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Milí čtenáři
Oči pro pláč. To je zřej-

mě to poslední a jediné, co 
zbyde spořádaným obyva-
telům nechvalně proslulé 
„Stovky“. Situace v loka-
litě okupované nepři-
způsobivými občany se 
zhoršuje, bez ohledu na 
všechna možná a ne-
možná opatření. Noční 
i denní běsy, které se 
ve čtvrti hrůzy dlouho-
době odehrávají, opět 
přišli na jednání zastu-
pitelů povyprávět ti, kteří doslova do všech stran 
volají S.O.S. Bohužel, zatím marně. Více čtěte pod 
titulkem „Občané varují – Romů přibývá, agrese 
sílí!“. Na mosteckém zastupitelstvu bylo tentokrát 
hodně rušno. A mohla za to Cena města Mostu. 
Politici se zřejmě zhlédli v „pravěku“ a začali se 
opičit po svých politických předcích. Ti se totiž při 
udělování prestižní ceny pro občany hádávali na-
tolik vehementně, až si před občanstvem z ostudy 
ušili kabát. A jak tomu bylo tentokrát? Raději ani 
nechtějte vědět. Pakliže přece jenom ano, nalis-
tujte stranu dvě. Vyznavači jablek všeho druhu 
a dobrot z nich, zbystřete zrak. Už tuto sobotu se 
na mosteckém prvním náměstí sejdou všichni, kdo 
si chtějí nejenom pochutnat, ale také si zasoutěžit 
a dobře se pobavit. Ačkoliv ještě vloni hrozilo, že 
farmářské trhy zajdou v Mostě na úbytě, v poslední 
době se těší čím dál větší oblibě. Co všechno si mů-
žete o víkendu v centru města užít, čtěte v článku 
„Farmářské slavnosti ve znamení jablek“. Na po-
slední straně jsme připravili malou ochutnávku 
z nového kalendáře, který v mosteckém muzeu po-
křtil litvínovský malíř Pavel Lakomý. Vychutnejte 
si nejen jeho výtvarné skvosty, ale i povídání, které 
našemu týdeníku poskytl rád a exkluzivně.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

zřej-
co 
a-

ulé 
-

9 771212 397004 14

+420 476 449 976  |  www.autodrom-most.cz

The Most RALLY #1 | 

29/10/2016
VSTUPNÉ ZDARMA

MOST – Mostecké první náměstí už tuto sobotu 1. 
října provoní jablka, jablečné štrúdly a dezerty. 
Koná se tu další farmářská slavnost spojená s os-
lavou Svátku seniorů. 

Již druhým rokem pořádá město Most pravidel-
né farmářské slavnosti. Ty nejbližší budou vzhle-
dem k začínajícímu podzimu ve znamení jablek. 
Uskuteční se 1. října dopoledne na 1. náměstí. 
Zájemci se mohou těšit na prezentaci, ochutnáv-
ku a prodej kvalitních potravin od regionálních 
výrobců a pěstitelů, ale i na bohatý program. 
Podzimní farmářské slavnosti pořádá město Most 
ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most 
a Adamem Webrem, pořadatelem Severočeských 
farmářských trhů. 

Stejně jako předchozí budou farmářské slav-
nosti spojené se soutěží. Tentokrát o nejlepší 

jablečný dezert. „Do klání o nejlepší dezert se při-
hlásili jen čtyři soutěžící. Uzávěrka soutěže byla do 
úterý 27. září. Pokud ale občané přinesou s sebou 
své výtvory i v  den farmářské slavnosti, budou 
moci soutěžit,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

V odpoledních hodinách na farmářské slavnos-
ti na 1. náměstí naváže stejně jako v loňském roce 
oslava Svátku seniorů. Ti se mohou těšit na pěvec-
ké vystoupení Jirkovských seniorek, draní peří se 
Skejušanem, taneční country vystoupení Babí léto 
a taneční vystoupení lomských a litvínovských 
seniorek. Vrcholem programu pak bude taneční 
vystoupení seniorek z Městské správy sociálních 
služeb. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka.  

(sol) 

MOST – Nespokojení obyvatelé domů v  lokalitě Stovek si opět přišli postěžovat na spolužití s nepři-
způsobivými. Upozornili na enormní nárůst Romů ve zdejších domech a bytech a jejich sílící agresivitu. 

„Z celkových 174 bytů v blocích 95 a 96 pouze 
v  69 bytech bydlí skuteční majitelé. Sto pět bytů 
je pronajímáno,“ uvedl fakta občan. Pokud jde 
o romské rodiny, bydlí jich v  uvedených blo-

cích 26 ze skutečných majitelů a asi 80 v prona-
jímaných bytech. „Jejich počty neustále narůstají. 
K dnešku se dá odhadnout, že v sedmdesáti procen-
tech bytů bydlí Romové. Obdobné je to i v okolních 

blocích,“ uvedl Mostečan a upozornil, že agrese 
vůči zdejším starousedlíkům ze strany Romů stále 
narůstá. „Řekli mně a mé manželce, ať se do ničeho 
nepleteme, že už je to zde stejně jejich a nenechají 
si do ničeho mluvit. Je prý nejvyšší čas, abychom se 
odstěhovali, že jim překážíme,“ tvrdil občan. 

(Pokračování na straně 4)

Občané varují – Romů přibývá, agrese sílí!

Farmářské slavnosti 
ve znamení jablek

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

Vážení čtenáři, příští vydání týdeníku 

Homér vyjde jako volební speciál. 

Nenejdete ho na novinových stáncích, ale 

pouze na obvyklých odběrných místech. 

Další číslo týdeníku Homér 

vyjde v pátek 14. října.

Nejnovější pohádkový příběh o malém 
loutkovém chlapci Pinocchiovi, který při-
pravuje mostecké Divadlo rozmanitostí,  se 
nezadržitelně blíží k premiéře. Inscenaci již 
od srpna připravuje bulharský režisér Saby 
Sabev, jehož tvorba je výrazně zacílena na 
klasické loutky. Autorkou výpravy je bulhar-
ská scénografka Pavlina Vasileva. Klasický 
pohádkový příběh, původně z pera Carla 
Collodiho, zpracoval dramatik Stefan Stoja-
nov. O tom, co nového vzejde ze spolupráce 
bulharsko-českého loutkářského týmu se 
můžete přesvědčit na předpremiéře již 1. říj-
na od 10 nebo  na premiéře 15. října od 17 
hodin.
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Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

MOST – Hluk z  autodromu, špatné parkování a černá skládka. To 
byla témata, o kterých na zastupitelstvu diskutovali občané. 

Občané Souše si stěžovali na 
překračování povolených limi-
tů hluku a požadovali urych-
lení protihlukových opatření 
ze strany autodromu. Jedním 
z  nich je i vydání nové „pro-
tihlukové“ vyhlášky. „Již třetí 
měření Krajské hygienické sta-
nice prokázalo, že autodrom pře-
kračuje zákonné limity hluku. 

A protože zákon platí pro všech-
ny, vyzýváme vás ke spolupráci 
nejen s autodromem, ale také se 
spolkem ZDRAVÍ PRO MOST,“ 
žádali po zastupitelích občané. 
Ti mimo jiné poukazovali i na 
další problémy spojené s  auto-
dromem. „Nejde jen o hluk. Zá-
kazníci a návštěvníci při příjez-
du a odjezdu na závodní okruh 

nedodržují ani platné zákony 
a předpisy týkající se například 
dopravního značení. Přijedou 
a parkují nám před vjezdy do 
domů, kam se my pak nedosta-
neme. Sice tu mají parkoviště, 
ale když se sem nevejdou, par-
kují všude okolo,“ postěžoval si 
jeden z  obyvatel. Kromě toho 
padla kritika i na nevyřešenou 
kanalizaci u autodromu. „Když 
je větší akce, splašky z  auto-
dromu se dostávají do dešťové 

kanalizace, odkud odtékají dál 
směrem do řeky Bíliny, a když 
je delší sucho a klesne hladina 
Matyldy, tak tečou i sem,“ kriti-
zovali obyvatelé Souše. Ti také 
upozornili na černou skládku, 
která se vytvořila na parkovišti 
pod autodromem. „Vedle této 
skládky mají lidé své soukromé 
pozemky a není to pěkné, když 
tu musí žít vedle skládky. Bylo by 
dobré ji odstranit,“ požadovali 
občané.  (sol)

Vražda jeptišek
Zastupitelku za SMM Hana 

Jeníčkovou zajímalo, kde bude 
viset obraz Vražda jeptišek. Zda 
to bude původně zvažované 
místo na magistrátu, nebo bude 
obraz umístěn v  jiných prosto-
rách. „Jednáme s  ředitelem mu-
zea, protože obraz by měl být 
vystaven a poté umístěn nastálo 
v  muzeu,“ odpověděl primátor 
Jan Paparega. 

