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Rozpad vlády v Mostě: Kdo se chopí žezla?

Ministr Babiš řešil na
Mostecku limity
Ministr financí Andrej Babiš spolu
s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem navštívili Mostecko.

MOST – Odpověď na otázku: „V jakém složení bude pokračovat mostecká vláda?“, hned tak nezazní.Vyslané torpédo, které na posledním zastupitelstvu potopilo vládní koalici, šokovalo většinu přítomných.
Co bude dál, řeší v těchto dnech všechny politické kluby. Týden po odchodu Severočechů z koalice Sč.
Most - ANO 2011 - KSČM, je osud politické scény v Mostě velmi zamlžený.
Ze čtvrteční kudly v zádech se někteří mostečtí
komunální politici teprve vzpamatovávají. Komunisté (5 mandátů), kteří spolu s ANO (6 mandátů)

dostali asi největší ránu pod pás, v koaličním partnerství zatím zůstávají. Vyjednavači jednotlivých
poslaneckých klubů si zatím připravují možné

scénáře a řešení podoby nové mostecké vlády. Ta
je nečekaným krokem „Severočechů“ paralyzovaná a pravděpodobně ještě nějakou chvíli bude.
Například na pokyn primátora byla v pondělí
ráno zrušena rada města, která měla zasedat tuto
středu. Zrušena byla i tisková konference, na které
se vedení města pravidelně každé dva týdny schází
s novináři.
(Pokračování na straně 5)
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Do Krušných hor bez bariér
Destinační agentura Krušné hory připravila dárek hendikepovaným turistům.
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Sportovní hala už není
stařenka
Už v listopadu se v Litvínově otevře
sportovní hala po zásadní rekonstrukci.

 Kdo bude vládnout v Mostě po rozpadu koalice Severočeši Most, ANO a KSČM? Do konce tohoto týdne podle politiků jasno nebude.

Bude práce? Unipetrol začne
stavět novou jednotku
7

Horníci slavili na
hipodromu
Den horníků si užily tisíce lidí na mosteckém hipodromu, na podpisových
arších mohli podpořit havíře a budoucnost uhlí.

LITVÍNOV – Společnost Unipetrol podepsala před
pár dny smlouvu s italskou společností Technip o
výstavbě nové polyetylenové jednotky v Chemparku Záluží. Půjde o největší investici v historii
českého petrochemického průmyslu. Jednotka
má současně patřit mezi nejmodernější výrobní
zařízení svého druhu v Evropě.
Nová polyetylenová jednotka PE3 bude mít
výrobní kapacitu až 270kt za rok a nahradí polyetylenovou jednotku PE1. V provozu i nadále
zůstane polyetylenová jednotka PE2 (s kapacitou
200kt/rok). Díky nové technologii bude moci společnost oslovit další průmyslové segmenty, jako
kosmetický nebo obalový průmysl. „Výstavba nové
polyetylenové jednotky je klíčovým investičním projektem nejen z pohledu naší střednědobé strategie,
ale také s ohledem na rozvoj celého českého petrochemického průmyslu, zejména díky rozsahu investice a nejmodernějším použitým technologiím. Tato

investice posune Unipetrol mezi evropskou špičku
v oblasti kvality produkce a současně zajistí vyšší
bezpečnost a spolehlivost výroby. Jde také o jasné
potvrzení našeho odhodlání o strategický rozvoj na
českém trhu,“ řekl Marek Świtajewski, předseda
představenstva a generální ředitel Unipetrolu.
Práce na výstavbě nové polyetylenové jednotky
začnou ve druhém čtvrtletí příštího roku, dokončení je naplánováno na první čtvrtletí roku 2018.
Během některých etap výstavby bude na místě
působit až tisíc pracovníků. Většinu z nich společnost Technip plánuje najmout z řad lokálních
firem. V tuto chvíli již na místě působí společnosti Metrostav a ČKD Praha DIZ, které provádí
potřebné přípravné práce pro výstavbu samotné
výrobní jednotky. Nová polyetylenová jednotka
bude postavena na základě technologické licence
od společnosti INEOS, kterou společnost Unipetrol získala na konci roku 2013.

12
Hodnota uzavřené smlouvy činí
5,76 miliardy korun. Celkové investiční náklady spojené s realizací projektu dosáhnou částky 8,5 miliardy
korun. Zprovoznění nové polyetylenové jednotky je naplánováno na polovinu roku 2018.
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Hommo politikus
Jak se minulý čtvrtek ukázakázalo, v politice nic není nemožné.
né.
Mostecká politická scéna se
vzpamatovává z úderu, který
erý
jí uštědřili Severočeši Most.
Když na jednání veřejného
zastupitelstva Severočeši oznámili, že opouštějí
koalici, všem, kdo v sále
seděli, spadla brada. Že se
koaliční partneři potýkají
s vnitřními spory, sem tam
z kuloárů uniklo. Že se ale
situace rozštípne sotva rok
po volbách, nikdo asi nečekal. Opoziční Sdružení Mostečané Mostu označilo za zdroj problémů radního Jiřího Zelenku. Ten sice svým rozhodnutím vytřel všem zrak, ovšem teď
hraje vabank. Nikdo včetně něj v těchto chvílích netuší, kdo
bude mít na konci složitých jednání hlavní slovo. Variant je
totiž nespočetně. Pojďme se podívat, jaká je nyní v zákulisí
mostecké politiky situace: Severočeši Most – Balancují nad
existenční propastí. Patrně usoudili, že ANO a KSČM jsou
ocelovou koulí na jejich noze, které by bylo vhodné se nějak elegantně zbavit. Ctižádost vládnout je ale pro Sč. Most
velká. ANO 2011 – Sotva bude chtít obětovat svoje ambice. Může a pravděpodobně i bude chtít být partnerem pro
kohokoliv, kdo bude mít šanci vládnout. Vyloučené není ani
usmíření se Sč. Most. ODS a ČSSD – Sice slabí, ale teď velmi
lukrativní hráči na politické šachovnici. Nemají co ztratit,
jen získat. Na pozadí vzrušeného děje můžou být v klidu.
KSČM – Určitě bude pošilhávat po velkokoaliční spolupráci, ať už vládne Petr nebo Pavel. SMM – Rošáda na mostecké politické scéně může SMM přinést velký commeback.
K tomu ale bude potřebovat hodně spojenců.
Ať už situace dopadne jakkoliv, vládnoucí politici vyslali
voličům jasný signál. Opět předvedli, že nedokáží nadřadit
své úkoly nad své spory, pletichy a malicherné hašteření.
Politika je zkrátka sviňa i na komunální úrovni. Jenže i to,
co se stalo, do lidovlády patří. Jak krásná je demokracie,
nemyslíte?
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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 INTERPELACE ZASTUPITELŮ

Kompenzace za
náhradní dopravu
Zastupitelku
Hanu
Jeníčkovou (SMM)
zajímalo,
zda
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
jednal s Unipetrolem v otázce
kompenzací v souvislosti s výlukou v dopravě. Náhradní doprava během výluky v době požáru
v chemičce si vyžádala podle
vedení města zvýšené náklady
ve výši 260 tisíc korun. „Tuto
částku by měl dopravní podnik
uplatňovat na Unipetrolu,“ ujistil primátor Jan Paparega.

K Tescu zvláštní
linka nebude
Na obnovení dopravy k hypermarketu Tesco (týdeník Homér informoval v předchozích
vydáních) se ptala zastupitelka
Hana Jeníčková ve své druhé
interpelaci. „Obrátili se na nás
někteří lidé, zejména důchodci, ohledně obnovení dopravy
k Tescu. Víme, že Tesco dříve
hradilo některé linky a zajímalo by nás, jestli se město k tomu
nějak postaví?“ Primátor reagoval vzápětí a sdělil, že vzhledem
k nemalým nákladům, které by
si náhradní doprava či prodloužení linek k Tescu vyžádaly, to
nemá město v plánu. „Doprava
k Tescu je v současné době zajištěná, a to nejen autobusem,
ale i tramvají. Vím, že obyvatelé
z bloků pětistovek se dříve k Tescu dostali mnohem pohodlněji
a bez přestupů. Náklady v plné
variantě na zavedení linky by
si ale vyžádaly téměř 900 tisíc
korun, střídmější varianta pak
600 tisíc korun. V momentě, kdy
město zajišťuje dopravu k Tescu,
byť s jedním přestupem, by to byl
přílišný luxus,“ uvedl Jan Paparega.

Souš chce
informace včas!
Nedávná
havárie v Unipetrolu se dostala na přetřes
i v interpelacích.
S dotazem na
vedení města se
obrátil Miroslav Fencl (SMM).

Žádal, aby při mimořádných
událostech byli neprodleně
informováni obyvatelé Souše.
„Chápu, že bezpečnostní rada
rozhodla, že nebude šířit paniku po městě, ale bohužel panika
v Souši při havárii v chemičce
nastala. Sálající teplo bylo cítit až
k nám. Nikdo neměl bližší informaci o tom, co se stalo, jaký bude
další postup, slyšeli jsme jen houkání sirén. Chtěl bych požádat,
zda bychom v obdobné situaci
mohli dostávat včasné a relevantní informace o tom, co se stalo,“
žádal zastupitel za SMM. Primátor Miroslava Fencla ujistil, že
město nyní jedná o zakoupení
nového informačního systému,
prostřednictvím něhož by byli
při mimořádných událostech
informováni občané formou
krátkých SMS zpráv. „Bohužel
systém nemůže fungovat na bázi,
kdy by byla textová zpráva doručena všem subjektům disponujícím mobilním telefonem, které se
nacházejí na území města Mostu nebo v těsné blízkosti. Přesto
by mělo město uzavřít smlouvu
o novém informačním systému,
kdy se budou ale muset lidé nechat zaregistrovat,“ sdělil Jan
Paparega.

V Mostě padla vláda!
Zastupitelstvo ale zasedalo
MOST – Skandálem začalo hned v úvodu zářijové zasedání mosteckých zastupitelů. Předseda poslaneckého klubu Severočeši Most
Marek Hrvol totiž šokoval přítomné prohlášením o vystoupení
strany z koalice, kterou po volbách uzavřela s hnutím ANO 2011 a
KSČM.
„Důvodem k tomuto kroku
jsou v poslední době nefungující
komunikační kanály a samotná
komunikace mezi jednotlivými
partnery. Tato komunikace by
mohla ohrozit volební program
Severočeši Most, a tudíž tuto
dohodu k dnešnímu dni vypovídáme,“ komentoval rozhodnutí klubu Severočeši Most jeho

předseda a současně také náměstek primátora Marek Hrvol.
Následně vybídl zastupitelské
kluby na zahájení nových jednání o podobě nové koaliční vlády.
Svým prohlášením naprosto šokoval ostatní členy vládní koalice - hnutí ANO i komunisty.
„Nevíme o žádných problémech
v komunikaci a je to pro nás

překvapení,“ uvedla zaskočená
předsedkyně klubu za KSČM
a zastupitelka Hana Aulická Jírovcová. Připojila se k ní i šéfka
klubu za ANO Berenika Peštová.
„Jsme stejně překvapeni jako komunisté. Vůbec jsme nevěděli, že
se něco podobného plánuje. V koaliční smlouvě je jasně napsáno,
že jestliže dojde k tomu, že koaliční partner dojde k názoru, že
neplníme koaliční program, tak
ještě předtím než vystoupí z koalice, zahájí koaliční jednání. To se
ale nestalo a my si proto nejsme
vědomi, že bychom porušili koa-

Město jedná o
odkupu domů ve
2B
Josef Tancoš
(ČSSD)
chtěl
vědět, jaká je
další budoucnost obávaných
vybydlených
domů v lokalitě 2B, v nichž měly vzniknout
sociální byty. „Budou se tyto
tři domy v ulici Alše vykupovat?
Chtěl bych informovat občany
na jednání vlastníků. Zvažujeme
totiž, že bychom tu nechali postavit více než dva metry vysoký
plot…“ uvedl sociální demokrat. Primátor informoval, že
vedení města nyní o odkupech
těchto domů jedná. „Jednali
jsme s vlastníkem domů a ten je
ochoten za určitých podmínek
(cca 12 milionů Kč, pozn.) přistoupit k odprodeji. Není to ale
na rozhodnutí jednotlivce. Je tu
příslušný orgán, který toto musí
schválit, tedy nejprve rada města
a poté i zastupitelstvo,“ podotkl
k situaci primátor Paparega.
(sol)

Zastupitel za ODS Tomáš Kubal žádal schválit vyhlášku
o zákazu vysedávání na zídkách bez odkladu.

liční smlouvu v jakémkoliv bodě,“
uvedla. Vyhrocenou situaci
následně korunoval zastupitel
Adolf Sigmund, který oznámil,
že vystupuje z klubu Severočeši
Most. „Proběhl zastupitelský klub
Sč. Most, kdy jsem měl předkládat své materiály komise pro hospodaření s městským majetkem
a finančního výboru. Vzhledem
k tomu, že mi nebyl umožněn
vstup na tento zastupitelský klub
a následně všichni zastupitelé za
Sč.Most hlasovali pro to, abych
už dále nebyl zván a nebyly mi
posílány ani pozvánky, oznamuji, že k dnešnímu dni vystupuji
z klubu Sč. Most,“ zdůvodnil své
rozhodnutí zastupitel Sigmund.
Po vzájemné eskalaci názorů
navrhla Hana Aulická Jírovcová
zrušit jednání zastupitelstva. Primátor ale navrhl čtvrthodinovou
přestávku. Po ní se zastupitelé
nakonec dohodli, že se jednání
uskuteční a koaliční záležitosti
si budou politické strany a hnutí řešit v dalších dnech. Zastupitelstvo tak pokračovalo ve
schváleném programu. Jednání
trvalo dlouhých pět hodin. Rušná a dlouhá byla i tentokrát diskuse občanů, kteří zaplnili v sále
všechna volná místa a hlavními
tématy jejich stížností byli nepřizpůsobiví a kritická situace
na třídě Budovatelů u Stovky,
psí škola Rastava a její další osud
a také kauza ohledně hluku na
Autodromu. Živě diskutovali
i zastupitelé napříč spektrem
a v závěru zasedání ještě oznámila Hana Aulická Jírovcová, že
klub KSČM přijal do svých řad
nového člena, zastupitele Adolfa
Sigmunda.
(sol)

Zákaz vysedávat na zídkách
začne platit od října
MOST – Mostečtí zastupitelé schválili „protivysedávací“ vyhlášku.
Ta zakazuje vysedávat na schodištích, zídkách, zábranách, palisádách a odpadkových koších. Zákaz by měl platit v jedenácti vymezených lokalitách města. Schvalování vyhlášky provázela na zastupitelstvu živá debata.
Z jedenácti lokalit, v nichž
je například celá oblast středu
města včetně kontroverzní třídy
Budovatelů směrem ke Stovce a dále po Rudolické ulici až
k přednádražním prostorům,
sem patří i oblast kolem Kahanu a sídlištní ulice Topolová
a Javorová, Kpt. Jaroše či Lipová a další lokality. „Proč vypadl
z vyhlášky prostor kolem Ne-

prakta klubu, kde se také pohybují a sedají nepřizpůsobiví a jiní
obyvatelé, kteří tady dokážou po
22. hodině udělat pěkný nepořádek a hluk. Myslím, že by stálo za
to rozšířit zákaz i kolem Neprakta klubu směrem k hřišti Baníku
Souš,“ namítl zastupitel Miroslav Fencl za SMM. Náměstek
Marek Hrvol (Sč. Most) ale zastupiteli vysvětlil, že v případě,

