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Děti mají hřiště na Matyldě
Děti se konečně dočkaly hřiště. Volání
obyvatel a především rodin s malými
dětmi vyslyšela těžařská společnost
Vršanská uhelná, která vybudování
dětského hřiště na Matyldě zafinancovala.

Chystá se velkolepá módní šou
MOST – Velkolepá charitativní módní přehlídka pod názvem „Móda a hvězdy“ se uskuteční 10. října v Městském divadle v Mostě. Vstupenky na společenskou událost v hodnotě 120 korun jsou ještě
v předprodeji. Jejich zakoupením mohou lidé přispět dětem z Klokánku a dětem z dětských domovů.
Akci podpořil hejtman Ústeckého kraje a Vršanská uhelná.
Organizátorkou přehlídky je Petra Vyoralová,
majitelka módního salonu se svatebními šaty Delta v Mostě. S touto myšlenkou přišla už v loňském

roce, kdy výtěžek ze vstupného putoval na podporu Dětského domova ve Vysoké Peci. Letos by
finanční prostředky měly směřovat i do teplického

Klokánku. „Myšlenka charitativní akce postupně
uzrávala. Již nějakou dobu přehlídky v mosteckém
divadle organizuji a pořádám. Tak jsem si už v loňském roce říkala, proč by tyto přehlídky nemohly
sloužit dobré věci a nemohly mít charitativní náplň,“ uvádí ke zrodu charitativních přehlídek majitelka salónu a organizátorka akce Petra Vyoralová.
(Pokračování na straně 5)

3

Guma a Kyslík v „horkém“
křesle
Do populární talk show „ZNÁ MOST“
tentokrát dorazili hokejoví matadoři
Jiří Šlégr a Robert Kysela. Co všechno
na sebe prozradili?
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Na Novém Záluží se
uzavírají cesty
V nedávno vybudovaném oddychovém areálu Nového Záluží se začínají
propadat a drolit cesty. Některé se už
musely uzavřít.

 Děti z teplického Klokánku, kam také poputuje výtěžek z módní přehlídky, se stanou aktéry a projdou se po molu. Přispět můžete i vy!

Koaliční smlouva
před podpisem
7

Stará poliklinika našla
kupce
Chátrající a rozpadající se budovu
před lety město vyměnilo za bývalou
vilu umělecké školy. Od té doby se
objektu nemůže zbavit. Teď ale svitla
naděje.

MOST – Na posledním zasedání zastupitelstva odpálilo hnutí Severočeši Most politickou explozi svým
prohlášením o vystoupení z koalice s KSČM a ANO.
Po dvou týdnech jednání je koaliční dohoda před
podpisem a tím pádem nová vláda „na spadnutí“.
Tento týden se sešli vyjednavači ODS a ČSSD,
aby se dohodli, že koalice se Severočechy Most je
možná. ODS a ČSSD se následně sešli se zástupci
Sč. Most, kde padly první návrhy, ale i podmínky
potenciální spolupráce. „Ano, sešli jsme se se Severočechy a nastínili jsme naše požadavky, které oni
přijali. Ve středu večer proběhla místní rada ODS,
která podpis koaliční smlouvy Sč. Most-ODS-ČSSD
podpořila,“ komentoval dění posledních dnů
předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Ku-

bal a dodal: „Dovedli jsme si představit i spolupráci
se SMM, ale vzhledem k tomu, že ODS nemůže ze
své podstaty podepsat koalici s KSČM, tato varianta nebyla možná.“ Karty jsou tedy rozdané a jasná je i odpověď na otázku, kdo bude mít v Mostě
monopol na moc. Koaliční smlouva by měla být
podepsaná hned začátkem příštího týdne. Co je
jejím obsahem, odmítl Tomáš Kubal sdělit: „Dohodli jsme se, že smlouvu nebudeme poskytovat tisku do doby, než bude podepsaná všemi koaličními
partnery,“ řekl. O tom, kdo usedne do rady města,
na náměstkovské posty a na křeslo primátora, se
bude jednat na mimořádném zasedání zastupitelstva ve středu 30. září od 15 hodin ve velké zasedací místnosti.
(Pokračování na straně 9)
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„Šmodrchové“
MOTTO: Hranice možnéžného se neustále posouvajíí hlavně v politice...
Dva týdny uběhly od
chvíle, kdy Most zasáhloo
politické zemětřesení.
V divadle místní politiky se ve stejném stylu
hraje dál. Za prvé, na
spadnutí je to, o čem se
čtrnáct dnů intenzivně
jedná – podoba nové
vlády. Došlo na informace, které prosakovaly z kuloárů, že se sbratří Severočeši Most s ODS
a ČSSD. Spojení to bude poměrně křehké a bude
vyžadovat hodně docházkové sebekázně a tolerance. Zda-li tento „sňatek z rozumu“ dovede novou
koalici do kýženého cíle, teprve uvidíme. Za druhé
se jako duch vynořil skandálek o snaze „přemístit“
za úplatu jednoho zastupitele ze Sč. Most do tábora SMM. Politici mají ke svým hrátkám k dispozici širokou paletu manipulačních a jiných technik.
Ať už je jejich používání správné, či nikoliv, jisté
je, že šmodrchové z místního politického spektra
zamotali už tak zmatečnou situaci ještě víc. Oba
tábory navíc čelí trestním oznámením, přičemž
budou obhajovat neobhajitelné. Mosteckým policistům už musí z místní politiky doutnat mozky.
Možná nebude trvat dlouho a policejní prezident
zavede pro místní politickou „reprezentaci“ zvláštní
útvar. Divadlo, které se teď v Mostě na politické
scéně odehrává, je nejen veselé, nýbrž smutné zároveň. Naléhavá potřeba politické renesance nejen
ve vrcholných patrech se ukazuje čím dál víc. Působení v dnešní politice si žádá hodně silný žaludek
a neotřesitelnou odvahu. Důsledky a poučení z této
šlamastiky nechť si laskavý čtenář zanalyzuje sám.
Skvělý týden
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Kdo bude mít monopol na moc v Mostě, je víceméně jasné.

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Soutěžte o vstupenky
na YOUG FOR YOUNG
Chcete se zúčastnit divadelního festivalu YOUNG FOR
YOUNG a pořádně si ho užít? Stačí správně odpovědět na otázku „Který herec/herečka dostal/a v loňském roce (2014) cenu
Forever young?“ a SMS se správnou odpovědí zaslat na tel. číslo
739 030 454. Prvních pět soutěžících, kteří odpoví správně, získají dvě vstupenky na každý den festivalu.
(red)

SMM: Nevěřte
nepravdám, ignorujte
provokace!
MOST – Ani po týdnu od rozpadu vládnoucí koalice Severočeši
Most-KSČM-ANO, není jané příští složení vlády. Objevují se nejrůznější zvěsti a spekulace. Na
jednu z nich reaguje otevřeným
dopisem Sdružení Mostečané
Mostu. Znění zveřejňujeme v
nezkráceném rozsahu:
„Mostecký deník otiskl v pondělí 14. září v článku ‚Mostečtí
politici začali vyjednávat o nové
vládě‘ analytickou úvahu (oddělenou od textu článku modrým
rastrem) nazvanou Velký návrat
Hany Jeníčkové?
Ačkoli je z obsahu zřejmé, že
jde opravdu jen o analytickou
úvahu, řada čtenářů pochopila
text tak, že se Hana Jeníčková
ze Sdružení Mostečané Mostu
(SMM) vrátí do funkce náměstkyně primátora, nebo dokonce
že se stane primátorkou. Návrat
na výsluní politického nebe by jí
měla umožnit právě probíhající
jednání vyvolaná rozpadem koalice SčMo-ANO-KSČM.
Jde jen o čirou spekulaci, která nemá žádné opodstatnění.

Nevylučujeme v této souvislosti ani to, že tato zvěst byla do
veřejnosti vypuštěna úmyslně.
V této souvislosti se nám v mysli vybavuje negativní zkušenost
z předvolební kampaně probíhající na podzim loňského roku,
jejíž součástí se stal nepřátelsky
laděný obsah billboardů vůči
SMM a Haně Jeníčkové. Podle
našich poznatků i poznatků
krajského soudu, který se obsahem kampaně zabýval, bylo
naše hnutí i doktorka Jeníčková
výrazně poškozeny. Má se stejná
situace opakovat?
Žádáme proto občany, aby
zvěstem, jež se na veřejnosti
objevily, nevěřili a nenechali
se tak zbytečně vyprovokovat
k neuváženým reakcím. Jsme
přesvědčeni o tom, že šířené
spekulace a nepravdy mají narušit vyjednávání mezi zastupitelskými subjekty a znemožnit tak
rychlé vyřešení politické krize
v Mostě.“
František RYBA
výkonný sekretář Sdružení
Mostečané Mostu

V centru se instalují nové parkovací
automaty, půlhodina bude zdarma
MOST – Na bulváru Skupy a na třídě Budovatelů se budou ještě tento týden instalovat nové parkovací automaty. Na nových přístrojích
si budou moci řidiči nastavit půlhodinu parkování zdarma. Zároveň
se ale zpoplatní i celá Skupovka.
Před pár týdny avizovalo vedení města, že se budou po městě instalovat nové parkomaty
a spolu s tím dojde i ke zpoplatnění parkování na Skupově ulici
v celém rozsahu. Dosud byla
totiž zpoplatněna pouze jedna
strana bulváru, a to ve směru
od kruhového objezdu u Luny
směrem do centra města. „Do

konce tohoto týdne budou osazeny a zprovozněny nové parkovací
automaty na stávajících místech,
tedy na třídě Budovatelů a v ulici Josefa Skupy. Na ulici Josefa
Skupy bude navíc nově osazen
parkovací automat na druhé
straně ulice,“ potvrdil úřadující
ředitel Technických služeb města Mostu Karel Mutinský. Záro-

veň se zpoplatněním celé části
bulváru ale město plní slib, a to
že řidičům poskytne i časově
omezené úlevy na parkovném.
Lidé, kteří tak budou chtít zajít například do cukrárny pro
dorty nebo se jinde občerstvit,
budou mít půlhodinu parkování zdarma. „Nově je zavedena
možnost parkování na prvních
30 minut zdarma. Ostatní sazby
zůstanou beze změn, tedy 1 hodina přijde na 15 Kč a každá další
započatá hodina ve stejné sazbě,“
informoval dále Karel Mutinský

a ještě dodal: „U parkovacích
automatů si bude moci zákazník
ručně nastavit délku parkování
s možností vrácení přeplatku.“
Při délce parkování do 30 minut bude povinností zákazníka
vytištění parkovacího lístku.
„Tento bezplatný interval nelze
platit formou SMS, další hodinové tarify ale ano, stejně jako v minulosti,“ vysvětlil ještě úřadující
šéf technických služeb. Veškeré
podrobnosti k obsluze a způsobu úhrady najdou řidiči na parkovacích přístrojích.
(sol)

Skupova ulice bude už tento
týden zpoplatněna z obou stran.

Města tlačí kvůli výbuchu
na čtyřpruh i obchvat
MOST – Mostecká radnice apelovala na ministry a premiéra, a bude
tlačit na vládu i dál, kvůli zkapacitnění silnice z Mostu do Litvínova a
výstavbě obchvatu – silnice z Mostu do Mariánských Radčic.

8 – 12 hodin
1. náměstí
v Mostě
PO FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI NÁSLEDUJE

OSLAVA DNE SENIORŮ
PREZENTACE A PRODEJ KVALITNÍCH POTRAVIN
REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ
(včetně oceněných výrobků ze soutěže Potravina kraje Přemysla Oráče)

SOUTĚŽE A ZÁBAVA
DOPROVODNÝ PROGRAM

8:00
8:30 – 9:30
9:30

zahájení Podzimní farmářské slavnosti
I. vstup kapely Stará sešlost
zahájení soutěže v dojení krav, zahájení
registrace do soutěže o nejlepší štrúdl
10:30 – 11:00 II. vstup kapely Stará sešlost
10:30 – 11:15 hodnocení štrúdlů
11:15
ukončení a vyhodnocení soutěží
11:30
vyhlášení soutěží a ocenění výherců
12:00
ukončení Podzimní farmářské slavnosti
12:00 – 13:00 III. vstup kapely Stará sešlost
8:00 – 12:00 farmářské trhy – prodej
8:00 – 12:00 ukázka zemědělské techniky
8:00 – 12:00 zvířecí farma

PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽÍ
SOUTĚŽ V DOJENÍ
Soutěž bude probíhat od 9:30 do 11:15 hodin
na 1. náměstí.

1. MOSTECKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ
Přihlášku do soutěže 1. mostecké štrúdlování je třeba
odevzdat předem do Turistického informačního centra
do 30. září.
Více informací www.mesto-most.cz, na tel. 476 448 325
a 724 263 141 nebo e-mail hana.kalaskova@mesto-most.cz.
Podzimní farmářské slavnosti pořádá
statutární město Most, Okresní agrární komora Most
a Severočeské farmářské trhy.
Změna programu vyhrazena.

