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Milí čtenáři
S návštěvami hlav pomaza-

ných z nejvyšších pater poli-
tiky jako by se roztrhl pytel. 
Po nedávné návštěvě ministra 
Chovance navštívil náš kraj 
premiér Sobotka. Že by se 
ledy hnuly a sever Čech 
se konečně ocitl v hledáč-
ku „nejvyššího“ zájmu? 
Tikající bomba, kterou 
mostecký primátor premi-
éra obdaroval, je výmluv-
ná za nás za všechny. Co 
premiéra Sobotku zajíma-
lo? Jak to vidí s nedávno zamítnutým čtyřpruhem 
mezi Mostem a Litvínovem? Více o premiérově expedici 
na sever čtěte v úvodním článku. Už jste někdy pozo-
rovali malíře při vzniku jeho díla? A že vás odehnal? 
Tak to se vám na Benediktu stát nemůže. Právě naopak. 
Proč a kdy se můžete dosytosti vynadívat na zrod maleb 
a kreseb, zjistíte pod titulkem „Malířské sympozium na 
Benediktu už za pár dnů“. Obyvatelé Horního Jiřetí-
na mají opět o čem přemýšlet. Těžaři totiž přicházejí 
s novou nabídkou na vyrovnání za tamní nemovitosti. 
Co všechno obyvatelům obce, ležící na zásobách hnědého 
uhlí, nabízejí? Dozvíte se v článku: „Horní Jiřetín už má 
jasno! Když stěhovat, tak za kolik?“. Krušné hory free 
– je jednak název nového projektu, duhak mimořádná 
příležitost pro milovníky turistiky a poznávání. Unikátní 
dvojstrana uvnitř vydání je věnovaná nejen našim krás-
ným Krušným horám, ale všemu, co v nich lze (nejen 
o druhém srpnovém víkendu) zažít. Tak trochu „jiný“ 
tábor. Pod tímto titulkem najdete článek o příměstském 
táboře, který zorganizovala preventistka Michaela Hej-
čová pro děti z janovského Jaklíku. A jak už to v případě 
paní Hejčové bývá, opět se děly věci... Způsob tohoto léta 
zdá se být poněkud „žhavý“. A kde jinde horké dny trá-
vit než u vody. Pokud vyrazíte na mostecký Aquadrom, 
užijete si to dvojnásob. Od tohoto pátku tu totiž začíná 
večerní plavání v osvětlených bazénech i venku! 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Symbolickou tikající bombu dostal premiér Bohuslav Sobotka v Mostě od primátora Jana Paparegy.

Večerní koupání na 

Aquadromu

Aquadrom chystá pro své návštěvní-

ky koupání v osvětlených bazénech 

i ve venkovním areálu.
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Jak se žije v Poleradech

Reportáž z obce Polerady nejen o no-

vém hřišti, dřevěných sochách a spo-

lečenském centru.

8-9

Krušné hory free

V Krušných horách můžete strávit dru-

hý srpnový víkend při příjemných akti-

vitách, a navíc zcela zdarma.
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Vážení čtenáři, o prázdninách 

bude týdeník Homér vycházet 

jako čtrnáctideník. 

Příští číslo najdete na stáncích 

7. srpna 2015.

MOST – Ústecký kraj navštívil premiér Bohuslav Sobotka. Avizoval tu výjezdní zasedání vlády na pod-
zim letošního roku. V Mostě dostal premiér netradiční dárek. Jako varování před nejistou budoucností 
regionu, který se bez pomoci vlády neobejde, předal primátor Mostu Jana Paparega Bohuslavu Sobot-
kovi symbolickou tikající bombu.

Po kraji doprovázeli premiéra hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček a radní Martin Kli-
ka. Spolu s premiérem přijeli také ministryně pro 

místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr životního 
prostředí Richard Brabec. Hlavními tématy pre-
miérské návštěvy byly sociálně vyloučené lokality, 

zaměstnanost, obnova porostů v Krušných horách 
a dokončení D8. „Vítám, že předseda vlády se přijel 
osobně přesvědčit o situaci v našem kraji a věřím, 
že témata, která na dnešních jednáních zazněla, 
budou i předmětem výjezdního zasedání vlády na 
Ústecku,“ komentoval průběh návštěvy hejtman 
Oldřich Bubeníček. 

(Pokračování na straně 4)

MOST – Nové velkokapacitní parkoviště v Okružní 
ulici se blíží do fi niše. Hotovo bude do konce čer-
vence. Lidé si pohodlně zaparkují svá vozidla, na-
víc pod čtyřiadvacetihodinovou ostrahou měst-
ské policie, už v první polovině srpna. Parkování 
je vyjde na 400 korun měsíčně.

O tom, že v okolí sedmistovek je o parkovací 
místa velký „boj“, není pochyb. Pro řidiče z této 
oblasti je tak dobrou zprávou, že již v polovině 
srpna si zaparkují komfortněji a hlavně bezpeč-
něji. V  ulici Okružní se totiž dokončuje nové 
hlídané parkoviště pro sto třicet vozidel. „Parko-
viště bude oplocené a hlídané, přejde pod správu 
Městské policie Most a stání budou placená. Ter-
mín dokončení parkoviště je 31. 7. Lze však před-
pokládat, že nějakou dobu potrvá přejímací řízení 
a následně kolaudační proces,“ uvedla Klára Vy-
drová z  oddělení vnějších vztahů mosteckého 
magistrátu. Podle vedoucího autocentra Městské 
policie v Mostě Jiřího Hincáka by se parkoviště 
pro veřejnost mohlo otevřít do 15. srpna. Hlí-

dat jej budou městští strážníci, kteří ho budou 
mít pod 24hodinovou ostrahou. Lidé si sem tak 
bez obav mohou vozidla parkovat. Smlouvy na 
dlouhodobé stání se budou uzavírat ve stejném 
režimu jako i na ostatních čtyřech parkovištích 
pod správou městské policie v  ulici Halase, Pi-
onýrů, 1. máje a J. Ševčíka na Liščím Vrchu. 
Cena za měsíc vyjde zájemce na čtyři sta korun. 
Možnost krátkodobého stání zde bude rovněž za 
standardní cenu 30 korun na den. „Cena za par-
kování v ulici Okružní by měla být stejná jako na 
ostatních parkovištích pod správou městské poli-
cie,“ potvrdil Jiří Hincák. Zájem se předpokládá 
veliký. Lidé by tedy neměli otálet s  uzavíráním 
smluv. Ty bude možné sjednat až ve chvíli, kdy 
bude parkoviště zkolaudované. Do pořadníku se 
ale mohou hlásit zájemci už nyní. „Většina parko-
višť autocenter městské policie je zaplněná, vyjma 
parkovišť v ulici Halase a v ulici Pionýrů,“ doplni-
la tisková mluvčí mostecké městské policie Ilona 
Kozlová.  (Pokračování na straně 3)

Pane premiére, ta bomba tiká...

Parkoviště v Okružní 
ulici se blíží do fi niše

Soutěžte s týdeníkem Homér 

o vstupenky na závody 

THE MOST FIA CARS CENTRAL 

EUROPE CHALLENGE, 

které se konají na autodromu 

od 7. do 9. srpna 2015. 

Více k soutěži najdete uvnitř čísla, 

na straně 6.

V Mostě vyrostl dvacátý kruhový objezd, a to v ulici Okružní.V Mostě vyrostl dvacátý kruhový objezd, a to v ulici Okružní.
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napsali jste nám...

MOST – Veřejnost bude mít možnost znovu sledovat malířská díla, 
která budou vznikat pod rukama jedenácti umělců. V Mostě na Be-
nediktu se totiž už za pár dní bude konat další ročník Malířského 
sympozia. Malíři budou v ateliérech tvořit od 5. do 12. srpna. 

Malířské sympozium „Bene-
dikt Most“ pokračuje v několi-
kaleté tradici s letošním pořado-
vým číslem 7. 

Od 5. srpna oživí na něko-
lik dní mostecké kulturní dění 
tím, že zprostředkuje oby-
vatelům možnosti současné 
malířské tvorby. Sympozium 
bude zakončené závěrečnou 
výstavou spojenou s aukcí, 
která bude veřejnosti přístup-

ná ve středu 12. srpna 2015 od 
15 hodin. Slavnostní zahájení 
proběhne v 17 hodin. „V roce 
2014 bylo  na výstavě k vidění 
135 maleb, 11 fotek a 1 pero-
kresba. Díla byla k mání od 
500 Kč do 15 tisíc Kč. Prodalo 
se dvacet obrazů (nejnižší cena 
500 Kč, nejvyšší cena 4 000 Kč). 
Během prvních šesti ročníků 
se na malířském sympoziu vy-
střídalo  55 různých umělců,“ 

uvedla organizátorka sympozia 
Šárka Čepeláková.

K pravidelným účastníkům, 
kterými jsou Roman Křelina, 
Josef Zedník a Doris Tesárková 
Oplová, bylo letos vybráno 8 
dalších umělců. Novými tvá-
řemi letošního sympozia jsou 
Eliška Kozlíková, Lucie Králová, 
Matěj Lipavský, Martin Lukáč, 
Samuel Paučo, Tomáš Prchal, 
Marek Tischler a Jiří Zavřel. 
„Tvořit zde budou umělci z  celé 
České republiky, ale i z  Moravy, 
ze Slovenska apod. Stálí účast-
níci s  čerstvými absolventy. 
V tomto duchu bychom to chtěli 

udržet i v  budoucnu,“ uvedla 
dále Šárka Čepeláková. Umělci 
budou mít ve své tvorbě volné 
ruce. Nebudou vázáni žádným 
tématem, jako tomu bylo na-
příklad na sochařských sympo-
ziích. „V posledních letech jsou 
malířská sympozia bez tématu. 
Přemýšlíme ale, zda je znovu ne-
zavést. Zkoušeli jsme to již zpo-
čátku, ale umělcům se do toho 
příliš nechtělo, tak jsme to zru-
šili,“ podotkla dále Šárka Čepe-
láková a dodala, že organizátoři 
připravují také pro veřejnost 
doprovodné programy. „Plánu-
jeme s výtvarníky společný výlet 
a také prezentaci jejich děl. Chtě-
li bychom, aby je veřejnost mohla 
sledovat nejen při práci, ale aby 
se o nich a o jejich tvorbě do-
zvěděla něco více,“ dodala ještě. 
Umělce mohou během konání 
sympozia lidé sledovat po celou 
dobu jejich tvorby. 

Letos bez sochání
Velkou oblibu, stejně jako 

malířské sympozium, si za ně-
kolik let pravidelného konání 
získalo u mostecké veřejnosti 
i letní sochání. To se tradič-
ně konalo pod širým nebem 
u děkanského kostela. I zde 
Mostečané navštěvovali socha-
ře a sledovali, jak oživují sochy 
z pískovce nebo i ze dřeva. Le-
tos se ale sochařské sympozium 
konat nebude. „Rozhodli jsme se, 
že sochařské sympozium letos po-
řádat nebudeme. Uvažujeme, že 
by se jednalo spíše o binále, tedy 
jednou za dva roky,“ informoval 
primátor Jan Paparega.  (sol)

Zarostlé dopravní 
značení a pokuta

„V  předchozích dnech mne 
zastavila hlídka PČR v  obci za 
Mostem, v  Chrámcích. Policisté 
mi chtěli za překročení rychlosti 
v  obci uložit blokovou pokutu, 
s  čímž jsem nesouhlasil, protože 
jsem nevěděl, že projíždím obcí. 
Značka obce byla totiž zarost-
lá a překrytá větvemi. Značení 
‚obec‘ jsem přehlédl, a tudíž ani 
nepřizpůsobil rychlost. V  úseku, 
kde policisté měřili, se navíc ani 
nevyskytovala žádná obydlí či 
objekty, abych se ‚dovtípil‘, že se 
již nacházím na území obce. Za-
jímalo by mě tedy, zda je možné 
řidiče sankcionovat za nedodr-
žení dopravního značení, které 
není viditelné… Pro ilustraci při-
pojuji fotografi i, kterou jsem na 
místě pořídil. Několik dnů nato 
jsem místem projížděl znovu 
a dopravní značka již byla vidi-
telná a zeleň okleštěná. Kdo má 
povinnost a odpovídá za to, aby 
dopravní značky byly správně 
umístěné a viditelné… a pokud 
tomu tak není, proč mají na tuto 
nedbalost doplácet řidiči? 

Děkuji, Váš čtenář 

  STANOVISKO PČR: 

Na dotaz odpovídá Daniel 
Vítek z Oddělení tisku a pre-
vence Teplice PČR

„Za umístění a údržbu do-
pravního značení odpovídá 
vlastník, případně správce 
dotčené komunikace. Tím 
může být například obecní, 
nebo krajský úřad, případ-
ně u silnic prvních tříd Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR.
Policista, který řeší doprav-
ní přestupek, při rozhodová-
ní o uložení sankce a její výši 
přihlíží ke všem okolnostem, 
za jakých k porušení platné 
legislativy došlo. V popisova-
ném případě to může být např. 
míra překrytí dopravní značky 
vegetací, skutečnost, zda je ři-
dič „místní“, případně daným 
úsekem komunikace nejede 
poprvé a mohl tak vědět, že 
projíždí obcí atd. V případě, že 
osoba podezřelá ze spáchání 
přestupku nesouhlasí s ulože-

ním blokové pokuty, protože 
se domnívá, že přestupek ne-
spáchala, sepíše policista ozná-
mení o dopravním přestupku 
a postoupí ho příslušnému 
správnímu orgánu k vyřízení.
Proti uložení pokuty v bloko-
vém řízení (přestupek je spo-
lehlivě zjištěn, nestačí domluva 
a pachatel přestupku je ochoten 
pokutu zaplatit) se nelze odvo-
lat. Je však možné podat tzv. mi-
mořádný opravný prostředek, 
kterým je ve smyslu správního 
řádu přezkumné řízení (§94 
a násl.).“

  STANOVISKO OBECNÍHO ÚŘADU

Odpovídá vedoucí odboru 
Správních činností Magistrátu 
města Mostu Jaroslav Mareš 

„Značení by mělo být samo-
zřejmě čitelné a dostatečným 
způsobem přehledné. Pokud je 
značení zakryté zelení, je otáz-
ka, do jaké míry člověk projíž-
dějící obcí místo zná či nezná. 
Zda jde o místního řidiče, nebo 
pochází odjinud, z jiného města, 
a je možné, že by značení mohl 
přehlédnout. Přihlížíme tedy 
k  tomu, zda je to řidičův první 
průjezd obcí apod.

V  rámci našeho města a ve 
spolupráci s naším správcem 
komunikací, kterým jsou Tech-
nické služby města Mostu, se 
snažíme tyto věci ošetřovat. Ale 
stane se, že někde zeleň skuteč-
ně dopravní značení překryje. 
Pokud by to opravdu bylo tak, 
že řidič nemohl dopravní znač-
ku vidět a přesvědčil by nás, že 
situace taková byla v době kont-
roly PČR, tak bychom mu prav-
děpodobně jeho námitky uznali 
a řízení zastavili. Fotografi e 
zakrytého dopravního značení, 
kterou jsme obdrželi k posouze-
ní, zda došlo k  přestupku, jsou 
však dle našeho názoru neob-
jektivní a nepřihlédli bychom 
k  nim. Fotografi e jsou účelové, 
pořízené přímo před značkou, 
nikoliv ze zorného úhlu řidi-
če a z pozice vozidla v  jízdním 
pruhu, tedy tak, jak to vidí řidič. 
Fotodokumentace je pořízena 
z pohledu chodce, který jde po 
krajnici. Navíc tvrzení řidiče, že 
se nemohl „dovtípit“, že je na 
území obce, je poněkud proble-
matické, protože na přiložené 
fotografi i jsou zachyceny rodin-
né domky a další stavební ob-
jekty. Proto není možné řidičo-
vo tvrzení uznat a správní orgán 
by potvrdil stanovisko policie. 
Podle vyjádření policie bylo ve 
stejný den a na stejném místě 
kontrolováno i pokutováno více 
řidičů za obdobný skutek. Žád-
ný z nich však nenamítal zakry-
té dopravní značení.  

(sol)

Malířské sympozium 
na Benediktu už za pár dnů 

MOST – Park Šibeník by měl prokouknout. Revitalizuje se tu totiž 
zeleň. Park čeká rozsáhlejší prořezávka stromů. Opticky by se zde 
měly také rozšířit pochozí plochy, které se klestí. Na jaře byla v části 
parku vysazená i nová zeleň. 

Město se zaměřilo na úpra-
vu svých parků. V  rámci pro-
jektu revitalizace porostů se 
v uplynulých letech dávaly do 
pořádku rekultivované plochy 
na Hrabáku a Velebudické vý-
sypce. A bude se pokračovat. 
V  současné době si na paškál 
bere město park Šibeník. Pod-
statnou část prací provádějí 
v rámci revitalizace zeleně mos-
tecké technické služby a to ve 
spolupráci s odborem životního 
prostředí. „Během léta se žádné 
větší zásahy dělat nemohou, ale 

momentálně se uvolňují okraje 
cest, aby se území zprůhlednilo 
a bylo přívětivější a bezpečnější 
pro návštěvníky. Chodníky jsou 
nyní viditelně širší. Tyto prá-
ce provádí dodavatelská fi rma, 
naši pracovníci jsou teď nasazeni 
na údržbě města,“ vyjmenoval 
práce pověřený šéf Technic-
kých služeb města Mostu Karel 
Mutinský. Kromě toho se na 
rozsáhlých plochách seče tráva. 
Šibeník ale čeká také postupná 
probírka stromů. „Probírku su-
chých nebo hodně poškozených 

stromů budeme provádět sami. 
Současně budeme pokračovat 
v pěstebních zásazích okolo hipo-
dromu a z části na Hrabáku. Zde 
chceme dál pokračovat s  osvěd-
čeným dodavatelem,“ potvrdil 
ředitel Mutinský a dodal: Prová-
dět se budou také průklesty keřů 
nebo jejich zatvarování. Nepůjde 
ale o žádné masivní mýcení ze-
leně, ale skutečně jen o nutnou 
probírku a zprůhlednění poros-
tů,“ ujišťuje Karel Mutinský. 

Na Hrabáku a Velebudické 
výsypce byly před desítkami 
let v rámci rekultivací vysázeny 
souvislé lesní porosty, přičemž 
se vysadily především rych-
le rostoucí a nenáročné druhy 
stromů. Následně ale na těchto 

plochách nebyly prováděny pro-
bírky, což po letech začalo způ-
sobovat problémy. Porosty byly 
prorostlé, nepropustné a dochá-
zelo k  devastaci dřevin. V  roce 
2013 proto začaly práce na 
probírkách jak v  lokalitě Hra-
bák, tak v  okolí hipodromu na 
Velebudické výsypce. V polovi-
ně roku 2014 se pak pozornost 
soustředila také na revitalizaci 
porostů v  parku Šibeník, kde 
by se mělo pokračovat i během 
letošního roku. Rozhodli o tom 
mostečtí radní na svém posled-
ním zasedání. Radnice také 
uložila, aby nad pracemi revi-
talizace porostů měla odborný 
dohled Správa městských lesů. 
 (sol)

Park Šibeník konečně prokoukne
Čeká ho zevrubná prořezávka stromů

Malíři budou tvořit 
od 5. do 12. srpna

Letos se malířského sympozia na Benediktu Letos se malířského sympozia na Benediktu 
zúčastní jedenáct umělců. Ilustrační foto.zúčastní jedenáct umělců. Ilustrační foto.
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Kancelářské prostory 
k pronájmu

V objektu Most, Bělehradská 360 
nabízíme k pronájmu volnou kancelář 45 m2. 

