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Město Most „slízlo smetanu“
ÚSTECKÝ KRAJ – Město Most získalo Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii
obce. Do druhého ročníku ceny se přihlásilo celkem 27 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí
i dalších organizací veřejného sektoru. Čestné uznání za aktivitu při realizaci principů společenské odpovědnosti získala z Mostecka také Střední škola Educhem.
Ocenění převzali vítězové v Císařském sále
Muzea města Ústí nad Labem. Cenu Ústecké-

ho kraje za společenskou odpovědnost vyhlásil
Ústecký kraj společně s krajskou tripartitou,

Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK) a Radou kvality České republiky
letos v květnu. Vítězové všech pěti kategorií
převzali cenu z rukou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka a krajského radního Martina Kliky.
(Pokračování na straně 5)
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Zveme všechny bývalé i současné žáky i zaměstnance Základní školy a Mateřské školy
v Braňanech na
Den otevřených dveří
u příležitosti 55 let od
otevření školy.
Akce se uskuteční v sobotu 24.
září 2016 od 10,00 hod, kdy
proběhne školní akademie. Poté
je možno si prohlédnout školu
a zavzpomínat na školní léta.
Prostory školy jsou k dispozici.
Bývalé zaměstnance zveme na
oběd do školní jídelny.
Na místě bude možno zakoupit
drobné občerstvení.
Zveme všechny a těšíme se
na vás.
Kolektiv zaměstnanců školy

Přijede předseda
ODS

 Město Most získalo cenu za společenskou odpovědnost. Od hejtmana Oldřicha Bubeníčka a radního Martina Kliky převzala cenu náměstkyně primátora Markéta Stará.

MOST - V pátek 16. 9.
navštíví město Most v rámci
předvolební kampaně předseda ODS Petr Fiala. S ním,
ale i s kandidáty do krajského zastupitelstva Jiřím Kulhánkem a Drahomírou Miklošovou, kandidátkou do Senátu Libuší Hrdinovou a současným
krajským zastupitelem Václavem Hofmannem
se mohou občané setkat ve 12 hodin v centru
města, ve 12.30 hodin před jídelnou Bilbo a ve
13 hodin před vinárnou U Divocha.

Supertramvaj je na trati!
EVO má wi-ﬁ a klimatizaci
MOSTECKO – Očekávanou novinku představil DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova na Dnu
otevřených dveří, který se konal o víkendu. Jedná se o jednu z nejmodernějších tramvají EVO1.
Ta již od začátku týdne byla nasazena do plného
provozu.
„Do plného provozu jsme tento týden nasadili
nízkopodlažní tramvaj EVO1 z produkce společnosti PRAGOIMEX. Tramvaj vybavená klimatizací
i v salonu cestujících umožňuje cestujícím i surfování na internetu prostřednictví signálu wi-fi,“ řekl
ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu
a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský.
Tramvaj EVO1 se oficiálně představila veřejnosti v sobotu 10. září 2016 na Dnu otevřených

dveří u příležitosti 115 výročí městské hromadné
dopravy na Mostecku. „Do plného provozu vyjela
tramvaj EVO1 poprvé v pondělí 12. září ráno na
lince č. 4 v 8:17 hodin ze zastávky Most, Dopravní
podnik. Střídavě pak bude obsluhovat linky č. 4, 3
a 1, jejichž trasy spojují Most a Litvínov,“ doplnil
ještě Daniel Dunovský.
Reprezentativní tramvaj EVO1 pořídil dopravce za velmi výhodných finančních podmínek.
Jde o vozidlo té nejlepší kvality českého výrobce.
„Tramvaj jsme nakoupili z peněz, které jsme měli
vyčleněné na opravu jedné z tramvají typu T3.
Cena této nové tramvaje byla srovnatelná s přebudováním a modernizací té staré,“ dodal ředitel
dopravního podniku.
(sol)

Koncert pro „Jakuba“
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci zve na tradiční akci „Konec léta u sv. Jakuba“ v pátek dne 23. září 2016
od 16.30 hodin do kostelíka sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Zazní skladby a písně ze 13. –
17. století v podání vokálně-instrumentálního
souboru staré hudby ALLA BREVE. Přijďte si
poslechnout kouzelnou románskou, gotickou
a renesanční hudbu a podpořit obnovu této
cenné památky!

Foto: Petr Novák
9 771212 397004
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 Tramvaj českého výrobce s klimatizací a „wiﬁnou“ se už prohání Mostem a Litvínovem.

Větrník
Mám kamarádku Justýnu.
ýnu.
Má kocoura Větrníka. Čerernýho jak uhel se zelenýma
ma
očima. Větrník je miláček
ek
celé rodiny, včetně rozvět-veného příbuzenstva.
Vlastně byl. I když...
Volala mi v sobotu
ráno Justýna a topila se
v slzách. „Pavli, stalo se
něco strašnýho. Umřel
Větrník. Zničeho nic.
Ráno jsme ho našli ležet před vratama, už
se nedalo nic dělat,“ štkala Justýna a mezi vzlyky
plánovala rodinnou tryznu. Poslední rozloučení
s Větrníkem nemělo chybu. Téměř by se dalo říct,
kam se hrabe státní pohřeb. Už jen čestné salvy
chyběly. Sjela se celá rodina, aby kocoura oplakala, než se uloží do zvířecího hrobečku na zvířecím
hřbitůvku, samozřejmě i s náhrobkem a hřbitovní
svíčkou. Zkrátka, pocta milované němé tváři, jak
se patří. O jiném zvířátku, od nabízených koťat
všemožných druhů až po psa a papouška, nechtěla Justýna ani slyšet. Ztrátu milovaného Větrníka
prožívala s intenzivní bolestí v srdci. Nechtěla jít
ani na kafe. Upřímně řečeno, ani mne se nechtělo poslouchat nářky nad kocourem, jenž se s obří
pompou odebral do věčných lovišť. Uběhl týden
a Justýna se neozývala. Nebyl však den, abych na
ni nemyslela. Zrovna jsem si na chalupě vařila
ranní kafe, když zazvonil mobil. Justýna! Opatrně
jsem zvedla telefon a s tónem plným účasti jsem
přítelkyni pozdravila. V následujících okamžicích
jsem nevěřila svým uším: „Představ si, Větrník žije!
V noci přišel domů!,“ jásala Justýna. „Jak to? On se
vyhrabal z toho hrobu?,“ zjišťovala jsem a začínala
věřit v zázrak. „Kdepak! Někde se porval. Vrátil se
pokousanej a má natržený ucho. Pavli, my jsme pohřbili úplně cizího kocoura“!
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Mostečtí školáci dostali od Vršanské uhelné
a Ústeckého kraje geniální stavebnice Merkur
MOST – Jedenácti základním školám na Mostecku rozdali zástupci
Ústeckého kraje, Vršanské uhelné a města Mostu „chytré“ stavebnice Merkur. Ty by měly pomoci školákům zpět získat vztah k předmětům a oborům technického zaměření.
Stavebnice společnosti Merkur TOYS jsou pro první i dru-

hý stupeň základních škol různých typů a složitosti. Peníze na

 Hejtman Oldřich Bubeníček předal ředitelům mosteckých
základních škol šeky na pořízení stavebnic Merkur.

Voličské průkazy
žádejte do konce září
MOST – Voliči, který nebude
moci volit ve svém volebním
okrsku v Mostě, vydá Magistrát
města Mostu na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem
může volit pouze ve svém volebním obvodu, tedy pouze na
území okresu Most.
V případě, že volič výslovně
nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, bude
mu vydán voličský průkaz pro
obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro případné druhé
kolo). O voličské průkazy si už
nyní občané žádají. „Zájemce
o voličské průkazy máme tři,
každý žádá 2 voličské průkazy
- volby do Senátu PČR a volby
do zastupitelstva kraje,“ potvrdila tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Při volbách do Evropského parlamentu vydal Magistrát města
Mostu dokonce 134 voličských
průkazů.

Žádost mohou zájemci podat
buď písemně, kde musí být buď
úředně ověřený podpis voliče
nebo podpis v elektronické podobě či prostřednictvím datové
schránky. „Jestliže voliči zvolí
tuto možnost, pak musejí žádost
doručit na magistrát nejpozději
do 30. září 2016 do 16 hodin,“
upozornila tisková mluvčí s tím,
že pro takovou žádost není žádný předepsaný formulář. Vzor
žádosti je možné stáhnout na
webu města. Voliči ale mohou žádat o voličské průkazy
i osobně, kde mají časovou lhůtu o něco delší. „Osobně mohou
voliči o průkazy žádat v Informačním centru pro volby a to do
uzavření stálého seznamu voličů,
což je do 5. října 2016, rovněž do
16 hodin. V tomto případě se nevyžaduje žádná písemná žádost.
S voličem je sepsán pouze úřední
záznam,“ doplnila ještě Alena
Sedláčková.
(sol)

Repre se otevřelo
se zpožděním
MOST – Repre se s malým zpožděním otevřelo tento týden.
Nájemci, kteří zde působili před
uzavřením (z důvodu špatné
elektroinstalace), jsou zase na
svých místech a mohou v podnikání pokračovat.
Repre se mělo otevřít už prvního září. Kvůli technickému
zádrhelu se ale akce zpozdila.
„Repre se otevře 15. září. S nájemníky máme sepsané smlouvy,
a to za shodných podmínek, jako
tomu bylo předtím se společností
Cascade. Zpoždění o čtrnáct dnů
bylo kvůli dodávce technického
zařízení,“ informoval mostecký
primátor Jan Paparega. Zdržení nastalo podle vedení města
i kvůli tomu, že neprošla jedna
z revizí prostor na vytápění.

Jednalo se o zdejší restauraci.
„Řešíme v případě restaurace
a energií alternativní řešení,“
doplnil primátor Paparega. Náklady na opravu se pohybovaly
v řádech stovek tisíc korun. „Na
Repre a jeho údržbu a další dílčí
opravy jsme měli vyčleněné letos
v rozpočtu čtyři miliony korun.
I s opravou elektroinstalace bude
tato částka dostačující,“ doplnil
náměstek primátora Marek Hrvol.
Objekt bude nyní spravovat
a udržovat společnost Mostecká bytová. Planetárium, které
se tak také opět otevřelo, bude
mít na starosti městská knihovna a plesovou sezónu a kulturní
akce dostalo na starosti Městské
divadlo v Mostě.
(sol)

zakoupení stavebnic putovaly
prostřednictvím šeků ředitelům
mosteckých základních škol,
které slavnostně předali na 1.
základní škole v Mostě, v ulici
Svážná zástupci kraje, těžařské
společnosti i města. Dotaci poskytl Ústecký kraj a to v rámci
projektu Podpory technického
vzdělávání žáků na základních
školách. Peníze ve výši tří milionů korun kraji poskytla Vršanská uhelná.
„Udělali jsme krok, který je
velmi potřebný pro to, aby se
do budoucna podařilo rozšířit
okruh lidí, kteří se budou zajímat o technické předměty, ať už
na úrovni základních, středních
či vysokých škol. Těchto lidí je
nedostatek. Podkrušnohoří bylo,
je a bude průmyslové a tito technicky vzdělaní lidé tu budou
vždy potřeba. První krůček je
hrou a doufám, že se vám tyto
věci zalíbí,“ obrátil se na žáky
hejtman Oldřich Bubeníček.
Ten mimo jiné nabádal školáky,
aby se technickému zaměření
a studiu těchto oborů více věnovali, protože mají perspektivu. „Pokud budete mít technické
vzdělání a budete šikovní, máte
do smrti zajištěné kvalitní zaměstnání a tím i šanci na solidní
život. Po takových lidech je u nás
hlad,“ dodal hejtman a poděkoval Vršanské uhelné i městu
Most za spolupráci.
Jeho slova potvrdil při slavnostním předávání stavebnic
i generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček. Vršanská uhelná už léta podporuje vzdělání. Uhelné peníze
pomohly vybudovat již několik
desítek odborných učeben a vy-

bavit je špičkovou technikou.
„Pořád jsme ale měli pocit, že
něco chybí. Proto nás zaujala
myšlenka pokusit se vrátit na počátek vzdělávacího procesu vztah
k technice, a tedy myšlenka vrátit
zpátky do škol legendu stavebnic
Merkur,“ uvedl Vladimír Rouček a přiznal se, že na stavebnice Merkur rád vzpomíná. „Je to
skutečně legenda, protože vztah
k technice, myšlení, logice, tvořivosti, manuální zručnosti jsme si
většina z nás testovala právě na
Merkuru. Je to něco geniálního.
Merkur je možná více doceňovaný ve světě než u nás doma.
Mám proto jedno přání, aby děti

k tomuto myšlení a tvořivosti
přes Merkur získaly vztah a všem
těm, kteří s touto myšlenkou přišli, bych chtěl poděkovat,“ dodal
ředitel Vršanské uhelné. Hodně
štěstí a tvořivosti popřál školákům i mostecký primátor Jan
Paparega. „Jsme rádi, že se přes
Vršanskou uhelnou i Ústecký
kraj podařilo dostat k vám tyto
krásné stavebnice, které budou
rozvíjet vztah k technickému
vzdělání a touhu po vědění, kam
ten šroubek asi patří…,“ navnadil žáky primátor a dodal: „Chci
apelovat především na ředitele,
aby neopomíjeli fakt, že k nám
přicházejí a budou přicházet

noví investoři a poptávka po
technických oborech je skutečně
velká. Město tomu jde naproti.
A nejen v tomto projektu.“ (sol)

 V tomto okamžiku by generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček určitě svůj významný post na
chvíli vyměnil za návrat do klukovských let.