že u Neprakta klubu vznikají
problémy s hlukem ve večerních
hodinách, může zde městská
policie zasahovat z důvodu narušování veřejného pořádku.
„V případě, že bychom chtěli rozšířit vyhlášku i o tyto lokality, je
potřeba říci, že stávající variantu
vyhlášky schválil už příslušný odbor ministerstva vnitra a musel
by věc tudíž znova posuzovat novou verzi s novou přílohou,“
upozornil náměstek Hrvol
a dodal: „Je samozřejmě možné, že na základě nasbíraných
podnětů a připomínek můžeme
s odstupem doby a zmonitoro-

vání do vyhlášky zakomponovat
více lokalit.“ Schválit vyhlášku
bez odkladu ale doporučoval
například občanský demokrat
Tomáš Kubal. „Je jasné, že vyhlášku musíme schválit již teď,
a to v závislosti na předchozí diskusi občanů. Uveďme ji v pohyb
a pak řešme to, která lokalita je
správná, či která by se tam měla
přidat,“ přimlouval se zastupitel za ODS. Politici se nakonec
shodli a vyhlášku schválili jednomyslně, všemi dvaačtyřiceti
hlasy přítomných. Vyhláška by
měla začít platit patnáct dnů po
vyvěšení na úřední desce. (sol)

Písemné přihlašování do diskuse
po dohadech schváleno
HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

MOST – Občané města Mostu se musejí předem písemně přihlašovat do diskuse na jednáních zastupitelstva. Změnu v jednacím
řádu odsouhlasili zastupitelé města na posledním zasedání. Tomu
ale předcházela debata ze strany opozice, která navrhovala, aby se
obyvatelé kvůli transparentnosti přihlašovat nemuseli.
Zavedení změn v jednacím řádu Zastupitelstva města
Mostu týkajících se písemného přihlašování občanů města
do diskuse vyvolala nelibost ze
strany některých opozičních
zastupitelů. „Pokud se musí hlásit občané do diskuse písemně
předem, jde o zrušení a znemožnění transparentnosti. Vím, že
některá města tímto způsobem

postupují, ale myslím si, že není
nic jednoduššího, než aby se přihlásili do diskuse občané tak, jak
přijdou, a tak, jak to fungovalo podle stávajícího jednacího
řádu. Připadá mi to až příliš složité pro občany a znemožňující
vystoupení na zastupitelstvu,“
konstatovala zastupitelka za
SMM Hana Jeníčková. Vznesla
protinávrh, kterým by se tato

změna vypustila a v novém
jednacím řádu zůstala u tohoto bodu původní úprava, tedy
aby se občané přihlašovat písemně do diskuse nemuseli.
Proti písemnému přihlašování
měli připomínky i další zastupitelé. Jiří Koranda za SMM
se například dotazoval: „Jak
budete řešit situaci, kdy občan
nebude chtít vystoupit, ale během diskuse se rozmyslí a bude
chtít reagovat na některý podnět
předřečníka. Touto novou úpravou mu znemožníte reagovat,
protože se nepřihlásil písemně
na začátku?“ Stejného názoru

byl i předseda klubu Sdružení
Mostečané Mostu Jan Syrový,
který se připojil k protinávrhu
Hany Jeníčkové tuto změnu neschválit. „Jednání řídí primátor
a takovéto případy budu posuzovat citlivě,“ reagoval na dotazy
primátor Jan Paparega. S protinávrhem souhlasilo celkem
osmnáct zastupitelů, nezískal
tak potřebnou většinu a zastupitelé pak hlasováním o původním návrhu rozhodli o tom, že
se Mostečané do diskuse na zastupitelstvu přihlašovat písemně předem musejí.
(sol)

zpravodajství
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Lidé opět k autodromu:
Žádáme protihlukovou vyhlášku!
technický problém. To by nám
pomohlo, aby se řidiči ukáznili
i v tomto místě,“ je přesvědčený
Rudolf Kašpar.

MOST – Na zastupitelstvo i tentokrát dorazili naštvaní občané, kteří žádali město o pomoc ve věci nadměrného hluku na autodromu.
Vyzvali zastupitele, aby vydali vyhlášku, která by provoz omezila. V
krajním případě pohrozili žalobou.
Lavice v zastupitelském sále
znovu zaplnili obyvatelé Souše,
kteří si stěžují na hluk z autodromu. „Máme již prokázáno
a úředně ověřeno od krajské hygienické stanice, že hluk z autodromu je překračován. Zákonný
limit je 50 decibelů a v osmihodinovém průměru naměřili 67
decibelů na jednom a 58 na druhém místě. Tyto hodnoty poškozují zdraví nás obyvatel. Chceme, budeme a musíme se bránit,“
sdělila Jitka Sotová z občanského spolku Zdraví pro Most.
„Během krátké doby se k nám
přihlásilo přes tři sta občanů, i ti,
kteří si chtějí užívat rekreace na
Matyldě, další se hlásí… Setkání
s vedením autodromu, které nám
pomohl domluvit pan primátor,
se setkal jen s dílčím a nedostatečným zkrácením provozní doby
- ani ne na původní úroveň,“
kritizovala Jitka Sotová. Upozornila také na to, že co se týče
požadovaných protihlukových
opatření ze strany autodromu,
půjde nejspíš o běh na dlouhou
trať. Autodrom podle jejích slov
sice přizval odborníka na protihluková opatření, z jednání
ale vyplynulo, že jen studie se
bude zpracovávat několik měsíců. „Vedení autodromu navíc
sdělilo, že pokud budou opatření
drahá, dělat je stejně nebudou.
Zřejmě si myslí, že do té doby

můžou jezdit stejným, zdraví
ohrožujícím způsobem. S tím ale
rozhodně nesouhlasíme. Máme
znalecké posudky nemovitostí,
u nichž došlo ke snížení ceny
o značnou částku z důvodu hluku, a budeme řešit propady cen.
Necháme si vypracovat odborné
lékařské posudky, spojili jsme se
i s odborníky přes ekologii. Použijeme veškeré zákonné možnosti,“ ujišťovala zastupitele obyvatelka Souše.

Vydejte vyhlášku!
Kromě kritiky lidé ale městu
navrhovali i následující opatření: „Jsme ochotni tolerovat sportovní akce v době závodů, kdy je
technika kontrolována příslušnými asociacemi. Vadí nám však
komerční a bezohledné akce,
kterých je v celém plánu roku
nejvíce. Chceme město požádat
o novou vyhlášku o zabezpečení
veřejného pořádku, aby alespoň
některé dny uchránila občany
před tímto hlukem, tedy o neděle a svátky. Věřím, že naleznete
způsob, jak nám pomoci,“ obrátili se na zastupitele další obyvatelé Souše.

Dejte před tunel
fotopasti
Obyvatelé, kteří vystoupili
v diskusi na téma hluku, měli

Nežádáme zavření
autodromu

Rozhořčený Rudolf Kašpar.
na zastupitele i další požadavky.
Jeden z nich se týkal opatření
v prostoru příjezdové silnice do
závodního areálu. „Nám nevadí
ani tak vlastní závody, ale především tréninkové jízdy. Přátelé
motorismu, kteří si vytuní vozidla. Hlučnost je dokonce větší
než u trucků. Protihlukové stěny
jsou přitom nedodělané, hlučnost
je nesnesitelná a my, kteří máme
vjezd na autodrom naproti našim domům, víme, co to je, když
jsou závody. Přijíždějí vozy a stojí v tomto místě a hlučí, než jsou
odbaveni a než se dostanou do
tunelu. Je to po celý den. Sjíždějí
se sem z celé ČR, ale i Německa,
Rakouska. Roštují stroje už na
začátku a je to k nevydržení,“
popsal situaci na příjezdové cestě k autodromu Rudolf Kašpar.
Navrhoval, aby město umístilo
do tohoto prostoru fotopasti.
„Poprosil bych, zda by to šlo udělat i v okolí vjezdu na autodrom.
Nejen aby se měřila rychlost, ale
i hlučnost. Dnes by to neměl být

Se svou trochou do mlýna na
téma hluku přispěla na zastupitelstvu i další z členů spolku
Zdraví pro Most. Obyvatelka
Souše nejprve poděkovala vedení města za vstřícnost při
jednání s vedením autodromu.
Zároveň ale konstatovala, že se
zatím nepodařilo dojít k uspokojivému závěru pro všechny
strany. „Autodrom oznámil, že
žádná nákladná opatření dělat
nebudou, protože by je to položilo finančně. Měřením bylo
zjištěno, že hluk překračuje limity… Reakce některých, že jsme si
neměli stavět v okolí autodromu
domy, jsou scestné. Osmdesát
procent domů tu totiž bylo ještě
dříve než autodrom. Společnost
porušuje několik zákonů, neposledně i o ochraně veřejného
zdraví… My zde žijeme většinu
života, odvádíme daně a jsme
vaši voliči. Je na vás, co je pro
Most předností. Nežádáme zavření autodromu, ale dodržování zákonů od společnosti tak, jak
je musíme dodržovat i my. Apelujeme a žádáme o vydání nové
vyhlášky. Budeme zákonným
způsobem bojovat za naše práva
a zdraví a jsme ochotni dojít až
k podání žaloby,“ sdělila diskutující.
(sol)

Obyvatelé Souše si stěžovali na nadměrný
hluk i na příjezdové silnici k autodromu.
Řidiči tu „roštují“ své stroje než se u brány
odbaví a lidé odnaproti šílí.


Otázka pro Jiřího Voleveckého, generálního ředitele Autodromu Most

Na posledním jednání zastupitelů opět vystoupili občané Souše se stížnostmi na
provoz autodromu. Podle jejich slov překračuje autodrom
limity hluku a neplní dohodu
o vstřícném jednání ve směru
k občanům, kteří žijí poblíž
závodního okruhu. Jak tuto situaci budete řešit?
V první řadě se musím ohradit vůči tvrzení, že Autodrom
Most neplní dohodu o vstřícném jednání ve směru k občanům, kteří žijí poblíž závodního
okruhu. Rád bych uvedl, že naše
společnost s občany komunikuje tak, jak slíbila a žádnému
kontaktu se nevyhýbá. Dne 2. 9.
proběhlo společné jednání celkem tří stran – jak autodromu,

tak občanů, ale zastoupeno bylo
i město. Zápis z tohoto jednání,
který mají k dispozici všichni
účastníci tohoto jednání, jsme
ochotni poskytnou médiím

k nahlédnutí. Nesouhlasíme
s tvrzením, že proti snížení
hluku nic neděláme. V současné době je ve fázi rozpracování
protihluková studie, jejíž vyhotovení (tak jako u každé studie)
nějakou chvíli trvá. Samozřejmě hledáme další varianty, jak
omezit hladinu hluku a vyjít tak
vstříc obyvatelům v okolí autodromu. Ruku v ruce s těmito
opatřeními musíme najít způsob, který by současně neomezil
činnost a chod společnosti. Byť
se jedná o omezení komerčních
jízd na závodní dráze, budeme
hledat nová řešení, která by byla
přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Omezení by měla platit s novou sezónou 2016, neboť
v tuto chvíli nelze rušit sjednané

obchodní závazky. S přicházejícím zimním obdobím bude
provoz na závodním okruhu
omezen a to z důvodu zajištění
bezpečnosti všech zainteresovaných subjektů, jako jsou klienti
či pracovníci samotného autodromu.
V neposlední řadě jsme si vědomi toho, že nesmí docházet
k porušení Zákona o ochraně
veřejného zdraví § 30 zákona
č. 258/2000 Sb. Na předchozích
jednání všech přítomných stran
však bylo jasně konstatováno,
že je v zájmu všech najít řešení,
které bude vyhovovat všem stranám a že v současné době je ze
strany Autodromu Most viditelně projevena vůle problém řešit.
(red)

Přihlašování do
diskuse je šikana!
MOST – Na adresu zastupitelů
padla veřejná kritika od občanů
za zavedení písemného přihlašování do diskuse, za audity v
městských organizacích, ale i za
odstraňování laviček z města.
U řečnického pultíku se střídali obyvatelé města, kterým
se nelíbila úprava jednacího
řádu a zavedení písemného
přihlašování do diskuse předem. „Byla to zřejmě reakce na
minulé zasedání, kdy se jednání
protáhlo do půl deváté. Nenašla
jsem na webu města pozvánku
s programem zastupitelstva,
přesto se našla spousta obyvatel, kteří přišli na zastupitelstvo
diskutovat a zastupitele zřejmě
naštvali. Písemné přihlášky považuji za šikanu, protože lidi
toto od diskuse odradí. Tím,
že jste toto schválili, jste ztratili jako orgán města veškerou
moji úctu. Nebylo to nutné,“
podotkla diskutující. Obyvatelka také kritizovala zadávání
auditů k prošetření činnosti
městských organizací. „K tomu
je možné využít kontrolní vý-

Občané kritizovali novinky
v jednacím řádu, ale také
odstraňování laviček z centra.