K dispozici kuchyňka, WC včetně sprchy 
(ženy, muži). Objekt monitorován 

kamerovým systémem, napojen na PCO, 
internet k dispozici, možnost parkování na 

přilehlém velkém parkovišti.

Informace: tel. 602 430 344

MOST – Hledají se dobrovolníci, kteří by měli zájem pracovat s dět-
mi z kojeneckého ústavu, dětského domova, se seniory, v hospici, 
nízkoprahových centrech, domovech sociálních služeb a podobně. 
Dobrovolníci si mohou vydělat 140 korun za hodinu. 

Zájemci se mohou přihlásit 
v  kanceláři Dobrovolnického 
centra – Diakonie CČE v  Bu-
siness centru v Mostě na třídě 
Budovatelů. „Prioritou pro nás 
je, aby práce dobrovolníků byla 
ve prospěch dětí nebo znevý-
hodněných dospělých či senio-
rů,“ říká ředitel Diakonie ČCE 
Blahoslav Číčel. Podle jeho 
slov má centrum stále dobro-
volníků nedostatek. „Každého 
zájemce rádi uvítáme. Potře-
ba je stále větší, než kolik jsme 
schopni zajistit,“ dodává Jan 
Panocha ze Střediska sociální 
pomoci v  Mostě. V  současné 
době pracuje pro organizaci 
kolem 55 dobrovolníků. Jedná 
se o studenty, nezaměstnané, 

seniory, matky v  domácnosti 
a podobně. Zájemci jsou na-
příč sociální strukturou. „Lidé 
se o nás dozvědí například díky 
našemu fanklubu, máme letáč-
ky, nebo nás vyhledají na face-
booku. Informace kolují i mezi 
veřejností. Kdo chce přijít, ať 
přijde,“ říká Jan Panocha a do-
dává: „Tito lidé dělají v kojenec-
kých ústavech, dětských domo-
vech, v hospici… Sedí například 

u lůžka s nemocnými, nebo 
s  dětmi zase připravují různé 
hry a aktivity. Jednoduše s nimi 
společně tráví volný čas,“ po-
pisuje nejčastější náplň práce 
dobrovolníků Jan Panocha. 

Pracovníci centra poskytnou 
zájemcům základní informace 
o činnosti centra. V případě 
dohody o spolupráci každého 
nového dobrovolníka zaškolí 
a zprostředkují pro něj vhod-
nou činnost. „Jen za loňský rok 
naši dobrovolníci odpracovali 
v rámci akreditovaných dobro-
volnických programů celkem 4 
133 hodin,“ uvádí Blahoslav Čí-

čel. Rekordmankami mezi dob-
rovolníky jsou Hana M. a Hana 
M. z Mostu, které od září 2013 
do konce roku 2014 zdarma 

odpracovaly každá na 1 050 ho-
din. Nejdéle spolupracujícím 
dobrovolníkem je pan Martin 
N., který s  Dobrovolnickým 
centrem spolupracuje již od 
roku 2011 a nejvíce pomáhá 
v domově pro seniory v Mos-
tě. Vládou stanovená hodnota 
dobrovolnické práce se pohy-
buje kolem 140 Kč/h. Činnost 
dobrovolníků tak vloni ušetřila 
organizacím a veřejným rozpo-
čtům na Mostecku více jak půl 
milionu korun. 

(sol)

Hledají se dobrovolníci pro sociální práci

Nejvíce dobrovolnickou 
pomoc využily Kojenecký 

ústav v Mostě, klub Záplata 
v Mostě, Aaja canisterapie.

Dobrovolnické centrum Diakonie ČCE – Střediska soci-
ální pomoci v Mostě bilancovalo pět let svého fungování na 
Mostecku. Na šest desítek dobrovolníků za tu dobu zdarma 
pomohlo v 11 organizacích a institucích v regionu. Nejvíce 
hodin (2354) odpracovali v Kojeneckém ústavu Most.

MOST – Parné letní dny zpestří provozovatelé mosteckého Aquadro-
mu večerním plaváním i ve venkovních bazénech. To si budou moci 
užít zájemci možná už tento pátek poprvé v letošní sezóně! 

Večerní plavání venku při-
pravuje mostecký Aquadrom 
každou sezónu. Letos si ale 
plavci při osvětlených bazé-
nech mohli zaplavat zatím jen 
uvnitř haly, kde jsou bazény 
nově osvětleny. Venku to budou 
moci zkusit ale až tento pátek. 
„Večerní plavání je velmi těžké 
správně načasovat. Zařídit ob-
sluhující personál a v nějakém 
předstihu dát vědět veřejnosti. 
Ten předstih by měl být alespoň 
4-5 dní předem… Musíme se 
spolehnout na předpověď počasí 
a ta ne vždycky vyjde,“ podo-
týká pověřený ředitel Technic-
kých služeb města Mostu Karel 
Mutinský a dodává: „Prognóza 
na tento týden je nadějná, tak 
uvidíme, možná by to mohl být 
pátek 24. 7. Informace o večer-
ním plavání dáváme včas na vě-
domí na informačních tabulích 

a webu Aquadromu a technic-
kých služeb.“ 

Venkovní areál se v těchto 
dnech stává jednou z vyhledá-
vaných oáz uprostřed rozpá-
leného města. Přesto rekordní 
návštěvnost letos ještě nepadla. 
„Žádný rekord v návštěvnosti 
z minulých let jsme zatím ne-
překonali. V sobotu 4. července 
jsme měli hodně návštěvníků 
– 1555 venku a 586 uvnitř. Na 
překonání rekordů to rozhodně 
nestačí, protože největší návštěva 
Aquadromu byla dne 28. červen-
ce 2013 a bylo to celkem 3207 ná-
vštěvníků (!) Přesně to bylo: 2283 
venku a 924 uvnitř,“ vyjmenoval 
vedoucí provozu na Aquadro-
mu Miroslav Svoboda, zároveň 
ale připustil: „Za zaměstnance 
Aquadromu i naše návštěvníky si 
žádné rekordy nepřejeme. 3 tisíce 
lidí na koupališti je strašně moc 

a vytrácí se požitek z návštěvy 
areálu! Mnohem více bychom 
uvítali dlouhodobě hezké počasí 
a pravidelnou celkovou návštěv-
nost do 1 800 lidí.“ 

V tričku, šatech a 
spodním prádle 
do vody rozhodně 
nechoďte!

Aquadrom bojoval s vandaly, 
kteří ničili zařízení - vodovod-
ní baterie, prkénka na WC. Ve 
venkovních bazénech dokonce 
skončil v minulosti i zmrzli-
nový stánek. V posledních se-
zónách je prý situace ale lepší. 
„Situace s vandaly je o poznání 
lepší, není toho tolik. Tyhle věci 
rozhodně nedělají naši stálí ná-
vštěvníci, kteří to tu mají rádi 
stejně jako my, zaměstnanci. Ti 
stálí nám spíš občas sami po-
mohou něco opravit,“ potvrzuje 
vedoucí provozu na Aquadro-
mu Miroslav Svoboda. Větší 

problém je podle něj letos s tím, 
v čem se někteří návštěvníci 
pokouší vykoupat. Trička, šaty, 
spodní prádlo… „Kluci přijdou 
v kraťasech se slipy pod nimi 
a jdou tak do bazénu… Zbytečně 
si všichni komplikují hezký letní 
den, protože si pro ně plavčíci 
dříve nebo později dojdou a vše 
může dopadnout i nuceným od-
chodem z koupaliště,“ apeluje na 
některé návštěvníky Miroslav 
Svoboda. Aquadrom je přitom 
ke koupacímu oblečení více 
benevolentní než kde jinde. 
„V tričku se můžete vykoupat na 
Matyldě. U nás to nejde – ani 
když mají někteří spálená záda. 
A je to tak samozřejmě na všech 
umělých koupalištích v republi-
ce. Nejsme žádná výjimka! Jsme 
spíš benevolentní koupaliště, 
které povoluje i plážové plavky. 
Dobrá polovina koupališť u nás 
vyžaduje striktně pouze přiléha-
vé, plavecké úbory!“ upozorňuje 
ještě Miroslav Svoboda. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

(Pokračování ze strany 1)
Příjezd na parkoviště bude 

řešen z křižovatky ulic Okruž-
ní a Josefa Ševčíka. Součástí 
projektu bylo i přebudování 
této křižovatky na kruhový 

objezd. Ten je v současné době 
již téměř hotový Řidiči zde ale 
zatím projíždějí jen v jednom 
směru, provoz je řízen semafo-
rem. Počet kruhových objezdů 
v Mostě se tak zaokrouhlil na 

dvacet. Veřejnou zakázku na 
výstavbu parkoviště vyhrála 
společnost Skanska s ceno-
vou nabídkou ve výši 9  916 
422,20 Kč bez DPH. „Původ-
ní rozpočet počítal s náklady 

ve výši zhruba 16 330  000 Kč 
bez DPH. Město tak dosáhlo 
v tomto případě zhruba 39 pro-
cent úspory,“ upřesnila mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.  (sol)

Parkoviště v Okružní ulici se blíží do fi niše

Aquadrom: V osvětlených bazénech 
si zaplavete VEČER I VENKU
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08/08/2015
KONCERT

07–09/08/2015

MMČR v Závodech 
automobilů na okruzích 
AUTOKLUB   2015

ZÁVODY ZÓNY ST EDNÍ EVROPY
•  D2 | D4 | D5 
•  SPRINT | ENDURANCE 

•  ESET V4 CUP 
•  AvD SPORTS CAR CHALLENGE 

The Most FIA Cars Central Europe ChallengeThe Most FIA Cars Central Europe Challenge
The Most of Kamil St ihavka & LEADERSThe Most of Kamil St ihavka & LEADERS

DOPROVODNÝ PROGRAM NA DIVÁCKÉM SVAHU
Sou ástí programu bude narozeninový koncert Kamila St ihavky. Výstava fotogra  í 
z charitativního focení spojená s autogramiádou bude probíhat v prostorách Polygonu. 

•  08/08/2015 Kurz bezpe né jízdy FUN: 9:00–16.00 hodin
    Sports Car Challenge – GRID WALK pro všechny starší
    15 let se vstupenkou do paddocku: 13:35 hodin
•  09/08/2015 Kurz sportovní jízdy: 13:00–19:00 hodin

17:30 Kabát Revival Varnsdorf
19:00 Kamil St ihavka & LEADERS
Koncert v cen  víkendové vstupenky do paddocku. P i zakoupení 
vstupenky na koncert sobotní jednodenní vstupné do paddocku ZDARMA.

The Most FIA Cars Central Europe Challenge + The Most St ihavka - 2.indd   1 14.7.2015   9:45:12

(Dokončení ze strany 1)
Premiér Bohuslav Sobotka 

přijel do Ústeckého kraje také 
na pozvání vedení Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje. 
Jednání s  představiteli vlády se 
zúčastnil zmocněnec vlády pro 
Moravskoslezský a Ústecký kraj 
Jiří Cieńciała a předseda HSR 
ÚK Richard Falbr. Po jednání 
na krajském úřadě odjel pre-
miér do horské obce Moldava. 
Přímo v prostředí Krušných hor 
se zajímal o problém odumírá-
ní náhradních lesních porostů 
vysazených v rámci rekultivace 
území v 90. letech. Náklady na 
nové zalesnění jsou odhadnu-
ty v řádech miliard korun. „Na 
obnově porostů v  Krušných ho-
rách máme velký zájem. Musí 
pokračovat vápnění půdy, které 
pomůže nemocným stromům 
a další zalesňování,“ slíbil Bohu-
slav Sobotka. V Mostě na jedná-
ní Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje se pak diskuto-
valo především o sociálně vy-
loučených lokalitách, prázdných 
vybydlených domech a zkapa-
citnění silnice mezi Mostem 
a Litvínovem.

 „Na bourání prázdných domů 
by mohla města získat prostředky 
ze dvou zdrojů. Dotace z Evropské 
unie, pak je ale podmínka, aby na 
místě zbouraného domu postavilo 
město objekt pro sociální bydlení. 
Nebo z dotací ze státních peněz, 
ale s podmínkou, že budou domy 
v majetku města a město také 
bude mít jasno, co bude s uvolně-
nými pozemky. Nesmí být využi-
ty ke komerčním účelům. Další 

podmínkou je fi nanční spoluúčast 
města,“ uvedl premiér. Dále do-
dal, že si je vědom obtížné situ-
ace v kraji, kde neustále přibývá 
sociálně vyloučených lokalit 
a nezaměstnanost je stále nej-
vyšší v České republice. „Je nut-
né zlepšit kvalifi kační strukturu 
obyvatel v kraji. Udržet vzdělané 
lidi v regionu. Oceňuji také snahu 
Úřadu práce ČR v  rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti. Od roku 
2013 se podařilo zdvojnásobit 
prostředky na veřejně prospěšnou 
práci,“ doplnil premiér. Dalším 
pro region důležitým tématem 
do diskuze byla dopravní infra-
struktura v  kraji. Podle Bohu-

slava Sobotky je prioritou do-
stavba D 8, na což se také vláda 
zaměří. Mluvilo se i o pro region 
důležitém rozšíření silnice mezi 
Mostem a Litvínovem. „Touto 
otázkou se musí nejprve zabý-
vat Bezpečnostní rada Ústeckého 
kraje. Pokud doporučí rozšíření 
komunikace z  důvodu bezpeč-
nosti a práce IZS, pak se tím bude 
dále zabývat také Bezpečnostní 
rada státu. Teprve potom může 
ministerstvo dopravy připravit na 
základě nových údajů z ofi ciální-
ho sčítání dopravy ekonomickou 
rozvahu,“ uvedl Bohuslav Sobot-
ka s  tím, že jasno bude nejdřív 
začátkem roku 2017. 

Z Mostu se premiér vydal do 
Meziboří. Tady se setkal se za-
stupiteli i občany města, sezná-
mil se s problémy města i s tím, 
co se v posledních letech vydaři-
lo. Našel si čas část města projít 
a prohlédnout si dříve prázdné 
a dnes zrekonstruované budovy. 
Setkal se také s primátory měst 
Ústeckého a Karlovarského kra-
je. „Jednali jsme společně o tom, 
jakým způsobem se budou řešit 
staré opuštěné průmyslové are-
ály. Shodli jsme se na tom, že 
krajům s tímto problémem musí 
pomoci vláda,“ uvedl starosta 
Meziboří Petr Červenka, který 
byl na jednání hostitelem.  (pur)

MOST – Stovky domácností na Mostecku navštíví v nejbližších dnech 
pracovníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a společností 
Median a Stem/Mark. Budou mezi lidmi provádět jeden z největších 
sociologických průzkumů. Ti, kteří budou vybráni, získají za poskyt-
nutí informací fi nanční odměnu. 

Na Mostecku osloví organizá-
toři velkolepého projektu na 160 
domácností. V celém Ústeckém 
kraji téměř 1 000 domácností. 
V  celé republice pak na 5  000. 
„Dotazování v  domácnostech 
trvá jednu až dvě hodiny a pro-
bíhá rozhovorem se členy domác-
nosti, otázky se týkají každoden-
ního života, hodnot a názorů, 
nevtahují se konkrétně k  Mostu. 
Odpovědi jsou zcela anonymní, 
agentury sbírající data dodržují 
všechna etická pravidla,“ ujisti-
la tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Tazatelé navštíví domácnosti 
v  období od 7. července do 31. 
října letošního roku. Jako podě-
kování dostanou zúčastněné do-
mácnosti odměnu ve výši 500 až 
1 100 Kč. Dobrovolníci se ale ne-
hledají. „O účastnících je již roz-
hodnuto. O domácnostech, které 
požádáme o účast ve výzkumu, 
máme již nyní jasno. Obyvatelé se 
proto sami hlásit nemohou, ačko-
li už nám do Sociologického ústa-
vu řada takových nabídek přišla 
a jsme zájmem občanů oprav-
du potěšeni,“ uvedla Michaela 
Röschová ze Sociologického 
ústavu AV ČR. Odborníci vy-
brali adresy domácností z veřej-
ně přístupného registru Českého 
statistického úřadu předem tak, 

aby ve vzorku byly správně za-
stoupeny všechny regiony České 
republiky a také sídla různých 
velikostí. „Jinak nám ale adresy 
vybral náhodně počítač a nikdo 
tak nemůže ovlivnit, zda se ve 
vzorku objeví či ne,“ dodala ještě 
Michaela Röschová. 

Vybraným domácnostem 
dorazí (nebo již dorazil) do 
schránky dopis, který poskytuje 
základní informace o výzkumu 
a o tom, co by 
pro ně dotazo-
vání obnášelo 
včetně kon-
taktů, kam se 
mohou občané 
obrátit s dalšími 
dotazy. Několik 
dní po obdrže-
ní dopisu navštíví domácnost 
tazatel a domluví si pro rozho-
vor termín, který bude jejím 
členům nejvíce vyhovovat. Pro 
děti do 18 let je připraven papí-
rový dotazník k samostatnému 
vyplnění. 

Co je cílem 
výzkumu?

…zjistit, s jakými problémy se 
potýkají české domácnosti a co 
by si na svém životě přály změ-
nit. Nahlédne do oblastí, jako 

je např. bydlení, práce, rodinné 
vztahy, zdraví i trávení volného 
času. Výzkum pomůže navrho-
vat různá doporučení pro zkva-
litňování životních podmínek. 
„Například v souvislosti s připra-
vovanou státní pomocí občanům, 
kteří čelí problémům s dostup-
ností bydlení (tzv. sociální byd-
lení), nás zajímá, kolik domác-
ností žije v bytě s nedostatečnou 
velikostí, proč se někteří občané 
ocitají v nevyhovujícím bydlení 
nebo jak se kvalita bydlení pode-
pisuje na zdraví člověka,“ podo-
týká Michaela Röschová. Z od-
povědí bude možné určit, kdo je 
odkázán na méně kvalitní a pře-

chodné formy 
bydlení či komu 
měsíční výdaje 
na bydlení za-
těžují rozpočet 
tak, že už si 
nemůže dovolit 
téměř nic další-
ho. „Informace 

o postavení matek malých dětí na 
trhu práce zase může státu a fi r-
mám pomoci zjistit, jaké problé-
my plynou z toho, že tyto ženy 
často nemají takovou příležitost 
se uplatnit, jakou potřebují, a jak 
uvedenou situaci zlepšovat. Nebo 
také informace o kvalitě života 
a potřebách seniorů, obtížích 
spojených s dojížděním za prací, 
dopadech zadlužování na životní 
úroveň domácností nebo překáž-
kách bránících mladým lidem 
založit rodinu,“ uvedla k využití 
dotazníků odbornice.  (sol)

Startuje největší průzkum
Za odpovědi 

dostanete peníze…

Pane premiére, ta bomba tiká...