Město bude vracet dotaci na zeleň
MOST – Město vrátí dotaci určenou na odclonění zóny Joseph. Ani
přes největší snahu se stromům vysázeným v průmyslové zóně za
Mostem nedaří.
Dotace určená odclonění
průmyslové zóny Joseph činila
zhruba 5,4 milionu korun. Projekt byl rozdělen do dvou částí.
Jednou je výsadba zeleně podél
komunikace v zóně, kde se stromům daří. S druhou částí, plošnou výsadbou ochranné zeleně,
jsou však od začátku problémy.
V řadě úseků se totiž stromům
nedaří.
„Neznamená to, že pořežeme
všechny stromky a budeme vracet dotaci. Těm, kterým se daří,
tady samozřejmě zůstanou,“
uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj byl celý
tento záměr, který odstartoval
už v roce 2011, problematický

a nevhodný. Důvodů je několik
– nárůst travní hmoty a buřeně
se šířením agresivního plevele,
hlodavci a zvěř, která stromy
okusuje. I přesto, že byla dřevinám poskytnuta nadstandardní
péče, uhynula asi třetina sazenic
a menších podrostů a další třetina byla poškozena a neprosperuje. Neuchytily se ani nově vysazené stromy. Svou roli sehrála
i extrémní sucha v minulých
letech. Udržitelnost projektu
je přitom deset let. „Spočítali
jsme si náklady na udržitelnost
projektu, které se pohybují okolo devíti set tisíc korun ročně.
Tedy zhruba devět miliónů korun po dobu udržitelnosti. Tyto

prostředky by byly nerentabilní
s tím, že na konci bychom ani
nevěděli, jestli by se odclonění
zóny podařilo, jak bylo v rámci
dotace slibováno. Rozhodli jsme
se proto, že půjdeme cestou vrácení celé dotace,“ vysvětlil dále
Marek Hrvol. Ani možnost částečného vracení peněz město
nezvažuje. „Částečné vrácení by
vedlo k tomu, že bychom se dál
museli intenzivně starat o zeleň
a prostředky na to by činily kolem osmi set tisíc korun. Pro nás
by to bylo neefektivní,“ zdůraznil
primátor Jan Paparega a dodal:
„Tyto náklady jsou vyčíslené
pouze na stromky, které neprosperují. Nikde ale není zaručeno,
že i u stromů, které prosperují,
nedojde k jejich úhynu nebo napadení. Pak by se náklady ještě
zvyšovaly.“ Pětimilionovou do-

taci bude město vracet z prostředků, které byly vyčleněny již
pro rozpočet na rok 2017.

Náhradní opatření
se nechystají
Výsadba zeleně v průmyslové zóně Joseph měla zajistit
oddělení průmyslové oblasti
od okolních obcí, jako je Havraň, Moravěves a další. Zeleň
navíc měla zachycovat prach
a případný hluk. Žádná další
podobná opatření v zóně náhradou za uhynulé stromy město
do budoucna prý nezvažuje.
„Nepřemýšlíme o žádných jiných
náhradních opatřeních, která by
se týkala například vybudování
ochranných stěn a štítů,“ potvrdil primátor Paparega.
(sol)

Domácnosti dostanou dotazníky
MOST – V září a v říjnu bude v Mostě a v Litvínově probíhat dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit dopravní chování domácností
v regionu na vzorku jednoho tisíce z nich.
Dotazníkové šetření bude
součástí rozsáhlého projektu
Strategického plánu udržitelné
městské mobility. Ten je zatím
ještě „v plenkách“. Smlouva se
zpracovatelem projektu byla
podepsána v červnu letošního
roku. „Byla vytvořena pracovní skupina, kde jsou zástupci
Litvínova, dopravního podniku, naši úředníci a stanovil se
harmonogram prací. Jednou
z nich je i dotazníkové šetření,“
potvrdil mostecký primátor

Jan Paparega. V Mostě budou
zhotovitelé projektu udržitelné mobility hledat sedm set
domácností, v Litvínově pak
na tři sta. „Dotazník bude poměrně náročnější na vyplnění,
nepůjde jen o zaškrtnutí pár
řádek. Věřím však, že občany
– když budou vědět, za jakým
účelem se toto šetření dělá a že
výstupy, které vyplynou, budou
zahrnuty do plánu mobility –
se podaří najít, “ je přesvědčen
náměstek primátora města

Mostu Marek Hrvol. Dotazníkové řešení bude možné
provést prý ale i on-line, které
bude pro mnohé nejspíš jednodušším řešením.
Další částí harmonogramu
prací v rámci městského plánu
mobility bylo před časem například sčítání dopravy v klidu.
Jednalo se o mapování parkovacích míst a lokalit vhodných
pro parkování apod. V nejbližších dnech se chystá ještě další
sčítání, tentokrát půjde o nákladní dopravu. „Chtěli bychom
do tohoto šetření znovu zapojit
studenty, kteří by s našimi úředníky sčítání nákladní dopravy

prováděli. Předpokládáme, že
by se mělo sčítat na nějakých
frekventovaných tazích a tranzitech,“ doplnil dále náměstek
Hrvol s tím, že i toto šetření by
se mělo uskutečnit v měsících
září a říjen.
Závěry z dotazníkového šetření v domácnostech spolu
s dalšími výstupy z šetření by
měly být zpracovány do konce roku. Celý plán udržitelné
městské mobility pak musí být
dokončen do konce roku 2017.
Následně jej bude projednávat
a schvalovat zastupitelstvo města.
(sol)
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Investoři pomohou
školám vychovávat
budoucí zaměstnance

Projekt na nové Repre snad příští rok
MOST – Projekt na rekonstrukci kulturního domu Repre spustí město příští rok. Mostečtí radní už viděli několik prezentací studie nové
možné podoby objektu.
Se studiemi se seznámili i zástupci jednotlivých zastupitelských klubů. „Co se týká veřejnosti, tak jsme sice o některých
záměrech informovali a představili nějaké skici, ale projekční
příprava je teprve na počátku.
Zatím nechystáme žádnou prezentaci pro veřejnost,“ potvrdil
náměstek primátora Marek
Hrvol. Současně však připustil, že by se lidé mohli dočkat
už příští rok. „V příštím roce
plánujeme, že do rozpočtu zahrneme nemalé náklady na
projektovou
dokumentaci,“
uvedl náměstek. V současné době se dokončují statické
posudky, které by měly sloužit
jako podklad pro projektovou
dokumentaci. „Projekt by měl
být zadán v příštím roce a rovněž i v příštím roce vyhotoven,“
ujistil Marek Hrvol.

Mezi prioritami stále zůstává
nové planetárium, kino, restaurace a také knihovna. „Dnes
je jasné, že by měla být kromě
planetária v Repre i knihovna.
Troufám si říci, že toto je jisté
zhruba na osmdesát procent.
Provedly se sondy, které nám řekly, že knihovna a vše, co kolem
ní je nutné, může být v Repre
umístěno. Nicméně ještě je potřeba provést jeden statický posudek
a sondáž a to by mělo dát definitivní odpověď,“ upozornil primátor Jan Paparega.
Případné stěhování knihovny ze stávajícího objektu v ulici
Moskevská do nového Repre
vítá i vedení knihovny. „Idea
je to výborná a jsem tím nadšený. Centrum města je úžasné,
a pokud se tuto budovu podaří
opravit, pak by mohlo nastat
i to, po čem už dlouho volá-

me. Aby na jednom místě byla
nejen knihovna, ale také kino,
koncertní sál, galerie, hezká restaurace a další…“ míní ředitel
knihovny Tomáš Ondrášek.
Zároveň ale dodává, že jediné
s čím by mohl nastat problém,
bude stěhování knih. „Je nutno
si uvědomit, že máme 250 tisíc
knih a jsou to desítky a desítky
tun. Byla by hrůza, kdyby v novém Repre byla půjčovna knih
někde v prvním nebo druhém
patře a sklad knih ve sklepě,“
děsí se Tomáš Ondrášek. Podle
něj by nebyla od věci ani studie
pro knihovnu před samotnou
přestavbou prostor Repre. Ta
by měla dát představu, jak bude
knihovnictví vypadat za dvacet
let v době digitalizace. „Může
se stát, že za dvacet let knihy
silně upadnou. Podobně jako
před několika lety si například
chodili studenti a lidé půjčovat
hudební nosiče a desky, dnes už
je to jinak. Odborné publikace si
studenti také půjčují v mnohem

Protihluková vyhláška
neprošla, měřič hluku ano
MOST – Spolek Zdraví pro Most požaduje po městě vydat „protihlukovou“ vyhlášku. Vedení města ji ale považuje za nadbytečnou
a místo toho koupí statický měřič hluku.
Mostečané žijící v okolí autodromu žádají, aby město vydalo obecně závaznou vyhlášku
upravující noční klid a regulující hlučné činnosti. Petici podal
spolek Zdraví pro Most na magistrát v srpnu. Lidé podepsaní
pod peticí žádají například zakázat rušení nočního klidu a používání hlučných strojů, vozidel
a zařízení (včetně sekaček, cirkulárek, motorových pil apod.)
a veškerých prací ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích v době od 6 do
10 hodin a od 12 do 22 hodin.
„Protože rušení nočního klidu je
přestupkem podle zákona o přestupcích a zákaz rušení nočního
klidu je přímo řešen zákonem,
je jeho další úprava obecně závaznou vyhláškou nadbytečná.
Navíc stížnosti veřejnosti na
používání hlučných strojů jsou
ojedinělé a neopakují se,“ uvedla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Město hodlá ale udělat směrem k občanům vstřícný krok
a hluk z autodromu, na který
si stěžují, bude měřit novým
přístrojem. Zakoupí statický
Vyhlášení veřejné zakázky na zakoupení statického
měřiče hluku budou radní schvalovat na nejbližší
schůzi rady.
měřič hluku, jehož pořízení odsouhlasila i rada města. Přístroj
město vyjde na dvě stě tisíc korun bez daně. „Je to zařízení,
které není veliké a dá se přemisťovat. Měření budeme zajišťovat
ve směru z autodromu ven. Na
místech, kde to bude efektivní
a přesné umístění budeme konzultovat s Krajskou hygienickou
stanicí,“ informoval primátor
Jan Paparega. Výstupy z měření pak budou sloužit jako
podklady v případě, pokud by
byl porušen zákon z hlediska

zvukových limitů. Problém je
ale v tom, že pokud nebude
provádět měření akreditovaný
subjekt, nemůže v případě překročení limitů město autodrom
sankcionovat. „Je potřeba, aby
měření prováděl akreditovaný
subjekt. Se závěry pak pracuje
Krajská hygienická stanice, která může sankcionovat případné
porušení. V současné době hygiena sice měří, ale nemá možnost, aby četnost měření byla
dostatečná a výstupů bylo co
nejvíce,“ vysvětluje primátor
s tím, že přístroj, který město
zakoupí, může využít i certifikovaný pracovník a ušetřit si
tak práci a námahu s instalováním svých přístrojů.
Protihluková opatření chce
do budoucna řešit ale i autodrom samotný. Ten si nechává v současné době zpracovávat studii protihlukových
popatření. „S touto studií pomáhá i ČVÚT a jsme domluveni,
že jakmile bude studie hotova,
autodrom nás s ní poté seznámí,“
doplnil ještě Jan Paparega.
(sol)