bor zastupitelstva, který pokud
postupuje profesionálně, odhalí
veškeré nesrovnalosti vůči zákonům a předpisům. Taková kontrola nic nestojí a ušetří peníze,
které může dát město na jiné
prospěšné věci. Výběr právnické firmy byl v tomto případě
rovněž podivný, troufnu si říct
i neprůhledný,“ je přesvědčena Mostečanka. Ta dále městu
vytkla, že z problematických
lokalit odstraňuje lavičky, aby
se zamezilo srocování nepřizpůsobivých. Lavičky nechalo město odstranit například
z třídy Budovatelů, a to nejen
v lokalitě u Stovky. „Jsem také
znechucena nepřizpůsobivými,
ale jak to řeší radnice? Likvidací
laviček, a to i v centru podél Tří
sýrů. Zde jsem často odpočívala
i s mojí méně mobilní přítelkyní. Ona už teď na vycházky nechodí. Místo, abyste zasahovali
proti nepřístojnostem a lidem,
kteří je dělají, potrestáte všechny tím, že lavičky odstraníte. To
je řešení opravdu statečné,“ rozčilovala se žena.
(sol)
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Obyvatelé z pětistovek:
„Neberte nám hřiště!“
MOST – O zachování dětského
hřiště u bloku 558 přišla žádat
zastupitele za obyvatele přilehlých domů Zdeňka Matuščinová. Upozornila také na nekonečné průtahy kolem nájmu hřiště,
které lidé mají s vlastníkem,
jímž je město.
Obyvatelka upozornila, že
herní plácek se objevil už v roce
2013 na seznamu hřišť určených
k likvidaci. S tím ale lidé nesouhlasili a na doporučení města
si plácek jakožto vlastníci bytů
pronajali. „Nechápeme dodnes,
proč bychom si v této lokalitě
měli platit za dětské hřiště, které
mají obyvatelé jiných částí města
k dispozici zdarma. Přesto jsme
se rozhodli, že si vezmeme hřiště
do pronájmu,“ sdělila občanka.
V loňském roce ale lidé požádali o opravu hřiště a příslib od
města získali. „Zástupci města
nám sdělili, že hřiště je v dobrém stavu a náklady na opravu
budou minimální. Zároveň nás
ale vyzvali ke zrušení žádosti
o pronájem hřiště s tím, že by

jinak město nemohlo sportoviště,
které je v nájmu, opravit. I tehdy jsme poslechli, ale nakonec
jsme se dozvěděli, že na opravu
hřiště nejsou již peníze a bylo by
nelogické opravovat hřiště před
zimou,“ popisuje další peripetie s hřištěm Zdeňka Matuščinová s tím, že oprava měla být
následně zahrnuta do rozpočtu
města na rok 2015. „Těšili jsme
se, že v letošním roce budeme
mít hřiště opravené. Jaké ale
bylo naše překvapení, když jsme
se dozvěděli, že město rozhodlo
o jeho opětovném zrušení,“ sdělila Mostečanka a žádala zastupitele o pomoc s tím, aby hřiště
město zachovalo. „Dokládám
k této žádosti i podpisový arch
s šedesáti podpisy, které potvrzují, že převážná většina lidí si
přeje hřiště zachovat. Je hojně využívané a jediné, které tu mohou
děti využívat. Údržba je přitom
minimální, jedná se jen o asfaltovou plochu,“ upozornila ještě
obyvatelka.
(sol)

Stovky: Jak dlouho budeme
ustupovat lidskému odpadu?
MOST – Žhavým tématem, s nímž přišel na zastupitelstvo diskutovat zástup občanů, byl také nepořádek, hluk a drogy v oblasti u
Stovky. Lidé zoufale žádali město o pomoc, a to znovu i po zavedení
přísnějších bezpečnostních opatření v kontroverzní oblasti.
Jako ze špatného filmu – takové jsou každodenní zážitky
obyvatelky z bloku 92. „Bydlím tu již třicet let. Chtěla bych
na této ulici žít jako člověk a ne
jak bezdomovec a zvíře. V domě
s námi bydlí nepřizpůsobiví,
dealeři, feťáci. Už několik let
opakovaně obcházím instituce,
u kterých jsem věřila, že nám
pomůžou, ale veškerá pomoc
žádná. Dodneška se tu nic neděje,“ kritizovala liknavý přístup policie i bytového družstva
Mostečanka. Postěžovala si také
na devastování domů. „Náš dům
opravený za naše peníze je těmito lidmi totálně zdevastovaný
a opravit už nelze, protože na to
už nemáme. Stovky se opravily
z dotace EU. Přispěje nám někdo také na opravy, které jsme
si nechali udělat a tito lidé nám
je zničili?“ ptala se žena, která
se svěřila i s jinými otřesnými
zkušenostmi a přinesla zastupitelům ukázat i fotografie, aby se
mohli přesvědčit na vlastní oči.
„Na denním pořádku je močení
a kálení na chodbách, na zemi

se povalují jehly a stříkačky. Rozbité žárovky, v nichž si přímo
míchají pervitin a před našimi
zraky si drogy aplikují. Terorizují
ostatní spolubydlící a neumožňují nám slušně žít. Slušní lidé se
odsud stěhují ze strachu o sebe,
děti i majetek. Je to správné?
Jak dlouho budeme ustupovat
tomuto lidskému odpadu? Přenecháme jim naše domovy? Kdy
už nás někdo uslyší a pomůže?
Bude z města Mostu vyloučená
lokalita?“ kladla zastupitelům na
srdce obyvatelka. „Přijďte se podívat, jak se nám žije. Je hezké, že
jsme Evropským městem sportu,
na všech obrázcích v novinách
vidíme krásné fotky z těchto akcí,
ale nás občany žijící tady ani tyto
akce netěší,“ uzavřela svůj diskusní příspěvek.

Hlavní třída
v Mostě je cikánské
ghetto
Se stížnostmi a prosbami
o pomoc se přidala i další Mostečanka. „Na hlavní třídě v Mos-

Rozhořčení občané přinesli
zastupitelům ukázat
fotograﬁe. Otřesné záběry byly
více než výmluvné.
tě se opravdu nedá žít normální
život! Nejen, že je nepořádek
v domech, ale i v okolí domů.
Lituju pracovníky technických
služeb, kteří musejí denně uklízet tuny odpadků, které tu cikáni udělají… Veškerá kultura, i co
se týče hygieny, prostě žádná,“
hledala slušná slova obyvatelka bloku 90. I ona popsala, jak
se v lokalitě devastuje majetek. „Nechali jsme si například
udělat nové dveře, a ještě než
je namontovali, tak hořely. Kde
to jsme? Hlavní třída v Mostě

je cikánské ghetto, tak to chcete
nechat? Pomozte nám,“ žádala
město o naléhavou pomoc a dodala: „Život s takovými lidmi
nejde. Voláme policii, stěžujeme
si, že fetují, ale policisté přijedou a zase odjedou a pokračuje
to samé nanovo. Městská policie
byla posílena, ale nic se tím nevyřešilo. Posílené hlídky a další
opatření nepomohly, nefunguje
to, je to zbytečné. Proč to někde
šlo a vyhnali tyhle lidi z centra?
Proč to nejde tady?“
(sol)

Lidé žádají politiky: Nechte
nám psí školu na Matyldě
MOST – Osud Mostecké psí školy Rastava a její další působení na
Matyldě bylo jedním z hlavních témat diskuse obyvatel města. Ti
přišli vedení města požádat o přehodnocení záměru, jehož cílem je
zrušení pronájmu pozemku na Matyldě mostecké psí škole.

Uklízejte později a
neodtahujte vozidla!
MOST – S neobvyklou prosbou,
týkající se čištění parkovišť a
odtahu vozidel, se obrátil na
zastupitele jeden z mosteckých seniorů. Stávající čištění
parkovišť a s tím spojené odtahování aut označil občan za
nemravné.
„Velmi mi vadí, a nejsem sám,
že se auta odtahují až na druhý konec města a my důchodci
se sem špatně dostáváme, navíc
musíme zaplatit ještě 1 500 korun,“ postěžoval si muž. Ten
se mimo jiné zastupitelů také
dotazoval, proč kromě čištění
dvakrát do roka nenechá město parkoviště nalajnovat, aby tu
mělo parkování řád a nestávalo se, že budou vozidla řidiči
parkovat, jak se jim namane.
Požadoval také opravit rozbité
obrubníky. „Máme město čisté,
jak cestuji, vidím, že nám mají
opravdu co závidět. Ale proč se
začíná s čištěním v sedm hodin
ráno, proč nezačít o půl hodiny později, plno lidí bere léky

a jsou nemocní a sedmá hodina
je pro ně velmi časná, aby vstali
a doběhli si rychle přeparkovat,“
je přesvědčen Mostečan. Ten
vzápětí vyjádřil i neobvyklou
prosbu k systému odtahů vozidel, která si řidiči včas při
blokovém čištění nepřeparkovali. „Proč odtahová služba těch
pár vozidel, co zde zůstanou
a většinou ne naschvál, nenaloží, místo nevyčistí a pak je tam
nepostaví znova. Řidiči by také
mohli dostat mírnější pokutu,
třeba jen pětistovku…“ navrhoval občan a vytkl městu také
špatnou viditelnost dopravního
značení ve večerních hodinách.
„Proč neuděláte značky tak, aby
večer svítily a byly viditelné. Už
se kolikrát stalo, že jsme je večer,
když jsme se odněkud po nějaké
době vraceli, přehlédli. A také
byste měli informovat o čištění
Krušnohor, protože my tam bydlíme, my tam parkujeme a vy
to čistíte za naše peníze,“ shrnul
stěžovatel.
(sol)

„Do této školy chodí lidé všech
věkových a sociálních skupin
a komunikují spolu. Rádi bychom, aby byl Mostecké psí škole Rastava ponechán stávající
pozemek, na kterém mohou psi
i jejich páníčci upevňovat vztahy a získávat nové dovednosti.
Most je městem s velikým počtem psích obyvatel, věřím, že
mostecký magistrát má zájem na
soužití mosteckých lidí a jejich
psích kamarádů,“ uvedla Vlasta Pláteníková v diskusi a také
poděkovala zakladatelce mostecké psí školy Radce Fenclové,
která ji vede. Primátor reagoval
na příspěvek a ujistil, že by se
měla rada města znova tématu
pronájmu pozemku věnovat.
Za mosteckou psí školu se postavili i další občané města a její
účastníci. „Není jiné takové místo, kde byste mohli chodit na výcvik. Žádáme proto o zachování
pozemků pro Rastavu. Je to nesmírně důležité nejen pro nás, co
máme psy, ale i pro lidi, kteří psy
nemají, protože nevycvičený pes
může být hrozbou pro obyvatele,
případně i turisty,“ obrátila se
na zastupitele také Petra Zíbarová.

o pronájem. Radní navrhli cenu
za pronájem ve výši 20 tisíc a psí

dení města bylo, že se jedná o lukrativní pozemek a že se jim cena
zdá nízká. To nevěděli předtím,
než zveřejnili záměr? Když jde
o lukrativní pozemek, proč se už
někdo nepřihlásil a proč by měl
čekat, až se navýší cena?“ ptala

Zakladatelka psí školy
Radka Fenclová vznesla
pochybnosti nad
transparentností záměru
o pronájmu.

škola dokonce nabídla městu
cenu vyšší, a to 24 tisíc korun.
I když se jednalo o jediného
zájemce na pozemek, přesto psí
škola neuspěla. „Odůvodnění ve-

se zakladatelka psí školy. „Dočetli jsme se, že město znovu vyhlásí záměr pronájmu pozemku,
a když nebude zájem, že nějaký
záměr pro pozemek najde. Vede-

Zvítězí zdravý
rozum?!
Za zachování Mostecké psí
školy Rastava přišla požádat
i její zakladatelka a jednatelka Radka Fenclová. Uvedla,
že záměr o zrušení pronájmu
pozemku, o němž rozhodli
radní, byl pro ni velkým překvapením.
Radka Fenclová zastupitele
ujistila, že psí škola má zájem na
pozemku dále působit. Podala
proto řádně vyplněnou žádost

Vybojuje psí škola zpět pozemky na Matyldě?

ní města ale uniká, že o pozemek
zájem je. Zájem má psí škola
Rastava. Jednání rady je proto
podivné,“ vyjádřila obavy nad
transparentností záměru Radka
Fenclová. Ta mimo jiné připomněla, že Mostecká psí škola
Rastava vybudovala výcvikový
areál, který je hojně navštěvovaný, oblíbený a pořádá zde mnoho aktivit nejen pro dospělé, ale
i pro děti. „Udržujeme ho celá
léta a věnujeme mu veškerý svůj
volný čas a energii. Jsme jediní,
kteří nabízejí pomoc při výcviku
psů. Za celou dobu jsme neměli
žádný problém vůči městu a zájem majitelů psů dokládá, že je
naše činnost přínosná. Prosíme
za všechny, co školu navštěvují,
aby se k nám mohli vrátit, abyste
ještě jednou věc zvážili a tyto pozemky nám ponechali. Myslím,
že byste tyto aktivity měli podporovat a ne nám házet klacky pod
nohy. Doufám, že zdravý rozum
zvítězí nad hloupým a nesmyslným bojem některých jedinců,“
zdůraznila ještě Radka Fenclová.
(sol)
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Ministr Babiš řešil na Mostecku
prolomení limitů, odpověď ale nedal
MOST – Ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš navštívil společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem Mostecko.
Jejich kroky směřovaly na exkurzi po severočeských dolech - Lomu
Bílina a lomu ČSA, ale i do Elektrárny Ledvice. Setkali se se zástupci
těžařů, odboráři i horníky a starosty dotčených obcí, aby diskutovali
otázku limitů těžby. Odpovědi na to, jaká bude budoucnost regionu
z hlediska práce a nezaměstnanosti v souvislosti s uhlím, ale nedali.
Ministra Babiše po absolvovaných exkurzích v dolech v budově areálu lomu ČSA, kde se
měla konat tisková konference,
překvapily davy horníků, kteří
tu na něj netrpělivě čekali spolu
s novináři. Chtěli znát názor ministra, jakožto klíčové osobnosti
vlády, na prolomení limitů právě
na Armádě a případné alternativy, pokud by došlo k útlumu
těžby a havíři by byli bez práce.
„Pro mě je to překvapení, že jste
tady, a jsem trochu zmaten. Měla
to být tisková konference,“ zahájil svůj proslov vicepremiér,
pro něhož byla exkurze po hnědouhelných dolech premiérou.

„Byli jsme v Ledvicích, na Bílině,
přišel jsem se přesvědčit na místo
i sem na ČSA, protože problematika prolomení limitů vašeho dolu
je diskutovaná. Nemůžu říct, že
po dnešním setkání mám ve věci
víc jasno,“ sdělil Babiš směrem
k horníkům. Ti konfrontovali
ministry hned na místě a novináře ke slovu vůbec nepustili.
Oba ministry bombardovali
otázkami, co bude s nimi a jejich
rodinami, pokud se uhlí přestane
dál těžit. Jak se postarají o své
děti, z čeho budou žít a kde najdou novou práci. „My jsme jediní, kteří nemají nabídku, když
se uhlí nebude těžit. Pak totiž ani

stát mít uhlí nebude, my nebudeme mít práci a Jiřetínští budou
stále stát na hnědém uhlí. Když
se bude těžit, bude tu práce, stát
bude mít kvalitní uhlí a Jiřetínští
nové domy. Problém je v tom, že
ministerstvo průmyslu a obchodu
předkládá pokroucené informace, na základě kterých se vláda
rozhoduje,“ namítal předseda
hornických odborů Czech Coal
Jaromír Franta. Podle něj to, co
navrhuje ministerstvo průmyslu,
tedy podpora středního a malého podnikání, není pro horníky
a zdejší region řešení a žádná
alternativa. „Co s námi bude? Pro
nás není řešení stát frontu na úřadu práce. Pracovní místa by stála
tento stát miliardy a už ministryně práce Marksová jasně deklarovala, že žádných dva nebo tři tisíce míst v šuplíku pro nás nemá,“
sdělil ministrům dále Jaromír
Franta. Ministři ale horníkům
na klíčové otázky, zda má vláda

jasno o limitech a kdy rozhodne, odpověď nedali. „Je pravda,
že v rámci koalice panuje shoda
vzhledem k pokračování těžby
na Bílině. ČSA jsem viděl poprvé a my si v rámci našeho hnutí
a koalice musíme o tom promluvit. Názorů a studií pro i proti je
mnoho. Není ale dobře, že v rámci
vašeho regionu na to není jednotný názor,“ je přesvědčen Andrej
Babiš, který ještě dodal: „Určitě
by mi bylo líto, kdyby tito lidé přišli o práci, a rozumím jejich stanoviskům a obavám. Musíme se ale
v celé věci zorientovat a udělat si
jasno, jestli skutečně z dlouhodobého hlediska bude v naší zemi
dostatek uhlí, nebo nedostatek.
Jsou to ale kompetence ministra
průmyslu, který vládě předloží
návrh. My bychom se k tomu měli
v nejbližším čase vyjádřit. Momentálně k tomu proto říci svůj
názor neumím. Je to extremně složitá a zpolitizovaná kauza.“ (sol)

Horníci z lomu ČSA versus ministr Babiš.