Bohuslava Sobotku přivítal Bohuslava Sobotku přivítal 
v Meziboří starosta Petr Červenka.v Meziboří starosta Petr Červenka.

Výsledky průzkumu bu-
dou průběžně uváděny na 
www.promenyceskespolec-
nosti.cz, a to jak v průběhu 
(od roku 2015 do 2018), tak 
i po jeho ukončení.

Více podrobností najdete na www.homerlive.cz pod titulkem FIA ZÓNA letos ve znamení rocku a volného vstupu.
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Vražda v přímém 
přenosu

Dívala se na svého muže 
Tomáše a snažila se v  sobě 
potlačit vlnu nenávisti. Ně-
kdy se jí při pohledu na něj 
až zvedal žaludek. Nejraději 
by ho zabila. V  noci, když 
nemohla spát a on vedle ní 
klidně oddycho-
val, vymýšlela 
způsoby vraždy. 
Co nejkrutější 
a nejbolestivěj-
ší. Za zavřenými 
víčky si pak jako 
fi lm přehrávala 
jeho smrt. To jí 
pomáhalo vydr-
žet ty dny vedle 
něj a tvářit se, 
že se nic neděje. 
Od té noci, která 
jim změnila celý 
život, s ním už nikdy nespa-
la. Nedovolila, aby se jí do-
tkl. Tomáš jí dával čas. Byl 
přesvědčen, že se všechno 
zlomí a bude zase všechno 
jako dřív. Někdy se jí chtělo 
hystericky smát, když po-
slouchala jeho uklidňující 
slova. Napadlo ji, že blázen 
je Tomáš, ne ona. I když ona 
chodila pravidelně k  lékaři, 
brala uklidňující léky a jen 
díky nim dokázala ještě žít. 
S  Tomášem se brali před 
osmi lety. Postavili spo-
lu malý domek, nad jehož 
výkresy se skleničkou vína 
proseděli dlouhé večery. 
Zahrada kolem domu byla 
plná květin. Žila tu dříve 
ráda. Milovala ten dům, za-
hradu i svého muže. Chtěli 
mít hned dítě, ale dlouho 
se jim nedařilo. Chodili po 
doktorech, snažili se, ale stá-
le nic. Už to málem vzdali, 
když konečně jako zázra-
kem otěhotněla. Čekala hol-
čičku a oba byli šťastní, že už 
to víc ani nešlo. Zařizovali 
dětský pokoj, plánovali své 
holčičce budoucnost, něž-
ně se milovali. Když se v ní 
dítě poprvé pohnulo, byl to 
pro ně malý svátek. Myslela 
si, že už to tak bude navždy. 
Jen samé krásné dny plné 
štěstí. Byla v  pátém měsíci 
těhotenství, když se vydali 
s  Tomášem ke známým na 
chatu. Užili si pěkný den, 
večer se sedělo u ohně, zpí-
valo, grilovalo. Byla una-
vená, chtěla si jít lehnout. 
Tomáš vypil pár piv. Pak se 
ale strhla u ohně hádka. Ne-
věděla, co se stalo, když pro 
ni Tomáš přišel do chaty, že 
jedou domů. Nechtěla, To-
máš měl upito a byl vzteky 
bez sebe. Stále opakoval, že 
už se s tím zmetkem nechce 
nikdy vidět. A tak šla. Když 
nasedali do auta, nikdo je 
nepřišel vyprovodit. Od-
jížděli dlouho po půlnoci. 
Tomáš ve vzteku jel rychleji 
než obvykle. Měla strach, 
on na ni ale nedal. Řekl jí, 
ať spí, že ji doma probudí. 
Zavřela na chvíli oči. Ote-
vřela je, když Tomáš vykři-
kl. Proti nim se řítila světla 
jiného vozu. Skřípaly brzdy, 
auto se roztočilo. Chytila se 
za břicho, aby chránila své 
dítě. Pak vylétli ze silnice. 
Náraz do stromu ji omráčil. 
Probrala se až v nemocnici. 
První, co si uvědomila, byla 
prázdnota. Věděla, co se sta-
lo dřív, než jí to lékař řekl. 
Při nehodě její dítě zemře-
lo. Ona sama měla několik 
zlomenin. Tomáš vyvázl jen 
s  odřeninami. Neplakala. 
Nemohla. Bylo to zbytečné. 
To oni zabili svou malou 

holčičku. Ona a Tomáš. Její 
vina byla, že nasedla s  opi-
lým mužem do auta. Neměla 
ho poslouchat. Měla myslet 
na své dítě. Když se vrátila 
z  nemocnice, chodili kolem 
sebe s  Tomášem tiše a ost-

ražitě. Nemluvili 
o tom, co se stalo. 
Ona začala brát 
prášky na uklid-
nění, Tomáš víc 
pracoval, aby se 
nemusel dívat, 
jak se trápí. Až do 
soudu věřila, že 
Tomáše zavřou. 
Nadlouho. Zabil 
přeci jejich dítě. 
Jel opilý a příliš 
rychle. Nezvládl 
řízení. U soudu 

dostal Tomáš podmínku. 
Nedokázala pochopit, z čeho 
se raduje. Přeci nemůže vy-
váznout bez trestu. Pak za-
čala spřádat plán. Večer se 
oblékla do šatů, které měl 
na ní její muž vždy nejradě-
ji. Připravila večeři, několik 
lahví vína. Když Tomáš při-
šel, řekla mu, že chce udělat 
tlustou čáru za tím, co bylo 
a začít znovu žít. Milovat se 
a mít znovu dítě. Uvěřil jí to. 
Večeřeli spolu, pak pili. Stále 
mu dolévala. Nakonec se jí 
to podařilo. Tomáš byl opilý, 
že stěží držel víčka otevřená. 
Seděl rozvalený v křesle, byl 
spokojený. To byla její chví-
le. Vzala telefon a zavolala 
na policii. Volala o pomoc. 
Její manžel se opil a ohro-
žuje ji nožem. Chce ji zabít. 
Nepřerušila spojení, nechala 
telefon ležet na stolku a stá-
le křičela. Volala o pomoc, 
prosila Tomáše, aby ji ne-
chal. Ten ji nechápavě s opi-
leckým oparem před očima 
pozoroval. Vůbec nevěděl, 
o co jde. V  kuchyni vzala 
nůž a vrátila se do pokoje. 
Musí být silná. Zaslouží si 
trest. Ona neochránila svou 
holčičku. Dovolila Tomášo-
vi, aby ji zabil. Už mu nikdo 
nepomůže. Z téhle vraždy se 
už nevyviní. Odsedí si, co 
mu patří. Ona by už stejně 
dál nemohla žít. Vtiskla nůž 
manželovi do ruky, sevřela 
jeho dlaň ve své a bodla se 
do břicha. Tělem jí projela 
strašlivá bolest. Napadlo ji, 
jestli i její dítě cítilo stejnou 
bolest, když umíralo. Našla 
v sobě sílu a bodla ještě jed-
nou. Pak už nemohla. Zů-
stala ležet, kolen ní se šířila 
kaluž krve. Už nic necítila. 
Viděla Tomáše, jak se snaží 
zvednout z  křesla, nataho-
val k ní ruku, ve druhé stále 
držel nůž. Dotkl se dlaní její 
rány. Říkal, aby se nebála, 
že zavolá pomoc. Chtěla se 
usmát, ale obličej měla se-
vřený v podivné křeči. Vidě-
la, jak si Tomáš bezděky otřel 
její krev do trika. Pak slyšela 
rány na dveře. Najednou 
bylo kolem spoustu lidí. Du-
pot těžkých bot, křik, světlo. 
Tomáš ležel na zemi kousek 
od ní, na něm klečel cizí 
muž. Zavřela oči. Někdo se jí 
snažil pomáhat, ale její srdce 
už přestalo tlouct. Případ byl 
pro policii jasný. Manželský 
pár, on opilec, ona psychicky 
labilní. Opilý muž ohrožoval 
svou ženu nožem. Telefonát 
na tísňovou linku byl pře-
svědčivým důkazem. Byla 
to vražda v  přímém přeno-
su. Když hlídka dorazila do 
bytu, měl vrah zbraň ještě 
v ruce. (pur)

SOUDNIČKA

LITVÍNOV – Požár panelového domu v Janově ze začátku prázdnin 
rozděluje veřejnost i politiky Litvínova na dva tábory. Zatímco opo-
zice a řada obyvatel Janova na sociálních sítích kritizují postup měs-
ta, který byl podle nich nedostatečný, vedení města si zásah v Jano-
vě chválí. Podle opozice vedení města zaspalo a krizovou situaci prý 
zcela nezvládlo. 

Výbuch plynu v  bytě v  Jano-
vě nastal v  sobotu 4. července 
v  ranních hodinách. Jednotky 
Integrovaného záchranného 
systému Ústeckého kraje, hasi-
či, Policie ČR i Městská policie 
Litvínov byli na místě během 
krátké chvíle. Zahájili evaku-
aci obyvatel hořícího domu 
a likvidaci samotného požáru. 
„Zásah byl příkladně zvládnutý. 
Poděkování patří hasičskému zá-
chrannému sboru, dobrovolným 
hasičům, strážníkům, Policii ČR 
i sociálním pracovníkům. Ne-
smíme zapomenout ani na SBD 
Krušnohor, které bylo také velmi 
nápomocno a poděkování si rov-
něž zaslouží. Byl to velmi rychlý 
a profesionálně odvedený zásah. 
Projevila se také dobrá spoluprá-
ce mezi městskou a státní poli-
cií,“ uvedla místostarostka Lit-
vínova Erika Sedláčková, která 
byla v době události statutárním 
zástupcem města, protože sta-
rostka Kamila Bláhová byla na 
dovolené v  zahraničí. Opozice, 
Sdružení Litvínováci, SNK – 
ED, Otevřená radnice a zastupi-
telé za ČSSD ale ve svém prohlá-
šení nekritizují samotný zásah 
ze strany záchranářů, ale nečin-
nost vedení města. „Po výbuchu 

plynu v  janovském bytě velkého 
rozsahu s tlakovou vlnou do oko-
lí se značným potenciálem na 
fatální zranění nebyl nikdo ze tří 

uvolněných představitelů města, 
starostka, první místostarostka 
a druhý místostarosta, na místě, 
krizový štáb nezasedal a nikdo 
ho nekoordinoval a Bezpečnost-

ní rada města Litvínova zasedla 
až pět dnů po události. Takový 
postup města považujeme coby 
opoziční zastupitelé pro občany 
Litvínova nepřijatelný a žádáme, 
aby představitelé vedení města 
přijali osobní odpovědnost za 
toto fatální selhání,“ vyzývá na 
sociálních sítích opozice vede-
ní města. To ale považuje pří-
stup deseti zastupitelů pouze 

za nepodložené spekulace a se-
lhání odmítá. „Zásah byl velmi 
kvalitně proveden, o lidi bylo 
postaráno,“ zní z  litvínovské 
radnice. „Nesouhlasíme s  tím, 

aby v případě ohrožení obyvatel 
města byl veškerý postup ze stra-
ny Litvínova ponechán pouze na 
činnosti Policie ČR, Městské poli-
cie Litvínov, případně na odboru 
sociálních věcí bez koordinace 
ze strany statutárních zástupců 
města, Bezpečnostní rady měs-
ta Litvínova a Krizového štábu 
města Litvínova. V  souvislosti 
s  naprosto nezvládnutou situací 
s výbuchem plynu v jediném bytě 
v Janově se nabízí otázka, jak by 
se město postaralo o své občany 
v případě větší průmyslové havá-
rie nebo při jakékoli přírodní ka-
tastrofě. Vzhledem k naprostému 
selhání při řešení krizové situace 
vyzýváme vedení města k odstou-
pení,“ uvádí se dále v prohlášení 
opozičních zastupitelů, pod kte-
ré se podepsala také zastupitel-
ka Hana Žihlová, která byla při 
záchranných pracích v  Janově 
osobně přítomna. Přestože ve-
dení města zcela odmítá kritiku 
a zásah v  Janově považuje za 
perfektně zvládnutý, přeci jen se 
pro případ podobných událostí 
v budoucnu dohodlo na změně 
v  postupu. „Náhradní nouzová 
ubytování na prvních několik ho-
din po události budeme napříště 
zabezpečovat v  objektech města, 
které jsou strážníkům okamži-
tě k  dispozici. V  úvahu připadá 
například klub důchodců, kde je 
sociální zařízení, voda, kuchyň-
ka, zázemí, vše ihned k použití,“ 
doplnil místostarosta Milan Šťo-
víček.  (pur)

LITVÍNOV – Zahrady obou mateřských škol v Janově, Sluníčko a Pa-
raplíčko, budou mít po prázdninách zbrusu nové zahrady. Do obou 
školek přibydou nové herní prvky. Celkem vyjdou renovace škol-
ních zahrad na téměř čtyři milióny korun. Na jednu zahradu získalo 
město dotaci ze Státního fondu životního prostředí, druhou uhradí 
z Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov. 

O Království přírody v  MŠ 
Sluníčko se postará fi rma TR 
Antoš, která předložila nejnižší 
nabídku 1 854 tis. Kč bez DPH. 
Z městského rozpočtu Litvínov 
doplatí pouze 20 tis. Kč, zbytek 

je hrazen z  dotace ze Státní-
ho fondu životního prostředí. 
Předpokládané zahájení pra-
cí je stanoveno na 20. 7. 2015 
a lhůta provedení díla činí 8 
týdnů od zahájení běhu lhůty 

díla. „Bude to skutečné králov-
ství přírody. Všechny herní prv-
ky jsou dřevěné. Jsou vyrobeny 
z  přírodních kmenů, v  původ-
ních tvarech. V  zahradě také 
přibydou stromy a keře,“ po-
psala Království přírody mís-
tostarostka Erika Sedláčková. 
Výsadba rostlin a dřevin bude 
zahájena za vhodných vege-
tačních podmínek po dohodě 
se zadavatelem a dokončena 
nejpozději do 31. 10. 2015. Za-

hradu v  MŠ Paraplíčko vybaví 
herními prvky společnost Che-
mInvest. Nabídková cena čini-
la 1  797  143,28 Kč bez DPH. 
Stejná fi rma se postará i o sta-
vební úpravy, dopadové plochy 
a další. „Snažili jsme se do ce-
lého procesu zahrnout také pra-
covníky mateřských škol. Aby 
si  sami řekli, co na zahradách 
chtějí a co by jim vyhovovalo,“ 
doplnila Erika Sedláčková. 

(pur)

Janovské školky dostanou nové zahrady

Výbuch v Janově rozdělil 
zastupitele, opozice kritizuje 

postup vedení města

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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MEZIBOŘÍ – Na posledním jednání schválili mezibořští zastupitelé 
účetní závěrku za loňský rok. Hospodaření města je podle kontroly 
z kraje bezchybné. Jednali také o činnosti TJ Baník Meziboří a bu-
doucnosti sportu ve městě.

„Výsledek hospodaření měs-
ta za rok 2014 dle výkazu zisku 
a ztrát je záporný ve výši 7 246 
Kč. Výsledek rozpočtového hos-
podaření města a jeho zařízení 
skončil převahou příjmů nad vý-
daji ve výši 1 767 tis. Kč. Příjmo-
vá část rozpočtu je tvořena vlast-
ními příjmy, to jsou především 
daně a poplatky. V loňském roce 
činily 49 268 tis. Kč, z  toho da-
ňové příjmy 44 279 tis. Kč. Další 
příjmovou položkou jsou neda-
ňové příjmy ve výši 2 195 tis. Kč, 
kapitálové příjmy ve výši 1  342 
tis. Kč a přijaté dotace ve výši 
8 731 tis. Kč. Z účtu vedlejší hos-
podářské činnosti bylo převedeno 
1000 tis. Kč. Z celkových výdajů 
ve výši 60 769 tis. Kč bylo čerpá-
no za běžné výdaje 46  390 tis. 
Kč a proinvestováno bylo 14 379 
tis. Kč. Hospodaření města bylo 
přezkoumáno Odborem kontroly 
Krajského úřadu Ústeckého kra-
je a nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky,“ informovala ve-
doucí fi nančního odboru Jarmi-
la Roubalová. Zastupitelé dále 
schválili změnu Obecně závaz-
né vyhlášky č. 2/2015 o ochraně 
a údržbě veřejné zeleně v zástav-
bě a ostatní veřejné zeleně. „Dů-
vodem změny je konkretizace 
zákazu ničení zeleně motorový-
mi a nemotorovými vozidly. Jed-
ná se především o případy, kdy 
nám občané přejíždí zeleň. Nově 
je zákaz vymezen tak, že se bez 
souhlasu vlastníka veřejné zeleně 
zakázána jízda, zastavení a stá-
ní motorových a nemotorových 
vozidel ve veřejné zeleni,“ uvedla 

vedoucí Odboru výstavby, ma-
jetku a životního prostředí Ga-
briela Soukupová. Zastupitelé 
také rozhodli využít možnosti 
odstoupit od smlouvy se spo-
lečností GKR DEVELOP. Spo-
lečnost od města koupila v roce 
2010 pozemek pro výstavbu 
osmi rodinných domů a zaváza-
la se vystavět na tomto pozem-
ku inženýrské sítě. Smlouvu ale 
společnost v daném termínu ne-
dodržela a s městem o nápravě 
nekomunikovala. Město proto 
využilo svého práva od smlouvy 
odstoupit a uplatnit také vůči 

společnosti GKR DEVELOP 
smluvní pokuty. 

Činnost TJ Baník Meziboří za 
loňský rok shrnul na posledním 
jednání mezibořských zastupite-
lů předseda tělovýchovné jednoty 
Tomáš Herink. Uvedl, že tělový-
chovná jednota pořádala v  loň-
ském roce většinu tradičních akcí 
a že do TJ Baník Meziboří přibyl 
nový oddíl, a to volejbal. Problém 
vidí předseda TJ Baník Meziboří 
se ski areálem. „Poslední dva roky 
nebyla dobrá sezóna, počasí nám 
nepřálo. Vloni jsme nejezdili ani 
jeden den, letos pouze osm dnů. 
Díky městu máme rolbu a nové 
sociální zařízení, ale počasí neo-
vlivníme,“ uvedl Tomáš Herink. 
Za podporu Tělovýchovné jed-
notě Baník Meziboří poděkoval 

jmenovitě starostovi města Pet-
ru Červenkovi, místostarostovi 
Oldřichu Malému, zastupitelům 
Aleši Jedličkovi a Miroslavu 
Dieneltovi. „Budeme se muset 
rozhodnout, jak dál postupovat 
v případě tělovýchovy v Meziboří. 
Současný model už není udrži-
telný, lidé z  tělovýchovné jednoty 
jsou zaměstnaní, nemají čas se 
sportu věnovat naplno. Město si 
bude muset pravděpodobně vzít 
do majetku některá sportoviště 
a zajistit jejich údržbu. Bude nás 
to sice stát peníze, ale sport v Me-
ziboří si to zaslouží,“ konstatoval 
na jednání zastupitelů starosta 
Petr Červenka. Jak postupovat 
v  případě tělovýchovy navrhne 
nově ustanovená pracovní komi-
se.  (pur)

MOSTECKO - Představenstvo akciové společnosti Severočeská tep-
lárenská (dále jen „ST“) si dovoluje informovat své obchodní part-
nery a odběratele o proběhlé fúzi sloučením společnosti PRVNÍ 
MOSTECKÁ (dále jen „PM“) do společnosti Severočeská tepláren-
ská, jako nástupnické společnosti. 