menší míře, raději si vše stáhnou
a najdou na internetu,“ podotýká k novým trendům ředitel
knihovny.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Město podporuje technické vzdělávání žáků. Snaží se
žáky a studenty například přimět ke studiu perspektivních
technických oborů. Stalo se proto iniciátorem spolupráce mezi
základními, středními a vysokými školami a investory působícími na Mostecku.
Radní schválili návrh smlouvy o spolupráci se 7. ZŠ a 14.
ZŠ a s pěti středními školami Soukromou střední školou pro
marketing a ekonomiku, Střední školou Educhem, Střední
školou technickou Most, Střední průmyslovou školou Most
a Střední odbornou školou
gastronomie a služeb, mosteckou pobočkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy
báňské – Technické univerzity
Ostrava. Všichni by měli (rovněž na základě smlouvy) spolupracovat s Nemakem Czech
Republic, AFSI Europe, Yankee
Candle.
Ke zvýšení zájmu o technické obory by žáky měly přimět
například exkurze v závodech
nebo motivační soutěže. Investoři umožní studentům konat
ve svých podnicích praxe nebo
jim budou pomáhat při tvorbě
bakalářských či diplomových

prací. Investoři se také zavazují finančně pomoci základním
školám, které mají nedostatek
materiálu do výukových hodin dílen. „Investoři budou také
navštěvovat školy a prezentovat
se. Žáci a studenti tak budou
vědět, jaké jsou tu možnosti,
i co se týče dalšího vzdělávání.
S každým přicházejícím investorem řešíme otázky zaměstnanosti v zóně, proto jsme nějakým
způsobem chtěli přispět k řešení
a začali jsme už u základních
škol, abychom děti nasměrovali,“
komentoval projekt náměstek
primátora Marek Hrvol. „Naše
podpora technickému vzdělávání
není novinkou. Podílíme se na
podobných aktivitách i s Okresní hospodářskou komorou Most,
podporujeme i matematické
vzdělávání,“ předeslal primátor
Jan Paparega a podotkl: „Tato
smlouva reflektuje i na potřeby
našich investorů v zóně Joseph.
Ti se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly technického zaměření.“ Město oslovilo
všechny školy, ze základních se
ale přihlásily zatím jen dvě. „Nic
není u konce a školy, které budou
mít zájem, se samozřejmě mohou přihlašovat do projektu i nadále,“ vzkazuje primátor. (sol)
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Slavné „šedesátky“
připomenou na mostecké
scéně Starci na chmelu
MOST – Druhou polovinu divadelní sezony otevře premiéra Starci
na chmelu. Těšit se na ni můžete už v pátek 16. září od 19.30 hodin.
Představí se v ní nové herecké tváře uměleckého souboru v Mostě,
Ondřej Dvořák a Kristýna Hulcová.
Nenechte si ujít první československý filmový muzikál
z šedesátých let v činohře Městského divadla v Mostě, který
vznikal za zdmi mosteckého
divadla jen pár dní po premiéře Noci na Karlštejně v režii
Zbyňka Srby. Půjde o úpravy
podle filmového scénáře, kterou
pořídili Vlastimil Novák a Zbyněk Srba. Ve slavném muzikálu
se můžete těšit na známé písně,
lásku, svobodu i naději. To vše
s živou kapelou! „Příběh z letní
chmelové brigády vypráví o silné
lásce a víře v druhého člověka
i v sebe sama; o důležitosti osobní
integrity a svobody. Ačkoliv zanikla doba socialistických brigád,
nezaniklo naštěstí rozechvění
a rozbolavění ze začínající lásky.
Mladí diváci mají možnost identifikovat se s postavami studentů
– především s půvabnou Hankou
a romantickým Filipem, starší
diváci mohou zavzpomínat na
mládí a nadějeplnou atmosféru
60. let,“ řekl dramaturg Michal
Pětík.
V hlavních rolích se představí
nové tváře uměleckého souboru,
Ondřej Dvořák, kterého mohli
diváci sledovat už v inscenaci
Podivný případ se psem jako
Christophera. V roli Hanky se
divákům představí mladá absol-
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ventka brněnské JAMU Kristýna Hulcová a roli Honzy ztvární
Jakub Koudela. V dalších rolích
se představí Jiří Kraus, Zita BeOsoby a obsazení:
FILIP - Ondřej Dvořák
HANKA - Kristýna Hulcová
HONZA - Jakub Koudela
PROFESORKA - Andrea Traganová
PŘEDSEDA JZD - Jiří Kraus
KUCHAŘKA - Zita Benešová
VENDA, 1. česáč - Matyáš Procházka
PEPA, 2. česáč - Michal Krupa
BOŽKA - Lilian S. Fischerová

nešová, Matyáš Procházka, Michal Krupa, Lilian S. Fischerová
a sbor mladých a talentovaných
česačů a česaček chmele. Po delší odmlce se do mosteckého divadla vrací Andrea Traganová,
která se v muzikálu objeví v roli
profesorky.
Autory výpravy jsou Petr Kastner (scéna) a Kateřina Hájková
(kostýmy). Diváci uslyší všechny populární melodie (Milenci
v texaskách, Bossa Nova, Život
je bílý dům ad.), zahrané pětičlennou kapelou v čele s Františkem Krtičkou.
Vstupenky jsou v prodeji.
Můžete si je také zarezervovat
na internetových stránkách
www.divadlo-most.cz
(sol)

 V hlavní roli se představí Kristýna Hulcová a Ondřej Dvořák.

Český podnikatel musí mít stejné
podmínky jako zahraniční
Některé kroky pro podporu
zaměstnanosti jsou na severu
Čech populistické a trhu práce
naopak ubližují. Upozorňuje
kandidátka do krajského zastupitelstva za Občanskou demokratickou stranu Drahomíra
Miklošová.
Průmyslové zóny se pomalu, ale přece jen stále více zaplňují nejrůznějšími provozy,
které slibují desítky, v některých případech až stovky pracovních míst. Vy z toho ale až
tak nadšená nejste, proč?
Stačí si spočítat, kolik běžného občana vytvoření takové
jedné pracovní pozice stálo.
Města i stát se snaží obrovskou
nezaměstnanost řešit tím, že do
zdejších průmyslových zón láká
zahraniční investory. Nabízí jim
pro českého podnikatele naprosto nedosažitelné podmínky. Pozemky za korunu, odpouštění daní a řadu dalších věcí…
Ale investoři na to slyší,
nebo ne?
To samozřejmě ano. Jenže
to ani zdaleka neřeší problém.
Zanikají zde tradiční firmy,
z nichž odcházejí stovky pracovníků, třeba těžařů, ale
i dalších profesí s určitým vzděláním a praxí.
A najednou si mají
jít stoupnout za pás
a pracovat za naprosto směšnou mzdu.
To raději půjdou na
úřad práce a budou
žít na dávkách, s fůrou volného času.
Je v tom i další zádrhel?
Samozřejmě,

i v zahraničních firmách potřebují vysoce kvalifikované lidi.
Těch tu zas až tolik není, na
sever Čech se navíc lidé příliš
neženou, zdejší vysokoškoláci
naopak spíše utíkají. Takže odborníků je tu málo, firmy se o ně
přetahují a zcela logicky jdou
tito žádaní zaměstnanci k tomu,
kdo poskytne vyšší plat. Ten si
samozřejmě čeští podnikatelé
dovolit nemohou. Nedostávají
totiž takové investiční pobídky
jako podniky ze zahraničí. To je
špatně! To je to, co chceme na
kraji ve spolupráci s poslanci
změnit.
Co tedy navrhujete?
Musí se srovnat podmínky
našich podnikatelů s těmi, které mají
zahraniční
investoři.
Není
možné,

aby jeden platil za pozemky korunu a druhý tržní cenu. Zdejší
podnikatelé jsou navíc více provázaní s tím, co zdejší pracovní
trh produkuje. Právě oni dokážou zaměstnat ty, kteří o práci
přišli.
Zahraniční i tuzemské firmy
si ale stěžují, že těžko shánějí
lidi i na níže kvalifikované pozice, vnímáte to?
I kvalifikovaná dělnická profese je zde velmi nízce ohodnocena. Každý si spočítá, jestli má
pracovat za patnáct tisíc hrubého, nebo dostane na dávkách
víc… Do nekonečna nejde zvyšovat minimální mzdu, protože
to by podnikatele zničilo. Změnit se musí sociální systém, který je prostě neudržitelný, já ho
dokonce označuji za socialistický. Pravice samozřejmě neříká,
že se má zrušit úplně, ale stojí si
za tím, že každý se má snažit postarat sám o sebe a teprve, když
to opravdu není možné, stát mu
musí pomoct. Současný systém
produkuje jedince, kteří jsou
od narození až do smrti závislí
na dávkách, nic jiného neznají
a nemusejí znát. Vidím to i u nás
v Obrnicích – celé rodiny, které
nikdy nepracovaly. Jezdí si autem, každý má mobil, drahou
televizi. Děti po ukončení povinné školní docházky rovnou
končí na úřadu práce. To je
prostě neudržitelný systém.
(VI)
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Dřevěný rumunský kostel
v Mostě jako evergreen
MOST – Rumunský dřevěný monastýr, který stojí už dlouhá léta
uzavřený v areálu děkanského kostela v Mostě, má konečně vybudované inženýrské sítě. Co bude s kostelem dál, je zatím ale stále
otázkou.
Jedinou novinkou v případě
stavby dřevěného pravoslavného kostela, který vybudovali
Rumuni v Mostě, jsou inženýrské sítě. „Před prázdninami se
zde konečně provedly práce na
inženýrských sítích. Přivedly se
ke kostelu tak, aby mohl v budoucnu fungovat. Tuto záležitost jsme ještě řešili se starým
vedením rumunské ambasády,“
informoval náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.
Kvůli častým personálním obměnám na rumunské ambasádě se ale celá věc kolem otevření stavby stále zdržuje. „Znovu
proběhly další personální změny
na rumunské ambasádě. Jednání s partnerem, s nímž jsme

komunikovali poslední půlrok,
a věci se díky tomu daly do pohybu intenzivněji, se opět zaseklo,“ informoval dále náměstek
Hrvol. Vedení města proto vyzvalo rumunskou stranu k opětovnému jednání. „Dostali jsme
kontakt na nového zástupce
z rumunské strany, který by se
měl starat o mostecký projekt
a do dneška nemáme žádnou
zpětnou vazbu,“ dodal Marek
Hrvol.
Inženýrské sítě byly zásadní
problém, na kterém investice
v řádu několika milionů korun
visela a který je v tuto chvíli
v podstatě vyřešen. S vybudováním inženýrských sítí pomáhalo
město Most. Rumunská strana

Štěstí na sklonku
života

realizaci zainvestovala. „Sítě
byly přivedeny na patu pozemku a je potřeba je dotáhnout do
kostela. Je to investice v řádu statisíců korun a my jsme připraveni, pokud by tomu něco bránilo,
abychom jim například formou
daru tuto část dofinancovali,“
ujistil primátor. Pravoslavný
kostel stojí v Mostě už od roku
2011. „Trápí nás, že pokud jsou
zde již inženýrské sítě a otevření
de facto nic nebrání, opět se nic
neděje,“ poznamenal ještě primátor Jan Paparega.

Budou v kostele
jeptišky?
Rumuni mají podle vedení
města budoucí provoz objektu
vyřešený včetně záštity. Ukončen je i spor s monastýrem.
„Nabídli jsme rumunské straně
jednání u pana primátora a dou-

fáme, že se nám ozvou,“ věří Marek Hrvol.
Kostel bude sloužit jako církevní stavba. „Podle původních
plánů by zde mělo být ubytováno několik jeptišek, které by se
o objekt staraly. Co dalšího mají
Rumuni s kostelem v plánu, zatím ale nevíme,“ připomněl ještě
náměstek.
(sol)

Město Most „slízlo smetanu“
(Dokončení ze strany 1)
„Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože
pomáhá rozvíjet region, měnit
společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také
rozhodl udělovat každoročně
Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují
péči svému okolí nad rámec
svých povinností,“ sdělil v úvodu
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „V kraji působí
mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu,
v této oblasti jsou nebo by měly
být vzorem ostatním, dostávají
národní či mezinárodní ocenění
a zaslouží si uznání především
vlastního kraje a okolí,“ dodala
k důvodům realizace Ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně
HSR-ÚK. Ocenění pro Most
převzala náměstkyně primátora Markéta Stará: „Strašně nás
potěšilo, že jsme získali ocenění
za společenskou odpovědnost od
Ústeckého kraje. Vážíme si toho.
Město se snaží se společenskou
odpovědností chovat nejen ke
svým zaměstnancům, ale také
k občanům a společnosti obecně.“ Tento ročník soutěže byl

také rozšířen o pátou kategorii,
do níž se subjekty mohly přihlašovat. V kategorii podnikatelský sektor - zaměstnavatelé
nad 1000 zaměstnanců zvítězila, stejně jako loni, společnost
AGC Flat Glass Czech, kategorii
nad 250 zaměstnanců dominovala společnost Mondi Štětí a.s.
Mezi malými a středními firmami (do 250 zaměstnanců) hod-

noticí komise zvolila společnost
HIT OFFICE. I tato organizace
patří k loňským vítězům. V kategorii veřejný sektor byla nejlépe ohodnocena Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola
a Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a mezi
obcemi statutární město Most.
Speciální cenu poroty získalo
litvínovské Unipetrol výzkumně

vzdělávací centrum (UniCRE),
a to za přínos v oblasti spolupráce firemní a vzdělávací sféry.
„Vzhledem k důležitosti tématu
společensky odpovědného chování je již ve spolupráci Ústecký
kraj, Rada kvality ČR a Hospodářská a sociální rada Ústeckého
kraje naplánován další ročník
této úspěšné soutěže,“ uzavřela
Gabriela Nekolová.
(pur)

 Čestné uznání Ústeckého kraje za odpovědnost k zaměstnancům získala Střední škola Educhem.

z Rady města Mostu
Most do Rudolic
MOST – Město vyhlašuje veřejnou zakázku na zpracování
projektové dokumentace pro
stavební povolení a projektové
dokumentace pro provádění
stavby na rekonstrukci mostu
vedoucího z Mostu do Rudolic. „Jde o zakázku, kterou může
provést pouze omezený okruh
zájemců s potřebnou odbornou
způsobilostí. Radní tak schválili
osm uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky,“
informovala mluvčí magistrátu
Alena Sedláčková. Předpokládané náklady na zpracování
projektové dokumentace včetně
dozoru činí 1,95 milionu Kč.

