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Konec krize v mosteckém hokeji?
MOST – Městu Most došla trpělivost s hokejovým klubem HC Most
„dospěláků“, který v roce 2012 prodalo do soukromých rukou a od
roku 2014 doposud mu na činnost poslalo tři milióny korun. Kvůli
dlouhotrvajícímu komunikačnímu a finančnímu nesouladu si minulý týden město založilo vlastní sportovní oddíl nazvaný Mostecký
hokejový klub s.r.o. Začne, jak se říká, „od píky“, z úrovně krajského
přeboru.
Skutečnost, že hokejovou
soutěž mosteckých dospělých
hráčů provázely v nedávné minulosti ostré hádky propírané
dokonce na veřejnosti, není
žádné tajemství. Přesto je rozhodnutí mosteckých zastupitelů,
staré jen pár dnů, překvapením.
„Mostecký seniorský hokej má za
sebou velké problémy. Letos navíc

I

Most se rozhodl vybudovat vlastní hokejistickou líheň s názvem
„Mostecký hokejový klub“. Na
podzim začne hrát krajský přebor, ovšem s ambicemi na vyšší
level.
HC Most sestoupil do druhé ligy,
ačkoliv jsme byli ubezpečováni,
že zůstane v první lize. Město
už nechce do soukromého klubu,
který nemá výsledky, dávat peníze. Proto si založilo svůj vlastní
klub, na který bude mít návaznost mládežnický hokej,“ říká
mostecký zastupitel a jednatel
společnosti Vladimír Kubík (v
současné době se město stará

o hokejovou a krasobruslařskou
mládež sdruženou pod hlavičkou Sport Most, pozn. red).
Start do nové sezóny z úrovně krajského přeboru Vladimír
Kubík nijak dramaticky nevidí.
„Naopak máme velkou motivaci jít sportovně nahoru,“ říká
a ubezpečuje, že do nové sezóny
bude hokejový tým kompletní.
„Tým sestavíme převážně ze stávajících zdrojů mládeže,“ dodává.
Po rozhodnutí města o vlastním hokejovém klubu lze očekávat, že už tak napjaté vztahy
s HC Most se jen tak nezklidní,
ba naopak. Od města již nemůže
HC Most očekávat žádné peníze,
a před pár dny dokonce dostal
výpověď z nájmu ledové plochy.
Na otázku, jak vidí nový klub
spolupráci s HC Verva Litvínov,
který měl v plánu v Mostě založit
„hokejovou farmu“ a obě města
tak sportovně propojit, jednatel
odpovídá: „Věřím, že Litvínov
naše rozhodnutí pochopí a že budeme nadále na hokejové úrovni
spolupracovat.“
(ina)

HC Most neprospívaly komunikační a ﬁnanční tahanice. Výsledkem je nový hokejový klub, který odstartuje svou „kariéru“ letos na podzim.

Milí čtenáři, během
letních prázdnin
bude týdeník Homér
vycházet jako
čtrnáctideník.
Příští číslo vyjde
14. července 2017.
 Špunti na vodě
LITVÍNOV – V pátek 30.
června ve 21.30 hodin
navštivte letní kino na
koupališti Koldům a
pobavte se u promítáni
o desetičlenné
expedici vyplouvající
na dvoudenní plavbu
vstříc dobrodružstvím.
Vstupné 80 Kč.
 Hurá prázdniny
HORNÍ JIŘETÍN – V
pátek 30. června
proběhne od 17 hodin
na koupališti v Horním
Jiřetíně přivítání prázdnin s letními sportovními hrami a dětskou
diskotékou.

Laura a její tygři
se vrací do Mostu
MOST - Po delší době se do Mostu vrací kapelník Karel Šůcha,
který v roce 1985 založil dnes
již kultovní hudební skupinu
Laura a její tygři. Její devadesátiminutový koncert v sobotu 29.
července od 20 hodin bude vyvrcholením akce The Most Show
na místním autodromu.
Fanoušci se mohou těšit na
celý aktuální repertoár od nejnovějších písniček po klasické hity
z dřevních dob existence nevšední a stále mezi posluchači oblíbené a kritiky uznávané kapely.
The Most Show bude dnem
plným sportovních, kulturních
i gastronomických zážitků v celém areálu mosteckého autodromu. Návštěvníci se mohou
těšit na závody série DMV GTC
pro cestovní vozy i GT speciály
na velkém okruhu, na malém
okruhu na polygonu si to zase
rozdají o body do evropského
šampionátu minibiků mladí
talentovaní jezdci na malo-

objemových speciálech. Kdo
se nabaží rychlých a silných
strojů, může se nechat zlákat
přehlídkou kulinářských specialit z různých zemí světa. Na
své si přijdou i milovníci dobré
muziky, kromě Laury a jejích
tygrů zahraje i americký kytarista a zpěvák Dani Robinson či
bluesová legenda Luboš Andršt.
Program začíná v 9 hodin
a končí před půlnocí. Vstupné je 150 korun. Food Festival
s řadou zajímavých novinek
z oblasti gastronomie a ochutnávkami tradičních i netradičních alkoholických a nealkoholických nápojů pak pokračuje
i v neděli 30. července. Pořadatel proto nabízí zájemcům možnost přespat v areálu autodromu
ve vlastním karavanu či ve stanu. Parkovné za odstavený vůz
v areálu autodromu vyjde na 50
korun, za noc strávenou v karavanu či ve stanu je poplatek 200
korun.
(nov)

 Šmoulení
LITVÍNOV – V neděli 23.
července od 16 hodin
přijedou za dětmi na
koupaliště Koldům v
Litvínově taťka Šmoula a
Šmoulinka nebo modrý
skřítek Nešika. Vstupné
dle ceníku koupaliště.

Rozhovor s frontmanem kapely Laura a její tygři najdete na str. 6.
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Za pěkné známky
Aquadrom zdarma!
MOST – Pilní a výborní žáci
a studenti si mohou zaplavat zadarmo na mosteckém Aquadromu.
Dárek se týká žáků i studentů
každého věku, pokud do úterý
4. července přinesou na pokladnu Aquadromu ukázat svoje vysvědčení, popřípadě jeho kopii.
Dostanou vstupenku na volné
plavání a to až na tři hodiny.
„Akce se týká pouze vysvědčení, kdy žák v celkovém hodnocení
prospěl s vyznamenáním, popřípadě neměl více než pět dvojek,“
upozornil Miroslav Svoboda,
vedoucí provozu Aquadromu
Most.

Akce platí pro plavání na bazénové hale nebo pro celodenní
pobyt na venkovních bazénech.
Vstupenka má platnost tři měsíce.
(sol)

do přízemí magistrátu města.
Nájem prostorů č. 5 a 6 v pasáží
U Lva za účelem provozování
kontaktního místa pro společnost ČEZ Zákaznické služby s.
r. o. bude mít na základě schválené smlouvy od 1. srpna 2017
společnost ELEKTROMONT
Matějka, a. s.
(sol)

Mimořádné opatření!
Pozor na včelí mor
MOST – V Mostě a v obcích
v jeho nejbližším okolí vyhlásila
krajská veterinární správa mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nákazy moru
včelího plodu.
Chovatelům se zejména zakazují přesuny včelstev a matek
mimo vymezené ochranné pásmo, přičemž přesuny do pásma
a uvnitř pásma jsou možné jen
s povolením veterinární správy.
„Mezi další povinnosti chovatele
patří například provedení prohlídky včelstev a nahlášení ně-

Zastupitelstvo: Dámy omluví pány…
MOST – „Dámy omluví pány, když odloží své svršky…“ Těmito slovy
zahájil primátor Jan Paparega předprázdninové zasedání zastupitelstva. Ve chvílích, kdy rtuť teploměru přesahovala třiatřicet stupňů. Jednací sál statutárního města, kam se už léta slibuje klimatizace, musely zachraňovat desítky ventilátorů, aby se dalo „udýchat“
více než čtyřhodinové rokování.

Na hřišti hrozí oběšení

Pobočka ČEZ se otevírá
MOST - Město Most dodrželo
slib a zajistilo po delší odmlce
znovuprovozování kontaktního
místa společnosti ČEZ. To bude
od 1. srpna 2018 fungovat v pasáži U Lva.
Kontaktní místo bude v prostorách, kde dříve provozovalo
město Most CzechPOINT, které
z tohoto důvodu přestěhovalo

komunální politika

kterých informací. Za nesplnění
nebo porušení povinností může
být udělena pokuta až do výše
50 000 Kč (fyzická osoba) nebo
až do výše 2 000 000 Kč (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba),“ uvedl tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Podrobnosti včetně příslušných kontaktů jsou uvedeny
v rozhodnutí veterinární správy,
kterou zájemci najdou na webových stránkách města Mostu, na
www.mesto-most.cz.
(sol)

Zastupitelé odhlasovali poskytnutí finančního daru 122
tisíc korun na rekonstrukci dětského multifunkčního hřiště
v areálu mosteckého hipodromu. Město se rozhodlo peníze
na opravu hřiště poskytnout
i z toho důvodu, že je držitelem
více než dvaačtyřiceti procent
akcií této společnosti. Stávající
hřiště je podle revizní zprávy
zastaralé a většina atrakcí značně shnilá a poškozená. Hrozí tu
mnohá nebezpečí včetně například rizika oběšení u skluzavek.

Nováčci ve funkcích
Politici delegovali zastupitele a radního Karla Novotného
(ČSSD) do dozorčí rady společnosti Hipodrom Most a.s.
Nahradí tak zesnulého Jiřího
Kašpara. Zastupitelé také odvolali z funkce manažerky prevence kriminality města Mostu
Ilonu Kozlovou a na její místo
dosadili zaměstnankyni magistrátu Veroniku Louckou.

Nový hokej klub
Město Most založilo nový
sportovní klub – „Mostecký
hokejový klub s.r.o“. Zastupitelé
rozhodli o zřízení nového hokejového klubu za účelem provozování a rozvoje ledního hokeje
a jiných sportů v seniorských
kategoriích a zachování „dospělého“ hokeje v Mostě. Do orgánů společnosti jako jednatele

klubu zvolili Vladimíra Kubíka
a Luboše Pitína. Do dozorčí
rady společnosti pak delegovali
Karla Novotného, Milana Hriba
a Tomáše Kubala.

Kam dotace od těžařů?
Politici také zvedli ruku pro
poskytnutí dotací z prostředků
věnovaných Vršanskou uhelnou dámskému házenkářskému klubu Baník Most ve výši
půl milionu korun. Po sto tisících odhlasovali HK Baníku
Most a Sport Most na podporu
mládežnického sportu a práce
s mládeží. Tenisový klub Most
dostal pětasedmdesát tisíc korun, společnost RAPRINT sto
padesát tisíc korun na podporu
koncertů pořádaných ve sportovní hale a tři sta tisíc korun
Podkrušnohorské
technické
muzeum na provoz a činnost.

Odpustky pro hospic
Hlasováním prošlo odložení
první splátky návratné finanční výpomoci ve výši dvě stě tisíc korun společnosti Hospic
v Mostě z 31. května na 31. srpna 2017. Na žádost zastupitelky
Hany Aulické, aby město zvážilo, zda hospici splátku kvůli
nedostatečnému financování
sociálních služeb na rok 2017 ze
strany Ústeckého kraje a hrozbě
zániku zařízení zcela neodpustit, přislíbil primátor Jan Paparega tento návrh projednat
s tím, že případné prominutí

Žhavé zastupitelstvo - větrák, kam se podíváš.
splátky by mělo zastupitelstvo
projednávat 7. září 2017.

Noví investoři v zónách
Schválen byl prodej pozemků
společnosti KUHN – Immobilien Bohemia s.r.o. v rozvojové
zóně Pod Lajsníkem na výstavbu
komerčně servisního a montážního areálu střediska s prodejním skladem. Stejně tak schválili
zastupitelé i odprodej více než
padesáti tisíc metrů čtverečných
pozemků v průmyslové zóně
Joseph společnosti BLANCO
International GmbH k výstavbě
závodu na výrobu kuchyňských
dřezů a kuchyňských zařízení do
domácností. Jednat by se mělo
o třetí největší závod této společnosti v Evropě s výrobou až
600 000 dřezů ročně.

Více pitné vody v
Josephu
I přes výtky opozice nakonec
hlasováním prošel návrh na financování výměny čerpadel pitné vody v průmyslové rozvojové
zóně Joseph a to ve výši zhru-

ba 564 tisíc korun. Město chce
zkapacitnit přívod pitné vody
hlavně z toho důvodu, aby do
zóny mohli přicházet noví zájemci. Stávajících pět investorů
totiž dosavadní kapacitu pitné
vody zcela vyčerpali. Opozice
navrhovala, aby si noví investoři
zkapacitnění zaplatili sami.