V  důsledku fúze společ-
nost PM zanikla bez likvidace 
a její veškeré jmění přešlo na 

nástupnickou organizaci ST, 
která tak vstoupila do právní-
ho postavení zanikající společ-

nosti PM, včetně obchodních 
vztahů.

„Rozhodným dnem fúze byl 
stanoven 1. leden 2015. Práv-
ní účinky fúze však nastaly až 
zápisem fúze do obchodního 
rejstříku, tedy 1. 7. 2015. Od to-
hoto data se musí v obchodních, 
i ostatních záležitostech obracet 

obchodní partneři na společnost 
ST. Veškeré informace o dodáv-
kách tepelné energie pak nalez-
nou odběratelé na webu teplá-
renské společnosti www.setep.
cz,“ komentovala situaci tisková 
mluvčí společnosti Miloslava 
Kučerová.

 (nov)

Starosta Petr Červenka: „Sport 
v Meziboří si to zaslouží“

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ zaniklaOběti hledal na 
internetu

Ú S -
T E C K Ý 
KRAJ - 
Po l i c i s t é 
d o p a d l i 
2 6 l e t é h o 
muže ze 
S l o v e n -
ska, který 
je pode-
zřelý ze 
spáchání několika podvodů. 
Své budoucí oběti vyhledával 
na internetu a to především 
na inzertním portálu Bazoš, 
kde lidé nabízeli k prodeji svá 
auta. „Muž podle dosud zís-
kaných důkazů v letech 2013 
a 2014 minimálně ve třech pří-
padech kontaktoval inzerenty 
a dohodl se s nimi, že převezme 
leasingové splátky a později od 
nich auto koupí. S majiteli vo-
zidel z České Kamenice, Liberce 
a Bíliny pak uzavřel písemné 
smlouvy, ve kterých se zavázal 
hradit měsíční splátky a s auty 
v hodnotách sto osmdesát, sto 
a sto čtyřicet tisíc korun pak 
odjel. Splátky však nikdy platit 
nezačal a poškození už nespat-
řili ani peníze, ani svá auta,“ 
uvedl tiskový mluvčí Oddělení 
tisku a prevence Teplice Da-
niel Vítek. Vozidla s největší 
pravděpodobností skončila 
v zahraničí a není vyloučené, 
že se na trestné činnosti podílel 
i otec obviněného muže. Podle 
kriminalistů je také pravděpo-
dobné, že muž (na fotografi i) 
spáchal podobných skutků po 
celé republice více. „Vyzývá-
me případné svědky, kteří se 

s mužem setkali a stali se obě-
tí jeho podvodného jednání, 
nebo se je podvést pokusil, aby 
nás neprodleně kontaktovali 
na telefonních číslech 974 439 
620 (por. Senft ), nebo 974 439 
465 (nprap. Suchan), případně 
poznatky sdělili na linku 158,“ 
obrací se na občany policejní 
mluvčí.

Podezřelý byl obviněn z pře-
činu podvodu, za který mu hrozí 
až pětileté vězení. Podnět k uva-
lení vazby soudce neakceptoval 
a muže pustil na svobodu. 

Příliš drahá káva
LITVÍNOV - Na důvěřivost 

doplatila 57letá žena z Litví-
nova. Ve večerních hodinách 
potkala při návratu do svého 
bytu neznámého muže, který 
ji oslovil a namluvil jí, že ji zná 
z dřívějšího bydliště. Paní se 
s ním dala do řeči a pozvala ho 
k sobě na kávu. Muž si potřebo-
val náhle odskočit, a protože se 
dlouho nevracel, žena ho hleda-
la. Marně. Bez slůvka rozlouče-
ní odešel. Až ráno Litvínovanka 
zjistila, že jí z chodby zmizela 
zavěšená kabelka, ve které měla 
peníze, doklady a fi nanční hoto-
vost. „Podnikavec ještě stihl vy-
brat díky odcizené kartě fi nanční 
obnos z bankomatu. Poškozené 
tak zanechal škodu ve výši téměř 
9 000 korun. Policejní rada ob-
vinil 32letého muže z trestného 
činu krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku. Odcizené 
peníze použil obviněný pro vlast-
ní potřebu,“ uvedla policejní 
mluvčí PČR v Mostě Ludmila 
Světláková.

 (sol)

porušené paragrafy

Zastupitelé v Meziboří jednali Zastupitelé v Meziboří jednali 
o dalším osudu sportu ve městě.o dalším osudu sportu ve městě.
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POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Nabízíme: 
Firemní telefon, fi remní notebook, fi remní automobil HYUNDAI i40, 
zázemí stabilní společnosti, zodpovědnou a perspektivní práci, dobré 
fi nanční ohodnocení (v případě nadstandardní výkonnosti získání ma-
jetkového podílu ve společnosti)

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupo-
vání, schopnost vedení týmu, ŘP sk. B, znalost práce na PC (EXCEL, 
WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s obchodní činností 
a vedením týmu 

Náplň práce:
Obchodní činnost a uzavírání obchodních smluv, v součinnosti s ob-
chodními referenty získávání nových obchodních kontaktů, vedení pra-
covního kolektivu, pravidelný report majitelům společnosti

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015. 

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nabízíme: 
Služební telefon, notebook, automobil, podporu dalšího profesního růs-
tu, dobré fi nanční ohodnocení (nastavené provize dle prodeje).

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupová-
ní, časovou fl exibilitu, zvládat stresové situace, ŘP sk. B, znalost práce 
na PC (EXCEL, WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s ob-
chodní činností

Náplň práce:
Péče o přidělené a nově získané zákazníky, poradenská a technická 
činnost, získávání nový obchodních kontaktů, tvorba cenový nabídek, 
koordinace zakázek, pravidelný report 

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015. 

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Vyúčtování dotací 
včas

Odbor sociálních věcí a škol-
ství Městského úřadu Litvínov 
předložil radním zprávu o vy-
účtování neinvestičních dotací 
z odvodů loterií a jiných podob-
ných her a darů od sponzorů po-
skytnutým společnostem v roce 
2014. S jednotlivými příjemci 
dotace byly uzavřeny smluvní 
vztahy, podle kterých měli po-
vinnost předložit odboru soci-
álních věcí a školství vyúčtování 
neinvestiční dotace. Z loterií 
města byly 26 subjektům po-
skytnuty fi nanční prostředky 
jako neinvestiční dotace v cel-
kové výši 3 594 000 Kč. Čerpáno 
bylo 3 582 345 Kč, rozdíl ve výši 
11 655 Kč byl vrácen na účet 
města Litvínova. Ze sponzor-
ského daru od United Energy, 
a. s., bylo příjemcům poskytnu-
to 150 000 Kč na podporu škol-
ství, zdravotní, sociální a spor-

tovní činnost pěti příjemcům, 
z daru od České rafi nérské, a. s., 
pak 120 000 Kč na podporu 
sportovní činnosti. Neinvestiční 
dotace jednotlivým žadatelům 
byly poskytnuty také z rozpočtu 
města Litvínova. S jednotlivými 
subjekty byly uzavřeny smluvní 
vztahy, dle kterých měli příjem-
ci dotace povinnost předložit 
odboru sociálních věcí a škol-
ství vyúčtování neinvestiční 
dotace. Z rozpočtu města byly 
21 subjektům poskytnuty dota-
ce v celkové výši 34 785 157 Kč, 
čerpány byly ve výši 30 830 907 
Kč, rozdíl 3  954 250 Kč zůstal 
na účtu města z důvodu nedo-
čerpání částky. Všechna vyúčto-
vání byla předložena v řádném 
termínu. 

Svatby dočasně na 
zámku

Litvínovští radní schválili 
po dobu rekonstrukce budovy 

úřadu na nám. Míru 11 změ-
nu ofi ciální obřadní místnosti 
pro občanský sňatek v budo-
vě úřadu na obřadní místnost 
v zámku Valdštejnů v době 
od 18. července 2015 do 31. 
srpna. 2015. V  současné době 
probíhá rekonstrukce fasády 
ze strany od náměstí, v  rámci 
úspory energií byly vyměněny 
okna a dveře, zateplena fasáda 
budovy ze zadní strany, zatep-
leny stropy a sklepní prostory. 
Nové jsou také vstupní dveře. 
Plechové vystřídaly podařené 
dveře z masivního dubu. Stejné 
dveře budou také po vstupu do 
budovy. 

Přibyl sociální 
pracovník

Na oddělení sociálně právní 
ochrany dětí Městského úřadu 
Litvínov přibylo jedno funkční 
místo. O práva a bezpečnost dětí 
v  Litvínově tak bude pečovat 

další nový sociální pracovník. 
Až dosud měli litvínovští soci-
ální pracovníci v  péči více dětí 
s  trvalým bydlištěm ve městě, 
než je standard. Ze zákona musí 
být jeden sociální pracovník na 
800 dětí. Na nového sociálního 
pracovníka žádá město dotaci 
od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR. 

Pravidla zakázek na 
webu 

Na popud uchazečů veřej-
ných zakázek a dále s ohledem 
na transparentnost schválili 
litvínovští radní návrh vedoucí 
odboru investic a regionálního 
rozvoje Městského úřadu Litví-
nov Hany Novákové zveřejnění 
směrnice - RM 02/2014 Pravi-
dla pro zadávání veřejných za-
kázek - na webových stránkách 
města (www.litvinov.cz) v sekci 
Veřejné zakázky, a to nejpozději 
od 1. září.  (pur)

LITVÍNOV – Skutečný polatek za likvidaci odpadu stojí město Litví-
nov dvojnásobně víc, než za něj lidé zaplatí. Poplatek za odpad je 
přitom v Litvínově poloviční, než dovoluje zákon. 

Vedení města ale zatím podle 
starostky Kamily Bláhové zvy-
šování sazby neplánuje. Raději 
sáhne do pokladny a zaplatí 

téměř šestimiliónový rozdíl 
z městských peněz.

Ročně vyjde občany měs-
ta odpad na 250 Kč. Město ale 

ve skutečnosti zaplatí za svoz 
a likvidaci dvojnásobek. Za svoz 
velkoobjemových kontejnerů za-
platilo 51 195 Kč a za sběr a svoz 
komunálního opadu 11 842 
392 Kč, celkem tedy 11 893 587 
Kč. Počet poplatníků za odpad 
v prosinci 2014 činil 24 805. Po-

kud by každý z poplatníků splnil 
svou povinnost, pak by příjem 
od nich činil cca 6,2 mil. Kč. „Za-
tím neuvažujeme o zvýšení sazby 
za odpad. Budeme ale dělat další 
analýzy a posouzení a teprve pak 
se rozhodneme,“ uvedla starostka 
Kamila Bláhová.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští plavci sbírají jeden úspěch za druhým. Děti 
z  Plaveckého klubu Litvínov stávají pravidelně na stupních vítězů 
celorepublikových soutěží a plaveckých závodů. Aktivity plavecké-
ho oddílu ale brzdí nekvalitní zázemí, které v  Litvínově má. O no-
vém bazénu se totiž ve městě jedná už několik let. Nerozhodlo 
o něm ani zastupitelstvo v minulém volebním období a ani letos se 
o něm zatím nemluví.

O úspěchy nemají litvínovští 
plavci nouzi. V  poslední době 
například Kamila Janouchová 
přivezla pět medailí z  Poháru 
ČR a Adam Novák vybojoval 3. 
místo na Hrách letní olympiády 
mládeže. Plavecký oddíl ale pou-
ze nevysílá své kvalitně připrave-

né plavce na závody, ale také sám 
organizuje závody na celorepub-
likové úrovni. „Snažíme se aktiv-
ně zapojit do fungování plavec-
kého sportu v ČR. Jsme sice malý 
plavecký klub, ale naši plavci patří 
ke špičce a vychováváme velké ta-
lenty. O to více mě mrzí přístup 

litvínovské politické reprezentace 
k  vyřešení problémů plaveckého 
bazénu. Stav bazénu je už několik 
let velmi špatný a žádá si trvalé 
řešení, nejen každoroční opravy.“ 
říká předsedkyně plaveckého 
klubu Gabriela Soukupová. V le-
tošním roce například litvínov-
ský plavecký klub hostil Jarní 
krajský přebor mladšího žactva 
pořádaný Oblastní soutěžní ko-
misí plavání severních Čech. 
Akce se zúčastnilo jednadvacet 
oddílů a dvě stovky závodní-
ků. Právě na takových akcích je 
nejvíce patrné, jak moc Litvínov 

nový bazén potřebuje. „Bývalé 
zastupitelstvo rozhodnutí odlo-
žilo ke škodě plavců i veřejnosti. 
Ani nové zastupitelstvo se ale no-
vým bazénem zatím nezabývá. 
K mému nepochopení se problém 
dál odkládá,“ podotýká Gabriela 
Soukupová. Už v loňském roce 
totiž bývalé zastupitelstvo jed-
nalo o akutním problému litví-
novského bazénu a rozhodovalo 
mezi generální rekonstrukcí či 
stavbou nového bazénu. Nový 
bazén by měl být v areálu letního 
koupaliště. Žádné rozhodnutí ale 
zastupitelé nepřijali.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovské školy se zapojují do přípravy Místního akč-
ního plánu vzdělávání. Mají možnost si nadiktovat, co pro svůj roz-
voj potřebují. V  budoucnu pak díky místnímu akčnímu plánu mo-
hou na své požadavky získat dotace.

V  Litvínově vzniká Místní 
akční plán vzdělávání. Město, 
které akční plán připravuje, 
oslovilo všechny školy a školky 
v rámci spádové oblasti a pozva-

lo je na společné setkání. „Před-
pokládáme, že se do místního 
akčního plánu zapojí všechny 
školy. Je to pro ně příležitost, aby 
si řekly, co potřebují. Znamená to 

pro ně sice práci, protože své po-
žadavky musí předložit písemně 
a podílet se na jejich zapracování 
do místního akčního plánu, ale 
mohou pak žádat o dotace ve vy-
hlášených výzvách,“ uvedla mís-
tostarostka města Erika Sedláč-
ková. Místní akční plán má na 
úrovni mateřských a základních 
škol nastavit možnosti komu-

nikace, spolupráce a vzájemné 
podpory mezi jednotlivými ak-
téry. „Bude prioritně zaměřen na 
rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 
Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdě-
lávání, zájmového a neformální-
ho vzdělávání,“ doplnila Erika 
Sedláčková.  (pur)

Školy si diktují, co potřebují 

Poplatek za odpad Litvínov nezvýší

Plavci marně čekají na nový bazén

Ilustrační foto.Ilustrační foto.



Dřevěné sochání má 
v obci letitou tradici

POLERADY – Mezi nej-
stěžejnější a největší spole-
čenské akce v  obci Polerady 
bezpochyby patří Řezbářské 
sympozium spojené s  Pole-
radskými slavnostmi. Letos 
se uskutečnil již desátý roč-
ník. Ze sochání vzešly tři 
sochy, z nichž se mohou ra-
dovat děti na novém hřišti, 
ale také obyvatelé na právě 
rekonstruovaném obecním 
úřadu. 

Letos se na přelomu června 
a července uskutečnil v Pole-
radech již desátý ročník Řez-
bářského sympozia. Sochy ze 
dřeva tu vytvářeli tři umělci, 
kteří vytvořili sochu jezev-
číka. Ta nyní zatraktivnila 
dětské hřiště a slouží dětem 
i jako herní prvek. Dvě dal-

ší, socha Komenského 
a matky s neposlušným 
dítětem, zase budou 
zdobit nový obecní 
úřad, který se rekon-
struuje v  objektu bý-
valé základní školy. 
Sochy vznikají pod 
širým nebem v cen-
tru obce, v  parku 
u požární nádrže. 
„Řezbářské sym-
pozium je spojené 
s  Poleradskými 
slavnostmi, kte-

ré jsou po celý den a v  jejich 
rámci je zajištěn program jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Bě-
hem deseti ročníků už vznikla 
pěkná řádka soch, které jsou 
umístěné na nejrůznějších 
místech po vesnici,“ říká sta-
rosta Polerad Alois Macháč. 
Některé sochy jsou umístěny 
v  okolí stávajícího obecního 
úřadu, jiné jsou rozmístěné 
na dětském hřišti a ve zdej-
ších parcích. „Sochy jsou pou-
ze ze dřeva, protože jsou levné, 
než třeba z  pískovce, a také 
vypadají pěkně. Problém je 
pouze s  jejich údržbou. Větši-
na z  nich je umístěna venku 
a počasí má na ně vliv. Proto 
nové sochy, které letos vznikly, 
chceme umístit do interiéru, 
aby byly chráněné,“ podotý-
ká dále starosta. Řezbářské 
sympozium může organizo-
vat obec díky sponzorským 
penězům. „Naším donátorem, 
co se týče sochání, je zejména 
Vršanská uhelná, díky níž tu 
můžeme tuto oblíbenou akci 
již po několik let pořádat. 
Finančně se ale podílejí i fi r-
my Best a ČEZ,“ dodal Alois 
Machač. Sochy z  minulých 
ročníků krášlí také například 
park v centru, ale i okolní čás-
ti obce. 

(sol)

obce regionu24. červenec 20158

Polerady leží v jižní části okresu Most, na silnici druhé třídy 
(č. silnice 255) mezi městy Mostem a Louny. Obec leží v mírném 
údolí a protéká jí potok Srpina. První písemná zmínka o obci Po-
lerady je z roku 1250 a je vedena v listině krále Václava I., kdy 
oseckému klášteru daroval část vsi. V polovině 15. století byly 
Polerady vlastnictvím města Žatce. Roku 1454 se čtrnácti pod-
danými postoupeny královské komoře a od roku 1559 součástí 
postoloprtského panství. Začátkem roku 1720 se v okolí Třísko-
lup a Polerad začalo těžit uhlí. Roku 1890 pak došlo po právní 
stránce k osamostatnění Polerad. V současné době mají Polerady 
233 obyvatel.

Starosta Polerad Alois Macháč (41), který kandidoval do míst-
ního zastupitelstva za stranu PRO POLERADY, je ve své funkci 
teprve krátce. Do starostovského křesla usedl v únoru letošního 
roku. Od posledních komunálních voleb na podzim 2014 půso-
bil do té doby jako místostarosta. I když má v komunální politice 
za sebou teprve půlroční období, plánů, které by chtěl ve své obci 
pro občany uskutečnit, má spoustu. Některé se mu už podařily 
zdárně zrealizovat. 

Jste v  komunální politice 
úplným nováčkem. Co vás 
vedlo k  tomu kandidovat ve 
volbách a co jste říkal na to, 
když jste byl zvolen starostou?

Šel jsem do komunální poli-
tiky, protože mi na naší obci zá-
leží. Jsem místní rodák a pracuji 
tu. Vedu dvacet let fotbal v obci, 
jsem předsedou fotbalového 
klubu, a i když tu není mnoho 
peněz, snažíme se to tu udržet 
na nějaké úrovni. Nakonec jsem 
byl zvolený starostou. Je to pro 
mě ale náročný závazek. Jsem 
neuvolněný a kromě toho ještě 
pracuji v Severočeských dolech. 