Rozpad vlády v Mostě:
Kdo se chopí žezla?
(Dokončení ze strany 1)
Ačkoliv z jednotlivých poslaneckých klubů uniká velmi
málo informací, rozpracovaných je několik variant. Už na
jednání zastupitelstva bylo zřejmé, že vystoupivší Severočeši
nezahálí. Lodivod Severočechů
Most Jiří Zelenka byl v předsálí
viděn v rozhovoru s Tomášem
Kubalem, předsedou poslaneckého klubu ODS. Ten však odmítl cokoliv komentovat. Pouze
sdělil, že ODS (3 mandáty) se
musí nejprve sejít ke společné-

mu jednání se sociální demokracií (3 mandáty). V případě,
že by na případnou koalici se Sč.
Most tyto dva subjekty společně
kývly, vládnutí mají Severočeši
(18 mandátů) v kapse a nikoho
dalšího už nepotřebují. Sdružení Mostečané Mostu (10 mandátů) zatím žádné oficiální rozhodnutí nevydalo. V rozeslané
tiskové zprávě pouze konstatuje,
že vypovězení koaliční smlouvy ze strany Sč. Most je nepřekvapilo. „Vypovězením koaliční
smlouvy Severočechy Most, přes-

něji panem Jiřím Zelenkou, jenž
tímto klubem zastupitelů vládne
nás nepřekvapilo. Tento zastupitel provádí rozhodnutí tak, aby
výsledek vyzněl vždy v jeho prospěch. Když s jeho despotickým
řízením bez známky politického
kompromisu a jakékoliv politické kultury nesouhlasili koaliční partneři, vypověděl koaliční
smlouvu, aniž by jim cokoliv předem sdělil.
Jiří Zelenka nařizuje zastupitelům (kteří se jej až panicky
bojí) přijímat rozhodnutí, která

Návrat Romů z Anglie:
Obrnice posílí hlídky
OBRNICE - Do Obrnic se letos v létě vrátila řada obyvatel obce romského etnika, kteří dříve vycestovali do Velké Británie. Ukázalo se,
že po návratu narušují veřejný pořádek, a to zejména ve večerních
a nočních hodinách.
Především mladí Romové, ale
také děti se shlukovali na veřejně frekventovaných místech,
hlavně poblíž náměstí. Svými
hlasitými projevy a zpěvem rušili noční klid a znepříjemňovali
život starousedlíkům. Vedení
Obrnic proto připravuje opatření, aby se situace v budoucnosti
neopakovala. „Se strážníky jsem
se prošla po obci. Romové pose-

dávali venku i se svými dětmi
až do noci a byli velmi hluční.
Reagovala jsem tak na zvyšující
se počet stížností občanů. Okamžitě jsem svolala naše sociální
pracovníky a asistenty prevence
kriminality a dohodla s nimi
intenzivnější práci v terénu. Zároveň jsme se s radními shodli
na nutnosti posílit hlídky v obci.
Zatím využíváme služeb mostec-

ké městské policie, vlastní obecní
policii bychom z rozpočtu těžko
zaplatili. Alespoň ne na úkor
ostatních prioritních investic,“
vysvětlila obrnická starostka
Drahomíra Miklošová. Starostka připomněla, že pro sociálně
slabé občany z drtivé většiny
z řad Romů obec v posledních
osmi letech dělá maximum. Za
integraci Romů do většinové
společnosti ostatně obec získala
předloni ocenění Rady Evropy.
„Jsme tady ale pro všechny naše
občany. V žádném případě nedopustím, aby kvůli části problé-

slouží především jemu. Posledním kouskem J. Zelenky byla
snaha prosadit snížení daně
z nemovitosti pouze podnikatelům. Řadoví občané by tak platili stále stejně, ale pan Zelenka
by ušetřil padesát procent! Když
s tímto koaliční partneři nesouhlasili, byla s nimi spolupráce
ukončena,“ píše ve svém prohlášení klub zastupitelů za SMM.
Situace na politické scéně by
se mohla rozetnout až v příštích
týden.
Pavlína BOROVSKÁ

Starostka: Nedopustím,
aby kvůli problémovým
Romům trpěla většina
slušných lidí.
mových Romů trpěla majoritní
většina slušných lidí. Pro jejich
ochranu a klidný život v obci
proto přijmeme nutná opatření,“
doplnila.
Zastupitelé také diskutovali
o možnosti přijetí obecní vyhlášky, která by umožnila regulaci činností, jež mohou narušovat veřejný pořádek v obci.
Zahrnovala by i povinnost organizátorů nahlásit obci v dostatečném předstihu termíny společenských a kulturních akcí,
a to včetně tanečních zábav.
(red)

Samé maso,
žádný tuk
Malý penzion v horách
našli jen náhodou. Opuštěné
místo, které slibovalo soukromí uprostřed horské přírody. Rozhodli se, že tu stráví
prodloužený víkend. Posledních několik týdnů se jen
hádali, oba byli
upracovaní a do
jejich manželství
se začal vkrádat
stres a nervozita.
Doufali, že když
si udělají volno,
budou jen spolu a budou mít
čas spolu o všem
mluvit, mohla by
se situace zlepšit.
Když
zaparkovali před budovou, která měla
nejlepší léta dávno za sebou,
začali o své volbě pochybovat. Zdálo se, že budou jediní hosté. Pak si ale řekli, že
se nebudou hádat. Vyzkouší
to, dají penzionu šanci, odjet
můžou vždycky. V recepci nikoho nezastihli, tak zazvonili
na zvonek. Trvalo delší dobu,
než se objevil recepční a zřejmě i majitel penzionu v jednom. V úsměvu odhalil podivně špičaté zuby. Napadlo
ji, že je má uměle zbroušené
do nepřirozeného tvaru. Byl
ale ochotný a příjemný, a tak
zahnala nepříjemný pocit,
který v ní ten muž vzbuzoval. Znovu jí mráz přejel přes
záda, když jim recepční podával klíče od pokoje a snad náhodou se jí dotkl. Měl suchou
a studenu pokožku. Požádali
o místo na svá kola, a tak je
muž vedl tmavou chodbou
do zadní části budovy. Viděla dveře do sklepa opatřené
petlicí, na chodbě velikou
kovovou vanu. Kola si opřeli
v tmavé chodbě o zeď. Už věděla, že v tomhle penzionu se
jí líbit nebude. Odnesli si své
věci do pokoje, převlékli se
a vydali se na obhlídku okolí. Recepční jim dal nějaké
mapy s turistickými stezkami. Napadlo ji, že snad přeháněla. Ten muž se snaží. Po
krátké procházce už měli jiný
názor. Okolí penzionu bylo
úchvatné. Nádherná příroda,
křišťálový horský vzduch, nikde ani živáček. Vrátili se až
za tmy, nadšení a příjemně
naložení. Recepční už na ně
čekal. Večeře byla připravena,
svíčky, oheň v krbu. Odešli
na pokoj až po dvou lahvích
vína. Tu noc zapomněli na
všechny své hádky z posledních týdnů. Na druhý den
si naplánovali celodenní výlet na kole. Seděla v recepci
a prohlížela si mapy. Hledala
cesty, které by nejvíce vyhovovaly její fyzické kondici.
On zatím s recepčním odešel pro kola. Po dvaceti minutách se odtrhla od mapy
a neklidně pohlédla na hodinky. Co tam takovou dobu
dělají. Nejprve zavolala do
tmavé chodby. Když se nikdo
neozval, vydala se za nimi.
V chodbě nikdo nebyl, jejich
kola stála opřená na stejném
místě, kam je den před tím
odložili. Dveře do sklepa byly
pootevřené. Slyšela ze sklepa
zvuky, jako když někdo přechází sem a tam, něco táhne,
tupý náraz. Pootevřela dveře
a znovu zavolala. Ze sklepa
jí odpovědělo jen ticho. Dostala na něj strašný vztek.
Všechno se tak pěkně vydařilo. Zdálo se, že si užijí krásný
víkend, druhé líbánky. A on ji
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teď nechá sedět a sám si s recepčním bůhvíco prohlíží ve
sklepení. Rázně otevřela dveře do sklepa a sešla několik
schodů. Najednou se před ní
ze tmy vynořil recepční. Zase
ten divný úsměv a odhalení
špičatých zubů.
S úlekem ustoupila. Pak se vzpamatovala. Zeptala se,
kde je její manžel.
Recepční ukázal
rukou někam za
sebe. Stále se jen
usmíval. Požádala ho, aby jejího
muže poslal nahoru. Recepční jen
pokrčil rameny,
obešel ji a vydal
se po schodech
ze sklepa ven. Uvědomila si,
že měla pravdu. Její tušení ji
neklamalo. Ten člověk nemá
v hlavě všechno v pořádku.
Okamžitě se balí a jedou
pryč. Už má celého toho penzionu dost. Tápala rukou po
zdi a hledala vypínač. Znovu
volala na svého muže. Ten se
stále neozýval. Konečně se jí
podařilo rozsvítit. Otevřela
další dveře, které se ve světle objevily, a vešla do sklepa.
Nakrčila nos. Něco tu strašně
smrdělo. Tak zvláštně. Pomyslela si, že to je stejný zápach,
jaký si pamatovala z dětství.
Jezdili s rodiči pravidelně
k babičce na zabíjačku. Byla
to tenkrát pro ni noční můra.
Ten zápach smrti a čerstvé
krve, když řezník prase zabil,
pověsil na hák a rozřízl. Vešla do sklepa a zůstala v šoku
stát. Rukou si zakryla ústa,
aby nekřičela. Před ní na
háku od stropu visel její muž.
Byl mrtvý, břicho rozříznuté,
vnitřnosti vedle v nádobě.
Dívala se, jak pomalu stéká
krev. Nemohla odtrhnout oči
od rudého pramínku. V krku
ucítila hořkost. Zvedl se jí žaludek. Pak začala křičet. Otočila se, chtěla pryč. Ven, na
světlo, na vzduch. Za ní stál
recepční. Usmíval se stejně
jako první den. Než stačila
cokoliv udělat, ucítila v břiše
strašnou bolest. Sáhla oběma rukama na břicho a nahmatala nůž. Chtěla utíkat,
zachránit se. Neměla ale sílu,
neměla vůli. Recepční ji podržel za rameno a nůž vytáhl.
Pak bodl znovu. Zatmělo se
jí před očima, sesunula se na
zem. Byl konec. Život z ní vyprchal. Recepční dotáhl tělo
k druhému háku, svlékl ho
a pověsil od stropu. Vyndal
vnitřnosti a nechal odkapávat krev. Byl spokojený. Tolik
masa a málo tuku. Příjemný
sportovně založený pár. Pracoval dlouho do odpoledne.
Naporcované maso uložil do
přepravek a odvezl do domu
svého bratra. Ten už na něj
čekal. Uložil maso do lednice a vrátil se do penzionu.
Pečlivě uklidil sklep, naházel
zbytky těl, kosti a oblečení
do pytlů a odvezl do lesa. Zahrabal je do připravené jámy.
Sklep vystříkal dezinfekčním
prostředkem. Pak odvezl kola
daleko od penzionu. Spokojeně v klidu šel spát. Druhý
den zavolal policii. Jeho dva
hosté odjeli na kole na celodenní výlet, ale zatím se
nevrátili. Telefon muže je nedostupný. Všechny věci mají
v pokoji, auto na parkovišti.
Chybí jen to, co měli na sobě
a obě jejich kola.
(pur)
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KRUŠNOHOŘÍ - Krušné
hory a města v podhůří svou
krásnou a malebnou krajinou
mnoha tváří, historickými pamětihodnostmi a nevšedními
aktivitami stále nabízí turistům nové zážitky. Otevřeny
jsou všem, kdo mají zájem
poznat historii této části naší
země, objevit zapomenuté
kouty přírody a využít nabídky k příjemně strávenému
času volna. Krušné hory vítají všechny skupiny turistů.
Nabídnout mají co rodinám
s dětmi i seniorům, stejně
jako aktivním sportovcům či
turistům lačnícím po adrenalinových zážitcích. Příjemné

chvíle v přírodě i při objevování a poznávání nových věcí
mohou v horách a podhůří
strávit také hendikepovaní
turisté. Krušné hory jsou totiž
s veškerou svou krásou otevřeny všem. Aby mohli turisté
s hendikepem přijet do Krušných hor bez obav, připravila
pro ně Destinační agentura
Krušné hory společně s partnery víkend plný zážitků šitý
právě turistům s hendikepem
na míru. První říjnový víkend
od pátku 2. do neděle 4. října
se koná akce Do Krušných hor
bez bariér. Připraven je bohatý
program napříč celou destinací. Kompletní nabídku najdete

zpravodajství
na www.krusne-hory.org nebo
na FB Krušné hory – volný
čas a turistika. Zároveň také
Destinační agentura Krušné hory společně se Svazkem
obcí v regionu Krušných hor
připravuje turistický materiál
Do Krušných hor bez bariér.
Turisté s hendikepem, rodiče
s malými dětmi a méně zdatní sportovci senioři tu najdou
možnosti bezbariérového ubytováí, tipy na výlety, cyklostezku vhodnou pro tuto skupinu
turistů a další zajímavé a potřebné informace. Turistický
materiál najdou na turitických
informačních centrech do
konce letošního roku.