Na KREDENC
nedostanou
Zastupitelé
neodhlasovali,
i přes protinávrhy opozice, dotace ve výši 1 600 000 korun pro
Mostecký fotbalový klub o.p.s.
Podporu sto tisíc korun nezískal
ani zajímavý projekt ústeckého
spolku KULT na netradiční formu divadla pod názvem KREDENC. Ta se měla realizovat
na trati Lovosice – Most, a to
prostřednictvím vlakových vagónů s využitím obřích loutek,
potenciálu krajiny, světelných
instalací, za účasti herců a akrobatů, kteří by měli provázet
diváky příběhy inspirovanými
legendami a historií Českého
středohoří.
(sol)

Řachy a petardy: „Teď
to tu bude vypadat
jako někde v Sýrii“
MOST – Zastupitelé „shodili“ se
stolu zrušení vyhlášky, kterou
se reguluje používání zábavné
pyrotechniky v Mostě.
Nad zrušením obecně závazné vyhlášky týkající se používání zábavné pyrotechniky se
podivoval zastupitel Miroslav
Fencl (SMM). „Vadí mi, že se
tato vyhláška ruší. Předpokládal bych, že se udělají pouze legislativní úpravy a jinak se tato
vyhláška zachová. Když ji zrušíme, můžeme se dočkat, že to
tady bude vypadat jako někde
v Sýrii, kdy budou moci všichni
nekontrolovatelně používat zábavnou pyrotechniku v průběhu
celého dne od rána do večera,“
podotkl zastupitel s tím, že zrušení vyhlášky by přispělo k k nespokojenosti občanů a zejména
občanů Souše. „Z autodromu,
z Hněvína i Matyldy, když jsou
velké závody, jsou ohňostroje časté. Takže tu máme nejen
hluk a porušování protihlukové
vyhlášky, ale teď i ohňostroje,“
postěžoval si Miroslav Fencl.
Mimo jiné připomněl, že město v minulosti vydalo vyhlášku k používání zábavné pyrotechniky na přání občanů, kdy
v době vánočních svátků po
městě nekontrolovatelně létaly
petardy, pyrotechnika obtěžovala staré lidi a psy a celkově rušila
atmosféru Vánoc. Vznesl pro-

tinávrh, aby se vyhláška pouze
legislativně upravila, ale nerušila. „Je sice pravda, že pokud
bude pyrotechnika používána
v době nočního klidu, tak si můžeme stěžovat u městské policie.
To jsme už také praktikovali, ale
městská policie nestačí zareagovat a než dojede na místo a zjistí,
kde se co děje, tak už ti lidé u ohňostroje nebudou,“ upozornil.
K možnosti zachovat regulaci
zábavné pyrotechniky ve městě
se přidal i zastupitel Luboš Pitín. Apeloval na zastupitele, že
město dělá úkony k vyhlášce
o zábavné pyrotechnice v souladu s legislativními změnami až
na poslední chvíli. „V červenci
vstupuje v platnost nový zákon,
který je k zábavné pyrotechnice
velmi liberální,“ upozornil. Také
Jan Schiller (ANO ) navrhoval
tento bod stáhnout z programu.
Zastupitelé nakonec hlasovali
o protinávrhu zastupitele Miroslava Fencla, který bojoval za
zachování regulace používání
zábavní pyrotechniky ve městě
a měl by omezovat místa a čas
využívání zábavné pyrotechniky. Protinávrh ale neprošel
a potřebnou většinu nezískal ani
původně předkládaný návrh.
Usnesení tak zastupitelé nepřijali, stejně jako v případě novely
vyhlášky o omezení hazardu ve
městě.
(sol)

Novopečení zastupitelé, Václav Zahradníček (SČ Most) a Ivana Hvězdová (ANO), při skládání slibu.

Nulová tolerance hazardu v Mostě neprošla
MOST – Nejvypjatější diskuse na zastupitelstvu se točila kolem
bodu, který byl zařazen až na konec programu. Jednalo se o návrh
novely obecně závazné vyhlášky o provozování hazardních her na
území města. Zastupitelé ale k tomuto bodu nepřijali žádné usnesení.
Zastupitelé jednali o návrhu
novely vyhlášky o hazardních
hrách, která by znamenala větší regulaci hazardu ve městě
od 1. ledna 2018 a vymezovala
některá místa ve městě a dobu,
kdy je hazard regulován. V diskusi k předkládané novele vystoupil zastupitel Luboš Pitín
za SMM a dotazoval se, proč
navrhuje vedení města novelu
vyhlášky s účinností až od 1. 1.
2018, nikoliv dříve, například
od 1. srpna 2018. „Je něco, co by
této dřívější účinnosti bránilo?
Jinou vyhlášku jsme tady rušili

na poslední chvíli a tuto dáváme
půl roku dopředu, aby si ještě
další provozovatelé rychle stačili
herny zřídit,“ podotkl zastupitel Pitín. To ale vedení města
rezolutně odmítlo. „Je to samozřejmě nesmysl. Rozhodli jsme
se pro tento termín proto, že většina provozovatelů má udělené
oprávnění na provozování heren
na celý tento rok. Chtěli jsme,
aby to korespondovalo shodně
s rozpočtem statutárního města
Mostu pro rok 2018. I většina
metodik doporučuje časovat tuto
vyhlášku od prvního ledna. Sa-

mozřejmě to ale není dogma,“
vysvětlil náměstek primátora
Marek Hrvol.
Opoziční zastupitelé v rámci
diskuse vystoupili s protinávrhem vydat obecně závaznou vyhlášku o úplném zákazu hazardu ve městě. Protinávrh vznesla
Lubomíra Mejstříková za ANO.
„V našem návrhu je samozřejmě
konstatováno, že herny, které
mají v současné době platné povolení, budou končit postupně.
Není zde uvedeno, že bychom od
1. 1. 2018 chtěli zrušit veškerou
činnost související s hazardem.
Jde o to, že by postupně herny
ve městě měly umírat. Až teprve
v roce 2020 by „umřeli“ i ti poslední, kteří dostali oprávnění
v roce 2010,“ doplnila k protinávrhu Berenika Peštová z ANO.

K předkládanému protinávrhu
se přidala za klub KSČM i zastupitelka Hana Aulická Jírovcová.
„Za klub KSČM vyjadřujeme
podporu nulové toleranci k hazardním hrám, a to i přes přijatou novelu zákona, která provozování heren dosti zpřísňuje,“
podotkla zastupitelka Aulická.
Protinávrh Lubomíry Mejstříkové ale potřebnou většinu nenašel a stejně tak zastupitelé neodhlasovali ani původní návrh
vydat novelu obecně závazné
vyhlášky o omezení provozování některých hazardních her.
„Tímto hlasováním tedy platí stávající varianta, kterou považuji
za nejméně vhodnou a nejhorší,“
dodal k výsledku hlasování primátor Jan Paparega.
(sol)
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Jak je to s pozemky
ve Vtelně…

Architektonická
soutěž na Repre
nebude

MOST – Dotazovali se někteří
lidé v souvislosti s nedávnou
změnou územního plánu.
„Jsem majitelkou pozemku ve
Vtelně, tento pozemek byl nyní
zařazen jako pozemek – orná
půda. Byl ale vyjmut z půdního fondu trvale a byl označen
v šestém územním plánu jako
stavební parcela. Moje vnučka
se ptala, jestli bude koridor, který je tu umístěn v tomto plánu,

nebo ne. Bylo jí řečeno, že tento
biokoridor tam nebude a že tento pozemek zůstává pozemkem
stavebním. Chci se proto zeptat,
na základě čeho to bylo změněno a tento pozemek, ačkoliv byl
vyjmut ze zemědělského půdního fondu, byl vrácen zpět jako
orná půda?“ zajímalo Boženu
Zdeborskou. Vedení města jí
přislíbilo odpověď.
(sol)

Příliš hlučné dětské hřiště

Rekonstrukce Repre byla jedním z diskuzních témat občanů na červnovém zastupitelstvu.
MOST – Otevřený dopis ve věci výběrového řízení na rekonstrukci
kulturního domu Repre přednesla zastupitelům Jana Jungmannová.
Žena se znova prostřednictvím diskuse občanů města obrátila na město s prosbou o vyhlášení architektonické soutěže
na rekonstrukci Repre. „V listopadu jsme vás vyzývali k vyhlášení architektonické soutěže, řekli
jste pouze hlavní kritéria, která
mají garantovat výběr kvalitního
projektanta. Dostali jsme šanci
tuto možnost prodiskutovat a seznámit se s návrhem studie proveditelnosti, zhotovený architektem Nesládkem. Přesto, a možná
i právě proto jsme skálopevně přesvědčeni, že cesta architektonické
soutěže je pro takto významnou
stavbu a objemnou investici jedi-

ná možná,“ uvedla žena. Vyhlášení soutěže je nakloněna podle
ní i Česká komora architektů,
která situaci monitoruje a která
k vyhlášení architektonické soutěže rovněž vyzývá. Mostečanka
také zavalila zastupitele a vedení
města dotazy týkající se budoucího vzhledu a koncepce Repre.
„Jsou součástí již stanovené komise slibovaní odborníci? Máte
prostor hodnotit kvalitativní hodnoty účastníků nebo jen splnili
kvalifikační podmínky pro účast?
Hledáte citlivé architektonické řešení, ale jak jej dosáhnout,
když v zadávací dokumentaci je
detailně popsáno, jak má daná

stavba vypadat? Není tudíž co
vymýšlet,“ podotkla Jana Jungmannová. Ta se také zajímala,
jakým způsobem bylo zadáno
vypracování studie proveditelnosti a kdo rozhodl, že tato je-

Jana Jungmannová

diná varianta bude podkladem
pro vypracování projektové
dokumentace. „Bylo umístění
a dimenze jednotlivých provozů,
jako je knihovna, restaurace atd.,
konzultováno s odborníky z daných oborů a s jakými konkrétně?
Nabyli jsme dojmu, že architektonickou studii město nemá a ani
na ni nebylo vypsáno výběrové řízení…“ je přesvědčena a dodala:
„Je nám líto, že se rada města rozhodla konat v rozporu s celonárodním dokumentem a v rozporu
České komory architektů a také
v rozporu s názorem odborné
veřejnosti a vůlí obyvatel města.“
Na její příspěvek reagoval primátor Jan Paparega: „My jsme
vás několikrát vyzývali k tomu,
abyste se účastnili příprav, a toto
jste odmítli.“
(sol)

Občané říkají NE zákazu hazardu
MOST – Občané Mostu přišli zastupitele žádat o nepřijetí nulové
tolerance hazardu v Mostě. Město by podle nich zákazem hazardu
přišlo o desítky milionů korun, které většinou putují na podporu
mládežnického sportu.
Apelovat na zastupitele, aby
nedošlo k přijetí vyhlášky, která
by nastolila nulovou toleranci
hazardu a zabránila městu, aby
přišlo o výnos ve výši téměř
80 milionů korun z hazardu
do městské pokladny, přišel na
zastupitelstvo jednatel sportov-

ního klubu DHK Baník Most
Rudolf Jung. „Sportovní kluby
si uvědomují, že jsme historicky
financováni ze sázek, z hazardu
a výnosů z této činnosti. Nemáme
s tím ale v žádném případě morální problém a myslím si, že ani
naše společnost, která je k tomuto

problému hodně tolerantní,“ řekl.
Dále upozornil, že kdyby došlo k zákazu automatů ve městě, vyrostly by nelegální herny.
„Lidé by se přesunuli k hazardu,
ze kterého má výnosy jen státní
rozpočet. Represe, když překročí
jistou mez, může být kontraproduktivní,“ řekl dále ve svém
příspěvku a upozornil, že momentálně je vyhláška ministerstva financí natolik restriktivní,
že postačuje. „Zákazem hazar-

du bychom se zbavili příjmů do
rozpočtu města, nikdo nevymýtí
touhu lidí hrát, jen se zkrátí rozpočet. Vážíme si podpory města.
Když porovnáme příjmy z výherních hracích přístrojů a automatů s penězi, které jdou sportovním klubům, je to stejná částka.
Chci apelovat, aby zastupitelé
nepodlehli a nedělali takovou
regulaci, která by snížila příjem
do pokladny města, ale spíše naopak,“ podotkl.
(sol)

Mostečanka žádá kastraci toulavých koček
MOST – O kastraci toulavých koček žádala v diskusi občanů jedna
z obyvatelek města Mostu. Hlavním důvodem, proč žádala o tuto
službu, je skutečnost, že dochází k jejich nekontrolovanému množení.
Žena mimo jiné upozornila,
že kočky, které jsou ve městě
přemožené, bývají nemocné.
Není podle ní v silách dobrovolníků těmto zvířatům pomoci a často trpí. „Mnoho měst
řeší tuto situaci prostřednictvím
odboru životního prostředí a ke
kastraci koček přistupuje a službu hradí. Přispívají na kastraci

koček i soukromým majitelům.
Toulavé kočky se odchytávají,
kastrují a vrací do své lokality.
Nejde o příliš náročnou akci organizačně ani finančně,“ upozornila Mostečanka. Podle ní
by byl pro kočky lepší domov,
a proto se o tyto kočky snaží
starat různé organizace a dobrovolníci. „Tyto spolky ale ne-

zvládají nápor a finanční zátěž,
kterou nesou samy či pouze za
podpory hodných lidí, kteří přispívají. Suplují činnost, o kterou by se mohlo starat město,“
je přesvědčena žena. Ta mimo
jiné také podotkla, že mostecký útulek pro opuštěná zvířata věnuje péči zejména psům.
Záchraně koček se podle ní
ve městě pozornost nevěnuje.
„Kdyby byly tyto toulavé kočky
kastrované, byly by její šance
na život větší. Chtěla jsem proto
apelovat, zda by město nezvážilo možnost kastrace toulavých
koček a zda by nepřispívalo i na
kastrace koček soukromých majitelů. V okolních státech je to
běžná praxe, aby nedocházelo
k nekontrolovatelnému přemnožení,“ podotkla ještě diskutující.