MHD nezdraží
MOST – Městská hromadná
doprava v příštím roce se nebude lišit od letošní. Projekt na
rok 2017 totiž vychází z roku
letošního. Jsou zde ale některé
změny. „Jedná se například o zavedení dvou nových spojů u linky
č. 25 a linky č. 31 nebo prodlou-

žení spoje č. 53,“ informovala
tisková mluvčí Alena Sedláčková. Pro rok 2017 by se měla také
zrušit doprava na dole Centrum, zavést spoje na lince č. 31
v pracovní dny v úseku Most,
obchodní dům Prior – Čepirohy, Hrabák a zrušit tramvajová
linka č. 3 v celé odpolední špičce. Nahradí ji rozšířený provoz
linky č. 1.

Svatební termíny
MOST – Pro příští rok bylo
schváleno 23 svatebních termínů. Je to stejný počet jako v roce
letošním. Nejvíce svatebních
termínů, po třech, je pro měsíce
červen, červenec a srpen, kdy se
koná svateb nejvíce. Po jednom
potom v lednu, únoru, březnu
a prosinci. Úředním obřadním
místem je obřadní síň města
v budově magistrátu a atrium
budovy magistrátu. „V letních
měsících je ale velký zájem
o sňatky konané jinde než na
uvedených místech,“ připomněla
tisková mluvčí Sedláčková.

Mluvící panely
MOST – Před magistrátem
a Priorem budou modernizované zvukové panely. Radní
schválili dodatek ke smlouvě se
společností Daruma City Voice týkající právě modernizace
zvukových informačních panelů. „Modernizace se provádí
pravidelně v průběhu několika
let. Týká se vnitřku panelu, takže
občané na první pohled nic nepoznají. Doplňují se sem například nové skutečnosti, jako jsou
ulice apod. Novinkou bude také
to, že panel u Prioru bude také
zvukový,“ prozradila Alena Sedláčková.

Hospodaření
s přebytkem
MOST – K prvnímu pololetí
letošního roku má město Most
na účtu hospodaření přebytek.
Ten je ve výši zhruba 146 milionů korun. Vlastní příjmy včetně
fondu rozvoje a bydlení a sociálního fondu jsou zhruba 532

milionů Kč, přijaté dotace 64,7
milionu Kč, běžné výdaje včetně
fondu rozvoje a bydlení a sociálního fondu zhruba 427 milionů
Kč a kapitálové výdaje zhruba
23 milionů Kč.

Strategický plán
MOST – Strategický plán
rozvoje města Mostu do roku
2020 je rozdělený do pěti pilířů, které jsou tvořeny dvaceti
hlavními cíli. Ty chce město
zvládnout splnit do roku 2020.
Jednotlivé cíle se budou realizovat prostřednictvím konkrétních opatření a projektů. „Veřejné projednání dokumentu se
konalo začátkem srpna na magistrátu. Radní nyní doporučili
zastupitelům tento strategický
dokument schválit,“ informovala mluvčí Alena Sedláčková. Na
zpracování strategického plánu
pracovalo několik pracovních
skupin a desítky lidí. Odborným garantem byla společnost
MEPCO.
(sol)

Celý život dělal, co se od
něj očekávalo. Řeklo by se
o něm, slušný člověk. Staral se
o rodinu, plnil přání své ženy,
svého zaměstnavatele, svých
dětí. V noci, když všichni spali, snil o svých přáních, která
nikdo
neplnil.
Představoval si, že
není hodný člověk. Že vzbuzuje
strach a hrůzu.
Kochal se myšlenkou na to, že se ho
někdo bojí. Když
nemohl usnout,
viděl za víčky zavřených očí bolest
a strach ve tvářích
lidí, které s rozkoší týral. Jeho
oběti ale stále byly
pouze výplodem choré fantazie. Když zemřela jeho žena,
zůstal sám. Sedával v křesle
u okna a v hlavě si přehrával
jako barevný film své představy. Už byl sice starý, ale
tělo mu stále dobře sloužilo.
Cvičil, měl sílu, jakou by mu
mohli mnohem mladší muži
závidět. Před světem ale zůstával uzavřený. S nikým nemluvil, s nikým se nestýkal.
Jeho syn žil s rodinou ve vzdáleném městě. Přijel za ním jen
občas. Pak ale snachu napadlo, že je staroch pořád sám,
uzavřený, určitě už to nemá
v hlavě v pořádku. Potřebuje, aby se o něj někdo staral.
A tak za ním syn přišel s myšlenkou, že by se odstěhoval
do domova důchodců a z jeho
domu by si mladí udělali víkendové sídlo. Bylo mu to
jedno. Utápěl se ve svém světě
a nezajímalo ho, kde a s kým
bude žít. Syn mu našel místo
v domově důchodců v malé
obci. Zařízení bylo umístěno
do starého zámku v rozhlehlém parku. Místnosti tam byly
temné, s malými okny. V celém zařízení panovalo šero.
Staří lidé se šourali po chodbách se sklopenými hlavami,
mluvili šeptem nebo vůbec.
Všude kolem panovala úzkost. Okamžitě si to místo oblíbil. Tu atmosféru, to dusno.
Tak si představoval svůj život
ve svých fantaziích. Měl pokoj
sám pro sebe. Personál si ho
příliš nevšímal. Pro ně byl jen
další zatrpklý dědek neschopný se postarat sám o sebe.
Nechával si pomáhat s jídlem,
předstíral, že je na tom mnohem hůře, než ve skutečnosti
byl. A připravoval se, jak si
bude život konečně užívat.
Hlavní vchod do zámku na
noc sice zamykali, on ale brzy
objevil malá postranní dvířka, ke kterým vedla úzká temná chodba. Kdysi vchod pro
služebnictvo, které se plížilo
tmou, aby nerušilo panstvo.
Byl zručný zámečník, dokázal
celkem snadno otevřít starý
zámek i bez klíče. Žádné bezpečnostní opatření, nic. Mohl
v noci vycházet a přicházet,
aniž by si ho někdo všiml,
nebo ho snad někdo postrádal. Poprvé v noci odešel po
několikaměsíčním
pobytu
v domově. To už přesně věděl,
kudy a kam jít. V rozlehlém
parku byla stará kaple. Místo,
které v pološeru pod korunami staletých stromů dýchalo
tísnivou atmosférou i ve dne.
V noci vzbuzovalo strach a tíseň i v otrlých povahách. Ke
kapli se nechával vozit ošetřovatelkou na invalidním vozíku. Předstíral, že ujde sotva
pár kroků. Teď se celkem sviž-
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ně vypravil kolem kaple přes
park do obce, ke které domov
důchodců patřil. Vozík ze svého pokoje vzal s sebou. Ukryl
ho na okraji parku. Schovaný
tmou se pustil mezi domy.
Měl štěstí. Jen malou chvíli
pozoroval místní
hospodu, když vyšli dva mladí lidé.
Dívka a chlapec.
On byl opilý, ona
mu něco vyčítala.
Chvíli se hádali,
pak se rozešli každý jiným směrem.
Mladík se vrávoravým
krokem
pustil jeho směrem. Chvíli šel za
ním. Pak ho ranou
do hlavy omráčil.
Odtáhl ho na okraj parku,
usadil do křesla a odvezl ke
kapli. Všechno, co potřeboval,
tu schoval cestou tam. Mladík
se začínal probírat. Rychle ho
spoutal a do pusy mu strčil
roubík. Otevřel si dveře do
staré kaple. Ovanul ho chlad.
Ucítil plíseň. Bylo to lepší,
než čekal. Odtáhl spoutaného
muže dovnitř. Zavřel za sebou
a zapálil svíčku. Vzpomněl si
na všechny své fantazie. Teď je
mohl proměnit ve skutečnost.
Vzal do rukou nůž a začal. Trvalo to dlouho, než s mladíkem skončil. Všude bylo plno
krve. Tělo mladého muže
bylo pokryto ranami. Několikrát jeho oběť ztratila vědomí. Vždy se mu ale podařilo
muže opět probrat. Chtěl si to
užít. Tu bolest a strach v jeho
očích. Když muž zemřel, byl
jeho kat vyčerpaný. Svlékl si
krví potřísněnou montérkovou bundu. Zavřel za sebou
pečlivě dveře kaple. Rukavice
i špinavé oblečení strčil do
tašky, zatížil kamenem a hodil
do rybníku v parku. Odtlačil
vozík zpět ke skrytému vchodu. Do svého pokoje se dostal
až nad ránem. Byl si jistý, že
ho nikdo nepostrádal. Neusnul hned. Konečně byl šťastný. Našel své místo v životě.
Ještě chvíli snil o tom, kolik let
může v domově strávit. Kolik
lidí ještě bude moci zabít. Na
sklonku života měl všechno,
o čem kdy snil. Druhý den
spal až do oběda. Ošetřovatelka ho nakonec přišla vzbudit.
Nemluvil, nechal se obléknout. Ošetřovatelka mu pomohla na křeslo a odvezla ho
do jídelny. Seděl nad talířem,
utápěl se ve vzpomínkách na
předešlou noc. Byl duchem
nepřítomný. Ošetřovatelka
ho chvíli pozorovala. Chudák chlap, pomyslela si. Za
poslední dobu tak sešel. Už
se nedokáže sám obléknout
ani najíst. Nikdo z rodiny za
ním nejezdí. Poslední roky
života stráví sám, opuštěný,
nešťastný. Přitom to prý býval velmi hodný a starostlivý
člověk. Odpoledne ho vyveze
do parku. Alespoň na chvíli
na sluníčko. Odpoledne se ale
nikam nejelo. Park obsadila
policie. V kapli našli brutálně
zavražděného člověka. Vrah
musel být podle vyšetřovatele
sadista. A také silný člověk.
Přemohl a spoutal mladého
muže a donesl ho přes půlku
rozlehlého parku. S informacemi musí opatrně. Nikdo
z policie ani z vedení domova důchodců nechtěl, aby se
zpráva o vraždě dostala mezi
seniory. Stařečkové a stařenky
by se zbytečně rozrušili.
(pur)
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Autodrom zažije premiéru
závodů DMV, vstup je zdarma
MOST - Poprvé v historii přivítá mostecký autodrom 23. a 24. září
závody poháru DMV Gran Turismo Touring Car Cup, tedy evropský
okruhový seriál pro cestovní vozy i GT speciály. Diváci se mohou těšit na souboje silných a superrychlých strojů. Závody navíc mohou
sledovat zdarma, vstupné se tentokrát neplatí.
První závod série DMV GTC
se jel na německém Hockenheimringu v roce 1990. Postupně přibývaly další okruhy
v Německu a posléze i v jiných
zemích, například Holandsku,
Belgii, Lucembursku, Francii,
Rakousku, České republice či
Itálii. Letošní 27. ročník nabídne podívanou na nádherné
speciály, jakými jsou například
Audi R8 LMS, Lamborghini
Gallardo GT3, McLaren MP412 GT3, Porsche 997 GT3 Cup,
Chrysler Viper GTS-R, Ferrari
488 GT3 nebo BMW M235i.
Pohár DMV je podle obchodní a marketingové ředitelky společnosti AUTODROM MOST
Jany Svobodové jednou z atrak-

tivních novinek, které by měly
diváky oslovit a přilákat v ještě
větším množství na autodrom.
„Nabídneme i další. Více ale
prozradíme, až bude definitivně
jasný kalendář akcí na příští rok.
Tedy koncem října,“ uvedla.
Připomněla, že divákům
budou v areálu v době závodů
k dispozici také motokárová
dráha a offroad dráha pro čtyřkolky, otevřené bude i dětské
dopravní hřiště s prolézačkami a skluzavkou. „Dospělí se
mohou posilnit v našem BARBUSU, což je pojízdný autokar
přestavěný na bar. Nabízí mimo
jiného alkoholické i nealkoholické nápoje včetně míchaných,“
doplnila Jana Svobodová.

