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Na náměstí budou vonět štrúdly a dojit se krávy

PODPOŘTE VÝZVU!

„NENECHÁME SE ODPÍSKAT ANEB
NESLIBUJ A KONEJ,“ tak zní motto výzvy vládě ČR, kterou schválilo Předsednictvo Hospodářské
a sociální rady Mostecka. Výzva obsahuje požadavky na vládu před
jejím výjezdním zasedáním, jež se
bude v našem kraji konat 19. října.
Všichni, kterým není osud Mostecka
lhostejný, mohou výzvu podepsat.
Jedním z míst, kde je tak možné učinit až do 15. října, je informační recepce mosteckého magistrátu.

MOST – Na mosteckém prvním náměstí se chystá už na tuto sobotu 3. října Podzimní farmářská slavnost. Mostečané tak budou moci vybírat a nakupovat kvalitní potraviny regionálních výrobců a pěstitelů. Farmářská slavnost navíc slibuje bohatý doprovodný program a mimo jiné i soutěž ve štrúdlování.
Radnicí slibované farmářské trhy na 1. náměstí
budou mít své pokračování. Po jarních „farmářkách“ jsou na programu tuto sobotu další, Podzimní farmářské slavnosti. Mostecká radnice plní

svůj slib o oživení náměstí a program, který je připraven, zároveň splňuje i představu Mostečanů,
kteří si farmářské trhy na náměstí přáli a také to
vyjádřili před časem ve veřejné anketě. Farmářské

slavnosti budou ve znamení jablek. Připravena je
například soutěž ve štrúdlování, do níž se mohli
zájemci přihlašovat v Turistickém informačním
centru už s předstihem, a to do středy 30. září. Potřeba bylo vyplnit přihlášku a na slavnosti upéct
štrúdl na sladký způsob v minimálním počtu 3
kusů.
(Pokračování na straně 2)

Chybělo málo a v Litvínově
krmili kočky ulovenými
holuby
Debata jak z divadelní frašky se rozpoutala na jednání litvínovských
zastupitelů k tématu krmení koček
a holubů.
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Jak se žije v Mariánských
Radčicích
Exkurze do života v obci na Litvínovsku.
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Young for young v Mostě
popáté
Festival mladých divadel pro diváky
mladé nejen věkem odstartoval letos
v Mostě popáté.

12

9 771212 397004

39

 Podzimní farmářská slavnost nabídne Mostečanům už tuto sobotu kvalitní regionální potraviny, zajímavé soutěže a další doprovodný program.

Politická rošáda skončila
Most má novou vládu
MOST – Tragikomická rošáda na mostecké politické scéně, jíž jsme byli v posledních dnech svědky,
vyvrcholila tuto středu. Na mimořádném zastupitelstvu se rekonstruoval rozpadlý místní parlament. Výsledkem je nová vláda, noví radní a jiný
počet náměstků.
Nová koalice je v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu zastoupena čtyřiadvaceti křesly (Sč. Most –
17 křesel, ODS 3 křesla a ČSSD 3 křesla). K tomu
je však nutno přičíst křeslo zastupitelky Vendulky
Balášové, která těsně před začátkem zastupitelstva
oznámila odchod z řad ANO 2011. „Rozhodla
jsem se podpořit nově vzniklou koalici,“ uvedla

Vendulka Balášová. V zastupitelstvu zůstává tato
místní poslankyně jako nezařazená. V opozici zůstává Sdružení Mostečané Mostu (10 křesel), ke
kterému se z rozpadlé vlády přesouvají zastupitelé
z hnutí ANO 2011 (5 křesel) a KSČM (5 křesel).
Stejně jako v předešlých obdobích, také pro
zbytek tohoto volebního období zůstává rada
města jedenáctičlenná. Mění se ale počet náměstků primátora, který se snižuje ze tří na dva. Ve
vedení města bude fungovat pouze náměstek pro
rozvoj, majetek a městské služby a náměstek pro
školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku.
(Pokračování na straně 2)

Bylo to krásný,
ý
dík Honza
Mám kamaráda Standu.
du.
Má sice občasnou přítelkyni
ni
Majdu, ale ve svém útul-ném, staromládeneckém
bytě trávívá večery převážně sám. Nedávno mi
Standa vyprávěl příhodu,
jejímž aktérem byl on
a jeho spolužák z gymplu
Honza. Standova historka mě dostala „do kolen“,
pročež dovolte, abych se
o ni podělila i s vámi.
Jak už to tak v životě mužů chodí, na Honzu přišla
„druhá míza“. Zakoukal se do atraktivní mladé kočky
a hodlal s ní prožít romantický večer. Jenže jaksi nebylo kde. Jelikož byl Honza „tak trochu“ ženat, nezbývalo, než přemýšlet a improvizovat. Přes zběsilé ataky
rozbouřených hormonů na jindy pragmatickou Honzovu mysl, se mu na okamžik rozbřesklo: Standa! To
se rovná volný byt a tajemství schované jako v hrobě.
Tak se tedy kamarádi domluvili a roztoužený záletník
prožil se svou milou nezapomenutelnou vášnivou noc.
Když pak ráno dáma tiše jako myška opustila Standův
byt a Honza ustlal, jeho oči padly na prázdný blok na
stole. Lišácky se usmál, vzal do ruky tužku a na papír napsal krátký, ale výstižný vzkaz: „Bylo to krásný,
dík Honza“. Papír položil na ještě vášní sálající postel
a odešel. Nic by se v podstatě bývalo nestalo. Jenže život občas tropí zvláštní naschvály, a tak asi za hodinu
vešla do bytu Standova sestra Jana. Chodila tam každý týden pro bráškovo špinavé prádlo. Co se odehrálo,
když si něžný vzkaz šokovaná Jana přečetla, jsem pro
záchvat smíchu ze Standova vyprávění už příliš nevnímala. Vím jen to, že než se Standa z podezření o změně
svojí sexuální orientace dostal, dost se zapotil.
(Jméno cizoložníka je vzhledem k autenticitě příběhu smyšlené)
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Představení PARTIČKA
Kde - Velký sál Repre Most
Kdy – Ve středu 7. října od 20 hodin
Vstupné – 430 Kč
Vystoupí Michal Suchánek,
Ondra Sokol, Richard Genzer
a další.

Politická rošáda
skončila...
(Dokončení ze strany 1)
Kompetence bývalého náměstka pro ekonomiku a majetkové účasti bude rozdělena mezi
primátora (nadále jím zůstává
Jan Paparega) a náměstka Marka Hrvola.
Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Tomáše Kubala
je prioritním zájmem ODS nastolit ve městě politickou kulturu a kultivovat zdejší politické
prostředí. „S tím souvisí také to,
že jsme připraveni nabídnout
opozici zastoupení v jednotlivých komisích,“ uvedl Tomáš
Kubal. Společný program, který koaliční partneři podepsali
v úterý večer, řeší jako prioritu co nejrychlejší rekonstrukci
mostu u nemocnice. Další body
se týkají například výstavby
domu pro seniory s pečovatelskou péčí, vyřešení parkování
v okolí nemocnice, podpora
pokračování těžby uhlí a realizace parku nad sportovní halou.

Nová Rada města Mostu
Tomáš Kubal (ODS)
Daniel Drtík (ODS)
Zdeněk Brabec (ČSSD)
Karel Novotný (ČSSD)
Vendulka Balášová (Nez.)
Ondřej Málek (Sč. Most)
Jan Paparega (Sč. Most)
Vlastimil Vozka (Sč. Most)
Markéta Stará (Sč. Most)
Marek Hrvol (Sč. Most)
Náměstci primátora
Marek Hrvol - Náměstek
pro rozvoj, majetek a městské
služby, současně statutární zástupce primátora.
Markéta Stará - Náměstek
pro školství, kulturu, sociální
věci, zdravotnictví a informatiku
Povolební koalice Severočeši Most – ANO 2011 – KSČM
trvala necelý rok. Rozpadla se
10. září vystoupením Severočechů Most z koalice, údajně kvůli
špatné komunikaci mezi koaličními partnery.
(Bor)

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

Mimořádné zastupitelstvo:
Už jen svrab a neštovice!
MOST – Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Mostu,
které se sešlo tuto středu 30. září, to vřelo. Kromě sestavování nové
vlády se řešil i kontroverzní bod, týkající se novely obecně závazné
vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Výsledkem bouřlivé diskuse je, že mostečtí podnikatelé budou ze
svých nemovitostí platit nižší daň.
Nově složená koalice z řad
zastupitelů za Sč.Most, ODS
a ČSSD byla jednoznačně pro
snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Avšak
pouze pro podnikatelskou činnost, a to z koeficientu 1,5 na 1.
Opozice zastávala zcela opačný
názor. Mezi zastupiteli se strhla
bouřlivá diskuse. „Měli jsme ve
svém programu podporu malého a středního podnikání a domníváme se, že i touto formou
můžeme podpořit podnikatele
v našem městě,“ zdůraznil hned
na úvod předseda poslaneckého klubu Sč.Most a náměstek
primátora Marek Hrvol. S tím
ale rezolutně nesouhlasila například opoziční zastupitelka
za hnutí ANO 2011 Berenika
Peštová. „Není jediné město
v bezprostřední blízkosti Mostu
a ze sociálně slabé lokality, ať
je to například Litvínov, Teplice, Chomutov, Klášterec, Jirkov,
která by měla koeficient nižší.
Koeficient 1,5 mají už od roku
2011. Otázka je, jak je možné,
že město Most má tento koeficient ve vyhlášce až v roce 2014?
Já jsem pro podnikání, ale nemohu podporovat pouze jednu
zájmovou skupinu. Nevidím pro
to důvod,“ namítala zastupitelka
za ANO. Radní Jiří Zelenka (Sč.
Most) ale prohlásil, že výše daně
z nemovitosti má pro podnika-

tele z měst v sociálně slabých
lokalitách markantní význam.
„Jsem přesvědčený, že daně by
se tu zvyšovat neměly, protože je
to tady katastrofální. Lidé tady
přestávají podnikat, jejich děti se
odtud vystěhovávají a stěhují se
sem naopak Romové. A my tyto

z kasy každoročně 40 milionů
na odpady, na dopravu dalších
70 milionů. Nic proti tomu. Je to
pro všechny a ne jen pro vyčleněné lidi. Ale kasička města není
nafukovací a nějaké příjmy sem
musí jít,“ trvala na stávající výši
daně z nemovitosti pro podnikatele Berenika Peštová s tím,
že tento krok připraví městskou pokladnu o deset miliónů
korun. Náměstek primátora
Hrvol ale oponoval: „Domníváme se, že si to rozpočet může
dovolit. Jedná se zhruba o devět

Podnikatelé budou
platit nižší daň z
nemovitosti.
podnikatele, jak budeme podporovat občany tohoto města?“ přidala k odpůrcům návrhu novely
vyhlášky Blanka Nešporová ze
SMM. Hlasováním nakonec zastupitelé v poměru 24 PRO, 18
PROTI a 1, který se zdržel, návrh na snížení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti pro
podnikatele podpořili.
V závěru jednání zastupitelstva dostali svůj prostor v interpelacích a diskusi zastupitelé.
Debata se však zvrhla v osobní
útoky, obviňování a osočová-

Největším kritikem snižování daně z nemovitosti byli opoziční poslanci za ANO.
věci vůbec neřešíme. Nejedná se
jen o nějakých 950 podnikatelů,
ale i lidi, kteří jsou na ně navázaní,“ oponoval radní. S novým
návrhem na snižování daně pro
podnikatele nesouhlasil také
zastupitel za KSČM Adolf Sigmund. „Nejen za sebe, ale i za
ostatní podnikatele říkám, že
nás tato jednoroční částka nepoloží, a budu proto hlasovat, aby
zůstala ve stejné výši,“ prohlásil
zastupitel. „Město Most dává

milionů korun. Navíc s ohledem
na to, že se hospodaření města
vyvíjí pozitivně, nebude to mít
žádný negativní vliv.“ Zastupitelka za SMM Hana Jeníčková
v diskusi ještě připomněla, že
poslední úprava koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí se
týkala všech vlastníků nemovitostí. V návrhu, který ale ležel
nyní na stole, se jedná pouze o snížení pro podnikatele.
„Když budeme podporovat malé

ní. Vzájemné invektivy nebraly konce. Přítrž jim udělala až
Hana Jeníčková, která se přihlásila o slovo: „Navrhuji, aby se
tato nechutná diskuse ukončila.“
Primátor souhlasil a vyzval hlásícího se zastupitele Radka Beleje k poslední a stručné diskusi.
Ten vyslovil jednu pouhou větu,
kterou za politickým tyátrem
udělal tečku: „Dnes mi přijde, že
tu chybí už jen svrab a neštovice.“
(sol)

Radní za ANO rezignovali
před jistou „popravou“
MOST – Tři radní za hnutí ANO 2011 (Berenika Peštová, Jan Schiller
a Vladimíra Ilievová) zaslali primátorovi Mostu Janu Paparegovi
den před zasedáním mimořádného zastupitelstva svou rezignaci
na posty členů rady města. Předešli tak očekávanému odvolání, o
kterém se už několik dnů v kuloárech mluvilo. Odvolání mělo být
důsledkem politické rošády, jež se odehrála na zastupitelstvu 10.
září. Severočeši Most si přestali rozumět s ANO a s KSČM. Poté, co
se na prvním poprázdninovém zasedání obou koaličních partnerů
zbavili, začali jednat o zásadním přeskupení vlády. Text rezignačního dopisu zveřejňujeme v nezkráceném znění.
Vážený pane primátore,
při posledních komunálních
volbách jsme jako zástupci hnutí ANO 2011 díky voličům získali 6 mandátů v Zastupitelstvu
města Mostu. Byli jsme hnutím
Severočeši Most vyzváni k uzavření koaliční smlouvy ještě
společně se zastupiteli KSČM.
Tuto smlouvu jsme uzavřeli
a jednali vždy v jejím souladu.
Z titulu vzniklé koalice jsme získali 3 místa v Radě města Mos-

tu, abychom se mohli aktivně
podílet na jeho rozvoji a mohli
plnit body volebního programu.
Bohužel nám toto nebylo
umožněno a byl na nás neustále
vyvíjen tlak, který se týkal osobních zájmů členů rady za hnutí
Severočeši Most. Nikdy jsme nechtěli a nadále nechceme upřednostňovat zájmy jedince před
zájmy občanů města Mostu. Tyto
nátlaky vyvrcholily tím, že hnutí Severočeši Most vypovědělo

koaliční smlouvu, a to z důvodu
údajné „špatné komunikace“.
Velmi závažným a společensky nepřijatelným se však stal
akt předsedy základní organizace Severočechů Most Ing. Jiřího Zelenky, který 16. 9. 2015
telefonicky
VYHROŽOVAL
krajskému předsedovi a manažerovi našeho hnutí, že pokud
nebudou staženi do pátku 18.
9. 2015 do 15.00 hodin dva členové Rady města Mostu, tak je
„mediálně zničí“. Jedná se o Ing.
Bereniku Peštovou Ph.D. a Ing.
Jana Schillera. Za tímto účelem
byla dokonce hnutím Severočeši
zorganizována kompromitující
schůzka a po neuposlechnutí ze
strany krajského vedení ANO
2011 nahrávka z této schůzky
také patřičně mediálně zveřejněna. Tyto kroky jsou již předmětem vyšetřování orgánů čin-

ných v trestním řízení.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhodli, že nebudeme „otroky“ mocenských
manýrů panujících ve vedení
města Mostu. Nebudeme tiše
podporovat vznik trafik určených pro věrné a oddané hnutí
Severočeši Most. Nebudeme
součástí machinací, spekulací
a totalitních praktik jediného
vládce. Za těchto okolností hnutí ANO 2011 odmítá nést politickou zodpovědnost za řízení
a stav města Mostu.
Tímto Vám, pane primátore,
oznamujeme naši REZIGNACI na funkce členů Rady města
Mostu k 29. 9. 2015.
Ing. Berenika Peštová Ph.D.,
Ing. Jan Schiller, Ing. Vladimíra Ilievová
(red)