Prostory pro 
soukromé školy 
trnem v oku 

Hana Jeníčková také vyzva-
la vedení města, aby se nepro-
najímaly prostory městských 
objektů pro účely nově vznika-
jících soukromých škol v Mos-
tě. „Rada udělila souhlas s pod-
nájmem soukromé mateřské 
a základní školy Spirála v  bu-
dově bývalé 13. základní školy. 
Středisko volného času by zas 
měla využívat soukromá škola 
Optima. Nejde mi dohromady, 
proč by měly být prostory sou-
kromých škol využívány v  na-
šich objektech,“ podivovala se 
zastupitelka. „Plně se ztotožňuji 
s  názorem rady, že nechce brá-
nit v  podnikání, nicméně upo-
zorňujete, že základních škol 
je v  Mostě dostatek a volných 
kapacit přes jeden tisíc míst. Ať 
si najdou tyto soukromé subjek-
ty volné prostory mimo objekty 
města,“ apelovala Hana Jeníč-
ková. 

Park Střed jen pro 
Romy?

Na projekt rekonstrukce par-
ku Střed se dotazovala zastupi-
telka za SMM Blanka Nešpo-
rová. Zajímalo ji, proč město 
oslovilo pouze pražské fi rmy. 
„Chtěli jsme mít projekt zpra-
covaný kvalitně a společností, 
která bude mít s  podobnými 
projekty už zkušenosti. Pro-
jekt přijde na 2, 7 milionu bez 
daně,“ uvedl primátor Jan Pa-
parega. Zastupitelka chtěla také 
vědět, jak bude po rekonstrukci 
park zabezpečen. „Obávám se, 
že v  této lokalitě bude problém 
s  tím, že Romové a nepřizpů-
sobiví od Stovek se budou pře-
sunovat právě do tohoto parku. 
Jak zabráníme tomu, aby se to 
tu neničilo?“ ptala se. Primátor 

připustil, že si město toto riziko 
uvědomuje. „Projekt už počí-
tá s  instalováním prvků, které 
by měly být nadmíru odolné. 
Zvažujme zabezpečení i ve spo-
lupráci s  MP. Jednou z  variant 
je také oplocení. Nicméně je to 
velmi nákladná varianta,“ po-
dotkl první muž města a při-
pomněl, že například oplocení 
Benediktu vyšlo v minulosti na 
zhruba patnáct milionů korun. 
„Jde také o to, že maminky, kte-
ré tam bydlí, mají oprávněné 
obavy a s  dětmi do parku cho-
dit nebudou. Budou tu jen tito 
problematičtí lidé,“ dodala ještě 
Blanka Nešporová. 

Za kolik 
skládkování?

Za kolik město Most skládku-
je prostřednictvím technických 
služeb, se opakovaně dotazoval 
zastupitel Jan Syrový (SMM). 
„Je to obchodní tajemství, které 
se nebráním sdělit zastupitelům, 
a proto odpovím písemně,“ rea-
goval ředitel Technických služeb 
Most Karel Mutinský. 

Zakázky pro cizí 
fi rmy

Jana Syrového zajímala ve-
řejná zakázka na opravu soci-
álního zařízení Městské policie 
Most. „Proč neviselo výběrové 
řízení na internetu, aby se moh-
ly přihlásit všechny fi rmy, nejen 
tyto předem vybrané?“ ptal se 
a podotkl: „Určitě tu nebyla ča-
sová tíseň. Oprava sociálek není 
zakázka, která vyžaduje jinou 
specializaci, než by měly ostatní 
fi rmy. Když už tedy oslovujeme 
fi rmy napřímo, proč to nejsou 
fi rmy mostecké…“ Primátor mu 
vysvětlil, že se jednalo o hava-
rijní stav. „Když se dříve budova 
opravovala, jaksi se pozapomně-
lo na stupačky a rozvody. Proto 
se na to spěchalo,“ uvedl Jan 
Paparega. S jeho vysvětlením se 
ale Jan Syrový nespokojil: „Čtr-
náct dnů, když by to viselo na 
internetu, by se už nezbláznilo.“ 
Výběr mimomosteckých fi rem 
pro veřejné zakázky kritizova-
la také jeho stranická kolegyně 
Irena Čapková: „Opravu na 
14. ZŠ jste zadali bílinské fi rmě. 
Proč Bílina? Jedná se o práce za 
více než 600 tisíc korun…“

(sol)

Na posledním jednání mos-
teckého zastupitelstva byl 
v rámci diskuse občanů terčem 
kritiky mostecký autodrom 
a to nejen kvůli hluku. Disku-
tující si stěžovali mimo jiné 
na splaškovou kanalizaci a na 
chování návštěvníků. Zakláda-
jí se tyto stížnosti na pravdě? 
Můžete to vysvětlit? 

Odpovídá generální ředitel 
Autodromu Most a.s. Jiří Volo-
vecký

„K údajným vytékajícím 
splaškům - Provozujeme jímky, 
které vyvážíme a na které máme 
platné tlakové zkoušky. Kanali-
zaci máme pouze na dešťovou 
vodu. Na základě oznámení 
řeší náš kanalizační systém pří-

slušné orgány. Nemáme dosud 
žádnou informaci, že bychom 
nějakým způsobem okolní vody 
znečišťovali.

K údajným dopravním pře-
stupkům návštěvníků autodro-
mu - Dopravní přestupky jsou 
výhradně v  gesci Policie ČR. 
Nicméně, co se týče dopravní 
obslužnosti, společnost AU-
TODROM MOST přijala již 
v minulosti opatření k eliminaci 
hustoty provozu na komunikaci 
vedoucí k  autodromu. Už dru-
hým rokem systém odbavení na 
bráně funguje tak, že fronty aut 
se netvoří. Spolupracujeme při 
řízení provozu s  městskou po-
licií i Policií ČR. Ze statistické-
ho průzkumu hustoty provozu 

na silnici vedoucí kolem areálu 
autodromu vyplývá, že z celko-
vého počtu vozidel, která po sil-
nici v obou směrech každoden-

ně projedou, odbočí do našeho 
areálu zhruba jen desetina.

I tak chceme obyvatelům 
v  našem okolí nadále ulevit. 
U nejnavštěvovanějších akcí 
jednáme o variantě parkování 
na odstavných plochách v okolí. 

K protihlukovým opatřením 
- Máme zatím výsledky studie 
zpracované odbornou fi rmou 
i s  posudkem nezávislého ex-
perta na životní prostředí. Na 
základě těchto podkladů jsme 
oslovili projektanta, aby vypra-
coval dokumentaci protihluko-
vých opatření ke stavebnímu 
řízení. K  dalšímu postupu se 
v pondělí 26. září sejdeme se zá-
stupci ústecké krajské hygienic-
ké stanice a města Mostu.“ (red) 

MOST – Zastupitelé města Mostu se 22. září sešli po prázdninovém 
odpočinku na svém 13. zasedání po tříměsíční přestávce. Politici 
jednali jako obvykle až do večerních hodin. Ani tentokrát se roko-
vání neobešlo bez názorových přestřelek a politických půtek. 

