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Nový přístroj posune léčbu rakoviny prsu
MOST - Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nový přístroj pro detekci sentinelové mízní
uzliny. Nejmodernější přístroj, který pomáhá při léčbě například karcinomu prsu, pořídila díky daru
Vršanské uhelné.
Chirurgické oddělení Nemocnice Most využívá díky těžařům nový přístroj pro detekci sentinelové mízní uzliny. Dar od těžařské společnosti

pokryl náklady na nový přístroj v plné výši, a to 1
127 115 korun.
Sentinelová mízní uzlina je tak zvaná strážní

uzlina, která pro danou oblast těla poskytuje jakousi filtraci škodlivých nádorových buněk. Nejvíce se tato metoda ujala u operací a diagnostiky
zhoubných nádorů prsu a poté zhoubných kožních nádorů – melanomů.
(Pokračování na straně 2)
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Zdeněk Izer v Citadele
LITVÍNOV – Ve středu 12. října v 19 hodin
zavítá do litvínovské Citadely populární bavič
Zdeněk Izer. Vystoupí se svojí novou show nazvanou „Zdeněk Izer a autokolektiv“. Vstupné
v předprodeji 190,-Kč, v den konání 240,-Kč.
Vstupenky jsou již v prodeji on-line na Ticketportalu a na webu Citadely www.citadela-litvinov.cz, nebo je zakoupíte přímo v pokladně
Citadely.
 Manželé Tykačovi si se zájmem prohlédli, jak funguje nový přístroj, který zaﬁnancovala Vršanská uhelná a který znamená krok kupředu v léčbě rakoviny.

Začíná se topit!
Společnost United Energy a Severočeská teplárenská zahájila ve středu 21. září
temperování domácností v Mostě a Litvínově. Topná sezóna letos v obou městech
začne o pouhé tři dny později než loni.
V případě, že se teplé počasí ještě vrátí,
vytápění může být opět přerušeno, jako
tomu bylo i v předchozích letech.

Autobusové nádraží
bude dál dělat ostudu
MOST – Neudržované a již nevyužívané autobusové nádraží nedělá Mostu příliš dobrou vizitku. Nápady na využití této plochy, jako bylo například
i vybudování moderního terminálu, jsou podle
vedení města zcela mimo realitu.
O možnosti odkupu pozemku starého autobusového nádraží jedná město Most s jeho majitelem
opakovaně už několik let. Aktuálně se jednání oživila i v souvislosti s rekonstrukcí přednádražních
prostor. Zatím se ale radnice s majitelem pozemku nedohodla na ceně. „Pokusy ze strany vlastníka
pozemku (společností BUSCOM) nádraží prodat tu
byly. Cenové podmínky, které by si zástupci společnosti ale představovali, jsou podle nás scestné a neakceptovatelné,“ uvedl k případným spekulacím
ohledně prodeje autobusového nádraží mostecký
primátor Jan Paparega. Cena, za kterou BUSCOM
městu pozemek nabízel, se pohybovala kolem
dvaceti milionů korun. „Je pravda, že jsme jednali
se společností BUSCOM již několikrát. V poslední
době je to ale zejména kvůli tomu, jak nádraží vypadá. Je dlouhodobě neudržované, takže vlastníka

stále vyzýváme, aby zde uklízel a staral se o pozemek, který je jeho,“ vysvětlil náměstek primátora
Marek Hrvol.
V minulosti existovaly úvahy, že by tyto pozemky mohly sloužit k vybudování moderního
terminálu, například pro eurotramvaje, které by
sem zajížděly z žatecké průmyslové zóny Triangle.
Objevily se i nápady na prodloužení trati směrem
k nemocnici, případně od Velebudic na nádraží.
Nic z toho ale v rámci strategického plánování do
budoucích let zatím město nezvažuje. „Co se týče
strategických dokumentů, neřešili jsme zatím možnost rozšíření tramvajové trati někam dále, či o zřízení terminálu apod. Jediná investiční akce, která
je kolem trati Most – Litvínov aktuální v příštích
letech, je její rekonstrukce,“ podotkl primátor Jan
Paparega.
O záměru zkapacitnění tramvajové trati a jejím
případném protažení do dalších částí by se dalo
podle radnice uvažovat do budoucna jen v případě, že by Ústecký kraj městu dotoval meziměstskou tramvajovou dopravu.
(sol)

Milí čtenáři
Chátrá a chátrat bude dál.
Řeč je o hanbě nejdůležitějšíjšího dopravního uzlu - mososteckém autobusovém náádraží. Koupě pozemku see
opět přetřásala v městské radě a opět neúspěšně. Pražská firma,
která nádraží vlastní,
by prodat chtěla, ale za
mnohem víc, něž jsou
mostečtí politici ochotní koupit. Vzhledem
k tomu, že transakce se
ani tentokrát nepovedla a aktuální vlastník žádné závratné změny na nádraží neplánuje, staršák
bude strašit dál. Co mohlo z nádraží být, ale nebude, zjistíte pod titulkem: „Autobusové nádraží
bude dál dělat ostudu“. Už jen pár týdnů a trasu
mezi Mostem a Litvínovem bude brázdit další
nová tramvaj. Jaký komfort cestujícím po novince
EVO (jež začíná domácnět na EVU) nabídne a co
ještě dopravní podnik pro pasažery chystá, čtěte
v článku: „Další nová ‚šalina‘ čeká na spuštění“.
Ať se v nechvalně proslulých Stovkách gruntuje,
jak chce, moc to nepomáhá. Přes všemožné výtky
slušných nájemníků se tamní „divnoobyvatelstvo“
už asi jinak chovat nebude. Své o tom ví nejlíp ředitel technických služeb, který úklidu problémové
lokality věnuje zostřenou pozornost. Musí, pročež jinak by zde všichni brzo shnili v haldě špíny
a nepořádku. Více čtěte na straně dvě. Mostecká
knihovna hostila známého textaře a kandidáta
na prezidenta naší republiky Michala Horáčka.
Co ho kdysi rozesmálo v Prioru? Jaký má vztah
k ženám a co říká na „společnost“ prezidentských
protikandidátů? Otočte na stranu dvanáct a dozvíte se nejen to.
Skvělý týden

9 771212 397004

40

 Autobusové nádraží - část města, která Mostu dobrou vizitku rozhodně nedělá.

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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K volebním urnám jinam
MOST – K říjnovým volbám do
Senátu a zastupitelstev krajů
půjdou v některých částech
města voliči k urnám na jiné
místo, než byli po celou dobu
zvyklí. Došlo totiž ke změnám
míst volebních místností.
Změna se dotkne Souše, ale
i okolí mostecké nemocnice.
Od voleb konaných v roce 2014
došlo ke změně sídla volební
místnosti u volebního okrsku
číslo 1. Místo Motelu ASAS
v Mostě - Souš, v ulici Hraniční
2 se volební místnost s urnami

přesune do Školicího centra
ASAS, které je rovněž v Mostě –
Souš, v ulici Hraniční č.p. 101.
Volební okrsek č. 8, kdy voliči
vhazovali volební lístky do urny
v mostecké nemocnici, se nově
přesouvá do objektu Vysoké
školy finanční a správní – studijního střediska Most, v ulici
Pionýrů 2806/7.
Město Most má celkem šedesát volebních okrsků. Všech
ostatních osmapadesát zůstává pro nadcházející volby beze
změn.
(sol)

Kam se stařenkami?
MOST – Mostecký dopravní
podnik intenzivně pracuje na
obnově vozového parku. Zároveň se zbavuje tramvajových
„stařenek“. Ty ale do starého železa rozhodně ještě nepatří.
„V rámci obnovy vozového
parku tramvají se nám podařilo
prodat čtyři tramvaje typu T3
SU. Jedná se o tramvaje vyrobené v letech 1982 a 1985,“ uvedl
Jiří Holý z oddělení strategie
a komunikace Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova. Nakládku a transport
tramvají do Kyjeva si zajistila
společnost, která vozidla zakoupila. „Prodej tramvají pro-

běhl standardním poptávkovým
řízením. Zájemce, který předložil nejvyšší nabídku, však nakonec od koupě odstoupil. Proto
jsme nabídli a prodali tramvaje
zájemci, který předložil druhou
nejvyšší nabídku,“ podotkl ředitel dopravního podniku Daniel
Dunovský. „I přesto jsme získali
vyšší obnos, než určil znalecký
posudek,“ dodal šéf dopravního
podniku. Pro tramvaje přijely
čtyři dopravní tahače a po jejich naložení zamířily k novému majiteli. Ten po potřebných
úpravách zamýšlí tramvaje připravit pro další provoz v nové
lokalitě.
(sol)

Porodnice omezí provoz
ÚSTECKÝ KRAJ – Výstavba specializované ambulance na gynekologicko-porodnické klinice
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem omezí provoz porodního sálu a oddělení porodnice.
Jedná se o výstavbu fetomaternální ambulance (týkající se
plodu a matky) na gynekologicko-porodnické klinice. „Tato
plánovaná akce dočasně omezí
provoz porodního sálu v ústecké
nemocnici. Termín zahájení výstavby fetomaternální ambulance, která se nachází přímo pod
porodním sálem, byl stanoven na
3. 10. 2016, kdy bude také uzavřen porodní sál,“ informoval
tiskový mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. Posouvá se tím
původně avizovaný termín uzavření porodního sálu, který byl
stanoven na období od 19. 9. do
23. 9. 2016. Po dobu bouracích

 Někteří obyvatelé nechvalně proslulé čtvrti Stovek mají s dodržováním pořádku kolem svých domů stále problém.

Stovkami stále hýbe nepořádek
MOST – Intenzivní úklid nepořádku v nechvalně proslulých Stovkách příliš nepomáhá. Technické služby tu pracují nad rámec
a oblasti věnují zvýšenou pozornost. Přesto je problematická oblast
permanentně zaneřáděná. Je to ale jen kapka v moři problémů.
Zoufalí obyvatelé Stovek, kteří si dlouhodobě na nepořádek
a především na soužití s Romy
stěžují, mohou jen doufat, že
zvýšená opatření ze strany města
a městské policie situaci trochu
zklidní. Mezi ně patří i navýšený úklid lokality. „Už z minulosti
těmto místům věnujeme zvýšenou
pozornost. V pracovních dnech za-

jišťujeme nepřetržitý ruční úklid
a pravidelný svoz sebraného odpadu, výsyp odpadkových košů
a další potřebné práce. Podle potřeby technické služby řeší i odložený
nábytek na pozemcích města,“ podotýká ředitel Technických služeb
města Mostu Karel Mutinský.
V současné době se také rozjíždí mapování bytů a osob, kte-

ré v nich přebývají a mají zde
trvalé bydliště. Město, ale i další
úřady by tak měly získat přehled
o pohybu a migraci obyvatel.
Mapování by ale mělo sloužit
také k uplatnění represí ve vztahu k sociálním dávkám. V rámci
mapování proto budou na místě
působit i zástupci úřadu práce.
„Mapování už začalo v srpnu.
Nicméně poté došlo k přerušení
a to kvůli dovoleným. Teď se znovu naplno rozbíhá. Naši policisté
budou zdejší lokalitu lustrovat
za součinnosti s dalšími orgány.

Předpokládáme, že první výstupy budeme mít v říjnu,“ uvedl
primátor Mostu Jan Paparega
a k opatřením ještě dodal: „Je to
proces dlouhodobý a zatím neumíme říci, jak časově náročné
mapování bude. Nicméně v říjnu
bychom měli vědět více.“
V oblasti také probíhají častější kontroly ze strany městských strážníků. Zvýšila se
pochůzková činnost a zanedbatelné není ani působení asistentů prevence kriminality.
(sol)

Na hřištích vlnobití a posilovací stroje
MOST – V Mostě se opravují a dávají do pořádku dětská hřiště. Nové
vyrostlo například na Šibeníku. Město herní plochu vybavilo novými atrakcemi a chystá se ji ještě vyšperkovat o novou herní sestavu.
Děti se tu proto mohou těšit z řady novinek a lákadel.
hlučných prací se uzavře i oddělení porodnice nadstandard s 10
lůžky, a to od 28. 9. ve 24 hodin.
„Zahájení provozu nadstandardních pokojů se bude řídit délkou
bouracích hlučných prací. Prosíme o shovívavost a trpělivost,
termíny se mohou měnit, situaci
budeme v takovém případě řešit
operativně,“ vzkazuje pacientkám tiskový mluvčí.
(sol)

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

Na novém hřišti je například
lanovka a několik prolézaček.
Zbouraly se dva herní prvky,
nevyhovující herní sestava a stará lanová pyramida. Tu nahradila pyramida nová a na místo sestavy se instalovaly nové
houpačky, multifunkční lezecká
sestava, řetězová trojhoupačka,
prolézačka pejsek a tabule na
kreslení.
„Stávající hřiště na Šibeníku
bude ještě letos doplněno o další
atrakci – balanční prvek vlnobití,“ prozradil Karel Mutinský,

ředitel Technických služeb města Mostu, které se o hřiště na
Benediktu, ale i jinde ve městě
starají.
V současné době se chystají ještě další vylepšení herních
ploch. Na nové herní prvky se
děti mohou těšit například v ulici Česká u bloku 629 nebo v ulici Ševčíka u bloku 709. „Doplnit
chceme také herní prvky na hřištích v ulici J. Kubelíka bl. 505,
Lesní, Spojovací bl. 3, Svážná,
Malíka bl. 729 či Pionýrů 327.
V souhrnu se jedná o balanční

prvky, průlezky, kolotoče, pružinová houpadla, to vše v hodnotě
zhruba 500 tisíc korun,“ vyjmenoval dále ředitel technických
služeb.