Je milé, že se nám
snažíte pomoct

Ilustrační foto

Ve svém dalším příspěvku
Mostečanka poděkovala městu
Most za protihlukovou vyhlášku. „Bydlím v ulici Národního
odboje a musím říct, že autodrom tuto vyhlášku vůbec ne-

dodržuje. Je ale milé vědět, že se
nám nějakým způsobem snažíte
pomoc,“ konstatovala ještě na
závěr.
(sol)

MOST – Stížnost občanů na
hlučnost hřiště v ulicích F. Malíka a J. Ševčíka přednesl jeden
z obyvatel v této části města.
V „žaludku“ lidem leží zdejší
atrakce pro děti, která vyluzuje
otravné zvuky.
Dětské hřiště v okolí sídliště na Liščím Vrchu má podle
občanů nevhodné herní prvky. „Instalovala se sem kovová
točna, na které si děti hrají. Ty
zjistily rychle, že místo her by
mohly na této točně skákat, čímž

vytvářejí velmi nepříjemný zvuk,
který obtěžuje. Na podlaze točny
jsou použity hliníkové nýty, které
se skákáním dětí trhají, takže se
vytváří ještě větší hluk,“ popsal
situaci v sídlišti Jiří Třasák. Pro
odstranění hluku navrhl městu
konkrétní opatření a úpravy.
Mimo jiné také variantu, aby se
nechaly vyměnit hliníkové nýty
za kovové. „Poté by již neměl být
žádný hluk slyšet. Doufám, že
návrh uvážíte a změny provedete,“ doufá občan.
(sol)

Jiří Třasák si postěžoval na hlučné hřiště v sedmistovkách.

Špunty do uší moc nefungují!
MOST – Na nerespektování
protihlukové vyhlášky si přišlo
zastupitelům postěžovat více
občanů.
„Mizerně se nám žije. Jsou tu
starousedlíci a senioři. Závidíme mladým, kteří ráno jedou do
zaměstnání. Pro nás tehdy končí
pobyt venku a tam můžeme až po
šesté večer. Není to už k životu,“
podotkla Nina Hladká. Neskrývala radost, že město nechalo
vydat protihlukovou vyhlášku
na přání obyvatel, připustila ale,
že se nic nezměnilo. „Porušování vyhlášky se stalo pravidelností
každý víkend, naše stížnosti jsou
předávány, ale situace je stále stejná. Rachot je slyšet i přes
zavřená okna,“ komentovala
aktuální situaci. Připomněla, že

obyvatelé, kteří žijí v Souši, se
do domů nastěhovali ještě dříve,
než vznikl autodrom. Jako liché
také označila srovnání, kdy by
si někteří vyměnili bydlení na
sídlišti v problematických sedmistovkách za bydlení v Souši.
„Každý, kdo přijde na návštěvu,
nás lituje. Lítost nám ale nepomůže. Kdy se dočkáme konečně slušného a klidného bydlení,
které bychom si v blízkosti autodromu přáli a snad i zasloužili?
Jak dlouho budeme ohrožováni
hlukem, který ohrožuje i naše
zdraví. Snad nebudeme muset
chodit se sluchátky, které nosil
Otík z filmu Vesničko má středisková... Špunty jsou naprosto nefunkční!“ uzavřela svůj diskusní
příspěvek.
(sol)
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Mostecké házenkářky se dočkaly pocty
Přivítal je hejtman Oldřich Bubeníček
ÚSTECKY KRAJ/MOST – To byla sezona na jedničku! Mostecké házenkářky se staly popáté šampionkami a po zásluze zvedly nad
hlavu mistrovský titul. Velký úspěch klubu registroval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který dívkám a realizačnímu týmu
osobně poděkoval za vzornou reprezentaci kraje.

Penzion v Albrechtické
čeká zateplení
MOST – Během léta by se měl
zateplit penzion pro seniory
v Albrechtické ulici. Jedná se
o jednu z investičních akcí, kterou město uskuteční na základě
přání a výběru obyvatel města.
Na přelomu loňského a letošního roku se mohli zájemci
zúčastnit rozsáhlé ankety Most
k lidem a vybrat z nabízených
projektů takový, na který by
město vynaložilo šest milionů
korun. „Jelikož výsledky byly velmi těsné, nakonec vedení města
rozhodlo, že realizovány budou
hned dvě investiční akce. Jednou z nich by mělo být i snížení
energetické náročnosti Penzionu
pro seniory v Albrechtické ulici,“ konstatoval tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr

Baraňák. V současné době byla
vyhlášena veřejná zakázka a samotné opravy jsou předběžně
naplánovány na léto. „Snížení
energetické náročnosti v Penzionu pro seniory v Albrechtické ulici
se bude týkat opravy lodžií a zateplení jihozápadní fasády budov
A a B tohoto objektu kontaktním
zateplovacím systémem, úpravu
či výměnu konstrukcí ovlivňovaných zateplováním objektu, jako
jsou parapety, hromosvody nebo
zábradlí, stejně jako úpravu okapového chodníku podél objektu,“
uvedl Jan Kritzbach z odboru
investic mosteckého magistrátu.
Stavební práce by měly začít po
1. červenci, skončit nejpozději
do konce září a trvat osm týdnů.
(sol)

Rokáč opět přitvrdí
MOST - Tento pátek, 30. června, Rokáč na Zahražanech opět
přitvrdí. Tvrdé kapely z drsného severu přivezou drsnou
hudbu a drsné texty. Pozor, při
poslechu může tvrdnout krev
v žilách, proto nedoporučujeme návštěvu koncertu slabším

jedincům. Drsně zahraje českolipská
hardcore-crossover
smečka MASAKR, dále rap-hardcore banda BREED CZ
z Varnsdorfu a večer uzavře
heavy-hard rocková parta VYPAL z Jestřebí.
Začátek ve 21 hodin. (nov)

Na krajský úřad dorazila
dvojice hráček z mistrovského
kádru „Černých andělů“ Lucia
Mikulčík a Michaela Borovská,
dále pětice dívek kategorie starší dorostenky společně se svým
trenérem Radkem Maděrou
a manažerem házenkářského
klubu Rudolfem Jungem.
Mluvilo se nejen o seniorském titulu žen, ale také o prvním místě dívek v kategorii
starší dorostenky. Ve svém debutu v nejvyšší soutěži prošly
suverénně celou soutěží v oblasti „západ“ a to bez jediné porážky. Ve finále porazily vítězný
tým „východní“ části a staly se
mistry ČR.
Mostecký klub navíc bude
od příští sezony usilovat o účast
v prestižní lize mistrů. „Rádi
bychom se v září zúčastnili kva-

lifikačního turnaje, ze kterého
vzejde vítězný tým, který násled-

ně postoupí do hlavní fáze soutěže. A tím jediným postoupivším
týmem bychom chtěli být právě
my,“ uvedl na setkání s hejtmanem manažer klubu Rudolf Jung.
Hejtman Ústeckého kraje dostal od hráček na památku zlaté medaile z právě skončených

soutěží a také porcelánovou
píšťalku. K úspěchům nastupující generace házenkářek výraznou měrou přispívá i podpora
ze strany Ústeckého kraje a je
předpoklad, že úroveň mostecké
házené bude mít nejen stabilní,
ale trvale rostoucí úroveň. (sol)

Hejtman vítá šampionky: V této chvíli není jasné, kdo je poctěn víc.

Obrničtí hasiči vydali kalendář k jubileu
OBRNICE - Sbor dobrovolných hasičů v Obrnicích vydal nástěnný
kalendář při příležitosti 130. výročí svého založení.
Zájemci si kalendář mohou
zakoupit za 70 korun v obrnickém Integrovaném centru
volnočasových aktivit (ICVA).
„Kalendář obsahuje fotografie
našich hasičů, jejich následníků
z řad dětí a mládeže, momentky
ze soutěží, snímky naší požární
techniky a také dobové archivní
fotografie. První zmínky o hasičích v Obrnicích pocházejí z jara
1887. I proto kalendář začíná
letošním červnem a končí květnem 2018,“ upřesnil starosta
místních dobrovolníků Miroslav Caba.
Do období mezi 1. a 2. světovou válkou tvořili většinu
obyvatel Obrnic Němci, fungoval proto německý hasičský
sbor Feuerwehr. Příliv českého
obyvatelstva do pohraničí byl

přerušen v roce 1938, kdy se
Obrnice připojily po vyhlášení
Sudet k Německu. „Obnovení
hasičského sboru bylo proto možné až po 2. světové válce. V 60.
letech se naši hasiči spojili se sbo-

rem v Chanově, který se mezitím
stal částí obce Obrnice. Následný
vývoj včetně používané techniky
a vzniku nové zbrojnice je v kalendáři popsán,“ doplnil Caba.
Náklady na vydání kalendáře
hasičský sbor uhradil z příspěvku obce. „Naše hasiče podporujeme dlouhodobě a pravidelně.

Ukázka z kalendáře.

Jsme hrdi na její tradici 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. Naposledy o uplynulém
víkendu v krajském kole v požárním sportu na stadionu Střední
technické školy ve Velebudicích
získali starší žáci třetí místo,
v kategorii dorostenců jednotlivců pak naši hasiči vybojovali dokonce stříbro,“ uvedla starostka
Obrnic Drahomíra Miklošová.
Členskou základnu Sboru
dobrovolných hasičů Obrnice
tvoří v současné době 39 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.
(red)

Skauti v Mostě se zahnízdí ve svém
MOST – Minulý týden skončila jednání mezi mosteckým skautským
střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Snahou dosavadních intenzivních jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici SNP Mostě pro potřeby činnosti střediska a jeho oddílů.
Představenstvo
společnost INNOGY schválilo prodej svého objektu a mostečtí
skauti tak pro svou činnost
získají nové prostory. V první
fázi budou v objektu v nájmu,
poté se celý areál stane jejich
majetkem. „Celý záměr by se
nepodařilo zrealizovat bez výrazné pomoci Skautská nadace
Jaroslava Foglara / Czech Scout
Foundation, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr
na nákup nemovitosti a nešlo by
to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku
z Fondu obnovy nemovitostí
Junáka. Po dlouhých 27 letech
od posledního obnovení činnosti
skautského hnutí (a vůbec historicky poprvé) se tak v Mostě
podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí pro činnost
skautských oddílů ve městě
i v celém širším okolí a regionu,
nejen Ústeckého kraje,“ uvedl

Michal Tarant ze skautského
střediska v Mostě.

Potenciál objektu je podle něj
daleko větší. Již nyní Mostečtí
skauti plánují v objektu velké
věci. Snahou je otevřít jej (mimo
vlastní celoroční činnost oddílů
a střediska) pro různé akce a aktivity a příležitosti formálního
i neformálního vzdělávání, zá-

jmového setkávání zaměřeného
na volnočasové a prorodinné
aktivity, workshopy, tvořivé
a rukodělné dílny, aj. „Chceme,
aby nový skautský dům sloužil
a byl naplno využíván, pokud
možno, každý den,“ dodal Michal Tarant.
(nov)

zpravodajství
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Krajská zdravotní startuje výstavbu
nových operačních sálů a sterilizace
ÚSTECKÝ KRAJ – Nový pavilon s operačními sály a sterilizací za téměř čtvrt miliardy korun vyroste v teplické nemocnici. Investiční
akci zafinancuje z velké části Ústecký kraj.
Slavnostní poklepání na základní kámen, za účasti zástupců Krajské zdravotní včetně
hejtmana Oldřicha Bubeníčka,
se uskutečnilo v pavilonu F teplické nemocnice, kde by měly
vzniknout celkem čtyři operační sály a sterilizace. „Rád bych
zdůraznil, že výstavba nového
pavilonu pro operační sály bude
největší investicí v areálu teplické
nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Investiční
náklady byly podle projektového
rozpočtu 217 800 000 Kč včetně

DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 milionů 840
tisíc Kč. V současné době je zajištěno financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení přístrojové techniky by mělo
přijít dle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč,“ uvedl Jiří
Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní.
Na výstavbu nových operačních sálů čekaly celé generace
teplických lékařů, protože stávající operační sály neodpovídaly
moderním požadavkům a stan-

dardům. Výstavba pavilonu
s novými operačními sály bude
probíhat od července 2017, hotovo by mělo být do dvou let. „Je
to veliká investice, jejíž výsledek
bude sloužit mnoha dalším generacím. Krajská zdravotní je základem zdravotní péče pro všechny obyvatele Ústeckého kraje
a její založení byl dobrý nápad,
ať už se to někomu líbí nebo ne.
Děkuji všem v teplické nemocnici
– lékařům, zdravotním sestrám
i pomocnému personálu – protože když je pacient spokojen,
nic neřekne. A když se mu něco
nelíbí, jde si stěžovat. Ale já si
myslím, že je tu dobrý kolektiv
a personál, který se snaží udělat

Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní a Ústeckého kraje.