Radní vzali na vědomí podrobnou zprávu o nedávné
explozi v areálu litvínovského
Unipetrolu. Zpráva obsahuje jak
časový sled jednotlivých událostí včetně uzávěrky silnice I/27
spojující Most s Litvínovem, tak
přehled informování veřejnosti
ze strany města prostřednictvím mimořádných tiskových
zpráv, informací na webových
stránkách města i na městském
facebooku.
Diskuse kolem havárie v chemičce se vedla v září i mezi
mosteckými zastupiteli. Zastupitelka za SMM Hana Jeníčková
upozornila jednak na problematickou informovanost ze strany
Unipetrolu a také na nutnost
výstavby čtyřpruhu a především
potřebu vedení města tlačit na
vládu. „Už dlouho říkáme, že by
měl být Unipetrol součástí bezpečnostní rady města. Havárií
tu již měli celou řadu a většinou
je nehlásili nebo se zpožděním.
V případě poslední havárie se
dokonce jednalo o událost, která měla být předmětem jednání
Bezpečnostní rady státu, včetně
nové výstavby či zkapacitnění silnice mezi Mostem a Litvínovem.
Chtěla bych požádat, abyste co
nejrychleji vstoupili do jednání
s okolními starosty a společným
tlakem směřovali k tomu, aby se
vlastník choval, jak má a také na
výstavbu komunikace,“ sdělila
Hana Jeníčková. Primátor Jan
Paparega zastupitelku ujistil, že

se plánuje na konec září schůzka, kde by se měla tato témata
řešit. „Nejen já, ale i starostka
Litvínova jsme odeslali dopis
ministru dopravy a vyzýváme
k řešení problému. Je to však velmi komplikované, a to již kvůli
velkému množství vlastníků sítí,“
podotkl primátor Paparega ke
komunikaci I/27. Právě kvůli
sítím a jejich přeložkám by se
celá stavba silnice měla výrazně
prodražit. Odhadované náklady
se předpokládají v rozmezí 800
milionů až jedné miliardy korun. „Stát odůvodňuje nepotřebnost zkapacitnění silnice nedo-

statečnou zatížeností. Doufáme
ale, že svá stanoviska přehodnotí,“ neztrácí optimismus první
muž města. Ten také upozornil
na to, že město bude tlačit na
vládu i kvůli výstavbě objízdné
trasy z Mostu do Litvínova, a to
komunikace Most – Mariánské
Radčice. „V případě uzavření
silnice u chemičky je to vhodná
alternativa. Region navštívili
ministři Babiš a Brabec a kromě
situace v Unipetrolu jsme řešili
a apelovali i na to, aby veřejná
zakázka na výstavbu silnice Most
- Mariánské Radčice mohla začít
co nejdříve. Objevily se zde totiž
problémy při hodnocení této veřejné zakázky, ale věřím, že se to
brzy vyřeší a začne se stavět,“ věří
primátor Paparega.
(sol)

Stát měl s výstavbou silnice, která by měla vést kolem
mosteckého jezera do Mariánských Radčic, začít ještě letos.

zpravodajství
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Těžaři dali dětem hřiště na Matyldě
MOST – Děti se na Matyldě už nebudou nudit. Vršanská uhelná totiž zafinancovala tamní hřiště, které už je hotové a tento týden se
uvedlo do provozu.
Poté, co dostali sportovci
workoutové hřiště na Benediktu, teď těžaři mají zásluhu i na
vzniku dalšího hřiště, na které
darovali více než čtyři sta tisíc

korun. Před časem se zvedla
vlna kritiky ze strany obyvatel
a rodičů na adresu města, že
na Matyldě je spousta atrakcí
a drahých koníčků, ale to hlavní

tu chybí – dětské hřiště. To už
ale teď neplatí. Hřiště je vybavené zajímavými prvky a malé
návštěvníky určitě hned upoutá
velká loď, krokodýlí prolézačka
a jiné atrakce, které jsou zhotoveny z akátového dřeva. Hřiště
tu vznikalo jen během pár uplynulých týdnů. „V posledním týd-

Dominantou hřiště je loď Santa Maria
z akátového dřeva.

nu v srpnu se na Matyldě začalo
s výstavbou dětského hřiště, a to
mezi stánky s občerstvením. Herní prvky jsou z akátového dřeva,
tak aby zapadly do přírodní scenérie koupaliště. Hlavní atrakcí
je herní sestava Santa Maria
v podobě lodi, dále několik houpaček, prolézaček a pískoviště,“
uvedl pověřený ředitel Technických služeb města Mostu Karel
Mutinský. „V případě zájmu ze
strany rodičů jsme kolem hřiště
připraveni nainstalovat i několik
laviček, “ ujistil dále Karel Mutinský.
Otázkou zůstává, zda hřiště
vydrží a odolá vandalům. V poslední době si totiž zdejší relaxační areál prý vzali na mušku
nepřizpůsobiví a cikáni, kteří
začali Matyldu hojně navštěvovat. „Dětské prvky jsou proti
škodám městem Most pojištěny. Jsem přesvědčen, že v areálu
Matyldy je riziko vandalizmu
menší. Máme zde trvale správce
trvale areálu, který je v kontaktu
s městskou policií a strážníci tu
vykonávají i samostatnou hlídkovou činnost,“ doplnil k bezpečnosti na Matyldě Karel Mutinský.
(sol)

Chcete se stát úspěšným obchodníkem? Naučíme vás to. Pokud jste komunikativní, samostatní a nebojíte se pracovat, pak jste právě
splnili základní předpoklady pro kvalitního obchodníka. Práce realitního makléře spočívá ve
vyhledávání nemovitostí k prodeji či pronájmu.
Realitní makléř koordinuje a řídí jednání mezi
veškerými účastníky obchodního případu, tj.
klient nabízející a kupující, advokát, hypotéční
specialista, katastrální úřad atd. Realitní makléř
je odborným profesním poradcem a obchodníkem.
Vysoké finanční ohodnocení, kariérní růst,
profesionální školicí systém, skvělý kolektiv
a podpora zkušených kolegů.

Tel. 736 480 411

e-mail: sever@dumrealit.cz

Magistrátní úředníci založili
novou tradici v dobrovolnictví
MOST - U příležitosti mezinárodního dne firemního dobrovolnictví,
do něhož se každoročně zapojí desítky firem a jejich zaměstnanci se
během své pracovní doby věnují aktivitám na podporu veřejně prospěšných společností, se uskutečnil v Mostě Engage Day. Firemního
dobrovolnictví se letos účastnil také Magistrát města Mostu, který
tak odstartoval novou tradici.
Mostečtí magistrátní úředníci a zaměstnanci pomáhali na deseti místech zároveň,
a to v místních neziskových či
příspěvkových
organizacích,
které projevily o pomoc zájem. „Zájem o dobrovolnictví
byl mezi úředníky veliký a do
akce se zapojilo i vedení města.
A tak všichni na jeden den vypnuli počítače, odložili obleky
a kostýmky a chopili se motyček,
rýčů, lopat a pomáhali například
s úpravou zahrad, natíráním či
úklidem zahrady nebo čištěním
lesa od odpadků,“ uvedla Klára Vydrová z oddělení vnějších
vztahů Magistrátu města Mostu.
Magistrátní úředníci pomáhali

například v Kojeneckém ústavu v Mostě, hospici, azylovém
domu pro muže či dětském

Zaměstnanci magistrátu pomáhali v
čele s primátorem Paparegou.

Kurzy sebeobrany
pro ženy zdarma
MOST – Zájemkyně o kurzy sebeobrany mají dobrou příležitost. Městská policie Most totiž
zahajuje výcviky sebeobrany.
Kurzy jsou určené nejen sociálním a terénním pracovnicím, ale
i ženám na mateřské dovolené
či pedagogům.
Kurzy sebeobrany jsou jedním z projektů prevence kriminality, které finančně podpořilo
Ministerstvo vnitra ČR. Se zahájením se počítá už od října.
„Tělovýchovní instruktoři městCílem kurzů je snaha pomoci občanům, kteří chtějí
zvýšit sebejistotu, naučit se
bránit násilníkům, umět
zvládnout svůj strach ze
silnějšího soupeře a vhodně reagovat během nečekaných situací.

denním stacionáři, kde šel příkladem i primátor Jan Paparega.
„Velmi si vážím toho, že zaměstnanci magistrátu přispěli k šíření dobrého jména našeho města
v rámci dne dobrovolnictví, při
kterém podpořili několik veřejně
prospěšných organizací na území
našeho města. Ochota úředníků zapojit se do činností, které

ské policie se budou účastníkům
věnovat každou středu a neděli
v časech od 18 do 20 hodin,“
informovala tisková mluvčí
mostecké městské policie Ilona
Kozlová. Dvouhodinové nácvikové hodiny se odcvičí v tělocvičně Střední školy diplomacie
a veřejné správy s.r.o. v ulici A.
Jiráska. „Kurzy mohou navštěvovat především sociální či terénní
pracovnice, ale také dívky, ženy
na mateřské dovolené nebo pedagogové a pro všechny účastníky
jsou zcela zdarma,“ upozornila
dále policejní mluvčí. A co je
nutné splnit, aby se zájemkyně mohly kurzů účastnit? Vzít
si s sebou sportovní oblečení,
obuv do tělocvičny a pití. Potřebné informace sdělí na telefonním čísle 476 448 718 nebo
734 417 317.
„S výcvikem sebeobrany začínáme v neděli 4. října a končíme
v neděli 20. prosince 2015,“ doplnila ještě Ilona Kozlová. (sol)

Chcete se stát
dobrovolníkem?
Pak kontaktujte Dobrovolnické centrum Most, které se
dobrovolnictví aktivně věnuje. Třída Budovatelů 2957,
telefon: 417 638 951, e-mail:
dc@most.diakonie.cz
nesouvisejí s jejich pracovními
povinnostmi, je velmi cenným
ukazatelem dobré a hodnotné
firemní kultury našeho úřadu,“
uvedl první muž města. V rámci dobrovolnických dnů mohou
zaměstnanci na chvíli vypnout
od svého stereotypního zaměstnání, být na čerstvém vzduchu,
načerpat novou energii a inspiraci, užít si legraci. V rámci dobrovolnictví lidé poznávají svět
kolem sebe a pomáhají komunitě, v níž žijí a pracují a které
můžou dát něco nazpět. (sol)

z Rady města Mostu
V důsledku politických událostí (na posledním zasedání zastupitestva rozpadla vláda) rozhodl primátor o zrušení zasedání rady města. Své rozhodnutí však na poslední chvíli odvolal.
„Rozpadlí“ konšelé se za jednacím stolem nakonec sešli. Pravidelná tisková konference po jednání městské rady se nekonala,
ale informace politici novinářům poskytli. Rada projednala
a schválila následující body:

Nový ředitel
lesů
MOST – Ředitelem Správy
městských lesů v Mostě jmenovali radní s účinností od 1.
října letošního roku Bc. Miroslava Adama, kterého doporučila konkurzní komise. Rada
města Mostu současně schválila
i návrh na jeho platové zařazení,
stejně jako stanovení mimořádné odměny pro dosavadního ředitele Ericha Ulberta. Radní tak
ocenili jeho úspěšné působení
ve vedení společnosti od jejího
vzniku v roce 1993.

Na Výsluní
se ušetří
MOST – Radní schválili
výsledky veřejné zakázky na
revitalizaci zeleně na sídlišti
Výsluní, tedy v oblasti takzvaných šestistovek. Revitalizace
podle zpracované projektové
dokumentace provede společnost VYKRUT zahradní služby
a.s., která předložila nejnižší
cenovou nabídku, 4 495 689,63
Kč bez DPH (5 439 784,45 Kč
s DPH). Vzhledem k tomu, že
předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky činila 9,5 mil.
Kč, bylo dosaženo úspory ve
výši 5 004 310 Kč bez DPH (tedy
zhruba 52,5 %). Revitalizace
sídlištní zeleně bude ze 75 %
spolufinancována z Evropské-

ho fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí.