Do Krušných hor
bez bariér
V rámci akce Do Krušných
hor bez bariér mohou hendikepovaní turisté mimo jiné navštívit:
SportCentrum KLÍNOVEC
www.sportklinovec.cz – Areál
nabitý adrenalinem a zážitky
nejen pro fyzicky zdatné. Hendikepovaní turisté si mohou
pod vedením instruktora vyzkoušet střílení z luku případně
další vhodné aktivity. Ostatní
návštěvníci se také na Klínovci
nudit nebudou.
Krušnohorské muzeum na
Lesná www.horskyklublesna.
cz - Krušnohorské muzeum
nabízí návštěvníkům stálou expozicí o životě horalů před cca
100 lety, jejíž součástí je i sbírka
renovovaných starých zemědělských strojů. Navštívit jej můžete denně v době od 10:00 do
18:00 hodin.
SportAreál Klíny www.kliny.
cz – Zveme vás do Sport areálu
na Klíny do Krušných hor. Na
své si přijdou nejen zdatní cyklisté a sportovci. O víkend 3. a 4.
října jsou zváni hendikepovaní
turisté na vyjížďku lanovkou.
Personál pomůže s nástupem
i výstupem. Pohled na Krušné
hory z výšky je nezapomenutelný.
Zámek Valdštejnů Litvínov, ul. Mostecká čp. 1 www.
mulitvinov.cz - Návštěvníci zámku mohou celoročně
zhlédnout několik dlouhodobých výstav, a to: SRDCERÁJ
autorů Michala Cihláře a Veroniky Richterové. Srdce na tisíc způsobů jako nadčasový
fenomén, srdce ve fotografiích
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. HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA sběratele Mi-

loše 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
počítače. 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 Národního divadla (S. Neumann, R.

v budově obecního úřadu. Zde
je bezbariérový přístup a můžete
si prohlédnout výstavu Moldava
v proměnách času, fotografie
a pohlednice z dob minulých
i současných.
Oblastní muzeum Most
www.muzeum-most.cz - Celé
muzeum je bezbariérové (včetně sociálního zařízení), vozíčkáři mají přístup do všech
výstav a expozic. Otevřeno:
SO-NE: 10-18 hod. Vstupné:
plné 30 Kč; snížené 15 Kč. Výstavy říjen 2015: 70 - II. světo-

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Horním Jiřetíně.

lasti umělecké paleontologické
rekonstrukce (vědecká kresba,
malba, modelářství). Expozice říjen 2015 -Baronka Ulrika
von Lövetzow, Přírodou severozápadních Čech, Geologická
minulost Mostecka, Minerály a horniny Krušnohoří, Ze
života obyvatel Krušnohoří
a Podkrušnohoří.
Informační a turistické
centrum Teplice http://www.
teplice.cz/cz/informace-pro-turisty/informacni-centrum
nabízí návštěvníkům Teplic

Zámek Valdštejnů v Litvínově.
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. Zámek je bezbariérový.
Infocentrum Moldava www.
moldava.cz – Obec Moldava
v Krušných horách je ideálním
místem pro poznávání krás
Krušných hor. Navštivte místní
informační turistické centrum

Botanická zahrada Teplice.

vá válka na Mostecku - výstava
představuje řadu unikátních
válečných artefaktů, jedinečné
fotografie a rukopisy, mnohé z nich vůbec poprvé, a to
v doposud nevídaném rozsahu. Minerály Mostecké pánve
ve fotografiích Petra Fuchse - výstava fotografií našeho
předního fotografa mikrominerálů doplněná o ukázky minerálů ze sbírky muzea. Zaniklé odkryvy geologické stavby
severočeské pánve ve fotodokumentaci - výstava fotografií
zajímavých geologických situací z odkryvů na povrchových
dolech, které zmizely postupem lomové těžby. Smrtí to
nekončí aneb Tisíc let spali ve
stínu Radobýlu - výstava Ústavu archeologické památkové
péče severozápadních Čech,
v. v. i., prezentuje výsledky
archeologického
výzkumu
raně středověkého pohřebiště
v Mlékojedech. Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka
Buriana - výstava představuje
tvorbu volného sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art
and Science), tvořících v ob-

bezbariérové vyžití v Botanické
zahradě Teplice - Kompletně
bezbariérová botanická zahrada
Teplice je příspěvkovou organizací statutárního města Teplice.

1750 m² jsou veřejnosti nepřístupné. Zahrada je též přístupná
návštěvníkům s pejskem. Nabízí
také Lázně Teplice v Čechách.
Město Teplice je nejstarší lázeňské místo ve střední Evropě
a nabízí též velké množství historických budov. Mezi tyto historické skvosty patří i lázeňské
domy, které jsou pro potřeby
lázeňských hostů též bezbariérové. Lázeňský dům Beethoven
je též možno navštívit individuálně, vyzkoušet některou
z procedur, popřípadě navštívit
bazén s termální vodou. Veškeré
informace o lázních naleznete
na www.lazneteplice.cz
Offroadsafari www.offroadsafari.cz – Průvodce Martin
Bareš pořádá expedice drsným
krajem povrchových dolů, výsypek a fabrik. Nevidomým
v rámci akce Do Krušných hor
bez bariér představí okouzlující
Krušné hory prostřednictvím
sluchových vjemů, výkladu
a vnímání hor dalšími smysly.
Objednejte se na sobotu 3. října
na +420605231697, nebo e-mailem martin@offroadsafri.cz.
Kostel Nanebevzetí P. Marie v Horním Jiřetíně, www.
hornijiretin.cz – Prohlídka velmi cenného barokního kostela
v Horním Jiřetíně bude umožněna také hendikepovaným díky
provizornímu bezbariérovému
přístupu. Kostel byl postavený
na pokyn pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Waldstein
– Wartenberk v letech 1694 až
1700 podle plánů významného
architekta J. B. Matheye.
Dům porcelánu s modrou
krví, www.infocentrum-dubi.

Dům porcelánu Dubí.
Leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů.
Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, výstavní
skleníky zaujímají plochu 2400
m². Zásobní skleníky o rozloze

cz - Moderní bezbariérový objekt městského informačního
centra se stálou expozicí porcelánu najdete v Dubí v Tovární
ulici. Expozice v prvním patře
seznámí návštěvníka s tradicí
výroby porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem

na produkci porcelánu s cibulovým dekorem z Dubí, která zde
pokračuje již od roku 1864. Navštívit ho můžete v rámci akce
v pátek 2. října.
Uhelné safari, www.uhelnesafari.cz – Vršanská uhelná
a Severní 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 těžby hnědého
uhlí, ale i obnovou krajiny po
těžbě. Za dobu trvání projektu
se s touto činností seznámilo 16
500 návštěvníků z celé ČR i ze
zahraniční. Exkurze uhelného
safari bývají pravidelně obsazené během prvních dnů, kdy je
spuštěn objednávkový systém.

Hendikepovaní
návštěvníci
Krušných hor mají možnost exkluzivního termínu 3. října, kdy
je pro ně rezervováno Uhelné
safari v rámci akce Krušné hory
bez bariér. Prohlídka lomu za
plného provozu také pro hendikepované. Objednejte se na
r.martinkova@sev-en.cz.
Autodrom Most, www.autodrom-most.cz, www.polygon-most.cz – Autodrom Most připravil na 2. 10. v rámci akce Do
Krušných hor bez bariér ukázkový kurz v podobě praktického
cvičení správného ovládání vozidla v krizových situacích pro
hendikepované řidiče ve vlastních vozech. Zkouška smyku
zadní nápravy, vyhýbací manévry. Celý program se odehrává
na cvičných modulech polygonu. Kurzem účastníky provede
profesionální instruktor Jakub
Michalovič. Výuka probíhá pomocí vysílaček, kterou dostane
každý účastník kurzu. Možnost
registrace 2. 10. od 10 hodin kapacita deset osob, od 11 hodin
kapacita deset osob. Registrace
na mailu: rakova@autodrom-most.cz
(pur/PI)

region
Mostecká
porodnice nápor
zvládne
MOST - Mostecká porodnice rovněž prochází změnou
k lepšímu a probíhají zde
rekonstrukční práce. Provoz
zde ale omezen není a porodnice je připravena přijímat
i pacientky, které nemohou
v nadcházejících dnech využít ústeckou porodnici. „Rekonstrukce mostecké nemocnice probíhá po celou dobu
bez přerušení jejího provozu.
Totéž platí i v případě porodnice mostecké nemocnice, která se v rámci harmonogramu
rekonstrukčních prací v dané
době přestěhovala do náhradních prostor, konkrétně do
druhého nadzemního podlaží téhož pavilonu, a po celou
dobu přijímá rodičky k porodu a přivádí na svět novorozence.,“ ujistil vedoucí úseku
ředitele Krajská zdravotní,
a. s. Jiří Vondra a pro ujištění
ještě dodal: „Případný ‚větší
nápor‘ rodiček, ke kterému
může samozřejmě dojít i při
‚normálním‘ provozu, by byl
řešen ve spolupráci se sousedními porodnicemi nemocnic
Krajské zdravotní, a.s.“

Ústecká porodnice je
kvůli malování uzavřena
ÚSTECKÝ KRAJ - Porodní sál, oddělení šestinedělí a novorozenecká
JIP Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem budou ve dnech 14. 9. – 27. 9. pro nastávající maminky a novorozence uzavřeny. Důvodem je malování a drobné stavební opravy.
Nastávající maminky zdravotní personál na uzavírku upozorňuje už od 32. týdne těhotenství,
kdy vedení kliniky také zajistilo
dostupnost informace u privátních lékařů gynekologických
ambulancí. „Rodičky budou po
dobu uzavření oddělení směřovány do okolních porodnic Krajské
zdravotní, a. s. v nemocnicích
Děčín, Teplice, Most a Chomutov.
Dále podle toho, kde si samy zajistily sepsání k porodu,“ uvedla
vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky ústecké nemocnice Iva Černá.

„I v době uzavření porodního
sálu je na ústecké gynekologicko – porodnické klinice zajištěna
nepřetržitá služba. Lékař, na základě porodního nálezu, rozhodne o transportu rodičky do jiné
porodnice, a to buď porodnice
předem domluvené s pacientkou,
nebo jiné. Pro případ akutního
porodu nebo nutnosti provedení
císařského řezu je po celou dobu
uzavírky stále k dispozici jeden
porodní box včetně operačního
sálu,“ doplnila Iva Černá.
V rámci uzavření porodního
sálu a oddělení šestinedělí dojde

také k uzavírce novorozenecké
jednotky intenzivní péče, která
sídlí na stejném podlaží a je určena předčasně narozeným dětem
a nemocným novorozencům
vyžadujícím intenzivní péči. „Již
před uzávěrkou oddělení jsme
omezili příjem rodiček s hrozícím
předčasným porodem, zvláště
extrémně a velmi nezralých dětí.
Proto nebude potřeba překládat
mnoho dětí. Většina z nich dosáhla takové zralosti, že je bylo
možno přeložit do spádových
intermediárních center v České
Lípě, Liberci nebo Teplicích. I během malování budou připravena
intenzivní lůžka - inkubátory
s veškerým personálem. O děti,
které by se narodily předčasně
během malování, se budeme
schopni postarat. K překladu do
blízkého perinatologického centra v Mostě by došlo jedině tehdy,
pokud by stav dítěte byl stabilní
a překlad transportním inkubátorem jej neohrožoval,“ uvedl primář Novorozeneckého oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Petr Janec.
Porodnická část gynekologicko-porodnické kliniky ústecké
nemocnice tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno
z 12 perinatologických center
v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem.
(sol)

Sportovní hala už není stařenka
LITVÍNOV – Už v listopadu se litvínovští sportovci mohou těšit na
velkorysý dárek společnosti SPORTaS. Po rekonstrukci pláště a revitalizaci vnitřních prostor se opět otevře sportovní hala u Koldomu.
A bude k nepoznání. Barevná fasáda, nová okna a skleněné výplně,
zrekonstruované zázemí pro sportovce i návštěvníky, ale hlavně
nový povrch sportovního sálu a mnoho dalšího. To vše z pětačtyřicetileté „stařenky“ haly udělalo moderní sportovní zařízení, které
si Litvínovští užijí a budou se jím moci svým sportovním soupeřům
právem pochlubit.
Na projekt „Revitalizace
vnitřních prostor sportovní haly
v Litvínově“ získal SPORTaS
dotaci z 69. výzvy Regionálního
operačního programu NUTS
II Severozápad. S pracemi na
vnitřních prostorách sportovní
haly začal dodavatel, společnost
YSSEN, pracovat v červnu letošního roku. Už za měsíc se hala
otevře sportovcům. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení a šaten, rekonstrukci vlastní hrací plochy,
Dodavatelem stavební části je společnost YSSEN spol.
s r.o., dodavatelem sportovní podlahy je společnost
A SPORT PRODUKT s.r.o.,
dodavatelem
velkoplošné
obrazovky je společnost C
SYSTÉM CZ a.s., dodavatelem interiérového vybavení
je společnost JP KONTAKT,
s.r.o., dodavatelem sportovního vybavení je společnost
TRISPORT HAVEL s.r.o.
Projekt je financován
z 69. výzvy Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad pod
registračním číslem projektu
CZ.1.09/1.2.00/88.01369.
www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz
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instalaci velkoplošné obrazovky, dodávku vybavení interiéru
a dodávku sportovního vybavení. Celkové náklady se předpokládají 20 mil. Kč, podíl společnosti SPORTaS je 15 %, zbytek
je hrazen z dotace. „Jsme velmi
rádi, že se podařilo SPORTaSu
získat dotaci a že se hala rekonstruuje také zevnitř. Po pětačtyřiceti letech fungování byla nejen
technicky, ale také morálně velmi zastaralá. Nevyhovující bylo
hlavně sociální zařízení, zázemí
pro sportovce i návštěvníky haly.
Velmi si ceníme nového povrchu
sportovního sálu. Jedná se o nejlepší možný dostupný povrch,
který jsme mohli mít. Je to kompromis pro všechny sportovní
kluby, které budou sál využívat.
Vybrali jsme povrch od stejného
výrobce, který před pětačtyřiceti
lety dodával ten původní. To, že
sloužil i mnoho let po garantované životnosti, je pro nás nejlepší referencí,“ uvedl předseda
SSK Litvínov Marek Tomčík.
SSK Litvínov je spolu s městem
Litvínov, Volejbalovým klubem
Chemopetrol Litvínov, Fotbalovou školou, o.p.s., Klubem
národní házené Chemopetrol
Litvínov, Sdružením sportovních klubů Litvínov a SK Bivoj
Litvínov partnerem projektu.
Součástí projektu je také dodáv-

ka sportovního vybavení a vybavení interiéru. „Vznikne nová
moderní recepce. Nové bude vybavení v šatnách i ve společenské
místnosti s barem. Vybudujeme
také šatnu pro rozhodčí, která
tu chyběla. Velkým nadstandardem je velkoplošná obrazovka ve
sportovním sále. Sportovci dostanou nové branky, kůly na tenis,
mantinelový systém, sítě. Hodně
si ceníme nového gymnastického koberce. Veškeré vybavení
jsme vybrali po konzultaci se
sportovními kluby. Sáhli jsme
opravdu jen po tom nejnutnějším,“ vyjmenovala nové vybavení vedoucí provozu SPORTaSu
a koordinátorka projektu Anna
Egerová. Souběžně s projektem
revitalizace vnitřních prostor
probíhá také projekt zateplení
sportovní haly. Ten začal o něco

dříve, oba projekty ale skončí v říjnu současně, takže halu
dostanou sportovci kompletně
hotovou. „Díky oběma projektům se z haly stane moderní
sportovní zařízení. Zateplení
haly významně pozdvihne komfort pro návštěvníky i sportovce.
Příjemné je denní světlo, které do
haly proniká novými skleněnými
výplněmi. Vyměnili jsme také
vzduchotechniku, takže v hale
bude mnohem lepší klima. Zvýšíme provozní teplotu, a přesto
ušetříme. V rámci projektu se
také vyměňuje horkovod a vodovodní přípojky. Do jejich oprav
jsme každoročně investovali desítky tisíc korun, a to je další významná úspora,“ doplnila Anna
Egerová. Hala se pro sportovce
otevře v listopadu.
(pur)

Na novou halu se mohou sportovci těšit už v listopadu.