Startovní listina letošního
ročníku DMV GTC čítá 46 jezdců či dvoučlenných posádek,
pro mostecký závod se uzavře
v příštím týdnu. Zatímco pátek
23. září je na autodromu vyhrazen tréninku a kvalifikacím,
v sobotu 24. září si to už závod-

níci rozdají v ostrých soubojích
o body. „Praxe je tedy odlišná od
toho, na co jsme zvyklí. V neděli už žádný závod není. Apeluji
tedy na fanoušky, aby si to nespletli a nedorazili, jak se říká,
s křížkem po funuse,“ upozornila Jana Svobodová.
(red)

Tři otázky pro kandidáta do Senátu Jiřího Biolka,
primáře dětského oddělní nemocnice v Mostě
Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?
Jedním z hlavních důvodů,
proč jsem přijal nabídku kandidovat za hnutí Starostové a nezávislí, je zastavit neuvěřitelné
bujení byrokracie. Odvádí lidi
od smysluplné práce, vkrádá se
jako rakovina do našich životů.
Zdravý rozum a účinná řešení
se topí ve změti paragrafů, vyhlášek a nařízení. Obávám se,
že už dnes se v našem právním
řádu nikdo nevyzná. To je nutné změnit. Zákony mají lidem
život usnadnit a ne jim ho komplikovat. Zároveň je Senát také
důležitou ústavní pojistkou proti omezování lidských svobod
a práv, což je právě v současné
době velmi aktuální. Státní byrokraté prosadili v poslanecké
sněmovně právě v těchto dnech
zákon, podle kterého nám může
na udání kohokoliv vlézt do
našeho bytu či domu úředník
i bez našeho souhlasu. Takové
zasahování do vlastnických práv
je nepřijatelné, a právě Senát by
měl být proti podobným pokusům pevnou hrází.
Jednou z hlavních priorit je
pro vás zdravé Mostecko. Jak

toho chcete dosáhnout?
Zrovna teď na podzim
bude Senát projednávat zákon
o vzdělávání zdravotních sester. Rád bych pomohl prosadit
zkrácení jejich studia a zvýšení
podílu praxe. Jenom tím se ovšem nedostatek kvalifikovaného
zdravotnického personálu nevyřeší. Podívejme se na příklad
naší mostecké nemocnice. Když
jsem po studiu v roce 1973 nastupoval sem do Mostu, bylo to
moderní zdravotnické zařízení na vysoké odborné úrovni.
Celá desetiletí se do nemocnice nedávaly žádné peníze a její
technický stav se dramaticky
zhoršil. Každá nemocnice stojí
na konkrétních lidech, na lékařích, sestrách, ale i dalších
zaměstnancích Především je

lidé zodpovědní za zdravotnictví si musí uvědomit, že mostecká nemocnice je vedle ústecké
druhým největším zdravotnickým pracovištěm, které poskytuje zdravotní péči nejen obyvatelům mosteckého okresu, ale je
tu mnoho pacientů z Lounska,
Chomutovska, Teplicka i Karlovarska. Proto jí musí kraj i stát
věnovat odpovídající pozornost
a pomoc.

třeba rychle zahájit stabilizační
program a nabídnou lékařům
i sestrám perspektivu dobrých
pracovních podmínek. Bude to
určitě běh na dlouhou trať, ale

stále více času trávit u počítačů
nebo vyplňováním všelijakých
lejster. Čas, který mohou lékaři
i sestry věnovat účinné léčbě, se
dramatický krátí a v konečném

Jako primář vidíte každodenní chod nemocnice hodně
zblízka. Co nejvíce trápí dnešní zdravotnictví?
Kromě naprostého nedostatku lékařů a zdravotních sester
jsme zavaleni administrativou.
Ta odvádí zdravotnický personál od péče o pacienty a nutí nás

důsledku to vede k nespokojenosti pacientů i těch, kteří se
v nemocnici o ně starají. Honíme se za nejrůznějšími certifikáty a akreditacemi, jako by
nějaký kus papíru, který si pověsíme do kanceláře, mohl nahradit každodenní, důkladnou
a odbornou práci v ambulanci,
na operačním či porodním sále.
Vyhrát tenhle nerovný boj proti „papírovému čertovi“ se zdá
skoro nemožné, ale ustoupit už
není kam, a ani to nemám ve své
povaze.
(VI)

region
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Pozvánka na koncert

Kde: Na 1. náměstí v Mostě
Kdy: 28. září od 14 hodin
Vystoupí kapely:

ABBA STARS
ELÁN REVIVAL
MARTIN MAXA
Hostem odpoledne bude Miroslav Lidínský,
novodobý válečný veterán z války v Avghánistánu.
 V Litvínově se sešli koordinátoři studentského projektu z pěti zemí.

Studenti mají v hledáčku média
LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium se připojilo k projektu Erasmus
plus spolu se středními školami dalších čtyř zemí Evropy. Společným tématem studentů jsou média. Litvínovští gymnazisté se zaměřili na práci se zvukem, rádio a jeho využití při výuce.
V rámci projektu jednotlivé
školy navštěvují desetičlenné delegace z partnerských škol. Koordinátoři projektu z pěti zemí
minulý týden v Litvínově jednali
o prosincovém setkání studentů
a pedagogů, kdy bude hostitelskou školou právě litvínovské
gymnázium. „V Litvínově se se-

tkání studentů koná 5. až 9. prosince. Pedagogové vstřebávají při
podobných návštěvách styl výuky
v hostitelské zemi a učí se inovacím. Studenti pak prezentují
práci na společném projektu. Tématem jsou média a jejich vliv na
současnu společnost. Na programu prosincového setkání budeme

spolupracovat také s litvínovskou
knihovnou a městem,“ uvedl koordinátor projektu Daniel Urik.
První setkání studentů se konalo v Itálii. V říjnu se studenti sejdou v Rumunsku. „Je to pro ně
dobrá zkušenost. V hostitelských
zemích bydlí v rodinách, poznávají zvyklosti dané země, procvičují jazykové znalosti. Hlavně
ale společně pracují na projektu.
Během pěti dnů natáčejí videa ze
své návštěvy, připravují reportáže
o hostitelské zemi. Doma pak stu-

denti pracují na své části projektu. My máme zvuk, rádio a jeho
funkci ve vyučování. V rámci jazykového kurzu studenti připravují cizojazyčné reportáže, které
by se daly vysílat v rádiu. Svou
práci budou v prosinci prezentovat ostatním účastníkům projektu,“ doplnila koordinátorka projektu Jana Kubičinová. Kromě
litvínovských studentů se projektu účastní studenti z Polska,
Rumunska, Itálie a Turecka.
(pur)

Město nabízí lidem kompostéry
LITVÍNOV – Kdo z občanů bude chtít, dostane od města kompostér.
Litvínov totiž žádá o dotaci až na tisíc kusů kompostérů, které by
měly pomoci s nakládáním s biologicky rozložitelným odpadem.
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí vyhlásilo čtyřicátou výzvu, v rámci které bude
podporována aktivita „Předcházení vzniku komunálních
odpadů“. Prostřednictvím této
výzvy je možné pořídit kompostéry pro občany. Podporu

není možné využít na výstavbu
či dovybavení komunitní kompostárny, na pořízení svozového prostředku ani manipulační techniky. Litvínovští radní
rozhodli, že se o dotaci bude
ucházet také Litvínov. „Dělali
jsme si průzkum mezi obyvateli
města a zájem o kompostéry je
veliký. Také zkušenosti z okol-

ních měst s kompostéry jsou velmi dobré. Chceme pořídit tisíc
kompostérů pro majitele rodinných domů, zahrádkáře nebo
pro lidi, kteří udržují zeleň před
obytnými domy. Prostě pro každého, kdo bude mít o kompostér
zájem. Už děti v mateřských
školách se učí, jak nakládat
s odpady. Podle předběžného
průzkumu by se rozdalo několik
set kompostérů. Věřím, že až se
kompostéry začnou rozdávat,
bude zájem ještě větší,“ uvedl

místostarosta města Milan Šťovíček. „Nejprve jsme zvažovali,
že budeme občanům kompostéry pronajímat, ale nakonec
jsme se rozhodli, že je budeme
zdarma rozdávat,“ doplnila
starostka Kamila Bláhová. Žádost o dotaci musí město podat
do konce listopadu. Součástí
žádosti o dotaci musí být zpracovaná Analýza potenciálu
produkce odpadů v zájmové
oblasti a materiálových toků.
(pur)

V rámci koncertu proběhne také diskuse s občany
a představení kandidátů Úsvit s Blokem proti
islamizaci.

Křídlo pro ZUŠku
vyrobí v Itálii
LITVÍNOV – Už je konečně jasno.
Koncertní křídlo pro litvínovskou ZUŠku vyrobí italská firma
Fazioli. Komise vyjela do Itálie
a rozhodla, že jejich hudební nástroj je z nabízených nejlevnější
a také nejlépe zní.
Původně chtěl ředitel ZUŠky
Jaroslav Sochor pro svou školu koncertní křídlo dražší a od
výrobce s delší tradicí. Jak sám
říkal, Rolls Royce mezi piany.
Výběrová komise, jejímiž členy
byli také pianisté a učitelé hry na
piano, objela všechny tři výrobce
hudebních nástrojů, kteří měli
zájem nástroj za více než dva
milióny korun do Litvínova dodat. Po návštěvě výrobce v Itálii
změnila komise názor. Italský
FAZIOLI má podle odborníků
z komise nejlepší zvuk. „Kvalita

nástroje byla ve výběrovém řízení
rozhodující. Teprve na druhém
místě byla cena. V tomto případě
ale byla cena nástroje z nabízených nejnižší a kvalita nejvyšší,“
říká místostarostka Erika Sedláčková. Za kvalitní hudební
nástroj zaplatí škola 2 322 tisíc
korun. „Komise mohla navštívit
i výrobnu, což je velmi neobvyklé. Kvůli prašnosti většinou nikdo
do výrobny hudebních nástrojů
nesmí. Dozvěděli se také o původu dřeva, ze kterého je hudební
nástroj vyroben. Do Itálie pojedou litvínovští hudebníci ještě
jednou. Přímo na místě vyberou
ze tří stejných koncertních křídel.
To, které bude mít podle jejich
názoru nejlepší zvuk, to si do Litvínova odvezou,“ doplnila Erika
Sedláčková.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ilustrační foto.

Kupte si svou sedačku
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

LITVÍNOV – V Litvínově by mohly být na prodej sedačky v kinosále Citadely. Akci „Kupte si
svou sedačku“ zvažuje jednatel
SPORTaSu Miroslav Otcovský.
Záleží ale na tom, jestli se připojí i město. O tom rozhodnou
zastupitelé.
Citadela by mohla mít zbrusu nové sedačky v kinosále
i díky obyvatelům města. Jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský
získal na jejich výměnu příslib
dotace 350 tisíc korun od Kinematografie. Do akce se ale musí
zapojit také občané Litvínova

a samo město. „Záměr je oslovit
veřejnost a získat finanční podporu pro výměnu sedaček. Lidé i firmy budou moci přispívat sponzorky ve stylu ‚Kup si svou sedačku‘.
Celá výměna vyjde na tři milióny
korun. Co se nevybere by mělo
doplatit město,“ vysvětlila Jana
Lanková, vedoucí finančního
odboru. O příslibu města doplatit výměnu sedaček v kinosále by
mělo rozhodnout zastupitelstvo.
Veřejnost pak bude oslovena
se žádostí o sponzorství pouze
v případě, že bude rozhodnutí
zastupitelů kladné.
(pur)
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z Rady města Litvínova
V kase přebytek
S hospodařením města za
první pololetí letošního roku
je vedoucí finančního odboru
Jana Lanková spokojená. „Hospodaření je velmi dobré. Příjmy
plníme tak, jak jsme je rozpočtovali. Provozní saldo je 65 miliónů korun. Saldo ovlivnila vratka
od společnosti SPORTaS, která
dostala dotaci na rekonstrukci
sportovní haly a vrátila městu,
co si půjčila na předfinancování.
Během prvního pololetí město zaplatilo 50 976 tisíc korun
splátky úvěrů,“ zhodnotila hospodaření Jana Lanková. Příjmy
za 1. pololetí 2016 činí 2,79 mil.
korun. Čerpání výdajů za 1. pololetí 2016 činí 1,75 mil. korun.
Hospodaření v 1. pololetí 2016
ovlivnil vývoj daňové výtěžnosti. Daně byly naplněny na 55,11
procent, což představuje objem
ve výši 150 225 tis. korun. Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí 2016 je ve výši 104 579 tis. Kč.