Stipendia pro
lékaře
MOST – Podporu stipendijního programu pro mladé lékaře projednali mostečtí konšelé
na posledním zasedání. Radní
projednali možnosti vytvoření speciálního stipendijního
programu pro mladé lékaře.
„Finanční prostředky na financování tohoto programu by měly
být zahrnuty do připravovaného
rozpočtu na rok 2016,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Další forenzní
audit
MOST – S forenzními audity
u městských společností, které
ostře kritizovali někteří zastupitelé na posledním jednání,
a dokonce i samotní občané
města kvůli zbytečnému vyhazování peněz oknem, přesto
vedení radnice nekončí. Rada
města Mostu uložila nyní primátorovi Janu Paparegovi vyhlásit veřejnou zakázku formou
otevřeného řízení na provedení
forenzního auditu, tentokrát na
hospodaření města Mostu za
období 2013 - 2014.
(sol)
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MOST – Mostecká knihovna v rámci svých pravidelných pořadů
„ZNÁ MOST“ pozvala do „horkého“ křesla v prostorách Expozice
starého Mostu dva hokejové matadory – Jiřího Šlégra a Roberta
Kyselu. Jejich příznivci, fanoušci, ale i novináři si ale na obě hokejové legendy museli trpělivě počkat. Kvůli neodkladným pracovním záležitostem měli totiž oba nemalé zpoždění. Nakonec ale Jiří
Šlégr i Robert Kysela dorazili a v bývalé kavárně Poezie se tak mohl
odehrát příjemný večer, plný zajímavého vyprávění a neméně zajímavých historek z jejich profesionálního i osobního života. Některé
z těch nejlepších nabízíme i našim čtenářům v následujícím rozhovoru, který vedl s oběma aktéry ředitel knihovny Tomáš Ondrášek,
ale ptalo se i publikum.
Vaše nejmilejší místo v Mostě, popřípadě v Litvínově?
Jirka Šlégr: Rád jezdím na
Hněvín, dát si dobré jídlo a porozhlédnout se po okolí, ale Litvínov mám spjatý se zimním
stadionem, který je už v letech
a prakticky nejstarším stadionem v extralize. Má ale svoje
kouzlo. Tam jsem trávil nejvíc
času a tam se nejvíc vracím.
Je to místo, kde jsem a budu
vždycky nejvíc šťastnej.
Robert Kysela: Moje nejoblíbenější místo v Mostě je v restauraci u Ducha. Vaří tam výbornou svíčkovou…
Co nesnášíte, v čem si naopak libujete?
Jirka Šlégr: Já si ve svém soukromí libuju, když můžu vařit.
Já totiž strašně rád vařím. Cokoliv… Nesnáším neupřímné lidi.
Robert Kysela: Já si libuju,
když si můžu pochutnat na dobrém obědě nebo dobré večeři.
Co nesnáším, je pokrytectví
a když mi někdo lže do očí.
Ideální odpočinek…
Jirka Šlégr: Pro mě určitě
někde v lese, v přírodě, pokud
možno na koni…
Robert Kysela: Někde u televize, když sleduji MS ve fotbale
nebo v hokeji…Nohy na stole
a pivo…
Jakou kulturní nebo sportovní událost jste naposledy
navštívili – nikoliv ale jako aktéři, ale jako řadoví návštěvníci na vstupenku?
Jiří Šlégr: Já trucky na autodromu, na které chodím strašně
rád. Je to zase něco jiného a myslím, že se to líbí hodně lidem.
Robert Kysela: Já naposledy
Moto GP v srpnu.
Kolik týdně vypijete alkoholu a vykouříte cigaret?
Jirka Šlégr: Má to být v litech
(smích, pozn.)? Já si dám příležitostně červené víno, které
mám rád. Přestal jsem ale pít
pivo, protože má žena mi řekla,
že jsem začal přibírat. Co se týče
cigaret, tak nekouřím.
Robert Kysela: Já jsem neměl
odmalička v puse žádnou cigaretu. U alkoholu je to minimum.
Napiju se, jen když jdu někam
ke známým nebo na nějakou
akci, ale že bych si doma sám
otevřel víno, tak to ne.
Užíváte Facebook, Instagram či jiné sociální sítě a víte,
k čemu jsou?
Jirka Šlégr: Já je nepoužívám
a nejsem ani jejich zastáncem.
Nedoporučil jsem to ani své dceři. Ona sama poznala, že to není
pro ni úplně ideální, síť, kde by
měla odkrývat své soukromí. Já
chápu, že je 21. století a že to někdo k životu potřebuje. Když se
například bavíme o Facebooku,
který má být používán naším
klubem pro klubové záležitosti,
tak jednoznačně ano. Co se týče
osobních věcí, tak nejsem toho
zastáncem.
Před časem jsem navštívil
tady na Mostecku dost škol a to
z důvodu, že jsem nabyl pocitu,
že naše děti nesportují a začínají být obézní. Myslím, že jeden
z velkých důvodů je právě to, že
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děti sedí doma a píšou si, než
aby šly ven, běhaly venku za
barákem a čutaly si s mičudou
nebo využívaly sportoviště, kterých má město Most opravdu
hodně a dobře vybavená. Je to
obrovská škoda.
Robert Kysela: Na Facebooku jsem, ale nevyužívám ho
pro soukromé účely, jen pokud
jde o klubový Facebook. K životu ho nepotřebuji. Myslím, že
sociální sítě trošičku nahrazují
přímý kontakt mezi lidmi. Lidé
místo, aby šli do hospody a popovídali si u dvou tří piv, tak
spousta z nich sedí doma. Je to
metla lidstva. Boom, který sociální sítě zažívají, půjde podle
mne zase do ústupu. Lidé přijdou na to, že je lepší promluvit si mezi sebou, z očí do očí,
než s anonymním člověkem na
Facebooku nebo přes internet.
Pro obyvatele severních
Čech je dnes stále aktuálnější
otázka, jestli získávat energii
z uhlí nebo z atomu…lépe řečeno: jste pro prolomení, nebo
nejste?
Jirka Šlégr: Již dlouhodobě
a jednoznačně jsem. Ne ale proto, že bych byl zastáncem špatného ovzduší a špatné přírody. Myslím, že je důležité chápat to jako
pokračování v něčem, co je teď,
a jak je vidět, tak pod Hněvínem
je krásné jezero. Jestliže vláda
učiní nějaké rozhodnutí a učiní

Guma s Kyslíkem v horkém křesle:

Pozdě… ale přece!

tvořit. Myslím si, že povrchová
těžba a elektrárny jsou dnes na
takové úrovni, že to životnímu
prostředí ani nemůže tolik škodit. Region by měl bojovat za to,
aby uhlí nezůstalo někde v zemi,
ale za to, aby se efektivně využilo a zisk, který z uhlí může být,
aby zůstal tady v regionu.

Co prozradili
publiku o hokeji…
Jak bolí rána pukem do
zubů?
Jirka Šlégr: Měl jsem štěstí, že
se to stalo jen jednou, při mém
prvním zápase v NHL. Bylo to
ale nepříjemné. Těžko říci, jestli
to bolí málo nebo hodně. Hokejista má práh bolesti posunutý
trochu výše.

Robert Kysela při autogramiádě.
ho bez nás, tak nás to může mrzet. Myslím, že je důležité vstoupit do jednání s vládou a říci, za
jakých podmínek se tady bude
těžit. Kdo jinej než lidé, kteří tady žijí, by z toho něco měli
mít? Buď lacinější energie, nebo
se tu vystaví střediska, sportoviště atd., ať je to tu hezké…
Robert Kysela: To je otázka,
která hýbe tímto regionem. Životní prostředí se musí tvořit,
a aby ho někdo tvořil, potřebuje
na to peníze. My máme v zemi
obrovské množství uhlí a je to
vlastně takové naše zlato. Lidi
sem za uhlím přišli, přišli sem
Robert Kysela: Mistr světa
v ledním hokeji z roku 1996
a generální manažer litvínovské Vervy.
za těžkou chemií. Jsou to poklady regionu, které je potřeba
podporovat a lidé tady by měli
bojovat za to, aby uhlobaroni
zisk, který je obrovský, vrátili do
regionu, částečně lidem, kteří
tady žijí, a částečně do životního
prostředí, které tady mají vy-

Robert Kysela: Co se týče
zubů, mám zkušeností trochu
více než Jirka. Vyražené mám
totiž všechny přední a mám
tam keramické korunky. Záleží
na tom, kdy rána přijde. Když
přijde do zdravých zubů, tak
bolí hodně. Když už do nastavovaných zubů, tak o tom člověk
neví, protože jsou z nich vytažené nervy. Takže pak ani nevíte,
že vám tam ten zub chybí…
Proč jste ve vaší hokejové
kariéře odolali nabídkám a zůstali jste v Litvínově?
Jirka Šlégr: Já jsem se narodil
v Jihlavě, ale vzhledem k tomu,
že táta pocházel odsud, v Jihlavě
byl na vojně, tak víceméně jsem
tu žil od jednoho roku a beru to,
že sem patřím. Procestoval jsem
svět a je pravda, že se mě spousta lidí ptala, proč se vracím do
Litvínova, když je to maloměsto. Málokdo to chápe, protože je
tu fabrika, šachty… Já jsem ale
vždycky říkal, že si toho hodně
vážím. Nikdy jsem nezapomněl
na to, že jsme tu měli obrovsky
dobré podmínky ke sportování,
sportovní školu v součinnos-

ti, dostávali jsme tenkrát díky
městu a Chemopetrolu možnost
se dál rozvíjet. Díky tomu jsem
se dostal do světa, měl možnost
vydělat si peníze a mám tak daleko lehčí život. Nikdy jsem na
to nezapomněl a strašně si toho
vážím. Mám pocit, že Litvínovu
i regionu mám co vracet. Pocitově jsem tu proto doma a chci
tady žít.
Robert Kysela: Já jsem se tu
narodil, vyrostl v tomto klubu
a myslím si, že atmosféra v klubu, kde působil Ivan Hlinka,
byla domácí, rodinná a perfektní. My jsme tenkrát neuvažovali, že bychom z Litvínova odešli.
V totalitě se moc nepřestupovalo. Strávil jsem tu patnáct let,
v áčku, a pak odešel do Kladna.
Hlavní tehdy bylo, že byl člověk
doma, měl tady kamarády a cítil
se tady dobře.
Je číslo dresu rituál? (Jirka
Šlégr č. dresu 19, v národním
týmu 71. Robert Kysela č. dresu
27, v národním týmu 22. Pozn.)
Robert Kysela: Je to rituál.
Můj syn třeba hraje zásadně se
sedmadvacítkou, jiný dres by si
snad ani nevzal.
Jirka Šlégr: Vzal jsem si 19
a později, když jsem si vydobyl
nějakou pozici (protože zezačátku dostanete číslo a nikdo
se s vámi o tom nebaví), tak 71.
Chtěl jsem ji, protože jsem se
v tom roce narodil.
Troufne si vzít někdo 68
(číslo dresu Jaromíra Jágra,
pozn.)?
Robert Kysela: Já myslím, že
pár bláznů mezi těmi hráči je.

vejdete do kabiny, podíváte se
a šlápnete na něj, tak vás to bude
stát tisícovku. Je to rituál. Na tohle logo se prostě nešlape. Je to
naše logo, náš chleba a jsme na
něj pyšní. Kdokoliv přijde nový,
tak ho na to upozorníme, a když
to udělá podruhé, musí to zaplatit. Rituály mají i jednotliví
hráči. To, jak se oblékají, jestli
si první navlékají levý chránič
nebo pravou brusli, mají talismany apod.
Jaké jsou vaše nejslavnější
góly? Je to u Roberta Kysely:
„Kysela si Břízu namazal na
chleba“?
Robert Kysela: Je to tak. Dodneška to poslouchám a kdykoliv přijedu někam na stadion,
tak se kluci seběhnout a chtějí,
abych jim to ukázal. Byl to taky
důležitý gól, bylo to ve čtvrtfinále play off a my jsme díky tomu
vyhráli na Spartě na penalty.
Je nejslavnější gól Jirky Šlégra Nagano, když jste v semifinále s Kanadou propálil Patricka Roye?
Jirka Šlégr: Určitě. Byl jsem
vděčný samozřejmě za každej
gól, ale tento byl pro mne nezapomenutelný. Na turnaji století,
který si všichni pamatují. Jsem
rád, že si mi ho podařilo dát.
Co je pro vás cennější - Nagano nebo letošní pohár?
Robert Kysela: Pro mě letošní pohár.
Jirka Šlégr: Nagano je celorepubliková věc. Byli jsme hrozně
hrdí na to, že jsme Češi, což se
nám zas tak často nestává. Bo-

Ochotně se
podepisoval a fotil s
fanoušky i Jirka Šlégr.

Ale myslím si, že se jim to určitě
vrátí. Já bych si na ni netroufl…
(smích)
Mají hokejisté i jiné rituály?
Jirka Šlégr: Tak určitě. My
máme jeden v kabině. Je tam
koberec s naším logem, a když

hužel. Ten zážitek, když jsme
přijeli z Nagana… a vidíte, co se
tady dělo, co všechno lidé dělali…To je něco nádherného. Proto je Nagano něco, co vždycky
bude na prvním místě. Protože
nás to tady všechny stmelilo,
i proto, že mužstvo vytvořil Ivan