Pro větší děti
přidají workouty
S vybudováním nové herní plochy pro děti se počítá
i v rámci projektu revitalizace
parku Střed. „V projektu revitalizace navrhl projektant využití
pro děti. Nejedná se ale o klasické dětské hřiště, ale koupací
fontánu,“ prozradil dále Karel
Mutinský. S obnovou a rozšiřováním nových herních plácků
se bude ve městě pokračovat

i v příštím roce. Herní prvky
pro děti by se měly také doplnit o atrakce pro dospělé. Technické služby totiž zvažují, že by
dětská hřiště vybavilo i posilovacími stroji. Ty se nacházejí
například v parku u sportovní
haly či na Matyldě. „Posilovací
stroje v případě revitalizace parku Střed budou přemístěny na
jiné vhodné místo. Pro příští rok
budeme navrhovat ke klasickým
herním prvkům přidat u řady
hřišť i posilovací stroje nebo tzv.
workouty jako alternativu pro
větší děti a mládež, aby i oni
měli vyžití a neničili zařízení pro
děti,“ podotýká šéf technických
služeb.
(sol)
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(Dokončení ze strany 1)
„Na našem chirurgickém oddělení je prezentovaná metoda
detekce sentinelové mízní uzliny
používána při operaci karcinomu
prsů, což představuje zhruba 2 až
4 případy týdně. Využívá se zcela nová detekční látka Sienna+,
respektive její elektromagnetické
vlastnosti. Pro tento způsob detekce tedy není třeba využívat
radioaktivní látky, což s sebou
přináší několik zcela zásadních
výhod. Lékařský personál ani pacientky nejsou vystaveny expozici záření, byť v malých dávkách;
operatér je při použití detekční
látky schopen sám provést injektáž detekční látky bez nutné
spolupráce s jiným oddělením.
Detekční látka Sienna+ zajišťuje rovněž delší trvání signálu,“
vysvětlil primář chirurgického
oddělení mostecké nemocnice
František Janů.
V současné době se přístroj
využívá rutinně pouze na chi-

rurgickém oddělení v Mostě.
Zkoušen je ale i v několika zdravotnických zařízeních po celé
republice, bez ohledu na to, zda
mají či nemají nukleární oddělení. Benefitů, které přístroj
poskytuje, je více a dají se využít
na obou pracovištích. „Každá
nová metoda potřebuje svůj čas,
aby se etablovala. Jsme ve fázi,
kdy ji nabízíme na tzv. zkušební
operace na jednotlivých pracovištích a následně se lékaři vyjádří,
zda o tuto metodu mají, nebo
nemají zájem. Převažují ti, kteří zájem mají,“ uvedl Lubomír
Doležal, zástupce dodavatelské
společnosti. Metoda je hrazena
ze všeobecného zdravotního
pojištění.
„Jsem hrdý, že můžeme pomáhat takovým projektům, jako je
i tento přístroj. Pomoc zvyšování
úrovně lékařské péče v mostecké
nemocnici považuji za velmi důležitou, a to i s ohledem na to, že
jejího zázemí využívají zaměst-

 Chirurg Zbyněk Bican předvádí fungování nového přístroje.
nanci těžebních skupin. Proto
jsme již před několika lety v rámci spolupráce s Ústeckým krajem
začali investovat do nákupu
přístrojového vybavení a modernizace zařízení. Doufám, že
přístroj bude nemocnici sloužit
co nejlépe,“ uvedl Pavel Tykač,
majitel Vršanské uhelné.
Za štědrý a hlavně cenný
dar poděkoval i ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. „Na

základě dlouhodobé spolupráce
s Ústeckým krajem a Vršanskou
uhelnou se mostecké nemocnici
už několikrát dostalo významné
pomoci. Ať již zmíním nedávnou
rekonstrukci oddělení šestinedělí či porodnice. Velmi si vážíme
toho, kdo s námi spolupracuje
už delší dobu a prokázal svou
skutečnou pomoc zdravotnictví,
Krajské zdravotní i zdejší mostecké nemocnici.“
(sol)

zpravodajství
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Další nová „šalina“ čeká na spuštění
MOST – Poté, co minulý týden vyjela na Mostecku nová supermoderní tramvaj s wifinou a klimatizací. Na spuštění do provozu se
chystá další „nová“ tramvaj.
Ta se zatím dokončuje v garážích dopravního podniku
a veřejnost ji mohla v rozpracovaném stavu vidět už na Dnu
otevřených dveří. „Na tramvajových linkách by se měla brzy
objevit už třetí tramvaj typu VARIO. Momentálně dokončujeme
modernizaci tramvaje z původního staršího typu T3. Tramvaj
dostala už novou skříň a repasoval se podvozek. Do jejího spuštění do provozu zbývá pár týdnů,“
informoval ředitel dopravního
podniku Daniel Dunovský.
Přeměna staré tramvaje se zrealizovala v dílnách dopravního
podniku. „Vše provádějí naši zaměstnanci. Můžeme tento záměr
realizovat u nás, protože disponujeme dostatečnou opravárenskou
kapacitou. Přestavba přinese i významnou úsporu v oblasti nákladů,“ popisuje ředitel. Dopravce
ale počítá i s dalšími modernizovanými dopravními prostředky,
ale pouze v případě, že se nepodaří získat dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu. „V takovém případě
bychom rádi přestavěli celkem
pět tramvají během pěti let. Ka-

ždý rok jednu. Tyto tramvaje by
byly také částečně nízkopodlažní,
lépe vytápěné a celkově přívětivé,“
doplnil ještě Daniel Dunovský
s tím, že přestavba tramvaje vyjde zhruba na polovinu ceny pořízení nové tramvaje. Životnost
takové tramvaje je pak kolem
pětadvaceti let.

V současné době má dopravní podnik 47 tramvají,
které vozí cestující v Mostě
i Litvínově. Nákupem nových a případnou modernizací starších typů by tak
mělo na Mostecku jezdit
mnohem více nových a moderních tramvají.
Dopravní podnik hodlá pořídit ale i další zcela nové a plně

nízkopodlažní tramvaje. Budou
celkem čtyři a jejich nákup by
se měl realizovat z dotačních
prostředků. „Tyto nové tramvaje
by měly být plně klimatizovány
a bude v nich také příjem wi-fi
signálu. Jejich délka by měla být
mezi 20 až 24 metry,“ prozradil
dále Daniel Dunovský. Pokud
vše vyjde, tak by první dvě nové
tramvaje mohly začít jezdit na
Mostecku už v příštím roce.
Zbývající pak v roce 2018. (sol)

 Zanedlouho vyjede na koleje i tato „přešitá krasavice“ - původní typ tramvaje T3.

Změny pro investory: DPH, zeleň a sankce
MOST – Mostečtí radní aktualizovali zásady investičních pobídek.
Pro investory, kteří chtějí podnikat v průmyslových zónách, by se
tak podmínky měly o něco zmírnit. Změny se týkají DPH, zeleně
i sankcí.
Zastupitelé budou hlasovat
o aktualizaci zásad investičních
pobídek. Nutnost provést změny
vyvolala jednak novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, na
základě které stavební pozemky
vždy podléhají dani z přidané
hodnoty a také investoři, kteří
poukazují na příliš vysoké sankce ze strany města bez možnosti zjednání nápravy ze strany
investora. „Zásady investičních
pobídek jsme letos upravovali již
podruhé. Vyplynulo to na základě jednání s investory, z nichž

postupně vyvstávají jednotlivé
požadavky,“ uvedl náměstek
mosteckého primátora Marek
Hrvol. Změny se týkají například
sankcí. Ty navrhují radní změkčit. Nikoliv však jejich snížením,
ale lhůtou na nápravu. „Nově
jsme do pobídek zanesli lhůtu na
nápravu, která je stanovena na
devadesát dnů. Během této doby
mohou investoři napravit svá porušení ustanovení zásad. Teprve
pak by podle aktualizovaných
pravidel došlo na sankce,“ vysvětluje náměstek Hrvol. Další

úpravy se týkají také cen pozemků. Radní zpřesnili, že se jedná
o cenu bez DPH. Třetí zásadní
změna se týká zazeleňování pozemků, o které v zónách mají
investoři zájem. „Vyjmuli jsme ze
zásad také požadavek desetiprocentního zazelenění kupovaného
pozemku. Počítáme, že správce
dešťové kanalizace si bude určovat sám, kolik zastavěné plochy
by na prodaném pozemku mělo,
nebo nemělo být, a to s ohledem
na odvedení dešťových vod ze
zastavěné plochy. Nechceme jít
ale směrem dolů, spíše naopak.
Tedy, aby zde bylo zeleně víc
i v souvislosti s možností a kapacitou retenčních nádrží a dešťové
kanalizace na zastavěném úze-

Kandidáti NOVÉHO SEVERU:
Odmítáme diskriminaci naruby
Cikánům a nepřizpůsobivým měřme stejným metrem jako
každému jinému občanovi!

mí,“ doplnil k dalším změnám
Marek Hrvol. Zpřesněny budou
v pobídkách také podmínky poskytování podpory de minimis.
(sol)

 VY SE PTÁTE…
Jak je to s fungováním odpočtu trestných bodů za dopravní přestupky. Je možné,
aby mi policie udělila trestné
body za přestupek, kterého se
nevědomě dopustím někde
na silnicích a neobdržel bych
žádné oznámení a vyrozumění
o pokutě? Mám několik známých, kteří byli „vybodováni“ a zjistili to teprve, až když
jim přišla obsílka, kdy měli
jít odevzdat řidičský průkaz,
protože dosáhli plného počtu
bodů. Přitom prý žádné pokuty předtím neplatili... Je to
vůbec možné? Pokud spáchám
dopravní přestupek, který je
sankcionován i body, měl bych
být vyrozuměn policií buď na
místě nebo písemně?
Pokud řidič obdrží trestné body, příkladně v měsíci
březnu - kolik bodů se mu
jich „umaže“ po uplynutí roční lhůty? Odečtou se body
i v případě, že se dopustí jiného dopravního přestupku během této roční lhůty?
Na dotazy odpovídá vedoucí
odboru správních činností Magistrátu města Mostu Jaroslav
Mareš
„V případě, že Policie ČR,
městská policie, či jiný správní
orgán udělí přestupci pokutu za dopravní přestupek, je

rozhodnutí o udělení pokuty doručeno místně příslušnému registru řidičů, kde se
řidiči připíší body. (Policista
o udělení bodů nerozhoduje,
body jsou uděleny automaticky systémem evidence řidičů).
Přestupce se nedozví o udělení pokuty pouze v případě, že
nemá uspořádány své osobní
poměry a nepřebírá si řádně své
poštovní zásilky, ve kterých mu
správní orgán oznamuje, např.
zahájení řízení, nebo vydání rozhodnutí. V takovém případě je
zásilka doručena tzv. fikcí a rozhodnutí nabyde právní moci.
Opět příslušný správní orgán
předá rozhodnutí registru řidičů, který přidělí příslušné body.
Stav bodového konta je možno
zjistit osobně na oddělení registru řidičů (příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností) nebo na poště či Czech
Pointu. Fyzická osoba, která má
datovou schránku, může jejím
prostřednictvím požádat o výpis z bodového hodnocení.
Pokud se řidič nedopustí
dalšího bodovaného přestupku
během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od posledního přestupku (počítá se od data
uložení blokové pokuty nebo
právní moci rozhodnutí správního orgánu), umažou se řidiči
4 trestné body.“
(sol)
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Jedním z nejvíce bolavých
míst mosteckého okresu je soužití/nesoužití s cikány a nepřizpůsobivými individui. Proto
jsme se narovinu zeptali kandidáta za hnutí NOVÝ SEVER
Luboše Pitína:
Jak byste řešil problémy související s bydlením v lokalitách
s výrazným zastoupením těchto lidí?
ING. LUBOŠ PITÍN, MOST
(na kandidátce hnutí NOVÝ SEVER číslo 2., po dvě volební období byl v Mostě náměstkem
primátora, nyní je sportovním
a komerčním manažerem):
Zaprvé - je nutno zabránit
vzniku lokalit, kde budou spolu
bydlet zodpovědní lidé a nepřizpůsobiví. To znamená, že je
nutno vymezit pro individua,
která nejsou schopná bezproblémově bydlet s ostatními, prostor, v němž si mohou v rámci
zákona dělat to, co chtějí, a ne-