Nájemné se
nezvyšuje
Radní města rozhodli, že
nájemné v městských bytech
zůstane i v příštím roce stejné.
V Litvínově totiž nájemníci za
městské byty zaplatí už teď více
než v okolních obcích. Od roku
2015 je to 54,67 Kč/m2. V souvislosti s novou aktualizací programu pro evidenci nájemného
a záloh na služby bytového fondu bude s účinností od 1. 10.
2016 zrušena možnost platit
nájemné přes SIPO prostřed-

nictvím České pošty. Město tak
ušetří 15 600 Kč za rok. Nájemci
bytových jednotek budou o této
změně informováni dopisem,
ve kterém jim bude sděleno číslo účtu, variabilní symbol pro
bezhotovostní platbu a možnost
platby v hotovosti v pokladně
Městského úřadu Litvínov, a to
už od listopadu 2016.

Pojistky centrálně
Město plánuje uzavřít pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov
a jím zřízené a založené organizace pro období od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2019 nejen pro sebe, ale
také pro organizace městem založené. Centrálním zadavatelem
bude město Litvínov.

Myslí na zimu
Posílit rozpočet na zimní
údržbu se rozhodli litvínovští radní. Přestože byla minulá
zima velmi mírná, v rozpočtu
už příliš peněz nezbylo. „V Litvínově sice sníh nebyl, ale udržujeme i komunikace v horách,
v Horní Vsi a v Písečné, které
patří k Litvínovu. Také se v loňském roce sypalo, i když zdánlivě
nebyl mráz. V ranních hodinách
pokrývaly komunikace ledové
krusty. Ze 4,4 miliónu korun už
zbývá pouze 643 tisíc korun, což
by do konce roku určitě nestačilo. Chceme být připraveni na
listopad,“ vysvětlil rozpočtovou
změnu místostarosta Milan Šťovíček.
(pur)

Den plný sportu potěšil sportovce
se zdravotním postižením
LITVÍNOV – Lidé se zdravotním postižením a senioři předvedli na
Dnu plném sportu, že mají soutěžního ducha a fyzičku, kterou by
jim mohl kdekdo závidět. Domovy sociálních služeb Janov připravily už osmý ročník oblíbených her, kterých se zúčastnili závodníci ze
šesti sociálních zařízení a ze speciální školy Litvínov.
Sportovci se už tradičně sešli
na atletickém stadionu v Meziboří. Tam je přivítal místostarosta
města Oldřich Malý. „Jsem rád,
že můžeme poskytnout zázemí
sportovním hrám pro lidi se zdra-

votním postižením. Všem zúčastněným přeju, ať se jim v Meziboří
daří a jejich sportovní výkony ať
patří k nejlepším,“ popřál všem
zúčastněným Oldřich Malý.
Všechny účastníky sportovních

her pozdravil v úvodu také Vladimír Vopelka, ředitel Domovů
sociálních služeb v Janově. „Sešli jsme se dnes už po osmé. Jako
každý rok, i letos máme štěstí na
krásné slunečné počasí. Zájem
o sportovní hry neutuchá. Také
letos se na start postaví 64 závodníků, což je velmi pěkné číslo.
V těchto závodech není důležité
vyhrát. Důležitá je radost a nadšení sportovců, kteří se na hry pečli-

vě připravovali,“ pozdravil všechna družstva Vladimír Vopelka.
Pak už jen zbývalo rozcvičit se
a pustit se do zápolení. Sportovci si poměřili síly v běhu, štafetě,
hodu kriketovým míčkem, skoku a vrhu koulí. Sportovní den
jim zpestřili litvínovští strážníci
s ukázkami výcviku psů, Zdeněk
Turek se svou diskotékou, nechybělo vystoupení taneční skupiny
a autogramiáda hokejistů. (pur)

V Masaryčce operovali jako první v
republice glaukom novým laserem
ÚSTECKÝ KRAJ – Lékařský tým Oční kliniky v ústecké Masarykově
nemocnici provedl jako první v České republice unikátní operaci
novým typem laserového přístroje, který je určen k léčbě glaukomového onemocnění.
Laserový systém IRIDEX
Cyclo G6 je diodový laser, který aplikuje pomocí kontaktní
sondy přes stěnu oka vlny infračerveného laserového světla
k výběžkům řasnatého tělesa.
„Oční oddělení získalo statut
Oční kliniky na počátku roku
2014. Od samého počátku kliniku vede lékařka Ivana Liehneová, která nasbírala zkušenosti
v problematice operací glaukomu
na nejprestižnějších pracovištích,
jako je Moorfield Eye Institut
v Londýně a univerzita v Basileji.
Oční klinika při ústecké Masarykově nemocnici je největším očním zdravotnickým pracovištěm
nejen v Krajské zdravotní, ale
v Ústeckém kraji,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Oční klinika v ústecké Masarykově nemocnici se jako jediná
v kraji zabývá chirurgií předního a zadního segmentu oka.

V chirurgii glaukomu si dlouhá
léta zachovává přední postavení
v České republice. Některé speciální výkony jako třeba kanaloplastika se provádí pouze zde.
Proto do ústecké Masarykovy
nemocnice za léčbou dojíždějí
pacienti z celé České republiky.
Jedinečností nového přístroje
je, že laserová energie je přenášena v mikropulzech a nezpů-

sobuje v očích žádné viditelné
změny. K nitroočním strukturám je ve srovnání s ostatními
metodami šetrnější. Bezpečnost
tohoto typu laseru umožňuje
využít operační techniku k léčbě glaukomového onemocnění
i u pacientů v počínajícím stadiu
onemocnění. „U některých pacientů by laserová operace - mikropulzní cyklofotokoagulace - mohla nahradit trvalé kapání léků
ke snížení nitroočního tlaku,“
vyjmenoval další výhody zákroku ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice Josef Liehne.

První pacient
až z Prahy
První operací na laserovém
systému IRIDEX Cyclo G6
podstoupil pacient Jindřich
Čech z Prahy, kterému byl diagnostikován glaukom již před
delším časem. „Pan Čech si naši
oční kliniku vyhledal sám. Onemocnění měl již v pokročilém
stádiu. U nás prodělal nejprve
chirurgický zákrok a ošetření
laserem jsme udělali jako doplňující,“ uvedla přednostka
oční kliniky Ivana Liehneová
a dodala, že samotná operace
novým typem laserového přístroje trvá tři minuty. Pacient
nepodstupuje celkovou anestezii, výkon je prováděn pouze
v místním znecitlivění. „Zákrok
podstupuje ambulantně, takže
po výkonu hned odchází domů,“
ujistila přednostka. „Nejhorší
v rámci tohoto zákroku bylo pro
mě lokální umrtvení. Pak jsem
cítil v oku pouze šimrání. Chtěl
bych poděkovat paní přednostce,
že mi zachránila zrak,“ řekl pacient Jindřich Čech.
(sol)

Bleskový rozhovor s Jiřím Šlégrem
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

MOSTECKO – Slavného (nejen litvínovského) hokejistu a olympionika Jiřího Šlégra netřeba představovat. Redaktor Jan Hloch Jirku při
jedné z jeho sportovních besed vyzpovídal i na trochu jiná témata.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek z dětství?
Prázdniny u dědečka v Jihlavě a rovněž narození mé sestry
Evy.
Čím jste chtěl jako malý být?
Vzhledem k tomu, že jsem
byl od malička veden ke sportu,
tak jsem si už jako kluk přál být
hokejistou. Postupem času, jak
jsem vyrůstal, mě máma vedla
k vaření. Začal jsem tedy koketovat i s tím, stát se kuchařem.
Nakonec ale zvítězil hokej.
Co chcete předat svým dětem?
Především, aby se staly sluš-

nými lidmi, kteří se o sebe dokáží postarat.
Předpokládám, že dva nejemocionálnější okamžiky vašeho života jsou Nagano a narození dcery. Co by se tomu
mohlo případně vyrovnat?
Pokud by se nám spolu s mojí
ženou Lucií podařilo přivést na
svět potomka.
Napadlo vás během života,
že budete dělat politiku?
Přiznám se, že za mého aktivního působení v hokeji, jsem
o tom nepřemýšlel, nicméně
po mém návratu z působení
v zahraničí mi to začalo běžet

hlavou. Především proto, že
i politika patří do našeho každodenního života.
Jak jste se k ní
dostal?
Začalo to komunální politikou, kdy jsem byl
osloven svými kamarády z mládí.
Co v ní chcete
dokázat?
Jako
sportovec jsem i na ledě
občas cítil křivdu
a zákeřnost a vždy
jsem se snažil jejich obětem pomoci.
Podobně
resp. stejně bych
rád v politice po-

máhal lidem k lepšímu a spokojenějšímu životu.
(VI/jh)

region
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Ubytovny U Bílého sloupu se
budou poroučet k zemi
LITVÍNOV – Litvínov bude demolovat bývalou ubytovnu U Bílého
sloupu. Na zbourání šesti budov získalo město dotaci. O zadávacích
podmínkách zakázky rozhodli zastupitelé města na svém mimořádném jednání.
Zastupitelé rozhodovali o jediném bodu. Na programu byly
zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na výběr
firmy, která provede demolici
šesti budov ubytoven U Bílého
sloupu v Litvínově. Zastupitelé
dále zmocnili radu města k rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a pověřili starostku
města k podpisu smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem. Ubytovny hodlá město odstranit
až na úroveň základové spáry.
Což je zhruba jeden metr pod
okolní terén. Odstraněny budou
také veškeré vnitřní instalace
kanalizace, vody, vytápění a plynovodu včetně všech souvisejících nadzemních částí šachet.
Z venkovních inženýrských sítí
budou demontovány stožáry
veřejného osvětlení včetně kabelového vedení. Dojde k odstranění oplocení a zpevněných
komunikací v areálu. V areálu
bude ponechán vjezd na pozemek a vzrostlé stromy. Litvínov
využil mimořádného dotačního
titulu ministerstva pro místní
rozvoj, který nařídil po návštěvě
Ústeckého kraje premiér Bohuslav Sobotka už začátkem letošního roku. V programu je na tři
roky alokováno sto miliónů korun. Šanci sáhnout si na dotaci
mají zejména města se sociálně

vyloučenými lokalitami. „Litvínov získal maximální možnou
dotaci 5 miliónů korun hned
v prvním kole dotačního programu. Právě pro města, jako je
Litvínov, jsme dotační program
prosazovali. Odhadované náklady na demolice jsou jen v našem kraji 260 mil. Kč. Vybydlené
objekty jsou problémem celého
kraje. V kraji narůstá počet osob

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného
zločinu loupeže 24letého muže
z obce na Litvínovsku. „Muž měl
podle kriminalistů koncem srpna
po půlnoci poblíž tramvajové zastávky v Litvínově na cyklostezce
dojít k poškozenému, po kterém
požadoval cigaretu. Poškozený
mu sdělil, že tabák nemá a obviněný mu vyhrožoval násilím
a poté ho pěstí udeřil opakovaně
do obličeje. Po několika úderech
poškozený upadl na zem a vyinkasoval několik kopanců. Při tom
mu obviněný odcizil náramkové
hodinky a z ledvinky, kterou měl
muž u pasu, mu odcizil mobilní
telefon a peněženku. Ledvinku
odhodil a poté z místa odešel,“
vylíčila událost policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Napadenému vnikla škoda ve výši 4 000
korun a utrpěl zranění v obliče-

lená plocha. Město totiž podle
podmínek dotačního programu
nesmí uvolněný pozemek deset let prodat. Po uplynutí této
doby by měly na místě bývalých
ubytoven pro sociálně slabé
a nepřizpůsobivé občany vyrůst
rodinné domy. Podobným způsobem by se chtělo město zbavit
také vybydlených panelových
domů v Janově. Další podmínkou dotačního programu ale je,
aby byly domy v majetku města.
Město proto zatím bezúspěšně
jedná s majitelem panelových
domů o jejich odkoupení. (pur)

 Ubytovna U Bílého sloupu je už roky prázdná. Teď ji město zbourá.

porušené paragrafy
Přepadl muže

žijících v chudobě a v sociálně
vyloučených lokalitách. Sociálně
vyloučených lokalit je v kraji 80,
což je absolutně nejvyšší počet
v celé ČR. Prázdné vybydlené
domy nejen že demotivují obyvatele sociálně vyloučených lokalit, ale jsou také semeništěm
kriminality,“ připomněl krajský
radní Martin Klika. V případě
litvínovské ubytovny se předpokládají náklady na demolici až
na deset miliónů korun. V budovách je totiž azbest, jehož likvidace si žádá speciální postup.
Na místě ubytovny zůstane ze-

ji, na hlavě a na těle s pracovní
neschopností, která trvá dosud.
Policie odcizený mobil, který
obviněný stihl prodat, vypátrala
a zajistila. Obviněný je stíhán na
svobodě a hrozí mu až desetiletý
trest odnětí svobody.