Hlinka, který navíc vzal pomalu
půl mužstva z Litvínova. Je to
určitě číslo jedna. Nicméně titul v Litvínově je něco, co jsme
si vždycky a hodně dlouho přáli
a konečně se to povedlo. Myslím, že spousta lidí to považovala za takové malé Nagano v Litvínově…
Dosáhli jste toho, čeho jste
dosáhnout chtěli?
Robert Kysela: Já myslím, že
asi ano, byť jsem neměl tolik
úspěchů jako Jirka. Určitě každý
hráč dneska touží po tom hrát
v Kanadě. Když jsem byl malý
kluk, tak se o Kanadě moc nevědělo. Ze socialistického sektoru
tam nikdo moc neodcházel, takže naše sny byly spojené s extraligou a reprezentací. Vzhledem
Jiří Šlégr: Olympijský
mistr a mistr světa v ledním
hokeji, držitel Stanleyova
poháru a zároveň i držitel titulu mistra extraligy. Rovněž
předseda představenstva HC
Verva Litvínov a zastává také
funkci asistenta trenéra.
k tomu, že jsem se do obou soutěží dostal, musím říct, že jsem
si své sny splnil.
Jiří Šlégr: Já jsem spojil celý
život s hokejem. Jak vyrůstáte,
máte pořád nějaké cíle, a ty jsou
hlavně vyhrávat. Zezačátku jsem
měl cíl dostat se do dospělého
týmu, do extraligy, což se mi
podařilo brzy. Pak se tam chcete udržet a vyhrávat. Chtěl jsem
titul s Litvínovem, ale pořád se
to nějak nedařilo…I když jsme
se dostali do finále. Pak jsem byl
v nároďáku a tam se toužíte stát
mistrem světa. To už také jsem.
Pak padla komunistická opona
a vy chcete jít dál, do NHL. Tady
chcete vyhrát Stanley Cup, i to
se stalo skutečností…No a také
vás začnou zajímat i olympijské
hry. V té době jsem hrál v NHL
za Pittsburgh. Na olympiádu
jsme jeli tehdy čtyři. Tenkrát se
nám trenér strašně smál, co že
na olympiádě budeme dělat, že
tam uděláme ostudu, protože
jsou tam všichni nabití. My jsme
tomu ale věřili a slibovali mu, že
až přijedeme, pověsíme mu tam
medaili… Tak jsme mu ji tam
taky pověsili…
Musím říci, že jsem měl během kariéry velké štěstí, že jsem
potkal úžasné spoluhráče, s nimiž jsem vyhrál všechno, co se
dalo. Mistra světa, olympiádu,
Stanley Cup a paradoxně to, co
jsem chtěl jako první, jsem vyhrál až naposledy…
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Životy zachraňuje vrtulník Kryštof
ÚSTECKÝ KRAJ – Desítky pacientů ročně přepravují letečtí záchranáři prostřednictvím heliportu ústecké Masarykovy nemocnice.
Už deset let přistává na střeše
budovy Krajské zdravotní letecká záchranná služba. Pacientům
se tak dostává akutní péče v nejrychlejším možném čase. „Střešní heliport je propojen s akutním
příjmem - Emergency výtahem.
Tím po přistání vrtulníku pacienta doslova během chvíle dopraví přímo na oddělení k okamžitému zákroku lékařů akutního
příjmu. Ale i dalších specialistů,
přizvaných podle aktuálních potřeb stavu a poranění pacienta,“

informoval tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s. Jiří Vondra.
Heliport začala letecká záchranná služba spolu s Masarykovou
nemocnicí využívat v roce 2005,
dva roky od otevření nového nemocničního areálu dostavěného
na Bukově. Nezbytnou podmínkou bylo doplnění všech statických zkoušek pro bezpečné přistávání vrtulníků.
Letečtí záchranáři transportují do ústecké Masarykovy
nemocnice pacienty zejména

do traumacentra nebo cerebrovaskulárního centra. „Počet
přepravených pacientů leteckou
záchrannou službou do Masarykovy nemocnice rok od roku
roste. V roce 2005 využili letečtí
záchranáři našeho heliportu při
85 transportech. V roce 2014 to
bylo již 295 transportů. V první
polovině letošního roku přistál
záchranářský vrtulník na heliportu již ve189 případech,“ uvedla lékařka primářka Emergency,
pod které heliport spadá, Jana
Bednářová.
Provoz letecké záchranné
služby byl v Ústeckém kraji za-

hájen v září 1991. V příštím roce
tedy budou letečtí záchranáři
Ústeckého kraje zachraňovat
už čtvrt století. Dvoumotorový vrtulník slouží pro přepravu
jednoho až dvou pacientů, dvou
členů lékařského personálu
a dvou pilotů. Volacím znakem
vrtulníku je Kryštof 15 s přezdívkou Barča. Provoz letecké
záchranné služby je limitován
východem a západem slunce,
v nočních hodinách je pak letecká záchranná služba zajištěna
z Prahy vrtulníkem Kryštof 01
nebo z Plzně vrtulníkem Kryštof 07.
(sol)

Heliport začala letecká záchranná služba spolu
s Masarykovou nemocnicí využívat v roce 2005.

Chystá se velkolepá módní šou
(Dokončení ze strany 1)
A proč poputují peníze právě na Dětský domov ve Vysoké
Peci a Klokánek Teplice? „Naše
hlavní modelka Veronika Kašáková v tomto dětském domově
vyrostla a bude spolu se svým
bratrem Karlem Kašákem přehlídku moderovat,“ vysvětlila
Petra Vyoralová. Na Veroniku
také prozradila, že je autorkou
knihy Zpověď: Z děcáku až na
přehlídková mola. „Je to velmi úspěšná kniha a Veronika se
mimo jiné věnuje pomoci dětem
z dětského domova zařadit se
do běžného života poté, co opustí domov,“ dodala. Přehlídka
pod příznačným názvem Móda
a hvězdy nabídne divákům určitě nejen zajímavou podívanou,
ale také doprovodný kulturní
program a možnost si nejžhavější módní trendy a modely
zakoupit přímo po přehlídce ve
foyer divadla. „Na akci budou
k vidění nejlepší věci, co se týče
módních trendů. Představíme
svatební a společenské šaty našeho svatebního salonu. Své modely tu budou mít ale i jiné značky
a známí návrháři. Svůj New Art

ateliér tu představí například
módní návrhářka Lada Hellerová, k vidění budou také věci
z ateliéru M. E. G. Míši Maškové
z Prahy. Představí se ale i místní
butiky,“ vyjmenovala dále Petra
Vyoralová.
Po přehlídkovém molu se
projdou v modelech jak samotné děti z Klokánku, tak také letošní Česká miss Nikol Švantnerová, Miss ČR Lucie Šlégr a další
finalistky České miss. Chybět na
přehlídce nebude také Tomáš
Martinka - druhý Muž roku,
který je z Mostu, a také mostecké „andělské“ házenkářky. Diváci ale nepřijdou ani o překvapení, které se na přehlídce chystá.
Během večera zazpívají hvězdy
muzikálu Mama Mia! David
Gránský a Ivana Korolová, s tanečními čísly se pak předvedou
několikanásobní mistři světa
Beethoven DC Chomutov.
„Pro návštěvníky budou tradičně připravené ve foyer stánky,
kdy si budou moci prohlédnout
a zakoupit vystavované modely
z přehlídky. Bude zde i ochutnávka sushi zdarma,“ doplnila ještě
k programu Petra Vyoralová.

Už nyní je z prodeje lístků na
přehlídku jistý výtěžek pro děti.
„Zatím je prodána polovina lístků. Polovina výtěžku poputuje
do Klokánku a polovina do Dět-

ského domova ve Vysoké Peci.
Čím více vstupenek se prodá, tím
více peněz děti dostanou,“ dodala ještě organizátorka a majitelka salónu Delta.
(sol)

Problémové dítě
Štěpán jim dělal radost
prvních pár let života.
Sotva začal chodit do školy, byly s ním jen starosti.
Sám vždy prospíval na výbornou, učení mu nikdy
nedělalo problémy a Štěpánova matka také nebyla
hloupá. Kluk se
ale nepovedl. Už
na prvním stupni nosil trojky
a čtyřky, na druhém stupni to
bylo ještě horší.
Navíc byl drzý,
nepořádný, rval
se a ubližoval
ostatním dětem.
Se ženou byli
často ve škole,
aby žehlili jeho
problémy.
Na
střední školu se kluk dostal
jen díky tomu, že ředitel
školy stál o přátelství bohatého podnikatele a nějaké ty sponzorské dary. Už
dávno se smířil s tím, že
za syna bude jenom platit.
A tak platil. Naštěstí jeho
firma dobře prosperovala a mohl si dovolit občas
sáhnout po peněžence,
když bylo nutné vyřešit za
Štěpána další jeho průšvih.
Žádné další dítě už neměli.
Ať už byl Štěpán jakýkoliv, byl jeho jediný. A tak
mu vše odpouštěl a platil.
Střední školou Štěpán procházel s odřenýma ušima.
Pak si našel dívku a všechno se najednou změnilo.
Se ženou nestačili zírat,
jaký vliv na něj ta holka
měla. Zlepšil se ve škole,
i jeho chování bylo najednou přijatelné. Měl radost
i proto, že chtěl kandidovat
do zastupitelstva ve svém
městě, což nemohl, dokud se musel plně věnovat
problémům svého syna.
Zdálo se, že se Štěpán vybouřil a všechno už bude
dobré. Mluvil dokonce
i o tom, že by chtěl studovat na vysoké škole. Stejně
jako jeho dívka. Vrhnul se
plně na předvolební kampaň, všechno se mu dařilo.
Měl charisma, podporoval
sport ve městě, mezi lidmi byl oblíbený. Volby pro
něj dopadly více než dobře. Mohl si vybírat koaliční partnery, bylo jasné, že
zasedne na radnici. Vše se
dařilo víc než dobře. Rána
přišla ze strany, odkud to
nečekal. Zasadil mu ji jeho
kamarád, chlap, se kterým
chodil na pivo a který byl
na kandidátce těsně za
ním. Nikdy by nevěřil, že
se to může stát. Jeho blízký
přítel mu oznámil, že sám
chce být starostou a že ho
jako politického partnera
nechce. Vyzval ho, ať odstoupí z kandidátky. Jinak
prý pozná, co jsou rodinné
problémy. Štěpán je chytlavý. Stačí málo a poveze se.
Přijde o svou přítelkyni
a třeba by mohl sklouznout
k drogám. Už se s ním dál
nechtěl bavit. Nehodlal
mu ustoupit. Ten chlap ho
přestal zajímat. Při rozdělování křesel v nové vládě
města na něj samozřejmě
žádné křeslo nezbylo. Pustil ho z hlavy, měl jiných
starostí dost. Nevšiml si
proto včas změn, které se
začaly dít se Štěpánem. Štěpán se začal horšit ve škole,
pak začal chodit za školu.
Doma skoro nebýval. Ne-

5
SOUDNIČKA
mluvil, a když přeci, pak
neřekl nic milého. Bylo mu
osmnáct, měl před maturitou, ale jakoby ho škola
přestala zajímat. Také jeho
holka se objevovala čím dál
méně. Že se rozešli, zjistil až mnohem
později. Štěpán
začal hubnout,
nejedl, doma se
ztrácely peníze.
Maturitu neudělal. To už bylo
jasné, že se děje
něco vážného.
Byl
připraven
opět sáhnout po
penězích a vyřešit Štěpánovy
problémy. Nevěděl ale, co se
vlastně děje. Když pochopil, že Štěpán bere drogy,
bylo už pozdě. Štěpán nechtěl pomoc. Odmítal psychology, odešel z domova.
Vzpomněl si na slova, kterými se ho tenkrát snažil
přesvědčit jeho rádoby přítel, aby mu uvolnil své místo. Zdálo se, že není možné,
aby mohl tohle vědět, aby
nějak Štěpána ovlivnil. Vrtalo mu to ale hlavou. Začal
pátrat, vyptávat se, zjišťovat. Mluvil se Štěpánovými
kamarády, s jeho bývalou
holkou. Nakonec se dozvěděl pravdu. Na Štěpána
se tenkrát přilepil takový
podivný týpek. To on mu
prvně nabídl drogu. Štěpánovi s jeho problematickou povahou stačilo málo.
Brzy se vezl. Měl z domova
dost peněz, mohl si drogy
dovolit. A ten kluk mu je
ochotně dodával. Proto se
s ním jeho holka rozešla.
Proto přišel o kamarády.
Znovu se dal do pátrání.
Chtěl vědět víc. Odkud je
ten kluk, co Štěpána stáhl na dno. Jestli může mít
vazbu na toho chlapa, co
se ho pokusil vydírat. Už
ho nenašel. Když večer na
jeho dveře zazvonil policista, věděl předem, jakou
zprávu mu nese. Štěpán byl
mrtvý. Našli ho ve starém
prázdném domě, kde se
scházeli feťáci. Předávkoval se. Štěpánova matka se
zhroutila. Stále věřila, že on
zase Štěpána zachrání. Jako
vždycky. Že zaplatí, něco
udělá. Teď byl kluk mrtvý a nemohl už dělat nic.
K čemu mu byla prosperující firma. K čemu mu byl
politický úspěch. Sáhl do
šuplíku svého psacího stolu
a vytáhl svou pistoli. Věřil,
že ji nikdy nebude muset
použít. Teď ale byl čas. Už
mu bylo všechno jedno.
Sedl do auta a jel k domu
svého bývalého přítele.
Zvonil dlouho, než mu
otevřel dveře. Ten chlap se
usmíval spokojeně. Místo pozdravu se zeptal, jak
se má Štěpán. Krev se mu
nahrnula do hlavy. Chtěl
toho chlapa zabít. Namířil
na něj nabitou zbraň. Pak
si ale všiml pohybu v chodbě za ním. Ke dveřím šla
dívka. Uvědomil si, že je to
dcera toho muže. Když se
spolu ještě bavili, často o ní
mluvil. Namířil proto přes
rameno vyděšeného muže
před sebou a vystřelil. Mířil přesně. Dívka se zapotácela a bez jediného hlásku
klesla k zemi. Druhou ránu
poslal do svého čela. (pur)
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Kniha do vlaku
dorazí do Litvínova
LITVÍNOV - Nekomerční projekt „Kniha do vlaku“, jehož
první vlaštovkou byla knihovna
v Mikulově, se nyní rozšiřuje
na další a další vlaková nádraží.
Nově se objeví od 5. října také
v Litvínově. Projekt má podpořit čtení a zkrátit čtenářům
dlouhý čas při čekání na vlak
nebo při samotném cestování.
Nádražní hala bude disponovat

regálem plným knih a časopisů,
které si čtenáři mohou vypůjčit
a vrátit, nechat v jiné knihobudce, případně si je vzít a vyměnit
za jiné. Mohou do nich také napsat vzkaz, kam až s nimi kniha
doputovala. „Věřím, že si knížky
najdou své čtenáře a udělají jim
na cestách radost,“ řekla Hana
Polívková, knihovnice dospělého oddělení.
(pur)

Nové hřiště v Tylovce
LITVÍNOV – Už brzy se dočkají
děti z Tylovy ulice nového víceúčelového hřiště. V rámci akce
došlo také k rekonstrukci komunikací včetně obrubníků a veřejného osvětlení. V lokalitě došlo
k revitalizaci zeleně a k osazení
nových herních prvků a parkového mobiliáře.
V areálu hřiště si přijdou na
své děti nejrůznějších věkových
hranic. Hřiště je totiž rozděleno
do několika zón. „Pro nejmenší
děti byla zřízena např. trampolína, pískoviště a houpačky. Pro
starší děti školního věku až po
teenagery byl vybudován areál
s několika typy houpaček, herní
sestava hrad s tobogánem a lanovkou, jednostranné hřiště s ko-



šem a brankou, lezecké stěny, lanová pyramida. Na své si přijdou
mladiství, dospělí i senioři, kteří
mohou využít nově instalované
cvičící stroje nebo workoutová
cvičicí soustava určená pro cviky
vlastní vahou těla,“ vyjmenovala
Margita Kučerová z litvínovského městského úřadu. Na hřišti
ale děti najdou i stůl na stolní tenis a pétanquové hřiště. V současné době se dokončují terénní
úpravy. Práce by měly skončit
do konce září 2015. Na projekt
poskytla dotaci Regionální rada
regionu soudržnosti Severozápad, a to ve výši 7,3 mil. Kč,
podíl města by měl činit 15%
celkových uznatelných nákladů,
tedy zhruba 1,3 mil. Kč. (sol)

Město má kupce na starou polikliniku
LITVÍNOV - Město Litvínov našlo zájemce o starou polikliniku, která
se už několik let rozpadá. Před lety ji město vyměnilo za bývalou
vilu základní umělecké školy a od té doby se starého objektu nemůže zbavit. Navíc ročně platí za ostrahu a zajištění areálu. Nyní je
šance, že by tu mělo být opět zdravotnické středisko a domov pro
seniory.