Luboš Pitín

budou svým způsobem života
otravovat slušné bydlící. Toto
řešení je diskutováno i v rámci
Evropy a je známé pod pojmem
„vesnice pro lůzu“. Zadruhé:
Důrazně vymáhat práva slušných obyvatel tak, aby ty slušné
nemohli nepřizpůsobiví svým
chováním obtěžovat, tj. dbát
především na dodržování nočního klidu, který bude určen
městskou vyhláškou. V případě
opakovaného porušování nekompromisně vykázat dotyčné
osoby z objektu. Zatřetí: Zajistit,
aby si bydlící mohli určit, kdo
se stane jejich sousedem – podobně, jako to je běžné v jiných
evropských zemích (např. Nizozemsko, Velká Británie). Majitel
bytu (resp. pronajímatel bytu)
musí před ostatními bydlícími obhájit nastěhování nového
nájemníka. Začtvrté: Vrátit se
k osvědčené zásadě, že v bytě
nemůže být přihlášeno více
osob, než dovolují hygienické
předpisy.
(VI)
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NADACE STUDENT předala
stipendijní smlouvy
MOST – NADACE STUDENT, která podporuje talentované mladé lidi
z ekonomicky slabých rodin při studiích, předala studentům stipendijní smlouvy pro školní/akademický rok 2016/2017.
„O příspěvek ke studiu požádalo celkem 23 studentů. Všechny žádosti byly schváleny jako
odůvodněné a splňující všechny
předpoklady pro získání stipendia. Celkový objem finančních
prostředků, který byl pro školní/akademický rok 2016/2017
schválen činí dvě stě tisíc korun.
Tato částka je zcela pokryta darem statutárního města Mostu
(150 tis. Kč) a dotací statutárního města Mostu (50 tis. Kč
z daru společnosti Severočeské
doly, a.s.),“ informoval místopředseda správní rady nadace
Kamil Dominik Slapnička.
Nadace uděluje studentům
denního studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole
příspěvek ve výši 500 – 1 200
Kč měsíčně, a to s ohledem na
prospěch studenta a náročnost
oboru studia. Student přitom
může studovat v Mostě, mimo
Most i v zahraničí.
„Mezi stipendisty jsou například i studenti Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy Praha, student Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha,
studentky Vysoké školy umělecko
průmyslové Praha, ze středoškoláků si pozornost zaslouží
student lesnické školy v Písku
a studenti dalších technických
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oborů. Standardně jsou každoročně podpořeni studenti humanitních oborů, veřejné správy
a gymnazisté,“ dodal Dominik
Slapnička.
Základní podmínkou získání
příspěvku je ekonomická slabost rodiny studenta, kterou je

Přijď si vyzkoušet jaké to je být FLORbalovým hráčem

KAŽDÝ DEN SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY!

25. 9. 2016

10:00 – 18: 00 hod.

13:00, 15:00, 17:00 ukázky florbalových dovedností
juniorů a juniorek SK Bivoj Litvínov

26. – 27. 9. 2016

12:00 - 18:00 hod.

26. 9. - 16:00 Soutěž v nájezdech na golmany SK Bivoj
27. 9. - 16:00 Exhibiční utkání Mostecké radnice vs Legendy Bivoj

/occentralmost

www.centralmost.cz

třeba doložit. Podmínkou jsou
také dosavadní velmi dobré studijní výsledky, maximální studijní průměr 2,0.
(nov)

 Náměstkyně primátora Markéta Stará při předávání smluv.

Město Most dostane
peníze na sociální bydlení
MOST – Mostu se podařilo získat podporu na dva sociální projekty na sociální bydlení a sociální práci.

z a l.19 9 9

FLORBAL NA VLASTNÍ KŮŽI

NADACE STUDENT byla
založena v roce 1996 a od
svého vzniku podpořila
celkem 529 studentů
(včetně letošních).

Most je jediným městem, kterému se podařilo získat od ministerstva práce podporu na oba
dva projekty současně. I díky
těmto projektům chce město
řešit složitou situaci v některých
částech Mostu.
Město zpracuje své vlastní
projekty, které budou financované z peněz Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
a to z 95 procent. První z projektů je zaměřen na vytváření systému sociálního bydlení
s ohledem na připravovaný zá-

kon o sociálním bydlení. Je to
tříletý projekt. Předpokládá se
přijetí dvou nových pracovníků,
jednoho garanta lokální koncepce sociálního bydlení a sociálního pracovníka.
Projekt zaměřený na sociální
práci bude dvouletý. „V rámci
tohoto projektu se předpokládá
přijetí čtyř nových terénních
pracovníků, kteří budou působit
v rámci celého města. Především
však v sociálně vyloučených
lokalitách, jako je Stovka, sedmistovky, Chanov a podobně,“

uvedl primátor Jan Paparega.
Terénní pracovníci by měli také
úzce spolupracovat s Městskou
policií Most, což by mělo situaci v deprivovaných zónách
zklidnit. „Pokud jde o terénní
služby, tak prostředky u tohoto projektu jsou na úrovni šesti
milionů korun. V případě projektu sociálního bydlení, ty jsou
na úrovni 4,5 milionu korun.
Město tak bude ročně přispívat
částkou 223 tisíc korun ročně
na oba projekty,“ přiblížil Jan
Paparega náklady, které vynaloží v rámci sociálních projektů
město Most.
(sol)

Velebudický vodovod
dosloužil
MOST – Starý a poruchový vodovod se začne od září opravovat
v mostecké průmyslové oblasti ve Velebudicích.
Vodovod opravuje Severočeská vodárenská společnost
v části Dělnické ulice u Euromontu jako další z plánovaných
investičních akcí roku 2016.
„V rámci naší zahajované investiční akce bude zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu
v délce 234 metrů, který zásobuje některé průmyslové objekty v městské části Velebudice.
Z letošní částky na investice
1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 procent, tedy zhruba sto
milionů korun, právě na obnovu
vodohospodářského
majetku
společnosti,“ uvedl generální
ředitel Severočeské vodárenské
společnosti Bronislav Špičák.

Starý vodovod, který by měl po
obnově bezproblémově zásobovat vodou zdejší průmyslové
podniky, ale i další objekty, je
z roku 1978. Vodovod prochází jak zelení, tak chodníkem,
ale i komunikací. Je zasazený v hloubce až tři metry. „Je
ve špatném technickém stavu
a poruchový, proto Severočeská
vodárenská rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu vedená
kanalizace je v dobrém stavu
a výměnu nevyžaduje,“ uvedl
k opravě tiskový mluvčí společnosti Jiří Hladík.
Stavba se provede převážně
v otevřeném paženém výkopu.
Nový vodovod bude pak ulo-

žen v mnohem menší hloubce.
A to maximálně do 1,5 metru.
„V místech, kde se kříží komunikace, použijeme bezvýkopovou
metodu, - řízený protlak za použití potrubí průměru 160 mm
v délce 15,5 metrů, uloženého
do ocelové chráničky. Součástí
stavby je přepojení stávajících
osmi domovních vodovodních
přípojek na trase a napojení
na navazující řady,“ popisuje
postup prací mluvčí vodohospodářské společnosti Jiří Hladík s tím, že na závěr se obnoví všechny dotčené povrchy
a uvedou do původního stavu.
„Stavební práce by měly začít
v nejbližších dnech a podle harmonogramu by měly skončit
do konce října,“ upřesnil ještě
Jiří Hladík.
(sol)

zpravodajství
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Takové italské
manželství

 Z vybydlených domů ve 2B se možná stanou „azyly“ pro sociální bydlení.

Osud domů ve 2.B zůstává nejasný
MOST – Osud tří vybydlených bloků ve 2B, které odkoupilo město
od soukromého majitele, zůstává stále nejasný. Radnice ale nevylučuje, že by bloky mohly sloužit i k projektu sociálních bytů.
Obyvatele okolních domů ale
město zároveň ujišťuje, že záměr
bývalého majitele bloků, vybudovat v těchto blocích sociální
byty, je diametrálně odlišný od
případného záměru města. Sociální bydlení totiž bude muset
město s novým zákonem začít
řešit. „Sociální bydlení je jednou
z alternativ v blocích 2B, která se nabízí, pokud tento zákon

projde. Tyto objekty by mohly
být pro tento účel využity a zadaptovány. Byla by to ale nemalá
investice,“ připustil primátor Jan
Paparega s tím, že je to jen jedna
z možností, kde by město řešilo
sociální bydlení. Téměř veškerý
bytový fond totiž město v minulosti rozprodalo a tak zůstává
otázkou, kde by se daly sociální
byty vybudovat. „V tuto chvíli

zůstanou domy zakonzervované. Do roku 2017 s nimi neplánujeme žádný záměr,“ řekl dále
primátor. Garancí zákona o sociálním bydlení bude však to,
že město si bude moci vybrat,
koho do sociálních bytů umístí,
a koho nikoliv. „Neznamená to
v žádném případě, že bychom do
domů nastěhovali nepřizpůsobivé,“ zdůraznil náměstek primátora Marek Hrvol.
Kvůli využití domů ve 2B
vznikla i pracovní skupina.
Naposledy jednala před prázd-

ninami a vzešlo z ní několik
podnětů. „Zazněly tři způsoby
možného využití - rekonstrukce
pro bytovou zástavbu pro mladé rodiny, využití pro potřeby
městské správy sociálních služeb,
anebo vytvoření specializovaného externího pracoviště,“ uvedl
nedávno k jednání pracovní
skupiny primátor. Padla i otázka, zda domy nezbourat. „Nevylučuji, že některý z nich by se
zbourat mohl. Rozhodně nepůjde
ale o všechny tyto objekty,“ dodal
první muž města.
(sol)

Drahomíra Miklošová: Ukončeme
vysávání sociálního systému
MOSTECKO - Obrnická starostka Drahomíra Miklošová (ODS)
chce utnout byznys spekulantů s byty, který vysává sociální
systém a ničí společenství vlastníků. I proto kandiduje v krajských volbách.
Zneužívání sociálního systému je široké téma, vybrala jste
z něj konkrétní téma. Co vás
k němu přivedlo?
Jako za starostkou Obrnic
za mnou chodí naprosto zoufalí majitelé bytů z panelových
domů. Je teď obrovským byznysem koupit na severu Čech
levný pěkný byt, přivézt do něj
sociálně slabé z jakékoliv části
země, nasadit přemrštěný nájem, na který ti lidé dostanou
příspěvek od státu, a veškeré peníze shrábnout do vlastní kapsy.
A sousedům vadí, že se sem
stahují další sociálně slabí občané?
To není hlavní problém. Likvidační pro zbylé majitele bytů
a tedy i celé společenství vlast-

níků bytů je to, že pronajímatel
bytu sice vybírá peníze za pronájem, ale už z něj neodvádí
příslušné částky do fondu. Celému domu pak hrozí, že přijde
o elektřinu, teplo, vodu. Aby
k tomu nedošlo, platí chybějící
peníze ostatní ze svého, čímž se
zadlužují. Nejde to samozřejmě
donekonečna.
Registrujete takové případy
i v Obrnicích?
Ano, už tam máme dům, ze
kterého se poctiví majitelé museli odstěhovat, dům nyní chátrá pod nájezdy rozkradačů. Je to
pro majitele bytu strašné. Oni
investovali do svého bydlení,
někteří dosud splácejí půjčku na
bydlení a už o něj přišli. Zvláště starší lidé nemají peníze, aby
si koupili jiný byt. Navíc byty
v takto „postižených domech“
jsou téměř neprodejné. Řada
lidí dopadá tak, že sice vlastní byt, ale nemohou v něm žít
a musejí si pronajímat byt jiný.
Je to problém celých severních

Čech i Karlovarského kraje
a tento spekulantský byznys se
rychle šíří po celé republice.
Co s tím chcete udělat?
Jako starostka nemohu nic,
proto kandiduji do krajského
zastupitelstva. Krajští zastupite-

lé už totiž mají zákonodárnou
moc a ve spolupráci s poslanci
mohou tlačit na řešení problému ve vládě. Už jsem se několikrát přesvědčila, že lidé na nejvyšších postech nemají vůbec
tušení, jak to na severu vypadá,
co se tu děje a že si problémy
nevymýšlíme, ale že tu opravdu
jsou.
Tuto problematiku ale má
vyřešit zákon o sociálním bydlení....
Snad. Zatím ale zákon není.
S kolegy z ODS klademe důraz
na rychlé a jednoduché řešení,
které ochrání alespoň ostatní
majitele bytů. Podle mě takové
existuje a stačí jen chtít. Navrhuji, aby žadatel o příspěvek na
bydlení kromě nájemní smlouvy od majitele domu musel také
doložit, že majitel bytu nic nedluží společenství vlastníků bytových jednotek. Tím by domy,
tedy i majitelé všech bytů byli
chráněni před spekulanty, kterým jde jen o značný zisk. (VI)