Kradl v obchodech
Třikrát kradl v obchodech,
jednou se dopustil krádeže na
osobě a jednou ukradl tržbu
z herny. Konečně na něj došlo
a sedí ve vazbě, kam ho poslali
mostečtí policisté. Nejprve muž
okradl seniora, který seděl na
lavičce u supermarketu a odpočíval. Sebral mu tašku s nákupem. „Ve stejném měsíci o pár
dnů později muž odcizil v jedné
drogerii 27 kusů čokolád v hodnotě 1 350 korun, které údajně záhy prodal na ulici. V září
v jednom dni zamířil do dvou
supermarketů, ve kterých ukradl
různé zboží. V jednom případě

měl fyzicky napadnout pracovnici prodejny, která ho vyzvala
k vrácení zboží. Chytil ji za ruku
a několikrát ji udeřil rukou. Poté
z prodejny utekl. Při útěku mu
zboží vypadlo. Ještě týž den šel
do jiné prodejny, odkud si odnesl
čokolády. Naposledy byl obviněn
minulý týden za krádež tržby
v jedné mostecké herně, kde měl
odcizit v nestřeženém okamžiku
ze šuplíku barového pultu kasírtašku a finanční hotovost ve výši
21 000 korun,“ vylíčila zlodějovi
prohřešky policejní mluvčí Ludmila Světláková. Muži hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.

Nechtěné
kamarádství
Na kamarádku své přítelkyně zaútočil nožem 27letý muž
z Mostu. Kamarádství se mu
nezdálo a chtěl to vyřešit násilím. Policisté mosteckého ob-
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vodního oddělení mu sdělili ve
zkráceném přípravném řízení
podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování
a porušování domovní svobody.
„Mladík měl minulý týden v odpoledních hodinách neoprávněně
vniknout do bytu ženy, u které
byla jeho přítelkyně, a tam přes
nesouhlas poškozené setrval
a s nožem v ruce jí vyhrožoval
újmou na zdraví. Poškozená následně ze strachu z bytu utekla se
svým děckem do nedaleké restaurace. Muž ji tam dostihl a opět
s nožem v ruce ženě vyhrožoval.
Přítomné osoby ho zpacifikovaly
až do příjezdu přivolané policie.
Ta muže zadržela a umístila ho
do policejní cely,“ uvedla k případu policejní mluvčí Ludmila
Světláková.

Pozor na děti!
Na Mostecku během jediného
dne došlo ke dvěma dopravním
nehodám, při kterých byly zraněny děti. První se stala v Janově na ulici PKH. Tam si řidička
osobního vozu při jízdě všimla
dívky, která stála ve středu vozovky a zpomalila. Dívka se náhle rozeběhla ze středu vozovky
na pravou stranu ve směru jízdy
vozidla a došlo ke střetu. Předškolačka se na komunikaci pohybovala bez doprovodu dospělé osoby. Utrpěla lehké zranění,
se kterým byla převezena do nemocnice. Alkohol u řidičky byl
vyloučen dechovou zkouškou.
Ke druhé dopravní nehodě došlo
v obci Obrnice na místní komunikaci. Řidič osobního vozidla
při projíždění zatáčky se na vozovce střetl s nezletilou chodkyní, když nestačil střetu zabránit.
Školačka utrpěla těžké zranění
a skončila v nemocnici. Dechová
zkouška na alkohol byla u řidiče
negativní. Příčiny nehod a míra
zavinění jsou předmětem šetření
dopravní policie.
(pur)

Seniory v Meziboří
zajímá sociální
bydlení, horníci a
litvínovský hokej
MEZIBOŘÍ - Mezibořské seniory
navštívil krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika
spolu s předsedkyní HSR-ÚK Gabrielou Nekolovou a kandidátem na senátora Jiřím Šlégrem.
Diskutovali o sociálním bydlení,
útlumu těžby a budoucnosti litvínovského hokeje.
Seniory zajímalo, jestli Jiří
Šlégr po vstupu do vysoké politiky nezapomene na litvínovský hokej. „Litvínovský hokej
je má srdeční záležitost. Budu
klub vždy podporovat. V současné době už sice nehraju, trénuju
ale malé děti. Mám rád Litvínov
i celé Mostecko. Jsem duší sportovec a do politiky jsem šel především proto, abych měl možnost
pro své město, svůj region a svůj
sport udělat co nejvíce,“ otevřel
se seniorům Jiří Šlégr. Gabriela
Nekolová odpovídala seniorům
především na otázky týkající se
těžby hnědého uhlí. „Jsem pro
pokračování těžby. Tento region
byl s uhlím dlouhá léta spjatý.
Pro horníky není žádná jiná alternativa, nikdo jim nic jiného
nenabízí. S útlumem těžby přijdou o práci oni i zaměstnanci
firem na těžbu uhlí navázaných. V regionu jsou elektrárny
a teplárny postavené na kvalitní

hnědé uhlí z Mostecka. Až toto
uhlí nebude, bude stát dovážet
drahé nekvalitní uhlí ze zahraničí. V regionu bude více zplodin, lidé za energii zaplatí více
peněz. To jsou argumenty, které
nikdo lidem neřekl,“ odůvodnila svůj postoj pro pokračování těžby Gabriela Nekolová,
která v současné době z pozice
své funkce prosazuje pro propouštěné horníky z Mostecka
stejné podmínky, jakých se
dostalo od vlády ostravským
horníkům. Martin Klika pak
se seniory debatoval o bezpečnosti v regionu a sociálním
bydlení: „V Litvínově jsem jako
místostarosta úspěšně nastartoval nulovou toleranci. Prevenci
kriminality spojenou s represí
a snahy o zamezení zneužívání
sociálních dávek. Metodu ‚cukru
a biče‘ nyní úspěšně aplikujeme
také v dalších sociálně vyloučených lokalitách kraje. A pokud
jde o kritizované sociální bydlení, je nutno si uvědomit, že není
určeno pobíračům sociálních dávek, ale hlavně seniorům. Lidem,
kteří celý život pracovali a ve stáří potřebují ulehčit, protože z důchodů si často nemohou dovolit
platit drahé nájemné a dostávají
se tak do pasti chudoby.“ (pur)
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

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 lednici Sharp A+++,
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469
724
■ Prodám parabolu „satelit“, bez
držáku, cena 800 Kč. Litvínov –
Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám DVB-T přijímač s funkcí nahrávání, značka Alna-T-1600,
ještě 1 rok záruka. Původní cena
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám roletu, světlá a krémová, šíře 140 cm, původní cena 539
Kč, nyní 100 Kč. Litvínov – Osada.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám plastové nové toaletní
prkénko 100 Kč. Kovové bílé madlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový
koupelnový komín 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám válcovou ždímačku
kovovou, v dobrém stavu. Značka
Perla – cena 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám krabice různých zbylých dlaždiček, obkládaček. Na
ceně se lze dohodnout – symbolická. Litvínov – Osada. Telefon:
736 469 724
■ Prodám hezký přehoz do dívčího pokoje, značka Barbie, barva
lila + růžová. Cena 250 Kč. Je na
jednu válendu. Litvínov – Osada.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám sešítky – pošli recept
100 ks/150 Kč. Litvínov – Osada.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám kombinovaný sporák,
úplně nový, nevhodný dar. Most.
4 500 Kč – Mora. Telefon: 720 111
933
■ Koupím staré hračky, vláčky
Merkur, stavebnice Merkur, pásáky, auto na bowden, vláčky. Telefon: 608 224 183
■ Prodám ze zrušené hospůdky
v Mostě stoly, židle, sporáky na PB,
lednice, mrazák – zásuvky, spojené stoly s lavicemi – venkovní,
váhu – dohodou. Telefon: 607 277
880 – večer
BYTY, DOMY

■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Osamělý 59/170, rozvedený
nekuřák v ČID, ale pracující, hledá
paní do 57 let, nekuřačku, která je
také sama, pohoda a porozumění.
MO, TP, CV a okolí. Jen SMS: 792
561 063
■ K občasným schůzkám hledá
osamělá paní, 73 let z Mostu, osamělého pána, nekuřáka. Telefon:
731 389 028

Firma SPEKTRUM
přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

■ 68 let, 175 cm, střední postavy, mladšího vzhledu, hledá ženu
střední postavy. Nekuřačku. Pouze
volat: 736 238 354. Litvínov a okolí
AUTO, MOTO

■ Prodám

sadu zimních kol
(plech), 175/65215 – Continental,
nosiče + střešní box na Peugeot
206 – 3dveřový, i jednotlivě. Telefon: 723 035 568

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Kdo

nabídne práci – úklid,
různé práce na zahradě, hlídání
se psem, mám vlastního, pouze
Most, i kopání může být, jsem důchodce. Telefon: 732 403 132
Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834

Prodám Audi Q7 3,0TDi S-line, rok výroby
2010, najeto 87 000 km, objem 2 997 cc,
palivo – nafta, velmi dobrý stav, koupeno
v CZ, první majitel, servisní knížka, facelift
model s LED P světly, GARANCE prodejce
12M, S-Line výbava s 20 ALU, xenonové
světlomety, kombinace kůže alcantara, el.
víko kufru, bluetooth telefon, el. nastavitelná vyhřívaná Sport sedadla, Alu kola s proﬁlem pneu 6mm, DVD přehrávač zadních
sedadel, dělená, posuvná a sklopná zadní
sedadla, druhá sada ALU kol 18, aktuálně
po servisu. Cena 650 000 Kč.
Kontakt: 739 030 454

sport
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Golf o vepřovou kýtu

Litvínov dnes hostí v
derby Chomutov

K září neodmyslitelně patří dozvuky dovolené, která byla historicky spojována s kempováním, tábořením, vařením na ohni
a grilováním. V současné době již vše probíhá jinak, ale v sobotu 17. 9. 2016 se mostecký golfový klub vrátí k tradicím
a uspořádá od 9 hodin tradiční TURNAJ O VEPŘOVOU
KÝTU, SPOJENÝ S GRILOVÁNÍM.

Dnes pokračuje Tipsport
extraliga dalším kolem. HC
Verva v něm na svém ledě
přivítá celek Piráti Chomutov. Zápas se hraje na Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17.10 hodin.

Házenkářky hrají
doma Evropský pohár

Vítězové jednotlivých kategorií získají uzenou vepřovou kýtu
o hmotnosti cca 6 kg, druzí a třetí v pořadí odejdou s balíčky
uzenin.
Mimořádně se pro tento turnaj změní i nabídka oběda pro
hráče a jejich doprovod, kde klasickou kuchyni vystřídá grilování různých druhů masa a klobás.