OTÁZKA PRO...

Davida Kádnera, starostu
Nové Vsi v Horách
Po srpnové havárii v Unipetrolu RPA starostové obcí na
Litvínovsku začali řešit systém
včasného varování obyvatel
při podobných událostech.
V Nové Vsi v Horách už využívají SMS systém varování
několik let, jak jste spokojen
a v jakých případech systém
využíváte?
Systém varovných SMS zavedl v obci ještě můj předchůdce
starosta Jan Bejček. Systém spočívá v tom, že všechny události,
o kterých chceme aktuálně informovat obyvatele, rozešleme
SMS dle databáze kontaktů.
Do databáze se přihlásili nejen
obyvatelé obce, ale také chataři
a chalupáři. Informujeme nejen o haváriích a nenadálých
událostech, ale například také

Rekonstrukce staré polikliniky vyjde na 60 miliónů.

o uzávěrce komunikací, nebo
opravě obecního vodovodu. Informovali jsme lidi při povodních a podobných událostech.
Využili jsme ho také při srpnové
havárii v Unipetrolu RPA. Lidé
se tak včas dozvědí vše, co by
mohlo omezit jejich fungování
v obci. Se systémem včasného
varování jsme spokojeni a ostatním obcím ho doporučuji. (pur)

O prodeji polikliniky rozhodnou na svém jednání litvínovští
zastupitelé. Město ale ani za několik let nenašlo nikoho jiného,
kdo by o chátrající objekt stál.
Proto je i nabídka o dva milióny korun nižší, než si původně
město představovalo, přijatelná.
„Jedná se o tři soukromé osoby, které v srpnu letošního roku
předložily městu svůj podnikatelský záměr včetně cenové nabídky
ve výši cca 963 tis. Kč. Uvedený
podnikatelský záměr předpokládá zřízení zdravotnického zařízení a domova pro seniory. Dva
milióny korun investují noví ma-

jitelé okamžitě do zajištění objektu,“ uvedl místostarosta Milan Šťovíček. Podle znaleckého
posudku zpracovaného v roce
2013 autorizovaným znalcem
v oboru oceňování nemovitostí
byl areál včetně pozemků a příslušenství oceněn na bezmála 3
mil. Kč. Navrhovaná kupní cena
je odůvodněna skutečností, že
předmětné objekty jsou v havarijním stavu a je nezbytné, aby
je město v nejbližší době zabezpečilo proti dalšímu chátrání
a v budoucnosti je rekonstruovalo. „Každoročně nás základní
zabezpečení objektu stojí nemalé

peníze,“ doplnil Milan Šťovíček. Náklady na rekonstrukci
několikrát převyšují hodnotu
celého areálu a jsou odhadnuty
na zhruba 60 mil. Kč. „Radní
zaujaly také plány zájemců o polikliniku, kteří chtějí objekt rekonstruovat v několika etapách,
což je reálnější postup. Celou
věc stíží skutečnost, že je objekt
v památkové ochraně,“ říká dále
místostarosta. „Město opakovaně zveřejňovalo záměr prodeje
předmětných nemovitostí v letech 2012 a 2013 s věcným břemenem provozování sociálních
služeb dle Komunitního plánu
rozvoje sociálních a souvisejících
služeb města Litvínov, ale bez
výsledku. Zvažovali jsme také,
že budovy opravíme a budeme
provozovat. To by ale bylo příliš
nákladné,“ komentovala prodej
majetku starostka Kamila Blá-

hová. Nový majitel polikliniky
bude vázán smluvním termínem. Pokud nezačne provozovat zdravotnické zařízení nebo
domov pro seniory do pěti let,
zaplatí dva milióny korun pokutu. Stará poliklinika je jedním
z prázdných objektů, kterých se
chce město dlouhodobě a zatím
bez výsledku zbavit. Dalším
takovým objektem je bývalá
zvláštní škola ve Smetanově
ulici. Ten město nabízí ministerstvu práce a sociálních služeb
jako sídlo litvínovského Úřadu
práce ČR. „Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR v Litvínově je ve
třech budovách. Pokud by byla
všechna pracoviště ve Smetanově
ulici, prakticky v centru města,
bylo by to pro lidi pohodlnější,“
doplnil Milan Šťovíček. Dalším
prázdným objektem na prodej
je bývalá Euroškola.
(pur)

Svatomichaelské slavnosti
nabízejí pestrý program
LITVÍNOV – Tři kulatá výročí slaví letos město Litvínov v rámci Svatomichaelských slavností. Oslavy patrona města začínají v sobotu
26. září a končí 4. října Poutní mší svatou k uctění svatého Michaela.
Tři sta let uběhlo od založení
hraběcí manufaktury na výrobu
sukna, tři sta let je to také od
povýšení Horního Litvínova na
městys s právem pořádat trhy
a dvě stě let od postavení litvínovského obelisku. Součástí
slavností je v neděli Habánkova
autorally, soutěž pro děti a jejich
rodiče, ve které jde nejen o zručnost řidiče, ale také o šikovnost
dětského navigátora. Hlavní
program je naplánován na neděli. U obelisku získáte pamětní

minci, nebo pamětní list České
pošty k příležitosti povýšení Litvínova na městys. Na náměstí
Míru bude v pondělí jarmark.
V zámku Valdštejnů se Litvínovští pokusí o rekord, tentokrát ve výrobě textilních srdcí. Na nádvoří zámku zahraje
country kapela Karolína, na náměstí kapela Jelen. V úterý 29.
září se v kostele koná varhaní
koncert. Celý program Svatomichelských slavností najdete také
na www.homerlive.cz.
(pur)

V minulých letech byly
slavnosti ve znamení zvonů,
letos to budou srdce.

Jízdní řády MHD se v Litvínově nemění
LITVÍNOV – Plán městské hromadné dopravy v Litvínově na rok
2016 vychází z aktuálních jízdních řádů tramvajových a autobusových linek na území města Litvínova. Podle plánu by hromadná
doprava měla v Litvínově v příštím roce najet více než čtyři milióny
korun.
Celkové dopravní výkony
v Litvínově na rok 2016 jsou
plánovány na 4 048 617 ujetých

kilometrů. Tramvaje najedou
1 485 539 km, autobusy pak 2
563 078 km. Za hromadnou

dopravu zaplatí město podle
předběžných výpočtů ztrátu ve
výši 42 mil. Kč. Z toho 21 mil.
Kč v autobusovém a 21 mil. Kč
v tramvajovém provozu zajišťovaném pro město Litvínov.
Město hradí také rozdíl ve výši
550 tis. Kč, který vznikne dopravnímu podniku v důsledku

daru poskytovanému vybraným
skupinám obyvatel v podobě
využití MHD za výhodnějších
cenových podmínek držitelům
Zlaté plakety MUDr. Jánského
do 69 let věku, členům Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu
a VTNP.
(pur)

region

Na Novém Záluží praskají cesty
LITVÍNOV – Popraskaný povrch asfaltových cest v areálu Nové Záluží nyní město reklamuje u zhotovitele stavby. Areál slouží především cyklistům a praskliny na cestách jsou pro ně nebezpečné. Některé cesty už byly uzavřeny.
Teprve tři roky uběhly od
slavnostního otevření volnočasového areálu Nové Záluží.
Investiční akce byla realizována
v rámci Projektu na odstranění
ekologických škod vzniklých
v souvislosti s těžební činností

státních hnědouhelných společností v období před jejich
privatizací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cílem byla revitalizace území postiženého
těžební činností hlubinných
i povrchových dolů Rudý Sever.

Stavba byla dokončena v červnu
roku 2012. „S areálem Nové Záluží máme problémy. První trhliny na povrchu jedné z hrází se
objevily už v říjnu stejného roku.
Postupem času se trhliny objevily
i na dalších místech komunikací,
které nejsou jen na násypech,
ale i na rovné pláni. V současné době je z důvodu bezpečnosti uzavřena část trasy na jedné
z hrází a jiná část trasy je čás-

tečně uzavřena. Všechny zjištěné
závady byly, nebo stále jsou předmětem reklamačního řízení,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová. Záruční doba je pětiletá od předání díla. S obdobným
problémem se ale potýká také
Labská cyklostezka. Asfaltový
povrch cyklostezek v obou případech je potrhán kořenovým
systémem kolem rostoucích
stromů.
(pur)
Na stavbě Nového Záluží se podílely: Ministerstvo financí ČR (investor),
METALL QUATRO, s. r. o.
(zhotovitel díla), ARCADIS CZ, a. s., Bohemiaplan
(projektová dokumentace), BPO, s. r. o. (supervizor MF), ARTECH, s. r. o.
(technickobezpečnostní
dohled) a město Litvínov.

z Rady města Litvínova
Odstoupil radní za
ANO
Na svém jednání 24. září budou zastupitelé volit nového
radního. Radní za ANO Martin
Liška z osobních důvodů z Rady
města Litvínova odstoupil. Rezignace se netýká mandátu člena zastupitelstva.

Poplatek za odpad
Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí materiál o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Kontrolní výbor na svém jednání dne 20. dubna 2015 doporučil zastupitelstvu města
přehodnotit výši místního poplatku s ohledem na výši nákladů na svoz odpadů. Ročně vyjde
občany města odpad na 250 Kč.
Město ale ve skutečnosti zaplatí
za svoz a likvidaci dvojnásobek.
Za svoz velkoobjemových kontejnerů zaplatilo 51 195 Kč a za
sběr a svoz komunálního opadu
11 842 392 Kč, celkem tedy 11
893 587 Kč. Počet poplatníků za
odpad v prosinci 2014 činil 24
805. Pokud by každý z poplatníků splnil svou povinnost, pak
by příjem od nich činil cca 6,2
mil. Kč. Rada města nenavrhuje
změnu výše místního poplatku.

Plán rozvoje města

Dobývání na Jižním poli dolu
Centrum neohrožuje životní prostředí
LITVÍNOV – Záměr těžby v uhelné sloji v dobývacím prostoru Dolní
Jiřetín, konkrétně Jižní pole dolu Centrum, neznamená zátěž pro
životní prostředí. Město Litvínov proto nepožaduje další posuzování uvedeného záměru Severní energetické, a.s. z hlediska vlivů na
životní prostředí.
Jedná se o záměr dobývání
uhelné sloje v dobývacím prostoru Dolní Jiřetín, přičemž
vytěžitelné zásoby jsou stanoveny na 3,8 mil. tun. Těžba bude
probíhat dobývací metodou
směrného stěnování, čímž bude
docházet k poklesům terénu na
povrchu v závislosti na postupu
dobývání. Vzniklá poklesová
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kotlina ovlivní jezero Jiřetín,
které se nachází nad plánovanou oblastí těžby. Vlivem důlní
činnosti dojde ke zvětšení plochy vodní hladiny jezera z důvodu poklesu dna i ke zvýšení
kapacity jezera. Při plánované
roční těžbě o objemu cca 400 tis.
tun hnědého uhlí představuje
dotěžení revíru Jižní pole v prů-

běhu deseti let. Záměr je celý
situován v katastrálním území
Dolní Jiřetín. Žádost o vyjádření k tomuto záměru obdržel
Litvínov v září letošního roku.
„V předložené dokumentaci je
uvedeno, že těžba hnědého uhlí
hlubinnou dobývací metodou
bude probíhat ve stanoveném
dobývacím prostoru DP Dolní
Jiřetín bez nároku na zábor území. Rozsah těžebního záměru byl
navržen tak, aby dosahy vlivů
rubání neovlivnily koryto zpětného toku CHEZA, komunikaci
rozcestí – Horní Jiřetín, komuni-

kaci rozcestí – Komořany a objekt čerpací stanice včetně malé
nádrže. V závěru popisu shrnutí
netechnického charakteru je dále
uvedeno, že z provedeného posouzení vyplývá, že realizace záměru dobývání uhelné sloje Jižní
pole dolu Centrum neznamená
žádnou dodatečnou zátěž pro
životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepožadujeme další
posuzování uvedeného záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí,“ vyjádřilo se k tomu město, zastoupené odborem investic
a regionálního rozvoje. (pur)

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

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí informace o zpracování a projednání Programu rozvoje města Litvínova
2014-2020 a schválit program
rozvoje města. Dokument je
rozdělen na 2 základní části –
analytickou a návrhovou. Analytická část dokumentu shromáždila především statistická
data získaná formou dotazníkového šetření, byly shromážděny
poznámky a připomínky zainteresovaných skupin a veřejnosti.
Veřejné projednání k analytické
části proběhlo v dubnu letošního roku. V rámci dokumentu
byly definovány vize města, globální cíl, opatření a aktivity. Následně byla zpracována návrhová část dokumentu, která má za
úkol navrhnout taková opatření,
která povedou ke splnění cílů
definovaných v analytické části.