N

maximum pro to, aby byla poskytnuta našim občanům taková
zdravotní péče, jakou si zaslouží,“ vyzdvihl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

K novým sálům
i parkoviště
Nová budova pro operační sály
vznikne v prostoru jižně od pavilonu F, v němž jsou soustředěny
chirurgické obory. V nových
operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum
operačních výkonů, které jsou
v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy,
klouby, břišní dutiny a provádět
laparoskopické zákroky. Nyní
mají lékaři v teplické nemocnici
k dispozici deset operačních sálů,
u čtyř z nich se počítá s dalším
používáním i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavadní prostory tak budou zachovány pro
operační výkony v oblasti očního
lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály
budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.
Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro
osobní auta zaměstnanců, dvě
z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst
pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.
(sol)

apsali jste nám

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na
zajištění a zakoupení vertikalizačního zvedáku pro naše zařízení Domov pro seniory, ul.
Antonína Dvořáka 2166, Most.
Zakoupení vertikalizačního
zvedáku bylo podpořeno Ústeckým krajem.
Zvedák je specifický ergonomicky tvarovanými podramenními držáky z měkčené hmoty,
které důmyslně nahrazují popruhy, závěsy a především ruce
personálu. Tyto držáky umožňují uživatele zvednout do stoje,
přemístit velmi komfortně, jako
by mu pomáhaly lidské ruce
úchopem pod rameny. Zvedák

má rozevírací podvozek, díky
němuž můžeme pohodlně zajet
nad toaletní mísu, nebo uživatele z lůžka přemístit na invalidní
vozík. Jednotlivé funkce zvedáku jsou řízeny z dálkového ovladače. Zvedák velmi usnadňuje
manipulaci personálu s uživateli, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení či omezení
hybnosti obtížně pohybují, zvedají a přemisťují např. z lůžka
do křesla. Zvedák lze vybavit
volitelným příslušenstvím, jako
jsou opěrky nohou, přídržné
třmeny, rozpěrná tyčka, aretační pásek.
Pohyb a ovládání zvedáku je
velmi snadné, ulehčuje práci

Zvedák je velký pomocník.
personálu a šetří jeho zdraví,
hlavně zádové svaly. Za zakoupení vertikalizačního zvedáku
opravdu velmi děkujeme.

Za personál Domova pro
seniory, ul. Antonína Dvořáka
v Mostě Martina Kylíšková –
zdravotní sestra

United Energy, a.s. a Severočeská teplárenská, a.s.

PŘIJMEME
NOVÉ PRACOVNÍKY DO TÝMU!
NABÍDKA POZIC:

Technik přípravy MaR
Elektromechanik
Strojník energetického zařízení
Provozní zámečník
Technický pracovník – specialista

https://www.facebook.com/unitedenergyas/?fref=ts

Nabízíme:
 dlouhodobou práci na HPP
 28 dní dovolené
 příspěvek na penzijní pojištění
 příspěvek na stravování
 příspěvky na rekreaci

Další podrobnosti k jednotlivým pozicím najdete na stránkách www.ue.cz v záložce kariéra.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo + 420 777 972 799
nebo pište na e-mail: stanislava.prazenicova@ue.cz.

Strmý pád
Když si jí Milan poprvé všiml,
byla v sedmém nebi. Kluk,
kterého chtěly všechny holky.
A on oslovil právě ji. Začali spolu chodit. Uvědomovala si, že se
k ní Milan nechová tak, jak by
si přála, ale byla mu vděčná za
jakoukoliv pozornost. Většinou
trávili čas s partou.
Milan si jí moc
nevšímal, ona se
snažila být v jeho
blízkosti. Hodně pil.
Neměl práci, bůhví, kde bral peníze.
Občas si všimla, že
se stranou baví s podezřelými
lidmi.
Trápilo ji, jak přezíravě a nevšímavě se
k ní chová. Když si
ji ale večer vzal do
svého malého bytu,
všechno bylo rázem zapomenuté. Sex s ním bylo to nejskvělejší,
co ji kdy potkalo. Jeho dotyky ji
přiváděly do extáze. Nemohla
bez něho být. Celý den se upínala
jen k tomu jedinému. Udělala by
všechno, co chtěl, jen aby s ní byl,
jen aby byla jeho dívka. Odešla
z domova od rodičů a nastěhovala se k němu. Pracovala jako
prodavačka v jednom nákupním centru. Ze své výplaty živila i Milana, ale bylo jí to jedno.
Dovolil jí, aby byla s ním, a to
pro ni znamenalo všechno. Časem se Milan měnil k horšímu.
Byl náladový, utrhoval se na ni.
Uvědomila si, že si začal s drogami. Snažila se Milana přesvědčit,
aby s tím svinstvem přestal. Bála
se o něj. Vysmíval se jí. Naopak
ji nutil, aby si dala s ním. Nakonec mu jako vždy podlehla.
Nejdřív nosil Milan drogy od
svých kamarádů. Během času
ale potřebovali stále větší dávky.
Nestačily jim peníze, které ona
vydělávala. Bylo jí to jedno. Cítila se skvěle. Když byla v jiném
světě, nešla do práce. A tak o ni
přišla. Najednou byli zcela bez
příjmů. Neplatili nájem, neměli
na drogy ani na jídlo. Milan občas peníze přinesl. Půjčoval si od
starého souseda. Bylo jí to jedno.
Dávno zapomněla na všechno,
co dřív považovala za důležité.
Aby měli na živobytí, aby měli
budoucnost. Už nechtěla s Milanem rodinu, nechtěla domek
a psa. Chtěla svou dávku drogy
a sex. Když Milan přišel s tím, že
už mu dědek od vedle nepůjčí,
zajímalo ji jen, kde vezmou peníze na další drogy. Milan měl ale
nápad. S dědkem se domluvil, že
by mu ona dělala společnost. Pak
by jim odpustil jejich dluh, a ještě
by jim přispíval na jídlo a drogy.
Moc se jí do toho nechtělo. Milan ji ale přesvědčil, že nemají
jinou možnost. Večer zaklepala
na sousedovy dveře. Toho chlapa
si nikdy pořádně nevšimla. Jen
věděla, že je starý a nepříjemný. Dědek ji pozval dál. Dívala
se na něj a žaludek jí stoupal do
krku. Dědek byl scvrklý, cítila
z něj zápach moči a zatuchliny.
Na kalhotách měl skvrny, po jejichž původu ani nechtěla pátrat.
Odvedl ji do ložnice, sedl si na
postel a nařídil jí, aby se svlékala.
Zavřela oči. Rozhodla se, že na to
nebude myslet. Představovala si,
jak se jejím tělem šíří rozkoš, kterou jí dávaly drogy. Jak její mysl
odplouvá do toho druhého světa,
který jen pro ni drogy vytváří.
Svlékla se a zůstala stát bosa na
studené podlaze. Neuvědomovala si, že její tělo už dávno není tak
krásné, jako dřív. Byla vyhublá,
na bledé kůži měla skvrny a boláky. Začaly se jí kazit zuby a vlasy dávno ztratily svou bohatost
a lesk. Dříve plné výstavní poprsí
nyní ochable viselo na kostnatém
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hrudníku. Dědkovi před ní se
ale z její nahoty zrychlil dech.
Následující chvíle byly ty nejhorší v jejím životě. Chtělo se jí
zvracet a brečet zároveň. Pak ale
měla všechno za sebou a mohla
odejít. Ten večer Milan přinesl
jejich dávku drogy. Mohla odplout
do svého světa. Od
toho dne chodila
k sousedovi každý
den. Už si zvykla.
Někdy stačilo, že
se svlékla, jindy na
ni sahal. Nejhorší
byly dny, kdy chtěl
za své peníze sex.
Takových ale moc
nebylo. Pak přišel
s nápadem, že ho
ona už neuspokojuje. Chtěl, aby přišli i s Milanem.
Chtěl se na ně dívat. Milan byl
nejprve kategoricky proti. Když
ale několik dnů nedostali žádné
peníze, nakonec souhlasil. Pro ni
to bylo o moc příjemnější, Milan
byl ale nervózní. Sex s ním už za
moc nestál. Matně si vzpomněla,
jak krásné to bývalo na začátku
jejich vztahu. Teď už ji nezajímalo nic jiného než její dávka.
Ten večer se Milanovi nedařilo.
Dědek byl nespokojený. Neužil si, co si chtěl užít. Ti dva už
nic nepředváděli. Rozhodl se, že
se ke dvojici připojí. Když sahal
na ni, byl Milan v klidu. Pak ale
začal dědek hladit i jeho. To už
Milan vylítl. Začal zuřit, choval
se nesmyslně agresivně. Dědka
nejprve uhodil pěstí do obličeje.
Když upadl na zem, začal do něj
kopat. Stále do kola opakoval,
že není žádný buzerant. Seděla nahá na posteli a lhostejně
pozorovala tu scénu. Milan se
choval jako smyslu zbavený. Dědek už je chroptěl. Z nosu a pusy
mu vytékala krev. Pak se Milan
trochu uklidnil. Sedl si k ní na
postel. Odstrčila ho. Zdálo se jí,
že dědek už nedýchá. Zvedla se
a přistoupila k němu. Najednou
si vzpomněla na všechny ty večery, kdy musela kvůli pár korunám dělat, co si dědek zamanul.
Rozzuřila se i ona. Tvrdě kopla
muže do obličeje. Ze stolu vzala
lampu a začala ho s ní tlouct do
hlavy. Nakonec mu kolem krku
utáhla kabel od lampy. To už ale
muž nedýchal. Uvědomila si, že
ho zabila. S Milanem muže odtáhli do koupelny do vany. Pak
začali prohledávat byt. Hledali
peníze. Dědek neměl účet v bance. Peníze našli v knihovně. Celých sto padesát tisíc korun. Odešli z bytu i s penězi. Jen za sebou
zavřeli dveře a hned zapomněli
na mrtvolu ve vaně. Milan odešel
pro drogy. Přinesl víc než kdykoliv dřív. Věděli, že si mohou
dopřát. Měli peněz dost. Budou
mít i na další dny. Milan jí podal
její dávku. Vpíchla si nedočkavě
jehlu do žíly. Zavřela oči a čekala. V hlavě jí vybuchl ohňostroj
barev. Nemohla se zvednout,
nemohla dýchat. Blažený pocit
najednou nepřicházel. Celým
tělem jí zacloumala křeč. Dusila
se. Dávka, kterou jí Milan podal,
byla příliš velká. Trvalo ještě několik desítek minut, než zemřela.
Vědomí už ale nenabyla. Milan si
dávku ještě odpustil. Potřeboval
mít jasnou hlavu. Vrátil se vedle
k sousedovi a pečlivě utřel vše,
čeho se dotkl. Teprve pak zavolal
záchranku. Policistům, kteří přišli později, řekl, že se jeho dívka
vrátila od souseda s dávkou drogy. Soused jí dával drogu za sex.
Vedle v bytě našli policisté mrtvého muže. Podle stop se zdálo
být vše jasné. Dívka muže zabila
a pak se předávkovala.
(pur)
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RACIO MOST s. r. o.
technologické čištění
přijme

zpravodajství

Laura a její tygři

řidiče - obsluhu
sacích kombi vozů
ŘP sk. B+C, platný profesní průkaz řidiče,
ADR vítána.
Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav,
čistý trestní rejstřík, zodpovědnost,
samostatnost, ochota pracovat.
Nástupní plat: 19 000 Kč.
V případě zájmu zasílejte
strukturovaný životopis
na email: kopriva@odpadyracio.cz
telefonicky na číslech:
775 654 501 nebo 606 029 702