Co se vám za tu krátkou 
dobu, kdy jste ve funkci, už 
podařilo udělat nebo na čem 
pracujete?

První, co se podařilo, když 
jsem nastoupil do funkce, tak 
zrealizovat rekonstrukci dětské-
ho hřiště, i když v  plánu letos 
nebylo. Místní občané ale vyví-
jeli tlak a hořekovali nad tím, že 
je hřiště nepoužitelné a nebez-
pečné a že všude jinde v obcích 
hřiště mají. Díky našemu dlou-
holetému partnerovi, společ-
nosti Vršanská uhelná, se to ale 
podařilo urychlit, za což jsem 
velmi rád. Těžaři nám věnovali 
na hřiště sto tisíc a tak jsme ho 
mohli zrealizovat už během tak 
krátké doby. Hřiště je opravdu 
krásné a místní lidé a hlavně 
děti z něj mají velkou radost. 

Jaká je vaše další priorita 
pro nejbližší období. Co máte 
ještě letos v  plánu a vychází 
z vašeho volebního programu? 

Největší prioritou a zásad-
ní akcí letošního roku je určitě 
zdárně dokončit rekonstrukci 
nové budovy obecního úřa-
du a přestěhovat ze stávajících 
prostor. Nový obecní úřad se 
nyní kompletně rekonstruu-
je v  objektu bývalé školy (nad 
současným úřadem). Ta už tu 
dlouhodobě nefunguje, a proto 
se tyto prostory využijí jednak 
pro obec, dále také pro knihov-
nu, ale i pro obecní byty. Pokud 
by se v budoucnu nějak výrazně 
zvýšil počet dětí, může tu být 
i školka. Ta v obci byla ještě před 
zhruba pěti lety. Právě ale kvůli 
velmi nízkému počtu dětí jsme 
ji zrušili a místní lidé ji tu zatím 
ani nepožadují. Rodiče děti vozí 

do Mostu nebo sou-
sedního Bečova, 

když jezdí do 
práce. 

Budova nového úřadu se celá 
kompletně zateplila, vyměnila 
se tu okna, udělala nová fasáda 
a nyní se práce dokončují. Ná-
klady si vyžádají milion a šest 
set tisíc korun a rekonstrukci 
můžeme realizovat jen díky do-

taci, kterou jsme dostali přislí-
benou, a to ve výši milionu a sto 
padesáti tisíc korun. Je to skoro 
rozpočet obce, který se pohybu-
je ve výši 1 300 000 korun. 

Co se stane se stávajícím 
objektem, kde funguje obecní 
úřad?

Budova je naše a tady zůstane 
i nadále Myslivecký spolek Po-
lerad, který tak bude moci vyu-
žívat celou budovu. 

Na co jste tady v obci nejvíc 
pyšní?

Myslím, že na střed obce. Mi-
nulý rok jsme totiž uprostřed 
návsi zrenovovali požární nádrž 
a její okolí. To bylo už v dezolát-
ním stavu. Dnes to už nevypadá 
jako požární nádrž, ale jako pří-
jemné oddychové místo. Kromě 
nádrže se udělalo kolem nové 
kované zábradlí, zrekonstru-
ovaly se chodníky, vysázely se 
tu květiny, umístily lavičky. To 
všechno se začalo dělat už mi-
nulé léto a dokončili jsme vše 
v prosinci.

S čím jste tu spoko-
jeni z  akcí, které se 
uskutečnily v  po-
sledních pěti le-
tech?

Myslím, že 
c h o d n í k y 
a komunika-
ce v  obci 

vypadají teď už dobře. Opravili 
jsme osmdesát procent míst-
ních chodníků a komunikací, 
a to s podporou našich partnerů 
a také i díky Vršanské uhelné. 
Bez toho by se to vůbec neda-
lo dělat. Z  rozpočtu bychom 
zvládli udělat maximálně dva-
cet procent. Potřebujeme ještě 
dokončit chodníky okolo nové-
ho obecního úřadu. To máme 
v  plánu na příští rok. Zbývá 
ještě zrenovovat kus asfaltové 
komunikace, která spojuje obec 
s hlavní silnicí. Na opravu bude 
zapotřebí kolem dvou milionů 

korun a na tuto akci se budeme 
snažit získat dotaci. 

 
Co vás a obyvatele v  obci 

nejvíc trápí, kde vás, jak se 
říká, „tlačí pata“?

Velmi nám tu vadí náklad-
ní doprava, která se enormně 
zvýšila a jezdí přes obec. Počet 
kamionů prudce vzrostl. Vozí 
popílek do nedaleké elektrárny. 
Denně tu pro-
j e d e 
na 

200 až 250 aut s popílkem. Jinou 
trasu nemají. Získaly v minulos-
ti zvláštní povolení od Ústecké-
ho kraje. Doprava nás tu trápila 
už v  minulosti a teď se to ještě 
zhoršilo. Kamiony jezdí i fi rma, 
která působí i u nás v obci, ale 
ta nám alespoň kompenzuje 
tuto zátěž tím, že nám poskytuje 
materiál na nejrůznější inves-
tiční akce a máme jej zdarma. 
Co se týče kamionové dopravy 
a našich požadavků, podařilo se 
nám pouze vydobýt, že vozidla 
jezdí oplachtovaná. Dříve jez-
dila s  popílkem bez jakékoliv 
ochrany. 

Co by si v  obci nejvíc přáli 
obyvatelé a kam se mohou ob-
rátit o pomoc s něčím, pokud 
něco potřebují či požadují 
v obci zřídit, vyřídit apod.?

Lidé chtěli hlavně dětské hři-
štěm a to se podařilo prosadit. 
O ničem jiném zásadním ne-
vím. Když něco potřebují, tak 
mohou kdykoliv za mnou při-
jít. Myslím, že jsou tu jinak lidé 
spokojeni. 

Jak jste na tom s prací a ne-
zaměstnaností?

Nezaměstnanost je tady na-
štěstí malá. Je tu asi jen šest lidí 
bez práce. Dva občané pracu-
jí na veřejně prospěšné práce. 
Máme tady i brigádníky. Co 
se týče například komunikací 
a chodníků, to si děláme všech-
no sami, žádné fi rmy si na nic 
nenajímáme. 

Co byste si jako starosta nej-
víc přál?

Aby se podařilo udělat všech-
ny předsevzaté akce. Aby se 
dokončila oprava chodníků 
a komunikací. Především páteř-
ní silnice a chodníky kolem úřa-
du. V plánu je i vybudovat nové 
sportovně kulturní centrum. To 
je takový můj sen, který bych 
byl rád, aby se ve výhledu to-
hoto volebního období podaři-
lo zrealizovat. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Starosta Polerad: Do politiky jsem 
šel, protože mi na obci záleží…

JAK SE ŽIJE V…

Starosta Polerad Alois Macháč.Starosta Polerad Alois Macháč.

Nový obecní úřad vzniká v budově bývalé školy.Nový obecní úřad vzniká v budově bývalé školy.
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POLERADY - Zbrusu nové 
dětské hřiště dostaly na prázd-
niny děti z Polerad. Díky ini-
ciativě lidí z obce, kteří se na 
výstavbě hřiště sami podíleli, 
díky fi nančnímu daru Vršan-
ské uhelné, a.s. a pomoci fi r-
my BEST vzniklo v obci hřiště 
s rozmanitými herními prvky 
a altánem. Starosta obce Alois 
Macháč poděkoval všem, kteří 
svým dílem ke vzniku hřiště 
přispěli. 

Hřiště vzniklo na místě pů-
vodního, už dávno nevyhovu-
jícího dětského plácku. Několik 

dřevěných herních prvků, hou-
pačky, altán vše s řádným cer-
tifi kátem. „Jsme rádi, že se nám 
podařilo hřiště zrekonstruovat. 
Nebylo by to možné bez fi nanč-
ní pomoci Vršanské uhelné, a.s. 
Sami jsme si provedli všechny 
potřebné práce, zaplatili jsme 
pouze za herní prvky. Problém 
byl ale s dopadovou plochou. 
S tím nám pomohla fi rma BEST, 
která dodala kačírek,“ poděko-
val dárcům starosta obce. „Co 
hřišti popřát? Aby se dětem líbilo 
a rády si sem chodily hrát. Aby 
si sem našli cestu i jejich rodiče 

a prarodiče a trávili s nimi čas,“ 
popřál dětem ředitel Vršan-
ské uhelné Vladimír Rouček. 
Kolem hřiště byl zasazen živý 
plot, aby oddělil hřiště od okolí. 
V obci se běžně pohybuje zhru-
ba třicet dětí do patnácti let 
věku. Hřiště ale budou hlavně 
o víkendu využívat také děti, 
které sem jezdí za prarodiči. Bě-
hem prázdnin se pak počet dětí 
v obci až zdvojnásobuje. Hřiště 
proto určitě nezůstane bez vyu-
žití. Jeho výstavba vyšla na 250 
tis. Kč, 100 tis. Kč představoval 
dar Vršanské uhlné, a.s.  (pur)

POLERADY – Nové spor-
tovně společenské centrum 
plánuje vedení obce vybudo-
vat do konce tohoto volebního 
období na místě staré stodoly. 
Vzniknout by tu měla pergola, 
která by zastřešila plochu, kde 
by bylo posezení pro místní 
a konaly by se tu společenské 
akce. Součástí plánu je i multi-
funkční hřiště pro nejrůznější 
sportovní aktivity a také nový 
parčík se zelení. 

Největší plán a sen zdejšího 
starosty je změnit stávající zchát-
ralý statek v  centru obce, neda-
leko obecního úřadu, na nové 
venkovní společenské centrum 
a místo setkávání obyvatel. „Sta-
rý statek, který jsme získali zpět 
do vlastnictví, by se našimi silami 
zboural a na jeho místě se vybu-
dovaly prostory pro společenské 
akce. Ty by se zastřešily pergolou 
a součástí by bylo sociální záze-

mí. Vně by vzniklo hřiště pro te-
nis, fl orbal a další sporty, protože 
takové zařízení a místo nám tu 
zatím chybí,“ prozradil plány se 
starým statkem starosta Alois 
Macháč s tím, že prostory by do-
ladil i malý parčík se zelení. Mís-
to s nepořádkem, které kazí tvář 
obce, by se tak rázem zkulturnilo 
a sloužilo zdejším obyvatelům 
bez rozdílu věku. Obec ale potře-
buje sehnat na své plány peníze. 
„Zatím nemáme představu, kolik 
peněz bychom potřebovali, ale 
pomohly by nám dotace, o kte-
ré se pokusíme zažádat, a také 
sponzoři,“ má představu starosta. 
Prvním krokem kupředu by měl 
být projekt. „Plánujeme projekt 
v příštím roce. Pokud by se nám 
podařilo sehnat nějaké peníze 
z  dotací či sponzorských peněz, 
tak by se dalo centrum zvládnout 
na etapy během tří let,“ je pře-
svědčen Alois Macháč.  (sol)

POLERADY – Bydlení 
v  obci je z  velké části v  obec-
ních bytových domech 
a jednotkách. Za zrenovova-
né domy získala obec uznání 
a ocenění Vesnice roku Ústec-
kého kraje, a to již v roce 2002. 
S  novou výstavbou rodinných 
domků jsou Polerady zatím ale 
na mrtvém bodě. 

V  Poleradech žijí místní ze-
jména v obecních bytech. V sou-
časné době jich tu napočítáte tři-
atřicet. „V  minulosti se tu domy 
opravovaly a vznikly z  bývalých 
statků, které jsme zpět získali do 
vlastnictví. Za obnovu bytového 
fondu naše obec získala i uznání 
a prestižní ocenění Vesnice roku,“ 
pochlubil se starosta Alois Ma-
cháč. V  obci žije v  současné 
době kolem 230 obyvatel. Věko-
vá struktura se pohybuje na hra-
nici středního věku. Polovinu 
obyvatel tvoří důchodci. Ti bydlí 
v  malometrážních přízemních 
obecních bytech. Část obyvatel 
tu má své rodinné domy. Nové 
domky ale nevznikají, ačkoliv 
s nimi počítá územní plán a oby-
vatelé by měli o jejich výstavbu 
zájem. Co totiž chybí, jsou za-
síťované parcely a především 
místo, kde by mohly vzniknout. 
„Nové rodinné domky jsou u nás 
problém. Máme vytyčené území, 
kde bychom chtěli parcely, ale je 
to v  místech chráněného ložiska 
a báňský úřad nám zatím naše 
žádosti o povolení vždycky zamí-

tl. Budeme to ale zkoušet znovu,“ 
vysvětluje starosta Polerad. Na 
katastru obce jsou ale prosto-
ry, kde by bylo možné parcely 
vytvořit, jejich zasíťování by ale 
bylo fi nančně pro obec nedosa-
žitelné a navíc místa, která by 
pro výstavbu byla vhodná, jsou 
z  hlediska napojení na obec fi -
nančně nedostupná. „Na místě, 
kde bychom parcely chtěli tak, 
aby byly napojené na vesnici, je 
právě chráněné ložiskové úze-
mí. Proto jsou zatím parcely pro 
nové domy, o které by byl zájem, 
na mrtvém bodě. V  územním 
plánu máme rozšíření pro tento 
účel, ale v prostorách zhruba půl 
kilometru od obce. To je ale pro 
nás z ruky a nechceme do toho jít 
kvůli tomu, že by to stálo spoustu 
peněz,“ říká dále starosta. Pokud 
by si chtěli postavit lidé nové 
domy, mohou to udělat pouze 
na svých pozemcích, kde mají 
například zahrádky nebo na 
větším pozemku, kde už domy 
stojí. „Parcely na chráněném lo-
žiskovém území není úplně uza-
vřená věc. V  budoucnu bychom 
se tomu chtěli věnovat. Máme 
tady svůj pozemek pro 30 parcel. 
Příští rok zkusíme znovu zažádat 
o změnu územního plánu a uvi-
díme, zda dostaneme povolení či 
nikoliv. Je to ale běh na dlouhou 
trať,“ posteskl si Alois Macháč 
a dodal: „Naposledy jsme o povo-
lení žádali v roce 2010, ale neú-
spěšně.“ (sol)

POLERADSKÉ 

STŘÍPKY 

 V obci funguje knihovna, 
obchod a hospoda se spole-
čenským sálem. 

 V  Poleradech žije na 30 
školáků. Většina dojíždí do 
škol převážně v Mostě, ale 
také do Bečova. 

 V obci působí několik zá-
jmových organizací. Klub 
žen, Myslivecké sdružení 
Polerady, Fotbalový klub 
Rozvoj Polerady, který hraje 
okresní přebor na Mostecku 
a jej ž podporuje fi nančně 
Vršanská uhelná. Funguje 
tu i Klub stolního tenisu OU 
Polerady. Stolní tenis hrají 
jak dospělí, tak i děti. 

 Obec pořádá nejrůznější 
kulturně společenské a spor-
tovní akce. Část prostředků 
na ně putuje i ze sponzor-
ských peněz Vršanské uhel-
né, a.s. „Na všechny akce jde 
část peněz z Vršanské uhelné, 
které jsou přímo určeny na 
sportovní a kulturní aktivity. 
Pořádáme tak například zá-
jezdy pro děti do zoologických 
zahrad, zábavních parků 
a podobně. Z tradičních akcí 
je to oblíbený maškarní ples, 
Poleradské slavnosti spoko-
jené s  Řezbářským sympo-
ziem, Mikulášská a spousty 
dalších,“ vyjmenoval starosta 
Alois Macháč. 

 V Poleradech existovala 
od roku 1701 zvonice. Zvon 
byl odtud přemístěn v  roce 
1810 do věžičky „staré“ školy. 
Provoz ve škole byl ukončen 
v roce 1878 a zvon byl de-
montován. Po krátkém čase 
byla postavena malá „ha-
sičárna“ s věžičkou a zvon 
byl do ní přemístěn. 216 let 
zvon zvonil den co den do 
roku 1917, kdy byl roztaven 
a jeho kov použit pro válečné 
účely. Zvon zvonil 3 x denně 
k radosti i ke smutku, když 
vyprovázel zesnulého na 
poslední cestě na hřbitov do 
Židovic. Nový zvon se po-
dařilo koupit až po 4 letech 
v roce 1921. Zajímavostí je, 
že peníze na tento zvon vy-
braly mezi sebou poleradské 
ženy. Zvon zmizel krátce po 
2. světové válce a nikdo neví 
jak a kam. (sol)

Místo zchátralého statku nové společenské centrum

Těžaři pomohli dětem 
k novému hřišti

Parcely pro rodinné 
domky jsou zatím 

v nedohlednu
POLERADECH

Nově zrekonstruované Nově zrekonstruované 
hřiště slavnostně otevírali hřiště slavnostně otevírali 
(zleva) starosta Alois (zleva) starosta Alois 
Macháč, generální ředitel Macháč, generální ředitel 
Vršanské uhelné Vladimír Vršanské uhelné Vladimír 
Rouček a zástupce Rouček a zástupce 
společnosti BEST.společnosti BEST.

Jednou z atrakcí je i socha z letošního řezbářského Jednou z atrakcí je i socha z letošního řezbářského 
sympozia, kterou si děti velmi oblíbily.sympozia, kterou si děti velmi oblíbily.

Za opravu bytových domů získaly Polerady Za opravu bytových domů získaly Polerady 
v minulosti titul Vesnice roku.v minulosti titul Vesnice roku.