Judita a Milan spolu začali chodit v prvním ročníku
střední školy. Mysleli si, že
se jejich lásce nic nevyrovná.
Byli neustále spolu. Nesnesli, že se mají večer rozloučit
a každý odejít do svého domova. A tak spolu
utekli. Žili v laciných penzionech,
dokud jim nedošly peníze. Pak
se vrátili domů.
Rodiče byli šťastní, že se jim nic
nestalo a nakonec
se smířili s tím, že
se mladí milují.
Od té chvíle už
se Judita a Milan
neoddělovali. Po
čase neskonalou
lásku narušila žárlivost. Judita si začala všímat i jiných
kluků a Milan to špatně snášel. Začali se hádat, nakonec
Milan Juditu zbil. Rozešli se
a už nikdy se nechtěli vidět.
Judita si doma vybrečela přeložení na jinou školu. Už se
s Milanem nechtěla nikdy
potkat. Za tři měsíce se potkali na jedné akci a odešli
spolu domů. Začali spolu
opět chodit, protože pochopili, že jeden bez druhého
nemohou být a jsou stvořeni
jen pro sebe. Jejich život byl
jako na houpačce. Chvíli se
milovali, chvíli nenáviděli.
Dokázali být jeden na druhého neskonale milí stejně
jako nesmírně zlí. Ze střední
školy šli spolu na vysokou.
Rozcházeli se a scházeli, křičeli na sebe a bili se, aby se
vzápětí vášnivě usmiřovali.
Po promoci se vzali a nastěhovali do malého bytu. První
rok byl na jejich poměry neobyčejně klidný. Oběma se
dařilo. Milan si našel dobrou
práci s perspektivou postupu. Vydělával slušné peníze,
práce ho bavila. Judita pracovala v malé firmě, kde mohla
uplatnit svou kreativitu. Bavilo ji, jak se firma pod jejíma rukama mění k lepšímu.
Malý byt po čase vyměnili za
větší a rozhodli se, že chtějí
mít dítě. Narodila se malá
Jituška. Judita zůstala s dítětem doma, Milan chodil
do práce a vydělával peníze.
Dařilo se mu, ale znamenalo
to být v práci déle než ostatní. Judita začala být nervózní. Byla stále sama s malou
Jitkou, její svět se srazil na
péči o dítě. Chodila po parku
s kočárkem a přemýšlela, co
asi právě dělá. Fantazírovala
o tom, že má Milan jiné ženy.
Začala Milanovi vyčítat, že je
málo doma, že se nevěnuje jí
a dítěti. Ten zase Juditě vyčítal, že on pracuje a ona ho
nepodporuje. Hádky začaly
být na denním pořádku. Do
jejich vztahu se vrátila stejná
vášeň a prudkost, jaké v něm
bývaly dříve. Sousedé volali
k manželským hádkám policii, ale ani Judita ani Milan
nikdy nechtěli před zákonem
nic řešit. Oběma bylo jasné,
že kdyby nebyli manželé, už
by byli od sebe, stejně jako
dřív. Situace by se uklidnila
a po čase by se k sobě opět
vrátili. Takhle se vše jen
přiostřovalo. Když Milan
po jedné hádce Juditu opět
zbil, odešel z bytu a vrátil se
až druhý den se rtěnkou na
košili, rozhodla se rozvést.
Zašla k lékaři a nechala si naspat zprávu potvrzující domácí násilí. Pak se odstěho-
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vala i s Jituškou k rodičům.
Když Milan odešel do práce,
přijel její otec, sebrali vše, co
se dalo odnést, a odjeli. Klíče
od prázdného bytu nechala
ležet na kuchyňské lince a na
lístek naspala, že už nechce
Milana nikdy vidět. Nebrala mu
telefon, neodpovídala na zprávy.
Druhý den za ní
přišel. Nepustila
ho do bytu. Mezi
dveřmi mu řekla,
že se rozvede a on
už ji nikdy nebude kontaktovat.
Dítě mu samozřejmě nedá. Jestli neudělá, co ona
chce, podá na něj
trestní oznámení. Má důkazy, že ji bil. Milan se rozzuřil,
chytil ji za krk a vytáhl z bytu
ven. Začal ji škrtit. Její otec
je roztrhl a zavolal policii.
Judita s podlitinami na krku
opět mířila k lékaři, Milan
na policejní stanici. Další
dny se situace opakovala.
Milan Juditu napadl na ulici
i doma, několikrát skončil
v poutech. Judita byla spokojená. U soudu bude mít
dostatek argumentů, aby se
Milana navždy zbavila. Když
Milan pochopil, že tentokrát
to Judita myslí vážně, došlo
mu, že bez ní nemůže být.
Vždy se spolu hádali a opět
usmiřovali. Takový byl jejich
život. Nechápal, proč to má
být nyní jiné. Věřil, že Judita po bouři bude opět jeho
vášnivou milovanou ženou.
Ale Judita to nyní viděla jinak. S tím se nemohl smířit.
Navíc mu nedovolila, aby se
stýkal s malou Jituškou. Psal
jí, volal, chtěl ji přesvědčit, že
jen spolu mohou tvořit pár.
Pak potkal Juditu na ulici
s jiným mužem. Ten chlápek
tlačil kočárek s jejich malou,
Judita do něj byla zavěšená.
Když se míjeli, zdvihla výsměšně obočí. Večer mu naspala, že se hned po rozvodu
znovu vdá a Jituška bude
mít jiného tátu. To nemohl dovolit. Když mu Judita
chce zničit zbytek života,
on jí udělá totéž. Počkal, až
bude Judita s Jituškou sama
doma. Její rodiče odjeli na
víkend na chatu už v pátek
ráno, chlápek, se kterým to
táhla, byl ještě v práci. Zazvonil u dveří. Když Judita
otevřela, vrazil do bytu. Pěstí
poslal Juditu k zemi. Prošel
bytem a vzal malou Jitušku
z postýlky. Judita se zdvihla ze země, věšela se mu na
ruce, křičela o pomoc. Znovu ji uhodil. Bylo mu jedno,
že volá policii. Už mu bylo
jedno všechno. Nastoupil do
auta, dítě položil na přední
sedačku vedle sebe. Zamkl
dveře ve chvíli, kdy Judita
doběhla k autu. Bušila pěstí
do oken. V klidu nastartoval,
ještě zdvihl posměšně obočí
a usmál se na svou ženu. Pak
vyjel. Ve zpětném zrcátku viděl Juditu, jak stojí uprostřed
silnice, ruce zoufale rozhozené do stran. Dítě plakalo.
Jednou rukou řídil, druhou
hladil dcerku, aby se utišila. Když nemůže být šťastný
se svou ženou a dítětem on,
nebude ani Judita. Rozjel se
co nejrychleji. Most se blížil. Odpoutal se a vzal dítě
do náručí. Strašný náraz do
mostního pilíře vymrštil obě
těla vstříc jisté smrti. (pur)
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Buďte nejrychlejší a staňte se
okruhovým šampionem
MOST – Až do konce října pokračuje pro velký zájem první kolo soutěže „Hledá se nový okruhový šampion“. Závod je určen pro mladé muže a ženy od 15 do 27 let. Zajet co nejrychleji jedno kolo na
malém okruhu mosteckého autodromu se amatérští jezdci mohou
pokusit 4. října od 16 do 18 hodin.

„Přijela pouť“...
do Mariánských Radčic
MARIÁNSKÉ RADČICE - Úspěšně obnovená tradice pořádání
kdysi vyhlášených mariánských
poutí pokračovala minulou
sobotu už desátým ročníkem.
A opět se vydařila!
Pouť byla symbolicky zahájena mší svatou ve zdejším
kostele Panny Marie Bolestné. Na „pouťové“ návsi bylo
i přes časté dešťové přeháňky
celý den rušno. Velkému zájmu se těšil také stánek Informačního centra Severočeských
dolů. Návštěvníci si zde mohli
mimo jiné prohlédnout výsled-

ky archeologického průzkumu
v katastru Mariánských Radčic.
Přímo ve stánku SD se mohli
zájemci seznámit s řadou dobových artefaktů z archeologických nálezů. Vyvrcholení
pouti obstaral ohňostroj, který
se v devět hodin večer rozzářil
nad Mariánskými Radčicemi.
„Díky podpoře Severočeských
dolů se u nás v roce 2006 podařilo vzkřísit tradiční a kdysi
vyhlášenou Mariánskou pouť.
Letošní už desátý ročník je toho
důkazem,“ uvedl starosta obce
Jaroslav Sikora.
(nov)

„Po počátečních rozpacích
nabrala soutěž vysoké obrátky.
Motivací jsou kromě adrenalinového zážitku určitě i velmi
zajímavé ceny pro ty nejlepší,“
láká mladé jezdce členka výboru mosteckého automotoklubu
a obchodní a marketingová
ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Automobily
pro
soutěž
o šampiona pořadatelé rozdělili
do čtyř skupin podle poměru
hmotnosti a výkonu, samostatnou kategorii pak tvoří jízdy na
divokou kartu. Z každé skupiny
postupuje do 2. kola soutěže 25
jezdců s nejlepšími dosaženými
časy, na divokou kartu pak pět
jezdců s nejlepšími časy. Ve 2.
kole tak svede souboj 105 mladých mužů či žen.
Přihlásit do soutěže se může
prakticky každý občan ČR
v dané věkové kategorii. Finanční nároky spojené s účastí
jsou totiž právě díky podpoře
Českého olympijského výboru a Autoklubu ČR minimální,
naopak výherní ceny více než
lákavé. Vítěz absolvuje jako jezdec závodní víkend obnoveného
seriálu Octavia Cup v příštím

roce. Jeho úspěšní rivalové, kteří
skončí na 2. až 10. místě, získají
volný vstup do okruhové školy
autodromu. Další v pořadí až
do 40. místa se pak mohou těšit
na sportovní kemp s dvojnásobným vítězem evropského pohá-

Úterý

04. 10. 2016

16.00 - 18.00

Neděle

09. 10. 2016

09.00 - 13.00

Pondělí

10. 10. 2016

16.00 - 18.00

Úterý

18. 10. 2016

16.00 - 18.00

ru cestovních vozů (ETCC) Petrem Fulínem. Ostatní účastníci
soutěže dostanou vouchery spo-

14.00 - 18.00

lečnosti AUTODROM MOST.
Nikdo tak neodjede s prázdnou.
(nov)

Martin Maxa: „Nejsem děvka
prodejná! Podpořím kamaráda...“
Na předvolebním mítinku volebního hnutí ÚSVIT se chystá
vystoupit zpěvák Martin Maxa. Proč se rozhodl podpořit právě
tento subjekt? Jak se vyrovnává s útoky na internetu, kde ho pisatelé tvrdě osočují a nazývají prodejnou děvkou? Na to jsme se
zeptali samotného zpěváka.
Proč jste se rozhodl vystoupit právě na mítinku (či demonstraci) hnutí Úsvit?
Důvodem je můj kamarád
Martin Láter, který za Úsvit
kandiduje a jehož chci tímto
svým krokem v nadcházejících volbách podpořit.
Můžete prozradit roč?
Kvůli jedné události, která se
stala v průběhu devadesátých
let a která jej nejlépe charakterizuje.

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

Prozradíte nám onu „událost“?
Na Mostecku operovala skupina grázlů, kteří se v průběhu
devadesátých let vyprofilovali
(s tichou asistencí místní policie) v poměrně slušnou mafiánskou organizaci, v jejímž portfoliu bylo především vydírání,
lichva, výpalné a s tím vším
související mrzačení lidí. Tehdy jsem v Litvínově provozoval
hudební klub a sám jsem mnohokrát čelil jejich nátlaku. Při
jednom z takových „nájezdů“
na můj klub došlo ke konfliktu, během něhož na mě jeden
z těchto grázlů vytáhl pistoli,
namířil na hlavu a vystřelil.
Naštěstí se ale úplně netrefil
a kulka mě jen škrábla na temeni. Krátce po tomto incidentu
mě tedy odvezli do nemocnice,
kde mi ránu zašili a bylo z toho
nakonec jen bolení hlavy. V následujícím dni jsem pak podal
na pachatele trestní oznámení.
Jedním ze svědků této události

byl právě Martin Láter, který
mé trestní oznámení svědecky
doložil.
Co se dělo potom?
Poté se začaly dít věci obvyklé. Výhrůžky, zastrašování, vydírání, zkrátka vše, co má přimět
svědka, aby raději na vše zapomněl. Sám jsem si tím prošel,
takže mi můžete věřit, že tohle
není žádná procházka růžovým
sadem. Takže jsem se nedivil, že

většina svědků nakonec začala
trpět ztrátou paměti. Ne však
Martin Láter, který si stejně
jako já trval na svém. V mém
případě nakonec zůstalo jen u
výhrůžek. Martinovi se ovšem
rozhodli „domluvit“ po zlém.
A domluvili?
Jedné noci ho tyhle mlátičky
stloukly palicemi, takže skončil
s několikrát proraženou lebkou
a naštípnutou páteří v nemocnici, ze které po čase vyšel už jako
částečný invalida.
Přesto výpověď neodvolal?
Nejenže
neodvolal,
ale
v plném rozsahu zopakoval před