Politici v  rámci svého pro-
gramu nominovali radní 
a zastupitelku Vendulku Ba-
lášovou do představenstva 
společnosti Dopravního pod-
niku měst Mostu a Litvínova, 
a to za odstoupivšího člena 
představenstva Karla Beneše. 
Hlasováním prošla aktualiza-
ce Zásad investičních pobí-
dek. Na vědomí vzali Strate-
gický plán rozvoje města do 
roku 2020, který obsahuje pět 
hlavních pilířů: Hospodářský 
rozvoj a urbanismus, Kvalit-
ní, bezpečná a udržitelná do-
prava a infrastruktura města, 
Bezpečnost, vzdělání a soci-
ální stabilita, Kvalitní životní 
prostředí a Moderní veřejná 
správa a město atraktivní pro 
návštěvníky. 

Dotace většinou 
prošly

Zastupitelé schválili poskyt-
nutí neinvestiční dotace společ-
nosti Sestřičky, s.r.o. a to ve výši 
39 tisíc korun na projekt Terén-
ní pečovatelské služby v  roce 
2016. Pomoc je určena zejména 
starším a nemohoucím lidem, 
kteří se nezvládnou starat sami 
o sebe a o svou domácnost. Dále 
také zvedli ruku pro poskyt-
nutí věcného daru výpočetní 
techniky v hodnotě více než 35 
tisíc korun Mosteckému fotba-
lovému klubu. Na protinávrh 
radního Zdeňka Brabce (ČSSD) 
schválili dotaci ve výši tří mili-
onů korun HaK Clubu Baník 
Most s.r.o. na činnost hokejové-
ho klubu. Zastupitelé se naopak 

neshodli na vrácení dotace na 
odclonění průmyslové zóny Jo-
seph. Materiál byl nakonec sta-
žen z projednávání. 

Prodej pozemků 
v Josephu

Politici zvedli ruku pro pro-
dej pozemků v průmyslové zóně 
Joseph společnosti Feintool In-
ternational Holding AG pro vý-
stavbu závodu na výrobu strojů 
a zařízení v oblasti jemného ře-
zání v oblasti automotive a dále 
také prodej pozemků v Josephu 
společnosti AccuMetal s.r.o. pro 
vybudování závodu na výrobu 
plechových nosičů bateriových 
článků a dalších výrobků z oceli. 

Hospodaření 
s přebytkem

Na vědomí vzali také hospo-
daření města k prvnímu pololetí 
2016 a to s  přebytkem ve výši 

146  196 tisíc korun, vlastními 
příjmy včetně fondu rozvoje by-
dlení a sociálního fondu ve výši 
531  941 tisíc korun, přijatých 
dotací ve výši 64 700 tisíc korun, 
běžných výdajů ve výši 427 155 
tisíc korun a kapitálových výda-
jů ve výši 23 290 tisíc korun. 

Cena města Mostu 
pro nikoho

Největší dohady vznikly při 
projednávání návrhu na udě-
lení Ceny města Mostu za rok 
2015. Tu navrhovali radní udě-
lit Zdeňku Tarantovi, předse-
dovi astronomické společnosti 
v  Mostě. Protože se jednotlivé 
poslanecké kluby nemohly na 
kandidátech shodnout, vyhlá-
sil primátor dohodovací řízení 
a pětiminutovou přestávku. Na-
konec vše skončilo fi askem a za-
stupitelé se nakonec shodli, že 
Cena města Mostu pro rok 2015 
nebude udělena nikomu. (sol)

  INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Ředitel autodromu reaguje na stížnosti občanů

Když se za pultíkem čertí občané... 

Odpočaté zastupitelstvo: 
přestřelky a politické půtky

Jiří Volovecký

  Na posledním jednání zastupitelstva bylo opět rušno. Politici se dokázali dohadovat přes tři dlouhé hodiny. Příště se sejdou až 24. listopadu. 
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MOST – Vedení města se chce 
vrátit k  projednávání obecně 
závazné vyhlášky, která by re-
gulovala hluk. Materiál se má 
dostat na stůl zastupitelům 
v listopadu.

„Budeme řešit, zda vyhlášku 
vydat, či nevydat. Ještě zjišťuje-
me ve spolupráci s naší advokát-
ní kanceláří nějaká stanoviska 
a vymahatelnost této vyhlášky,“ 
uvedl primátor Jan Paparega. 
Ten zastupitele dále informoval, 
že město o měření hluku v okolí 
autodromu jednalo s Krajskou 
hygienickou stanicí. „Vyjádřili 
jsme v  tomto směru nespokoje-
nost s  činností KHS - spíše ale 

s  nečinností. Jednali jsme i s  ře-
ditelem hygieny, i s  členy spol-
ku Zdraví pro Most a dalšími 
subjekty. Z  jednání vyplynulo, 
že i přes opakovaná porušová-
ní hlukových limitů sice zákon 
umožňuje omezení provozu, ale 
že to není zcela obvyklé a stan-
dardní. Podle nás je přístup kraj-
ské hygieny liknavý. Zákon, na 
který se odkazují, je zastaralý 
a nepoplatný době,“ připustil Jan 
Paparega a ještě připomněl, že 
město zakoupí nový přístroj na 
měření hluku, který bude moci 
využít pro svá měření i Krajská 
hygienická stanice. 

(sol) 

MOSTECKO – Zcela nový, mo-
derní zájezdový autobus si za-
půjčil Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova. Dopravce 
chce vyzkoušet jeho komfort 
a jízdní vlastnosti pro budoucí 
obnovu vozového parku zájez-
dové dopravy. 

Zájezdový autobus IVECO 
MAGELYS PRO 12,2 m si do-
pravní podnik půjčil přímo od 
výrobce IVECO CZECH RE-
PUBLIC. Vozidlo bude jezdit ve 
službách dopravního podniku 
do 4. října 2016. „Kromě obno-
vy tramvajového a autobusového 
vozového parku pro městskou 
hromadnou dopravu je nutné 
začít uvažovat i o obnově vozidel 
zájezdové dopravy. Proto jsme se 

rozhodli půjčit si na zkoušku ten-
to autobus a prověřit jeho jízdní 
vlastnosti,“ uvedl šéf DOPRAV-
NÍHO PODNIKU měst Mostu 
a Litvínova Daniel Dunovský.

(sol)

Škola prof. 
Matějčka ohrožena

O podporu ředitelky Základ-
ní školy profesora Zdeňka Ma-
tějčka Hany Ajmové ze strany 
města Mostu žádal v  diskusi 
provozovatel jedné mostecké 
restaurace. „Považuji za důležité 
sdělit, jak je potřebné zachování 
fi nancování školy prof. Zd. Ma-
tějčka. Tuto školu zakládala paní 
Ajmová v roce 1992. Škola je fi -
nancována z prostředků Ústecké-
ho kraje. Nyní, kdy nový školský 
zákon navrhl jakousi inkluzi, 
tedy začlenění dětí s  hendikepy, 
je tato škola velmi ohrožena tím, 
že by se sem fi nančních prostřed-
ků z Ústeckého kraje nedostávalo. 
Myslím, že by paní Ajmová a její 
tým měl dostat šanci obhájit své 
cíle a myšlenky,“ je přesvědčen 
Mostečan. 

Spalovnu lidé 
nechtějí

Diskuse občanů se točila také 
kolem chystané spalovny od-
padů na Mostecku. Obyvatelé 
chtěli znát postoj města k tomu-
to projektu. Zároveň upozorni-
li na rizika spojená se stavbou 
spalovny. „Vedle dalšího emisní-
ho zatížení pro oblast Mostecka 
považuji za závažnou především 
veřejnou podporu soukromého 
objektu z prostředků EU. Soukro-
má fi rma bude čerpat milionové 
dotace na výstavbu spalovny, 
tedy peníze z  našich daní. Na-
víc se obce včetně Mostu stanou 
závislé na tomto provozu, který 
bude určovat ceny za spálený 
odpad. Spalovna tak bude zcela 
mimo veřejnou kontrolu a veš-
kerý zisk, který by mohl plynout 
do rozpočtu města (tak jako je to 
v případě spalovny v Plzni), po-
teče do rukou soukromé fi rmy,“ 
upozornil Mostečan. Na pří-
spěvek reagovala zastupitelka za 
ANO Berenika Peštová. „Komo-
řany nedostanou žádnou dotaci 
od ministerstva životního pro-
středí, která by měla být určena 
na spalovnu. Evropská komise 
nám totiž nic takového neschvá-
lila. Máme jisté podmínky, které 
musíme splnit a pokud tomu tak 
nebude, žádné dotace do spalo-
ven nepůjdou,“ podotkla. 