Triatlonisté mají
po dvou bronzech
konečně zlato
DOKSY – Po dvou bronzových
příčkách dosáhli litvínovští
triatlonisté konečně na zlato
v Českém poháru. Borci z Krušnoman Triatlon Teamu Litvínov
si stupínek nejvyšší zajistili v neděli, kdy se uzavřel Český pohár
v dlouhém triatlonu a dlouhém
duatlonu v Doksech na Máchově
jezeře při DoksyRace 2016. Zde
si Litvínovští došli pro nejlepší
umístění v kategorii sportovní
kluby.
„Doslova sezona snů pro
litvínovský triatlon pokračuje. Po dvou letech, kdy byl náš
tým bronzový, tak dosáhl na
příčku nejvyšší a stal se mistrem ČR v Českém poháru Ford
Czechman Tour 2016 v kategorii
sportovní kluby. Jako třešinka
na tom pověstné triatlonovém
dortu bylo medailové umístění
Barbory Hovorkové v kategorii
18 – 24 let, která získala stříbro,
a Lucie Süsserové v kategorii 40
– 44 let, která vybojovala bronz,“
komentoval závod šéf klubu Tomáš Langhammer.
Český triatlonový pohár obsahoval osm závodů a bojovalo
se na distancích – 1,9 km plavání, 90 km cyklistiky a 21 km
běhu. Litvínovští tak postupně
bodovali na Krušnoman (Klíny), Czechman (Pardubice),
Moraviaman
(Otrokovice),
Tri-Prag (Praha), Slovakman

(Piešťany), Pilman (Žďár nad
Sázavou), Klasik (Příbram)
a DoksyRace (Doksy). Při posledním závodě šlo na trať
sedm Krušnomanů. Bylo jasné,
že pokud dorazí do cíle tři triatleti, tak se Litvínov stane pro
rok 2016 mistrem. Startovalo se
před polednem a v šest večer už
mohli Litvínovští slavit.
Výsledky
ČP
FORD
Czechman Tour 2016 (kluby): 1.
Krušnoman TT Litvínov, 2. Hisport Team, 3. Ironstars Beroun.
(jak)

LITVÍNOV – Po vítězném vstupu do nového ročníku Tipsport extraligy na ledě v Olomouci, odehráli hokejisté HC Verva další dvě utkání.
V těch už ale nebodovali.
Nejdříve se při letošní domácí
premiéře představili na ledě ZS
Ivana Hlinky v Litvínově proti
Zlínu, se kterým prohráli 3:6.
„Nezvládli jsme moc prvních
deset minut, nehráli jsme tak
jako v Olomouci, nevím proč.
Zlín měl lepší pohyb, byl agresivnější. Nedokázali jsme využít
dlouhou přesilovou hru, chybělo
nám i štěstí. Druhá část nám vůbec nevyšla. Byli jsme nedůrazní,
druhá třetina byla špatná. Vstup
do třetí třetiny utkání rozhodl,
i když se nám pak podařilo dát
nějaké branky, ale nestačilo to,“
komentoval průběh utkání Rulíkův asistent Darek Stránský.

V úterním vystoupení na ledě
silného Třince pak Litvínov jen
těsně podlehl 2:1. K zisku bod
tak měl velice blízko.
„Nepodali jsme špatný výkon, závěr zápasu jsme ale
nezvládli takticky. Soupeři
jsme darovali dvě přesilovky,
to se do taktiky také počítá...
Byla to naprosto zbytečná vyloučení, Třinci jsme vlastně
nabídli překlopení zápasu na
jeho stranu. Domácí využili přesilovku pět na tři. My ji
sice taky měli, ale byla rozdělená přestávkou. Neměli jsme
tolik času jako soupeř. Třinec
tu přesilovku využil, byl úspěš-

nější,“ řekl k průběhu duelu
trenér Radim Rulík.
HC Verva Litvínov – PSG
Zlín 3:6 (0:1, 1:3, 2:2). Branky
a nahrávky: 31. Lukeš (Sørvik,
Hübl), 46. Hübl (Reichel, Pavelka), 48. Trávníček (Kokeš,
J. Černý) – 14. Vlach (Veselý,
Honejsek), 25. Podešva (Kubiš,
Matějíček), 30. Honejsek (Okál,
Blaťák), 35. Honejsek (Podešva),
41. Bukarts (Říčka, Kotvan), 59.
Vlach.
Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Branky a nahrávky: 49. Špirko
(Petružálek, Nosek), 53. Špirko
(Petružálek, Martin Růžička) –
47. Reichel (Kubát, Lukeš).
Litvínovu patří po třech kolech devátá příčka v tabulce.
(jak)

Fotbalistky Souše smolně
prohrály doma s Chyší
MOST - Ve druhém kole podzimní části sezony divize skupiny A hostily fotbalistky Souše tým Chyše, loňského vítěze soutěže.

Mostečtí mají
zatím jeden bod
MOST – Hokejistům prvoligového HC Most se zatím v čerstvě
rozjeté soutěži nedaří. Po třech
kolech totiž mají na svém kontě pouhý bod, za porážku po
nájezdech s týmem Ústí nad Labem. Další dva duely nezvládli.
V tom posledním, kdy doma
přivítali Prostějov navíc mohli
v klidu dosáhnout na tři body,
když skvělým způsobem otočili

Litvínov neuspěl doma proti
Zlínu, nebodoval ani v Třinci

dvoubrankové manko ve svůj
prospěch, aby si jisté body nechali vzít v samotném závěru.
Hosté totiž v 56. minutě vyrovnali a 35 vteřin před závěrečnou
sirénou strhli vítězství na svou
stranu.
Ve středu zajížděl Most do
Českých Budějovic k utkání se
zdejším Motorem. V sobotu se
představí na domácím ledě. (jak)

Domácí hráčky se ale síly soupeře nezalekly a sehrály s ním
velice vyrovnanou partii. Po
bezbrankovém poločasu padlo
rozhodnutí necelou čtvrthodinu
před koncem, kdy po centru několikrát tečovaný balon skončil
v síti Souše.
Souš se ve zbylém čase marně snažila alespoň o vyrovnání.
Nepomohla jí ani nařízená penalta, která skončila na břevně.
Další nelehký zápas čeká soušské Číči v neděli 18. září, kdy
tým zajíždí k utkání do Chebu.
„Hned v úvodu soutěže jsme
odehráli dva smolné zápasy.
V Postoloprtech jsme měli jasnou

váková). Trenéři: Ondřej Chlad,
Karel Giampaoli.
(jak)

převahu, ale neproměnili jsme
mnoho vyložených šancí, včetně těch, kdy jsme se netrefili do
prázdné branky, a pak z ofsajdu
inkasovali. S Chyší se hrál kvalitní fotbal, vstřelili jsme si vlastní
gól, pak neproměnili ani penaltu.
Do šancí se sice dostáváme, ale
chybí nám klid při zakončování,“
okomentoval výsledek trenér
Souš Ondřej Chlad.
Baník Souš – TJ Sokol Chyše
0:1 (0:0). Sestava: Puravcová –
Hejduková (64. Švamberová),
Kratinová, Ratajová, Bouřilová
– Budilová, Svobodníková (46.
Vorlíčková), Králová, Tóthová
– Polívková, Traubová (76. No-

Všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení budou mít
jedinečnou možnost vyzkoušet
si zdarma, jaké to je být hokejistou. Akci pořádá Hokejový
klub Sport Most, ve spolupráci
s Českým svazem ledního hokeje. Kromě zážitku z bruslení
si každé dítě navíc domů odnese hodnotný dárek. „Přijďte si
vyzkoušet lední hokej a zažijte
spoustu zábavy,“ zve na akci trenér mostecké mládeže Lubomír
Jandera.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku
4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná
se o akce, při nichž mají děti
unikátní příležitost seznámit se
s ledním hokejem a vytvořit si
svůj prvotní hokejový zážitek.
Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo něj,
rodiče mají možnost se detailně
seznámit s tím, co obnáší mít
doma malého hokejistu, a jaký
je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Za Jaroslavem
Jordánem…
S úctou a smutkem se
DHK Baník Most a tým
Černých andělů rozloučil
s dlouholetým a věrným
fanouškem Jaroslavem Jordánem. Jeho srdce patřící
i mosteckému klubu utichlo
tento týden po těžké nemoci. Se zármutkem vyjadřuje
klub soustrast jeho rodině
a blízkým. Děkuje také za
jeho opravdu věrnou podporu týmu.

Souš hraje
s Meteorem, MFK
hostí Úvaly
V dalším kole fotbalové
divizní skupiny B se oba naši
zástupci představí doma.
V sobotu 17. září přivítá od
17.00 hodin Souš na svém
hřišti celek Meteoru Praha.
Mostecký fotbalový klub
hraje v neděli 18. září, od
17.00 hodin v Čepirohách
s mužstvem Úval.

Mostečtí jdou do
souboje s Benátkami
V sobotu opět vyjedou
na domácí led hokejisté HC
Most. Ti v rámci 5. kola
WSM Ligy přivítají Benátky nad Jizerou. Utkání začíná v tradičním čase, tedy
v 17.30 hodin.

Litvínov přivítá na
svém hřišti Srbice

Týden hokeje bude také v Mostě
MOST – Akce nábor mladých hokejistů, která proběhne po celé republice s názvem Týden hokeje, bude mít v úterý 27. září svou zastávku také v Mostě. Na zdejším zimním stadionu začne od 17.00
hodin.

Sobota a neděle bude
v Mostě zasvěcena ženské
házené na mezinárodní
úrovni. Domácí Černí andělé totiž v tyto dny v rámci Evropského poháru vyzvou na
své palubovce celek BNTU
BelAZ Minsk. Začíná se tradičně v 18.00 hodin.

A co všechno je potřeba si
na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (může být
i cyklistická helma a lyžařské
rukavice).
„V případě, že máte doma
chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž
s sebou,“ říká Lubomír Jandera,
na kterého je možné se obrátit, pokud rodiče nedisponují
bruslemi a helmou pro své ratolesti. Stačí předem zavolat na
tel. číslo 602 185 461 s dotazem
na možnost zapůjčení vybavení
přímo na místě. Další informace zájemci získají na webu
www.pojdhrathokej.cz, v sekci
Týden hokeje.
(jak)

V dalším kole krajského přeboru se FK Litvínov
představí na domácím hřišti,
kde v sobotu 17. září přivítá
od 17.00 hodin celek Sokola
Srbice. Naproti tomu Horní Jiřetín hraje venku. Také
v sobotu zajíždí na hřiště FK
Litoměřicko B.

Hokejistky zdolaly
celek Kladna
Z domácího vítězství nad
týmem Kladna se v sobotu radovaly hokejistky HC
Litvínov. Ty své soupeřky
přetlačily 5:4, po třetinách
2:1, 2:1 a 1:2. Branky vítězek
střílely Chmelová 3, Holá,
Vlachová.
(jak)
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Nová tramvaj EVO I byla veřejnosti na Dnu otevřených dveří představena premiérově.
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Dopravní podnik slavil 115 let ve velkém stylu
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MOST – Sto patnáct let provozování hromadné dopravy na Mostecku se oslavilo
ve velkém stylu. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova pro všechny
fanoušky MHD připravil
Den otevřených dveří, který
vznikl za podpory Ústeckého kraje.
Velkolepou oslavu si
uplynulou sobotu v areálu
dopravního podniku i přes
panující vedro nenechaly
ujít stovky nadšenců všeho
věku, zejména pak rodiny
s dětmi. A udělaly dobře.
Připraven byl totiž nabitý
a velmi atraktivní program
včetně občerstvení. Akce se
konala u příležitosti 115 let
provozování hromadné dopravy na Mostecku.
Pro návštěvníky byla připravena veškerá technika,
kterou dopravní podnik využívá - autobusy, tramvaje,
jeřáb či vysokozdvižná plošina. Návštěvníci navíc jako
první mohli otestovat zbrusu novou tramvaj EVOI,
kterou na této akci dopravní podnik představil a která
byla už tento týden nasazena do plného provozu.
Návštěvníci si tu mohli
také vyzkoušet trenažér automobilu, simulátor úrazu
hlavy či zavítat na stanoviště na prevenci alkoholu
a návykových látek. Policie
České republiky tu měla
připraven informační stánek a pochlubila se technikou. Pozadu nezůstal ani
Hasičský záchranný sbor,
který předvedl například
hašení požáru přímo v areálu podniku. Městská policie se prezentovala ukázkou
výcviku psů.
Dopravní podnik myslel
také na automobilové nadšence. Ti se mohli kochat
u závodních motokár, formulí či sportovních vozů.
Pro pamětníky tu nechyběly ani historické autobusy a atraktivní podívanou
sliboval i červený historický
Double Decker z britského muzea a další skvostné
stroje.
Děti se mohly vydovádět
na nafukovací skluzavce.
V obležení byl i stánek s nafukovacími balónky. Veřejnost si také mohla odnést
věcné ceny, které se losovaly z vyplněných anketních
lístků přímo v areálu. (sol)

Zástupci společnosti PRAGOIMEX, která novou tramvaj dodala, věnovali sponzorský dar ve výši 30 000 Kč pro mosteckou mateřinku. Šek převzala
náměstkyně primátora Markéta Stará za účasti předsedy představenstva DP Zdeňka Brabce (vlevo) a ředitele DP Daniela Dunovského (vpravo).

Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
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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

Zkouška připojení na wi-ﬁ v nové tramvaji EVO 1.

Den otevřených dveří i v panujícím vedru navštívily stovky návštěvníků.

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

Ředitel DP Daniel Dunovský pečlivě losuje výherce o věcné ceny.

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