soudem. Jeho svědectví pak pomohlo dostat několik z těchto
grázlů za mříže a mostecká
mafie tím utrpěla první citelnou
ránu. Dovolím si položit řečnickou otázku: Kolik lidí s takovou
dávkou odvahy a zásadovosti by
se našlo?
To je tedy pravý důvod vašeho vystoupení?
Ano. Důvod je ten, že Martin
Láter je takový, jaký je. A právě
takovému člověku jsem před pár
měsíci slíbil, že vystoupím na
předvolebním mítinku strany,
za kterou kandiduje. Kdybych
tak neučinil, musela by mě do
smrti hanba fackovat. Takže na
této akci zahraji a na svém rozhodnutí nehodlám nic měnit.
Jaký by byl podle vás Martin
Láter jako politik?
Já osobně bych mezi našimi politiky přesně takové typy
osobností, jako je Martin Láter,
vřele uvítal.
Nemohu v této souvislosti nevzpomenout porevoluční
převlékače kabátů, kteří si za
své tehdejší náhlé prozření dodnes užívají přízně veřejnosti
a v předvolebních preferencích
válcují ty ostatní. Pokud bych
si měl vybrat, mně osobně jsou
sympatičtější poctiví a čestní
idealisté než ti náhle prozřivší
převlékači.
Na internetu vás nazvali kvůli vašemu vystoupení
„prodejnou děvkou“...
Všem, kteří mě ve svých internetových příspěvcích plných
lásky k bližnímu svému nazývají „prodejnou děvkou“ chci
jen vzkázat: TOHLE NEDĚLÁM ZA PRACHY !!!!
(VI)

region
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Ministryně přinesla
seniorům dobrou zprávu
ÚSTECKÝ KRAJ – Důchody by se už od příštího roku mohly zvýšit
o tři sta korun. Seniory v domovech seniorů Ústeckého kraje o tom
informovala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
Tominová. Do kraje přijela na pozvání krajského radního pro sociální problematiku Martina Kliky.
Ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová Tominová diskutovala se seniory
o problémech, které její ministerstvo v oblasti péče o nejstarší
obyvatele země řeší. Informovala je o jednáních o výši důchodů,
které v současné době probíhají

na úrovni vlády. „O výši důchodů
zatím stále jednáme. Snažím se
prosadit zvýšení 300 Kč ke každému důchodu,“ ujistila seniory
ministryně. Od srpna už došlo
k navýšení příspěvku na péči
o 10 procent pro lidi se zdravotním postižením. Nově upravena

budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb.
A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních
služeb bez registrace. „Příspěvek
na péči se zvýší poprvé od roku
2007, kdy byl zaveden. Desetiprocentní navýšení považuji
za naprosté minimum,“ uvedla
Michaela Marksová. Nejmenší
příspěvek dostávají starší 18 let
při lehké závislosti, a to 880 Kč,
nejvyšší, lidé s úplnou závislostí,
a to 13 200 Kč.
(pur)

 Ministryni Michaelu Marksovou Tominovou doprovázel mezi seniory krajský radní Martin Klika.

V Litvínově se chodilo bosky
LITVÍNOV – V Litvínově ve Voightových sadech se minulý týden sešli bosonožky a bosonozi. Procházeli se po parku bez bot, zkoušeli,
co všechno jejich chodidla dokážou a procvičovali si tu nejzdravější
chůzi na světě.
Martina Doležalová propaguje chůzi na boso a nošení barefoot obuvi, tedy bot, které jsou
svou konstrukcí chůzi naboso
co nejpodobnější. „Vysvětluji
maminkám, že jejich děti by měly
co nejvíce chodit bez bot. Protože
lidské tělo je dokonalý stroj, tak
jak ho příroda stvořila. S rozvojem civilizace lidé zapomínají na
vlastní přirozenost a čím dál víc
spoléhají na výdobytky moderní
doby. S chůzí naboso se snažíme
připomenout sami sobě původní
dokonalost a ještě pomáháme našemu dalšímu rozvoji, potažmo
i uzdravování nejen nohou, ale

celého těla,“ říká Martina Doležalová a dodává, že nejdůležitější
je chůze naboso pro děti. Inspirací srazu bosonohých v Litvínově byla bosá turistika. Účastníci
srazu se prošli bosky po parku,
přendávali bosou nohou korky
z misky do misky, malovali chodidly a vyráběli si otisky bosých
chodidel. „Plánujeme přednášku
s fyzioterapeutem v zimě, na podzim možná stihneme ještě jeden
bosonohý pochod ve spolupráci
s Bosou turistikou. Účastníci byli
nejdále z Teplic. Já sama naboso
chodím, zejména v přírodě, po
známém povrchu, protože mám

strach hlavně z předmětů, jako je
sklo, hřebíky a podobně, pro které
noha není přizpůsobená. Největší
problém a i důvod tohoto srazu
je při chůzi po městě s pohledy
kolemjdoucích. Lidé jsou překva-

pení, někteří opovržliví, někteří
se ale naopak usmějí, povzbudivě podotknou, že chůze naboso
je zdravá a třeba příště boty zují
také,“ doplnila Martina Doležalová.
(pur)

 Bosé nožky dětí i dospělých se proběhly po Voightových sadech.

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Schola Humanitas
má nové hřiště
LITVÍNOV – Nové hřiště II. generace slouží od minulého týdne
studentům Scholy Humanitas.
Nahradilo tak dvacet let starou
a už nebezpečnou plochu, kterou využívala škola k hodinám
tělesné výchovy.
O nové hřiště usilovala škola už delší dobu. „To původní
bylo postaveno v roce 1996 na
nevyhovujícím základu z nepropustného betonu. Na hřišti
se hromadila voda a podle posledních zpráv revizora bylo dokonce nebezpečné. Už se nedalo
dál využívat. Škola nemá vlastní
tělocvičnu a hřiště je důležitým
sportovištěm, které pro výuku
tělesné výchovy potřebujeme,“
uvedl ředitel školy Ladislav
Turbák. Zastupitelstvo města se
proto rozhodlo, že škole s hřištěm pomůže. „Nešli jsme jen

s nataženou rukou. Z vlastního
fondu rezerv jsme uvolnili jeden
milión sto tisíc korun. Město pak
doplatilo zbytek do ceny hřiště,
a to další jeden milión dvě stě
tisíc korun,“ prozradil ředitel.
Škola za více než dva milióny korun získala hřiště druhé
generace s umělým povrchem
vhodným pro basketbal, volejbal a florbal. „Nejvíce práce se
odvedlo pod povrchem, kde to
není vidět. Musel se odstranit
původní beton a nahradit vodopropustnými vrstvami. Teď už je
vše, jak má být,“ pochvaloval si
ředitel. Hřiště bude sloužit nejen studentům při hodinách tělocviku, ale využívat ho budou
také děti ubytované v domově
mládeže. Škola hřiště pronajímá také veřejnosti.
(pur)

porušené paragrafy
Pacient u čerpačky
MOST – U čerpací stanice
v ulici Chomutovská pobíhal
v pozdních nočních hodinách
starší zmatený muž v nemocničním oděvu. Obsluha čerpačky
proto na místo přivolala městské strážníky. Těm muž tvrdil,
že utekl z nemocnice. Strážníci
městské policie na místě zajistili rozrušeného muže a provedli
nezbytné úkony. „Dvaašedesátiletý pacient se přiznal, že utekl z léčebny vzdálené od Mostu
padesát kilometrů. Pacient byl
předán příslušníkovi PČR, který
se dohodl o jeho převzetí zdravotnickým personálem,“ informovala mluvčí Městské policie
v Mostě Ilona Kozlová.

Čokolády
v ponožkách

Teplo z Komořan

Ekologické
a bezpečné

 Nové hřiště si Schola Humanitas dopřála po dvaceti letech.

MOST – V nákupním centru
v ulici Moskevská zadrželi před
pár dny strážníci „povedené“
zloděje. Pětadvacetiletý mladík
a o tři roky starší žena, která se
na místě nacházela, tvrdila, že
s krádeží nemá nic společného.
Jen souhlasila, aby si k ní muž
do tašky uložil bezmála 25 čokolád a prý netušila, že je ukradl. „Během provádění úkonů se
ale strážníkům zdál zloděj podezřelý. Odpovídal totiž popisu pachatele, který v ranních hodinách
ukradl a napadl pracovnici prodejny v ulici Rudolická,“ uvedla
k případu policejní mluvčí Ilona Kozlová s tím, že podezření
se potvrdilo a případ převzala
PČR. „Při bezpečnostní kontrole
se u muže našly další dvě čokolády, které ukrýval v ponožkách.
Pachatel se přiznal, že i tyto čokolády z prodejny odcizil,“ dodala mluvčí Kozlová.

Sourozenci v
poutech
MOST – Incident se odehrál
ve večerních hodinách. V ulici

A. Dvořáka strážníci řešili 21letou dívku za dopravní přestupek. Skupina osob se hlučně
bavila u zaparkovaného vozu
v zákazu zastavení. Po vyřešení
přestupku hlídka městské policie místo opustila a zastavila se
ve spojce mezi ul. Biebla a A.
Dvořáka. „Strážníci zaznamenali, že verbální napadání na
obyvatele domu neustává, vulgárně nadávali i na odjíždějící strážníky, z tohoto důvodu
se vrátili zpět. Devatenáctiletý
mladík se vůči strážníkům choval agresivně, nedbal výzev, aby
zanechal protiprávního jednání.
O dva roky starší sestra mladíka
bránila, začala strkat do strážníka, a agresivitu vůči němu
zvyšovala,“ popisuje incident
Ilona Kozlová z Městské policie
v Mostě s tím, že nakonec skončila agresivní sestra mladíka
v poutech a později i on. „Muž
kladl aktivní odpor a nedbal zákonných výzev. Při zákroku kopl
strážníka do obličeje. Ve své agresivitě neustával ani při naložení
do služebního vozu, kdy kopal
kolem sebe a ničil vybavení,“
dodala policejní mluvčí. Orientační dechová zkouška potvrdila
u mladíka přítomnost alkoholu
v dechu. Nadýchal 1,35 promile.
Ze svého jednání se budou oba
sourozenci zpovídat před přestupkovou komisí.

Kradla s kočárkem
MOST – V prodejně v ulici Velebudická chytli mostečtí
strážníci zlodějku. Ta tu ukradla zboží za zhruba 1 200 korun.
Jednadvacetiletá žena ukradené
zboží ukryla do spodní části
kočárku, kde měla roční dceru.
Sladkosti a drogistické zboží
bylo nepoškozené vráceno zpět
na prodejnu. Při kontrole vyšlo
najevo, že v minulosti se krádeže dopustila i její čtyřletá dcera.
Událostí se bude zabývat příslušný odbor magistrátu města.
(sol)
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Zápach v gymnáziu
je deﬁnitivně pryč
LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium ztratilo svůj charakteristický zápach nefunkčního odpadu,
který provázel budovu řadu let.
Dokončena byla rekonstrukce
kanalizace, odvodnění, anglických dvorků a sanace suterénu
budovy.
Rekonstrukci kanalizace a další práce na obnově objektu Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově
zaplatil zřizovatel školy, Ústecký
kraj. „Získali jsme tři fungl nové
prostory na učebny a kabinety,
šatny a prostor pro posilovnu.
Konečně můžeme větrat,“ pochvaluje si rekonstrukci ředitel
gymnázia Jan Novák. Uvnitř
budovy byly položeny nové rozvody kanalizace, suterén má novou podlahu a dlažbu. Ručně se
vykopalo a vyvezlo několik tun
odpadem kontaminované zeminy a rozbité armatury, ze kterých

roky unikal odpad do podloží objektu. Zvenku budovy se
provedla hydroizolace objektu,
upraveny byly tak zvané anglické
dvorky kolem školy, budova byla
obkopána, aby zdivo větralo.
Komplet se předláždilo atrium,
které bude možné dál využívat
například jako místo odpočinku
pro studenty. Pracuje se také na
zahradě. Tady se obnovují cesty,
doplňují lavičky. Podle studentského projektu tu v příštích letech plánuje škola založit arboretum. V letošním roce získala
škola také víceúčelové hřiště. Na
příští rok, kdy škola slaví 70. výročí od svého založení, plánuje
ředitel Jan Novák zateplení a novou fasádu. „Pak už by měla být
škola v úplném pořádku. Zbývala
by pouze jediná věc, a to je změna
systému vytápění,“ uzavřel Jan
Novák.
(pur)

Ministryně školství Kateřina Valachová
je na stejné vlně s Jiřím Šlégrem
LITVÍNOV – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijela na pozvání svého kolegy z Národní rady pro sport
Jiřího Šlégra do Litvínova. Setkala se také se zástupcem HC Litvínov
a krajským radním Martinem Klikou. Řeč byla o podpoře pro mládežnický sport ze strany ministerstva i Ústeckého kraje, o spolupráci sportovních akademií se základními školami a o bruslení, ke
kterému chce ministryně přivést více školních dětí.
Martin Klika nejprve ministryni Valachovou seznámil s fungování HC Litvínov a hokejové
mládežnické akademie v Litvínově. „Mládežnický hokej na
jedinou sezónu v Litvínově vyjde
na šestnáct miliónů korun. Snažíme se ale o to, aby rodiče dětí
zaplatili co nejméně a sport byl
přístupný všem dětem, které o něj
mají zájem. V regionu, ve kterém
žije nejvíce sociálně slabých rodin
z celé republiky, to ani jinak nejde. Měsíčně proto zaplatí rodiče
příspěvek pouze čtyři sta korun.
A to až od třetí třídy. Za některé
děti nemusí rodiče platit vůbec.
Takovou úlevu mají například
matky samoživitelky. Zbytek
musí sehnat občanské sdružení
od partnerů a sponzorů. Například Ústecký kraj ročně posílá
do šesti středisek vrcholového
sportu pro mládež 15 miliónů
korun. Litvínovský hokej z toho
dostává 3,5 miliónu korun,“ vysvětlil principy financování mládežnického hokeje v Litvínově
Martin Klika. Navíc zdůraznil,
že nestačí, aby bylo dítě jen
dobrým hokejistou. „Trváme na
spolupráci se základními školami. Pokud nemá malý hokejista
dobré studijní výsledky, je z hokejové akademie vyloučen,“ doplnil
Martin Klika. Jiří Šlégr popsal
dobrou spolupráci, kterou má
litvínovský mládežnický hokej
se základními školami. „Je dobré, že ministerstvo školství prosazuje jednu hodinu tělesné výchovy navíc. Sport ve škole ale musí
být dětem podáván tak, aby je to