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

nemůže fungovat bez dívky
Frontman kapely Laura
a její tygři a nyní už jediný její
zakládající člen Karel Šůcha
poskytl před mosteckým koncertem následující rozhovor.
Skupina Laura a její tygři
způsobila svými prvními koncerty a nahrávkami v oblasti
tuzemské populární a rockové hudby nevídaný rozruch
a vysloužila si kromě výrazné
fanouškovské obliby i uznání
kritiků. Proslavila navíc Most,
který díky hnědouhelnému
průmyslu a sociálnímu složení
obyvatelstva nemá v ostatních
částech republiky nijak příznivou reputaci. Hlásíte se stále
k odkazu původního sídla kapely, jak v současné době Most
vnímáte?
V Mostě jsem se narodil, chodil do školy, hrál basketbal, žil,
pracoval a nakonec založil kapelu Laura a její tygři. Původní kapela byla složena z mosteckých
muzikantů, ale v průběhu let se
sestava kapely proměnila a nyní
jsou všichni „Pražáci“, byť původem ze všech koutů republiky.
K Mostu se stále hlásím – kapela zde vznikla a udělala první
nejdůležitější kroky. V poslední
době se do Mostu často nepodívám, rodiče ani teta, za kterými
jsem jezdil, již nežijí, ale kamarády tu stále mám a rád je potkávám.
Koncert v areálu mosteckého autodromu je návratem do
města, odkud její původní členové pocházejí. Jsou koncerty
v Mostě běžné v kalendáři Laury, nebo se na sever Čech vracíte po delší době?
V Mostě nehrajeme příliš často, pro mne jde vždy o mimořádný koncert a těším se, koho
z kamarádů nebo známých uvidím. Na autodromu nás čeká
„velký“ koncert – 90 minut,
takže odehrajeme celý aktuální
repertoár – od nejnovějších písní k těm nejstarším, které jsme
nacvičili ještě v mosteckém Neprakta klubu.
Jaký máte vztah k motoristickému sportu či k motorismu
obecně? Svezl jste se někdy na
mosteckém autodromu? Nabízí tu také kurzy bezpečné jízdy,
při nichž odborní instruktoři
trénují s účastníky jak předcházet, případně zvládat krizové situace, s nimiž se každý
den setkáváme na silnicích.
Uvažoval byste o takové možnosti, má podle vás bezpečnostní prevence smysl?
Pokud jde o motosport, jsem
absolutní „neználek“. To, co
vím, se dozvídám z televize. Na

autodromu jsem nikdy nejezdil,
před rychlostí dávám přednost
opatrnosti. Autem ale jezdím
hodně, cestování ke koncertům
patří, muzikanti jsou na cestách
mnohem déle než na pódiu. Někteří muzikanti, se kterými jsem
hrál, na silnici zemřeli. Prevence
bezpečnosti je strašně důležitá,
stačí porovnat počty mrtvých
po teroristických útocích v Evropě a počty mrtvých při nehodách na našich silnicích.
Je všeobecně známo, že chod
kapely máte pevně v rukou,
anarchie se (navzdory černým
brýlím, kravatám, kalhotám
a bílým košilím) nepřipouští.
Jaký je recept na dlouhověkost
a neutuchající poptávku po
vaší muzice? Souzníte profesně i lidsky?
V kapele spolu musíte vycházet nejen jako muzikanti, ale
také jako lidi – už jsem říkal,
že na cestách jsme déle než na
pódiu. Pokud je někdo negativní, má hádavou opici nebo ve
všem vidí faul na sebe, v kapele
nevydrží. Jeden negativista zkazí náladu všem. Od lidí v kapele
chci, aby ovládali svůj nástroj,
nehráli si na hvězdy mezi sebou ani před nikým jiným, aby
byli dochvilní a nikoho na sebe
nenechali čekat. Velmi důležité

ně muzikální – nadaná hudebně, pohybově i herecky. Práce
s kapelou ji baví, na dlouhých
cestách si nestěžuje, nepožaduje
extra podmínky. Letos v červnu jsme prožili „zátěžový“ test,
kdy jsme večer hráli v Bruselu, po koncertě byla after party
na Českém zastupitelství, ráno
v 5:00 hod. budíček a cesta do
Podbořan, kde proběhl odpolední koncert pod žhavým sluncem a přejezd do Berouna, kde
byl večerní koncert. Lucka ani
na jednom z koncertů nepovolila, dokázala ze sebe pokaždé
vydolovat energii. Nikdo z diváků v Berouně nepoznal, že má
za sebou dva tisíce kilometrů
v dodávce a právě zpívá třetí
koncert za 24 hodin. I když tak
na podiu nepůsobí, je to skromná holka a já si moc přeju, aby
byla v Lauře do „skonání světa“.
Hledat další novou zpěvačku
bych nechtěl – musí umět zpívat, musí dobře vypadat, nemůže být hloupá, musí dokázat
vyjít se smečkou – uznejte, že to
je těžká kombinace. Laura a její
tygři nemůže fungovat bez dívky, je to prostě zakotveno v samotném názvu kapely…
Laura na delší čas zmizela
z tuzemských scén a působila
ve Francii, Německu, Švýcar-

vu hledali své místo na české
rockové scéně. Jsme ale moc
rádi, že jsme zažili tak intenzivní koncertování v zahraničí.
V Československu se v té době
hrálo často na nekvalitní doma
vyrobené aparatury, nejen technické podmínky byly žalostné
- ubytování na hotelech, pořadatelé, média, to vše bylo venku
na úplně jiné úrovni než u nás.
Dnes se podmínky doma a v zahraničí hodně vyrovnaly – je to
jako se vším v životě. Pokud jde
o možnosti koncertování na evropských nebo jiných pódiích,
občas venku zahrajeme, např.
Šanghaj, Brusel, ale jde o jednotlivé příležitosti.
Zatím posledním albem,
respektive dvojalbem Laury
je zremasterovaná prvotina
Žár trvá a deska Továrna na
sny. Připravujete nějakou novinku? Pokud ano, prozradíte
více?
V současné době nahráváme
hudbu pro Večerníček v České
televizi. Tahle práce mě moc
baví, je to krásně kreslená, chytrá pohádka. Jsem rád, že jsme
tuhle nabídku dostali. Paní režisérka a výtvarnice Jitka Petrů
nás sama oslovila, protože znala naše dětské album Džungle
nebo město, které jsme nato-

Žena „tvrdí“ muziku...
je, aby byli loajální. Pokud jsou
kamarádi a tráví spolu volný
čas jako současná parta, je to
jen dobře a teď máme opravdu
skvělou partu!
Měl jste vždy poměrně šťastnou ruku při výběru ženského
hlasu Laury. Potvrzuje to i zatím poslední zpěvačka Lucie
Bakešová. Jakými kritérii se
při výběru vokalistky řídíte, co
musí splňovat? Je možné, že by
kapela v budoucnu od ženského hlasu upustila, a to i přes
svůj název?
Z Lucie jsem nadšený, po
stránce lidské i profesní. Je skvělá do party, a navíc je neuvěřitel-

sku, Belgii či Nizozemí. Jak se
žije (či žilo) rockovým muzikantům ve vyspělé části Evropy? Jaké jsou podmínky tam
a u nás? Neuvažujete o návratu
na evropská pódia, změnily se
od vašeho dřívějšího působení
nějak zásadně šance a možnosti?
Máte pravdu, v důležitou
dobu, po pádu „železné opony“,
jsme zmizeli z naší scény a koncertovali v zahraničí. Užívali
jsme si to moc, ale vůbec jsme
nepřemýšleli o tom, že doma
se vše mění, vznikají nové kluby, festivaly, vydavatelské firmy,
rádia a televize. My jsme u toho
nebyli a po návratu jsme zno-

čili s dětským sborem Koťata
z Chlumce u Ústí nad Labem.
Společně s Laurou na autodromu vystoupí i americký
kytarista a zpěvák Dani Robinson a kytarista, skladatel a pedagog Luboš Andršt. Podařilo
se podle vás organizátorům
skloubit osobnosti a žánry
tak, aby si na své přišla většina
publika?
Pokud přijde publikum, které
má rádo rock, blues, jazz – poctivě zahranou, živou hudbu,
určitě si přijde na své. Pro mě je
to skvělá dramaturgie a na obě
kapely se moc těším. Rád si zahraju v jejich společnosti. (nov)

zpravodajství
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Rekonstrukce Tylovy ulice začne v září
lokalitě. Součástí úprav je i dopravní značení a veřejné osvětlení v lokalitě. K navýšení počtu
parkovacích míst nedojde, podle
vedení města ale míst ani neubude. „Lidé z této lokality si přáli,
aby stání bylo šikmé. Oproti původně navrhovanému kolmému
se do šikmého vejde méně aut.
Upozorňovali jsme na to, že dojde
k úbytku parkovacích míst, ale
obyvatelé ulice přesto dali přednost šikmému stání. Rozměrnější
auta totiž podle řidičů z kolmého
stání nemohou vyjet. V jiné části
ulice parkovací místa přibydou.
Celkem jich tedy zůstane v lokalitě stejný počet,“ doplnila místostarostka Erika Sedláčková.
Rozsáhlá rekonstrukce na čas
omezí řidiče i chodce v Tylově
ulic. „Zatím nevíme, jak bude
doprava v ulici během akce řešena. Budeme se ale snažit, aby

Posmayspol s.r.o přijme do svého týmu operátory strojů,
především obsluhu a programátora laserového pracoviště!
Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových
konstrukcí a komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.

LITVÍNOV – V září letošního roku by měla odstartovat velká investiční akce v ulici Tylova v Litvínově. Rekonstruovat se budou povrchy
komunikací, parkovací místa i veřejné osvětlení. To vše za 32 miliónů korun.
Rada města Litvínova doporučila zastupitelům schválit
zadávací dokumentaci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele
stavby „Stavební úpravy komunikací a veřejného osvětlení
v ul. Tylova v Litvínově“. Předpokládaná cena celé akce se na
poslední chvíli zvýšila o deset
miliónů korun. „Původní předpoklad byl dvacet miliónů korun.
Navýšili jsme ho vzhledem k betonovým podkladům v komunikaci, které se budou muset odstranit,“ vysvětlil místostarosta
Milan Šťovíček. Rozsáhlá akce,
která na čas znepříjemní život
obyvatelům celé ulice, zahrnuje
rekonstrukci podkladních vrstev komunikací, zpevněných
ploch, dále jsou řešeny parkovací plochy a stání pro kontejnery
a celkové estetické ztvárnění
veřejného prostranství v této

7

POŽADUJEME:
- odborné vyučení s maturitou nebo SŠ technického/strojírenského typu
- praxe s obsluhou strojů, CNC, laser apod. výhodou, ale zaškolíme i schopné
absolventy
- orientace ve výkresové dokumentaci
- částečná znalost programování výhodou
- práce ve směnném provozu
- flexibilita, samostatnost, pracovní nasazení, pečlivost,loajalita
NÁPLŇ PRÁCE:
- plnění plánu výroby dle zadání
- dodržování pořádku na pracovišti dle nastavených standardů
- dodržování předepsaných Technologických postupů výroby
- správa zapůjčeného nástroje, nářadí a přípravků
- kontrola a údržba stroje předepsané pro obsluhu stroje
Rekonstrukce Tylovy ulice vyjde na 32 milionů korun.
život v lokalitě zásadně neomezila. Plánujeme uzávěrky ulice po
etapách,“ slíbila starostka města
Kamila Bláhová. Nabídky doda-

vatelů budou hodnoceny podle
kritéria ekonomické výhodnosti.
Nabídky mohou firmy podávat
do 24. července.
(pur)

Pomoc postiženým krajům na programu vlády

NABÍZÍME:
- práci ve stabilní společnosti
- zajímavé pracovní ohodnocení a prémie za odvedenou práci
- firemní benefity, příspěvek na stravování
- možnost získání nových znalostí a kariérního růstu
Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

ÚSTECKÝ KRAJ - Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace
znevýhodněných regionů byl zařazen do programu jednání vlády.
Program je připraven v rámci projektu RE:START. Opatření by měla
napomoci Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji
nastartovat hospodářskou i sociální změnu po útlumu tradičních
průmyslových oborů. Na pomoc by stát vyčlenil částku zhruba ve
výši 42 miliard korun.
Jedná se o natolik rozsáhlý
a náročný materiál, který vyžaduje více času, a proto budou
další jednání vlády probíhat
v průběhu července. „Vzhledem
k náročnosti celého procesu od
samotného vzniku tohoto materiálu se dalo předpokládat, že
projednání dnes nebude dokončeno. Mé stanovisko je však nadále takové, že věřím v úspěch
tohoto Akčního plánu,“ uvedla
Gabriela Nekolová, zástupkyně
zmocněnce vlády pro Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský
kraj a náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí.
Akční plány navazují na
Strategický rámec hospodářské
restrukturalizace
Ústeckého,

Gabriela Nekolová.

Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila začátkem letošního roku.
Cílem je co nejlépe zacílit vládní podporu v těchto regionech,
zabránit jejich vylidňování a na
základě konkrétních opatření
zastavit jejich zaostávání a nastartovat růst.
Projekt RE:START - restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje realizované ve spolupráci
Úřadu vládního zmocněnce
a zástupkyně vládního zmocněnce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
pro místní rozvoj pod záštitou
vlády ČR.
(nov)

Tiskové prohlášení společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov k událostem ze dne
24. 6. 2017 – Neoprávněné vniknutí aktivistů do báňského provozu lomu Bílina
Dne 24. 6. 2017 vniklo neoprávněně cca 140 osob na území dolu Bílina, kde vykonává
povolenou hornickou činnost
společnost Severočeské doly
a.s., a to až do oblasti těžební
jámy lomu Bílina. Jednalo se
o demonstrující aktivisty v rámci jejich projektu „Klimakemp
2017 – Limity jsme my“
Demonstrující aktivisté neoprávněně vnikli na území, ve
kterém je vykonávána povolená
hornická činnost. Svým jednáním se tak dopustili přestupku
dle § 39 odst. 1 písm. a) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Tímto protiprávním jednáním se
také současně vystavili vysokému riziku ohrožení svého zdraví.
Díky včasnému zásahu pracovníků společnosti Severočeské
doly a.s. a zasahujících příslušníků Policie ČR naštěstí nedošlo
k žádné újmě na zdraví osob ani
na majetku naší společnosti.
Demonstrující vnikli do důlního prostoru, nicméně do té
části důlního prostoru, kde právě probíhá plánovaná čtrnáctidenní odstávka těžebních celků
za účelem provedení oprav, revizí a údržby technologie dolu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti v lomu bylo operativně
vedením rozhodnuto o krátkodobém zastavení části obslužných a doplňkových činností
(zejm. zastavení těžby skrývkových hornin), které byly po nezbytných prohlídkách opětovně
spuštěny v pozdních odpoledních hodinách. Škody na majetku společnosti SD proto nevznikly.