Na vyhlášky 
pokaždé jiný metr 

Kritiku ze strany obyvatel 
Mostu si zastupitelé vyslechli 
i v případě dodržování a fungo-
vání obecně závazných vyhlá-
šek. Například vyhlášky, týkající 
se volného pohybu psů. Stejně 
tak se prý se nedodržuje ani 
vyhláška o ukládání objemných 
předmětů u kontejnerů. „Vypa-
dá to tu jako na skládce. I když 
se mi podařilo nedávno zavo-
lat na nepořádné spoluobčany 
městskou policii, dopadlo to tak, 

že ti lidé možná dostali nějakou 
pokutu, ale na úklidu jsme se 
podíleli my společně s technický-
mi službami,“ stěžoval si oby-
vatel z okolí Stovky. Nejvíce ho 
ale i řadu dalších občanů trápí 
porušování teprve nedávno vy-
dané „protivysedávací“ vyhláš-
ky. „Když se podíváte od Prioru 
směrem ke sportovní hale, pravi-
delně v teplých dnech jsou lavičky 
obsazené. Všude na nich je jídlo 
a alkohol. Už tu akorát chybí gril 
a muzika,“ popsal situaci občan 
a apeloval na zastupitele: „Nikde 

není vidět žádný pohyb, že by se 
porušování vymáhalo, a potom, 
když si například dvě dámy sed-
nou na Skupovce, tak k nim oka-
mžitě přiběhnou strážníci a do-
jde k  lustraci. Tvrdilo se, že se 
k  tomu bude přistupovat citlivě, 
ale není tomu tak. Některé zóny 
se absolutně přehlíží. Pokud se 
nebude měřit všude stejným met-
rem, tak jsou vyhlášky zbytečné.“ 

U kostela centrum 
turismu

S  nápadem udělat u koste-
la centrum turistického ruchu 

přišel Mostečan Martin Domín. 
„Děkanský kostel bude příští rok 
slavit pětisté výročí od položení 
základního kamene. Myslím si, 
že jako město byste měli využít 
tento potenciál takovým způso-
bem, aby se využil turistický ruch 
naplno. Je to ojedinělá památka, 
která nemá obdoby nejen v Evro-
pě, ale v  celém světě, a to nejen 
architekturou, ale i kompliko-
vaným přesunem. Byl bych rád, 
kdyby se rada města a zastupi-
telstvo nezamyslelo nad tím, jak 
toto využít a jak z kostela udělat 

centrum turistického ruchu. Ten 
potenciál stavba určitě má,“ ob-
rátil se na zastupitele zaměst-
nanec národního památkového 
ústavu. Ten mimo jiné navrho-
val, zda by město nevyčlenilo 
peníze z rozpočtu na propagaci 
kostela a jeho výročí. „Mělo by 
to být celoroční akcí. Nejen jed-
norázovou záležitostí,“ podotkl 
Martin Domín. Na jeho návrh 
reagoval primátor Jan Paparega: 
„Jsme si vědomi výročí kostela 
v  Mostě. Počítáme s  tím, že jej 
patřičně zpropagujeme. S  touto 
akcí počítáme v rozpočtu na rok 
2017.“ (sol)

Město uvažuje o 
„protihlukové“ vyhlášce

Účastníci zájezdu 
v novém autobusu

MOST – Zastupitelé města se pohádali při schvalování návrhu na 
udělení Ceny města Mostu za rok 2015. Usnesení pro udělení ceny 
za rok 2015 nakonec nepřijali a cena proto udělena nebude. 

Celkem na magistrát dora-
zilo od občanů sedm návrhů 
na udělení Ceny města Mostu 
za rok 2015. Školská a kulturní 
komise doporučila cenu dvěma 
uchazečům - dětskému pěvec-
kému sdružení Korálek a jeho 
sbormistrům a také ředitelce 
páteřní školy Ústeckého kraje 
Janě Adamcové. 

Rada města projednávala tři 
varianty na návrh udělení Ceny 
města Mostu. V prvním případě 
návrh komise, ve druhém udě-
lení ceny Janě Adamcové. Třetí 
variantou pak bylo doporučení 
cenu města za rok 2015 neudě-
lit. Nakonec ale radní zcela změ-
nili stanovisko a zastupitelům 
doporučili ocenit předsedu As-
tronomické společnosti v Mostě 
Zdeňka Taranta. Konšelé tak 
reagovali na protinávrh radního 
Daniela Drtíka, který Zdeňka 
Taranta navrhl za poslanecký 
klub ODS. 

Před schvalováním ceny měs-
ta vypukla mezi zastupiteli ná-
zorová výměna. „Zaráží mě, že 
rada se ani neshodla na tom, co 
vzešlo z porady primátora a vzni-
kl nový návrh na udělení ceny 
panu Tarantovi. To mě překva-
puje,“ uvedl zastupitel za SMM 
Luboš Pitín a vznesl protinávrh, 
aby ceny byly uděleny jak Zdeň-
ku Tarantovi, tak ředitelce Haně 
Ajmové. K protinávrhům se při-
dal i Jan Schiller za ANO. Ten 
navrhoval udělit cenu Zdeňku 
Tarantovi a ředitelce Janě Adam-
cové. Do diskuse se ale přidal za-
stupitel Miroslav Fencl (SMM). 
„Když to tak poslouchám, nebylo 
by lepší pravidla pro udělování 
ceny zrušit a vždy návrhy dávat 
až na zastupitelstvu, abychom se 
tady nemuseli dohadovat. Vždyť 
je to ostuda,“ je přesvědčen za-
stupitel. Náměstkyně primáto-
ra ho však ujistila, že veřejnost 
by měla mít prostor navrhovat 

kandidáty na cenu města Mos-
tu. „Tak to ctěte, co dává veřej-
nost, prosím!“ reagoval Miroslav 
Fencl. Přidala se také Berenika 
Peštová: „Já si také myslím, že 
by veřejnost měla mít tuto mož-
nost. Ta však na cenu města pana 
Taranta nenavrhla. Nebo snad 
ano?“ položila řečnickou otázku 
zastupitelka za ANO.

Luboš Pitín se následně svého 
protinávrhu vzdal a zastupitelé 
hlasovali pouze o protinávrhu 
Jana Schillera udělit cenu Zdeň-
ku Tarantovi a Janě Adamcové. 
Ten hlasováním neprošel. Stej-
ně tak politici smetli se stolu 
i původní návrh na udělení ceny 
pouze Zdeňku Tarantovi. Výsle-
dek hlasování pak komentoval 
primátor Jan Paparega: „Cena 
města Mostu je z mého pohledu 
cenou mimořádnou, není tedy 
žádný důvod tuto cenu každo-
ročně udělovat,“ konstatoval 
první muž města, který ještě vy-
hlásil krátké dohodovací řízení 
předsedů poslaneckých klubů, 
jehož výsledek o neudělení ceny 
se potvrdil.  (sol)

Jak se politici pohádali 
o Cenu města Mostu

  DISKUSE OBČANŮ

  Občané přišli diskutovat v hojném počtu. Nejostřejší kritika se týkala soužití lidí v lokalitě Stovek. 
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Převratnou novinku ve vyučování chce zavést od příštího škol-
ního roku ředitelka 7. základní školy v Mostě Libuše Hrdinová. 
Jde o uplatnění nové metody výuky angličtiny. V anglickém ja-
zyce by se měly děti učit totiž i některé ostatní předměty, než jen 
angličtinu samotnou. 

Můžete novinku ve výuce 
více přiblížit?