Úspěšná hra o
holocaustu opět v Mostě
MOST - Po loňském úspěchu se
na mosteckou divadelní scénu
Pod koulí (v Repre) vrací inscenace Docela velkého divadla
Litvínov „KLÁRA 3847 - PŘÍLIŠ
MNOHO HVĚZD“. Příběh o hrůzách holocaustu a 2. světové
války vypráví o dívce, která jako
jediná z patnáctičlenné rodiny
přežila útrapy transportu, selekci, mučení i pochod smrti a
věznění v koncentračním táboře
Osvětim.
Inscenovaný dokument vychází ze skutečných událostí
z období holocaustu během
2. světové války. Příběh dívky, Kláry Brodyové, která byla
v roce 1942 pro svůj židovský
původ odvezena do koncentračního tábora Osvětim a vězněna tam až do konce války.
Její boj o přežití, překonání
ztrát příbuzných a přátel, ale
především nezlomná vůle
přežít v nelidských podmínkách, zaujala i režiséra Ste-

vena Spielberga, který podle
jejího vyprávění natočil jeden
z dílů dokumentu o holocaustu v době, kdy už jí bylo 85 let
o největších hrůzách vyprávěla
s naprostým klidem a obrovským nadhledem. Na základě
Klářina osobního vyprávění
napsala její vnučka, herečka
a scenáristka Lenka Lavičková, scénář k inscenovanému
dokumentu. Pod vedením
režiséra Jurije Galina ho společně nastudovali herci Docela
velkého divadla. Hrají: Lenka
Lavičková, Jaroslava Zimová,
Andrea Traganová, Jana Galinová, Kristýna Lišková, Lukáš
Masár, Robert Stodůlka, Petr
Erlitz, Petr Kozák, Michal Žižka a ze zvukového záznamu
Jindřich Lenc a Roman Štolpa.
Divadelní inscenaci uvede
Docela velké divadlo v úterý
22. září od 19 hodin v Divadle
pod koulí v Repre. Vstupné je
160 Kč, důchodci 100 Kč.

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Medaile pro hasiče
z Mostu
Krajští zastupitelé na svém
posledním jednání schválili
udělení Záslužných medailí
Ústeckého kraje pro příslušníky Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje. Mezi
vyznamenanými jsou i Patrik
Borka a Lukáš Rosenkranz
z Mostu, kteří budou oceněni
za záchranu lidského života. Konkrétně za mimořádný
výkon ve službě prokázáním
odvahy dne 13. 1. 2015 při záchraně života zachycení osoby
a vtažení do domu. Jednotka
hasičů byla povolána k asistenci při demonstrativním úmyslu sebevraždy. V průběhu vyjednávání Policie ČR s osobou
došlo k jejímu náhlému pohybu z okna ven. Rychlá a přesná
reakce nadstrážmistrů Patrika
Borky a Lukáše Rosenkranze zabránila pádu osoby ze 6.
nadzemního podlaží panelákového domu. Slavnostní

předání Záslužné medaile proběhne 13. října 2015 na Zámku
Děčín.

Dvanáct miliónů
pro pacienty
Zastupitelé rozdali více než
dvanáct miliónů korun zdravotnickým zařízením v rámci
dotačního projektu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při
poskytování lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2015“.
Dotace je určena na nákup
polohovatelných lůžek včetně
matrací a stolků, přístrojového
vybavení lůžek intenzivní péče
a DIOP a přístrojového vybavení ošetřovatelské a rehabilitační
péče pro využití v lůžkové péči
na podporu zvýšení komfortu
pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého
kraje. Mezi úspěšnými žadateli
o dotaci je také mostecký hospic, který získal 111 tis. Kč.
Krajská zdravotní, a.s. si přilepšila na vybavení téměř sedmi milióny korun.
(pur)
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Nový bazén v nedohlednu
LITVÍNOV – Plavecký bazén v Litvínově dosluhuje a město přešlapuje na místě. Už před rokem zastupitelé odložili rozhodnutí, zda starý
bazén opravit, nebo postavit nový a odpovědnost nechali na novém
zastupitelstvu. Ani po roce ale není jasno.

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

( 773 030 030

O špatném technickém stavu
litvínovského plaveckého bazénu se mluví už několik let. Aby
bylo možné udržet bazén v provozu tak, aby zůstal komfort
pro návštěvníky na přijatelné
hranici, musí správce bazénu
každoročně investovat několik
set tisíc korun do jeho údržby.
Během letošní letní odstávky
investoval SPORTaS do nejnutnějších oprav bazénu 340 tis.
Kč. „Opravili jsme bazén jen provizorním způsobem, který nám
dovoluje rozpočet společnosti.
Návštěvníci zásadní problémy
nevidí a nevnímají, bazén ale
v tomto stavu může sloužit už jen
maximálně tři roky. Na tom jsme
se shodli i s odborníky z asociace
provozovatelů bazénů. Pak nebude bazén dál provozuschopný,“ konstatovala Anna Egerová,
vedoucí provozu společnosti
SPORTaS. Během léta prošel bazén nejnutnějšími opravami,
natřena byla bazénová vana,
vyztuženy přelivové žlaby a vyměněny žlabové mřížky. „Bazén
je už zastaralý i morálně. Není
možné například umožnit plavání hendikepovaným lidem, nebo

seniorům s nižší pohyblivostí.
Také neumožňujeme plavání
jako rehabilitaci po operacích.
Jednoduše proto, že tito lidé se
sice do bazénu dostanou, ale už
nemohou po nevyhovujícím žebříku vylézt z vody ven. Nemůžeme ani pořídit nerezové schůdky,
protože ty by překážely plavcům.
Pro výuku plavání dětí by bylo
vhodné brouzdaliště, ale ani to

není možné v plavecké hale doplnit,“ vypočítala další nedostatky
starého bazénu Anna Egerová.
Nejzásadnější problém ale je
stav technologií. Už od loňského roku se město rozhoduje, co
s přestárlým bazénem dál. Ve
hře jsou dvě varianty řešení.
Varianta první - Město provede rekonstrukci stávající
haly v Ruské ulici
Varianta druhá - Postaví se
nová hala v areálu koupaliště
u Koldomu.
Obě varianty mají svá pozitiva i negativa. Výstavba nové

haly by si vyžádala zhruba 200
milionů korun, oprava by vyšla přibližně na 87 milionů korun. Při rekonstrukci starého
plaveckého bazénu by z jeho
současného stavu zůstala zachována podle plánu jen kovová konstrukce a bazénová vana.
Všechno ostatní by se muselo
kompletně vyměnit a opravit.
Pokud by se stavěla nová plavecká hala, město by nejdříve
muselo zajistit financování.
Rozhodnutí mezi oběma variantami odložili zastupitelé už
před rokem.
(pur)

Litvínovský bazén je také zázemím pro úspěšný plavecký oddíl.

HSRM: Vládo neslibuj, ale konej!
LITVÍNOV – Starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor se na
svém posledním jednání zabývali výzvou Hospodářské a sociální
rady Mostecka české vládě. Vládo neslibuj, ale konej, hlásá výzva
HSRM.
„Máme dost jalových řečí
o tom, jak se mostecký region
promění v prosperující oblast.
Čtvrt století slibů! A výsledek?
Nejvyšší nezaměstnanost v České
republice, obří koncentrace sociálně vyloučených občanů, vysoká kriminalita, rozbitá infrastruktura, špatné zdravotnictví.
Vládo České republiky, Mostecko
Ti bylo vždycky dost dobré, aby
zásobovalo republiku energií.
Proč Ti nejsme dost dobří, aby
ses zdejšími problémy účinně zabývala?“ četl z výzvy Petr Červenka. V říjnu bude v Ústeckém
kraji vláda ČR zasedat. „Původně se mělo zasedání konat
v Mostě. Primátor Jan Paparega

pozval vládu opakovaně, stejně jako HSRM. Nakonec bude
zasedat v krajském městě. Na
programu by měly být zásadní
otázky, které trápí region. Těžební limity, nezaměstnanost, infrastruktura,“ uvedl dále předseda
svazku. Ředitel svazku a krajský
radní Martin Klika připomněl,
že zatím kraj neviděl žádnou
koncepci řešení sociálních problémů v regionu. „Vláda žádné řešení nemá. Nezaměstnaní
skončí na dávkách, případně na
omezenou dobu prostřednictvím
projektů zaměstnanosti na dotovaném pracovním místě,“ uvedl
Martin Klika.
(pur)

Z výzvy HSRM
Vládě ČR
•
Chceme práci!
Vláda má v ruce rozhodnutí, zda tisíce pracovních míst
vzniknou, nebo naopak zaniknou. Tradiční zaměstnavatelé
potřebují podporu a ne omezování. Náš region neunese ztrátu
byť jediného dalšího pracovního místa!
•
Chceme lepší silnice!
Investice otevřou náš region
a přinesou práci pro lidi i firmy.
•
Chceme stejný metr
pro všechny!
Každý ať má šanci žít slušný
život, ale pravidla musí platit
pro všechny a jejich porušování
nesmí být tolerováno.
•
Chceme bezpečí!
Potřebujeme dostatek policis-

tů a strážníků, abychom se nebáli vyjít na ulici.
•
Chceme dostatek kvalitních českých doktorů
a učitelů!
Zasloužíme si zázemí pro
plnohodnotný život – vysokou
úroveň zdravotnictví, školství,
kultury i sportu.
•
Chceme vzdělané lidi!
Potřebujeme vytvořit podmínky pro to, aby sem vzdělaní
lidé přicházeli a našli zde uplatnění v perspektivních oborech.
•
Chceme perspektivu!
Voláme po řešení, které bude
dlouhodobé, ne jen na chvíli.
Žádáme vládu o uvolnění desítek miliard korun na rozvoj
regionu!
Teď odpískají náš region, zítra váš! Žádáme všechny, komu
není budoucnost lhostejná –
přidejte se k nám!

zpravodajství

Meziboří podpořilo HSRM
Neslibujte, ale pomozte!
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé podpořili svým hlasováním výzvu Hospodářské a sociální rady Mostecka české vládě, aby dál jen
neslibovala, ale pomohla těžce zkoušenému regionu.
Nejprve zastupitelé bez diskuze schválili hospodářské výsledky města za I. pololetí letošního
roku. „Hospodářský výsledek dle
výkazu zisku a ztrát činil 3 507
tis. Kč. Rozpočtové hospodaření
města a jeho zařízení skončilo
převahou příjmů nad výdaji ve
výši 3 266 tis. Kč. Příjmová část
rozpočtu je tvořena vlastními
příjmy. To jsou především daně,
poplatky, neinvestiční dary,
splátky půjček. V prvním pololetí tyto příjmy činily 25 074 tis.
Kč, z toho daňové příjmy 23 465
tis. Kč. Další položkou příjmové
části jsou přijaté dotace, které
město získalo ve výši 1 934 tis.
Kč. Z celkových výdajů 29 210
tis. Kč bylo čerpáno za provozní
výdaje 22 112 tis. Kč a za kapitálové výdaje 7098 tis. Kč,“ uvedla
vedoucí finančního odboru Jarmila Roubalová.
Po delší diskuzi dali zastupitelé zelenou společnosti Medicína Litvínov, které prodali
pozemky u čp. 103 a 109 včetně přilehlé komunikace. Právě

prodej komunikace vzbudil
na jednání největší vášně a byl
také příčinou odložení rozhodnutí z června na září. Medicína
Litvínov plánuje propojit vlastními pozemky a komunikací
areál se společností REMED.
Proti prodeji pozemků nikdo
ze zastupitelů neměl nic, komunikaci ale bránili jak opoziční
zastupitelé, tak i občané. Využívají ji totiž majitelé nedalekých
garáží. Jejich připomínky ale
město vypořádalo a umožnilo
jim jiný příjezd. „Komunikaci
potřebujeme především proto,
že chceme obě zařízení REMED
i Medicínu Litvínov propojit.
Klienti a pacienti budou moci
využívat společné zázemí, altán, gril, venkovní posezení.
Budou přecházet nebo budou
převáženi z jedné budovy do
druhé. Komunikace nemůže být
průjezdná kvůli jejich bezpečnosti. Jedná se o lidi po operaci, o staré a nemocné pacienty.
Jde nám především o jejich bezpečnost. Komunikaci budeme

využívat také pro zásobování
a pro nakládání a vykládání pacientů ze sanitek,“ uvedl
Petr Myšák, spolumajitel obou
společností. Medicína Litvínov
bude zdravotnické zařízení pro
následnou péči a se sociálně
zdravotními lůžky pro seniory
REMED je pak zdravotní zařízení zaměřené na rehabilitaci.
Z jednání zastupitelstva nechal starosta města Petr Červenka stáhnout bod o odkoupení
objektu č.p. 129 od společnosti
FK Baník Most. Společnost objekt původně získala od Educhemu za jednu korunu. Nyní
ho městu nabízí za 2,8 mil. Kč.
„V říjnu bude v Ústeckém kraji
zasedat vláda. Při své návštěvě
regionu slíbil předseda vlády Bohuslav Sobotka, že pomůže kraji
při řešení problémů s prázdnými
objekty a areály. Odložme rozhodování na říjen, až bude jasné,
zda nemůžeme získat dotaci na
nákup objektu případně na jeho
likvidaci,“ uvedl starosta města
Petr Červenka. Ten také zastupitelům předložil výzvu HSRM:
Vládo neslibuj a konej. Tu zastupitelé většinově schválili.
(pur)

Zastupitele i veřejnost o svých kladných
úmyslech přesvědčoval Petr Myšák.

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Dotace pro Most
Zastupitelé dále schválili 2,3
mil. Kč neinvestiční dotace
a 1,9 mil. Kč investiční dotace
z Fondu Ústeckého kraje. MAS
Sdružení Západní Krušnohoří
a MAS Naděje získaly na svůj
provoz po 500 tis. Kč. Most dostal 70 tis. Kč na ocenění sportovců města Mostu spojené se
slavnostním zakončením roku
s titulem Evropské město sportu. Městská správa sociálních
služeb v Mostě dostala 15 tis.
Kč na Adventní bál s překvapením. Na Mostecké slavnosti
2015 město Most získalo 100
tis. Kč.