Starou stodolu a její okolí mají místní v plánu Starou stodolu a její okolí mají místní v plánu 
přebudovat na příjemné místo oddychu.přebudovat na příjemné místo oddychu.
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Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,

učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,

OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00

Telefon 476 702 220, 775 657 662

uknihomila@volny.cz

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné 
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík, 
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem 
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 27/28: „HEZKÝ AŽ DOST“ Výherci: Jana Nováková (Most), Petr Svoboda (Most), Marie Peluňková (Most)

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Počítačová sestava Lynx Po-

wermedia XXL 256 MB Celeron330 
2,66 Ghz, včetně monitoru, klá-
vesnice, reproduktorů Boster, CD 
Windows XP, cena 999 Kč. Telefon: 
774 034 607

 ■ Prodám sestavu velký stůl, 2 
lavice, 2 křesla, masivní kavkaz-
ská borovice, vyřezávaná, velmi 
krásná, nová, nevhodný dar, svět-
le hnědá, dříve 14 700 Kč, nyní 
12 000 Kč. Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám na chalupu starší svět-
lehnědou obývací stěnu, 3 kusy 
– skříň, knihovna, sekretář, nutno 
vidět. Cena dohodou. Telefon: 773 
515 395

 ■ Nabízím koberec běhoun, 

 NOVINKY

Vražda v Průhonickém parku – Marin 
X. 
Srdeční případ – Robertsová N. 
Prokletí - Jackson L. 
Sharpova pomsta – Cornwell B. 
Špandavské deníky – Speer A. 
 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou 
Vojta Dyk – Čermáková D. 
Nízký tlak – Brown S. 
Z popela – Clancy T.
Zločin v Yorku – Thomas S. 
 ROZPIS NOVINEK

Vražda v Průhonickém parku 
Kniha napsaná na motivy skutečné 
události nejznámějšího nevyřešeného 
případu novodobého Česka. Vyprá-
vění novináře, jenž byl v kontaktu s 
vyšetřovateli a v samotném středu 
dění, zavádí čtenáře zpět na začátek 
divokých devadesátých let. Tehdy ve-
řejností otřásly brutální vraždy dvou 
mladých žen, jimž pachatel nebo pa-
chatelé vyjmuli orgány. Spekulovalo 
se o mnoha motivech, včetně rituál-
ních vražd nebo obchodu s orgány, 
policie ale přes veškeré úsilí případ 
nedokázala uzavřít

Prokletí 
Vrátit se do rodného domu. Začít 
nový život… Anebo projít peklem děsi-
vých vzpomínek. Sarah McAdamsová 
se rozhodla začít nový život: přestě-
huje se do Oregonu a zrekonstruuje 
chátrající rodný dům. Její dcery Jade 
a Gracie nejsou viktoriánskou ba-
rabiznou na břehu řeky nijak zvlášť 
nadšeny a na příjezdové cestě začne 
o správnosti svého nápadu pochy-
bovat také Sarah. Vybaví se jí vzpo-
mínky na chladnou odtažitou matku, 
na nevlastní sestru, která beze stopy 
zmizela... a také na noc před dávnými 
lety, kdy se samotná Sarah záhadně 
ocitla na střeše domu, celá bez sebe, 
v horečnatém blouznění.

délka 3 m, šířka 60 cm, modrý, po 
stranách geometrický vzor. 100 Kč 
+ poštovné. Telefon: 737 586 243

 ■ V Mostě prodám 8 ks stolů, 25 
ks židlí, 4 stoly spojené lavicemi 
– vše je ze zrušené hospůdky, sil-
niční kolo 400 Kč, použité. Telefon: 
607 277 880. večer

 ■ Prodám v Mostě 2 lednice s 
mrazákem, kus za 3 000 Kč, 2 spo-
ráky na PB kus za 2 300 Kč, mrazák 
se šuplíky – vše použité a funkční, 
dobrý stav. Telefon: 607 277 880. 
večer

 ■ Prodám regály – knihovny 
(změna bytu), téměř nové, doho-
da jistá. 236X80x28 cm, horních 
30 cm je odnímacích. Telefon: 737 
545 100

 ■ Prodám křeslo, konferenční 
stolek, starší šicí stroj ve skřínce 
značky Minerva, levně. Telefon: 
737 927 658. Od 18 do 21 hodin

 ■ Koupím staré hračky z doby 
socialismu, stavebnice Merkur, 

vláčky, auto na bowden, tatru sklá-
pěčku na setrvačník apod. Telefon: 
608 224 183

 ■ Budoucí mamince nabízím na 
miminko prádelko a oblečení, ve-
likost 0-6 měsíců, moderní pěkné 

od bačkůrek po čepičky, větší balík 
věcí 700 Kč, možná dobírka. Tele-
fon: 605 897 486

 ■ Prodám čerpadlo Grundfos 
do vrtu průměr 100 mm nebo do 
studny, cena 2 000 Kč. Telefon: 606 
262 236

 ■ Prodám vyvýšenou dětskou 
postel, světlé dřevo, 90x200 cm, se 
žebříčkem a komodou, oranžovo-
červená dvířka, bez matrace. Cena 
1 500 Kč. Telefon: 606 051 008

 ■ Prodám autosedačku červe-
no-černou, 9 – 36 kg, cena 250 Kč. 
Golfky Chicco řůžovo-šedé se za-
tepleným nánožníkem a pláštěn-
kou – 600 Kč. Telefon: 606 051 008

 ■ Prodám menší elektrickou 
troubu z pozůstalosti, původní 
cena 2 000 Kč, nyní 1 000 Kč, té-
měř neužívaná, vhodná na chalu-
pu atd. Telefon: 723 710 385

 ■ Prodám přívěsný vozík rok 
výroby 1982, celková hmotnost 
340 kg, ložná plocha 1 500 x 1 180 
mm, kola 4 x 8, cena 2 000 Kč, STK 
11/7/2015. Telefon: 605 468 608

BYTY, DOMY
 ■ Vyměním DB 3+1, 2 komory, 

za DB 0+2. Nové odpady, plyn, 
plovoucí podlaha s doplatkem 
100 000 Kč. Telefon: 773 022 773. 
Pěkný slunný

Kdyby nebe vyslyšelo dětské 
motlitby, nezůstal by naživu ani 

jeden (TAJENKA).

Letní kina během prázdnin
Letní kino Žatec promítá od čtvrtka do neděle od 21.30 hodin
24. 7 .2015 Ant-Man 
25. 7. 2015 Terminátor Genisys 
26. 7. 2015 Papírová města 
30. 7. 2015 Domácí péče 
31. 7. 2015 V hlavě
Letní kino v Chomutově 
24. 7. 2015 O něčem jiném
25. 7. 2015 The Doors – When You‘re Strange 
30. 7. 2015 Olympijské hry s Asterixem a Obelixem 
31. 7. 2015 Edith Piaf 
1. 8. 2015 Rozmarné léto 
Letní amfi teátr Bílina hraje v pátek a v sobotu od 22 hodin
24. 7. 2015 Temné kouty
25. 7. 2015 Špion 
31. 7. 2015 Ant- Man – 3D
Letní kino na koupališti v Duchcově hraje vždy v pátek a sobotu od 21.30 hod
24. 7. 2015 Jeníček a Mařenka - lovci čarodějnic 
25. 7. 2015 Tři bratři 
31. 7. 2015 Nevědomí
Letní kino na koupališti Koldům v Litvínově hraje od čtvtka do pátku mezi půl desá-
tou a desátou, podle setmění. 
24. 7. 2015 od 19:00 Orgasmus bez předsudků. Divadelní hra pro dospělé. 
25 .7. 2015 Jak jsme hráli čáru 
30. 7. 2015 Nenasytná Tiffany 
31. 7. 2015 Méďa
01. 8. 2015 Nenasytná Tiffany
Hudební léto Jezeří
1. 8. 2015 v 17 hod. Zahajovací koncert
Díla Ludwiga van Beethovena, Ignáze Moschelese, Johanna Nepomuka Hummela a Jana 
Ladislava Dusíka

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
A PROŘEZÁVKY 

STROMŮ, LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

 ■ V Mostě ve vile pronajmu dlou-
hodobě velký byt 3+1, pracujícím 
lidem, s velkou terasou, zahradou, 
houpačkou, grilem + pergolou. 
Nájem 9 000 Kč + kauce + energie. 
Telefon: 607 277 880

 ■ Koupím garáž v Mostě. Tele-
fon: 606 262 236

 ■ Koupím 1+1 v Mostě, s balko-
nem, v ceně do 200 000 Kč, jsem 
přímý zájemce. RK nevolat. Tele-
fon: 775 279 229

 ■ Prodám byt 1+1 v Mostě, blok 
94, Budovatelů, cena 160 000 Kč. 
Jen vážní zájemci, NE reality. Tele-
fon: 737 925 318

 ■ Pronajmu mansardu v Litvíno-
vě na Osadě, dlouhodobě. Telefon: 
725 384 191

 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 
38 m2 v prvním patře cihlového 
domu s výtahem, blízko středu 
města v klidném prostředí. Celko-
vá cena 183 000 Kč, včetně člen-
ského podílu 24 000 Kč. Telefon: 
721 828 879

 ■ Vyměním DB v Mostě u ná-
draží a Tesca, velikost 1+4 s bal-
konem, 2x komora, sklep, zre-
konstruovaný dům, za 1+3 v OV, 
balkon podmínkou. Bez doplatku. 
Telefon: 776 858 776

SEZNÁMENÍ
 ■ Rozvedený, bezdětný nekuřák 

62/164/72 kg, hledá hodnou ženu 
z Mostu a okolí, vážný vztah. Tele-
fon: 702 810 302

 ■ Modrooký rošťák 30 let, fi -
nančně zajištěn, pohodář, rád po-
zná milou, atraktivní slečnu nebo 
plnoštíhlou mamču, dej mi to, co 
mi schází a já na oplátku tobě. Na-
viděnou, napiš: 731 036 753

 ■ 56/180, nekuřák a abstinent s 
bytem a zahradou. Hledá ženu do 
55 let z Mostu a okolí, jen vážně. 
Telefon: 775 937 582

 ■ Rozvedený, bezdětný, neku-
řák, 62/164/72 kg, hledá hodnou 
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah. 
Telefon: 702 810 302

 ■ Vdova 63 let, hledá přítele 
se zájmem o přírodu, zahradu, 
z Mostu, Loun a okolí. Telefon: 775 
676 884

 ■ Jsem svobodný bez závazků, 
nekuřák, 42/186, muzikant, rád 
bych se seznámil se ženou do 40 
let. Telefon: 731 838 348

 ■ 32letá s malou školačkou hle-
dá z nedostatku příležitosti part-
nera a kamaráda pro žití ve třech. 
Telefon: 607 109 439, volat v od-
poledních hodinách

AUTO-MOTO
 ■ Prodám Fiat Seicento, nutno 

vidět, garážované, zima nejeté. Te-
lefon: 606 262 236

Prodám plastové poličky do provo-
zovny, vhodné na obuv nebo jiný sro-
timent. Polička: 31x10x6 cm – 26 ks, 
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks, 
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Poři-
zovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Doho-
da jistá. Telefon: 737 566 479

Vybavení do provozovny: nástěnné pa-
nely, pulty, police (dřevěné, plastové), 
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevě-
ný) – jako nový, chromové háčky, různé 
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkou-
pit celé, nebo po jednotlivých dílech. 
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132
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MEZIBOŘÍ – Mezibořská Střední 
škola Educhem, a.s. změnila od 
1. 7. letošního roku majitele. 
Nepotvrdily se tak dlouhodobé 
spekulace z  uplynulého škol-
ního roku, že Educhem končí 
a studenti si musí najít nové 
uplatnění. 

Ve společnosti Střední škola 
Educhem skončil jak v  pozi-
ci jediného akcionáře, tak i ve 
funkci ředitele školy Vlastimil 
Doležal. Spolu s ním odstoupili 
ze správní rady společnosti také 
Drahomíra Miklošová a Milan 
Šťovíček. Noví majitelé společ-
nosti nejsou ve školství žádní 
nováčci. Stáli u zrodu a provo-
zu Střední školy pro marketing 
a ekonomiku podnikání v Mos-
tě, která má už jednadvacetile-
tou historii, a jako jediná škola 
na Mostecku má trvale větší 
zájem o studium než kapacitu. 
Obavu o osud školy projevovali 
studenti i rodiče dětí už del-
ší dobu. Mluvilo se o nedobré 
ekonomické, technické i perso-
nální kondici společnosti. „To 
nechci nijak komentovat. Naším 
úkolem nyní je školu posunout 
dopředu. Rozhodli jsme se roz-
šířit nabídku studia o technické 
obory. Vycházet přitom budeme 
z  potřeb regionu, komunikuje-
me s  podnikateli. Chceme, aby 
naši absolventi byli připraveni 
do praxe a našli rychlé uplatně-

ní na trhu práce. Proto volíme 
takové obory, po kterých je ze 
strany zaměstnavatelů poptáv-
ka,“ říká výkonná manažerka 
společnosti Dagmar Prošková. 
Během prázdnin čeká školu 
několik zásadních proměn. 
„Museli jsme doplnit peda-
gogický sbor, kde byly značné 
mezery. Chceme se zapojit do 
mezinárodních projektů, a to už 
v  novém školním roce. Během 
prázdnin na tom proto musíme 
intenzivně pracovat. Komu-
nikujeme s  Úřadem práce ČR 
i podnikateli v  regionu, chce-
me mít jasno, jaké obory jsou 
v  současné době perspektivní. 
Chceme připravit naše studenty 
na práci, ne na evidenci neza-
městnaných. A samozřejmě také 
pracujeme na zlepšení zázemí 
pro studenty, v  současné době 
například rekonstruujeme soci-
ální zařízení ve škole,“ prozra-
dila Dagmar Prošková. Škola 
má už také nové vedení. Ředi-
telkou se stala Renata Koulová. 
Ta v Educhemu už v minulosti 
působila, po letech se proto do 
školy vrací. Kromě vylepšené-
ho zázemí a nových učitelů če-
kají na studenty v novém škol-
ním roce také další novinky. 
Mimo jiné například týdenní 
mezinárodní stáže a další spo-
lupráce v rámci mezinárodních 
projektů.  (pur)

MOST - Jako každý rok, také 
letos připravuje I. Golfový club 
Most oblíbený DĚTSKÝ LETNÍ 
GOLFOVÝ KEMP. Tentokrát pro-
běhne od 24. 8. do 29. 8. v gol-
fovém resortu Darovanský Dvůr 
u Plzně.

Kromě golfových trénin-
ků a turnajů si děti užijí krytý 
plavecký bazén, tenisové kurty 
a mimosportovní aktivity. Třeš-
ničkou na dortu je zakončení 
kempu a to kolem 23. hodiny 
tradičním Nočním turnajem, 
který se hraje svítícími míč-
ky. Turnaj se hraje ve dvojicích 
a můžou se ho zúčastnit i rodiče 
či kamarádi dětí, včetně nehrá-
čů golfu.  (nov)

BOLEBOŘ/LITVÍNOV – V krušnohorské obci Boleboř skončilo už tradiční setkání umělců. 
Sochařské sympozium se zde konalo již potřinácté a opět hostilo nejen sochaře, ale také malíře 
a fotografy. Své dílo zde vytvořila i Zdeňka Tomášová z Litvínova se svou sochou „Luneta“. Na 
Boleboři se letos sešlo celkem osmnáct umělců, kteří na zhotovení svých děl měli týden. Nechyběl 
zde ani letos čtrnáctiletý Lukáš Sládek (syn sochajícího Luboše Sládka), který zde poprvé sochal ve 
dvanácti letech. Všechny výtvory ze sympozia budou vystaveny v Chomutově. Vernisáž proběhne 
27. července v galerii Lurago.  (nov)

Škola Educhem 
změnila majitele

Kemp zakončí hra svítícími míčky

HORNÍ JIŘETÍN – Hornojiřetínští už mají jasno, kolik by dostali v pří-
padě přesídlení obce a prolomení těžebních limitů na lomu ČSA. 
Nabídku Severní energetické považují někteří za velkorysou, druzí 
o ní odmítají byť jen uvažovat. Dohoda se všemi, kdo by byli pro-
lomením těžebních limitů dotčeni, je ale podmínkou. To znamená, 
že všechny dotčené subjekty musí souhlasit s navrženým způsobem 
řešení jejich konkrétního zájmu.

Severní energetická, a.s. zve-
řejnila podmínky náhrad, přes-
tože vláda zatím o prolomení 
těžebních limitů nerozhodla 
a v  dohledné době zřejmě ani 
nerozhodne. Těžební společ-
nost má zájem dohodnout se 
o náhradě se všemi obyvateli, 
vlastníky a subjekty na území 
celého Horního Jiřetína, a to 
i mimo dobývací prostor. Jedná 
se o Horní Jiřetín, Albrechtice 
u Mostu, Černice u Horního 
Jiřetína, Čtrnáct Dvorců, Dol-
ní Jiřetín a Jezeří. „Náhrada 
v případě pokračování těžby je 
určena vlastníkům nemovitých 
věcí, osobám s trvalým pobytem, 
podnikatelům a ekonomickým 
subjektům, spolkům, sdružením 
a dalším organizacím, které pro-
vozují aktivitu spjatou s dotče-
ným územím,“ uvedla mluvčí 
společnosti Gabriela Sáričková 
Benešová. 

Nejprve bude stanovena 
hodnota nemovitostí. Ta bude 
výchozím bodem pro fi nanční 
vypořádání či návrh konkrétní 
náhradní výstavby. Dále bude 
společnost přihlížet k individu-
álním požadavkům. Společnost 
hodlá podle slov tiskové mluv-
čí vyjít vstříc všem reálným 
požadavkům lidí z  Horního 
Jiřetína. Lidé se už s  dotazy na 

osobní požadavky na Severní 
energetickou obrací, ale zatím 
se neobjevil žádný nesplnitelný. 
„Ptají se, kdy bychom mohli vý-

kupy zahájit, upřesňují si některé 
informace z nabídky, ale zjišťu-
jí třeba i kuriózní detaily, jako 
například, zda je možný přesun 
chovu králíků či zda pomůžeme 
s poskytnutím prostor pro sbírko-
vé předměty. Všechno se dá vyře-
šit ke spokojenosti lidí z Horního 
Jiřetína. Jen je potřeba otevřeně 
komunikovat,“ říká dále Gabri-
ela Sáričková Benešová. 

Náhrada bude stanovena 
nejen za nemovitost, ale také 

osobní všem občanům, kteří 
mají trvalé bydliště na území 
dotčených obcí a prokazatelně 
zde dlouhodobě pobývají. A sa-
mozřejmě za podnikatelskou, 
ekonomickou nebo sociální 
aktivitu vázanou k  místu. Tyto 
náhrady se navzájem doplňují 
a v případě splnění daných pod-
mínek se budou sčítat. O hod-
notě a formě náhrady rozhodu-
je zvlášť zřízený výbor, složený 

ze zástupců těžební společnosti, 
obce, kraje a nezávislých regi-
onálních organizací. S  každým 
dotčeným obyvatelem či pod-
nikatelem z  Horního Jiřetína 
se bude jednat zvlášť. Pro pří-
pad, že nebude nalezena shoda 
mezi požadavky oprávněných 
a návrhem výboru, bude zří-
zen institut ombudsmana. Jed-
ním z důležitých parametrů při 
stanovení hodnoty náhrady je 
délka života stráveného v místě. 

„Náhrady v maximální výši tedy 
dostanou lidé, kteří se v Jiřetíně 
narodili nebo zde jejich rodiny 
mají dlouhodobé kořeny,“ dopl-
nila Gabriela Sáričková Bene-
šová.

Severní energetická nabízí 
pro obyvatele Horního Jiřetína 
dvě varianty. Buďto skupinové 
řešení, tedy výstavbu nového 
města v  jedné z  vybraných lo-
kalit podle individuálních po-
žadavků vlastníků původních 
nemovitostí. Druhou varian-
tou je fi nanční náhrada ve výši 
140 % ceny nemovitých věcí dle 
Listu vlastnictví, stanovené na 
základě znaleckého posudku. 
K nemovitosti trvale obývané 
vlastníkem navíc fi xní částka 
až 1,5 miliónu Kč. Osobní ná-
hrada pak může představovat 
100 až 250 tis. Kč pro jednoho 
člověka. Další náhrady jsou ur-
čeny pro podnikatele a subjekty, 
které v  Horním Jiřetíně vyvíjí 
své aktivity. Navržený model 
se inspiruje zkušenostmi ze za-
hraničí, především z Německa. 
Vychází ale hlavně z výsledků 
sociologického výzkumu agen-
tury STEM z roku 2013. Jeho 
výsledky jasně ukázaly, že za 
preferovanou formu vyrovnání 
považuje většina obyvatel Hor-
ního Jiřetína a Černic peníze 
a v případě prodeje nemovitostí 
chce až 69% místních vyjedná-
vat o ceně samostatně. Během 
prázdnin čtenářům nabídneme 
konkrétní příklady náhrady, fo-
toreportáž z  přestěhované obce 
v  Německu a názory obyvatel 
Horního Jiřetína.  (pur)

Horní Jiřetín už má jasno! 
Když stěhovat, tak za kolik?