Na 1. náměstí budou vonět
strúdly a dojit se krávy
(Pokračování ze strany 1)
Pečené dobroty bude v den
slavnosti hodnotit odborná porota. „Pro štrúdlování jsme se
rozhodli vzhledem k ročnímu
období. Je čas sklizně jablek. Na
jaře jsme měli aktuálně jahody
a soutěž v pojídání jahodových
knedlíků,“ komentovala, proč se
město rozhodlo právě pro soutěž
v pečení nejlepších jablečných
závinů, tisková mluvčí mostecké-

ho magistrátu Alena Sedláčková
a k soutěži ještě dodala: „Porotu
bude tvořit primátor Jan Paparega, organizátor Severočeských farmářských trhů Adam Weber a ředitelka Okresní agrární komory
v Mostě Ludmila Holadová. Hodnotit se kromě chuti bude také
vzhled pečiva, jeho vůně apod.“
Doprovodný program Podzimní
farmářské slavnosti si pak mohou užít lidé všeho věku. Kromě

prodeje kvalitních regionálních
výrobků jsou připraveny soutěže pro děti a také zvířecí farma.
Ukázka zemědělské techniky
a soutěže v dojení krav. O hudební zábavu se postará kapela
Stará sešlost a svůj den tu budou
mít i senioři. Na náměstí se bude
konat totiž i Oslava dne seniorů.
Farmářské trhy budou na
náměstí pokračovat i v příštím
roce. Pravidelně se tu ale konat

nebudou. „Bohužel se nepodařilo dojednat pravidelné konání
farmářských trhů, i když to vedení města zvažovalo. Obyvatelé
ale o tento druh akcí nepřijdou.
Počítá se s tím, že by se farmářské trhy a slavnosti konaly v obdobném duchu jako letos, tedy
příležitostně několikrát do roka
a s doprovodným programem,“
uvedla ještě mluvčí Alena Sedláčková.
(sol)

zpravodajství

2. říjen 2015
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Vyhlašuje se další ročník sochání
MOST – O letní sochání v Mostě lidé nepřijdou. Už v těchto dnech
vyhlašuje město další ročník. Do letního sochání se mohou přihlašovat umělci už nyní a posílat své návrhy.
Po letošní přestávce město
Most vyhlašuje 1. bienále sochařského sympozia. Zájemci
z řad umělců mohou podávat
přihlášky k účasti na sympoziu, a to až do 31. března
2016. „K přihlášce musí výtvarníci přiložit dokumentaci
svých prací z kamene a návrh
sochy, kterou by chtěli pro město Most během sympozia vytvořit,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena

Sedláčková. Letní sochání zůstává v prostředí, na které jsou
umělci i lidé, kteří sledují práci
sochařů, zvyklí. Sochy budou
i v příštím roce vznikat pod
širým nebem v areálu děkanského kostela. Sympozium se
bude konat rovněž v tradičním
termínu, tedy v druhé půli července. Slavnostní zahájení by
se mělo uskutečnit 18. července
a ukončení je naplánováno na
30. července 2016. Tématem

sympozia pro následující ročník je „Harmonie prostoru harmonie života jako protipól
uspěchané doby“.
„Město vybere návrhy pěti výtvarníků, tak jak bylo zvykem
i v minulých ročnících. S nimi
podepíše smlouvu na odměnu
ve výši patnácti tisíc korun. Sochy budou z hořického pískovce,
který zajistí pro umělce město,
včetně stravného na den a také
ubytování či ostření nástrojů,“
podotkla dále tisková mluvčí.
Výhodou pro příští ročník je, že
umělci mohou své výtvory přizpůsobit a nechat se inspirovat

i místem, kde by měla být jejich
díla umístěna. Město vybralo
pro sochy několik míst a jedná se většinou o parky. „Vybrali
jsme celkem šest lokalit, které
by sochy měly krášlit. Jedná se
o park nad sportovní halou, lesopark Hrabák, park pod areálem
nemocnice, areál Aquadromu,
prostor před objektem č.p. 390
na křižovatce ulic Lipová – Topolová a nebo také park na Skřivánčím vrchu, který je náhradní
lokalitou,“ vyjmenovala Alena
Sedláčková. V minulých ročnících se lokality pro sochy vybíraly až dodatečně.
(sol)

Sochařské sympozium letos u kostela chybělo.
Těšit na další se můžete už za rok.

Karamboly na krajských
silnicích jsou třetí nejvyšší
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Na silnicích Ústeckého kraje se stalo
během první poloviny roku šest tisíc dvě stě šedesát dopravních nehod. Zemřelo při nich dvacet šest lidí. Je to o devět set více dopravních nehod než ve stejném období loňského roku.
Nejkritičtější byly letošní
prázdniny, kdy došlo na silnicích k prudkému nárůstu počtu dopravních nehod. Během
července a srpna 2015 se stalo
v Ústeckém kraji 1 675 dopravních nehod, z toho 839 v červenci a v srpnu 836. Při nich
zemřelo jedenáct lidí. V počtu
usmrcených osob se jedná však
o nejnižší číslo za posledních
pět let. Nejtragičtější prázdniny
na krajských silnicích byly totiž
v loňském roce, kdy zemřelo 15 osob. „Počet dopravních
nehod během července a srpna
negativně ovlivnilo zejména
extrémně horké počasí. Naproti
tomu došlo k poklesu smrtelných následků nehod,“ potvrdila krajská policejní mluvčí
Šárka Poláčková. I když počet
dopravních karambolů strmě
narůstá, počet usmrcených lidí
na silnicích klesl za posledních
sedm let nejvíce. „V roce 2009
zemřelo na krajských silnicích
při dopravních nehodách 46
lidí! V letošním roce to bylo 11.
V roce 2009 došlo k 5 309 dopravním nehodám, letos to bylo
však suverénně nejvíce nehod za
posledních sedm let, a to 6 260
nehod,“ srovnala statistiky počtu dopravních nehod a usmrcených za I. pololetí Šárka Poláčková.
Ústecký kraj drží v počtu dopravních nehod v první půli letošního roku smutnou statistiku
v rámci celé ČR. Obsadil totiž
třetí příčku. Více dopravních
nehod se stalo už jen ve Středočeském kraji (7 922) a v Praze

(13 595). V celé republice se ve
stejném období stalo 59 744 dopravních nehod.

Na Mostecku drží
prim alkohol za
volantem
Na procentu tragických nehod se podíleli i řidiči z Mostecka. Tady došlo během prvního
pololetí k jedné smrtelné nehodě na silnicích. Celkem se ale
na Mostecku bouralo nejméně
ze všech okresů v kraji. Došlo
zde k 673 dopravním nehodám.

cích. Tady zemřelo na silnicích
osm osob. Naopak „s čistým štítem“ vyšlo Ústí nad Labem, kde
sice došlo k nejvíce dopravním
nehodám, ale nikdo na silnicích
nezemřel. „Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod během
prvního pololetí v okrese Most
patřil na prvním místě způsob
jízdy, což je například jízda na
nesprávné straně vozovky, nedodržení bezpečnostní vzdálenosti,
nesprávné otáčení, nevěnování
se řízení vozidla podobně. Tyto
faktory zapříčinily 400 dopravních nehod,“ potvrdila policejní
mluvčí Šárka Poláčková. Druhou nejčastější příčinou bylo
nedodržení rychlosti, což způsobilo 94 nehod a také nedání
přednosti, které vedlo k 92 ne-

V počtu nehod za první pololetí zaujímá
Ústecký kraj třetí příčku v celé ČR.
V loňském roce se ve stejném
období stalo ještě o devadesát
dopravních nehod méně.
Nejvíce řidiči bourali v Ústí
nad Labem (1 315), ale také
v Chomutově (959) a v Teplicích (958). Nejvíce smrtelných
nehod se stalo ale v Litoměři-

hodám. Příčinou dopravních
nehod je stále častěji, a především na Mostecku, alkohol
za volantem. Tady byl alkohol
příčinou 26 dopravních nehod.
Podíl alkoholu na dopravní nehodovosti v procentech je tak
nejvyšší v kraji (3,86 %).

Na železničních
přejezdech v první
půli bez tragédie
Počet dopravních nehod, které se staly na železničních přejezdech, se v posledních třech
letech v Ústeckém kraji snížil.
V roce 2013 došlo na přejezdech k 31 kolizím, avšak nikdo
nezemřel. V loňském roce se na
přejezdech stalo 26 nehod, přičemž zemřel jeden člověk, čtyři byli těžce a tři lehce zraněni.
„V letošním prvním pololetí došlo
k 25 nehodám na železničních
přejezdech, během té doby nedošlo k žádné smrtelné nehodě.
Jeden člověk byl zraněn těžce
a šest lehce. Zvýšil se ale počet
nehod na železničních přejezdech v obci, zatímco v předchozích dvou letech jich bylo po 17,
letos se jednalo o 20 případů,“
uvedla dále krajská policejní
mluvčí. Dopravní policisté také
varují a upozorňují na rizika na
silnicích zvláště teď na podzim
a při blížící se zimě. Patří mezi
ně především ochrana chodců,
cyklistů i motorkářů reflexními
prvky. „Řidiči i ostatní účastníci
silničního provozu by si měli uvědomit, že se zhoršuje viditelnost
na silnicích vlivem počasí. Proto
je velmi důležité pamatovat na
reflexní prvky. Zhruba polovina
chodců zemře za snížené viditelnosti,“ apelovala policejní mluvčí na účastníky silničního provozu s tím, že chodec v mnoha
případech auto vidí, nikoliv
však auto chodce. Pozornost by
měli řidiči věnovat i měnícímu
se povrchu vozovky a pamatovat
na včasnou výměnu pneumatik,
správné osvětlení vozidla a přiměřenou rychlost.
(sol)

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

( 773 030 030
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Hyundai pomáhá Černým andělům
i dětem v dětských domovech
Rekonstrukce areálu Lomská, Litvínov – 3. etapa
Na projektu „Rekonstrukce areálu Lomská, Litvínov – 3. etapa“ se stále intenzivně pracuje. V rámci rekonstrukce objektu šaten, které byly ve velmi špatném
technickém stavu, došlo k odstranění části tvořené sestavou UNIMO buněk včetně
dělicí zděné stěny a dřevěné střešní konstrukce. K ponechané zděné části objektu
byla následně ve stejném půdorysu přistavěna nová zděná dvoupodlažní přístavba
s novými šatnami a sociálním zázemím. V současné době je dokončena hrubá stavba
včetně zastřešení, osazení okenních výplní, betonových podlah a zřízení terasy na
původní ploché střeše ponechané části objektu. V současné době jsou prováděny
vnitřní instalace (elektro, voda, topení, kanalizace). Z vnější strany je dokončováno
kompletní zateplení objektu včetně finálního barevného provedení.
Realizace projektu bude dokončena do poloviny října 2015.
Na projekt byla uzavřena Smlouva č. CZ.1.09/1.2.00/88.01360 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
kterou byla na projekt alokována částka ve výši cca 6,1 mil. Kč, podíl města by měl
činit 15% celkových uznatelných nákladů, tj. cca 1 mil. Kč.
Žádost o dotaci byla podána v rámci 69. výzvy do Regionálního operačního programu II Severozápad, prioritní osa 9.1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory
9.1.2 podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
www.europa.cz
www.nuts2severozapad.cz
Další podrobnosti projektu naleznete na www.mulitvinov.cz/projekty-mesta/

MOST – Mostečtí Černí andělé budou opět jezdit vozy v Česku nejoblíbenější značky Hyundai. Během předváděcí akce nového modelu Hyundai Tucson Černým andělům předal klíčky od dvou vozidel
jednatel společnosti Autosalon Most Josef Solnař. Další vůz převzala Veronika Kašáková, autorka knihy Z děcáku na přehlídková mola.
Objíždět s ním bude dětské domovy a přesvědčovat děti, že i na ně
může v životě čekat úspěch.
Autosalon Most podporuje
Černé anděly už třetí sezónu.
Nové vozy vždy házenkářkám
zapůjčí na rok. Jedno auto získává k využití trenér, druhý je
určen přímo pro hráčky, které
do Mostu dojíždí na tréninky.
Vozy od Josefa Solnaře převzali
kapitánka týmu „A žen“ Lucia
Súkenníková a trenér Luboš
Hudák. „Jsou to skvělá auta.
Můžeme se na ně spolehnout.
Snažíme se jezdit bezpečně,
i když nám to vždy nevychází.
Partnerství s Autosalonem Most,
které trvá už třetí rok, je nám
velmi ku prospěchu. Děkujeme
za něj,“ nešetřila chválou na Autosalon Most i jednatele firmy
Josefa Solnaře Lucia Súkenníková. Také finalistka České miss
z roku 2014 Veronika Kašáková děkovala Josefu Solnařovi.
Letos totiž startuje její projekt
ROADSHOW S VERONIKOU,
který by se bez podpory Autosalonu Most nemohl uskutečnit. Veronika, která sama vyrůstala v dětském domově, bude
objíždět 144 dětských domovů
v celé republice. „Na cestě, která
bude trvat tři roky, chci dětem
z dětských domovů pomáhat
s objevováním a rozvíjením jejich nadání a dovedností, výběrem školy a povolání a hlavně
s přípravou na jejich budoucí
život, který na ně čeká za branami dětských domovů. Odchod
z dětského domova byl pro mě
těžkou zkouškou, a proto je cílem
tohoto projektu předat dětem své
životní zkušenosti. Pomoci jim

se startem do života. Dodat jim
odvahu, sílu a sebedůvěru. A stát
se pro ně oporou a rádcem. Projekt by byl nemožný bez auta.
Vyprávěla jsem o něm Josefu Solnařovi a ten měl okamžitě řešení.
Pro projekt mi zapůjčí Hyundai,
za což mu velmi děkuji,“ dodává Veronika Kašáková. Kromě
dvou slavnostních okamžiků,
při kterých byly vozy Hyundai
předávány, čekal na návštěvníky autosalonu pestrý program.
Vidět mohli například vystoupení Tanečního studia Kamily
Hlaváčikové, hudební vystoupení dětského bubeníka Václava Jareše, který je ve své kategorii stříbrný na Mistrovství ČR
v bubnování nebo šou na kole
Martina Šimůnka, při které divákům tuhla krev. Hlavním bodem programu ale bylo předsta-

Dvě vozidla Hyundai na rok opět získali Černí andělé.
vení nového modelu Hyundai
Tucson, který si mohli návštěvníci autosalonu nejen důkladně
prohlédnout, ale také na vlastní
kůži vyzkoušet. „Zcela nový
Tucson představuje pro značku
Hyundai v Evropě výrazný krok
kupředu. Nový model navazuje
na úspěšná SUV Hyundai, jichž
bylo v Evropě prodáno přes milion vozů,“ představil nový model
Josef Solnař. Hyundai Tucson se
může chlubit odvážným a atletickým exteriérem, který vytváří SUV s jedinečným vzhledem.
Ušlechtilý interiér kombinuje

eleganci s ergonomií. Nechybí
praktická výbava a konektivita
přizpůsobená potřebám zákazníka, nový navigační systém se
službami TomTom LIVE a sedmiletým předplatným aktualizací zdarma, kompletní výbava
v oblastech aktivní a pasivní
bezpečnosti a široká nabídka
motorů s výkony od 115 k do
186 k. Nový podvozek pro Evropu je zaměřený na jízdní
komfort a jízdní dynamiku.
Všechny varianty pro evropský
trh budou vyráběny v Evropě.
(PI,pur)

Tři roky ve vozidle Hyundai bude
za dětmi z dětských domovů
jezdit Veronika Kašáková.