Již řadu let vyučujeme od 
první třídy a poté i na vyšším 
stupni tak zvanou metodou 
„clil“. Jde hlavně o matemati-
ku. Učitel zadává žákům úkoly 
a cvičení v angličtině, vysvětluje 
jim jednotlivé početní operace 
a podobně. Jde o to, že část ho-
diny je vedena v anglickém jazy-
ce a část v  češtině. Od příštího 
roku ale chceme změnu - bude-
me vyučovat v  angličtině i jiné 
předměty a to tak, že v ní budou 
vedeny celé hodiny. 

O jaké předměty půjde 
a bude nová metoda určena 
pro všechny žáky?

Co se týče předmětů, bude 
to již zmiňovaná matematika, 
prvouka, hudební, výtvarná 
výchova či další výchovy. Ne-
budou to naukové předměty, 
jako je například přírodově-
da a podobně. Novinku bych 
chtěla nabídnout rodičům při 
zápisech do prvních tříd s  tím, 
že si budou moci vybrat. Meto-
du budeme využívat jen v jedné 
první třídě. Následně se v  ní 
bude pokračovat i do vyšších 
ročníků a poté i na druhém 
stupni. Ostatní první třídy bu-

dou zaměřené jinak - jedna 
na metodu písma „comenius“, 
další sportovně, na míčové hry 
a házenou.

Co je potřeba udělat, aby zá-
kladní škola mohla tuto meto-
du zařadit do plánu výuky? 

Jednak je to povolení od mi-
nisterstva školství, o které teď 
budeme žádat tak, abychom 
mohli začít od prvního září 
2017. Další nutnou podmínkou 
je mít kvalifi kované pedago-
gy, kteří tuto metodu ovládají. 
My takové učitele máme. Do 
budoucna chceme shánět další 
takto kvalifi kované pedagogy, 
abychom mohli metodu rozšířit 
i do dalších tříd. 

Nebudou mít žáci s  touto 
metodou problém naučit se 
učivo, když jim kupříkladu cizí 
jazyk nepůjde?

Ze zkušeností  metody „clil“ 
vyplývá, že to děti zvláda-
jí a zvládají to dobře. Už když 
přijdou ze školky, znají slovíč-
ka a jsou vybaveny základními 
pojmy. Pokud by byly děti, které 
mají poruchy typu dyslexie, dys-
kalkulie apod., tak by nebyl pro-
blém přejít do jiné třídy. Zatím 
jsme se s tím ale nesetkali. 

Proč jste se rozhodla pro 
tuto učební metodu? 

Angličtina je v  dnešní době 
pro děti hodně důležitá, pro je-
jich budoucí život. Jak jsem již 
podotkla, máme dobré zkuše-
nosti už s  metodou „clil“, která 
je částečně podobného ražení, 
a proto se budeme snažit výuku 
posunout dál. Myslím, že tato 
výuka v  cizím jazyce by měla 
být zlomová. Druhým aspek-
tem je fakt, že na Mostecku se 
v současné době otevírá mnoho 
nových soukromých mateřských 
i základních škol, a proto není 
od věci a měli bychom přemýšlet 
o nějakých novinkách i pro naše 
státní základní školy a začít s no-
vými trendy, být pružní. Chceme 
rodičům nabídnout i něco navíc 
a myslím, že toto je cesta. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

(Dokončení ze strany 1)
Zastupitelům přiblížil, jak 

fungují ve Stovkách bezpeč-
nostní opatření, která tu město 
zavedlo. Například posílený 
úklid, častější pochůzky stráž-
níků apod. „Před výlohami sedí 
kolem deseti až dvaceti Romů 
a okolo nich tlupy dalších. Vydrží 
tu celé dny a hodiny hlasitě hale-
kat a pokřikovat. Hází odpadky 
do dvorků, znečišťují chodníky. 
Ukládají nábytek vedle kontejne-
rů… I když technické služby pra-
videlně oblast uklízí, nepořádek 
se tu nakupí během pár hodin. 
Průjezd je celý znečištěný a po-
močený…,“ popsal dále Moste-
čan a kritizoval, že nepomáhá 
ani protivysedávací vyhláška. 
„Přesto, že existuje vyhláška 
o tom, kde se nesmí sedět, Romo-
vé si často přinesou stoly a židle 
a udělají si shromáždění na trávě 
u dvorů,“ uvedl senior.

Pomohla by 
stálá služba a 
bezdlužnost

Obyvatelé Stovek navrhli 
městu vytvořit stálé skupiny 
strážníků, kteří by spolupra-
covali s  předsedy jednotlivých 
domů. Kromě přestupků, kte-
ré zachytí strážníci při svých 
obchůzkách, by tito strážníci 
monitorovali kamerový systém, 

vyhodnotili přestupky zachy-
cené kamerami a v  součinnosti 
s  předsedy bytových družstev 
by také věděli, kdo přestupky 
způsobil. „Zjistil jsem, že většina 
uložených pokut a sankcí za pře-
stupky se nesplácí. Je ale možné 
vedle intenzivního přestupko-
vého řízení vytvořit vazbu mezi 
získáním příspěvku na byt jen za 
předpokladu, že dotyčný nemá 
žádný dluh v  přestupkovém ří-
zení. Tuto skutečnost by museli 
prokazovat potvrzením od ma-
gistrátu. Pokud by se to podařilo, 
pak by se situace jistě zlepšila,“ 
navrhoval občan. Ten mimo 
jiné také podotkl, že mapování, 
které probíhá, bude neúčinné. 
„Není to řešení. Má jen infor-
mační charakter. Často mohou 
být uvedeny nepravdivé údaje 
a stejně závěr nepřinese žádné 
kroky, které by situaci zlepšily,“ 
dodal muž skepticky.  (sol)

„Řekli mně a mé manželce, 
ať se do ničeho nepleteme, že 
už je to zde stejně jejich a ne-
nechají si do ničeho mluvit. 
Je prý nejvyšší čas, abychom 
se odstěhovali, že jim překá-
žíme,“

Na sedmé základní 
škole chystají revoluční 

novinku ve výuce

Občané varují – Romů 
přibývá, agrese sílí!

Jedničkou za okres Most na 
kandidátce ANO do podzim-
ních krajských voleb je Lu-
bomíra Mejstříková. Členka 
mosteckého městského zastu-
pitelstva chce z pozice krajské 
zastupitelky pomoci řešit to, co 
trápí obyvatele Mostecka, ale 
i celého Ústeckého kraje nejví-
ce - bezpečnost, nezaměstna-
nost, kvalitu ovzduší a nedo-
statek vody.

Bezpečnost 
občanů na prvním 
místě

Nejdůležitější oblastí, se 
kterou souvisí všechno ostat-
ní, je podle Lubomíry Mej-
stříkové bezpečnost. Občané 
se musí ve svém městě cítit 
především bezpečně. Pokud 
se člověk necítí v bezpečí, ať je 
to kdekoliv, má tendenci ode-
jít tam, kde má ke své práci 
a k životu klid. „Chceme proto 
posílit městskou policii v našem 
regionu a příslušníky městské 
policie začlenit do integrované-
ho záchranného systému. Tím 
dosáhneme zrychlení dojezdo-
vých časů složek integrovaného 
záchranného systému v případě 
krizových situací. Podpoříme 
programy prevence kriminality, 
zvláště pak rozšiřování kame-
rových systémů v lokalitách, 
které jsou z pohledu krimina-
lity problematické (sociálně 
vyloučené lokality, okolí škol-
ských a předškolních zařízení, 
městské rekreační a oddechové 

zóny,“ vysvětluje prioritu ve 
svém programu kandidátka do 
krajských voleb. 