Program rozvoje města Litvínova 2014-2020 byl zpracován
a projednán dle metodických
pokynů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

Casanova ulici mít
nebude
Rada města se zbývala také
pojmenováním dvou ulic. První z nich je zatím bezejmenná
spojka od Mezibořské do ulice
Ke Střelnici kolem zrekonstruovaného železitého pramene. Tu
se radní na popud Spolku na obnovu Litvínova rozhodli pojmenovat podle nedalekého glorietu
Czedikova. Další nová ulice měla
vést podél zámku Valdštějnů
ze strany zámeckého parku. Ta
měla nést název Casanovova,
podle Giacoma Girolama Casanovy, který také na zámku Valdštejnů, stejně jako v nedalekém
Duchcově, působil. „Nakonec
jsme se shodli, že to není možné.
Ne, že by se nám nelíbil název
ulice, ale cesta kolem zámku není
zakreslena v katastru, a tak ji nelze pojmenovat. Také ji nemůžeme nechat zakreslit, protože na renovaci parku město získalo dotaci
a cesta k parku patří,“ vysvětlil
místostarosta Milan Šťovíček.

Koeficienty pro daň
Radní doporučují zastupitelům přijmout Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých
věcí, a to z důvodu změny legislativy v letech 2014 a 2015. Název zákona se ze „zákona o dani
z nemovitosti“ mění na „zákon
o dani z nemovitých věcí“. Zdanitelné stavby, zdanitelné jednotky a pozemky budou nadále
zdaňovány samostatně. Cílem
přijetí nové vyhlášky je uvést do
souladu obecně závaznou vyhlášku s platnou právní úpravou a vyhnout se tak komplikacím při výkladu vyhlášky pro její adresáty
– zejména poplatníky daně nově
podávajícím přihlášení k dani
a samotnému správci daně, neboť obecně závazná vyhláška je
nástrojem, který významným
způsobem ovlivňuje příjmy města. Nedochází ke změně podstaty
vyhlášky a vliv samosprávy na
míru zdanění na území města
Litvínova je zachován na stejné
úrovni s předchozím obdobím
let 2012-2014.
(pur)
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Olympiáda může vypuknout,
hokejová mládež je připravená
LITVÍNOV - Litvínov se připravuje na konání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2016. Během tříměsíční pauzy se proto
na Zimním stadionu Ivana Hlinky horečně pracovalo. Opraveny byly
šatny hostů, chodby u šaten a zbrusu nový je VIP salónek. Litvínovský mládežnický hokej může přivítat své soupeře v olympijských
kláních důstojně. O přípravách na dětskou olympiádu jsme mluvili
s předsedou HC Litvínov, o.s. Kamilem Havelkou.
Hry VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR začnou už
za čtyři měsíce. Je Litvínov na
nápor hostů připraven?
Zimní stadión Ivana Hlinky
je plnohodnotně připraven na
tak významnou událost, jakou
zimní olympiáda dětí a mládeže
bude. Díky iniciativě hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a jeho náměstkyně Jany Vaňhové získalo město na přípravy dotaci od
Ústeckého kraje jeden milión
korun, které jsme využili zejména na rekonstrukci prostor,
kde se budou pohybovat hosté.
Opravili jsme chodby u šaten,
které už byly v havarijním stavu,
a jako nové jsou po rekonstrukci také čtyři kabiny. Hostující
týmy budou u nás v příjemném
prostředí, za které se nemusíme stydět. HC Verva Litvínov
ve spolupráci s mládežnickým
hokejem dala také do gala VIP
prostor. Během olympiády se tu
budou pohybovat čelní představitelé jiných krajů, sponzoři
a další hosté. V současné obě má
Zimní stadión Ivana Hlinky pro
své hosty reprezentativní prostory. Museli jsme také provést
úpravy a rekonstrukce v hotelu
na stadionu, který má občanské
sdružení v nájmu. Město do něj
deset let neinvestovalo ani koru-

nu a bez nezbytných oprav bylo
nemožné nabídnout toto ubytování hostům zimní olympiády.
Žádné další dotace do zimního stadiónu, kromě dotace
Ústeckého kraje, už nečekáte?
Jednáme o dotaci s Unipetrolem RPA. Ta by měla mířit
konkrétně do Zimního stadiónu
Ivana Hlinky, takže věřím, že až
tyto peníze do města přijdou,
skutečně skončí na stadiónu.
Město se sice podílí na konání
zimní olympiády, zatím ale do
příprav investovalo minimum
prostředků. Při olympiádě se ale
samozřejmě město prezentovat
bude. Štve mě, že se město do
příprav nezapojuje více aktivně,
ale lízat smetanu nezapomene.
I když musím pochválit přístup úředníků z odboru školství
a z odboru regionálního rozvoje. A samozřejmě Ústecký kraj.
Co se změní pro návštěvníky
stadiónu?
Rekonstrukce stadiónu, aby
byl podle našich představ, by
spolykal obrovské investice.
Ty zatím nemáme a bude také
velmi obtížné získat tak velkou
dotaci. Tři měsíce pauzy jsme
intenzivně pracovali na prostorách pro hosty, pro hrající děti
a jejich doprovod. Návštěvník
stadiónů tyto změny pravděpo-

dobně nezaznamená, pro nás ale
znamenají hodně. Nemusíme se
stydět pozvat soupeře do Litvínova na stadión.
V loňském roce jste si stěžoval na přístup města k mládežnickému hokeji. Zlepšila se
situace letos po výhře mistrovského titulu? V současné době
se připravuje rozpočet, komunikujete s městem o potřebách
mládežnického hokeje?
Rádi bychom, ale zatím nás
vedení města k přípravě rozpočtu nepřizvalo. Můžeme se jen
dohadovat, s jakými částkami
pro mládežnický hokej město
počítá. Máme samozřejmě neověřené informace, ale pevně
věřím, že nejsou pravdivé. Pokud ano, což je možné, protože
zdroje těchto informací jsou
z nejvyšších pater litvínovské
radnice, pak bych musel sta-

Šatna hostů.
rostku města Kamilu Bláhovou
označit za největšího politického pokrytce, se kterým jsem
se setkal. Nechci ale předbíhat.
Jsem přesvědčen, že není možné, aby starostka, která po výhře
mistrovského titulu oslavovala

Reprezentační prostory.

litvínovský hokej, nyní snižovala rozpočet pro hokejovou mládež. Údajně v rozpočtu město
plánuje na mládežnický hokej
o 900 tis. Kč méně, než je minimum, se kterým můžeme vyjít.
Škrty se prý týkají také provozu
hotelu. Tady jde o dalších 200
tis. korun. Nikdo se nás zatím
neptal, co tyto škrty pro mládežnický hokej budou znamenat. Snažíme se udržet hokej
přístupný všem dětem. Jsme
region s velkým počtem sociálně slabších rodin, pro které
každá stovka navíc z rodinného
rozpočtu může být rozhodující.
Chceme děti udržet u sportu. To
by měla být priorita města a jeho
starostky. Aby dětem a mládeži
zajistila dostupné volnočasové
aktivity. Dnes je to hokej, příště
to může být fotbal nebo kultura.
Snad jsou to vše jen fámy a vedení města bude zajímat názor
lidí, kteří volnočasové aktivity
pro děti a mládež zajišťují. Litvínov totiž není Brusel, máme
sociálně vyloučené lokality,
máme chudé rodiny, musíme
se postarat, aby děti nekončily
na ulicích a u drog. To by mělo
starostku města zajímat víc, než
uspokojování svých politických
ambicí a prosazování vůle z pozice moci. V přípravě rozpočtu
ale nejde podle našich informací jen o peníze na mládežnický
hokej. Starostka Kamila Bláhová podle slov jí nejbližších partnerů údajně dokonce odmítla
zapojit do rozpočtu peníze na
opravu strojovny stadiónu. Při
zanedbání údržby strojovny
se nejedná o nic menšího, než
možnou havárii s nebezpečným
únikem čpavku. To by ohrozilo
celou Osadu. Z tohoto pohledu
je její prohlášení při jednání
o rozpočtu, ve kterém posílá
litvínovský hokej hrát do Chomutova nebo na jiné stadióny,
samozřejmě v důležitosti jen na
druhém místě. I když pro všechny sportovce, hokejové fandy
a patrioty hokejového Litvínova
je to myšlenka velmi pobuřující a po vítězství mistrovského
titulu také smutná. Chci věřit
a doufám, že všechny tyto informace, které se k nám dostávají,
nejsou pravdivé.
(pur)

Světový den srdce –
nechte se vyšetřit!
ÚSTECKÝ KRAJ – Všichni ti, které trápí vysoký tlak, kouří nebo
se obávají, zda jim hrozí infarkt,
mají skvělou příležitost nechat
se vyšetřit na kardiologické
klinice Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem u příležitosti
Světového dne srdce.
Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
pořádá Světový den srdce a den
otevřených dveří. „V rámci Světového dne srdce a dne otevřených dveří si mohou zájemci
nechat změřit krevní tlak a cholesterol, navštívit Kardiologickou
kliniku Masarykovy nemocnice
a nebo si poslechnout zajímavou
prezentaci přednosty kliniky prof.
MUDr. Pavla Červinky, Ph.D.,
FESC., FSCAI na dané téma,“
zve veřejnost tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a.s. Jiří Vondra. Akce proběhne 27. září
2015 od 14 do 16 hodin, v atriu

Krajské zdravotní, a. s. –Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. – budova A, přízemí, Sociální péče. Parkování je
zajištěno ZDARMA na přilehlém parkovišti před pavilonem
Infekce.
Kardiologická klinika ústecké
Masarykovy nemocnice patří
mezi nejprestižnější kardiovaskulární centra v ČR. Poskytuje
obyvatelům Ústeckého kraje
odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších
poznatků současné medicíny na
poli kardiologie. Pod vedením
přednosty kliniky vzniklo moderní kardiologické pracoviště
vybavené nejmodernější technikou. Velkým přínosem bylo
zahájení nepřetržité činnosti
katetrizační laboratoře a s tím
spojené léčby zejména akutního infarktu myokardu, který je
i v dnešní době hlavní příčinou
úmrtí v ČR.
(sol)

Akce proběhne 27. září 2015 od 14 do 16 hodin.

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

zpravodajství

Most přes Mezibořskou
ulici opět na přetřesu
LITVÍNOV – Litvínovské zastupitelstvo rozhodne, co bude dál s mostem na Podkrušnohorské ulici. Jeho oprava už vzhledem ke katastrofálnímu stavu nepřipadá v úvahu. Město má pouze dvě možnosti: Buď most zbourat a postavit nový, nebo místo něj vybudovat
kruhový objezd.
Obě varianty vyjdou zhruba
nastejno. Městskou kasu zatíží
více než šedesáti milióny korun.
Na rozhodování už ale městu nezbývá příliš času, protože
most dosluhuje. V roce 2017
se po něm už dál nebude dát
jezdit. „Předkládáme zastupitelstvu dvě varianty. Zastupitelé
rozhodnou a dají odboru investic
zelenou, kterou z obou variant se
dál zabývat a připravovat ji. Je
sice pravda, že obě varianty jsou
zhruba stejně drahé, do budoucna by ale údržba nového mostu
vyšla město dráž než údržba
komunikace,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová. V potaz
musí město brát také výsledky
veřejného průzkumu, ze kterého vyplývá, že obyvatelé Mezibořské ulice by dali přednost ve
většině novému mostu. Obávají
se zvýšení provozu v ulici, a tím
ke zhoršení životního prostředí.
Podle vedení města by ale nešlo
o tak zásadní nárůst, jak se lidé
domnívají. „V současné době většina aut mířících na Meziboří
jede po Valdštejnské. Pokud by
most nahradila úrovňová křižovatka, pak by se provoz rozdělil.
Ze směru od Janova by dál jezdili
řidiči po Valdštejnské, ze směru
od Citadely po Mezibořské,“ připomněla místostarostka Erika
Sedláčková.
Problematikou mostu přes
ulici Mezibořská se město za-

bývá od roku 2008. Tehdy nechalo odbornou firmou vyhotovit zprávu o jeho stavu. V roce
2012 byla provedena mimořádná prohlídka a následně komplexní prohlídky mostu společností PONTEX, s. r. o., která se
zároveň podílela na zpracování
projektové dokumentace na
obnovu mostu. Dle odborného
posouzení byl most už tehdy
ve stávajícím stavu neopravitelný. Byla omezena jeho nosnost
a odstraněn by měl být do pěti
let, to je do roku 2017, protože
dlouhodobě je technický stav
mostu neudržitelný.
Řešení
křížení ulic Mezibořská a PKH
bylo zařazeno jako priorita č. 2
do investičního plánu města na
roky 2015-2019. Nyní budou
rozhodovat zastupitelé, kterou
z obou variant upřednostní.