Bosé nohy v parku
LITVÍNOV - Litvínovská Citadela
uvede v pondělí 26. září známou
komedii Bosé nohy v parku. Divadelní hra o prvních novomanželských trablech, které jsou
podány s vtipem a nadhledem,
slibuje zábavu od začátku až do
konce.
Bosé nohy v parku nabízí
úžasnou podívanou na první
novomanželské trable, které jsou
ale podány s takovým vtipem
a nadhledem, že se divák baví

od začátku až do konce. Mezi
Pavlem a Viktorií to zkrátka
správně jiskří, ať už se hádají či
milují. Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna
Linhartová, Radúz Mácha.
Vstupné: 350 / 320 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky nebo online na webových
stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo zakoupit v pokladně Citadely.
(nov)

bavilo a chtěly sportovat. Hodně
samozřejmě záleží na tělocvikáři. Některý je výborný a dokáže
si poradit sám, jiný má problém
děti sportem zaujmout. Školy
využívají k hodinám tělocviku
zimní stadión. Děti bruslení baví.
Tady ale jen tělocvikář nestačí.
Poskytujeme školám trenéry, kteří jsou s dětmi na ledě. Snažíme se
školám pomáhat. Naši trenéři to
dělají zdarma a ve volném čase.
To ale není koncepční. Ministerstvo by mohlo na tyto případy
pamatovat a připravit program
na podporu zkušených trenérů
v hodinách tělocviku. A nemusí
samozřejmě jít jen o hokej. Navíc
trenéři lépe než učitel tělocviku

mi. S Jiřím Šlégrem o tom často
mluvíme v Národní radě sportu.
Je to má spojka směrem k mládeži a sportu,“ prohlásila ministryně. Ministryně Valachová
si dále prohlédla spodní halu
zimního stadiónu a posilovny,
které byly vybudované z dotací
od ministerstva školství. „Další dotační program na investice
směrem do sportu bude vyhlášen na konci října. Na příští rok
pak připravuji balíček opatření
pro strukturálně postižené kraje
Ústecký a Moravskoslezský. Finanční podpora by měla plynout
na mládežnický sport i školství
do obou krajů, na nové pomůcky,
investice do sportovišť i na pod-

 Jiří Šlégr je podle Kateřiny Valachové nejtěžší váha do Senátu.
poznají talent některých dětí na
určitý sport. Pak je mohou k tomuto sportu přivést,“ navrhl
Jiří Šlégr. Jeho myšlenka ministryni nadchla. „Přesně tak, jak
to děláte v Litvínově, bych si to
představovala v celé republice.
Správné je financování i spolupráce zkušených trenérů se škola-

poru těch, kteří s dětmi ve sportu
pracují,“ doplnila Kateřina Valachová. Litvínovský hokej tak má
naději například na dotaci na
novou ledovou plochu ve spodní hale zimního stadiónu nebo
na peníze pro trenéry, kteří se
věnují dětem v základních školách.
(pur)

Nulová tolerance ke každému, kdo
ohrožuje bezpečí našich domovů
Otázky pro kandidáta do Senátu MUDr. Jiřího Biolka
Jaké jsou podle vás nejpalčivější problémy Mostecka?
Důsledkem desítky let trvající devastace lidí i krajiny je
špatný zdravotní stav, vysoká
nezaměstnanost, nízká vzdělanost a snížený pocit bezpečí.
Je nutné podpořit investice do
vzdělání, opustit jednostranné
zaměření kraje na těžbu, stabilizovat personální obsazení
nemocnic a netolerovat nikoho,
kdo ohrožuje bezpečí našich
domovů.
Jste zastáncem zachování limitů těžby, nebojíte se zvýšení
nezaměstnanosti?
Především je dobré, že už se
nebudou bourat kvůli těžbě žádné obce a lidé nebudou vyháněni ze svých domovů. Na druhou
stranu je škoda, že současná vláda nenašla odvahu převést uhlí
za limity do nebilančních zásob,
a to bude třeba ještě napravit.
Taky se musí podstatně zvýšit
odvody z vytěženého uhlí a zajistit, aby tyhle peníze pomáhaly řešit nejen sociální problémy,
ale i rozvoj tady, kde se těží. Aby
z nich konečně něco měli obyvatelé obcí v okolí dolů.
To, že mají lidi z šachet starost o zaměstnání, je pochopi-

telné. Ale dnes je situace jiná.
Při těžbě uhlí se v naprosté většině jedná o technické profese,
po kterých je ve firmách obrovský zájem a ty nebudou mít
problém se získáním uplatnění.
A navíc je ze všech dostupných
zdrojů zřejmé, že těžební skupina je velmi bohatá a měla by se
o své zaměstnance v postupném
útlumu těžby postarat. Vždyť
léta právě zaměstnanci vytvářeli pro majitele obrovské zisky.
Je tedy přece logické a správné,
aby se nyní majitelé naopak
o část svých zisků s těmito lidmi podělili. Uvažme jen, kolik
nových pracovních příležitostí
vytvoří rekultivace dolů a nové
projekty například na výstavbu
přečerpávací elektrárny v dole
ČSA nebo pěstování energetických plodin na výsypkách. Je
zřejmé, že v konečném důsledku útlum těžby zaměstnanosti
místních lidí výrazně pomůže.
Navíc tento problém nebudeme odsouvat a přenášet na naše
děti.

MUDr. Jiří Biolek
A jak dosáhnout toho, aby
se lidé cítili bezpečněji?
V otázce bezpečnosti i zneužívání sociálních dávek je nezbytné, aby všechny instituce,
státní i místní, byly důsledné
a posilovaly vymahatelnost práva. Těm, kteří mají snahu své
problémy řešit, je třeba nabídnout pomocnou ruku. A ti, kteří
pracovat nechtějí, narušují veřejný pořádek a občanské soužití, neposílají své děti do školy

nebo páchají trestnou činnost,
ti musí vědět, že takové chování
nebudeme tolerovat, nebudeme
před ním zavírat oči, ale naopak
společně, rázně a rychle proti
nim zakročíme.
Současný systém sociálních
dávek je překonaný a neodpovídá praxi. V době, kdy se ekonomice daří, zvyšuje se nabídka
zaměstnání a navyšují se mzdy,
není udržitelné, aby ten, kdo je
na sociálních dávkách, pobíral
víc než zaměstnaný člověk. To
lidi oprávněně štve a musíme
to změnit. Sociální pomoc mají
pobírat jen lidé, kteří se bez
vlastního přičinění dostanou
do tíživé životní situace. Ti, co
se práci léta vyhýbají a programově zneužívají sociální dávky,
si nezaslouží nic.
Ani Senát, ani jednotlivý senátor nemohou zajistit a zařídit
všechno. Ale voliči mají v demokracii ono výsadní právo na
výběr toho, kdo je bude v parlamentu zastupovat. Já mohu
nabídnout zkušenosti, přímočarost a pracovitost. Ze své cesty
nikdy neuhýbám vpravo ani
vlevo a nehodlám to dělat ani
v případě, že budu zvolen do Senátu. Mým cílem je nabídnout
lidem v našem okrese reálnou
šanci na zlepšení jejich života,
ne vzdušné zámky.
(VI)
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Meziboří hospodaří s přebytkem
MEZIBOŘÍ – Na prvním poprázdninovém jednání hlasovali mezibořští zastupitelé o veřejné zakázce na Decentralizaci tepelného
hospodářství, hospodaření města za první pololetí, rozpočtových
změnách, prodeji pozemků i změně podmínek pro pronájem nebytových prostor. Jednání proběhlo bez průtahů a dlouhých diskuzí.
Nejprve vzali zastupitelé bez
výhrad na vědomí hospodářský výsledek města za první
pololetí. „Hospodářský výsledek
dle výkazu zisku a ztrát činil
8 336 000 Kč. Rozpočtové hospodaření města a jeho zařízení
skončilo převahou příjmů nad
výdaji ve výši 9 729 Kč. Příjmy
z daní, poplatků, neinvestiční

dary a splátky půjček v prvním pololetí činily 35 396 000
Kč, z toho daňové příjmy
26 462 000 Kč. Další položkou
příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace ve výši 6 215 000 Kč.
Z celkových výdajů 25 667 000
Kč bylo čerpáno za provozní
výdaje 23 901 000 Kč a za kapitálové výdaje 1 776 000 Kč,“

informovala zastupitele vedoucí finančního odboru Jarmila
Roubalová. Ta dále předložila
zastupitelům ke schválení rozpočtová opatření. Zastupitelé
souhlasili se zapojením dotace z Fondu Ústeckého kraje ve
výši 300 tisíc korun na rekonstrukci veřejného prostranství
v okolí Střední školy Educhem
v Meziboří. Celkové náklady na
rekonstrukci chodníku a schodiště jsou 550 tisíc korun. Podíl
města ve výši 250 tisíc korun
pokryje město z úspor v rámci
kapitálových výdajů. Zastupite-

 O připravenosti zimního areálu informoval zastupitele vedoucí technických služeb Pavel Esop.

lé schválili také finanční dotaci
ve výši 60 tisíc korun Sportovnímu fotbalovému klubu
Meziboří na částečnou úpravu
povrchu hrací plochy, na vertikutaci, pískování, odplevelení, dosetí trávy, hnojení a další práce. V dalším bodě vzali
zastupitelé na vědomí zprávu
o vyúčtování topné sezóny.
Přeplatky na služby v loňském
roce činily 3 891 199 Kč, nedoplatky 412 172 Kč. Celkem
na čtyři nedoplatky byly uzavřeny dohody o uznání závazků a byly uzavřeny splátkové
kalendáře. Cena tepla v loňském roce byla stejná jako cena
v roce 2014, a to 588,17 Kč/GJ.
Na programu jednání bylo také
vyhodnocení veřejné zakázky
Decentralizace tepelného hospodářství. Celkem se přihlásili
čtyři uchazeči o zakázku, jeden
byl vyloučen, protože nedoložil požadovaná subkritéria pro
hodnocení. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena
nabídka firmy CERGOMONT
s cenou 27 773 032 Kč. Dále
zastupitelé schválili změnu
pravidel nájmu a podnájmu
nebytových prostor, ze kterých
byla vypuštěna zmínka o již
neexistujícím zákonu. Zastupitelé také prodali pozemky č.
225/37, 225/38 a 225/153 Petru
Legezovi za účelem přičlenění
k nemovitosti.
(pur)

Sjezdovka je na zimu připravena
MEZIBOŘÍ - Tělovýchovná jednota Baník Meziboří darovala městu
lyžařský vlek. Dále také osvětlení sjezdovky, rozvod tlakové vody
pro zasněžování a pokladny. Zimní areál budou nadále provozovat
Technické služby Meziboří. Na posledním jednání schválili zastupitelé darovací smlouvu s TJ Baník Meziboří.
Na připravenost technických
služeb na nadcházející zimní
sezónu se zeptal zastupitel Aleš
Jedlička. „V současné době kontrolujeme stav vleku a ostatního
zařízení. Posekali jsme sjezdovku. V areálu už působí správce,
zaměstnanec technických služeb,
který bude po dohodě s TJ Baník
Meziboří spolupracovat s členy
lyžařského oddílu. Pokud budou
dobré sněhové podmínky, budeme
zasněžovat celý svah. Pokud podmínky dobré nebudou, budeme
se snažit zasněžovat alespoň část
svahu tak, aby alespoň děti mohly
lyžovat,“ uvedl vedoucí Technických služeb Meziboří Pavel Esop.
Na žádost TJ Baník Meziboří
došlo také k ukončení nájmu

sportovních zařízení v areálu letních sportů, a to víceúčelového
hřiště, pétanque hřiště, nohej-

balových kurtů a hokejbalového hřiště. V zimním areálu pak
budovu restaurace. Zastupitelé
proto schválili smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem
a tělovýchovnou jednotou, která
upravuje podmínky možností
využití sportovišť pro zajištění
chodu stávajících sportovních

 Když je hodně sněhu, bývá mezibořská sjezdovka plná.

oddílů. Sjezdovku i sportovní
zařízení budou moci sportovní
oddíly dále využívat pro tréninky i zápasy. O dalším využití
sportovních zařízení se rozhodne na základě koncepce, kterou
nyní město zpracovává. „Ročně
můžeme sport ve městě podpořit
částkou 3 až 5 miliónů korun.
Na investice do sportovních zařízení budeme žádat o dotace.
V příštím roce chceme dotaci na
rekonstrukci elektrorozvodů ve
sportovní hale. Je nutné také rekonstruovat šatny tenistů,“ uvedl
starosta města Petr Červenka.
„Očekáváme, že dotační tituly na
údržbu sportovišť budou vyhlášeny ke konci roku. Žádat budeme
na nové mantinely hokejbalového
hřiště,“ doplnila vedoucí odboru
majetktu, výstavby a životního
prostředí Gabriela Soukupová.
Koncepce sportu v Meziboří by
měla být schválena v příštím
roce.
(pur)

Chráněné bydlení si užijí i klienti
sociálního zařízení v Nové Vsi v Horách
NOVÁ VES V HORÁCH – Příštích dvanáct měsíců bude v Domově sociálních služeb v Nové Vsi v Horách probíhat projekt, díky kterému
nastartuje transformace sociálních služeb v zařízení. Klienti domova, kteří jsou schopni využívat služeb chráněného bydlení, dostanou šanci žít mimo sociální zařízení.
Projekt, který byl zahájen
1. srpna letošního roku a potrvá
do konce července roku příštího, pomůže se začleněním klientů domova v Nové Vsi v Horách do společnosti. Za dvanáct
měsíců by měla jednak vzniknout analýza aktuálně poskytovaných služeb v domově v Nové
Vsi v Horách a nový plán transformace sociálních služeb, který
by měl umožnit postupné začleňování některých klientů do
běžné společnosti a do bydlení
mimo sociální zařízení. Projekt
navazuje na úspěšný projekt
Sousedé vedle nás, který realizoval domov v Háji u Duchcova.