Vedení společnosti velmi oceňuje příkladný a profesionální
přístup příslušníků Policie ČR
při realizovaném a oprávněném
zásahu proti demonstrujícím
aktivistům, čímž dokázali zabránit nejen případným rozsáhlým
škodám na majetku společnosti,
ale ochránili i životy a zdraví jak
zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s., tak předně i těchto
demonstrujících aktivistů.

Neoprávněné vniknutí aktivistů do báňského provozu lomu Bílina.

Shrnutí: Díky tomu, že Severočeským dolům a.s. nevznikly
škody na majetku a díky tomu,
že v době konání protestu v oblasti neprobíhala těžba uhlí
a zastavena musela být jen těžba
skrývkových hornin, nevznikla naší společnosti ani jiná významná ekonomická škoda,
kterou bychom po narušitelích
museli vymáhat.

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

( 773 030 030
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Ludvík Šavel: V Litvínově byl zrušen skate
park bez jakékoliv, byť provizorní náhrady
LITVÍNOV – Koncem minulého roku z areálu letních sportů na Lomské zmizel skate park. Podle zjištění člena kontrolního výboru Ludvíka Šavela (ODS) se ale děti při současném přístupu vedení města
nového skate parku hned tak nedočkají. Město podle něj nemělo
a nemá připravenou náhradu za tento zlikvidovaný sportovní areál.

si vás dovoluji pozvat na interaktivní prohlídku zámku a
otického skle ení.. Nenechte si ujít
j jjedinečnou možnost
nahlédnout do historie kterou Vás rovedou mo i

ředkové

Jan Bedřich Eleonora Marie má maličkost a v ne oslední
řadě rodinn

řítel Giacomo Casanova kter zde našel klid

na sepsání
p
sv ch

amětí. Prohlídky
y budou

robíhat v každou

celou hodinu a to v českém i německém az ce. Vstupenky
p
na jjednotlivé časy
y si můžete rezervovat v Turistickém
Informačním centru na zámku Valdštejnů.

S úklidem měst pomůže
veřejná služba
MOSTECKO – Změna zákona
o hmotné nouzi opět uvedla v život veřejnou službu. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří nejsou
nijak aktivní, dostanou nově
od státu pouze existenční minimum. Města jsou už na veřejnou
službu většinou připravena. Litvínov bude od července uklízet
třicet lidí ve veřejné službě.
Hlavním principem novely platné od 1. 2. 2017 je vrátit
dlouhodobě nezaměstnané do
běžného života. Tedy umožnit
jim oživení pracovních návyků
nebo jejich získání, a tím pádem
usnadnit jim vstup na trh práce.
„Tomu, kdo pobírá příspěvek na
živobytí déle než 6 měsíců a není
aktivní, nebo nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti či
při rekvalifikaci, klesne částka na
živobytí na existenční minimum,
což je 2 200 Kč. Pokud naopak
příjemce dávek v hmotné nouzi
aktivitu projeví, například nastoupí do projektu organizovaného ÚP ČR, nastoupí na rekvalifikaci, nebo odpracuje minimálně
20 hodin měsíčně v rámci veřejné
služby, výše příspěvku na živobytí
se nezmění. V případě jednotlivce
tedy bude nadále činit 3 410 Kč,“
vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mostě
Veronika Kubalová. A dodává,
že pokud člověk vykonává činnosti veřejné služby v tomto
režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste mu příspěvek na
živobytí o 605 Kč. „Aktivita není

požadována u osob ze zákona
z této povinnosti vyjmutých, což
jsou osoby starší 68 let, osoby
invalidní ve 2. a 3. stupni, poživatele starobního důchodu, osoby
pobírající příspěvek na péči ve II.
až IV. a o ně pečující osoby, osoby
dočasně práce neschopné, osoby
s nárokem na rodičovský příspěvek, nezaopatřené děti,“ doplnila
Veronika Kubalová. Od 1. července využijí veřejnou službu
také Technické služby Litvínov.
„Veřejnou službu bude vykonávat
třicet lidí, každý z nich dvacet
hodin měsíčně. Tyto lidi musíme
vybavit ochrannými pomůckami a nářadím a proškolíme je
v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Další školení
absolvovat nemusí. Nejsou totiž
zaměstnanci Technických služeb
Litvínov. Společně s pracovníky vykonávajících u nás veřejně
prospěšné práce, kterých máme
díky podpoře Úřadu práce ČR,
také třicet, budou uklízet město.
V případě veřejné služby se jedná
o nejjednodušší činnosti bez využití techniky, tedy o zametání,
ruční sbírání odpadků, případně
hrabání posečené trávy,“ prozradila jednatelka společnosti
Marcela Pašková. Veřejná služba
se do měst po několika letech
vrací. Litvínov měl v minulosti
s veřejnou službou dobré zkušenosti. V Litvínově dlouhodobě
nezaměstnaní pomáhali s úklidem města i se zimní údržbou.
(pur)

Místo požární nádrže
bude klidová zóna
LITVÍNOV – Město odstranilo
nevyužívanou požární nádrž na
Osadě. Na jejím místě původně
chtělo dětské hřiště, nakonec tu
ale vznikne klidová zóna.
Požární nádrž na Osadě byla
zasypána už v loňském roce.
Na jejím místě mělo původně
vzniknout dětské hřiště. Proti
tomu se ale zásadně postavil
odbor regionálního rozvoje.
„V těsném sousedství hřiště by byl
potok. To jsme vyhodnotili jako
pro děti nebezpečné. Místo hřiště
jsme zvažovali park s lavičkami.
Proti tomu se ale postavili lidé
z okolních domků. Rozhodli jsme
se nakonec pro klidovou zónu
s parkovou úpravou bez mobi-

liáře,“ uvedla starostka města
Kamila Bláhová. Podle místního šetření se totiž obyvatelé
rodinných domků obávali, že by
lavičky v parku přitahovaly narkomany a jiné závadové osoby.
Změna požární nádrže na park
bez laviček vyjde město na 200
tisíc korun. Další požární nádrž
na Osadě v Šaldově ulici, která
slouží také k zásobování vodou
pro nedalekou zahrádkářskou
kolonii, zůstane zachována. Nádrž je ale ve špatném stavu a už
několik let se mluví o její nutné
rekonstrukci. Současné vedení města ale o úpravě nádrže
v Šaldově ulici zatím neuvažuje.
(pur)

„Skate park zrušili pracovníci
městského úřadu, aniž by o tom
rozhodlo zastupitelstvo města.
O odstranění skate parku, který
byl realizován jako investiční
akce města, dokonce nehlasovala
a ani nerozhodovala rada města. Přičemž o pořízení investice
rozhoduje vždy zastupitelstvo
a o zrušení či likvidaci musí
analogicky rozhodovat též zastupitelstvo města. Považuji proto rozhodnutí o zrušení tohoto
sportovního areálu za nelegitimní a škodící. Děti na prázdniny
dostaly od města výborný dárek.
Za svým sportem, který dříve
mohly provozovat v Litvínově,
nyní musí dojíždět do cizích
měst,“ poukazuje Ludvík Šavel.
O skate park se v posledních
letech podle rodičů dětí,
které si jízdu na prkénku
s kolečky zvolily jako svůj
zájem a fyzickou aktivitu, nikdo příliš nestaral.
V areálu se neprováděla
žádná údržba, neprováděly se žádné periodické revize stavu, chyběl
správce, který na skate
park dohlížel, jako je
to třeba v okolních
městech. Jednotlivé
prvky se tak během
času opotřebovaly,
aniž by je včas město nechalo opravit.

„Město nemá zajištěnu lokalitu na
výstavbu nového
areálu, nemá
zajištěnu žádnou projektovou přípravu,
město nemá
zajištěno stavební povolení,
není zajištěno
financování
nového areálu
a není zajištěn
dodavatel, zkrátka není připraveno a zajištěno

zhola nic. To jsou fakta,“ poukazuje na další skutečnosti
Ludvík Šavel. Podle jeho mínění město zrušilo bez náhrady
funkční sportovní areál, který
stačilo pouze udržovat a provést
nutnou opravu. „O skate
park mělo
m ě s to nebo
SPORTaS lépe
pečovat.
Například
v Mostě je
skate park
v péči domu
dětí a mládeže, městské policie
a tech-

nických služeb. Společně dohlíží
na provoz a na stav jednotlivých prvků. Je to samozřejmě
i záležitost prevence kriminality.
Děti, které chodí sportovat do
hlídaných areálů, jsou v bezpečí a samy také nemají myšlenky
na lotroviny. Je velká škoda, že
město a SPORTaS likviduje to,
co tady v minulosti bylo vybudováno pro sportovní aktivity dětí
a v podstatě je vyhání na ulici,
přinejmenším tento rok a tyto
prázdniny,“ uzavřel Ludvík Šavel.
Ludvík Šavel poukazuje na
protichůdná sdělení vrcholných
představitelů města:
„Výstavba nového skateparku
je zařazena v zásobníku projektů…“ toto je část odpovědi
starostky ze dne 15. 12. 2016
na interpelaci Daniela Voláka,
přičemž „zásobník“ jako takový
nikdo nikdy neviděl.
„Probíhá tipování vhodné
lokality pro možné budoucí
umístění skateareálu...“ sdělení člena městské rady.
„Členové opětovně doporučují provést průzkum
o představě skate parku
na školách a ve školních
parlamentech a u neziskových společností…“
(!!) vyňato ze zápisu
Kontrolního výboru
zastupitelstva ze dne
19. 6. 2017, který
dokumentuje výše
uvedenou zmatenost.

Ludvík Šavel

(nov)

Skautská klubovna bude mít novou fasádu
LITVÍNOV – Mimořádnou investiční dotaci ve výši 50 tisíc korun poskytne město Junákům. Litvínovští skauti využijí peníze na rekonstrukci fasády vily, kterou před lety koupili od města a kde mají svou klubovnu.
Vilu v Janově prodalo město

před několika lety Junákům za

velmi výhodných podmínek.
„Vážíme si toho, že Junák působí
v Litvínově. Se skauty spolupracujeme a oceňujeme jejich činnost pro děti. Proto se jim sna-

Skautská klubovna bude mít díky dotacím novou fasádu.

žíme vycházet vstříc. Vilu město
prodalo za výhodných podmínek
a za nízké splátky, které Junák
splatil až v letošním roce,“ uvedl místostarosta města Milan
Šťovíček. V současné době
město udělalo další vstřícný
krok a zcela mimo pravidla pro
poskytování dotací rada města
doporučila zastupitelům schválit 50 tisíc korun na spoluúčast
při rekonstrukci fasády vily.
„Litvínovští skauti dostali do svého svazu dotaci 169 tisíc korun.
Celkem bude investice stát 242
tisíc korun. Skauti mají svých 23
tisíc korun, ale víc by dohromady
nedali. Pokud by Litvínov nepřispěl, museli by skauti dotaci vrátit a fasáda by nebyla,“ vysvětlil
mimořádnost situace Milan
Šťovíček. Litvínovští skauti už
jednou dotaci od města dostali,
za tu pořídili střechu. Ústecký
kraj jim zase přispěl na komín
a krbová kamna. Nejmenší oddíl skautů - Orli působí i v Meziboří.
(pur)

Vzkaz: „Udělejte z Janova lepší místo“
LITVÍNOV – Studenti Scholy Humanitas si vyzkoušeli práci asistentů
prevence kriminality a vydali se do Janova. Podívali se, jak funguje
nízkoprahové centrum Jaklík a vyslechli si, co vše práce preventistů
obnáší. Dětem v Jaklíku pak nechali studenti na tabuli vzkaz: „Udělejte z Janova lepší místo.“
Besedovat se studenty středních škol bývá pro preventisty
vítané zpestření běžné osvěty. Obzvlášť když mladí lidé
opustí školní lavice i pohodlí
internátu Scholy Humanitas,
a vyrazí do terénu. „Tentokrát
jsme se společně vypravili do janovského sídliště a do nízkoprahového centra Jaklík. Asistentky
prevence kriminality se rozpoví-

daly o své práci, o problémech
lidí žijících v sociálně vyloučené
lokalitě, přidaly i pár postřehů,
které návštěvníky pobavily i poučily,“ říká preventistka městské policie Michaela Hejčová.
Od té si studenti vyslechli také
několik historek a příkladů ze
života obyvatel Janova. Vyprávěla jim o činnosti Jaklíku.
O tom, jak mají děti z Janova

chuť do práce a těší je, když má
někdo o ně zájem. „Vítají každý
připravený program. My je odvádíme z ulice a nabízíme jim
činnost. V každé akci, kterou
pro ně připravujeme, schováváme nějaký výchovný prvek.
U nás se děti učí hrou finanční
gramotnosti, odpovědnosti, učíme je spolupracovat a hlavně
to, že svůj budoucí život mohou svým chováním ovlivnit
už nyní. Do aktivit velmi často
zapojujeme celou rodinu. Hlavně rodiče. Vše, co chceme těmito akcemi mladým lidem říct,
totiž slyší od svých rodičů. Jen

se snažíme tyto rady potvrdit.
Jak je důležité vzdělání, respekt
k pravidlům a obyčejný selský
rozum, píle a touha ‚někam to
dotáhnout‘. To, co dostávají od
rodičů, je víc než jen kapesné,
mají jejich čas, pozornost, výchovu i osobní příklad. Mají
jejich zájem a podporu. Není
to tak automatické, jak se může
zdát,“ doplnila Michaela Hejčová. Studenti Scholy Humanitas vnímali situaci v Janově
velmi citlivě. Pochopili, že budoucnost sídliště závisí hlavně
na dětech a mladých lidech.
(pur)

region
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Nový zastupitel Jan Martínek (vpravo) podepsal slib.