Varianta č.1 - nový
most
Celkové náklady podle rozpočtu z projektové dokumentace byly v roce 2009 stanoveny na
cca 66 mil. Kč. Celkové náklady
na údržbu a další investice do
rekonstruovaného mostu po
dobu 50 let jsou odhadovány
na cca 26 mil. Kč. Náklady na
běžnou údržbu komunikací by
měly být o něco nižší, avšak souměřitelné.

Varianta č.2 úrovňové křížení
Předpokládané náklady byly
v roce 2010 stanoveny na cca 65
mil. Kč. Na údržbu povrchu komunikace v úrovňovém křížení
se během dalších 50 let vynaloží
cca 5 mil. Kč (opravy výtluků,
obnova vodorovného dopravního značení apod.) a na zásadnější opravu (výměna povrchu frézování) dalších cca 5 mil. Kč.
(pur)

Rošáda na politické
scéně graduje
(Dokončení ze strany 1)
Do vyjednávání o budoucím
komunálním parlamentu zasáhla aféra, která ještě víc rozvířila
už tak rozbouřené vody mostecké politické scény. Na povrch

Most na PKH už je neopravitelný.

LITVÍNOV – Neobvyklou aktivitu vymyslely pro janovské seniory
preventistka Michaela Hejčová a asistentka prevence kriminality
Martina Vattermannová. Uvažovaly, jak zajistit seniorům klidné
místo k posezení a napadlo je spolupracovat s Domovem sociálních
služeb Janov. Janovští senioři tak navštívili své staré známé a dali si
kávu v nové kavárně Jitřenka.
‚podnik‘ v Janově, umožnit seniorům unaveným z každodenních
neshod z janovského sídliště příjemně strávit dopoledne. Zpestřit
jim ho pobytem v kavárničce Jitřenka, kde si mohli dát obložený
chlebíček, zákusek a výbornou
kávu nebo čaj. Senioři si vyslechli i pěkné povídání o fungování
právě tohoto druhu služby domova pro seniory,“ říká Michaela Hejčová. Díky ochotě zaměstnanců sociálního zařízení měli
možnost projít si celé zařízení,
prohlédnout si jeho vybavení,
kreativní dílnu, retro koutky.
Zaměstnanci pak seniorům tr-

Příjemné posezení v kavárně Jitřenka.

pělivě vysvětlili všechno, co je
zajímalo. „Velmi dojemná byla
především ‚setkání po letech‘. Některé seniorky se úplně náhodou
setkaly se svými starými známými, dnes klienty domova, ti, kteří
zde pracovali, se zase těšili na své
bývalé kolegyně. Slzy do očí nám
vehnal moment, kdy se po čtyřiceti letech potkali bývalí sousedé z Třebušic a bez problémů si
vzpomněli na svá jména!!! Neplánovaná překvapení připravili
i velmi milí klienti domova, které
jsme potkávali na chodbách. Senioři v nich poznávali paní, která
léta prodávala na trhu, sousedy
nebo bývalé známé. Nechali nás
nahlédnout do svého soukromí,
popřáli hodně zdraví. Domov si
všichni velmi chválili, personál
byl k nám všem vstřícný a ochotný,“ říká dále Michaela Hejčová.
„Na vlastní oči jsem se přesvědčila, že od té doby, co si pamatuju
důchoďák já, se mnohé změnilo.
Samozřejmě k lepšímu. Nejenom
zázemí, ale hlavně snaha vytvořit co nejpříjemnější a domácké
prostředí pro staré lidi, kteří už
o sebe péči nezvládnou. Jsem
plná dojmů a musím to doma
všechno vyprávět,“ nadšeně
a s dojetím hodnotí akci seniorka z Janova. Dlouholetá členka
Českého svazu žen Miluše Neméthová je také spokojená. I její
vrstevnice, paní Šotolová, správce v Třebušické ulici, změnila na
domov pro seniory názor. Je
ráda, že si tam lidé nežijí špatně a sociální pracovníci pro své
svěřence vymýšlejí rozmanité
aktivity.
(pur)

vyplavala informace, že poslanci
ze SMM-KSČM a ANO se pokusili Severočechům Most přetáhnout jednoho z jejich zastupitelů. Konkurence však celou
událost monitorovala a nahrá-

vala. Policie v této souvislosti
nyní řeší dvě trestní oznámení
– jedno pro pokus o korupci,
druhé pro nedovolené sledování
a odposlouchávání.
(bor)

Tiskové prohlášení Klubu zastupitelů zvolených za SMM
Dne 21. září 2015 vyšel v
novinách článek s titulkem
„Aféra v Mostě: Známí politici se snažili uplatit zastupitele
vládnoucího hnutí.“ V článku
je uvedeno, že se veřejní činitelé Sdružení Mostečané Mostu
(SMM), ANO a KSČM pokusili uplatit zastupitele z hnutí
Severočeši Most. V textu je
citováno z nahrávky, kterou
měl pořídit zastupitel právě
z hnutí Severočeši Most. V pokračování článku se vyjádřil
radní Zelenka, že „rozhodnutí o nahrávce padlo poté, co
hnutí bylo atakováno několika
podobnými pokusy o získá-

ní přeběhlíků.“ Z uvedeného
je zřejmé, že celá věc je zinscenovaná radním Zelenkou,
který po rozpadu koalice ANO
2011 – KSČM – Severočeši
Most cítí, že je jeho vedoucí
pozice ve vedení města Mostu
značně oslabena. S ohledem na
skutečnost, že se dle policejní
mluvčí Ludmily Světlákové
případem již zabývají policisté
z oddělení hospodářské kriminality, nelze se k obsahu vyšlých článků blíže vyjadřovat.
Jakmile bude celá věc policií
objasněna, bude poskytnuto
bližší vysvětlení. Podotýkáme,
že se podobnými pokusy ne-

necháme zastrašit. Severočeši
Most nemají jinou možnost,
jak očernit SMM za správná
rozhodnutí a kroky přijaté ve
dvou předchozích volebních
obdobích. Tento zinscenovaný útok je pro Zelenku jediná
možná varianta. Vyjadřujeme tímto otevřenou podporu
a pomoc všem, kteří se již nechtějí podílet na diktátorském
způsobu vedení města Mostu.
Najděte odvahu u sebe a pomozte tak najít odvahu i druhým. My odvahu máme.
Klub zastupitelů zvolených
za Sdružení Mostečané
Mostu

Výzva k rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Mostu
Hnutí Severočeši Most s ohledem na události z posledních
dní, které se týkaly korupční
kauzy uplácení člena Zastupitelstva města Mostu, vyzývá zástupce politických stran
ANO 2011, KSČM a SMM,
kteří se přímo podíleli na tomto
nepřípustném jednání, tzn.
zastupitele Adolfa Sigmunda

Když si janovští senioři
vyjdou na kávu

V Janově není takřka žádná
možnost, kam by se starší lidé
mohli uchýlit a jen tak strávit
pohodové odpoledne. Senioři
se bojí také chodit jen tak na
vycházky, prostředí Janova se
zazděnými paneláky je také neláká. Výlet do sociálního zařízení byl proto pro seniory vítanou
změnou a společenskou událostí. Akce byla určena především
janovským seniorům, kteří se
pravidelně účastní osadního
výboru, chodí na akce preventistky a spolupracují s APK
a strážníky. „Chtěli jsme seniorům ukázat další dobře fungující
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(KSČM), Jana Syrového (SMM)
a Ing. Jana Schillera (ANO 2011)
a rovněž i organizátory celé této
akce z jednotlivých poslaneckých klubů KSČM, SMM a ANO
2011, aby ihned rezignovali na
svůj mandát člena Zastupitelstva
města Mostu. Žádáme, aby jednotliví členové vyvodili osobní
zodpovědnost ze svého morální-

ho selhání, které se neztotožňuje
s chováním člena Zastupitelstva
města Mostu. Takovéto jednání
rezolutně odsuzujeme a pevně
věříme, že na to zmínění představitelé našeho města v co
nejbližší době zareagují.
Ing. Marek Hrvol,
předseda zastupitelského
klubu Severočeši Most

Letos se začíná topit později
MOST – Letos odstartovala topná sezóna pro třicet pět tisíc domácností na Mostecku o týden později než v loňském roce, kdy začalo
vytápění domácností už 12. září.
Před dvěma lety začala topná
sezóna dokonce ještě dříve, a to
již 11. září. „Na základě žádosti významných odběratelů a po
dohodě s hlavními distributory
tepla zahájila společnost United
Energy a Severočeská teplárenská temperování domácností
v Mostě a Litvínově, a to od 18.
září ráno. K dohodě uvedených
partnerů začít vytápět došlo na
základě předpovědi počasí na
uplynulý víkend, kdy se mělo
citelně ochladit,“ uvedla tisková mluvčí společnosti United
Energy Miloslava Kučerová.
Topná sezóna tak letos v Litvínově i v Mostě začala o šest dní
později než loni. „V případě, že
se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno,
jako tomu bylo i v předchozích
letech. Například v loňském roce

začala topná sezóna 12. září. Po
dvou dnech byla však z důvodu
pozitivního vývoje klimatických
podmínek přerušena a už 22.
září bylo vytápění znovu obnoveno,“ připomněla mluvčí komořanské teplárny, která teplem
zásobuje zhruba 35 tisíc domácností. V Mostě něco přes 27
000 a v Litvínově zhruba 7 800
domácností. Pokud by se přes
den díky slunečnému počasí
vyšplhaly teploty k vyšším stupňům a večer se poté ochladilo,
v takovém případě ale teplárna
dodávky přerušovat nebude.
„Přerušení dodávek rozhodně
nefunguje tak, že bychom ráno
kvůli teplému počasí netopili,
večer temperovali, abychom vytápění následující ráno opět vypnuli a večer znova přitápěli. Dodávky tepelné energie v topném

Letošní topná sezóna začala o týden později než loni.

období zahajujeme, když průměrná denní teplota venkovního
vzduchu poklesne pod +13°C ve
dvou po sobě následujících dnech
a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C
pro následující den,“ doplnila
ještě Miloslava Kučerová. Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
začíná 1. září a končí 31. května.
United Energy během letních
měsíců prováděla na Mostecku další rozsáhlé rekonstrukce
a výměny horkovodů. „United
Energy pokračovala v rozsáhlých
rekonstrukcích a výměnách částí potrubního systému. Hlavním
cílem těchto investičních akcí je
maximální spolehlivost dodávek
tepla a teplé vody během topné
sezóny a minimalizace havárií
a odstávek, neposledně také minimalizace tepelných ztrát,“ dodala na vysvětlenou Miloslava
Kučerová.
(sol)
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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
Eliška Přemyslovna - matka Otce
vlasti - Černá J.
Sedmilhářky - Moriaty L.
Toltécké umění života a smrti - Ruiz
M.3
Jsou světla, která nevidíme - Doerr A.
Cizinka - Gabaldon D.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Dívka v pavoučí síti 4 milenium Lagercrantz D.
Padrino Krejčíř - Gangster - Kmenta J.
Perchta z Rožmberka - Černa J.
Pegas - Daniel Steel
Antistresové omalovánky pro dospělé - Grada
ROZPIS NOVINEK
Eliška Přemyslovna - matka Otce vlasti
Třináctiletá princezna Eliška Přemyslovna je otřesená smrtí svého otce a
krále Václava II. Když je o rok později
v Olomouci zákeřně zavražděn její
bratr a dědic trůnu Václav III., nedokáže se s krutostí světa vyrovnat a
obrací se k Bohu, rozhodnutá sloužit
mu v hábitu jeptišky. Osud má však
s Eliškou jiné plány. Je totiž jedinou
neprovdanou dědičkou přemyslovského rodu...

Poznej člověka a poznáš celý
(TAJENKA).

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 37: „NEMOC“
Výherci: Roman Škuthan (Most), Ladislav Procházka (Most), Martina Řehořková (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

■ Prodám

kvalitní knihy od r.

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
1946 (160 ks komp.), starší obrazy
různých autorů, sklo, žehlička. Volat od 19 hod. Tel.:604 103 485
■ Prodám dřevěnou překližku a
dýhu k nalepení na nábytek – oboje pod 2 m2 – též obraz plachetnice na moři 83x60, rám 100x77
šíře 10 cm zlacený, prolamovaný, a

2 staré dřev. rámy. Most. Tel.: 702
663 639
■ Koupím plynové topidlo „Gamat 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

Cizinka
Zde je příběh, kterým to všechno
začalo. Seznámíme se v něm se
dvěma pozoruhodnými postavami,
Claire Randallovou a Jamie Fraserem.
Román je plný vášně a historických
zajímavostí a snoubí se v něm dech
beroucí dobrodružství s milostným
příběhem, vedoucím napříč epochami.