V rámci nového projektu bude
také vypracována aktualizace
plánu transformace, který už
v domově v Háji u Duchcova
funguje. V neposlední řadě projdou během dvanácti měsíců
zaměstnanci domova v Nové
Vsi v Horách i domova v Háji
u Duchcova vzděláváním, které
jim pomůže klienty na přechod
do chráněného bydlení připravit
a dále o ně pečovat v jiném re-

žimu. „V Háji u Duchcova jsme
už transformaci sociálních služeb
díky obdobnému projektu úspěšně nastartovali. Teď je na řadě
domov v Nové Vsi v Horách. Zatím nikdo z klientů tohoto domova nedostal příležitost žít mimo
sociální zařízení. I když mnozí
z nich k tomu mají předpoklady.
Chceme jim díky chráněnému
bydlení mimo sociální zařízení
umožnit hodnotnější život a začlenění do společnosti, kde mohou s podporou sociálních pracovníků zvládnout. Projekt také
pomůže zaměstnancům obou sociálních zařízení. Zvýší si kvalifikaci a tím také svou hodnotu na

trhu práce. Někteří zaměstnanci
nemají dosud s transformací sociálních služeb žádné zkušenosti,
což by mohlo v krajním případě
vést až ke ztrátě zaměstnání.
Díky projektu ale získají znalosti
a zkušenosti, které budou potřebovat,“ uvedl ředitel obou zařízení Oldřich Malý. Do projektu
by mělo být zařazeno dvacet klientů sociálního zařízení v Nové
Vsi v Horách, dvacet šest sociálních pracovníků a osm všeobecných zdravotních sester. S průběhem projektu a úspěšnosti
transformace sociálních služeb
do chráněného bydlení se veřejnost může přesvědčit na dnech
otevřených dveří a sportovních
hrách spojených s workshopy
a prezentačními semináři, které
jsou naplánovány na jarní měsíce příštího roku.
(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

Prodej rodinného domu, 243 m2 - Louka u Litvínova
Ve spolupráci s insolvenčním správcem nabízíme k prodeji
nepodsklepený, dvoupodlažní RD s aktuální dispozicí 2 x 4+1
+ půdní prostory a mansandry. Zděný, samostatně postavený
RD se nachází v okrajové části obce, v blízkosti hlavní komunikace, je napojený na vodovod, elektriku a má vlastní septik.
Plyn je přiveden k domu, ale dům není na plyn napojen. Vytápění domu zajišťují lokální kamna na tuhá paliva. Celková
plocha pozemku je 453 m2 (zastavěná plocha a nádvoří). Pozemek je oplocený a je na něj přístup z obecní komunikace.
Pozemek u domu je z jedné strany domu využíván jako malá
zahrada a z druhé strany je pozemek zastavěn přístavky. Cena
nemovitosti byla nastavena
na základě soudem schváleného odhadu obvyklé ceny
nemovitosti. Daň z nabytí
u této zakázky hradí kupující.
Cena 1 400 000 Kč. Telefon:
775 325 985

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 nové montérky (blůza
+ kalhoty) velikost 53 za 200 Kč, 2x
montérkové blůzy velikost 53 (1
ks/ 80 Kč), pracovní pláštěnku velikost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Telefon: 722 070 756. Most
■ 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
BYTY, DOMY

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

SEZNÁMENÍ

■ Žena 55/172, hledám muže asi
v mém věku, vyšší postavy ke společným schůzkám, jsem pohodová, spíše mladšího zevnějšku. Dík
za odpověď. Telefon: 608 702 881
■ 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, osa-

 Tradiční Běh naděje přilákal i letos děti a dospělé na startovní čáru.

Běh naděje podpořilo
sto pět účastníků
MEZIBOŘÍ – Už po osmé se v Meziboří konala mimořádná nezávodní
humanitární akce na podporu boje s rakovinou „Běh naděje“. I tentokrát se akce těšila velkému zájmu Mezibořských, podpořilo ji více
než sto lidí.
Běh naděje navázal před osmi
lety na obdobnou tradiční humanitární akci Běh Terryho Foxe.
Meziboří se každoročně připojuje k desítkám měst, ve kterých
se Běh naděje koná. Na startu se
tentokrát sešlo sto pět účastníků. Nezávodní běh je určen pro
všechny věkové kategorie, trasu
lze zdolat jakýmkoliv způsobem.
Startovací pistolí poslal účast-

mělého pána, nekuřáka. Telefon:
731 389 028
■ 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

VZPOMÍNKA

■ Dne 30. 10. 2016
to bude již 20 let, co
nás opustil náš syn
a bratr Vláďa Vančura. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou maminka a
sestra Vlastina

níky na trať starosta města Petr
Červenka. „Jedná se o dobrou
věc. Podporujeme boj s rakovinou
a zároveň se děti i dospělí z Meziboří sejdou na společné akci. Všem
účastníkům i organizátorům děkuji,“ uvedl starosta města. Na
startu si účastníci mohli zakoupit
také trička a další předměty, čímž
boj proti rakovině podpořili také
finančně. „Letos lidé z Meziboří

na boj s rakovinou přispěli částkou 2 867 Kč. Tato částka bude
odeslána hlavnímu organizátorovi, společnosti Skutky naděje o.s.
Veřejná sbírka je určena pro Kliniku dětské hematologie a onkologie
UK 2.LF a FN Motol,“ prozradila
Libuše Řeháková, vedoucí správního oddělení Městského úřadu
Meziboří, která se spolu s dalšími
úředníky na organizaci akce podílela. Po skončení běhu se děti
bavily ještě zdoláváním různých
překážek na hřišti, odměnou za
splnění všech disciplín byly malé
dárky.
(pur)

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
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Černí andělé jdou v evropském poháru dál,
Minsk nechali za sebou
MOST – První kolo poháru EHF dopadlo pro tým Černých andělů,
tedy celek házenkářek DHK Baník Most, skvěle. Přešli přes silný celek Minsku. Oba zápasy celky sehrály na mostecké palubovce. V prvním vyhrál Most, v druhém sice prohrál, ale protože měl z prvního
duelu pětibrankový náskok, který hosté nedokázali eliminovat, radoval se z postupu do dalšího kola.
V prvním souboji měly mostecké hráčky v druhém poločasu
dokonce osmibrankový náskok,
nakonec si odstup od soupeře
udržely a do odvety tak mohly
jít s tím, že Minsk, pokud chce
postoupit, musí minimálně
smazat pětibrankové manko.
„Dnešní hra byla dobrá, ale na
to, jak v pohodě probíhala, jsme
udělali strašně moc chyb. Přisuzuji to tomu, že jsme neznali mostecký tým. Po dnešním zápase to
už ale bude jiné a doufám, že zítřejší utkání odehrajeme lépe. Pro
diváky musel být zápas hodně
zajímavý,“ nechal se slyšet trenér hostujícího BNTU-BelAZ
Minsk Konstantin Charovarov.
A měl pravdu. Do odvety
nastoupil úplně jiný tým. Fyzicky daleko zdatnější a hrou
více agresivnější a důraznější.
Černí andělé však drželi se soupeřkami krok a i když nakonec

prohráli, tak jen rozdílem dvou
gólů. A mohlo se slavit. DHK
Baník Most postoupil do druhého kola.
„Podle očekávání to byl dnes
neskutečně těžký zápas,“ konstatoval po skončení odvetného
duelu trenér Mostu Peter Dávid.
„Takový jsem čekal už včera, ale
to jsme soupeře po každé stránce překvapili. Včera nám nefungovala obrana 0:6, což je jinak
naše silná stránka. Prvních 25
minut včerejšího zápasu bylo katastrofálních. Udělali jsme hodně
chyb, ale dnes jsme si je rozebrali
na videu. Prospěla nám změna
obrany, protože na ni soupeř nebyl přichystaný. Věděli jsme, že
v defenzivě bude stažený, postaví
obrovskou zeď na 6 metrů a na
nás bude, jestli to dáme, nebo ne.
Náš problém je, že máme skvělou útočnou a kombinační hru,
ale když se nám soupeř postaví

užily mnoho brankových příležitostí včetně penalty a v obou
utkáních padly shodně 0:1.
K tomu ještě ženy Baníku odjížděly k zápasu do Chebu bez
několika hráček, včetně brankářky, z důvodu nemoci, tak se
mezi tři tyče postavila stoperka
Kratinová. A vedla si výtečně.
Utkání nakonec skončilo jasnou
výhrou Souše.
Hvězda Cheb – Baník Souš
1:4 (0:1). Branky: Polívková 3,
Svobodníková.
(jak)

Nobst rozhodl o tom, že
Souš porazila Meteor
MOST - K dalšímu domácímu
utkání nastoupili hráči Souše
proti kvalitnímu Meteoru Praha.
Vzhledem k deštivému víkendovému počasí a podmáčenému
terénu se utkání muselo odehrát na hřišti s umělou trávou,
ale ani tento fakt na kvalitě
utkání nic nezměnil.
Domácí borci se stále museli obejít bez zraněného stopera
Petra Johany a dalšího lídra, také
zraněného, Ondřeje Bíra. V bojovném utkání, při němž se bylo
rozhodně na co koukat, byl bezbrankový stav až do 53. minuty,
kdy se prosadil domácí Nobst,
který střelou z hranice pokutového území překonal hostujícího
brankáře. A protože se hosté po
inkasování gólu už prakticky nevzpamatovali, skončil zápas 1:0.

„Hodně těžké utkání, především z nuceného odehrání na
umělé trávě. V prvním poločase
byl lepší soupeř, který má výborné mužstvo, složené z mladíků,
Meteor byl velmi nebezpečný
v brejcích, po našich ztrátách.
Kdyby vedl o poločasu, bylo by
to zasloužené. Po přestávce náš
tým začal hrát více zodpovědně,
nekazili jsme tolik míčů a hlavně jsme soupeře dostali pod tlak,
který vyvrcholil krásnou střelou
Dominika Nobsta, který rozhodl o třech bodech pro náš tým.
Vítězství je pro nás velmi důležité,“ ohlédl se za průběhem
utkání domácí kouč Pavel Koutenský.
Baník Souš – FK Meteor Praha VIII 1:0 (0:0). Branka: 53.
Nobst.
(jak)

Dnes nastoupí hokejisté
extraligového HC Verva Litvínov k utkání 6. kola naší
nejvyšší soutěže. Soupeřem
jim bude celek z Hradce
Králové. Utkání na Zimním
stadionu Ivana Hlinky začíná v tradičním čase 17.30
hodin.

V sobotu 24. září se znovu
na domácím ledě představí
hokejisté prvoligového HC
Most. Na místním zimním
stadionu přivítají silný celek
Rytíři Kladno. Utkání začíná
v 17.30 hodin.

V Čepirohách se kvůli
mokru nehrálo

defenzivně, tak je to pro nás pak
velký problém. Dnes jsme měli 3
nebo 4 velmi těžké situace, které
jsme naštěstí zvládli. Musím pochválit tým, že jsme to dnes ustáli
po psychické stránce. Když jsme

prohrávali o 3 až 4 branky, vypadalo to, že se to může i navýšit.
Jsem moc rád, že jsme dvojzápas
dotáhli do úspěšného konce,“ dodal trenér DHK Baník Most.
1. kolo EHF Cup: DHK Baník

MLADÁ BOLESLAV - Dramatický duel s vývojem se šťastným koncem v prodloužení odehráli hokejisté Vervy Litvínov na ledě v Mladé Boleslavi.