Oﬀroad safari pro nevidomé
KRUŠNÉ HORY - Offroad safari nabízí jízdu terénním vozem a poutavé vyprávění průvodce Martina Bareše.
Tento výlet je uzpůsoben
speciálně pro nevidomé v rámci akce Krušné hory bez bariér,
účastnit se může samozřejmě
i doprovod. Průvodce Martin
vás vezme na místa, ze kterých
na vás atmosféra doslova dýchá
a jejich jedinečné genius loci
dokreslí svým osobitým vyprávěním.
Co vás čeká v sobotu 3. října
od 10 do 16 hodin
•

Flájská přehrada a Flájský plavební kanál ze 17.

•

•

•

století, který sloužil pro
přepravu dřeva
Kontroverzní
větrné elektrárny z blízka
a spousta zajímavostí,
které se k nim váží
Jeden z nejzajímavějších
komplexů budov v Krušnohoří u bývalé vycezovací huti na německé
straně hor
Otisky vzácných prvohorních plavuní a přesliček

Cena: 490 Kč (290 Kč – dítě),

Rezervace a informace na tel:
+420 605 231 697

•

Co vás čeká v neděli 4. října
od 10 do 16 hodin

•

Magické sopky, daleké výhledy, kouzelná stepní krajina. Za
tím vším nemusíte letět přes půl
zeměkoule!
•
podíváte se na místa,
o kterých jste neměli
tušení
•
ohromí vás kouzelné
výhledy do rozmanité
krajiny
•
navštívíme nejznámější
horu paraglidingu Ranou a jeden z místních

•

tajemných hrádků
při troše štěstí uvidíme
sysly ve volné přírodě
budeme rýžovat české
granáty, které si můžete
vzít s sebou domů
zajedeme na farmu, kde
můžete ochutnat domácí
kozí sýr a seznámit se se
70 kozami, 3 koni, 2 kravami, 1 psem a spoustou
koťat

Cena: 790 Kč (390 Kč – dítě.
Můžete se přidat také vlastním
offroadem nebo SUV, cena se
v takovém případě nemění).
Rezervace a informace: +420
605 231 697
(red)
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Chybělo málo a v Litvínově
krmili kočky ulovenými holuby
LITVÍNOV – V téměř hodinovou frašku se změnila diskuze zastupitelů k nové obecně závazné vyhlášce o udržování čistoty veřejných
prostranství. Podle návrhu vyhlášky by se v Litvínově nesměli krmit
holubi a jiná volně žijící zvířata. Největší emoce vzbudil zákaz krmení koček.
Vyhláška byla pro zastupitele velmi tvrdým oříškem. Proti
sobě se totiž postavily dva tábory obyvatel města. Jedni si stěžují na krmení koček a holubů,
na zbytky jídel v trávě a u domů,
které lákají hlodavce a hmyz
a zapáchají. Druzí poukazují na
to, že krmení koček a holubů
je pro mnohé seniory jedinou
zábavou a kontaktem s okolím, krmit zvířata se dá i bez
zanechaného nepořádku a pro
regulaci volně žijících koček by
měl spíše sloužit kastrační program než zákaz krmení. Jednání
o vyhlášce zahájila svým velmi
emotivním vystoupením Jarmila Lindauerová, žena, která kočky sama krmí. Před zastupiteli
se při představě, že už nebude
moci zvířata dál krmit, rozplakala a nebyla schopna slova. Pak
už se rozpoutala diskuze, ve které se zastupitelé přeli, zda krmení koček a holubů zakázat, ale
krmit labutě, lišky a ostatní zvěř
povolit. Také nebylo zcela jasné, kdy už se jedná o přestupek
proti vyhlášce, a kdy ještě ne.
„Holuby a kočky krmí převážně senioři. Už vidím strážníka,
jak dává osmdesátileté stařence
pokutu za to, že nalila kočkám
mléko. Navrhuji raději navýšit
finance na kastrační program.
Je pravda, že právě ženy, které

kočky krmí, městské policii s kastračním programem hodně pomáhají. Kočky jsou navyklé chodit na jedno místo, důvěřují jim
a snáze se dají odchytit,“ uvedl
Martin Klika (ČSSD). Na stížnosti obyvatel, kterým se nelíbí
krmení zvířat, upozornil velitel
Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. „Během roku jsme
řešili čtyři případy, kdy docháze-

uvedl Zdeněk Urban. Podle
Martina Kliky ale čtyři případy
za rok nejsou tak alarmující,
aby musela vzniknout nová vyhláška. Do výkladu vyhlášky se
zamotal vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček.
Zastupitelé od něj chtěli přesně
definovat, kdy už lidé páchají
přestupek a kdy ještě ne. „Když
nezůstanou na místě zbytky
jídla a misky, pak se o přestupek nejedná,“ snažil se vysvětlit
Petr Řeháček. Zastupitelům ale
tohle vysvětlení nestačilo. Zajímali se, jak daleko může člověk
od krmených koček odejít, než

Poprvé zastupitelé používali
hlasovací zařízení.
lo k velkému znečišťování veřejného prostranství kvůli krmení
koček. Například v Tylově ulici
chodil kočky krmit obyvatel jiné
části města. Lidem z Tylovy ulice vadil nepořádek a zápach. Na
místě jsme odchytili deset koček,“

po nich uklidí, zda je přestupek házet kočkám jídlo z okna
a zda je přestupek také, když
malé dítě hodí holubům kousek
pečiva. „Budeme tu honit ty, co
krmí kočky, když si nedokážeme
poradit ani s majiteli psů, kteří

neuklízí po svých zvířatech exkrementy,“ podotkl Daniel Volák (HOR). Jiný pohled na věc
má Hana Žihlová (Sdružení Litvínováci). Ta bydlí v místě, kde
strážníci v letošním roce odchytili nejvíce koček. „Množství koček v naší ulici mi nijak nevadí.
Ony jsou chudinky fakticky úplně blbé. Skáčou pod auta, příliš
dlouho nevydrží,“ konstatovala
zastupitelka. O tom, zda už se
jedná o přestupek a znečišťování
veřejného prostranství, by podle
některých zastupitelů měli umět
rozhodnout litvínovští strážníci
i bez vyhlášky. Další debata se
rozpoutala kvůli holubům. Zda
ponechat ve vyhlášce zákaz krmení holubů, kteří znečišťují
město a přibývá jich a kočky
vypustit, nebo vynechat zákaz
krmení všech zvířat. Originální
návrh přednesl Patrik Cmorej
(ČSSD). „Navrhuji povolit krmení koček pouze ulovenými
holuby. Tím se město zbaví holubů a nakrmíme kočky,“ odlehčil
celou diskuzi Patrik Cmorej.
Nakonec se zastupitelé rozhodli
vyhlášku z jednání zatím stáhnout. „Ať už rozhodneme krmení
zakázat, nebo povolit, vždy bude
půlka občanů s naším rozhodnutím nespokojená. Jídlo pro kočky
vedle vchodů do domů znamená
zápach, přitahuje hmyz a potkany. Stěžují si na to zejména
rodiče malých dětí,“ podotkla
místostarostka města Erika Sedláčková (KSČM). Vyhláškou se
budou zastupitelé znovu zabývat.
(pur)

„Našlapaný“ program zastupitelstva
zdržel jednání do večerních hodin
a Martin Klika (ČSSD) žádali
záznamy z jednání Bezpečnostní rady města. „Stojím za tím, že
vedení města nezvládlo situaci
při srpnovém výbuchu v Unipetrolu, ani při červencovém
výbuchu v Janově,“ připojil se
k Danielu Volákovi Martin Klika. Starostka Kamila Bláhová ale
zveřejnění záznamů z Bezpečností rady města odmítl s tím,
že jsou neveřejné. V souvislosti s prázdninovými událostmi
schválili zastupitelé devítičlenný
Výbor pro bezpečnost a ochranu
obyvatel, jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města
v oblastech prevence kriminality
a připravenosti obce na řešení
mimořádných událostí a krizových situací. Dále opoziční zastupitelé zkritizovali rozhodnutí

Rady města Litvínova podpořit
variantu číslo jedna, tedy neprolomení těžebních limitů ani na
Dole Bílina ani na lomu ČSA.
„Tak závažné rozhodnutí mělo
být posunuto do jednání zastupitelstva. Jestliže Litvínov nepodpoří prolomení limitů, je také potřeba lidem říci, že už v roce 2018
nebude tříděné uhlí do ekologických kotlů, které nyní pořizují
z kotlíkové dotace,“ upozornil
Martin Klika. To ale starostka
odmítla s tím, že žádné podobné
informace nemá. Opozice pak
při projednávání usnesení z Výboru pro životní prostředí podpořila usnesení zastupitelstva,
ve kterém žádá vládu ČR, aby
neodkládala konečné rozhodnutí o územních limitech těžby na
velkolomu ČSA na rok 2020, ale
rozhodla v této otázce do konce
roku 2015. „Další odklad přináší
pouze nejistotu obyvatelům obcí
dotčených těžbou. Vláda by měla
rozhodnout ještě letos,“ konsta-

toval Martin Klika. S dalším
bodem usnesení ale opozice nesouhlasí. Litvínovské zastupitelstvo v něm žádá vládu ČR, aby
zajistila převod ložisek hnědého
uhlí nalézajících se za limity do
nebilančních zásob. „Při současné politické i ekonomické situaci
v Evropě a ve světě vůbec by to
byl velmi špatný krok. Česká republika by se stala závislá na
cizích zdrojích energie, zejména
na dodávkách plynu,“ doplnil
Martin Klika. Na úvod jednání
také zastupitelé zvolili nového
radního. Stal se jím Roman Ziegler (ANO). Návrh starostky Kamily Bláhové na nového radního
podpořila také opozice. „Roman
Ziegler je aktivní zastupitel, který
se zajímá o problémy města. Budeme ho podporovat,“ vyjádřil se
před hlasováním Daniel Volák.
V radě města nahradil Roman
Ziegler Martina Lišku, který rezignoval na funkci z osobních
důvodů.
(pur)

lze říct, že provozování zimních
stadionů stojí městský rozpočet
ročně zhruba 23 mil. Kč, tato
částka se dá předpokládat i v roce
2016. Město Litvínov hradí každoročně provoz zimního stadionu v plné míře. Ve vztahu
k mládežnickému hokeji navrhla
pracovní skupina pro hodnocení
žádostí o dotace z rozpočtu města poskytnout částku 3 297 000
Kč na pronájem ledové plochy
a částku 50 tis. Kč na ubytování
dojíždějící hokejové mládeže.
Tento návrh bude předmětem
dalších jednání v orgánech města
a konečná suma bude také záležet

na možnostech rozpočtu města.
V rámci požadavků HC o.s. nebyl
ani v minulém roce krácen žádný
požadavek sdružení s výjimkou
ubytování mládeže z jiných obcí,
kde došlo o krácení na polovinu.
I díky podpoře města mohou
mladí hokejisté v porovnání s jinými sporty platit poměrně nízký
příspěvek. HC VERVA Litvínov,
a.s. je subjektem, který město nemůže formou dotací podporovat,
protože by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu. Vedení
města usilovalo o vyšší úroveň
spolupráce s představiteli litvínovského hokeje při nominaci

zástupců města do orgánů
společností HC
VERVA Litvínov, a.s. a HC
Litvínov, občanské sdružení. Návrh města
ze dne 02. 02. 2015 byl ze strany
mládežnického hokeje ignorován. Zůstalo jen u běžné komunikace na úrovni vedoucích odborů, kteří jsou s hokejisty takřka
v denním styku prostřednictvím
zaměstnanců města na zimních
stadionech a ad hoc schůzek vedení města se zástupci obou subjektů.
(pur)

LITVÍNOV – Poslední jednání litvínovských zastupitelů se opět protáhlo do pozdních večerních hodin. Naštvaní občané, kteří čekali na
projednávání „svých“ bodů, případně chtěli vystoupit v diskuzi, se
příliš nebavili.
Na úvod jednání vyhlásila
starostka Kamila Bláhová minutu ticha k uctění památky Jana
Slabého, bývalého zastupitele
města, který zemřel po dlouhé
nemoci v úterý 22. září. Před
zahájením samotného jednání
vyzvala starostka zastupitele Daniela Voláka (HOR), aby se jí veřejně omluvil za svou kritiku postupu vedení města při srpnové
havárii v Unipetrolu RPA, konkrétně za vyjádření, že v Mostě
byli pružnější, protože primátor
si nelakoval nehty. „Mohl bych
se maximálně omluvit litvínovské veřejnosti za to, že jste zatím
nebyla odvolána,“ kontroval
okamžitě Daniel Volák. Nicméně její připomenutí srpnových
událostí vyvolalo okamžitý
ohlas u opozice. Daniel Volák