Noví investoři 
Další bolavou záležitostí, 

která trápí nejvíce Mostecko, 
ale potažmo i celý Ústecký 
kraj, je přetrvávající nezaměst-

nanost. Východiskem z tohoto 
dlouhodobého probému je po-
dle slov Lubomíry Mejstříkové 
systémové řešení především 

v získávání nových investorů 
a tvorbě nových pracovních 
míst. „Řešení spočívá ve sladě-
ní vzdělávacího systému s po-
třebami místního trhu práce, 
následné motivaci absolventů 
pracovat ve svém oboru, kteří 
díky dostatečným možnostem 
uplatnění na místním trhu také 
setrvají ve svém kraji. Cílem je 
snížení nezaměstnanosti Ústec-
kého kraje tak, aby se přiblíži-
la k průměru nezaměstanosti 
ČR,“ říká Lubomíra Mejstří-
ková. 

Aby se nám na 
Mostecku lépe 
dýchalo

Kvalita ovzduší a sucho - to 
je další problém, na který se 
chce Lubomíra Mejstříková 
po volbách zaměřit. Podpora 
programů v oblasti životního 
prostředí za účelem zlepše-
ní kvality ovzduší a v oblasti 
hospodaření s  vodou je podle 
jejího názoru možnost, jak si 
poradit s touto problemati-
kou. A jak to chce konkrétně 
dokázat? „Budeme prosazovat 
zvýšení pravomocí krajských 
úřadů při stanovení emisních 
stropů. V oblasti životního pro-
středí budeme dále prosazovat 
motivaci domácností k  využí-
vání ekologických technologií 
(retenční nádrže dešťových vod, 
výměna zastaralých a nevy-
hovujících kotlů),“ přibližuje 
konkrétní kroky Lubomíra 
Mejstříková. (VI)

Občané se ve své svém 
městě musí cítit bezpečně

Libuše Hrdinová

  Ředitelka 7. ZŠ v Mostě má smělé plány ve výuce cizích jazyků.
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Sousedské 
vztahy

Jeho sousedka Anna byla 
krásná žena. Neobyčejně krás-
ná. Vydržel celé hodiny sedět 
u okna s  dalekohledem připra-
veným u ruky, jen aby ji mohl 
sledovat, když vyšla na zahradu. 
Když se potkali na ulici nebo 
si ho všimla na za-
hradě jeho domu 
a promluvila na něj 
pár slov přes plot, 
byl to pro něj malý 
svátek. Takové 
okamžiky si zazna-
menával do knihy, 
kterou si pro Annu 
připravil. Vlepoval 
do ní nejzdařilejší 
fotografi e Anny, 
které se mu poda-
řilo tajně pořídit. 
Ostatní fotografi e 
pečlivě schovával do krabic. 
Tisíce snímků, které nenechal 
vyvolat, ukládal ve složkách na-
zvaných nejněžnějšími jmény. 
Do knihy také pečlivě zapisoval 
její slova. Anna ho milovala stej-
ně, jako miloval on ji. Jen se bála 
svého despotického manžela, 
a tak se jejich láska musela scho-
vat do pár slov, které k  němu 
s  úsměvem občas prohodila. 
On ale věděl, že na něj mluví 
jazykem jejich lásky. Za kaž-
dou zdánlivě obyčejnou větou, 
kterou Anna řekla, bylo ukryto 
dlouhé a většinou romantické 
sdělení určené jen jemu. Vypi-
soval do knihy, co všechno mu 
Anna chtěla říct, ale nemohla. 
Psal jí dlouhé dopisy plné lásky, 
které nikdy neodeslal. Jednou, 
až budou s  Annou spolu, dá jí 
tu knihu jako dar. Pak uvidí, jak 
moc ji miloval po celou tu dobu 
čekání. Co prožíval, když sledo-
val paprsky slunce na její snědé 
a rozpálené pokožce, když se 
uprostřed léta slunila na terase. 
Kvůli tomu pohledu musel udě-
lat vikýř na půdě a strávit v hor-
ku pod rozpálenou střechou 
řadu hodin. Zlato letního opále-
ní a jemné krůpějky potu, které 
mohl vidět jen dalekohledem 
na jejím plochém břiše, mu ale 
stály za to. Všechno na světě by 
udělal pro to, aby byli s Annou 
spolu. Protože Anna nechodi-
la do práce, žila doma a čekala 
na svého manžela, také přestal 
pracovat. Měl nějaké peníze po 
rodičích, se kterými mohl při 
velké skromnosti ještě chvíli vy-
držet. Až budou s  Annou spo-
lu, prodají dům, který zdědil, 
a odstěhují se spolu jinam. Kam 
bude Anna chtít. Pryč z města. 
Někam, kde nebude tolik lidí, 
kteří by Annu chtivě okukova-
li. Ještě nevěděl, kdy se Anna 
odpoutá od svého manžela, ale 
byl si jistý, že to nebude dlouho 
trvat. Naznačovala mu to vždy, 
když se viděli. Když šel jako ná-
hodou kolem jejich domu, když 
její manžel přijel domů. Větši-
nou vycházela ven s  úsměvem, 
vítala svého muže pokryteckým 
polibkem a on jí pokládal dlaň 
na kříž a odváděl ji do domu. 
Anna už se ale na svého man-
žela neusmívala tak vřele, dva-
krát dokonce nenastavila tvář 
k polibku a jednou nevyšla před 
dům manžela přivítat, přestože 
bylo krásné počasí. Do knihy 
ten moment zapsal se zvláštním 
důrazem. Ve vedlejším domě se 
schyluje k  bouři. Anna se zřej-
mě rozhodla, že svému man-
želovi poví o jejich lásce. Musí 
být na ten okamžik připraven. 
Neuměl si představit, co ten 
chlap udělá. Musí Annu ochrá-
nit za každou cenu. Ten den si 
všiml, že má Anna oči zarud-
lé pláčem. Otevřela sice dveře 
domu, ale přivítat svého man-

žela ven nevyšla. Místo toho se 
dívala významně do jeho oken. 
Kapesníkem si utřela oči. Věděl, 
že je to signál. Dnes se všechno 
změní. Mladá žena v sousedním 
domě si znovu otřela zarudlé 
oči. Alergie ji trápila víc než 

kdykoliv předtím. 
Ani nemohla vyjít 
do ostrého slunce 
před domem. Če-
kala na svého muže 
ve dveřích domu. 
Pohledem zablou-
dila k  sousednímu 
domu. Bydlel tam 
takový podivín. 
Mladý muž, někdy 
ho vídala. Snad ani 
nikde nepracoval, 
nic moc o něm ne-
věděla. Jen se na něj 