Někteří obyvatelé města jsou pro prodej, někteří proti.Někteří obyvatelé města jsou pro prodej, někteří proti.

Sochání už potřinácté

Foto: Chomutovský deník/Miroslav Rada.Foto: Chomutovský deník/Miroslav Rada.

Čínská restaurace New City se přestěhovala 

z náměstí Míru v Litvínově do objektu 

Sokolovna ve Školní ulici vedle gymnázia. 

Připraven pro hosty je krásný interiér a novinky 

na jídelním lístku. 
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SportCentrum KLÍNOVEC www.sportklinovec.cz, Krušno-
horské muzeum na Lesná www.horskyklublesna.cz, Horský hotel 
Lesná www.horskyhotellesna.cz, SportAreál Klíny www.kliny.cz, 
Zámek Valdštejnů Litvínov www.mulitvinov.cz, Infocentrum Mol-
dava www.moldava.cz, Uhelné safari www.uhelnesafari.cz, Oblast-
ní muzeum Most www.muzeum-most.cz, Podkrušnohorské tech-
nické muzeum www.ptm.cz, Off roadsafari www.offroadsafari.cz, 
Oblastní muzeum Chomutov www.muzeum.cv.net, Krušnohorská 
důlní, o.p.s., Prohlídková štola Lehnschaft er www.stolamikulov.cz, 
Dílna magistra Edwarda Kelleyho www.imostecko.cz

SportCentrum KLÍNOVEC www.sportklinovec.cz – Poznejte 
Klínovec a okolí ze sedla horského kola či terénní koloběžky. Nechte 
ve svých žilách proudit adrenalin. Na Klínovci se určitě nudit nebu-
dete. K dispozici je nové lanové centrum MaxPark, slackline, mož-
nost zastřílet si ze vzduchovky, trampolína, chůdy, pálky, bungee 
running, Disc Golf, týmové lyže, nordic walking, lukostřelba, bobo-
vá dráha. V pátek 7. 8. 2015 v době od 9-16 hodin nabízíme všem 
návštěvníkům Klínovce možnost bezplatného zapůjčení horských 
kol, terénních koloběžek či zdolání lanového centra. 

Krušnohorské muzeum na Lesná www.horskyklublesna.cz - 
Krušnohorské muzeum se nachází ve východní části Krušných hor, 
nedaleko měst Chomutova a Mostu. Jeho součástí je nově vybudo-
vaná replika Zvonice s plně funkčním zvonem a model 1:1 Krušno-
horského lidového domu, tzv. chlévního typu. Nabízí návštěvníkům 
stálou expozici o životě horalů před cca 100 lety, jejíž součástí je 
i sbírka renovovaných starých zemědělských strojů. Půdní prostory 
jsou vyhrazeny pro výstavy související s Krušnými horami. Navští-
vit jej můžete denně v době od 10:00 do 18:00 hodin. V sobotu 8. 
srpna vstupné do muzea zdarma. 

Horský hotel Lesná www.horskyhotellesna.cz - V současnosti 
hotel nabízí ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením. V podkroví jsou pak pro hosty připraveny 
čtyři apartmány. V přízemí horské chaty se nachází bar s restaurací 
s celotýdenním provozem s kuřáckou a nekuřáckou částí. Součástí 
hotelu je víceúčelové sportovní hřiště s povrchem 3. generace. Hři-
ště je vybaveno osvětlením pro večerní využití. Na hřišti je možnost 
zahrát si tenis, fl orbal, nohejbal, basketbal, mini-fotbal apod. Hřiště 
je možné v sobotu 8. srpna využít zdarma. 

SportAreál Klíny www.kliny.cz - Trávíte léto rádi s rodinou 
nebo přáteli na horách? Zveme vás do SportAreálu na Klínech 
v Krušných horách. Cyklisté si přijdou na své v bikeparku, na sin-
gletrecích nebo okolních cyklotrasách, k dispozici jsou terénní 
koloběžky, lanový park, dětská hřiště, venkovní lezecká stěna, půj-
čovna kol nebo multifunkční hřiště pro skupinové aktivity. Užijte 
si zábavu, relax a letní dovolenou jak má být! Lanovka na Klínech 

navíc jezdí i v létě. Vezměte rodinu na kola nebo vyzkoušejte te-
rénní koloběžky na speciálních zábavných trasách tzv. singltrecích 
po celé délce lanovky. Lanovka vás bezpečně vyveze zpět. Užijte 
si krásné počasí a čerstvý horský vzduch Krušných hor. Užijte si 
pohled na Krušné hory z lanovky. V sobotu 8. srpna od 10. do 12. 
hodiny zdarma. 

Zámek Valdštejnů, Litvínov, ul. Mostecká čp. 1 www.mulitvi-
nov.cz - 

Návštěvníci zámku mohou celoročně zhlédnout několik dlouho-
dobých výstav, a to: SRDCERÁJ autorů Michala Cihláře a Veroniky 
Richterové. Srdce na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén, srdce 
ve fotografi ích i v dílech vybraných 28 umělců (Kurt Gebauer, Ivan 
Komárek, Pavel Brázda, Jiří David, Jan Hísek, Roman Franta, Petr 
Nikl, Martin Kocourek, Josef Váchal, ..). V průjezdu u vchodu do 
zámku na mříž mohou zamilovaní zamknout zámek lásky. HISTO-
RICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA sběratele Miloše Štěpána. Nejen 
milovníci techniky budou nadšeni z této sbírky, lze zde zhlédnout 
nejen kamery, promítací stroje, ale i různá udělátka, mechanizmy, 
stroječky, bez kterých by dnes neexistovala televize, videa ani počí-
tače. SOCHY STANISLAVA HANZÍKA. V zámecké galerii můžete 
obdivovat dílo ak. sochaře Stanislava Hanzíka. Jsou zde vystaveny 
například busty známých herců, které jsou umístěny ve foyer Ná-
rodního divadla (S. Neumann, R. Hrušínský, V. Brodský, J. Kemr) 
či socha svářeče, za kterou byl umělec oceněn Hlavní cenou v roce 
1961 v Paříži. Otevřeno: středa – neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
hodin. Fotografování povoleno. V  sobotu a neděli 8. a 9. srpna 
vstupné zdarma. 

Infocentrum Moldava www.moldava.cz – Obec Moldava 
v Krušných horách je ideálním startem pro cyklisty. Až do konce 
letních prázdnin jezdí vlaky na Moldavu každý den. Odjezdy z Mos-
tu v 7:21*, 9:57*,13:36* a 16:41. Odjezdy z Moldavy v 8:36*, 12:18*, 
...15:23* a 18:03. Na vlacích označených hvězdičkou (*) je řazen 

speciální vůz na přepravu kol. Cyklisté se do hor dostanou také 
cyklobusy. Až do 30. září 2015 vyvezou do Krušných hor cyklisty 
z Teplic a okolí. Cyklobusy jezdí o víkendech na linkách č. 484 a č. 
493 a to na označených spojích. Než se vydáte z Moldavy na jízdu 
po horách, navštivte místní Informační turistické centrum Moldava 
113 v budově obecního úřadu. Zdarma si tu můžete ve dnech 7. až 
9. srpna prohlédnout výstavu Moldava v proměnách času, fotografi e 
a pohlednice z dob minulých i současných.

Uhelné safari www.uhelnesafari.cz - Vršanská uhelná a Sever-
ní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za 
plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari od roku 
2009. Veřejnosti tak umožňuje zblízka se seznámit s technologií těž-
by hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě. Za dobu trvání pro-
jektu se s touto činností seznámilo 16 500 návštěvníků z celé ČR i ze 
zahraniční. Exkurze uhelného safari bývají pravidelně obsazené bě-
hem prvních dnů, kdy je spuštěn objednávkový systém. Návštěvníci 
Krušných hor mají možnost exkluzivního termínu 8. srpna, kdy je 

pro ně rezervováno Uhelné safari v rámci akce Krušné hory free zce-
la zdarma. Rezervujte si Uhelné safari na r.martinkova@sev-en.cz. 

Dílna magistra Edwarda Kelleyho www.imostecko.cz - Dílna 
magistra Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín v  Mostě je zážitko-
vá expozice pro malé i velké na hradě Hněvíně, přijďte a odkryjte 
tajemství slavného alchymisty. Návštěvníkům expozice mapující ži-
vot slavného alchymisty bude umožněno každé ze sedmi zastavení 
rozhýbat a ocitnout se tak uprostřed příběhu. Jako vzpomínku na 
Kelleyho alchymistickou dílnu si zájemci mohou za poplatek narazit 
vlastní pamětní minci s motivem sedícího Kelleyho. Autorem návr-
hu je scénograf Josef Koráb, na uvedení dílny do života se ale podí-
lelo mnoho dalších, svým dílem přispěli i žáci Základní umělecké 
školy v Moskevské ulici v Mostě. Otevřeno denně: (květen - září) 
11:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00 hod. 8. a 9. srpna vstupné zdarma. 

V  Krušných horách můžete strávit druhý srpnový víkend 
7. – 9. srpna při příjemných aktivitách, a navíc zcela zdarma. 
V  rámci akce Destinační agentury Krušné hory free je pro 
turisty připraven bohatý program a kdo přijde včas, nemusí 
nic platit. Kdo ještě během prázdnin nenavštívil Krušné hory 
a podhůří, má druhý srpnový víkend ideální příležitost. Do 
akce Krušné hory free se zapojily: 

Krušné hory free 

Off road safari.Off road safari.

Horské muzeum Lesná.Horské muzeum Lesná.

Podkrušnohorské technické muzeum.Podkrušnohorské technické muzeum.

SportCentrum Klínovec.SportCentrum Klínovec.

Lezecká stěna SportAreál Klíny.Lezecká stěna SportAreál Klíny.
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- dárek turistům 

na prázdniny

Oblastní muzeum Most www.muzeum-most.cz - Sbírky oblast-
ního muzea se nacházejí v rekonstruovaných prostorách původního 
německého reálného gymnázia. Návštěvník mosteckého muzea má 
možnost zhlédnout tematické výstavy. Nachází se zde i biografi c-
ká expozice baronky Ulriky von Levetzow, poslední lásky básní-
ka Johanna Wolfganga Goetha. Muzeum je i pořadatelem výstav 
výtvarného umění. Muzeum nabízí stálé expozice přírodovědné, 
společensko-vědní a umělecko-historické mineralogie Krušnoho-
ří, geologická minulost Mostecka, příroda severozápadních Čech, 
baronka Ulrika von Lewetzow, historický nábytek ze sbírek muzea, 
tematické výstavy. PROVOZNÍ DOBA út - pá 12:00 - 18:00 hod., 
so – ne 10:00 - 18:00 hod. Ve dnech 7. a 8. srpna nabízí turistům 
zdarma návštěvu expozice Přírodou Krušných hor. 

Podkrušnohorské technické muzeum www.ptm.cz - Specifi c-
kým cílem muzea je vytvoření zóny průmyslových a technických 
památek podkrušnohorského regionu, zejména z oborů hlubinného 
a povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích severozápad-
ních Čech, úprava a užití uhlí, chemický průmysl, zvyky, obyčeje 
a tradice spojené s hornickou prací, životem a obnovou krajiny na-
rušené důlní činnosti. Také je tu k vidění simulovaná štola s ukázka-
mi těžebních metod a 3D projekcí, autentické modely z chemického 
a důlního průmyslu. PROVOZNÍ DOBA BŘEZEN – ŘÍJEN út - ne 
9.00 - 16.00 Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. UPOZORNĚ-
NÍ - poslední prohlídka začíná v 15.00 hodin. Expozice štola rudné-
ho dobývání je ve dnech 7. a 8. srpna zdarma. 

Oblastní muzeum Chomutov www.muzeum.cv.net - Dům 
Jiřího Popela z Lobkowicz - Palackého 86. Muzejní budova byla 
součástí jezuitské koleje, založené v r. 1591 Jiřím Popelem z Lob-
kowicz. Pro potřeby muzea byla od 70. let upravována budova bý-
valého domu pro chudé studenty, později jezuitského a státního 
gymnázia. Výstavní sály slouží k prezentaci přírodovědných a et-

nografi ckých sbírek V r. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna 
vyhlídková Hvězdářská věž, užívaná jezuity jako observatoř. Dnes 
je v ní umístěna výtvarná expozice díla malíře Ilji Sainera. Budova 
radnice - Nám. 1. máje 1- Mu-
zeum využívá historicky nejvý-
znamnější prostory staré rad-
nice, vzniklé z původního sídla 
řádu německých rytířů, zakla-
datelů města. Stavební promě-
ny gotického řádového domu 
s kostelem na zámek, v průběhu 
staletí několikrát přestavova-
ný, přinesly neopakovatelnou 
kombinaci stavebních slohů, 
zachovaných autentických sta-
vebních prvků, romantických 
zákoutí a překvapivých pohle-
dů. Původní muzejní prostory, 
užívané od 30. let 20. století, 
byly v nedávné době propoje-
ny novým točitým schodištěm 
s gotickým kostelem sv. Kateři-
ny, nejstarší stavební památkou 
z doby kolem r. 1260. Všechny 
prostory jsou využity pro stálé 
expozice a krátkodobé výstavy, 
pouze z malé části pro správu 
muzea. Otevírací doba: budova 
radnice úterý - pátek 10 - 17 ho-
din, sobota 9 - 14 hodin, neděle 
14 – 17 hodin. Budova jezuit-
ského gymnázia úterý - pátek 
9 - 17 hodin. 7. srpna vstup do 
obou budov zdarma. 

Off roadsafari www.offroadsafari.cz – Průvodce Martin Bareš 
pořádá expedice drsným krajem povrchových dolů, výsypek a fab-
rik. Představí vám okouzlující Krušné hory protkané štolami, tře-
tihorní sopky Českého středohoří, stratovulkán Doupovských hor 
a mezi tím Mosteckou uhelnou pánev plnou obřích povrchových 
dolů a chemického průmyslu. Nikde nenajdete na malé ploše tolik 
zcela odlišných typů krajiny. Dobrodružnou formou vás seznámí 
s historií, současností nejdynamičtějšího regionu Evropy. Ukáže 
vám to, co v turistických průvodcích nenajdete. Vizuální zážitek 
doplním bohatým výkladem a životními příběhy místních obyva-
tel. Pro první čtyři zájemce pořádá Martin Bareš 7. srpna výpravu 
zdarma. Objednejte se na +420605231697, nebo e-mailem martin@
off roadsafri.cz. 

Krušnohorská důlní, o.p.s., Prohlídková štola Lehnschaft er 
www.stolamikulov.cz – Organizace pracuje na průzkumu dolů 
Lehnschaft er, Allerheiligen, Liebefrauen, Kreutz a Drei Könige již 
od roku 1989 a stále nejsou zcela zdokumentovány. Koncem roku 
2012 se podařilo zprovoznit štolu Lehnschaft er jako štolu prohlíd-
kovou. Na zpřístupnění dalších částí komplexu se také pracovalo 

a jsou téměř připraveny ke spuštění provozu i štoly Allerheiligen 
a Liebefrauen. Tímto však snaha nadšenců z Krušnohorské důlní, o.
p.s. nekončí. Další štolou, která je na seznamu památek a která bude 
také zpřístupněna, je štola Drei Könige. Zprovozněním všech štol 
vznikne v Mikulově ucelené centrum, které budete jinde jen těžce 
hledat. Otevírací doba po – pa 10 – 18 hodin, o víkendech začát-
ky prohlídek 10, 12, 14, 16 hodin. Přijeďte si prohlédnout, v jakých 
podmínkách kdysi horníci pracovali a projít si prohlídkovou štolu 
v pátek 7. 8. od 12 hodin. Pro prvních dvanáct přihlášených zdarma. 
Prohlídku rezervujte na hornickemuzeum@volny.cz.  (pur/PI)

Uhelné safari.Uhelné safari.Oblastní muzeum Chomutov.Oblastní muzeum Chomutov.

Dílna magistra Kelleyho.Dílna magistra Kelleyho.

Prohlídková štola LehnschafterProhlídková štola Lehnschafter

Do hor na terenních koloběžkách.Do hor na terenních koloběžkách.
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LITVÍNOV – Nejen zabavit děti přes prázdniny, ale také poučit je o 
nebezpečí ztráty domova a zázemí spojených s rizikovým způso-
bem života bylo cílem příměstského tábora nízkoprahového centra 
Jaklík. Tábor letos podpořilo Ministerstvo vnitra ČR dotací, a tak si 
mohly děti z Janova vyjet na zkušenou i do Prahy.

Nejefektivnější výlet pro děti 
i dospělé byla podle perventist-
ky Michaely Hejčové NEVIDI-
TELNÁ výstava v Praze. „Nevi-
domý nebo slabozraký průvodce 
nás provázel naprostou tmou, 
mohli jsme se orientovat pouze 
čichem, hmatem nebo podle vůní. 
Velmi intenzivní prožitky získaly 
děti během celé hodinové cesty, 
kde se musely spolehnout pouze 
na vlídný hlas nevidomého, na 
své smysly a na své kamarády. 
Prohlídka byla velmi sugestivní,“ 
říká preventistka. Další povede-
ná prohlídka byla u pražských 
hasičů. „Byla zábavná, poučná. 
Praktické rady, jak se zachovat 
při požáru a názorné ukázky vel-
mi osvěžily celou dobu a vzhle-
dem k tomu, že se mnohé zúčast-
něné děti z litvínovského sídliště 
Janov s požáry a dalšími nebez-
pečnými situacemi setkávají, 
byla takto podaná prevence vel-
mi efektivní,“ doplnila Michaela 
Hejčová. S bezdomovectvím se 
děti z Janova setkaly také v rám-
ci projektu PRAGULIC - Poznej 
Prahu jinak. „Naším průvodcem 
byl bezdomovec – bývalý gam-
bler, který se ze svých problémů 
snaží dostat. Setkání tváří v tvář 
s osobou TOXI, travestitou, člo-
věkem pod vlivem stimulantů, 
bývalými i současnými známými 
průvodce, jejich životní příbě-
hy a osudy hluboce zapůsobili 
na všechny účastníky prohlídky. 
Jako přínosný hodnotím i vstup 
psychologa z denního centra Na-
děje, především jeho vysvětlení 
vzniku toxické psychózy a po-

tenciální nebezpečí pro každého 
z nás. Prohlídka byla bezesporu 
velmi přínosná, podnětná, nu-

tící člověka k zamyšlení. K pre-
ventivnímu cíli bezpochyby při-
spělo i cestování vlakem a také 

pozorování života v prostorách 
hlavního nádraží, kde jsme byli 
svědky několika zásahů poli-
cistů vůči ‚podezřelým lidem‘,“ 
líčí zážitky Michaela Hejčová. 
Dále si děti s preventistkou vy-
jely na Loket, prohlédly si mu-
čírnu a seznámily se s právem 
útrpným a středověkými tresty 
za krádeže. „Moc pěkný den 
jsme si užili na zámku Loučeň 
nedaleko Nymburka, kde jsme 
s princeznou Karolínou prošli 
místní zámecké prostory a hleda-
li se v 9 labyrintech,“ prozradila 
dále preventistka. V programu 
nechyběla ani noční bojovka 
v areálu Nové Záluží, pěší vý-
let do okolí Janova, návštěva 
zámku Valdštejnů a výlet do 
mostecké JUNGLE arény . Aby 
si preventistka ověřila, že výlety 
zanechaly v dětských hlavičkách 
nějaké stopy, psaly děti dopisy 
lidem, se kterými se během tá-
bora setkaly nebo mohly setkat. 
„Existuje Dopis princezně, která 
bydlí na zámku Loučeň, Dopis 
bezdomovci z hlavního nádraží, 
Dopis někomu, kdo má prázdný 
byt, Dopis nevidomému, Dopis 
hasiči, Dopis trestancům a věz-
ňům z Lokte,“ prozradila Mi-
chaela Hejčová.  (pur) 

Tak trochu „jiný“ tábor

Z dopisu pro bezdomovce: 
„Nebojíš se tam sám? Máš 
aspoň psa? Na čem tam vů-
bec spíš a čim se přikreješ, 
máš deku? Bojíte se tmy 
nebo toho, že se propadnete? 
A co když je zima nebo bouř-
ka, to sem prší a je tu všude 
mokro, ne? Máš nějakou ro-
dinu: Proč ti nepomůžou??? 
Ty nechceš, že jo? To musíš 
si nechat pomoct, jinak to 
bude takhle pořád. Kdybych 
měl partu a s nima pracoval, 
tak bys moh přijít ke mně do 
práce. Ale jestli přijdeš poz-
dě, tak nechoď a musíš taky 
dělat.“ 

Zajímavý večer strávily děti s bezdomovcem.Zajímavý večer strávily děti s bezdomovcem.