Miliardy na silnice
se nekonají
Zastupitelé neschválili půjčku ve výši 9,5 miliard korun na
opravu silnic II. třídy v kraji. Na
dalších třicet let se původně kraj
chtěl zadlužit roční splátkou 150
miliónů korun. Na tom se ale
nakonec zastupitelé neshodli.
V předchozích 10 letech bylo do
oprav silnic II. a III. třídy průměrně vkládáno 239 mil. Kč.
V této hodnotě je však zahrnut
velký finanční objem, který kraj
musel do oprav silnic vložit ve
spolupráci se státem v důsledku
oprav po povodních. Po očištění
o „povodňové opravy“ se průměrná hodnota finančních prostředků na opravy sníží na 144
mil. Kč ročně.
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Neziskové
organizace získaly
milióny
Na dofinancování sociálních
služeb v kraji schválili krajští
zastupitelé 80 miliónů korun.
Část těchto peněz do kraje poslalo ministerstvo práce
a sociálních služeb na základě
žádosti kraje, částečně se jednalo o vratky z projektů. V prvé
řadě byly finanční prostředky
přiděleny sociálním službám,
které byly zařazeny do aktualizované Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje pro rok
2015. Celkem jde o 13 sociálních služeb. „Na dofinancování
sociálních služeb nám chybělo
180 mil. Kč, jsem ale rád, že
jsme díky ministerstvu práce
a sociálních služeb získali tolik,
abychom udrželi sociální služby
poskytované neziskovými organizacemi v chodu. Pro některé
neziskové organizace to jsou
peníze na poslední chvíli, hlavně
pro azylové domy,“ komentoval
dofinancování sociálních služeb radní Martin Klika. Mimo
jiné téměř tři milióny korun
získal azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni v Mostě. Téměř 900 tis. Kč dostaly
Domovy sociálních služeb Litvínov. Město Lom získalo 181
tis. Kč na pečovatelskou službu,
město Litvínov 150 tis. Kč na
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi.

Kraj vyhlásil
dotační program na
sociální služby pro
příští rok
Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu
na Podporu sociálních služeb
v Ústeckém kraji, které bude
financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu.
Tu kraj v příštím roce obdrží
od ministerstva práce a sociálních věcí. Tento systém financování sociálních služeb
byl poprvé použit v letošním
roce. „Přecházíme na systém vyrovnané platby, což je
v souladu s principy Evropské
unie. V praxi to znamená pro
organizace poskytující sociální služby dotaci rovnající se
rozdílu nákladů a výnosů. Na
sociální služby v kraji ideálně
potřebujeme 1 300 mil. Kč. Letos jsme dostali 810 miliónů,
nepředpokládám, že to bude
v příštím roce jiné. Rozjíždí se
ale individuální projekty v oblasti vybraných sociálních služeb. Ústecký kraj je nositelem
projektu s alokovanou částkou
634 mil. Kč na tři roky. To
sociálním službám v kraji významně pomůže,“ uvedl radní pro sociální problematiku
Martin Klika. Termín pro
předložení žádosti je do 26.
10. 2015
(pur)

O migrantech, výbuchu
a rozvoji regionu
LITVÍNOV – Na posledním jednání Svazku obcí v regionu Krušných
hor diskutovali starostové členských obcí o migrantech v pohraničí
a s generálním ředitelem Unipetrolu RPA Markem Świtajewskim o
nedávné havárii v chemickém podniku.
Výstupy projektu Podpora
meziobecní spolupráce přednesla starostům projektová
manažerka Dagmar Prošková.
Z projektu vyplynula nutnost
rozšíření nízkoprahového centra v obci s rozšířenou působností také na starší děti, vybudování
dvou kompostáren v Litvínově
a Nové Vsi v Horách, založit sociální podnik, mikroregionální
vzdělávací zařízení se zaměřením na obory, které v regionu
chybí a denní stacionář pro seniory.

Při havárii chyběly
starostům
informace
Pozvání na jednání svazku
přijal generální ředitel Unipetrolu RPA Marek Świtajewski.
Popsal podrobně průběh událostí před čtyřmi týdny, kde došlo v Unipetrolu RPA k havárii
na etylenové jednotce. „Můžu
se jen omluvit za vzniklé problémy a nepříjemnosti. Zatím
ale nemůžu říci, co bylo příčinou havárie. Stále se vyšetřuje
a ještě několik týdnů se vyšetřovat bude. Jsem rád, že Policie
ČR přistupuje k šetření takto
důkladně a pečlivě,“ uvedl generální ředitel společnosti. Podle
jeho slov nejprve došlo k přerušení přívodu vody do chladicího okruhu etylenové jednotky,
ve které se začal hromadit plyn.

Poté k prvnímu výbuchu. Další
výbuch následoval po poškození pojistného ventilu. Při výbuchu byly poškozeny rozvodové
trubky páry, která je nutná při
odstavování spalovacích pecí.
Ty proto začaly hořet. Zda se
jedná o lidskou chybu, či závadu na technice, zatím není
jasné. Starostové obcí v následující diskuzi kritizovali především plynulost informací.
„Informace k nám do horských
obcí, kam směřoval černý mrak
dýmu, plynuly pouze od Unipetrolu RPA. Ty jsme dále mezi
obyvatele šířili SMS systémem,
který u nás funguje už šest let.
Škoda, že z Litvínova jsme žádné informace nedostali. Žádali
jsme o monitorování zplodin,
ale to u nás začalo až po té, co
se mrak přesunul na Německo,“
shrnul starosta Brandova Jiří
Mooc. Stejnou připomínku měl
také starosta Hory Svaté Kateřiny Lukáš Pakosta. „Chtělo by
to flexibilnější přístup k měření
emisí,“ podotkl Lukáš Pakosta.
Na závěr diskuze se starostové s vedením Unipetrolu RPA
shodli, že napříště dostanou
více informací a že Unipetrol
RPA podpoří region v prosazování rozšíření komunikace I/27.
Starosta Klínů Jiří Matoušek
pak prosadil společný projekt
obcí svazku na zřízení obecních
rozhlasů. „Naplno jsme pocítili
absenci rozhlasů. Apeluji proto

na předsedu svazku, aby inicioval společný projekt rozhlasu pro
všechny obce s nadstavbou pro
Litvínov, který by mohl vstoupit
do hlášení hromadně do všech
obcí v případě obdobné havárie,“ uvedl Jiří Matoušek.

Tábory migrantů
vznikají hned za
hranicemi
O situaci s migranty na německé straně hranic informovali kolegy ze svazku starostové
obcí v pohraničí. „V regionu
Erzgebirge je v současné době
2000 běženců, do konce roku se
tento počet má zvýšit na 4000.
V Olbernhau je jich ubytováno
150, do konce roku to má být
250. V celém Německu bude do
konce roku milión migrantů.
Z Německa přecházejí k nám
do horských obcí, do restaurací
a obchodů. Dostávají kapesné
a mají volný pohyb,“ informoval Jiří Mooc. Podle některých
zpráv z Německa se migranti
zatím nedokážou přizpůsobit
a ve městech, kde jsou ubytováni, způsobují problémy. „Na
Klínech jich převaděči vysadili
necelou padesátku. Do deseti
minut tu udělali nepořádek, naházeli odpadky, oblečení a osobní věci do lesa. Informoval jsem
se na cizinecké policii a nikdo
z nich nebyl syrský uprchlík před
válkou. Všechno to byli ekonomičtí migranti ze zemí, kde
válka není a nehrozí,“ popsal
zkušenosti s migranty Jiří Matoušek, starosta Klínů.
(pur)
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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

NOVINKY
Dívka v pavoučí síti Milenium 4–
Lagercrantz D.
Padrino Krejčíř Gangsterka – Kmenta
J.
V lese visí anděl – Bjork S.
Smrtelný hřích – Jackson L.
Cíl Amerika Elitní sniper – McEwen S.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Oldřich z Chlumu - Vondruška
Láska nehezká - Sobota R.
Perchta Z Rožmberka – Černa J.
Kamarádky z mokré čtvrti – Learyová A.
Fak se to stalo – Lawson J.
ROZPIS NOVINEK

(TAJENKA) člověka nekrášlí.

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 36: „KUCHAŘE“
Výherci: Martin Astaloš (Most), Kateřina Suková (Litvínov), Radek Havlena (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 tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Koupím plynové topidlo „Ga-

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
mat 4 000“, staré, ale funkční. Hledám odborníky: filatelisty a sběratele angličáků (seriozní). Díky za
nabídky. Telefon: 737 545 100
■ Prodám sedací soupravu rozkládací, 5 míst + křeslo. 2 300 Kč,
sedací souprava rozkládací: 1 800
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer

■ Prodám lednice s mrazákem, 2
ks – 2 800 Kč, 2 ks sporák na PB – 2
300 Kč/ks, šuplíkový mrazák 3 500
Kč, velkou palmu 20 listů 1 800 Kč,
2 ks sedací souprava rozkládací,
2 300 Kč a 1 800 Kč. Telefon: 607
277 880
■ Prodám stolky a židle z hospůdky, levně, 4 ks lavice spojené
se stoly – venkovní posezení, 1
700 Kč/ks. Telefon: 607 277 880 –
večer
■ Prodám rozkládací válendu
s úložným prostorem, zachovalá,
cena 1 000 Kč. Telefon: 725 619
507
■ Koupím sušenou konvalinku,
poštou na dobírku. Telefon: 607
679 928
■ Prodám baloňák, velikost 46,
nenošený, dárek z Rakouska za
300 Kč, černé dámské kožené boty
na podpatku, číslo 39, za 150 Kč,
obraz 5 dílů za 1 500 Kč. Telefon:
723 085 088
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. Telefon: 725 552 967, e-mail:

sp.111@seznam.cz
budoucí maminku,
která by měla zájem pořídit levně
výbavičku pro své miminko, velikost 0-6 měsíců, s výhledem na
zimu, dobírka možná. Telefon: 737
843 626
■ Koupím staré hračky, Merkur,
vláčky, auta na bovden a jiné. Telefon: 608 224 183
■ Prodám dezertní soupravu
porcelánu „cibulák“, originál. Cena
dohodou. Telefon: 721 113 422
■ Prodám obraz od akademického malíře Jožka Floriana „Slunečnice“ z roku 1973. Telefon: 721
113 422
■ Prodám cihly z demolice, očištěné, pálené, suché, 1 200 ks, cena
za ks 3 Kč. Mohu dovézt. Telefon:
607 279 297. Most
■ Nabízím výbavičku na miminka – dvojčátka, oblečení
od nejmenších velikostí do půl
roku, dvojmo, hezké, větší balík.
1 000 Kč. Dobírka možná. Info:
redakce

■ Hledám

Padrino Gangster
Příznivci dokumentární prózy Jaroslava Kmenty se mohou těšit letos na
září. Po prázdninách, 3. září 2015, vyjde nová kniha o vyšetřování zločineckých aktivit Radovana Krejčíře. Kniha
se bude jmenovat „Padrino Krejčíř –
Gangster“. A vrátí čtenáře na začátek
kariéry Krejčíře do devadesátých let a
na přelom tisíciletí.
Zatímco loňský titul „Padrino Krejčíř
– Afričan“ popisoval aktuální dění
uprchlíka v Jihoafrické republice.
Tentokráte se příběh vrací v časové
smyčce zpět do Česka. Čtenáři se dozvědí, jak Krejčíř začínal, jaké podvody plánoval, proč se na něj zaměřila
policie a co vedlo k tomu, že se dal
na dráhu gangstera.
Kniha přinese řadu novinek, bude mít
bohatou obrazovou přílohu a také velkou mapu s pavoukem vztahů kolem
Krejčíře a jeho podvodů.

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.
Nástup ihned.

Tel. 608 112 122
BYTY, DOMY

■ Pronajmu zařízenou garsonku

v soukromém domě u gymnázia v
Mostě. Telefon: 607 681 434
■ Sháním pronájem 2+1, Most,
do 5 000 Kč + kauce. Telefon: 607
109 439
■ Prodám příjemný slunný byt
1+1 v Litvínově - Ruská ulice. Byt
je v prvním patře, rozloha 35 m2,
samostatná koupelna a záchod.
K bytu je balkón a sklepní prostor.
Po částečné rekonstrukci, včetně
plastových oken a zateplené fasády. Nízké náklady. Cena: 350 000
Kč. Telefon : 775 351 975
■ Vyměním byt 1+3 za byt 1+1

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

- kdo levně prodá
nebo daruje piano.
Kontakt: 602 617 617
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, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
v dobré lokalitě na Meziboří. Telefon: 721 113 422
■ Prodám DB 1+1, 37 m2, v prvním patře cihlového domu s výtahem, blízko středu města, v klidném prostředí. Cena 183 000 Kč.
Telefon: 721 828 879
■ Prodám byt 2+1 ve čtvrtém
podlaží s výtahem v OV, o výměře
56 m2 + sklep, dům je po celkové
rekonstrukci. V bytě nová kuchyňská linka. MHD za domem. Cena
320 000 Kč. Telefon: 731 667 446

SEZNÁMENÍ

■ Hledám kamaráda, já, kluk 36
let, ostatní ústně, jen seriozní nabídky, zájem: dějiny, příroda, cestování. Telefon: 739 857 839
■ 50letý muž mladšího vzhledu,
hledá sympatickou kamarádku,
pokud možno menší postavy.
Mostecko. Telefon: 702 917 726
■ Životem zklamaná a zraněná,
39 let, menší 150 cm, silnější postavy, hledá přítele z okolí Mostu,
nekuřáka, na trvalý vztah. Najdu
konečně své štěstí? Jen vážně. Telefon: 721 464 015
■ K občasným schůzkám, hledá
75/170, nekuřačka z Mostu, přítele
nekuřáka, abstinenta, též z Mostu.
Telefon: 731 389 028
■ Rozvedený 62/164/72 kg, hledá hodnou ženu z Mostu a okolí.
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302
■ Pro přítele 69 let, seznámení, s
vlastním bytem, bez závazku, ŘP
vítán – není podmínkou. Most. Telefon: 607 656 863

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Sháním

brigádu nebo přivýdělek, ID, je mi 33 let. Telefon: 607
109 439. Most a okolí

sport
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Hokejisty mistrovské Vervy čeká
série tří zápasů v pěti dnech
LITVÍNOV – Hokejisté mistrovského HC Verva Litvínov mají za sebou dvě kola nové sezony. Výhra doma, porážka venku, s touto bilancí začal Litvínov nový ročník Tipsport extraligy.