 OTÁZKA PRO...
Kamilu Bláhovou, starostku
města Litvínova
Při loňském historickém
úspěchu litvínovských hokejistů se živě diskutovalo o významnější podpoře hokeje ze
strany města Litvínov. V jaké
výši počítá město Litvínov ve
svém rozpočtu na rok 2016
s finanční podporou pro HC
Verva a mládežnický hokej?
Komunikují zástupci města při
sestavování rozpočtu s představiteli litvínovského hokeje
o potřebách tohoto sportu?
Rozpočet na rok 2016 je v současné době projednáván. Obecně

Čistá duše
Monika byla jiná než všechny ostatní ženy, které znal.
Proto si ji vzal, proto ji tak
miloval. Čistá duše, neschopná zlé myšlenky. V jeho světě
plném bezohledných obchodních partnerů, prolhaných
politiků a falešných přátel byla
Monika jako zjevení. Čerpal z ní sílu.
Snažil se uchránit
Moniku
reality,
snažil se, aby se
nesetkávala s lidmi, se kterými on
musel být v denním
kontaktu.
Když přišel domů
unavený z toho,
jak musel být celý
den ve střehu, čelit intrikám a sám
je vymýšlet. Moničin jasný pohled na život,
její bezbřehý údiv pokaždé,
když se setkala s podvodem, to
vše mu pomáhalo, aby si sám
uchoval alespoň trochu nadhledu. Věděl ale, že musí Moniku ochraňovat. Uvěřila by
každému, v ničem neviděla zlý
úmysl. Snažil se, aby měla jeho
žena všechno, po čem toužila.
Nemohl jí ale dát dítě. Monika nebyla schopna dítě počít.
Udělal by všechno pro to, aby
se to změnilo. Chodili spolu
po doktorech, zaplatil drahé
léčení v zahraničí. Nic nepomáhalo. Podle lékařů byl Moničin zdravotní stav nezvratný.
Navrhl Monice adopci, ona ale
stále věřila, že nakonec bude
vlastní dítě mít. Vyzkoušela
všechno a on jí nebránil. Přál
si jen, aby byla šťastná. Když
mu vyprávěla, že konečně našla způsob léčby, celá zářila.
To světlo jakoby vycházelo
z ní. Byla klidná a pokojená
a on proto také. Nechtěla mu
zatím říct, co dělá. Prý aby vše
nezakřikla. Byla ale šťastná
a spokojená, a tak nepátral. Po
čase si všiml, že už nezáří. Její
obličej jakoby pokryl zvláštní stín. V očích měla uštvaný
výraz. V noci ji dokonce slyšel
tichounce plakat. Myslel si,
že je to proto, že se její pokus
otěhotnět nedaří. Že snad přichází o naděje. Myslel si, že
postačí, když bude u ní, bude
jí oporou. Až se Monika smíří
s tím, že vlastní dítě mít nebudou, pak s ní znovu promluví
o adopci. Zatím si připraví
půdu, zjistí, co je potřeba udělat, spojí se s lidmi, kteří mu
s adopcí pomohou. Představoval si pro Moniku malinkou
blonďatou holčičku, andílka,
který by měl povahu jako ona.
Monika se zatím uzavírala víc
a víc do sebe. Byla smutná,
vylekaná. Když se jí zeptal,
jestli se něco neděje, nechtěla
mluvit. Plakala stále častěji.
Už toho měl dost. Tohle dál
nešlo. Chtěl zpět svou ženu, ze
které mohl čerpat klid a sílu.
Když nechtěla sama říct, co
se jí děje, rozhodl se, že si to
zjistí sám. Nechal Moniku sledovat, chtěl vědět, kam chodí.
Chtěl si být jist, že jeho ženě
nikdo neubližuje. Když odešel
do práce, Monika se vydala
autem za město. Zaparkovala
u domu obehnaném vysokým
kamenným plotem. Když zvonila u branky, byla nápadně
bledá a celá se třásla. Vešla
do domu. Soukromý detektiv,
který ji sledoval, přelezl plot
a nahlédl do domu velkým
oknem. Vyfotil, co viděl a šel.
Když se díval na fotky, které
mu detektiv přinesl, cítil kámen v žaludku. Monika ležela
na monstrózním kamenném
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stolu, nahá s hlavou zakloněnou. Nad ní cizí chlap. Poléval
ji nějakou tekutinou, na další
fotografii už bylo patrné, že
se ti dva spolu oddávají sexu.
Jeho Monika, jeho čistá duše.
Svět kolem něj se začal bortit.
Nikdy by nevěřil,
že o Moniku přijde takovým způsobem. Neuměl si
představit, že by
s ní dál mohl žít.
Potom, co ho tak
sprostě podvedla.
Přišel domů, Monika měla uplakané oči. Uhodil na
ni. Ukázal jí fotky,
řekl, že už s ní nechce žít. Podvedla
ho, není taková,
jakou se dělala. Monika na
svou obhajobu neřekla nic.
Řekl jí, že odejde a vrátí se až
druhý den. Ona ať se zatím
sbalí a odveze si všechno, co
potřebuje. Dá jí peníze, ale už
ji nechce vidět. Rozvedou se.
Pak odešel. Zůstal přes noc
v hotelu. Nemohl spát, myslel
na Moniku. K ránu byl rozhodnutý, že jí odpustí. Nemůže bez ní být. Šel do firmy a už
byl klidnější. Monika mu musí
slíbit, že s tím chlapem skončí. Všechno bude jako dřív.
Domů šel brzo. Chtěl mluvit
se svou ženou. Monika ležela
v ložnici, nevidomé oči upřené
do stropu. Bílé podušky byly
pokryté krví. Obě zápěstí měla
otevřená. Srdce se v něm zastavilo. Chtělo se mu plakat i křičet zároveň. Je to jeho vina. To
on na ni tlačil. Objímal mrtvé
tělo své ženy. Pak si všiml listu na svém polštáři. Vzal dopis od Moniky a četl. Popsala
mu svou touhu po dítěti. Jak
jí kamarádka doporučila toho
muže. Říkal, že je léčitel. Že
dokáže její tělo uzdravit. Donutil ji k sexu. V hloubi duše
věděla, že je to špatné. Tak
moc si ale přála mít dítě. Pak
už se začala toho muže bát. Říkal, že když k němu přestane
chodit, žádné dítě mít nebude
a manžel ji zavrhne. Nemůže
dál žít s tím, že podvedla svou
lásku. Nepříčetný vztek ho celého zaplavil. To prase znásilnilo jeho Moniku. Ne on, ale
ten chlap může za její smrt. Ve
spisu, který dostal spolu s fotografiemi, našel adresu. Ten
člověk musí zemřít. Vzal mu
jediný smysl jeho života. Vzal
zbraň ve svém trezoru a rozjel
se k tomu domu. Nevěděl, co
řekne, nepřemýšlel o tom. Myslel jen na Moniku. Zazvonil,
ozval se mužský hlas. Okamžitě věděl, že je to on. Tak zvláštně úlisný hlas to byl. Řekl, že
s ním musí mluvit o své ženě,
o Monice. Že zaplatí. Branka cvakla a otevřela se. Vešel
dovnitř. Ten muž oblečený
do podivného hábitu, odulý,
mastný a upocený stál mezi
dveřmi. Usmíval se tučnými
rty. Zval ho dál. Přišel zaplatit
za Moniku? Léčba byla úspěšná. Poslouchal, co ten chlap
říká a v hlavě měl prázdno.
Zvedl zbraň a vystřelil. Z blízka zasáhl muže do obrovského
břicha. Pak se usadil do křesla,
které stálo opodál. Pozoroval
tu hroudu tuku, jak se v bolestech kroutí a svíjí na zemi.
Čekal. Měl čas. Nic jiného už
neměl v životě na práci. Když
se muž doplazil ke stolu a natáhl se po telefonu, vystřelil
znovu. Byl mrtvý. Pak si strčil
hlaveň do úst a znovu vystřelil.
(pur)
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Jak se žije v…

Mariánských

Nový obecní úřad v kulturní památce
MARIÁNSKÉ RADČICE – Stávající obecní úřad by se mohl už
v dohledné době přestěhovat do nově opravené kulturní památky. Tu v obci poznáte na první pohled. Dům s příznačným číslem
číslo jedna je totiž místní chloubou. Památku ale obec musí ještě
opravit uvnitř. Pak už stěhování nic bránit nebude.
Obecní dům s číslem popisným 1 je kulturní památkou,
a to již od 60. let minulého století. Jedná se o nejstarší dům
v obci. Obec tuto nemovitost
odkoupila do svého majetku.
Dům postupně chátral a byl na
spadnutí. Teď se ale místním
podařilo dokončit první etapu.
„Měli jsme mezi prioritami odstranit havarijní stav. Vnějšek
je tedy kompletně hotov, okna,
střecha, fasády, odvodnění. Zato
vnitřky jsou tak zvaně na cihlu.
To ale bude součástí druhé eta-

centrum. To jsme ale nakonec
přehodnotili s tím, že si takový
objekt nezaslouží přebudovat na
byty a infocentrum není zatím

py,“ předeslal starosta Jaroslav
Sikora. Pro obec to bude představovat další náročnou investici.
Dosud si oprava vyžádala 6
milionů korun. Na rekonstrukci
vnitřních prostor pak bude podle starosty zapotřebí další 4 miliony korun. „Poslední zasedání
zastupitelstva schválilo, že z této
budovy vznikne obecní úřad.
Ten se sem do budoucna přestěhuje. Původní záměr byl vybudovat zde dvě bytové jednotky
a v přízemních prostorách info-

potřeba. Chceme, aby byl objekt
přístupný veřejnosti. Navíc je to
reprezentativní dům,“ je přesvědčen starosta. S opravou kul-

Do domu číslo 1 by se měl přestěhovat úřad v dohledné době.

Současná budova obecního úřadu.

turní památky se začalo již od
roku 2013. Dokončena by pak
mohla podle všeho být už během příštího roku. „Objekt bylo
nutné staticky zabezpečit a pak
teprve mohly následovat další
práce. Bylo to poměrně náročné,
ale nakonec se to povedlo. Teď

budeme zpracovávat projekt na
druhou etapu, na interiéry. Musíme co nejdříve vyhlásit soutěž.
Nechceme, aby tu dům dlouho
stál ladem, bez vytápění a podobně. Myslím, že příští rok na
jaře bychom mohli pokračovat,“
věří Jaroslav Sikora.
(sol)

Jaroslav Sikora: „Starosta nesmí být nikdy spokojený“
MARIÁNSKÉ RADČICE jsou obcí v okrese Most, která se nachází 5 km jihovýchodně od Litvínova, na březích Radčického
potoka. Její součástí je i území bývalých Libkovic. V současné
době má obec 483 obyvatel. Obci vládnou nezávislí kandidáti Za
svobodné volby Mariánské Radčice v počtu pěti mandátů místního sedmičlenného zastupitelstva, v čele s pětatřicetiletým starostou Jaroslavem Sikorou.
Jak dlouho se pohybujete
v komunální politice a jaké
jste měl nebo máte zaměstnání?
Ve funkci starosty za nezávislé jsem tři roky, a to jako
uvolněný. V komunální politice
působím pět let. Ještě než jsem
se stal starostou, byl jsem zastupitelem a vedl jsem finanční výbor. Co se týče zaměstnání, dříve jsem pracoval jako dispečer
v chemičce a ještě předtím jsem
se věnoval obchodu a pracoval
jako obchodní zástupce.
Jak se cítíte v pozici starosty?
Cítím se jako starosta, který
má v jednom kuse starosti. Rodina mne pro mou vytíženost
moc nezná a je to někdy velmi
náročné.
Jaké máte před sebou hlavní
úkoly a cíle, které chcete prosadit?
Hlavní a zásadní prioritou

je výstavba splaškové kanalizace a čističky odpadních vod.
Je to záležitost, která se řeší již
od roku 2008, kdy bylo poprvé
zažádáno o územní rozhodnutí
a rozpracovaná projektová dokumentace. Celá věc se táhne
již několika volebními obdobími a já bych byl rád, kdyby se
nám tuto věc podařilo dovést
do zdárného konce.
Co vše tato akce představuje
a v jaké je nyní fázi?
Během doby, kdy jsem starostou, se nám povedlo dát dohromady veškeré dokumenty
a administrativu spojenou
s touto akcí. Získali jsme
stavební povolení. Zažádáno o něj bylo sice již
v minulosti, ale na stavebním úřadu tato věc ležela
už velmi dlouho. Provedli jsme veškeré náležitosti a vše, co bylo potřeba,
abychom stavební povolení mohli získat. Doladili jsme projekt, zahájili

výběrové řízení. Zažádali jsme
také o dotaci na ministerstvu
zemědělství, protože bez této
finanční podpory bychom do
této investice nešli. Pro naši
obec, která hospodaří s třinácti
miliony korun, by to bylo hodně
peněz. Náklady na kanalizaci se
odhadují zhruba na 50 milionů
korun a dotace by měla činit
65 procent. Obec se bude muset podílet také nějakou částí,
máme ale ještě možnost požádat
o další dotaci na kraji. V rámci
soutěže byl navíc domluven
splátkový kalendář. Tedy vítězné firmě bychom peníze za provedení a realizaci peníze spláceli, a to po dobu deseti let.
Pokud by vše dopadlo dobře
a získali jste zmiňované
dotace,
za jak

dlouho by se mohlo s kanalizací začít a kdy by mělo být
hotovo?
Pokud by se vše zdařilo a získali jsme potřebné peníze, tak
by celá věc musela být dokončena nejpozději do konce roku
2017, což je i jednou z podmínek v rámci čerpání peněz. Akci
bychom zahájili na jaře příštího
roku.
Co by pro obec nová kanalizace a čistička znamenaly
a v čem všem místním ulehčily
život?
My tu nemáme žádnou kanalizaci a jen třetina domácností
má čističky odpadních vod.
Třetina má žumpy a třetina vypouští splašky přímo do našeho
Radčického potoka. Tlak na životní prostředí je veliký, zvlášť
dnes v 21. století, a také vize
dotací není nijak dlouhodobá.
Proslýchá se, že „Evropa“ kanalizace přestane podporovat.
Vnímám to tedy jako poslední
možnost sáhnout si na veřejné
peníze z dotací tak, aby z toho
obec vyšla co nejlépe. Výhody
by to mělo nesporné, například
i tu, že by se tím zhodnotily majetky lidí. Pokud budou lidé připojeni na centrální splaškovou
kanalizaci, bude to pro ně veliká
výhoda i v tom, že se nebudou
o nic muset starat. Neposledně
na pohodlí, komfort a bezpochyby i na životní prostředí.
Jaké jiné úkoly kromě kanalizace byste ještě chtěli letos
zvládnout?

Starosta Jaroslav Sikora považuje za
nejdůležitější vybudovat v obci novou
kanalizaci a čističku.