občas usmála přes plot a proho-
dila nezávaznou společenskou 
větu. Měl divný pohled. Měla 
pocit, že cítí ty jeho oči v  zá-
dech, kdykoliv vyšla na zahradu. 
Říkala o něm Robinovi, svému 
manželovi. Ten se jí smál. Prý 
neškodný blázen. Bydlel v domě 
po rodičích, téměř nevycházel. 
Asi student. Když ji ale ruší, tak 
postaví na hranici se sousední 
zahradou vyšší a neprůhledný 
plot. Chtěl, aby byla Anna v kli-
du. Zvlášť teď, když čekala dítě. 
O miminko usilovali dlouho. 
Konečně se podařilo. Byli oba 
štěstím bez sebe. Plánovali bu-
doucnost, vydrželi si celé večery 
povídat o tom, jak budou dítě 
vychovávat. Ten večer připravi-
la Anna večeři na terasu. Robin 
nalil oběma do sklenice víno. 
Pro Annu jen trochu. Chvíli 
spolu mluvili. Líčil Anně své 
problémy s  klientem. Trochu 
přehrával, předváděl jí, jak se 
snažil klient vyhádat výhody, 
které mu nepatřily. Pak mu za-
zvonil telefon a Robin odešel 
do domu. Anna se schoulila na 
lehátku. Znovu se jí rozslzely 
oči. Nevěděla, že se na ni v  tu 
chvíli soused dívá. Pozoroval 
dění u vedlejšího domu z půdy. 
Anna plakala, její muž na ni kři-
čel. Hádali se. Když muž odešel 
do domu, Anna zmoženě kles-
la na lehátko. Byl si jistý, že už 
mu to řekla. Že od něj odejde 
a oni dva budou konečně spolu. 
Když muž vyšel na terasu, držel 
v ruce nůž. Odhodil dalekohled 
a vyběhl. Bylo to jasné. Musí 
Annu ochránit. Ten žárlivý blá-
zen ji zabije. Bral schody z půdy 
po dvou. Celou dobu se modlil, 
aby přišel včas. Popadl sekeru 
a přeskočil plot. Když přiběhl 
na terasu sousedního domu, 
skláněl se muž nad jeho Annou. 
Nůž neviděl, byl si ale jistý, že 
chce Anně ublížit. Nerozmýš-
lel se a uhodil ho sekerou do 
hlavy. Pak ještě jednou. Slyšel 
Annu, jak křičí. Konečně muž 
padl na zem. Všude bylo plno 
krve. Chtěl sevřít Annu v náru-
čí, ona ale běžela přes zahradu 
pryč. To nechápal. Anna křičela 
o pomoc a běžela k brance. My-
slela jen na to, že musí před tím 
šíleným vrahem zachránit své 
dítě. Vyběhla na ulici, zburcova-
la sousedy. Když přijela policie, 
byl ten vrah ještě stále na jejich 
terase. Ukázalo se, že to byl 
mladý muž z  domu za plotem. 
Nechápala, co se stalo. Stále jen 
opakovala, že toho muže téměř 
neznala, jen párkrát s ním krát-
ce mluvila přes plot. Její manžel 
snad nikdy. Zabil ho bez důvo-
du. Večeřeli na terase, manžel 
odešel telefonovat. Přinesl nůž 
na krájení chleba. Chtěl ji při-
krýt plédem, když přiběhl ten 
chlap a zabil ho. Nevěděla proč, 
Byl to téměř cizí člověk.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST - Jednadvacetiletý traťový komisař mosteckého autodromu 
Daniel Hýna je členem úspěšného týmu českých handicapovaných 
sportovců, kteří nás reprezentovali na paralympiádě v  brazilském 
Rio de Janeiru. 

Daniel se ve fi nále běhu na 
1  500 metrů umístil na šestém 
místě ve svém letošním nejlep-
ším čase 4:42,33 minuty. Odmě-
ny za svůj výkon se dočkal také 
na autodromu, kam zavítal po 
návratu z Jižní Ameriky v sobo-
tu 24. září na závody evropské-
ho poháru DMV Gran Turismo 
Touring Car Cup. Pracovníci 
sportovního odboru společnosti 
AUTODROM MOST Daniela 
vedle gratulace překvapili i po-
hárem a dárkovým košem pl-
ným pochutin. „Dříve jsem hrál 
fotbal, ale přestalo mě to bavit. 
Dal jsem se proto na atletiku, 
běhání mě naplňuje. V Riu se mi 
moc líbilo, byla tam skvělá atmo-
sféra. Kolegové z  autodromu mi 
udělali radost. Mile mě překvapi-
li,“ svěřil se sympatický mladík. 

Daniel, který prodělal dět-
skou mozkovou obrnu, studuje 

střední školu. Běžeckým dis-
ciplínám se intenzivně věnuje 
pět let. Kromě patnáctistovky se 
zaměřuje i na osmisetmetrovou 
trať. Je členem Atletického klu-

bu Most, denní trénink zahrnu-
je pět až šest kilometrů běhu na 
místním stadionu či v přírod-
ním areálu Ressl.

 (nov)

Nový sever (volební číslo 
60) soudí, že peněz od státu 
pro Ústecký kraj je málo. Re-
gion je přitom pro republiku 
nepostradatelný – svojí ener-
getikou, průmyslem, těžbou 
surovin. To vše se odráží v ži-
votním prostředí a sociální 
skladbě obyvatel. Protože 
fi nanční tok od státu je nedo-
statečný, stanovil si Nový sever 
jako jednu z volebních priorit 
úkol tuto situaci řešit. Kandi-
dátů do krajského zastupitel-
stva jsme se proto zeptali: Jak 
chcete získat více peněz od stá-
tu pro Ústecký kraj?

ING. LUBOŠ PITÍN, MOST 
(na kandidátce 2. místo, po dvě 
volební období byl v  Mostě ná-
městkem primátora, nyní je 
sportovním a komerčním ma-
nažerem) – Je nutné dosáhnout 
toho, aby stát nespotřebovával 
peníze vybrané na daních pou-
ze na svůj provoz. Peníze, které 
občané posílají státu, se musejí 
vrátit v podobě služeb, které pro 

občany kraje zajišťují. Cesta vede 
přes změnu zákona o rozpočto-
vém určení daní. Kraj má záko-
nodárnou iniciativu a jako první 
článek je schopen se těmito věcmi 
zabývat a něčeho dosáhnout. Stát 
spotřebovává více a více peněz. 
A to je chyba. Od začátku tohoto 
roku navýšil počet svých úřední-
ků o tisíce, pro ně potřebuje více 
peněz, které chybějí v krajích.

ING. HANA ŽIHLOVÁ, 
LITVÍNOV (na kandidátce 6. 
místo, podnikatelka, zastupitel-
ka) – Společně s kolegy z Nového 
severu mám obrovskou chuť se 
poprat s neuvěřitelnou arogancí 
vlády směrem k Ústeckému kra-
ji. Co jde v  kraji Moravskoslez-
ském, který dokázal vyburcovat 
vládu k  řešení jeho problémů, 
to – bohužel – nejde v Ústeckém 

kraji. Musíme se naučit táhnout 
za jeden provaz. Jednotný tlak 
přiměje vládu k  pozitivním či-
nům ve vztahu k  našemu kraji. 
Ten potřebuje peníze – moc pe-
něz. Takové činy vlády jako je její 
rozhodnutí o neprolomení limi-
tů na velkolomu ČSA, sem pení-
ze nepřinesou. Navíc je to krát-
kozraké řešení, které nás bude 
stát několik miliard. Je zapotře-
bí, aby odvážní a zdravě myslící 
krajští zastupitelé tvrdě prosazo-
vali jednání s vládou o podpoře 
Ústeckého kraje. Vláda nemů-
že nechat koupat města a obce 
v problémech, které nezpůsobily. 
Pomoc státu je nutná. (VI)

Úspěšný paralympionik je z Mostu

Kandidáti Nového severu: Budeme apelovat 
na vládu, aby dávala kraji více peněz

Luboš Pitín Luboš PitínLuboš Pitín Hana Žihlová

MOST – Nepořádek, který zůstal po Mostecké slavnosti v areálu dě-
kanského kostela, kritizovala opozice. Výtky padly i na organizaci 
průvodu a také na nedostatečné množství stánků s  občerstvením 
a s vodou a také na absenci odpadkových košů během slavností. 

„Když jsem si druhý den brzy 
ráno po slavnostech šel do areá-
lu kostela vyzvednout auto, zažil 
jsem obrovský šok. To, co tam 
bylo, bylo neskutečné. Jako na 

smetišti. Nevím, kde byly tech-
nické služby. Styděl jsem se za 
to…“ komentoval situaci zastu-
pitel Miroslav Fencl. Primátor 
je ale přesvědčen, že technic-

ké služby úkol splnily. „Během 
dopoledne tu bylo uklizeno. Na 
slavnosti přišlo kolem třiceti ti-
síc lidí, což je historicky nejvíc. 
Nepořádek jsme vnímali všichni. 
Myslím si, že jsme se s tím vypo-
řádali slušně,“ namítal Jan Papa-
rega. Ředitel technických služeb 
zastupitele ujistil, že úklid pro-
bíhal i během slavností. „V noč-
ních hodinách v  prostoru mezi 
lidmi není možné uklidit všech-
no,“ tvrdil ředitel TS Most Karel 
Mutinský. 

Předek nevěděl, co 
dělal zadek

S kritikou organizace kolem 
Mostecké slavnosti si přisadila 
i zastupitelka Blanka Nešporo-
vá. „Na to, že tu bylo hodně lidí 
a také hodně dětí, tu nebyl je-
diný odpadkový koš, jediný py-
tel na odpadky, nádrž s vodou, 
kde by se mohli lidé, ale i děti 
osvěžit v  tom vedru. Kdyby tu 
byly aspoň pytle, spoustu lidí by 
tam odpadky vyhodilo,“ je pře-
svědčena Blanka Nešporová. 