Meziboří má nového zastupitele
MEZIBOŘÍ – Na posledním jednání mezibořských zastupitelů složil
slib nový zastupitel za ČSSD Jan Martínek, který nahradil odstupujícího Antonína Hurta. Zastupitelé také schválili novou členku rady
města. Stala se jí Libuše Karbanová. Zastupitelé dále mimo jiné
schválili závěrečný účet města a projednali petici občanů proti budování parkovacích míst v ulici Nad Parkem.
Závěrečný účet předložila
zastupitelům vedoucí finančního odboru Jana Roubalová.
„Výsledek hospodaření města
a jeho zařízení skončil převahou příjmů nad výdaji ve výši
11 416 tisíc korun. Příjmová část
rozpočtu je tvořena vlastními
příjmy, to jsou především daně
a poplatky. V roce 2016 činily
57 269 tisíc korun, z toho daňové
příjmy 49 634 tisíc korun. Další
příjmovou položkou jsou nedaňové příjmy ve výši 2 277 tisíc korun a přijaté dotace ve výši 8 958
tisíc korun. Z celkových výdajů
ve výši 57 188 tisíc korun bylo
čerpáno za běžné výdaje 49 313
tisíc korun a proinvestováno bylo
7 875 tisíc korun,“ uvedla Jana
Roubalová. Dále zastupitelé
schválili rozpočtové opatření
ve výši 310 tisíc korun. Za tuto
částku město pořídí mobilní pódium s podestou, které je možné postavit i na nerovném terénu. „Pódium využijeme hlavně
při dětských vystoupeních, také
jako taneční parket a při celoměstských akcích,“ prozradila
vedoucí správního odboru Libuše Řeháková. Zastupitelé svými hlasy také posvětili podání
žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt Zateplení
bytového domu čp. 136-138 do
výše sta procent maximálních
celkových nákladů 4 856 717
Kč. Zateplení domu je součástí
schváleného plánu investic do

bytového hospodářství. V dalším bodu zastupitelé schválili
převod spoluvlastnického podílu objektu zázemí pro atlety
na mezibořském atletickém
stadionu ve výši 52 % pro město Litvínov. „Zázemí využívají
hlavně litvínovští atleti. Procentuální rozdělení objektu vychází
z toho, jakou měrou se obě města
na výstavbě atletického zázemí
podílela,“ vysvětlil starosta města Petr Červenka. Prokazatelné
roční náklady na opravy a údržbu objektu z devadesáti procent
uhradí Litvínov, deset procent
Meziboří.

O parkovišti Nad
Parkem znovu v září
Zastupitelé se neshodli na
řešení petice občanů proti budování parkoviště Nad Parkem.
Na zastupitelstvo přišlo několik
obyvatel této ulice, aby dali zastupitelům na vědomí, že s parkovištěm nesouhlasí. Zajímali
se také o to, zda není jiné místo,
kde by mohlo parkoviště být.
Souhlasili s tím, že parkovacích
míst je v Meziboří málo, odmítali ale parkoviště před domy,
kde bydlí. „Každé parkovací
místo v Meziboří je dobré. V neděli večer je velký problém v ulici
Nad Parkem zaparkovat,“ připustil Vlastimil Vrátný. Zároveň
ale zastupitele ujistil, že svou
investici do bydlení v Meziboří
považuje za zmařenou. Upo-

zornil na to, že děti budou vybíhat z domů přímo na parkoviště, auta budou svítit do oken
a v jeho konkrétním případě
nebude v bytě jediná místnost,
která by se dala větrat mimo komunikaci. Obyvatelé domů Nad
Parkem také upozorňovali na
to, že až budou v případě stavebního řízení osloveni stavebním
úřadem, nebudou s povolením
stavby souhlasit. „Změna územního plánu se připravovala v letech 2013 až 2016. Nikdo z obyvatel Meziboří neměl výhrady ke
změně plochy zeleně na parkoviště. Kolem parkoviště plánujeme
parkovou zeleň tak, aby světla
aut neobtěžovala. Hodně jsme
se parkovištěm Nad Parkem
zabývali a hledali nejvhodnější
místo. Všechny pozemky v této
ulici nepatří městu, na dalších
jsou inženýrské sítě, které není
možné přeložit. Aut v ulici Nad
Parkem nepřibyde. Jen nebudou
parkovat tam, kde se nesmí, ale
na parkovišti. Děláme ho pro rezidenty ,tedy pro vás,“ snažila se
vysvětlit rozhořčeným občanům
situaci Gabriela Soukupová.
Opoziční zastupitel Aleš Jedlička navrhl veřejné projednávání
problematiky výstavby parkoviště. To ale neprošlo většinou
v zastupitelstvu. „Lidé měli možnost se vyjádřit při změně územního plánu, neudělali to. V ulici
Nad Parkem není jiná možnost,
kde parkoviště udělat. Policie ČR
už dál nebude tolerovat parkování tam, kde se nesmí. Parkoviště
je jediným řešením problematické situace s parkováním v této
ulici,“ uvedl starosta města Petr
Červenka. Znovu se bude problematika parkoviště Nad Parkem projednávat v září. (pur)

Obora Fláje otevře své brány
MEZIBOŘÍ – Obora Fláje v letošním roce třikrát otevře své brány. Informovala o tom mezibořské zastupitele vedoucí odboru Investic,
výstavby a majetku Gabriela Soukupová.
Meziboří jednalo s Lesy ČR
nejen o zpřístupnění obory Fláje, ale také o možnosti výstavby
rozhledny nad mezibořskou
sjezdovkou, o bobové dráze
a směně pozemků na sjezdovce. „Podařilo se nám vyjmout
pozemky na sjezdovce z lesního
půdního fondu. V současné době

Fláje jsou oblíbeným cílem cyklistů.

jsou v majetku Lesů ČR, ale město Meziboří je má v nájmu. Budeme usilovat o směnu za lesy,
které má v majetku město tak,
aby celá sjezdovka patřila Meziboří. To by se mohlo podařit ještě
v letošním roce,“ uvedla Gabriela
Soukupová. Ta dále informovala
zastupitele o tom, že s výstavbou

bobové dráhy v lesích kolem
Meziboří Lesy ČR nesouhlasí.
Nepovolí ani výstavbu vyhlídky
na horní části sjezdovky v případě, že by bylo investorem město.
„Je tu ale otevřená možnost, že by
investorem rozhledny nad sjezdovkou byly Lesy ČR. To ale až
po roce 2020. Stejně tak se budou
až v dalším investičním období
zabývat připojením cyklostezky
z Meziboří k Naučné stezce Fláje,
kterou v současné době budují,“
informovala vedoucí odboru.
Pozitivní zprávou je, že bude pro
turisty v letošní sezóně třikrát
otevřena obora Fláje. Otevřeno
bude ve dnech 5. - 9. 7., 27. - 30.
10. a 17. - 19. 11. vždy od 10 do
15 hodin. Vstup je povolen pro
pěší a cyklisty jen po asfaltové
komunikaci Šumenské údolí –
Zámecká křižovatka, Zámecká
křižovatka – Dlouhá Louka. Trasa je vyznačena na mapě, která je
umístěna na vstupních branách
Obory Fláje.
(pur)

27. 7. 2017
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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

Vyhraj NÁKUP
V HODNOTĚ 30 000 kČ

RŮZNÉ

■ Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno. Stačí
prozvonit na telefon: 721 442 860
■ Prodám nerez dřez s odkapávačem, zánovní 44x88 450 Kč,
kupeckou váhu 500 Kč, nářezový
stroj 500 Kč – v Mostě. Telefon 607
277 880 večer.
■ Kdo by za úplatu posekal každých cca 20 dnů benzi sekačkou
menší zahrádku, včetně odvozu
trávy. Volejte na tel.: 604 103 485
po 19. hod.
■ Prodám mrazák perfekt, 7
šuplíků 2 000 Kč, lednice s mrazákem 2x privileg, Siemens 2 000 Kč,
použité, funkční – v Mostě. Telefon
607 277 880 večer.
■ Prodám 35 ks pozinkovaného
plechu použitého 140 Kč/ kus,
sporák na propan butan 2 200 Kč.
Telefon 607 277 880 večer.
■ Nabízím výbavičku na miminko na první půlrok, bezvadný stav,
moderní, domluva telefonicky,
levně. Telefon 737 586 243
■ Na campování nabízím 2 spací
pytle, pěkné na zipy, 200 Kč/ kus.
Telefon 737 586 243
■ Prodám mechanický psací
stroj zn. Consul, normální válec, v
bezvadném stavu, 100% funkční.
Cena dohodou. Telefon 602 930
953
■ Prodám oranžovou sedací
soupravu 3+1+1, spěchá, zachovalá. Cena dle dohody. Telefon 607
784 645
■ Prodám urnový hrob na starém hřbitově. Cena 10 000 Kč. Telefon 723 114 839 večer.
■ Prodám vše o Mostě – sběratel.
Telefon 602 879 493
■ Koupím staré hračky stavebnice, merkur, vláčky merkur, auta na
bowden, pásáky, indiány z NDR aj..
Telefon 608 224 183
BYTY, DOMY

■ Přenechám zahrádku v kolonii
Meziboří, elektřina, užitková voda,
pramen na parcele, zděný altán i
svah. 400 000 Kč. Telefon: 605 313
090
■ Prodám byt 3+1 v Litvínově na
Osadě. Cena: 850 000 Kč. Telefon:
775 682 969
■ Prodám garáž v ulici Pionýrů
v Mostě, elektřina není zavedena.
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818
916
SEZNÁMENÍ

■ 66 letý nekuřák, abst., středoškolák, 180/96, hledá příjemnou
ženu pro spolužití. Užít si volného
času pro procházky, výlety, houby.
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon:
721 310 917
■ Vdova hledá kamarádku – nekuřačku, která je sama. Ve věku
60 – 73 let. Na občasné posezení

15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SU
SUPER CENY
Zapůjčení vozu značky Hyundai na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ / SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz

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

u kávy. Zn. Most. Telefon 733 733
924

■ Pohodová paní 75/170 nekuřačka z Mostu by ráda pozvala
pohodového pána nekuřáka k
občasným schůzkám. Telefon 731
389 028

■ 66 letý nekuřák, abst., středoškolák, 180/96, hledá příjemnou
ženu pro spolužití. Užít si volného
času pro procházky, výlety, houby.
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon:
721 310 917

■ 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

Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200,- Kč (původní cena
3.700,- Kč). Tel: 739 030 454

sport
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Nejužitečnější Češkou WHIL
2016/17 se stala Petra Růčková
PRAHA - Spojka mistrovského DHK Baník Most a české reprezentace
Petra Růčková zvítězila v hlasování hráček a trenérů českých interligových týmů o nejužitečnější českou házenkářku uplynulé interligové sezony. Těsně předčila druhou Slávistku Hanu Kutlvašrovou.

Kickboxeři z SK Leon
uspěli na mistrovství ČR
MOST - Borci z mostecké školy
bojového umění Kung-fu centra
SK Leon se zúčastnili Mistrovství
ČR v kickboxingu asociace ČSFu
v Praze. Během nedělního mistrovství bojovali ve svých disciplínách o titul nejvyšší. Trenéři se
rozhodli vzít s sebou na tento turnaj i několik začátečníků, pro které byla účast na MČR premiérou.
Kromě již zkušených závodníků Martina Hausera (reprezentant ČR) a jeho mladšího bratra
Michaela Hausera se turnaje zúčastnili: Denisa Bulínová, Tereza
Kabeláková, Markéta Bláhová,
Jan Bláha, Kryštof Průša, Matěj
Havel a Lukáš Svetlák. Někte-

ří závodili ve dvou disciplínách
Pointsfighting a Lightcontact.
Domů se výprava z Kung-fu vrátila s pěti tituly Mistr ČR a čtyřmi
tituly Vicemistr ČR. Mistrem ČR
se stal: Martin Hauser, Michael
Hauser, Lukáš Svetlák. Vicemistrem ČR se stal: Lukáš Svetlák,
Matyáš Vítězslav Vítek, Denisa
Bulínová, Matěj Havel. „Z pohledu hlavního trenéra mohu konstatovat, že všichni závodníci, které
jsem si se svým kolegou Vojtou Brzoněm vybral do týmu, aby na letošním mistrovství reprezentovali
naše barvy, jsem nadmíru spokojen,“ dodal ke svým svěřencům
Petr Václavík.
(nov)

Po loňském vítězství Sáry Kovářové se může titulem Nejužitečnější Češky WHIL 2016/17
pyšnit její aktuální spoluhráčka
z týmu Černých andělů i české
reprezentace Petra Růčková. Ta
zvítězila v hlasování hráček a trenérů českých týmů Interligy a ve
velice vyrovnaném pořadí předčila těsně druhou Slávistku Hanu
Kutlvašrovou. Minimální rozdíly
dělily vítěznou Růčkovou i od
klubových spoluhráček Markéty
Jeřábkové a Kateřiny Dvořákové

nebo slávistické a reprezentační brankářky Petry Kudláčkové.
Ocenění převzala Patra Růčková
z rukou prezidenta ČSH Radka Bendla v rámci středečního
programu akce Hvězdy pro legendy. Trenéři 19 extraligových
a českých interligových týmů
měli možnost volit rovněž nejlepší dvojici rozhodčích působících v tuzemských nejvyšších
soutěžích. Hlasování s velkým
náskokem ovládla dvojice Václav
Horáček a Jiří Novotný.
(jak)

204 utkáních 162 bodů. V AHL
působil v Hartfordu, kde naskočil
do 22 zápasů s bilancí 1 branka
+ 3 asistence. V Litvínově bude
druhým kanadským útočníkem,
který oblékne jeho dres. Prvním
a dosud posledním Kanaďanem
ve žlutočerném týmu v nejvyšší soutěži byl v sezoně 1992/93
Lloyd Pelletier. Později to zkoušel
také jeho krajan Jeff Jubenville,
ovšem v přípravě se do kádru
A týmu neprosadil.
(jak)

Petr Adamec vybojoval na
Poháru ČR šest medailí
V Mladé Boleslavi měl Plavecký klub Litvínov trojnásobné zastoupení v podání Petra
Adamce, Jiřího Jedináka a Michaely Chmelařové.
Obrovského úspěchu dosáhl
nadějný litvínovský plavec Petr
Adamec, když přivezl šest medailí z šesti možných startů. Dvakrát dohmátl na stříbrné pozici
na tratích 100 m motýl a 50 m
znak a čtyřikrát vylovil bronz na
tratích 50, 100, 400 m volný způsob a 200 m polohový závod.