Víceméně jsme letos měli
plánů více. Řada věcí se nám již
podařila uskutečnit. Například
odstranit havarijní stav domu
č.1, což je kulturní památka (viz
článek výše). Dále jsme měli
v plánu vybudovat přechod pro
chodce v ulici Komenského, nedaleko dětského hřiště, a to se
nám již také podařilo, a to i díky
finanční podpoře, kterou máme
od Severočeských dolů. Neméně
důležitou věcí je pro nás i změna způsobů vytápění u bytových
domů, kterou chceme postupně
v obci realizovat. U dvou domů
je již hotovo a budeme vyhodnocovat, jaké výsledky to přinese. Podařilo se nám také opravit
střechy na domech z našeho
bytového fondu, včetně místní
tělocvičny, takže máme vlastně
všechny důležité úkoly pro letošek splněny. Přes zimu budeme připravovat pak další plány
a priority na další období.
Jak jste na tom v obci s komunikacemi?
Opravy našich komunikací
by byly velmi potřebné. Zásadní opravy letos ještě provedeme, ale jinak se do jiných oprav
pouštět nechceme, a to právě
kvůli již zmiňované a plánované kanalizaci, protože se kvůli
ní bude rozkopávat celá vesnice. Proto se nepouštíme do
žádných větších investic. Navíc
naše největší komunikace spadá
pod kraj a tak čekáme, až bude
mít kraj na

opravu peníze. Letos to mohlo klapnout, ale museli jsme to
zabrzdit právě kvůli kanalizaci.
Myslím ale, že nám peníze na
opravu této silnice přidrží a silnice se bude moci opravit poté.
Co byste si jako starosta nejvíc přál?
Nejvíc si skutečně přeji, abychom tu měli hotovou kanalizaci, na kterou by se mohlo připojit co nejvíce občanů. Je to velmi
náročný projekt, který se vleče
už dlouho. Má soukromá vize
pak je tu mít nový dům seniorů,
na nějž máme již studii. Myslím si, že to bude krásná stavba
a další ozdoba Radčic.
Co tady podle vás v obci
chybí a s čím byste byl jako starosta nejvíc spokojený?
Starosta nesmí být nikdy spokojený. Určitě tu lidem chybí
sportoviště, která jsou potřebná. Místo, kde se scházejí lidé,
stmeluje se kolektiv. V posledních letech jsou spíše tendence,
a zejména u mladých lidí, nechodit ven vůbec, vysedávat po
zastávkách a nudit se…takto by
měli místní o zábavu postaráno,
pokud by mohli trávit čas sportem a kolektivně. Je to jedním
z plánů do budoucna a jednou
z dalších priorit obce. Jinak si tu
v obci žijeme spokojeně a myslím, že u voleb byla tato spokojenost projevena. Bylo tu 5 kandidujících stran, což je výrazné
číslo na naši malou
obec.
Děkuji za rozhovor
Vlasta
ŠOLTYSOVÁ

obce regionu

Kultura v Radčicích
táhne místní
i lidi z okolí

Radčicích

Spekulace s byty nehrozí, bytový
fond si drží pod kontrolou
MARIÁNSKÉ RADČICE – Obecní byty v malé obci zastřešuje
celkem 17 domů, z toho 72 bytových jednotek. I když jsou domy
už velmi staré a poplatné své době, místní se všemi silami snaží je postupně opravovat a bytový fond si zde zachovat. Vedení
obce chce mít situaci s byty pod kontrolou a vyvarovat se scénářů,
které nastaly v mnoha jiných obcích a městech na severu Čech,
včetně Mostu a Litvínova.
„Byly tu tlaky na prodej, ale
my si naše domy držíme, i když
jsou staré sto a více let. V Mariánských Radčicích se svého času
dělaly byty opravdu ze všeho
a domy potřebují rozsáhlé rekonstrukce a veliké zásahy, jednak
kvůli vlhkostem a také nám odcházejí střechy. Postupně to ale
řešíme. Není to rozhodně zisková záležitost. Na druhou stranu
máme nástroj, díky němuž víme,
co se v obci děje. Rozhodně nechceme jít bezhlavě do nějaké
privatizace apod.,“ je přesvědčen starosta Radčic Jaroslav Sikora a dodává: „Dnes je trend,
že ti, kteří dříve byty prodali, by
je dnes chtěli kupovat a kupují zpátky. A pokud je koupí, tak
proto, aby je mohli zdemolovat.
My si proto domy i byty držíme i za cenu, že na to nějakým
způsobem doplácíme.“ Z celkových 17 obecních domů jsou
dva zcela nově vybudované.
V předchozích letech se dočkal
oprav i bytový dům č. 54, a to
kompletní sanace. „Ve dvou bytových domech jsme v letošním
roce také realizovali nové centrální vytápění pomocí kotlů na
uhlí. Jinak staré domy vytápíme
přímotopy a to je kámen úrazu.
Je to dost nákladné, lidé proto

topení škrtí. Jsou to však staré
domy a mají silné zdi, které se
tím pádem neprohřejí a chátrají.
Proto jsme investovali do změn
ve vytápění. Nyní právě probíhají topné zkoušky a uvidíme,
jaké to bude mít přínosy. Po roce

rok se snažíme měnit střechy na
našich domech. V loňském roce
se jednalo o střechu na největším našem domě, č.p. 111. Letos
opravujeme střechu i na dalším
domě, č.p. 87. A budeme s tím
pokračovat i příští rok,“ ujišťuje
Jaroslav Sikora.

Do rozšiřování
rodinných domků
se obec nehrne
Výstavba rodinných domků
na nových parcelách probíhala

Obec postupně rekonstruuje svůj bytový fond.
Na řadu se dostaly například nové střechy.
situaci vyhodnotíme, a pokud to
přinese pozitiva a úspory, začneme měnit zdroje tepla i u dalších
domů,“ ujišťuje starosta.
Kromě vytápění se ale domy
sanují i jiným způsobem. Obec
totiž postupně opravuje i střechy na svých majetcích. „Každý

v Mariánských Radčicích před
několika lety. Během této doby
tu vznikly celé dvě nové ulice,
Luční a Nádražní. Obě jsou
dnes plně obsazené novými
domky. I když se do budoucna
plánoval ještě další prostor pro
výstavbu, zatím se kolem rozši-

řování parcel nic neděje. V plánech obce bylo zasíťování ještě
jednoho území pro nové parcely
a to v rámci projektu 15 ekomiliard. Poté měla parcely obec
nabídnout k odprodeji. Z tohoto
projektu ale sešlo. Již roku 2011
propadlo stavební povolení
a zatím prý není žádný dohledný cíl. „Když bychom čekali dál,
nakonec bychom se peněz stejně
nedočkali, takže jsme se tohoto
záměru vzdali,“ podotkl starosta Jaroslav Sikora. Podle něj by
se o dalším osudu území mělo
rozhodnout až s novým územním plánem. „Naše obec má
zažádáno o nový územní plán
a z toho spousta věcí vyplyne.
Tedy zda bude území určeno pro
domky, či nikoliv. Momentálně
žádný stavební pozemek a parcelu nemáme,“ říká dále starosta.
Zájem lidí o výstavbu nových
rodinných domků ale v Mariánských Radčicích prý je. „Do
Radčic to lidi láká. Já ale nejsem
úplně zastáncem nové výstavby.
Myslím si, že to vesnici nikam
neposouvá, ba naopak. Ztrácí
tím svého ducha. Vždycky to na
vesnicích bylo o dobrých sousedských vztazích, kde všichni znali všechny. Ale lidé, kteří se sem
stěhují, mají zcela jiné návyky.
Jsou to lidé z měst, kteří nemají
potřebu se začleňovat a když se
začlení, jsou to pouze výjimky,“
přiklání se k tradičnímu pojetí
vesnice Jaroslav Sikora a dodává: „Velkoměsto jsem si užil na
studiích a byl jsem rád, že jsem
se mohl vrátit zpátky.“
(sol)

Obec plánuje nový dům pro seniory
MARIÁNSKÉ RADČICE – Snem místního starosty, který by se
mohl stát realitou, je vybudovat v obci nový bytový dům pro seniory. Ten by měl vzniknout v sousedství překrásného prostředí
místního kostela. Ještě letos chce obec vyřídit stavební povolení.
Nejdůležitější bude ale sehnat
na tento projekt finanční prostředky. „Plánujeme bytový dům
pro seniory, kde by mělo vzniknout sedm bytů. Chtěli bychom
sem přednostně umisťovat místní
seniory. Je o tyto byty velká poptávka a naskytla se možnost,
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vybudovat dům v okolí našeho
kostela,“ říká starosta Jaroslav
Sikora. V současné době je na
ploše, kde by měl nový dům
stát, hřiště pro nohejbal a konají
se tu také obecní slavnosti. „Je
to velmi pěkný projekt. P očítá
s několika byty, společenskou

Studie domu pro seniory.

místností a veškerým zázemím
pro seniory včetně přístupu. Mělo
by se jednat o byty, takže senioři,
kteří tu budou bydlet, musí být
soběstační. Nepůjde tedy o klasický domov důchodců. Místo je
pro tento objekt vhodné, protože
je tu klid a krásný výhled. Lidé
už dnes probírají, kdo vedle koho
bude bydlet,“ usmívá se starosta.

Investice ale bude značná. Projekt počítá až se dvaceti miliony
korun. „Je to o penězích a zatím
na to obec nemá a ani žádný dotační titul na to zatím nepamatuje. Přesto věříme, že se to podaří zrealizovat. Letos by mělo být
vyřízené stavební povolení a pak
budeme shánět peníze,“ věří starosta Mariánských Radčic. (sol)

MARIÁNSKÉ RADČICE –
V čem by si s Mariánskými
Radčicemi okolní obce nemohly zadat, jsou kulturní
akce. V těch jsou, co do jejich
počtu i obliby nejen místních,
ale i okolních, zdejší obyvatelé
přeborníci. Ročně se v Radčicích koná 36 akcí! Na některé
z nich přispívají i Severočeské
doly.
Jedním ze spolků, které mají
v obci tradici a za sebou i velký kus práce, je Svaz žen. Ty se
podílejí na řadě kulturních akcí.
„Máme jich 36 za rok. Fesťáček
v Ráči, který se koná v červnu a je
v krásném prostředí kostela, v zahradě. Kostel nám vychází vstříc,
půjčují nám jej, akci ale pořádá
obec. Je to jedna ze tří největších
kulturních událostí a akcí u nás,“
říká starosta Jaroslav Sikora.
Mariánská pouť, která se koná
tradičně na podzim, je pak druhou stěžejní společenskou akcí
v Radčicích. „Hodně úspěšnou
akcí v poslední době jsou také
Vánoce v kostele. V rámci Vánoc
se odehrává i divadelní představení uvnitř kostelního areálu. Je
to hojně navštěvovaná událost
a koná se na začátku adventu.
Letos ji plánujeme na 28. listopad. Severočeské doly velmi podporují tyto akce. Pomáhají nám
s propagací a dostáváme i finanční dary, kdy si peníze můžeme
využít právě na vše potřebné,“
podotýká starosta. Ten si spolu-

práci s těžaři velmi pochvaluje.
„Vztahy mezi námi fungují velice dobře a na vzájemné domluvě. Máme podepsanou smlouvu
O vzájemné toleranci již od roku
2008 až do roku 2018, v níž se Severočeské doly zavazují nás podporovat finančně. Vše je založeno
na jejich vůli a vzájemné domluvě, protože nemají žádnou povinnost obci platit. Mohu ale říci, že
podpora z jejich strany funguje
velmi dobře,“ dodává starosta
Sikora. Obec každoročně od
těžařů získává balíček finančních prostředků, které může
použít na nejpotřebnější věci.
„Letos se podpora využila nejen
na nové vytápění domů, ale i na
vybudování přechodu pro chodce, který se udělal v ulici Komenského u dětského hřiště. I příští
rok využijeme těchto prostředků
a uvidíme, kam je budeme podle
aktuální potřeby směřovat,“ uvedl Jaroslav Sikora. Obec se snaží
kulturními akcemi podporovat
soužití místních a sousedské
vztahy. Velká řada akcí je určena především pro děti, ale také
pro dospělé. Pořádají se například zájezdy, Cesta za pohádkou, Pohádkový les, Helloween,
Mikuláš, Dětský den. „Děti jsou
vždycky spokojené a přicházejí
sem i děti z okolí. Letos připravily
naše ženy i týdenní příměstský
tábor, kterého se účastnilo na 30
dětí,“ podotýká ještě starosta.
(sol)

Mariánská pouť patří mezi nejoblíbenější akce.