■ Prodám baloňák, velikost 46,

Přijmu brigádníky

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
■ Hledám 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

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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Černí andělé na své palubovce
v dramatu porazili silnou Porubu

V neděli do Litvínova
na hokejovou
extraligu

mi prosazovalo,“ řekla těsně po
skončení duelu Ryšánková.
DHK Baník Most – Sokol Poruba 27:23 (15:12). Nejvíce branek: Szarková 7/6, Súkenníková 6,
Zachová 5 – Minárčiková 5, Kostelná 4, Marčíková 3/1, Ryšánková
3, Rechtorisová 3. Sedmimetrové
hody: 6/6 - 1/1. Vyloučení: 2 - 1.
Rozhodčí: Macho, Hájek. (jak)

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v neděli svým
dalším kolem. V něm úřadující mistr HC Verva Litvínov
přivítá na svém ledě celek
Sparty Praha. Zápas bude
přenášet Česká televize,
a proto je začátek již v 15.20
hodin.

MOST - Mostecké házenkářky skvěle vykročily do nového ročníku
interligy. Po jasné výhře v úvodním kole s nováčkem z Plzně, dokázaly naplno bodovat také na domácí palubovce, kde porazily silnou
Porubu 27:23 (15:12).

Langhammer se
kvaliﬁkoval na World
Champions do Austrálie
PULA - Jakub Langhammer to
dokázal! V chorvatském městě
Pula, při závodu Světové série
Ironman 70,3 Pula Croatia (1,9
km plavání + 90 km cyklistiky +
21 km běhu) si litvínovský triatlonista vyjel nominaci na World
Champions 2016 do australského Mooloolaba Quensland
- Sunshine Coast, kde se podnik
uskuteční 4. září 2016.
V absolutním pořadí z 1 800
triatlonistů z 54 států světa Jakub
dokončil závod na 3. místě a v kategorii 18 - 24 let byl na 2. místě.
V průběhu závodu byla plavecká
část triatlonu stornována z důvodu rozfoukání plaveckých bójí.

Tím se Jakub v absolutním pořadí posunul na 5. místo absolutně
z 1 800 účastníků. Do výsledků se
započítal jen čas 90 km cyklistiky
a 21 km běhu. Umístění v kategorii 18 - 24 let mu zůstalo, tedy
stříbrná pozice.
Letošní triatlonová sezona je
pro Jakuba v jeho kariéře nejúspěšnější. Už má na svém kontě 3. místo z ME světové série
Ironman 70,3 ve Wiesbadenu,
17. místo z MS světové série
Ironman 70,3 v Zell am See
a aktuálně nominaci do již zmiňovaného australského Mooloolaba na MS, spojené s 2. místem.
(jak)

Memoriál K. Paďourka
a Josefa Lukaščuka
MOST – Ve sportovní hale
v Mostě se uskutečnil již 3. ročník memoriálu dvou velkých
mosteckých stolnětenisových
osobností, které se zasadily
o herní úroveň současné hráčské generace hrající ligové
soutěže, a sice Karla Paďourka
a Josefa Lukaščuka. Turnaje se
zúčastnilo 39 kvalitních hráčů
z celého Ústeckého kraje.
Největší pozornost na sebe
upoutali hráči z oddílu TTC
Litoměřice s Miroslavou Ságlovou, která loňskou sezónu působila v nejvyšší maďarské lize
a nadcházející sezónu odehraje

v extraligovém klubu SK Dobrá.
Další zvučné jméno, Josef Lukaščuk mladší, reprezentovalo
Baník Most.
Turnaj byl sehrán ve třech
kategoriích: dvouhry masters,
dvouhry do krajského přeboru
II. třídy a soutěže čtyřher. Výsledky: 1. Tomáš Tschakert (Litoměřice), 2. Josef Lukaščuk ml.
(Most), 3.- 4. Patrik Woznicki
(Litoměřice) a Miroslava Ságlová (SK Dobré). Vítěz kategorie
KP 2: Milan Gono (Libořice).
Vítězové čtyřhry: Antonín Hejč
a Tomáš Žielinský (oba SKST
Baník Most).
(jak)

Stovky diváků si ale ve sportovní hale užívaly pravé drama.
Mostečanky dokázaly svému
soupeři odskočit až na rozdíl
pěti branek, ale pak se rozchytala
Doláková v brance Poruby a domácím zvlhnul střelný prach.
Moravanky dokázaly v poslední
desetiminutovce stáhnout na
rozdíl jediné branky.
„Výrazně nás v těchto okamžicích dokázala podržet brankářka
Müllnerová. Je dobře, že jsme po
zápase v Plzni dokázali bodovat i doma, navíc s takto silným
soupeřem, jakým Poruba je,“
řekl k průběhu střetnutí domácí
kouč Luboš Hudák.
Určitě zajímavým byl zápas
pro hostující Helenu Ryšánko-

vou, která ještě v minulé sezoně
oblékala dres Černých andělů.
„Je to opravdu zvláštní se vrátit
do míst, kde to znám. Holky mě
navíc mají přečtenou, těžko se

Nábor malých
hokejistů
a hokejistek v Mostě

Litvínov v hokejové Champions
League zůstává stoprocentní
VÍDEŇ – I po úvodním utkání prvního kola play off zůstávají hokejisté HC Verva Litvínov v Champions Hockey League bez porážky.
V úterý totiž dokázali na jeho ledě porazit tým Wienna Capitals 3:4.
Zápas měl celkem dramatický
průběh. Jako první šel do vedení Litvínov, jenže domácí za pár
minut srovnali. Pak šli Ropáci
do trháku a zajistili si vedení až
1:4, aby domácímu celku dovolili v samotném závěru vstřelit
druhý gól a v posledním dějství
i třetí. Nakonec však jednobrankový náskok uhájili až do konce
a připsali si tak v evropské sou-

těži další výhru. Odveta se hraje
v Litvínově 6. října.
Wienna Capitals – HC
Verva Litvínov 3:4 (1:4, 1:0,
1:0). Branky a nahrávky: 6.
Grosslercher (Schiechl, Hartl),
40. Rotter (Milam), 42. McLean
(Whitmore, Dzieduszycki) – 2.
Hanzl (Martynek, Trávníček),
10. Lukeš (Hübl), 19. Jánský
(Hübl, Lukeš), 19. Chaloupka

(Hořava). Rozhodčí: Baluška
(SVK) a Gebei (HUN). Vyloučení: 5:5, navíc Frolo (L) 2+2
min. Využití: 1:1. Zásahy: Kickert 17, Zopf 3 - Petrásek 45.
Diváci: 2 400.
Sestava Litvínova: Petrásek - Kubát, Frolo - Sklenička,
Pavlík - Pavelka, Gula - Kokeš,
Chaloupka - Jánský, Hübl, Lukeš
- Martynek, Hanzl, Trávníček Jurčík, Gerhát, Hořava - Písařík,
Piroš, Šrámek. Připraven Janus.
Trenéři: Rulík, Weissmann, Šlégr.
(jak)

Souš v historicky prvním
divizním derby porazila Litvínov
MOST - V historicky prvním divizním derby utkání mez Baníkem
Souš a FK Litvínov byli nakonec úspěšnější domácí, kteří svého soupeře vyprovodili výsledkem 6:2.
Úvodní gól viděla početná
návštěva po necelé půlhodině
hry a padl do sítě hostujícího
Litvínova, když si dal vlastence
Khaur. Ještě do poločasu zvýšil
na 2:0 Štípek, střelou ze značky
pokutového kopu.
Po přestávce přidal další gól
domácích Pátek a až pak se konečně dostal ke slovu také Litvínov. Po hodině hry vstřelil jeho
první branku Bíro. Následovaly
další dvě branky domácích, aby
na konečných 6:2 upravil v 81.
minutě hostující Horský. Domácí navíc ještě nedokázali proměnit druhou penaltu, nařízenou
v 67. minutě. Tu trestuhodně

zahodil Zápotocký.
„To, co jsme si před utkáním
řekli, tak jsme také splnili. Hosty
jsme měli přečtené a věděli jsme,
co od nich čekat. První poločas
byl v celku vyrovnaný a ve druhém poločase jsme hosty přehráli. Potvrdili jsme předchozí vlastní výsledky a jsem rád, že jsme
v tomto okresním derby na divizní úrovni uspěli. Hostujícímu celku přeji, ať se jim v soutěži daří,
neboť se utkání hrálo za pěkné
divácké návštěvy a to bych si přál
i v dalších společných střetnutích, protože diváci k fotbalu patří,“ řekl po utkání domácí kouč
Pavel Koutenský.

Baník Souš – FK Litvínov 6:2
(2:0). Branky : 44. a 73. ( z pen.)
Štípek, 29. vlastní (Khaur), 51.
Pátek, 70. Nuhič, 86. P. Hlaváček – 60. Bíro, 81. Horský. (jak)

TRAMPOLÍNKY
LITVÍNOV

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

720 212 560

Litvínovští plavci se připravovali na zimní sezonu v Čelákovicích
ČELÁKOVICE - Posledních deset srpnových dní absolvovalo bezmála 30 litvínovských plavců, včetně šestičlenného trenérského obsazení, tradiční letní soustředění.
Již podruhé zavítali do Čelákovic, kde je moderní pětadvacetimetrový krytý bazén.
Tento areál jim v loňském roce
naprosto vyhovoval. Přístup
veškerého personálu bazénu byl
naprosto perfektní a s úsměvem
a vždy ochotným hledáním řešení jakýchkoliv situací na nikom nešetřil.
„Na tréninky jsme se denně
přepravovali na kolech z areálu Říční lázně Jizerka v Novém
Vestci, Káraném, kde jsme byli
opět velice rádi ubytováni. Plavecká část soustředění probíhala

v dopoledních hodinách. Odpoledne bylo věnováno výjezdům na
kolech a suché přípravě. Odjížděli jsme s malou obavou, zda náročný program zvládnou všechny
děti, neboť letos s námi odjelo
spíše více, než méně opravdu malých dětí,“ prozradila Jana Haselbergerová s tím, že v klubu
probíhá takzvaná generační výměnu plavců.
Přechod mnoha dětí na střední školy zapříčinil v loňském
roce celkem vysoký úbytek dorostenců a věková hranice dětí
absolvujících soustředění se
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hodně snížila. Všichni plavci ale
zvládli soustředění bez větších

problémů a to jak ve vodě, tak
na suchu. Zbyl čas i na zábavu,

kdy se opravdu hodně pobavili
u soutěže „Česko hledá talent“,
dále se konal například turnaj
ve stolním tenisu, jízda zručnosti na kole, soutěže v rámci suché
přípravy a další. „Absolvovali
jsme i celodenní výlet do nedalekého zábavního parku Miraculum v Milovicích, kam si to ti
starší vyšlápli na kolech a mladší
cestovali vlakem,“ dodala Haselbergerová.
Plavecký klub Litvínov děkuje za podporu partnerům, Ústeckému kraji, městu Litvínov
a společnosti United Energy,
za poskytnuté prostředky, které
významně ovlivnily lepší úroveň
letošního plaveckého soustředění v Čelákovicích.
(jak)

Mostecký hokejový klub
Sport Most pořádá nábory
mladých hokejistů a hokejistek. Ty budou probíhat od
září do března, vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
a v neděli od 8.15 do 9.15 na
zimním stadionu v Mostě.
Informace u Luboše Jandery,
tel. 602 185 461.

Fotbalistky Souše
rozdrtily Brozany
Ženy Baníku Souš potvrdily roli favoritek a z dalšího
mistrovského utkání přivezly
tři body z Brozan, když rozdrtily domácí tým 0:8 (0:4).
Branky Souše střílely: Králová 3, Polívková 2, Šnebergerová, Tóthová a Budilová.

Baník si připsal tři
domácí body
Fotbalisté FK Baník Most
1909 si v dalším domácím
vystoupení připsali tři body
za vítězství nad mužstvem
Unionu Nový Bydžov. Zápas
skončil 1:0 a jediný úspěch
zaznamenal v 71. minutě
Hejda.

Hokejistky zajíždí
k utkání do Tachova
Do Tachova budou o víkendu k dalšímu mistrovskému zápasu cestovat hokejistky HC Litvínov. Ty se
zde střetnou v neděli 27. září
s domácím celkem od 17.15
hodin. Utkání je třetím kolem nové sezony.

V pondělí v Mostě na
derby
Druhá nejvyšší hokejová
soutěž bude mít na mosteckém ledě své pokračování
v pondělí 28. září, kdy domácí tým C Most nastoupí
v derby proti SK Kadaň. Bezesporu zajímavé utkání začíná v 17.30 hodin.

V sobotu na
minifestival
sportovních klubů
Minifestival sportovních
klubů se uskuteční v sobotu
26. září v litvínovském středisku Máj, a to od 10 do 18
hodin. Jeho součástí bude
burza sportovních potřeb,
ale také třeba křeslo pro zajímavého hosta nebo autogramiáda známých sportovců či
soutěže.
(jak)
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Krušných hor

Černý rybník

KRUŠNOHOŘÍ – Destinační
agentura Krušné hory vyhlásila v letošním roce opět soutěž
o nejlepší fotografii z Krušných
hor. Kromě kategorie PROFI se
letos soutěže mohli zúčastnit také
fotografové amatéři v kategorii
HOBBY. To nejlepší od jednotlivých autorů předkládáme čtenářům týdeníku Homér. Hlasujte
pro vítěze soutěže na FB týdeníku
Homér nebo Krušné hory – volný čas a turistika. Hlasovat může
každý pro tři vybrané fotografie
s určením pořadí.
(pur)
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Seznam distribučních
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Východ slunce na Velkém Špičáku

Obří bota

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

Pohled do údolí

Souznění

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