V Plzni se utkalo v každé
disciplíně 30 nejrychlejších jedenáctiletých plavců a plavkyň
České republiky a i zde měli žlutočerní své zastoupení v podání
dvojice děvčat Sabiny Rousové
a Elišky Bergmanové. Přestože
zde se na medaile nedosáhlo,
děvčata zabojovala a překonala,
někdy i velice výrazně, své dosavadní osobní rekordy.
Už jen nominace na Poháry
ČR je velikým úspěchem a šest
medailí, o které se zasloužil
Petr Adamec, jsou hezkou tečkou za tvrdým a poctivým tréninkem.
(has, jak)

Úspěšná sezona pro litvínovské národní házenkáře
LITVÍNOV - Klub národní házené Litvínov má za sebou velmi
úspěšnou sezonu. Hned ve 4 kategoriích vyhrála družstva KNH
oblastní přebory. Přeborníky oblasti a postup na mistrovství
ČR si vybojovalo družstvo starších žáků, mladších a starších
žaček, dorostenky pak z druhého místa v oblasti postoupily
na Pohár ČR, kde obsadily čtvrté místo. Družstvo žen se díky
vítězství v severočeském oblastním přeboru probojovalo do 2.
ligy.

Mladší žačky
vybojovaly 4. místo
v ČR
Litvínovské
házenkářské
naděje zvítězily v oblastním
přeboru mladších žaček a probojovaly se tak do finálového
turnaje mistrovství ČR, které se konalo v Dobrušce. Na
samotném MČR se projevila
ještě malá zkušenost hráček, které s házenou začínají
nebo začaly v nedávné době.
V závěrečném turnaji přesto
elévky dokázaly dvakrát zvítězit a přivezly sice nepopu-

lární, ale pro ně velmi cennou
bramborovou medaili. Natálie
Stará byla vyhlášena nejlepší
obránkyní šampionátu. Turnaj
odehrál tým mladších žaček
v sestavě: Natálie Dřevojánková, Karolína Jiráčková, Natálie
Stará, Eliška Andělová, Ema
Gažůrová, Vendula Demeterová, Adéla Rakovanová, Tereza
Kuriljaková, Ester Hojerová,
Justýna Kováčová, Karolína
Petránková, Lucie Bilohuščínová, Denisa Mošničková
a Tereza Kliková. Trenéři: Karel Dlouhý, Zdeňka Bilohuščínová a Kateřina Kadlecová

Starší žačky páté v ČR
Také starší žačky vyhrály ve
své kategorii oblastní přebor.
Na závěrečný turnaj mistrovství
ČR do západočeských Přeštic
odjížděl tým KNH s většími
ambicemi, bohužel ale nenaplnil roli favorita. Litvínov reprezentovaly hráčky: Natálie Plachká, Eliška Zvěřinová, Natálie
Stará, Hana Marešová, Barbora
Kočí, Patricie Prantová, Lucie
Moravcová, Lucie Jarůšková,
Tereza Donátová, Leona Mošničková, Kateřina Pavlíková,
Hana Gálová a Ester Hojerová.
Trenéři Zdeňka Bilohuščínová
a Petr Hojer.

Starší žáci také pátí
v ČR
Litvínovští starší žáci jednoznačně kralovali oblastnímu
přeboru celou sezonu a téměř
v polovině soutěže bylo jasné,

že postoupí na MČR do východočeského Krčína. V zimě se
navíc stali halovými vicemistry
ČR. Před finálovým turnajem
se však zranil klíčový útočník
Ondřej Heidenreich a naděje
na úspěch Severočechů poklesla. Páté místo po jediné výhře
tak bylo asi maximum. Trenér Jiří Heidenreich a vedoucí
družstva Petra Šimůnková měli
k dispozici sestavu: Ondřej Hajas, František Pavlík, Josef Pajer,
Jan Jiráň, Štěpán Tomčík, Denis
Paulovič, Josef Šimůnek a Michal Najman.

Ženy vybojovaly
postup do 2. ligy
Tým žen byl nově složen před
sezonou z hráček, které skončily před časem v juniorském
věku, a doplněn o dorostenky.
Trenér týmu a předseda klubu
Marek Tomčík ke vzniku do-

Oslavy 50. výročí založení národní házené proběhly
v sobotu v Louce u Litvínova. Sehrála se zde tři exhibiční utkání. Představila se mládež, veteránky ženy a staré
gardy mužů. Zatancovaly
Dračice z Louky a vše završila společenská zábava.

V termínu 26. a 27. srpna
se tým Vervy v rámci přípravy na nový ročník Tipsport
extraligy zúčastní jubilejního 10. ročníku turnaje
v Drážďanech. Turnaj se již
potřetí hraje pod názvem
Müller’s Fanshop - Cup. Litvínov v úvodním utkání vyzve Berlín.

Kempy HC Litvínov
sklízejí úspěch
Sportovní spolek HC Litvínov uspořádal tři červnové kempové víkendy. Hráči
ročníku 2009 až 2002 se tak
zdokonalovali pod vedením
zkušených trenérů. Kempy byly určené pro všechny
hráče spadající do daných
ročníků. Přihlásit se mohli
jednoduše na webu přes registrační formulář. Posledním v plánu byl kemp, který
se uskutečnil o víkendu 24.
a 25. června.

LITVÍNOV – Extraligový HC Verva Litvínov posílí 25letý kanadský
útočník Josh Nicholls, který naposledy působil v týmu zámořské
ECHL Colorado Eagles a v německém Straubingu v DEL. S litvínovským klubem podepsal roční smlouvu.

LITVÍNOV - O uplynulém víkendu se v Mladé Boleslavi a Plzni konaly
Poháry České republiky v plavání desetiletého, resp. jedenáctiletého žactva.

V Louce se slavilo
výročí

Litvínovští pojedou
do Drážďan

Verva hlásí posilu ze zámoří,
přichází Kanaďan Nicholls
K týmu by se měl připojit
24. července, při zahájení trvalé
přípravy na ledě. Josh Nicholls je
rodákem z Richmondu, měří 188
cm a váží 86 kilogramů. V juniorské Western Hockey League
měl v Saskatoonu vynikající statistiky. V ročníku 2010/11 si připsal 87 bodů v 71 zápasech, o rok
později 68 bodů v 56 zápasech
a v sezoně 2012/13 pak 85 bodů
v 71 utkáních. V ECHL zaznamenal v Greenville a v Coloradu ve
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dává: „Hlavním důvodem bylo,
že jsme neměli pro vlastní hráčky, které končily v dorostenkách,
pokračování v dospělé kategorii.
Musely pak končit anebo hostovat v jiných oddílech, proto jsme
se po více než pěti letech rozhodli
družstvo žen do soutěže přihlásit.“
Litvínovu se ale podařil nečekaný úspěch, když hned v první
sezoně oblastní přebor vyhrál
a zajistil si tak přímý postup do
druhé nejvyšší soutěže. „Bude
to naše druhá sezona a první
ve 2. lize. Chceme si vyšší soutěž
vyzkoušet, osahat a samozřejmě
pro Litvínov udržet. Nadále budeme stavět především na našich
odchovankyních, budeme postupně zapracovávat další mladé
hráčky, ještě oslovíme některé
hráčky, které v minulosti skončily nebo přešly z české házené na
mezinárodní,“ dodává Tomčík.
(jak)

Zastupitelé schválili
založení MHK
Mostecké zastupitelstvo se
na svém jednání ve čtvrtek
22. června zabývalo mosteckým hokejem. Odsouhlasilo
návrh na založení Mosteckého hokejového klubu a nominovalo do jeho řídicích
orgánů své zástupce.

Hrál se turnaj
základních škol
Mostecký fotbalový klub
uspořádal fotbalový turnaj
základních škol pro děti ročníku narození 2008 a mladší.
Na stadionu Josefa Masopusta si dalo dostaveníčko
6 družstev. 5 družstev bylo
z mosteckých škol a dorazila
i ZŠ Meziboří. Z vítězství se
radovala ZŠ Zd. Štěpánka,
druhý byl tým ZŠ Okružní
a třetí ZŠ Svážná.

Divizní Souš mění
trenéra
V současnosti jediný zástupce Mostecka ve fotbalové divizi, celek Baníku Souš,
v letní přestávce mění trenéra. Po čtyřech letech u týmu
skončil Pavel Koutenský
a novým kormidelníkem
týmu bude bývalý reprezentant Petr Johana.

Mladí házenkáři
Baníku jsou mistry
Starší žáci házenkářského
klubu Baník Most mají za
sebou veleúspěšnou sezonu.
V Ústecké lize odehráli čtyřicet zápasů a neztratili ani
bod. Právem tak nad hlavu
zvedli pohár za mistra Ústecké ligy.
(jak)
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MOST – Teplé červnové večery patřily na hradě Hněvín „otci vlasti“
Karlu IV. a jeho manželce Elišce Pomořanské. Mostecké divadlo tu
totiž za skvělé atmosféry uvádělo v rámci divadelního léta Noc na
Karlštejně. Kulisy hradu Hněvína muzikálu nadmíru slušely. Všechna představení v červnu byla proto beznadějně vyprodaná. Na další
představení na Hněvíně se mohou Mostečané těšit příští červen.
Noc na Karlštejně uvádělo mostecké divadlo na hradě Hněvín už v loňském roce.
Mostečtí diváci proto věděli,
jaká lahůdka je čeká. „Původně
plánovaných devět repríz bylo
beznadějně vyprodaných více jak

434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.

měsíc před konáním. Z důvodu
velkého diváckého zájmu byla
pro diváky zpřístupněna také generální zkouška, která proběhla
v pondělí 19. června 2017,“ prozradila Lenka Krestová z propagace mosteckého divadla. Noc

Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,

na Karlštejně v režii Zbyňka
Srby měla v mostecké činohře
premiéru 17. září 2011 a v červnu loňského roku byla uvedena obnovená premiéra a sedm
repríz právě na hradě Hněvín.
„V různých rolích se zde vystřídala řada herců a i letošní rok viděli diváci dvě nové tváře. V roli
Karla IV. se místo Miroslava
Večerky představil Daniel Rous,
který s mosteckým divadlem
spolupracoval v letech minulých,
naposledy v inscenaci Madony
bez kalhotek či Zkrocení zlé ženy.
Daniel Rous působí pohostinsky
v Divadle Na Fidlovačce a ostatních českých je-

vištích, objevil
se v řadě televizních filmů
a seriálů. Známý je také jako
dabér. Druhou
novou
tváří
byla Kristýna
Štarhová, která
převzala roli
Aleny za těhotnou Karolínu
Herzinovou. Rodačka z Brna
vystudovala muzikálové herectví
na brněnské JAMU. Věnuje se
divadlu, natáčení, moderování
a tanci. Spolupracuje s Českou
televizí,“ doplnila Lenka Krestová. V hlavní ženské roli opět

excelovala
Lucia
Jagerčíková, která
je stálým hostem
mostecké činohry.
Zpívání v dešti, Postřižiny či Cabaret.
Dále hráli Otto Liška, Jakub Dostál,
Zdeněk Košata, Ondřej Dvořák, Regina
Razovová, Marcel
Rošetzký, Bohuslav
Patzelt a mnoho dalších. V rámci divadelního léta se také představila loutková a alternativní
scéna Divadla rozmanitostí a to
s úspěšným rodinným muzikálem v režii Jiřího Krause Ať žijí
duchové.
(pur)
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