Nový areál s koupalištěm
pomůžou vybudovat těžaři
MARIÁNSKÉ RADČICE – Se
sportovišti a místy pro setkávání obyvatel pod širým nebem jsou v Radčicích zatím
hodně pozadu. Mělo by se to
ale změnit. Je to i jednou z priorit vedení obce pro nejbližší
roky a pomoci by v tom měly
také Severočeské doly.
V minulosti obec odkoupila
od místní TJ Baník tělocvičnu
za symbolickou korunu. V obci
tedy jednu sportovní zastřešenou plochu mají. Zde se také
v letošním roce opravila střecha
a udělaly nové podlahy. „Podporujeme tu tělovýchovu. Místní
tělocvičnu používají bezplatně.
Ženy sem chodí na aerobik, jsou
tu pingpongové stoly, boxovací
pytel… Návštěvnost tu je, zvlášť
přes zimní období. Se sportovišti
jsme ale jinak na štíru,“ připouští starosta Radčic Jaroslav Sikora. Všehovšudy jeden zastaralý
kurt na nohejbal, který bude
ale muset nakonec stejně ustoupit novému projektu, kterým
bude dům pro seniory. V obci
ale plánují velkolepý projekt na
areál s přírodním koupalištěm
a multifunkčním sportovištěm
včetně zázemí. S tím by měli pomoci těžaři. „Máme zažádáno

o územní rozhodnutí a společně
s projektem Severočeských dolů
tu nový areál postavíme. Doly
tu budují soustavu tří odvodňovacích nádrží pro povrchovou
těžbu a z jedné by mělo vzniknout přírodní koupaliště, které
bychom měli využívat, včetně
zázemí koupaliště. My jsme si
sem ale nechali doprojektovat
ještě i sportoviště, které by mělo
být součástí,“ prozradil starosta
nové plány, na které se mohou
místní obyvatelé těšit. Součástí koupaliště by tak měla být
i víceúčelová plocha. „Nyní je
zažádáno o územní rozhodnutí a Severočeské doly ujišťují, že
v příštím roce by se mělo začít
stavět,“ dodává Jaroslav Sikora.
Na sportoviště bude muset obec
ale ještě shánět finance. „V rámci rekultivací se těžaři postarají
o koupaliště a zázemí a my uděláme sportoviště,“ dodal ještě
starosta. Přírodní areál, kde
naleznou místní skvělé koupání
a také budou mít příležitost společně si zasportovat či se jen tak
sejít, by měl vzniknout nedaleko
za stávajícím obecním úřadem,
v okolí parku, kde byla vysazena
v minulosti Lípa vzájemné tolerance.
(sol)
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Když není pes jako pes
LITVINOV - Ve Voigtových sadech v Litvínově se během svátečního
víkendu konal Den s Městskou policií Litvínov, ukázky služební kynologie.
Na úvod předal vedoucí litvínovských psovodů Pavel Zícha
jako poděkování za podporu
plaketu krajskému radnímu
pro bezpečnost Martinu Klikovi, starostce Litvínova Kamile
Bláhové a v zastoupení také
vedoucímu Oddělení služební
kynologie Služby pořádkové
policie Ústeckého kraje Pavlu Tomáškovi. „Krajský radní
Martin Klika je první, na koho
se obracíme, když potřebujeme
pomoc a vždy nám vyhoví,“ pochvaloval si Pavel Zícha. Pak
už se předvedli psi. Ukázky
zásahů, zadržení, hledání osob
i drog, ale i psí agility vyvolaly
v divácích nadšení. Poslušnost
a dokonalý výcvik psa tak zvaně bojového plemene předvedl
František Janů. „Je to názorný
příklad, že pokud se tito psi dostanou do rukou zkušeného chovatele, mohou s přehledem plnit
i nejnáročnější zkoušky, jsou
plně ovladatelní a poslušní. Problém není ve psech. Ten nastává
tehdy, když si psa tak zvaně bojového plemene vezme amatér,
který se mu nevěnuje a neumí ho
řádně vycvičit,“ nabádal diváky
Pavel Zícha. Příjemnou změnou už tradiční akce bylo i mís-

to. Z lukostřelnice se přesunula
do centra města, což diváci ocenili. Místem lidé procházeli, zastavovali se a zůstávali když ne
na celý, tak alespoň na část programu. „V příštím roce chceme
Den s Městskou policií Litvínov

zařadit do programu Svatomichaelských slavností. Program
je pěkný a divácky atraktivní,
místo jsme už také vychytali, ale
je potřeba, aby se lidé o akci dozvěděli dřív. Je nutná větší propagace,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban,
který jinak všechny účastníky
programu velmi chválil. Během
odpoledne ve Voigtových sa-

dech předvedli práci svých psů
psovodi ze skupiny služební kynologie Služby pořádkové policie Ústeckého kraje, psovodi
Městské policie Litvínov, Svazu
záchranných
kynologických
brigád, Skupiny speciálních
kynologických činností Policie
ČR, občanského sdružení Lavina i civilní cvičitelé a chovatelé
psů.
(pur)

Ochránkyně lidských
práv proti vyhlášce
LITVÍNOV - Ochránkyně lidských práv Anna Šabatová kritizuje vyhlášku města, která
zakazuje sezení na stavebních
prvcích.
Po šetření, které ochránkyně
provedla, oznámila vedení města, že vyhláška odporuje zákonu
a žádá nápravu. Dále vyzvala
město, aby jí sdělilo, na čem
mohou lidé v konkrétních lokalitách sedět, kolik mají k dispozici laviček. Podle ministerstva
vnitra ale není vyhláška v rozporu se zákonem a není diskriminační. Na kritiku Anny Šabatové odpovídá město poměrně
rozsáhlým dopisem opisujícím
situaci v sociálně vyloučené lo-

kalitě Janov a se snahou města
zlepšit bezpečnostní situaci
v Litvínově. Starostka města připomněla, že město opakovaně
nabízelo různým orgánům, ministrům a „odborníkům“ na situaci ve vyloučených lokalitách,
včetně tehdejšího ombudsmana Motejla, zajištění ubytování
na určitou dobu, aby tak každý
v praxi mohl posoudit, zda ta či
ona opatření přijímaná formou
obecně závazných vyhlášek jsou
adekvátní místní situaci a zda
pomohou k řešení místních
záležitostí veřejného pořádku
a problémů. Nikdo tuto nabídku
nevyužil.
(pur)

Nové jméno pro ulici
LITVÍNOV - Zastupitelé schválili přejmenování části ulice „Ke
Střelnici“, která vede od ulice
Mezibořská směrem k bývalé
střelnici, na „Czedikova“.
Proti přejmenování vystoupil
na Zastupitestvu města Litvínova obyvatel této ulice architekt
Pavel Břežanský. „Nikdo z nás,
kdo v ulici Ke Střelnici bydlíme,
jsme to předem nevěděli. Nikdo
s námi o tom nemluvil. Nechceme přejmenování ulice, které by

Své umění předváděli nejen služební psi.

pro nás znamenalo celou řadu
úkonů, změny osobních a dalších dokladů,“ uvedl Pavel Břežanský. Tajemník města Josef
Skalický ale občany ujistil, že
změna názvu ulice se jich nijak
nedotkne, protože v části ulice
Ke Střelnici, která mění název,
není žádný dům. Dům Pavla
Břežanského je přesně na rozhraní obou ulic, a dále proto
bude mít adresu Ke Střelnici.
(pur)

Podnikatelský záměr roztrhali zastupitelé „na cucky“
LITVÍNOV – Na cucky roztrhali zastupitelé podnikatelský záměr trojice Lomáků, kteří chtěli od města koupit starou polikliniku a přebudovat ji na Domov pro seniory s pečovatelskou službou a zdravotnické zařízení s ambulancemi a pohotovostní službou.
Proti prodeji nejprve v diskuzi vystoupila občanka města
a bývalá zastupitelka Květuše Hellmichová. Upozornila
zastupitele na to, že hodlají
prodat šest tisíc metrů čtverečních zasíťovaného pozemku se
zpevněnými plochami v centru
města za 960 tis. Kč. „Prodáváte pozemek v centru města
za zhruba sto šedesát korun za
metr čtvereční. V minulosti město získalo areál směnou za dva
lukrativní objekty. Nebyla to
směna výhodná, ale měla vyšší cíl. Město chtělo v budovách
zřídit zařízení pro seniory. Proto
to také velmi prosazovala mís-

tostarostka Erika Sedláčková.
S budovou se ale nic celé roky
nedělo, nebyla ze strany vedení
města žádná iniciativa získat
dotace. Město šlo nejjednodušší cestou, areál nabídlo jako
nepotřebný majetek k prodeji.
Navíc je třeba si uvědomit, že
noví lékaři přijdou do Litvínova
asi jen těžko. Nebudou nakonec
v zrekonstruované poliklinice
ordinovat lékaři z Krušnohorské
polikliniky a nezůstane městu
na krku další prázdný objekt?“
přednesla zastupitelům otázky
k zamyšlení Květuše Hellmichová. Jiný pohled má nový
radní Roman Ziegler (ANO).

„Nejedná se o prázdný pozemek.
Město nemá lukrativní pozemek
v centru, má zchátralé budovy na pozemku, které jsou navíc památkově chráněné. Když
je neprodáme, budou tu stát
a chátrat další desítky let. Zatímco když ho prodáme, budeme
mít opravený objekt se službou
pro seniory,“ namítal Roman
Ziegler. S prodejem za 960 tis.
Kč zásadně nesouhlasil ani Daniel Volák (HOR). „V roce 2010
jsme hlasy mnoha zastupitelů
směnili objekt staré polikliniky
za dva objekty v ceně šesti miliónů korun. Dnes chceme tento
majetek prodat za 960 tis. Kč.
Tím bychom způsobili městu
přímou škodu, já hlasuji proti
a chci, aby to tak bylo zaznamenáno,“ prohlásil Daniel Volák.
„Byla jsem jedním z iniciátorů

směny, představovala jsem si
v poliklinice sociální bydlení pro
seniory. Nenašli jsme ale za celé
roky odpovídající dotaci. Nejen
já, ale celé zastupitelstvo během let změnilo priority. Město
upřednostnilo jiné projekty a na
provoz domova pro seniory by
nemělo peníze,“ snažila se vysvětlit zastupitelům i veřejnosti
svůj postoj Erika Sedláčková.
Ke slovu se dostali také žadatelé
o odkoupení polikliniky Blanka
Rokytová a Zdeněk Bureš. Ti se
snažili zastupitelům vysvětlit
svůj podnikatelský záměr. Pro
zkušené zastupitele, kteří se
v oblasti stavebnictví a sociálních služeb pohybují už léta,
byl ale jejich záměr postavený
na vodě. „Do rekonstrukce polikliniky chcete investovat 9 mil.
Kč, rozpočet, který si nechalo

město v minulosti vypracovat
ale zní na 60 mil. Kč. Chcete
sem přivést jedenáct lékařů,
z toho pět s novými smlouvami.
Je velmi obtížné získat od pojišťoven nové smlouvy pro lékaře
do města, kde už ambulance
fungují. Takové smlouvy vám
nikdo nedá. S kým jste jednali a jak máte provoz zajištěn?“
ptal se mladých podnikatelů Robert Kysela (SNK –ED).
Martin Klika (ČSSD), který je
rovněž krajským radním pro
sociální problematiku, upozornil žadatele o odkoupení,
že jejich záměr, jak ho předložili, neodpovídá zákonu o sociálních službách a na provoz
tudíž nezískají dotace. Tečku
za diskuzí, zda prodat či neprodat, nakonec udělal právník
města Jan Buchta. Zastupitel

Daniel Volák totiž zpochybnil
smluvní pokutu, kterou město
do smlouvy zakomponovalo.
Podle ní by měli noví majitelé
doplatit městu rozdíl mezi prodejní a odhadní cenou, pokud
by do pěti let nezajistili provoz
zařízení pro seniory. „Jedná se
o pokutu dva milióny korun, to
je dvě stě procent z kupní ceny.
Taková pokuta je prakticky nevymahatelná,“ prohlásil Daniel
Volák a právník města mu dal
k překvapení vedení města za
pravdu. Prodej staré polikliniky
proto zastupitelé stáhli z programu a žadatelům doporučili
podnikatelský záměr dopracovat. Starou polikliniku město
prodává za odhadní cenu už
několik let. Dokonce bez podmínky, aby tu vzniklo sociální
zařízení pro seniory.
(pur)
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Děti si přišly pro sportovní inspiraci
LITVÍNOV – Spolek WomenNet společně se Sdružením sportovních
klubů Litvínov pořádaly v Litvínově u obchodního centra Máj první
ročník minifestivalu sportovních klubů. Děti se mohly inspirovat,
jaký sport by je bavil.
Malí sportovci předváděli
svým vrstevníkům, co vše umí
a co který konkrétní sport obnáší. Děti tak mohly například
obdivovat umění úspěšných litvínovských gymnastek, vyzkoušet si hokejovou výstroj a střelbu
na branku. Do minivolejbalového klání se pustily volejbalové
kluby z Meziboří a Litvínova.
Nechyběl plavecký oddíl, úspěšní litvínovští florbalisté a další
sportovní kluby, které vítají nové
členy ve svých řadách. Program
zpestřila dětskou zábavnou laboratoří Střední škola Educhem.
Tady si děti vyzkoušely například psaní tajemným neviditelným písmem. Do horkého
křesla Jany Antonínové zasedly
osobnosti litvínovského sportu,
které nyní svou pozornost věnují hlavně sportujícím dětem.
Zajímavým doplňkem celé akce
byla burza sportovního oblečení a vybavení, kterou pořádal
spolek WomenNet. „Chtěli jsme,
aby sportovní vybavení, ze kterého děti rychle rostou, našlo další
uplatnění. Proto jsme uspořádali

tuto burzu. Lidé k nám mohli
předem nosit všechno sportovní
vybavení, které je už jejich dětem
malé a my je za spíše symbolické

ceny prodáváme dalším zájemcům. K mání jsou tu lyže, kolečkové brusle, dresy, termo prádlo,
sportovní kabely i boty a další
vybavení,“ říká Květuše Hellmichová ze spolku WomenNet.
Lidé tu mohli například pořídit
zcela funkční koloběžku za sto
korun, kolečkové brusle za tři

Soutěžilo se také v pojídání koláče.

sta korun nebo teplákovou soupravu za sto padesát korun. „Nečekali jsme až tak velký zájem. Je
to pro nás inspirace do budoucna.
Můžeme například nabízet tyto
věci na webových stránkách. Je
škoda, aby zůstávaly ležet ve skříni, když je jiné dítě pro sport ještě
využije,“ doplnila Květuše Hellmichová. Burzu si pochvalovaly
také maminky. „Koupila jsem tu
synovi kolečkové brusle za cenu,
která je pro náš rodinný rozpočet
přijatelná. Toužil po nich dlouho, ale nové si nemůžeme dovolit,“ prozradila žena, jejíž syn si
šťastně odnášel brusle domů.
Program zpestřily také další aktivity. Nechyběla soutěž v pojídání koláče. Na závěr dne jeden
šťastlivec získal v losovací soutěži Hyundai na víkend i s plnou
nádrží. „Letos je to první ročník,
zkušební. Vidíme ale, že mají lidé
zájem, že děti chtějí sportovat
a seznámení s nabídkou sportů
v Litvínově na jednom místě je
pro ně atraktivní. Budeme proto
s touto akcí pokračovat i příští
rok. Snad se z ní stane tradice,“
prohlásila jedna z hlavních organizátorek akce Jana Antonínová,
která také celý program uváděla.
Mediálním partnerem celé akce
byl týdeník Homér.
(pur)

Z jednání litvínovských zastupitelů
Půjčky nejsou
problém
Zastupitelé bez diskuzí schválili půjčku z Fondu oprav a modernizace bytového fondu 252
tis. Kč na rekonstrukci domu
v Hamerské ulici. Problém ale
měli s návrhem na zhodnocení ušetřených třinácti miliónů
korun, které ve fondu zbývají.
Ty město chtělo poslat ke zhodnocení prostřednictvím J&T
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST.
„Některá města měla se zhodnocením peněz problémy. Dokonce
o své peníze přišla. Smlouvu se
společností J&T INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST má město už od
roku 2009. Mělo by vyhlásit nové
výběrové řízení a lépe zajistit své
peníze,“ uvedl zastupitel Martin
Klika. Jeho varování zastupitelé
nevzali v potaz a schválili návrh
v původním znění.