Judisté vybojovali
deset medailí
NOVÝ BOR – O uplynulém víkendu se judisté z 15. ZŠ v Mostě vydali na závody do Nového
Boru, kde se konal mezinárodní
šampionát.
Závodit sem přijela nejen
mláďata od 6 let, ale i starší žáci
do čtrnácti let. Celkem zde startovalo přes 200 mladých judistů. Mostecká výprava z oddílu
15. ZŠ měla 15 závodníků a 10
z nich nakonec stálo na stup-

ních vítězů. Celkem se tedy
mohla pyšnit bilancí: 1 zlatá,
6 stříbrných a 3 bronzové medaile. Jednotlivé úspěchy Mosteckých: Beneš Erik – 1. místo.
Potoček Čeněk, Potočková Zuzana, Vlková Kateřina, Zikán
Ondřej, Janoušek Václav a Milek Jan – všichni 2. místo. Vorlíček Vojtěch, Salajková Aneta
a Pletichová Šárka – všichni 3.
místo.
(jak)

Tak Jardo, ať ti to šlape!
Mostecký cyklista Jaroslav Hrubý oslavil životní jubileum

MOST - Jedna z nejvýraznějších
tváří mostecké cyklistiky Jaroslav Hrubý oslavil ve středu 16.
září kulatiny s šestkou na začátku.
Guru mostecké cyklistiky se
vryl do paměti nejen místních
sportovců díky svému nadšení,
které nebere konce. S jeho pomocí dostala česká cyklistika
i několik nových jmen, která se
objevovala vysoko ve výsledkových listinách, mnozí z nich už
dávno skončili, ale „Hrubajs“
stále trénuje, závodí a nic nenasvědčuje tomu, že by ho to
přestávalo bavit. Aktuálně si
dopřává 100 a více kilometrové
tréninky. V říjnu se totiž chystá
na jeden z nejtěžších etapových
závodů světa – australský Crocodile Trophy. Jen pro představu, co takový závod obnáší. Je
to devět etap, které v součtu dají
přes 700 kilometrů skrz prale-

sy, žhavou buš i bezmála 3 000
metrů vysoké hory na pobřeží
Queenslandu. Tedy nic pro slabé povahy.
První závodní dárek si Jarda
nadělil během druhého zářijového víkendu, kdy ve své kategorii zvítězil v dnes již legendárním maratonu horských kol
Specialized Rallye Sudety.
Jardovi je ale v první řadě potřeba poděkovat za jeho přístup
k cyklistice obecně. Každoročně připravuje MTB maraton
Extrém Bike Most, což je jedna
z největších sportovních akcí
v Mostě, pomáhá s přípravami
mnoha menších akcí, vede prodejnu s cyklistickým vybavením
a také sportovní oddíl KL sport
Most. Když se ve dveřích jeho
kanceláře objeví někdo nový
s tím, že by chtěl poradit s čímkoliv ohledně cyklistiky, nikdy
mu nedá košem.
(red, jak)

Doma celkem jednoznačně
přejel Zlín 4:0. Utkání venku,
kdy hrál v neděli na ledě Liberce, už tak nedopadlo. Ropáci se
vrátili s porážkou 4:1. Brankář
Janus čelil ve druhém utkání 51
střelám, což je hodně. Není proto divu, že čisté konto z prvního
zápasu neudržel.
Klubové bodování vede útočník Rostislav Martynek. Ten
v létě povýšil do druhé řady
a v prvním zápase zaznamenal
hned tři kanadské body.
Tak trochu kuriozitou pak je
žádost Liberce o Martynkovo
dodatečné potrestání za srážku
s libereckým hráčem, podle všeho nezaviněnou, při rychlé snaze opustit útočné pásmo kvůli
ofsajdu, která se v případě 77

kilogramů vážícícho hráče bude
posuzovat.

Žlutočerný tým teď čekají tři
zápasy v pěti dnech. Připravovat
se na ně začali v úterý.
V pátek znovu jedou k zápasu venku, čeká je souboj
s hradeckým
Mountfieldem,
který před sezonou posílil ex-litvínovský kondiční kouč
Marián Voda. V neděli přijede
pod Krušné hory Kometa Brno
k repríze jarního semifinále play
off. Stejně jako Verva má nyní
tři body.
Hned dva dny na to se pak
mužstvo představí ve Vídni,
kde bude v úterý od 19.15 hodin usilovat o dobré rozehrání
souboje o postup mezi nejlepších šestnáct týmů Champions
Hockey League proti místním
Capitals s řadou zámořských
hráčů. Odveta je na programu
6. října od 17.00 hodin v Litvínově.
(jak)

Nejstarší dorostenci Baníku doma
vyhráli až po penaltovém rozstřelu
MOST - V sedmém kole České ligy dorostenců kategorie U19 přivítal
Baník Most soupeře z Hradce Králové. Do utkání se trenérská dvojice Raszyk – Broum rozhodla postavit základní sestavu z hráčů, kteří
doposud nedostávali tolik příležitostí a byli po středečním utkání
odpočatější nežli ostatní.
„Rovněž jsme vyslyšeli prosbu
trenérů z A týmu a Loko Chomutov o výpůjčce našich hráčů
do jejich týmů,“ řekl trenér Vít
Raszyk..
V prvním poločase se hrál
rychlý, agresivní, ale ze strany Mostu kombinační fotbal.
Soupeř měl několik příležitostí
a jednu z nich dokázal ve 43.
minutě využít.
Do druhého poločasu šli
Mostečtí s odhodláním zvrátit
výsledek, a celý poločas se tlačili
do zakončení. Již ve 46. minutě
měli obrovskou příležitost, ale
Hruštinec hlavičkoval vedle.
I v dalších šancích nedokázali
hostujícího brankáře překonat.

Až v 81. minutě se prokombinovali před hostující branku,
a prakticky až do prázdné branky srovnával Vild. I přes velkou
snahu otočit výsledek se jim to
nepovedlo. V následných penaltách byli úspěšnější a získali bod
navíc.
„Po středečním vloženém kole
dostali v utkání příležitost další
hráči. Jelikož je soutěž strašně
dlouhá, tak chceme, aby všichni
naši hráči měli podobnou herní
vytíženost. I přes dobrý výkon
jsme byli v prvním poločase
málo nebezpeční pro soupeřovu
branku. Pod tlak jsme se dostávali zbytečnými ztrátami míčů ve
středu pole. Takto padla i branka

Most míří do Benátek
MOST – Dvě porážky venku
a vysoká výhra doma. To je bilance úvodních tří kol hokejistů
HC Most v novém ročníku I. hokejové ligy, která se letos hraje
pod hlavičkou WSM liga.
K prvnímu utkání Mostečtí zajížděli do Ústí nad Labem,
kde nakonec podlehli domácímu Slovanu 3:1. Následovalo
premiérové domácí vystoupení v novém ročníku soutěže
a s ním vysoké vítězství nad Salithem Šumperk 8:2.

K dalšímu zápasu pak Most
odjížděl do Přerova, kde prohrál 4:1. Má tak na svém kontě
3 body a osmé místo ve čtrnáctičlenné tabulce.
Svou bilanci mohli hráči HC
Most vylepšit ve středu v duelu
s Jágrovým Kladnem a v sobotu,
kdy zajíždějí na led Benátek nad
Jizerou. Doma se opět představí
až následující sobotu, kdy hrají
od 17.30 hodin na svém ledě
s Prostějovem.
(jak)

na 0:1 ve 43. minutě. Ve druhém
poločase jsme se usadili na soupeřově polovině hřiště a dobývali
jeho branku. Ve výborných příležitostech se nedokázali prosadit
Hruštinec, ten hned dvakrát, Vaschkevich nebo Weickert. A tak
až Vild ukončil naše střelecké
trápení,“ řekl po utkání trenér
FK Baník Most 1909 U19 Vít
Raszyk.
FK Baník Most 1909 U19 –
FC Olympia Hradec Králové
U19 2:1np (0:1). Branka: 81.
Vild. Sestava FK Baník Most
1909: Stanko Miroslav – Fořt
Lukáš (46. Pečner Pavel), Kocík Martin, Šoupa Michael,
Hošek Kamil (58.Vaschkevich
Ruslan) - Záruba Jakub, Urban
Adam, Kasal Daniel (46. Weickert Zdeněk) - Plos Lukáš (46.
Hruštinec Jakub), Vild Daniel,
Weickert Andrej (85. Benda Jakub).
(jak)

TRAMPOLÍNKY
LITVÍNOV

FITNESS FLORA
cena od 58 Kč/hodinu
po-st-pá-ne: 19-20 hod.
Rezervace na tel.:

720 212 560

Na Autodromu v Mostě bude opět kurz s Tomášem Engem
Jedinečný zážitek, ale také
nové znalosti a dovednosti
zprostředkuje český profesionální jezdec v Kurzu For Profi
s Tomášem Engem. V současné době se na českém automobilovém trhu objevují vozy,
které lehce přesáhnou 200 kilometrů za hodinu. Právě tyto
vozy mají v oblibě lidé, kteří
nemají potřebné zkušenosti
a znalosti, jak ovládat tak rychlé auto. „Řízení takového vozu
není vůbec jednoduché a sladit
sportovní jízdu se silničními
předpisy je bez patřičných zkušeností téměř nemožné,“ řekl
osobně Tomáš Enge.
Kurz For Profi s Tomášem
Engem naučí, jak se krotí koně
pod kapotou, jezdit rychle, ale

přitom bezpečně. Pomyslnou
třešničkou na dortu je závěrečná jízda po závodním okruhu.

Samotní účastníci kurzu stráví
na Autodromu v Mostě celý den
a mají šanci poznat nejen jeho

školící zázemí, ale také cvičné
plochy polygonu a již zmiňovanou závodní trať, kde si vyzkouší ostrou jízdu pod dohledem
odborníka.
Kurz For Profi s Tomášem
Engem je naplánovaný na
22. 9. 2015. Jak sám profesionální jezdec nabádal, tak pro
ty, kteří se například amatérsky věnují závodění, je kurz
velkým přínosem. To ostatně
potvrzuje i jeden ze zúčastněných. „Je to úplně o něčem
jiném než na silnici, kde se nemůžete rozjet, a tak nezjistíte,
co vaše auto opravdu umí. Na
závodní dráze jsem mohl pilovat chyby a Tomáš mi dobře poradil, stejně tak všichni
z jeho týmu,“ podotkl Václav

Krůta, který se kurzu zúčastní
po druhé. „Jedná se o poslední
šanci v tomto roce, a tak se chci
znovu zúčastnit, abych ještě
zapracoval na svých dovednostech, které jsem si odnesl z prvního kurzu.“
Tomáš dodává, že Kurzu
For Profi s Tomášem Engem
se může zúčastnit kdokoli, kdo
má zájem se naučit řídit, ovládat
sportovní vůz a využít všechny
jeho vlastnosti. Samozřejmě,
že ženy nejsou v tomto případě
výjimkou a jsou určitě vítány.
Navíc na okruhu si každý může
dovolit dynamičtější jízdu než
na běžných komunikacích, kde
to není bezpečné a ani to nedovolují silniční předpisy.
Lada LAIBLOVÁ
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Házenkářky nastoupí
proti Sokolu Poruba
Poprvé se v novém ročníku na domácí palubovce
představí Černí andělé, házenkářky DH Baník Most. Ty
se v sobotu 19. září střetnou
od 18.00 hodin se Sokolem
Poruba. Do duelu jdou po
jasné výhře v Plzni 35:8.

Ručinský se
deﬁnitivně rozloučil
S hokejovou kariérou se
definitivně rozloučil křídelní útočník Martin Ručinský.
Stalo se tak při slavnostní
ceremoniálu na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově, před úvodním
buly nové sezony, kdy mistrovský Litvínov nastoupil
proti Zlínu.

Mostečtí změří síly
doma s Převýšovem
V dalším utkání České
fotbalové ligy se hráči FK
Baník Most 1909 představí
na domácím hřišti. V neděli na Fotbalovém stadionu
Josefa Masopusta přivítají
celek Povýšova. Zápas začíná
v 17.00 hodin.

Hokejistky mají za
sebou dva zápasy
Dvě utkání z nového ročníku mistrovské soutěže mají
za sebou hokejistky HC Litvínov. Ty v úvodním kole
porazily 3:2 Kladno a pak
vysoko 8:0 přehrály Pardubice. K třetímu kolu pojedou
do Tachova, kde se střetnou
s domácím týmem 27. září.

Souš uhrála doma
remízu s Chyší
Fotbalistky Baníku Souš
v dalším utkání uhrály remízu 1:1 s celkem Chyše.
Hrálo se na domácím hřišti
Souše a branku zaznamenala
Králová. K dalšímu mistrovskému utkání zajíždějí ženy
Baníku Souš do Brozan v sobotu 19. září, kde je výkop
utkání v 16.30 hodin.

V říjnu bude 24 hodin
stolního hokeje
BHC Most chystá na pátek
23. a sobotu 24. října zajímavou akci, a sice 24 hodin
stolního hokeje. Ta se uskuteční ve Středisku volného
času v Mostě. Po oba dva dny
vždy od 10 hodin.

Regionální master
se uskutečnil
v Proboštově
Do Proboštova se sjeli
šipkaři z celého Ústeckého
kraje ke IV. Regionálnímu
turnaji Master 2015. Turnaje se zúčastnilo 50 mužů, 24
žen a 5 juniorů. Soutěž mužů
vyhrál David Linhart (Kohi
Duchcov), turnaj žen Barbora Mairichová ze Sokolovny
Háj.
(jak)
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Největší koncentrace dětí na hipodromu byla
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Nestárnoucí Leona Machálková to
rozbalila se svými hitovkami.

Malůvky na obličej jsou rozhodně „cool“.

Na hipodromu nebyla nouze o pouťové atrakce
i stánky. Perníková srdce nemohla chybět.

Horníci slavili na hipodromu
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Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)

Hipodrom byl báječnou příležitostí
i pro venčení miminek.

MOST – Horníci znovu slavili na hipodromu v Mostě svůj den. Den horníků,
který připadá podle kalendáře na 9.
září, si užily tisíce lidí uplynulý víkend.
Slavnostem přálo počasí, lidé také
mohli na podpisových arších podpořit
havíře i budoucnost hnědého uhlí na
Mostecku.
Hornickou slávu si nenechaly ujít
stovky horníků a jejich rodinných příslušníků. Hipodrom byl v obležení a ani
tentokrát nepřišel nikdo zkrátka. Pivo
teklo proudem, areálem se linuly vůně
klobásek, gulášků a jiných pochoutek
a mlsotin. Pro všechny, bez rozdílu věku,

byl připraven nabitý program. Děti měly
k dispozici pouťové atrakce a spoustu
dalších lákadel, jako například malování na obličej, soutěže či jízdy na koních.
Dospělí si zase mohli poslechnout dobrou muziku, společně poklábosit a užít si
příjemné odpoledne s rodinou a přáteli
v překrásném areálu a nejen odpoledne,
ale i večer. Hlavními pěveckými hosty večerního programu tentokrát byly
Leona Machálková a Ewa Farna, které
rozpumpovaly davy na hlavní divácké
tribuně, ale především pod ní, kde bylo
umístěno podium.
(sol)
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434 01 Most,
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http://www.homerlive.cz,
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Na slavnostech nemohl chybět ani
předseda hornických odborářů
Jaromír Franta.

Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

Horníky a jejich rodiny přivítali na hipodromu předseda
dozorčí rady Severní energetické a.s. Jan Dienstl a
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Na koníčky a projížď ku se čekaly fronty až do zavíračky.

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

Společnou řeč i téma našli mluvčí Severní
energetické Gabriela Sáričková (zleva) s předsedkyní
HSRM Helenou Veverkovou a asistentkou vládního
zmocněnce Gabrielou Nekolovou.

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