CHEB - K utkání 3. kola divizní
skupiny A Čechy zajížděly fotbalistky Souše do Chebu, kde si
připsaly první body v soutěži.
Místní Hvězdu už v letošní sezoně dokázaly porazit v pohárovém utkání, po penaltovém rozstřelu. Soutěžní utkání tak pro
ně skončilo ještě příznivějším
výsledkem. Číči si tak připsaly
první body podzimu a prolomily smolné zápasy, kdy neuspěly
v Postoloprtech a doma s Chyší.
Stalo se tak díky tomu, že nevy-

Litvínov dnes vyzve
tým Hradce

Most přivítá na svém
ledě silné Kladno

Most vs. BNTU-BelAZ Minsk 28:23 (13:9). BNTU-BelAZ
Minsk vs. DHK Baník Most
32:30 (16:15). Na zápasy 1:1, na
lepší skóre postoupil do druhého kola DHK Baník Most. (jak)

Verva si odvezla z Mladé
Boleslavi dva body

Fotbalistky vezou
z Chebu první vítězství

11

V brance poprvé s Jaroslavem Hüblem. Do zápasu šel
tým v žlutočerném s jiným
brankářem a s jiným složením
útoků.
Gólman Hübl se na něj vrátil
po čtyřech letech. Úsilí o druhou výhru v soutěži demonstroval tým od začátku, ale
úvod zápasu byl pro něj nakonec smolný. Litvínov už od
5. minuty prohrával. V závěru
třetiny ale otočil skóre brankami Nejezchleba a Trávníčka.
Domácí v druhé části vyrovnali,
ale Ropáci opět jasně odpověděli a znovu šli do vedení. Ne
však na dlouho, protože za čtyři
minuty znovu srovnal Musil.
Výsledkem 3:3 zápas skončil.

Šlo se tedy do prodloužení. Pro
Vervu poprvé v nové podobě,
tedy hře tři na tři. Po 33 vteřinách jej rozhodl ve prospěch
Vervy Robin Hanzl a Litvínov si
vezl dva body.
„Zase jsme v zápase prohrávali. Dosud se nám ještě nepovedlo
nepříznivý vývoj otočit, ale tentokrát ano, takže nakonec pro
nás první třetina vyzněla dobře. Druhou třetinu poznamenal
velký počet vyloučených z naší
strany. Při hře pět na pět jsme to
zvládali dobře, ale bohužel jsme
dostali gól na 3:3. Ve třetí třetině
to byl boj s dalšími vyloučeními
z naší strany, ale zvládli jsme to
a v prodloužení byli šťastnější,“
řekl k průběhu utkání litví-

novský asistent trenéra Darek
Stránský.
BK Mladá Boleslav – HC
Verva Litvínov 3:4pp (1:2, 2:1,
0:0 – 0:1). Branky a nahrávky:
5. Žejdl (Klepiš), 24. Stříteský
(Hyka), 39. Musil (Hyka, Hanzlík) – 19. Nejezchleb (Gula), 19.
Trávníček (Pavelka, Reichel),
35. V. Hübl (Kubát), 61. R.
Hanzl (Lukeš). Rozhodčí: Hribik a Pražák. Vyloučení: 4:7,
navíc Černý 2+2 min., Jurčík
(oba L) 2+10 min. Využití: 1:2.
Zásahy brankářů: Lukáš 28 - J.
Hübl 31. Diváci: 3 739. Sestava
HC Verva Litvínov: J. Hübl –
Kubát, Gula – Sklenička, Pavlík
– Sørvik, Pavelka – Nejezchleb,
V. Hübl, Lukeš – Martynek, R.
Hanzl, Černý - Hořava, Reichel, Trávníček – Jurčík, M.
Hanzl, T. Doležal. Trenéři: Rulík, Stránský, Šlégr.
(jak)

Most porazil Benátky a
poprvé si připsal tři body
MOST – V utkání 5. kola WSM ligy se na mosteckém ledě přestavily Benátky nad Jizerou, se kterými měli domácí po dlouhý čas problém. Nedokázali je porazit. Naštěstí komplex Benátky už je minulostí, a to HC Most potvrdil i tentokrát.

Soupeř Mosteckých šel do
vedení už v 5. minutě a hubený náskok držel po většinu
zápasu. Závěr utkání ale patřil
domácímu Mostu. Nejdříve
srovnal ve 49. minutě obránce
Kamil Černý na 1:1 a minutu
před závěrečnou sirénou dal
definitivní podobu výsledku
útočník Tomáš Rod. Most tak
po sérii porážek konečně na
domácím ledě naplno bodoval.
HC Most – Benátky nad Jizerou 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 49. K. Černý (J.
Novák), 59. Rod – 5. Bělohorský
(A. Dlouhý, Kočí). Rozhodčí:
Sýkora – Barvíř, Gančarčík.
Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Sestava HC Most: Pinc – Černý, J.
Novák, Strejček, Hora, Kokeš,
Cvrk, Šefl – Kubinčák, Divíšek,
Havlíček – Rod, Alinč, Smolka
– Stříbrný, Válek, Řehoř – Havelka, Trübenekr, Mráz. (jak)

Vytrvalý víkendový déšť
zapříčinil, že se nedělní divizní utkání mezi domácím
Mosteckým fotbalovým klubem a SK Úvaly na hřišti
v Čepirohách neuskutečnilo
kvůli značně podmáčenému
terénu. Zápas bude sehrán
v náhradním termínu.

Horní Jiřetín změří
síly s Vilémovem
Jeden z našich dvou zástupců v krajském přeboru
dospělých, celek fotbalistů
Sokola Horní Jiřetín, sehraje
v sobotu 24. září domácí zápas. V něm od 16.30 hodin
změří síly s hostujícím STAP
Vilémov. FK Litvínov hraje
venku, a to na hřišti v Bílině.

Hokejistky se chystají
do Klášterce
K dalšímu mistrovskému
utkání budou hokejistky HC
Litvínov zajíždět do Klášterce nad Ohří. Zde se představí
v sobotu 24. září od 12.00
hodin. Soupeřem ji bude celek Esa Praha.

Junioři hostí v sobotu
Kladno
V extralize juniorů hostí
litvínovské hokejové naděje
v sobotu na svém ledě celek
Kladna. Zápas začíná v 16.00
hodin. Poté je čeká série čtyř
zápasů na ledě soupeřů, kdy
se postupně představí v Chomutově, Plzni, Zlíně a v Olomouci.

Týden hokeje na ledě
v Mostě
V úterý 27. září budou mít
všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou
možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou.
Hokejový klub Sport Most
ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá
na zimním stadiónu v Mostě
akci v rámci Týdne hokeje.
Kromě zážitku z bruslení si
každé dítě navíc domů odnese hodnotný dárek. Přijďte
si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy. Začíná
se v 17.00 hodin.
(jak)
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MOSTECKO – Známý textař a producent, možný kandidát na post
prezidenta republiky, miliardář a novinář Michal Horáček navštívil Mostecko. S lidmi pobesedoval v pořadu Zná Most v mostecké
knihovně, růži a milý úsměv věnoval šičkám v hornojiřetínské Triole a nezapomněl ani na malé pacienty mostecké nemocnice. Mluvil
o svém vztahu k České republice, o místech, která navštívil, a o politice. Vzpomínal také na dobu sametové revoluce a na svého kamaráda a kolegu Petra Hapku.

Do Prioru jsme se
chodili smát
Na Most má Michal Horáček vzpomínky už z roku 1991.
Tehdy u nás objevil RIO. „Přijel jsem do Mostu kvůli Fortuně
a v noci se ubytoval v jednom
velkém hotelu. Do okna mi svítil
neonový nápis RIO. Cítil jsem
se světově až do rána, kdy jsem
zjistil, že je to Prior, kterému
z názvu někdo vymazal první
a poslední písmeno. Mám důvěru
v lidi, kteří z obyčejného Prioru
dokážou udělat RIO. Do Prioru
jsme se chodili s Hapkou smát.
Bylo tam hodně opravdu legračního zboží,“ vzpomíná na Most
před pětadvaceti lety Michal
Horáček.

Lidi jsou unikát, to
se nikdy neomrzí
Michal Horáček neumí odpočívat. Je neustále v pohybu, zběsile vyvíjí jakoukoliv činnost.
Sám říká, že ležet by ho netěšilo.
V klidu vydrží, jen když pozoruje lidi. „Pozoruju je všude, kam
přijedu. Dívám se na ně, vnímám jejich osobnosti. Lidé jsou
unikát, to se mi nikdy neomrzí.

V životě jsem měl na lidi štěstí.
Zejména na ženy. Ty mé byly
vždy velmi silné. Mohl jsem si dovolit něco riskovat, něco vyzkoušet. I když se to nepovedlo, vrátil
jsem se domů, a tam byla žena,
která mě chápala a podržela. 21.
století je stoletím žen. Mohou být
podnikatelky, političky, předsedkyně, vědkyně. Mohou být vším,
čím chtějí být, protože nejsou ani
o kousek horší než muži. Mohou
stejně tak riskovat a toužit,“ poodkryl svůj vztah k ženám Michal Horáček.

Kandidáti na
prezidenta
- zajímavá
společnost
Michal Horáček je potencionálním kandidátem na prezidenta České republiky. O lidech, kteří se už ke kandidatuře
na prezidenta hrdě hlásí, prohlašuje s úsměvem, že tvoří zajímavou společnost. Sám se do
politiky vrací po třiceti letech.
„Jsme Evropané, sdílíme s ostatními obyvateli Evropy jeden
prostor. Vždy jsme patřili k západním zemím. Nyní cítím, že

Sazba a technická příprava:

je soudržnost Evropy ohrožena.
Pospolitost Evropanů je ohrožena. Nerad bych, aby právě Česká
republika byla tím slabým místem, slabým článkem řetězu. Pokud mohu udělat něco, aby se to
nedělo, rád to udělám. Česká republika není žádná bezvýznamná zemička. Jsme země střední
velikosti, která svou střední silou
může prosadit své dobré nápady. Jen bych naší zemi přál více
sebevědomí,“ odhalil své pocity
týkající se našeho místa v Evropě Michal Horáček. A také
projevil lítost nad odchodem
Velké Británie z Evropské unie.
„Byl jsem rád, že s námi Britové
byli. Budou nám chybět stateční
vojáci armády Jejího veličenstva,“ připomněl jeden z aspektů brexitu, o kterém se příliš
nemluví.

Země, kde lidé
čtou, není spálená
Michal Horáček nesouhlasí
s politiky, kteří po sametové revoluci nazývali Českou republiku spálenou zemí. Objíždí zemi,
navštěvuje malá města a vidí
jejich krásu. „Objel jsem sto čty-
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Michal Horáček přivezl do Mostu svého hosta, zpěvačku Lenku Novou.

Předplatné:

a mají touhu se vzdělávat. Země,
kde lidé stále čtou, není spálená.
Uvěřili jsme v moc a sílu vzdělanosti. To je vidět i na našich bankovkách. Podle osobností zobrazených na bankovkách se pozná,
že národ ví, čeho si má vážit,“

I po besedě hýřil Michal Horáček dobrou náladou.

Textař v doprovodu primáře Jiřího Biolka, jehož dětským pacientům
přivezl dárky.

řicet měst v naší republice. Byl
jsem v místech, která jsou zapsaná v seznamu UNESCO. Vidím,
jak se naše země mění k lepšímu.
Je to senzační země plná lidí,
kteří jí mají co dát. Jsme země,
která má 1861 knihoven, nejvíce
knihoven na počet obyvatel na
celém světě. Lidé u nás stále čtou

vlastní distribuce.

nešetřil chválou na rodnou zem
a český národ Michal Horáček.

Byl jsem v Chanově
a jsem z toho
smutný
Michal Horáček mluvil
s lidmi v knihovně, ale navští-

vil i horníky v šachtách, šičky
v Triole a navštívil i Chanov.
Jako vystudovaný sociolog
a antropolog okomentoval
žití Romů na severu Čech jen
krátce. Řekl, že je smutný.
„Vžil jsem se do situace malého Roma. Nikdo si se mnou
nehraje, nikdo mi nečte. Přijdu
do školy a nevím nic z toho, co
vědí a umějí ostatní děti. Strašně rád bych se dožil toho, že
se to Romům podaří. To, co se
podařilo černochům v Americe. Aby jednou šel můj vnuk do
divadla, které by se jmenovalo
Lakatošovo a nikomu by to nepřišlo divné. Aby se léčil v Červeňákově nemocnici. Nevím,
jak to zařídit, ale přál bych si
to,“ mluví o soužití romské
menšiny s většinou se smutkem Michal Horáček. Na návštěvu dolů ale vzpomíná s optimismem. „Bylo to úžasné, co
všechno ti chlapi umí a jakou
obrovskou zodpovědnost nesou, když pracují s ohromnými
stroji. Nejsem odborník na pokračování těžby, ale jedno vím.
Všichni, se kterými jsem v dole
mluvil, chtějí u své práce zůstat
dál až do důchodu. Chtějí dál
těžit uhlí,“ vysekl textař poklonu horníkům.
(pur)

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