Rozpočet a nová
vyhláška
Zastupitelé vzali na vědomí
průběh rozpočtu za první po-

loletí letošního roku. Plnění
příjmů za 1. pololetí 2015 činí
220 956 tis. Kč, což je 51,99 %
k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů za 1. pololetí 2015
činí 205 252 tis. Kč, což je
34,16 % k upravenému rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za 1.
pololetí 2015 je ve výši 15 703
tis. Kč. Při projednávání průběhu rozpočtu přišla řeč také
na přípravu rozpočtu pro příští
rok. „Oklikou se dozvídáme, že
jste v rozpočtu škrtala peníze
pro sport a údržbu zimního stadiónu, zejména pak do údržby
strojovny, kde by v případě havárie mohl uniknout čpavek.
Dokonce jste se měla vyjádřit
v tom smyslu, ať si jdou hokejisté hrát třeba do Chomutova. Co
je na tom pravdy,“ obrátil se na
starostku Robert Kysela (SNK
– ED). Starostka ale odmítla,
že by něco podobného někdy
při projednávání rozpočtu
řekla. „Naopak, odbor investic připravuje projekt, který by
měl strojovnu řešit,“ podotkla
starostka. Martin Klika dále
upozornil, že bývalo zvykem

a slušností přizvat zástupce
sdružení k projednávání rozpočtu. Zastupitelé dále schválili Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2011, o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých
věcí. Změna byla nutná kvůli
nové legislativě. Na výši daně
z nemovitosti to nebude mít
žádný vliv.

S dopravou
pomáhaly děti
Aktuální informace o stavu
realizace Strategického rámce
udržitelné mobility vzali zastupitelé na vědomí. Jedná se o dokument, který mapuje dopravu
a navrhuje její řešení. Při sestavování dokumentu vzalo město na vědomí také informace
z průzkumu mezi školními dětmi. Těch se ptali úředníci v anonymním dotazníku například
na to, jak se dopravují do školy
v létě a jak v zimě. Město navrhlo do dokumentu cíle, které by
měly být v dopravě splněny. Je
to rekonstrukce a modernizace
stávající dopravní sítě, zvýšení

Lékaři z plicních oddělení
se sjeli na Větruši
ÚSTECKÝ KRAJ – Celostátní konference věnovaná funkčnímu vyšetřování plic se konala na výletním zámečku Větruše. Pořádala ji Krajská zdravotní ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské
komory a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků.
Akce se zúčastnila více jak
stovka zdravotníků z celé České republiky. Témata přednášek se zaměřila na problematiku funkčního vyšetřování
plic u pacientů s chronickou
obstrukční
plicní
nemocí
(CHOPN), astmatem a jinými
plicními onemocněními. „Potěšil mě zájem lékařů o konferenci,
které se zúčastnili také pneumologové a alergologové z České
republiky. I na tak širokém fóru
proběhla živá diskuze o aktuálních tématech ve funkčním
vyšetření plic,“ řekla primářka
Oddělení funkčního vyšetřo-

vání plic Krajské zdravotní,
a.s. – Masarykovy nemocnice
Jarmila Fišerová, která převzala
odbornou garanci nad konferencí. Přítomní lékaři oceňovali
odbornou úroveň přednášek
a workshop, který byl věnován
praktickému provádění spirometrie. „Spirometrie je základní
vyšetření pro stanovení diagnózy
nemocí s bronchiální obstrukcí, je ale nezbytné její kvalitní
provedení a tak při workshopu
lékaři diskutovali nejčastější
chyby,“ uvedla primářka Jarmila
Fišerová. Na konferenci lékaři
představili také další prováděné

vyšetřovací metody - impulsní
oscilometrii, rinomanometrii
či vyšetření dýchacích svalů.
„Impulsní oscilometrie umožňuje vyšetřovat děti od 2 let věku,
nespolupracující nemocné a významným způsobem doplňuje
informace získané dalšími metodami, ale zatím není v České
republice dostatečně využívána,
například v Ústeckém a Libereckém kraji je vyšetřována jen
na ústeckém pracovišti,“ dodala
primářka.
Záštitu nad konferencí převzal ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Josef Liehne,
který mimo jiné vyzdvihl práci
kolektivu oddělení funkčního
vyšetřování v čele s primářkou
Jarmilou Fišerovou.
(sol)

bezpečnosti dopravy ve městě,
zkapacitnění I/27, zvýšení počtu parkovacích míst a ploch,
podpora dálkové dopravy, spolupráce při modernizaci železniční dopravy a úpravy dopravního terminálu.
(pur)

z Rady města Meziboří
DOTERM SERVIS
plní podnikatelský
plán
Radní vzali na vědomí průběžné hodnocení podnikatelského plánu společnosti
DOTERM SERVIS na údržbu
a opravy bytového fondu a tepelného hospodářství. V rámci
investic byla zajištěna investiční
akce Instalace indikátorů rozdělovačů tepla v bytech a nebytových jednotkách v majetku
města. Tato akce byla doplněna
o sběrače dat v daném objektu s výhledem využití také pro
zajištění výměny bytových vodoměrů. V rámci tepelného
hospodářství byla pro rok 2015
naplánována jediná investice,
a to zpracování projektové dokumentace pro Decentralizaci
tepelného hospodářství v Meziboří. „Projektová dokumentace
je již zpracována a v současné době se řeší žádost o vydání
územního rozhodnutí. Finanční
prostředky vybrané za nájemné
tepelného hospodářství se spoří na plánovanou obnovu decentralizace plynových kotelen
v souvislosti s novým zákonem
o ochraně ovzduší,“ uvedl ředitel
společnosti Josef Zástava.

V Meziboří topí
Radní vzali na vědomí také
zprávu společnosti DOTERM
SERVIS o tom, že je město připraveno na nadcházející topnou
sezónu. Topení v mezibořských

bytech už jsou teplá. Odstávka na kotelně S, která zajišťuje
teplo pro většinu mezibořských
bytů, trvala pouze týden a byla
provedena v červenci. Údržbou prošly systémy, které nelze
opravovat za provozu kotelny.
Zejména byly vyměněny odkalovací horkovodní ventily kotlů
a po revizi byla instalována nová
těsnění kontrolních otvorů kotlů.

Opraví se další
kousek Okružní
ulice
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje připravuje rekonstrukci dalšího úseku Okružní
ulice v Meziboří. Tu město už
před dvěma lety předalo Ústeckému kraji. Zatím kraj provedl
na této komunikaci rekonstrukce za dva miliony korun. „Jsem
rád, že se Ústecký kraj k Okružní
ulici staví tak, jak slíbil a nenechává komunikaci chátrat. Jsem
spokojen nejen s plánem oprav,
ale také se zimní údržbou. Před
začátkem zimy komunikujeme
se SÚS. I letos je připravena společná schůzka SÚS, Technických
služeb Meziboří, Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova
a Policie ČR. Na té si upřesníme
požadavky a připomínky jednotlivých aktérů zimní údržby
a provozu komunikace během
zimy,“ uvedl starosta města Petr
Červenka.
(pur)
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Knihkupectví u Knihomila

5. 10. od 19 hodin - ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Autor: AXEL HELLSTENIUS. Režie: Věra Herajtová. Na motivy románu Ingvara Ambjornsena Pokrevní bratři. Kdo říká, že není magor, neříká pravdu! Příběh dvou mužů, kteří jsou
připraveni na skvělá dobrodružství a chtějí žít. Vstupné: 140 Kč
Dopolední vstupné pro žáky: 75 Kč. Délka představení je 125 minut.

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

6. 10. od 19 hodin - POSTŘIŽINY
Autor: BOHUMIL HRABAL. Režie: Petr Svojtka. Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru jsou vzpomínkou na
autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru. Vstupné: 150 a 170 Kč.

NOVINKY

7. 10. od 19 hodin - BALADA PRO BANDITU
Autor: MILAN UHDE - MILOŠ ŠTĚDROŇ. Režie: Pavel Ondruch. Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o nezkrotném zbojníku Šuhajovi.
Na jevišti mostecké činohry ožívá divoký kraj Podkarpatské Rusi. Vstupné na reprízy:
180 a 200 Kč.

Na vrchol K2 - Od triumfu k děsivé
tragédii – Pemba G.
Láďa Hruška se vrací – Hruška L
A synové – Gilbetr D.
Eliška Přemyslovna- Černa J.
Neuvěřitelné zkušenosti – Vašíček A.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

2. 10. od 17 hodin - GRAFOMÁNIE aneb VEČER ROZMANITOSTÍ (volné - FESTIVAL YOUNG
FOR YOUNG 2015)
Tvůrčí aréna pro všechny grafomany a grafomaniaky, zkrátka psavce a literární nadšence.
Poetický dýchánek s hudebním aranžmá. Nadání a odvaze se meze nekladou! ZDARMA

Padrino Krejčíř Gangsterka – Kmenta
J.
Dívka v pavoučí síti Milenium 4–
Lagercrantz D.
Zázračný úklid - Kondo M.
Toltécké umění života a smrti – Ruiz
M.
První – Cassová K.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
3. 10. od 16 hodin - PRINC BAJAJA
Na motivy klasické pohádky o krásné princezně, statečném princi a ukrutném drakovi
napsala J. Galinová, hudba a texty písní J. Turek. V režii Jurije Galina a choreograﬁi Dany
Morávkové hrají, zpívají a šermují Petr Erlitz, Kamila Raková, Lenka Lavičková, Jana Galinová, Lukáš Masár, Robert Stodůlka, Petr Kozák aj. Vstupné 80 Kč.

ROZPIS NOVINEK

CITADELA LITVÍNOV
4. 10. od 16 hodin - TANEČNÍ ODPOLEDNE – MANŽELÉ HVOZDOVI
K tanci a poslechu zahrají manželé Hvozdovi. Společenský sál od 16.00 – 20.00 hodin.
Vstupné 50 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
2. 10. od 20 hodin - V.A.R. - Metal - Liberec // KRYPTOR - Metal - Praha,HELLOCAUSTER
- Metal – Žatec
„A jako každý měsíc jeden weekend věnovaný všem druhům metalu! Hrozně nerad škatulkuju, death, thrash atd. a fandové metal žánru už teď vědí, na co přijdou. Všechny tři
kapely jsou na týhle scéně léta prověřená kvalita, tak ať se jim u nás líbí a metloši, vy jim
udělejte super atmošku.“

Manželství bez hádek, jako
svatba bez (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 38: „VESMÍR“
Výherci: Petr Uhelka (Most), Jaroslav Platil (Most), Jana Tomková (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

motorovou travní
sekačku s pojezdem a startérem,
zánovní. Telefon: 725 464 073
■ Prodám knihy, téma 2. světová
válka, cena dohodou. Telefon: 731
532 305
■ Prodám kvalitní knihy od r.
1946 (160 ks komp.), starší obrazy
různých autorů, sklo, žehlička. Volat od 19 hod. Tel.:604 103 485
■ 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,

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
sedací souprava rozkládací: 1 800
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám lednice s mrazákem, 2
ks – 2 800 Kč, 2 ks sporáku na PB
– 2 300 Kč/ks, šuplíkový mrazák 3
500 Kč, velkou palmu 20 listů 1800
Kč, 2 ks sedací souprava rozkládací, 2 300 Kč a 1 800 Kč. Telefon: 607
277 880
■ Prodám stolky a židle z hospůdky, levně, 4 ks lavice spojené
se stoly – venkovní posezení, 1 700
Kč/ks. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám rozkládací válendu
s úložným prostorem, zachovalá,
cena 1 000 Kč. Telefon: 725 619
507
■ Koupím sušenou konvalinku,
poštou na dobírku. Telefon: 607
679 928
■ Prodám baloňák, velikost 46,
nenošený, dárek z Rakouska za

300 Kč, černé dámské kožené boty
na podpatku, číslo 39, za 150 Kč,
obraz 5 dílů za 1 500 Kč. Telefon:
723 085 088
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. Telefon: 725 552 967, e-mail:
sp.111@seznam.cz
■ 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

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
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

■ Vdova, 65/160/70, hledá pána
k seznámení do 70-72 let, z Mostu a okolí – nekuřáka. Telefon: 733

Na vrchol K2
Největší lidská katastrofa na K2
Dne 1. srpna 2008 dosáhlo 18 horolezců z celého světa vrcholu K2, druhé nejvyšší a zároveň nejnebezpečnější hory, jež si jako daň vybírá život
každého čtvrtého horolezce, který se
snaží vystoupit na její vrchol. Tehdy
se během 28 hodin K2 ukázala v celé
své hrůze: v sérii katastroﬁckých nehod přišlo o život 11 lidí.
Mezi těmi, kteří na K2 zemřeli, byl
také Ir Gerard McDonnell, který jako
první irský horolezec vystoupil až na
vrchol. Přišel tragicky o život při hrdinném úsilí zachránit životy tří vážně
zraněných lezců, kteří zůstali po pádu
celou noc viset zamotaní v lanech na
vrcholu Traversu.

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

Tel. 608 112 122
733 924
■ Muž 31 let, hledá ženu do 45
let, na vzhledu nezáleží, ale miluji
baculky. Pokud tu někde jsi, tak se
ozvi. Info: REDAKCE
■ Muž 29 let, sportovní postavy,
75 kg, hledá ženu do 40 let, pokud
tu někde jsi, tak se ozvi. ZN: Samota bolí. Info: REDAKCE
■ Muž, rozvedený, 57/184, pracovitý, Louny, nehledá majetky ani
povrchnú krásu, ale hledá to, čo si
mnohý nevážia a to hodnoty srdca. Len vážně, žiadný flirt. Telefon:
775 427 706

Tel. 704 007 132
■ 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

AMA SCHOOL

konečně své štěstí? Jen vážně. Te-

- kdo levně prodá
nebo daruje piano.

■ K občasným schůzkám, hledá
75/170, nekuřačka z Mostu, přítele

Kontakt: 602 617 617

nekuřáka, abstinenta, též z Mostu.

mateřská a základní škola v Mostě

Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

lefon: 721 464 015

Telefon: 731 389 028

■ Rozvedený 62/164/72 kg, hledá hodnou ženu z Mostu a okolí.
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

■ Pro přítele 69 let, seznámení, s

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

vlastním bytem, bez závazku, ŘP

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

vítán – není podmínkou. Most. Telefon: 607 656 863

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Sháním

brigádu nebo přivý-

dělek, ID, je mi 33 let. Telefon: 607
109 439. Most a okolí

sport

2. říjen 2015

Litvínov porazil po nájezdech Spartu
a teď jej čeká náročný program
LITVÍNOV – V utkání šestého kola Tipsport extraligy dokázal mistrovský HC Verva zastavit sérii nepříznivých výsledků, když po samostatných nájezdech na svém ledě porazil Spartu Praha.