Na Lokti si děti prohlédly mučírnu.Na Lokti si děti prohlédly mučírnu.

V rámci tábora se děti V rámci tábora se děti 
učily zařídit prázdný byt.učily zařídit prázdný byt.
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Novou posilou 
družstva Tereza 

Chmelařová

DHK Baník Most předsta-
vil další posilu týmu, která 
má reprezentační zkušenos-
ti a může hrát na pravém 
i levém křídle. Tou je Tereza 
Chmelařová, která naposle-
dy působila v týmu DHC 
Slavia Praha.

Fanoušci mohou 
dražit mistrovské 

dresy
Po celé prázdniny mají fa-

noušci HC Verva Litvínov je-
dinečnou šanci dražit černou 
sadu mistrovských dresů. 
K dresu obdrží certifi kát pra-
vosti. Je to velká příležitost 
jak získat hraný dres borců, 
jako jsou Pavel Francouz, 
Martin Ručinský, František 
Lukeš, Viktor Hübl, Jakub 
Petružálek či kapitán Michal 
Trávníček! Výtěžek aukce 
poputuje na pomoc mládež-
nickému hokeji v Litvínově.

Baník začne sezonu 
doma

Na domácím hřišti vstoupí 
do nové sezony fotbalisté FK 
Baník Most 1909. Ti v úvod-
ním zápase budou mít hodně 
těžkou roli, protože jejich 
soupeřem bude Viktorie 
Žižkov. Zápas se odehraje na 
Fotbalovém stadionu Josefa 
Masopusta v Mostě 9. srpna 
od 17.00 hodin. 

Hokejistky byly na 
zámku

Litvínovský ženský tým 
byl oceněn starostkou Litví-
nova za vzornou reprezen-
taci svého města. Hokejistky 
HC Litvínov totiž v letošní 
sezóně obsadily krásné třetí 
místo v ligové soutěži.

Opět se bude hrát 
memoriál P. Kalivody

O víkendu 22. - 23. 8. se 
bude v  Litvínově konat již 
tradiční memoriál Petra Ka-
livody, na počest památky 
tragicky zesnulého talento-
vaného litvínovského hoke-
jisty. Letošního ročníku se 
zúčastní týmy Slavie, Plzně, 
Českých Budějovic, Jihlavy 
a samozřejmě domácí HC 
Litvínov. 

Basketbalisté na 
soustředění do hor 
Basketbalový klub Baník 

Most pořádá soustředění, 
které proběhne ve dvou tur-
nusech v Hoře Svaté Kateři-
ny. První turnus bude 5. - 14. 
8. a zúčastní se jej děvčata 
kategorie U17 až U19. Dru-
hý turnus pak 14. - 23. 8. 
a zúčastní se jej chlapci U15, 
U17 a děvčata a kluci katego-
rií minižáci.

Teplice a Drážďany 
budou spolupracovat

Fotbalové kluby FK Tepli-
ce a saské Dynamo Dresden 
představily na velké tisko-
vé konferenci v Zahradním 
domě v Teplicích vzájem-
nou spolupráci obou klubů 
a nejen tu. Také představily 
projekt nové Future League, 
která začne během podzimu.
 (jak)

LITVÍNOV - Útočník HC Verva Litvínov a Hokejista sezony 2014/2015 
Martin Ručinský oznámil konec své aktivní hráčské kariéry. Olym-
pijský vítěz z Nagana 1998 a trojnásobný mistr světa (1999, 2001 a 
2005) se narodil 11. března 1971 a je litvínovským odchovancem.

Ve svém mateřském klubu 
zasáhl přes dlouhou a úspěš-
nou kariéru v NHL celkem do 
dvanácti sezon. V té poslední se 
výrazným způsobem podílel na 
zisku historického prvního titu-
lu pro litvínovský hokej.

Byl druhým nejproduktiv-
nějším hokejistou základní čás-
ti (19 branek a 35 nahrávek) 
a prosadil se i v play off  (3 + 8). 

Martin Ručinský celkem za 
Litvínov odehrál v nejvyšší sou-
těži 396 utkání. Vstřelil v nich 
146 branek a na 167 přihrál. 

Působil také ve Spartě a krátce 
ve Vsetíně. V NHL má na kontě 
přes tisíc utkání. V reprezentaci 
odehrál 93 utkání a vstřelil 25 
branek.

Generální manažer HC Verva 
Litvínov Robert Kysela vyjadřil 
Martinovi poděkování za dlou-
holeté úspěšné působení v  klu-
bu. „Martine, děkuju ti za všech-
ny spoluhráče, klub i fanoušky,“ 
řekl předseda představenstva 
klubu Jiří Šlégr, Martinův vrs-
tevník, spolužák, spoluhráč 
a kamarád. „A samozřejmě mé 

osobní poděkování za to, že jsem 
s tebou mohl prožít spoustu krás-
ných let v hokejovém prostředí,“ 
dodal.  (jak)

LAUSITZ - Mostecký HKC Racing Team zabodoval v zahraničí. Pilot 
formulového speciálu Tomis 04, Vašek Šafář, vyjel druhé místo v 
bohatě obsazeném sprintovém závodě Carbonia Cupu na německé 
trati Lausitzring. Úspěch je o to větší, že formule prošla v posled-
ních dnech významnou repasí a technika v náročných podmínkách 
obstála na výbornou.

Mladý Vašek Šafář, který patří 
do týmové líhně nadějí motor-
sportu, už se s formulí od za-
čátku sezóny velice dobře sžil. 
První podnik Carbonia Cupu 
v Mostě vyhrál, dobře si vedl i na 
Slovakiaringu, ale tam jej zradila 
převodovka. Monopost s moto-
cyklovým motorem Kawasaki 
o obsahu 1400 ccm disponuje 
sekvenční rychlostní skříní. Její 
celková repase byla dost nároč-
ná. „Znamenalo to vlastně celou 
formuli rozpůlit, převodovku ro-
zebrat, zrevidovat stav jednotli-
vých komponent, objednat nové 
součástky a pak se jen modlit, aby 
kolečka a další díly dorazily včas. 

A potom pilně pracovat, aby se 
do termínu německého podniku 
všechno zkompletovalo a otesto-
valo,“ vylíčil šéf týmu a trenér 
jezdců Ivan Houzák.

Eurospeedway Lausitzring 
leží v německé Lužici na trase 
z Drážďan do Berlína a hostí 
mnoho významných podniků, 
jako například německý šam-
pionát motocyklů IDM, boje 
cestovních vozů DTM, anebo 
například ADAC GT Masters. 
Posledně jmenovaný seriál se 
zde jel právě během posledního 
víkendu. Hned v pondělí se sem 
pak nastěhoval Carbonia Cup 
a účastníci jeho jednotlivých tříd 

se zde utkali ve sprintovém zá-
vodě na technicky náročné kon-
fi guraci Grand Prix o délce 4,3 
kilometru. Ve formulové třídě 
D si Vašek vedl perfektně a vyjel 
druhé místo na startu. To už bylo 
jasné, že náročná oprava převo-
dovky proběhla bezchybně. Po 
startu sprintového závodu šel do 

čela startovního pole. Jeho sou-
peř na obdobném monopostu 
jej vytrvale stínoval, několikrát si 
vyměnili pozice, ale pak se Vašek 
ujal vedení a začal si vytvářet ná-
skok. Ve druhé půlce závodu ale 
začal dojíždět jezdce o kolo po-
malejší, náskok postupně ztratil 
a jednoho z předjížděcích mané-

vrů využil i jeho o chlup rychlejší 
soupeř z kvalifi kace. 

„Každopádně to znamenalo 
stupně vítězů a body za stříb-
ro jsou rozhodně velkým úspě-
chem,“ ohodnotil jezdcův výkon 
trenér. „Zvláště cenný úspěch to 
znamená i proto, že Vašek Lausi-
tzring zatím vůbec neznal a jeho 
profi l se učil teprve v pondělí 
dopoledne při volných jízdách 
a kvalifi kaci. Ale pořád zrychlo-
val a v konkurenci nejen českých, 
ale i zahraničních soupeřů se dr-
žel na samé špici. A pochopitelně 
nás těší i to, jak fungovala techni-
ka,“ doplnil trenér. 

V rámci Carbonia Cupu se 
formule v barvách HKC objeví 
ještě dvakrát v Mostě a jednou 
na Slovakiaringu. Mezitím ov-
šem tým čeká ještě mnoho dal-
ších motokárových podniků. 
A jak všichni doufají, také hodně 
mistrovských bodů. (dum, jak)

MOST – Mostecký DHK Baník 
Most, tým populárních Černých 
andělů, se možná v nové sezoně 
představí s první cizinkou v kád-
ru. S Baníkem se totiž připravu-
je makedonská reprezentantka 
Ivana Gakidová, která je v týmu 
zatím na testech. Naposledy pů-
sobila v týmu WHC Vardar SCBT.

Sto osmdesát centimetrů vy-
soká pivotka s  Černými anděly 
trénuje od pondělí. V  mostec-
kém týmu, pokud Gakidová na 
testech uspěje, by byla první 
zahraniční posilou, pokud jako 
cizinky nepočítáme hráčky ze 
Slovenska. 

(jak)

Mezinárodní formulový úspěch z Německa

VOJKOVICE - Tým bývalých 
hráčů Baníku Most se zúčastnil 
ve Vojkovicích nad Ohří turna-
je dříve narozených fotbalis-
tů, jejichž věk byl 35 let a více. 
Pozvánku do turnaje přijaly 4 
týmy, a to Slavia Karlovy Vary, 
FK Ostrov nad Ohří, Baník Most 
a posledním účastníkem byl 
domácí TJ Vojkovice. Všechny 
zápasy se hrály na 2 x 20 minut. 
Před zahájením se rozlosovaly 
semifi nálové dvojice. 

V  prvním utkání tak hrá-
či Ostrova nad Ohří porazi-
li domácí hráče Vojkovic 4:1. 
Ve  druhém semifi nálovém zá-
pase tak los svedl proti sobě loň-
ské fi nalisty, Baník Most se Sla-
vií Karlovy Vary.  Loňské fi nále 
pro sebe mostečtí rozhodli až 
penaltovým rozstřelem, ale v le-
tošním semifi nále měli Karlo-
varští více ze hry. Po velké šan-
ci Jana Scheithauera, kdy míč 
z prázdné branky vyhlavičkoval 
vracející se obránce, šli vzápětí 
do vedení hráči karlovarské Sla-
vie. Branka sice byla dosažena 
z ofsajdové pozice, což potvrdili 
i náhradníci soupeře, ale roz-
hodčí byl neoblomný a branku 
uznal! „Pak jsme měli několik 
možností zkorigovat stav, ale 
střelecky se nám nedařilo, čehož 
soupeř využil ke vstřelení dalších 
dvou branek,“ řekl k  průběhu 
zápasu Jan Štefk o. 

Poté Baník nastoupil do utká-
ní o 3. místo proti domácím 
Vojkovicím. Ten měl do zápasu 
jen 10 hráčů a tak Mostečtí také 
nastoupili v 10, aby počet hráčů 
byl vyrovnaný. Více místa na 
hřišti i únavy domácích hráčů 
Baníkovci plně využili a soupe-
ře jasně přehráli dvouciferným 
skóre! O jedenáct branek se roz-
dělili dva střelci, Anton Stehlík 
ml. dal 6 branek a stal se nejlep-
ším střelcem turnaje, o jednu 
méně dal Jan Scheithauer. 

V utkání o 1. místo se koneč-
ně vítězství dočkali hráči Slavie 
Karlovy Vary, když ve fi nále po-
razili své soupeře z FK Ostrov 
nad Ohří 4:1. 

Výsledky zápasů: FK Ostrov 
nad Ohří – TJ Vojkovice 4:1 
(2:1), Slavia Karlovy Vary – FK 
Baník Most 3:0 (1:0). Utkání o 3. 
místo: FK Baník Most – TJ Voj-
kovice 11:2 (7:1). Branky Baníku: 
Anton Stehlík 6 a Jan Scheithauer 
5. Utkání o 1. místo: FK Ostrov 
nad Ohří – Slavia Karlovy Vary 
1:4 (0:2). Konečné pořadí: 1. Sla-
via Karlovy Vary, 2. FK Ostrov 
nad Ohří, 3. FK Baník Most, 4. 
TJ Vojkovice. V dresu FK Baní-
ku Most se vystřídali: Krupička 
- Chrudimský, Emil Scheithauer, 
Mráz, Žiga, Zdeněk Kopas, Ja-
kubec, Štefk o, Radek Listopad, 
Hrdý, Nedvěd, Jan Scheithauer, 
Anton Stehlík mladší.  (jak)

Černí andělé zkouší 
pivotku z Makedonie

Hráči SG Baníku Most 
ve Vojkovicích loňské 
prvenství neobhájili

BĚLEHRAD - V srbské metropoli v Bělehradě se na počátku června 
konalo ME juniorů v plavání s ploutvemi. Na startu se sešla evrop-
ská špička, v tomto stále populárnějším sportu u nás. Mezi tuto ev-
ropskou elitu patří i reprezentace České republiky v čele s mostec-
kým závodníkem Petrem Podhorným. 

Petr si svými výkony v dopo-
ledních rozplavbách vždy bez-
pečně zajistil fi nálovou účast, 
kterou pak přetavil ve dva me-
dailové úspěchy. Ve sprintu na 
50 m získal stříbrnou medaili 
a na trati 100 m bronzovou. Tím-
to dvojnásobným medailovým 
úspěchem přepsal klubové his-

torické tabulky v individuálních 
disciplínách. Tento letitý klubo-
vý rekord držel Jan Bartsch, kte-
rý před 38 lety získal poslední 
bronzovou medaili na ME pro 
mostecký klub v  individuální 
disciplíně. Petr byl za svoje vý-
kony nominován i na Mistrov-
ství světa seniorů v  Číně, které 

v  těchto dnech právě probíhá 
v  čínské sedmimilionové met-
ropoli Yantai. Věříme, že si přes 
náročný program udrží formu 
z Bělehradu a na MS v exotické 
Číně se mu bude dařit.

V  desetičlenné výpravě byly 
i dvě mostecké závodnice, Ka-
rolína Dererová a Lucie Kolaří-
ková, které na ME teprve sbíraly 
cenné zkušenosti. Jejich umístě-
ní v  první dvacítce startovního 
pole dává těmto mladým závod-
nicím velké naděje a motivaci 
do budoucna.  (pod, jak)

Martin Ručinský 
ukončil kariéru

Podhorný přivezl z ME 
Juniorů stříbro a bronz
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – Mostecký hipodrom praskal v  sobotu ve švech, a to i na-
vzdory vysokým letním teplotám, které lákaly spíše k  pobytu u 
vody či ve stínu. Do dostihového areálu přilákaly diváky atraktivní 
dostihy: klasický dostih tříletých klisen Oaks, Cena společnosti Se-
verní energetická pod patronací Mercedes-Benz a Severočeská cena 
města Mostu. 

Hlavní dostih dne, Oaks, vy-
hrála hnědka Amga River v sed-
le s žokejem Bauyržanem Mu-
rzabajevem. Po 2 400 metrech 
udržela ve fi niši těsné vedení 
před druhou Ines a třetí Dum-
nonií, pořadí musela potvrdit 
až cílová kamera. Předávání 
ceny zatraktivnil Felix Slováček, 
který přímo na pódiu zahrál na 
svůj saxofon slavnostní fanfá-

ru. I dál ale bylo na co se dívat. 
Hlavně pro děti byl zajímavý 
závod poníků. Všichni návštěv-
níci se pak mohli kochat dáma-
mi v  kloboucích roztodivných 
tvarů, volila se totiž Královna 
a Princezna hipodromu. Kate-
gorii originality vyhrála Dobro-
mila Škabradová, kategorii dětí 
Eliška Černá a kategorii elegan-
ce Eliška Langfellnerová.  (pur)

Klobouky všech tvarů 
a Cena Severní energetické

 přilákaly na 
hipodrom tisíce lidí

Severní energetická měla na Severní energetická měla na 
hipodromu také svůj zelený hipodromu také svůj zelený 

energetický stánek. Tady energetický stánek. Tady 
si mohli lidé pohovět na si mohli lidé pohovět na 

polštářích a dobít si svůj mobil.polštářích a dobít si svůj mobil.

Pohár pro vítěze Oaks předal Pohár pro vítěze Oaks předal 
generální ředitel Severní generální ředitel Severní 
energetické Petr Kolman energetické Petr Kolman 
(druhý zprava).(druhý zprava).

Hlavním dostihem dne byla Cena společnosti Hlavním dostihem dne byla Cena společnosti 
Severní energetická, a tak nemohla na hipodromu Severní energetická, a tak nemohla na hipodromu 

chybět mluvčí společnosti Gabriela Sáričková chybět mluvčí společnosti Gabriela Sáričková 
Benešová a generální ředitel Petr Kolman (vpředu).Benešová a generální ředitel Petr Kolman (vpředu).

Felix Slováček zahrál fanfáru naživo.Felix Slováček zahrál fanfáru naživo.

I přes tropické teploty byly I přes tropické teploty byly 
ochozy hipodromu plné.ochozy hipodromu plné.

Dostihové odpoledne zatraktivnil dostih poníků.Dostihové odpoledne zatraktivnil dostih poníků.

O vítězi Oaks rozhodla až cílová kamera.O vítězi Oaks rozhodla až cílová kamera.

Volila se Královna a Princezna hipodromu Volila se Královna a Princezna hipodromu 
a vybírat bylo opravdu z čeho.a vybírat bylo opravdu z čeho.

Hlavně princezny se svými klobouky Hlavně princezny se svými klobouky 
si daly na vzhledu záležet.si daly na vzhledu záležet.