Judisté vybojovali
patnáct medailí
TEPLICE - Judisté z 15. ZŠ v Mostě v sobotu startovali na Putovním poháru v Teplicích v kategorii mláďat, tedy v kategorii od
7 do 10 let.
Celkem zde závodilo 104
nejmladších judistů z 15 oddílů. Z Mostu přijelo 13 dětí
a 11 z nich stálo na stupních
vítězů. V sousedním městě tak
vybojovali 4 zlaté, 5 stříbrných
a 2 bronzové medaile. O zisk
cenných kovů se postarali: 1.
místo - Kumšta Viktor, Potoček Čeněk, Beneš Erik a Bednář Karel. 2. místo - Potočková Zuzana, Salajka Tomáš,
Bednář Jakub, Vlková Kateřina a Pletichová Šárka. 3. mís-

řekl po zápase střelecký tahoun
týmu Viktor Hübl, který si v duelu se Spartou připsal dva přesné zásahy, včetně rozhodujícího
nájezdu. Včetně třetí branky
v utkání v Hradci, která by mu
po přezkoumání záznamu měla
být dodatečně připsána, se nejstarší hráč týmu dostal v šesti zápasech už na osm branek. Jeden
gól Spartě vstřelil Šrámek. Teď
čeká Ropáky náročný program.
Hned tři domácí zápasy v řadě,
a to v pátek, neděli a v úterý.
V pátek se Verva představí
v souboji se současným lídrem

to - Komínek Jakub a Vitvar
Antonín.
„Turnaj se mi moc líbil, protože i ti, co prohráli, se prali dobře
a moc se snažili. To je pro mě
důležitější než medaile,“ řekla
trenérka mosteckého oddílu Veronika Nemčeková.
Medaile z Teplic ale nebyly jedinými z víkendu. V neděli se totiž
pro mladší a starší žáky a žákyně,
tj. od 10 do 14 let, konaly závody
v Mělníku. Pět dětí z mosteckého
oddílu se vrhlo do bojů a získalo 4
medaile. Zlatou medaili si domů
odvezl Tomáš Prošek, stříbrnou
Honza Milek a bronzovou medaili pak Karel Grimm s Matějem
Výborným.
(jak)

Baník si připsal první
vítězství venku,
vyloupil Čáslav
ČÁSLAV - Po domácím vítězství
potřebovali fotbalisté Mostu
potvrdit tři body také venku a
povedlo se jim to. V 10. kole ČFL
naplno bodovali v Čáslavi, kde
se však výhra rodila s ohledem
na vývoj zápasu, velice těžce.
Baníkovci inkasovali hned po
změně stran, dvěma trefami
však konec dokázali otočit skóre a po vítězství 2:1 tak přivezli
cenné tři body. Prosadil se nejprve Hejda a před koncem z penalty Černý.
Mostečtí také v České fotbalové lize potvrdili, že Baníku
se v Čáslavi dlouhodobě daří.
Ve druhé lize pravidelně získávali na čáslavském stadionu
důležité body, a toto pravidlo
se potvrdilo i tentokrát. Před
těžkým domácím zápasem
s Chrudimí, které tým čeká

Pražskému favoritovi se
v průběhu utkání herně vyrovnal, bojoval a nezlomilo ho ani
když dvakrát prohrával. Litvínov si tak připsal druhou výhru v soutěži. V brance obstál
gólman Janus, který nastoupil
v domácí premiéře se zbrusu novou maskou. „Nechci už
mluvit o tom, jaká byla minulá
sezona a jaká je ta letošní, že tu
nejsou Francouz, Ručinský nebo
Petružálek. Srovnávat brankáře
a podobně. Máme tu Januse, který chytá výborně. My mu musíme
víc pomáhat, tak jako dneska,“

tabulky BK Mladá Boleslav, který
se dostal do čela výhrou v Karlových Varech a je zatím překvapením startu nového ročníku
Tipsport extraligy. V neděli pak
nastoupí proti Ocelářům z Třince a v úterý sehraje odvetu I. kola
play off Champions Hockey League proti Wienna Capitals. Program zápasů na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky je v nejbližších dnech následující:
V pátek HC Verva Litvínov BK Mladá Boleslav (od 17.30).
V neděli repríza jarního finále play off s Oceláři Třinec (od
17.30). V úterý odveta 1. kola
play off Ligy mistrů s týmem Vídeň Capitals (od 17.00 hodin).
(jak)

v příštím kole, si tak svěřenci
trenéra Vágnera připsali důležité tři body. Baník je aktuálně
na čtrnácté příčce s dvanácti
získanými body.
„Byl to rozdíl oproti minulým
soupeřům, kteří zalezli na svou
polovinu. Jak my, tak oni jsme
se snažili o kombinační fotbal
a mohli jsme vyrážet do rychlých
protiútoků. To nám svědčilo,“
ohlédl se za utkáním exekutor
vítězné penalty.
FK Čáslav - FK Baník Most
1909 1:2 (0:0). Branky: 46. Mihálik - 63. Hejda, 89. Černý
(z pen.). Rozhodčí: Haleš - Novotný, Vojtěch. ŽK: Suk, Vácha
- Kotlan, Hejda, Šíša. Sestava Mostu: Divkovič – Kotlan,
Hejda, Černý, Chábera, Surynek
(80. Bouška), Šíša, Gedeon, Heger, Koudelka, Hájek.
(jak)

Most vydoloval v derby alespoň bod
MOST – V derby utkání hokejové WSM ligy uhráli hokejisté domácího HC Most s SK Kadaň alespoň bod, když padli až po samostatných
nájezdech. Utkání tak skončilo výsledem 1:2.
Zápas byl po celou dobu hodně vyrovnaným, i když hostující
Kadaň měla opticky fyzickou
převahu. Domácí tým zase občas dokázal soupeři zle zatopit.
Mostecký tým, sužovaný virovým onemocněním několikrát
podržel gólman Petrásek, zapůjčený ze sousedního Litvínova.
První šla do vedení Kadaň,
když se prosadil Tejnor. Most
měl možnost srovnat stav ve 44.
minutě, kdy byl při úniku faulován domácí Kubinčák a sudí nařídil trestné střílení. To ale Kubinčák neproměnil. Vyrovnání
tak přišlo až ve 47. minutě, kdy
srovnal důrazný Řehoř. Zápas se
následně přehoupl do prodloužení a do nájezdů. V nich měli
více štěstí hosté.

HC Most – SK Kadaň 1:2sn.
Branky a nahrávky: 47. Řehoř
(K. Černý, Přeučil) – 27. Tejnor (Račuk), rozh. náj. Kůs.
Rozhodčí: Petružálek – Porazil,

MEZIBOŘÍ – Den plný sportu si opět užívali zdravotně postižení a
senioři ze sociálních zařízení z celého Ústeckého kraje na mezibořském atletickém stadionu. Letos se tu konal sedmý ročník. Klienti si
i tentokrát vychutnávali sportovní zápolení, ale i doprovodný program, v němž nechyběly ukázky výcviku policejních psů, diskotéka Zdeňka Turka a odnést si mohli i autogram litvínovských mistrů
extraligy.
jako je například běh, skoky do
dálky, hod kriketovým míčkem,
vrh koulí či štafeta, se těšili klienti už několik dnů dopředu.
Většina z nich sem jezdí opakovaně. Je to jakési zúročení jejich
celoroční snahy, protože mnoho
z nich během roku pravidelně
sportuje a také je to velmi baví,“
uvedla Gita Bolsichinová z Domovů sociálních služeb Litvínov. Počasí vyšlo sportujícím
i letos a nálada a atmosféra her
tak prý byla výborná. Nechyběl také doprovodný program.
„Diskotéku, a tedy další pohyb,

Golﬁsté pomohli
nemocným dětem
Ve středu se na mosteckém golfovém hřišti uskuteční další z charitativních
turnajů, u nichž je hraní
golfu až na druhém místě.
Hlavním cílem akcí je pomáhat potřebným. Role hostitele se ujalo Oblastní sdružení
ODS Most a hosta občanské
sdružení Dia Help, sdružující v Ústeckém kraji rodiče,
jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí Diabetes Mellitus.

Na fotbal v Mostě
v neděli
V neděli 4. října čeká fotbalisty třetiligového FK Baník Most 1909 další domácí
utkání. V něm přivítají na
svém hřišti celek MFK Chrudim. Zápas na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
v Mostě začíná v 16.00 hodin.

Stolní tenisté Baníku
hrají doma

Bosák . Vyloučení:2:5 . Využití:
1:0. Třetiny 0:0,0:1, 1:0 – 0:0 – sn
0:1.
Sestava HC Most: Petrásek –
Kokeš, Grin, K. Černý, Baránek,
Strejček, Hora, Bittner – Válek,
Hanzl, Písařík – Kubinčák, Přeučil, Řehoř – Mical, Smolka,
Slavíček – J. Procházka. (jak)

 Dne plného sportu 2015 se zúčastnilo šest zařízení. Domov
Bouřňák Nová Ves v Horách, Domov Bouřňák Háj u Duchcova, Obecně
prospěšná společnost Energie Meziboří, Speciální škola Litvínov-Janov,
Domov pro seniory Janov, Domovy sociálních služeb Litvínov, který byl
i organizátorem akce.

Další dvojkolo III. ligy
stolního tenisu čeká borce
SKST Baník Most A. Ti se
v sobotu 3. října utkají od
15.00 hodin s Bělou pod
Bezdězem a následující den
od 10.00 hodin s Mnichovým Hradištěm.

Hokejisté až ve středu
proti Jihlavě
Až ve středu 7. října,
v utkání proti Jihlavě se opět
představí na domácím ledě
tým HC Most. Ten předtím
sehraje dva zápasy na ledě
svých soupěřů. Nejdříve
v Třebíči a potom v Českých
Budějovicích.

Souš hostí Vilémov,
Litvínov venku
V dalším kole fotbalové
divize skupiny B, kde má
Mostecko dva zástupce, se
doma představí Baník Souš.
Ten v sobotu od 16.00 hodin
přivítá Vilémov. Druhý náš
zástupce, FK Litvínov, hraje
venku, a sice na hřišti v Úvalech.

Den plný sportu si užili klienti z domovů služeb už posedmé

Den plný sportu pořádaly
Domovy sociálních služeb Litvínov ve spolupráci s městem
Meziboří pro klienty ze sociálních zařízení z celého Ústeckého kraje. Akce má svoji tradici,
konala se tu již posedmé. Slavnostního zahájení se zúčastnil
ředitel Domovů sociálních služeb Litvínov Vladimír Vopelka
a přivítal tu více než padesátku
klientů ze šesti sociálních zařízení. Přítomné byl pozdravit
i místostarosta Meziboří Oldřich Malý. „Na sportovní zápolení v atletických disciplínách,
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připravil pro všechny klienty
Zdeněk Turek. Připravena byla
také autogramiáda litvínovských hokejistů. Tentokrát přijeli podpořit klienty na Meziboří
hokejisté Petr Chaloupka, Jiří
Gula a Karel Kubát,“ vyjmenovala Kateřina Schmiedereová, vedoucí sociálního úseku
DSS Litvínov. Ukázky výcviku
služebních psů přijeli předvést
litvínovští strážníci a program
doplnilo taneční vystoupení
dětí z litvínovské ZUŠky. „Jsme
rádi za podporu a pomoc při
organizaci celé akce a děkujeme
všem, kteří se podíleli, včetně
asistentů i fandícím divákům
za skvělou atmosféru. Věříme,
že budeme moci pořádat i další ročníky a budou stejně tak
úspěšné jako i ty předchozí včetně letošního,“ poděkovala ještě
Kateřina Schmiederová. (sol)

Hokejistky míří
k utkání do Berouna
Po vysokém vítězství nad
Karlovými Vary 10:0 zajíždějí hráčky HC Litvínov k dalšímu utkání své mistrovské
soutěže na led svých soupeřek. Tentokrát se v neděli 4.
října představí v Berouně.

Amfora hrála fotbal
v Litvínově
Letní stadion v Litvínově
byl v pondělí 28. září dějištěm exhibičního zápasu
pražské Amfory s týmem bývalých hokejistů Litvínova.
Zápas byl pořádán jako charitativní modelky Vlaďky Erbové, při němž se vybíralo na
malé onkologické pacienty.
(jak)
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fotoreportáž

2. říjen 2015

Vystoupení ZUŠ Moskevská.
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MOST - Festival Young for young - festival mladých divadel pro diváky mladé nejen věkem – odstartoval letos popáté. I tentokrát se
mohla veřejnost těšit na pořádnou porci toho nejlepšího a nejzajímavějšího z naší současné mladé divadelní scény. Své pevné místo zde měla i činohra Městského divadla v Mostě a scéna Divadla
rozmanitostí. Letos ovšem ve větší míře než obvykle. Festivalem se
totiž slavilo i významné jubileum - 30 let existence nové divadelní
budovy.
Na speciální festivalové menu
o šesti denních chodech se
mohla těšit veřejnost. Letošní
hlavní program, za zvýhodněné
festivalové a studentské vstupné, nabídl jak známé kvalitní
„značky“, tak i méně známé,
nebo úplně nové divadelní soubory. Vedle profesionálů se tak
na festivalové scéně sešli i amatéři nebo děti. Připraven byl jeden velký lahodný a osvěžující
koktejl z těch nejaktuálnějších
a nejzajímavějších ingrediencí
v podobě komedií, muzikálů,
pohybového divadla, dramat,
divadla jednoho herce, portrétů,

pantomimy, stepařů, pohádek
a dalších multikulturních žánrů.

V off programu, který byl
pro veřejnost zcela zdarma, byli
přichystané koncerty, výstavy,
mimové, klauni nebo herecké,
výtvarné a taneční workshopy,
ankety, soutěže, slack line, ale
také překvapení a novinky.
Festival vyvrcholí již tuto sobotu, 3. října v 18 hodin, kdy
dojde na tradiční předání Ceny
Forever young. Ta tentokrát

Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10

Damuza - mute.

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,

BUCHTY A LOUTKY - O neposlušných kůzlatech.
roku 2013 – Přelet nad kukaččím
hnízdem z repertoáru MDM,
a to od 18.15 hodin. Zita Benešová a Aleš Petráš získali za hlavní role v tomto světoznámém
dramatu rovněž Cenu diváka
pro nejlepší herečku a herce roku
2013. Během přestávky bude připravena autogramiáda s oceně-

nými. A na úplný závěr, po představení, se Velká scéna promění
v kino, kde budou diváci moci
sledovat jedinečný filmový dokument České televize o stavbě
mosteckého divadla. Pelmel toho
nejzajímavějšího z festivalových
dnů nabízíme v následující fotoreportáži.
(sol)

Divadlo D21 Kryl.

připadne herečce Evě Klánové
a herci Jaroslavu Satoranskému. (Herečka Eva Klánová letos oslavila významné životní
jubileum a Jaroslav Satoranský
hostoval na mostecké divadelní
scéně před dvaceti lety). Poprvé
bude také předána cena osobnosti nedivadelní profese.
Tečku za Festivalem Young
for young 2015 a oslavami 30
let existence nové divadelní budovy udělá nejlepší inscenace

Jan Nehéz ze ZUŠ F. L. Gassmanna pro výstavu Lidice.

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

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
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

Bazárek ve foyer divadla.

Divadlo V Pytli Teplice.

THE MERRY FREAKS.

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