Ta mimo jiné zmínila i nedo-
statek stánků s  občerstvením. 
„Stánků tu na takové množství 
lidí bylo málo a u nich obrovské 
fronty na dlouhé hodiny. Byl 
tu jediný stánek se zmrzlinou,“ 
řekla dále a ještě se podivo-
vala nad organizací průvodu. 
„Všichni se organizovali dopo-
ledne před magistrátem do prů-
vodu. V horku jim nikdo ne-
podával vodu, děti se omývaly 
v kašně…Pak se šlo asi hodinu 
dolů ke kostelu. Průvod končil 
na mostě, nikdo nevěděl, kam 
má jít, průvod nikde nedefilo-
val…předek nevěděl, co dělal 
zadek.“ 

Primátor slíbil, že do příští-
ho roku se město polepší, a to 
jak v  organizaci průvodu, tak 
i co se týče výběru stánků. „Co 
se týče stánků, bylo zde oproti 
loňsku téměř trojnásobné množ-
ství stánků. Počasí bylo horké, to 
předvídat neumíme. Nicméně je 
to pro nás ponaučení pro příště. 
Co se týče odpadkových košů, 
i tento fakt bereme na vědomí,“ 
ubezpečil Jan Paparega.  (sol)

O (ne)pořádku u děkanského kostela

  Pohled na okolí z rozhledny kostela.

  Úspěšného paralympionika uvítali na autodromu s gratulací a překvapením.
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LITVÍNOV - Do Citadely v  pá-
tek  30. září zavítá populární 
zpěvačka Yvetta Simonová se 
zpěvákem,  hercem, moderáto-
rem Karlem Štědrým. 

V pořadu zavzpomínají  ne-
jenom na své nejznámější pís-
ničky, ale budou mluvit o svém 
životě, rodině, láskách a práci. 
V druhé části pořadu bude dán 
prostor pro dotazy diváků.

Nejdůležitější období pěvecké 
dráhy Yvetty Simonové spadá do 
první poloviny 60. let, kdy byla vel-
mi populární a v letech 1962, 1964 
a 1965 získala druhá místa ve Zla-
tém slavíku. Mezi její nejznámější 
písně patří Zhasněte lampióny, 
Romantická nebo Zamilovaná.

Pořad nejen ke Dni seniorů se 
uskuteční na Velké scéně od  17 
hodin. Vstupné 170 korun. (red)

LITVINOV – Litvínovští radní 
schválili plán obnovy majetku 
pro příští rok. Předpokládá ná-
klady bezmála čtrnáct miliónů 
korun. Nejvíce plánuje město 
utratit za obnovu majetku ve 
školách.

Akční plán obnovy majetku 
pro rok 2017 vychází z prove-
dených místních šetření jed-
notlivých objektů „Obnova ma-
jetku byla hodnocena z několika 
hledisek, a to dle stavu majetku, 
potřebnosti nebo využitelnosti 
a stanovených priorit realizace 
oprav s ohledem na dostupné fi -
nanční prostředky. Pod pojmem 
obnova se rozumí výdaje na 
opravy a nákupy neinvestičního 
charakteru. Investiční výdaje, 
rekonstrukce, modernizace, které 
jsou technickým zhodnocením, 
jsou předmětem Akčního plánu 
investic. Nejvíce vynaloží město 
na obnovu veřejného osvětlení, 
objektů městského úřadu ve Vod-
ní a Tržní ulici a do škol a školek. 
Konkrétně pak na obnovu vzdu-
chotechniky v budově 3 ZŠ nebo 

na rekonstrukce vnitřních prostor 
ve škole v Šafaříkově ulici,“ uvedl 
vedoucí odboru nakládání s ma-
jetkem Petr Řeháček. V letošním 
roce předpokládal plán obnovy 
celkové výdaje na obnovu objek-
tů, veřejného osvětlení, městské 
služby a výpočetní techniku ve 
výši zhruba 10,5 miliónu ko-
run. Na obnovu objektů byly 
vyčleněny 4 milióny korun, na 
veřejné osvětlení 2,5 miliónu, 
na městské služby 3 milióny a na 
výpočetní techniku 1 milión. 
Celkové prostředky na obnovu 
majetku do 31. 8. 2016 činily 
3 177 000 korun. Z toho na ob-
novu objektů bylo do této doby 
vynaloženo téměř 900 tisíc ko-
run, na obnovu veřejného osvět-
lení 1,79 mil. korun, na obnovu 
městských služeb téměř půl mi-
liónu korun a obnovu výpočetní 
techniky třicet tisíc korun. Cel-
kové předpokládané výdaje na 
obnovu pro roky 2016-2019 byly 
navrženy a schváleny zastupitel-
stvem města ve výši 40 miliónů 
korun.  (pur)

SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PRO VOLBU 
PRIMÁŘE BIOLKA DO SENÁTU

 
1. Nikdy neuhýbá napravo ani nalevo, nebude to dělat ani 

v Senátu.
2. Jako lékař ví velmi dobře, že základem spokojenosti ka-

ždého člověka je jeho zdraví a vzdělání.
3. Má jasnou představu o tom, co bude v Senátu prosa-

zovat – zlepšení zdravotní péče zejména na Mostecku, 
zvýšení odvodů z těžby ve prospěch zdejších lidí a nulo-
vou toleranci vůči každému, kdo ohrožuje bezpečí na-
šich domovů.

4. Ve své práci i v životě se řídí tím, že jeden konkrétní čin 
zmůže víc než tisíc planých slov.

5. Jeho životní i odborné zkušenosti jsou zárukou potřeb-
ného rozhledu a moudrého nadhledu.

6. Vždy stál na straně občanských svobod a bude je bránit 
a prosazovat v zákonech.

7. Je rozhodným zastáncem přímých, účinných a důsled-
ných řešení proti polovičatosti a zdlouhavosti byrokra-
cie. 

LITVÍNOV – Projekt Ústeckého kraje TRANSFER pro mladé lidi bez 
práce odstartoval v červenci. Účastníci projektu se v janovském po-
radenském centru (THD) učili, jak uspět při pohovoru a neztratit se 
v síti exekucí.

Na motivačním kurzu Nová 
perspektiva v  janovském THD 
se pravidelně scházelo šest-
náct účastníků projektu. „Jsou 
to mladí lidé, kteří mají zájem 
změnit svůj dosavadní život, 
posunout se z  letargie nicnedě-
lání a najít si práci. Nejsou mo-
tivováni pouze fi nančně, i když 
samozřejmě představa stálého 
platu hraje velkou roli, ale chtějí 
také najít uplatnění ve společ-
nosti, své místo, kam by z profes-
ního hlediska mohli patřit,“ říká 
terénní pracovnice Dana Bur-
getová. Během čtyřiceti hodin 
si vyslechli účastníci projektu 

přednášky o měkkých doved-
nostech, které jsou pro uplatně-
ní na trhu práce nezbytné. „Na-
příklad jsme si povídali o tom, 
jak uspět při pracovním pohovo-
ru, čeho se určitě vyvarovat, jak 
se chovat. Učili se psát životopis 
a motivační dopis. Dokonce jsme 
si zkoušeli i scénky, při kterých 
předváděli klienti, co si z  moti-
vačního kurzu o měkkých doved-
nostech zapamatovali. Věnovali 
jsme se také fi nanční gramotnos-
ti. Učili jsme se, jak se vyhnout 
exekuci, jak naložit s  dluhy, 
kde hledat v  případě zadlužení 
včasnou pomoc,“ doplnila Dana 

Burgetová. Klienty pro THD 
v  Janově hledá terénní pracov-
nice přímo na ulici. „Tento pro-
jekt je určen pro mladé lidi, kteří 
mají problémy s  autoritou, ne-
musí být evidováni Úřadem prá-
ce ČR, nedokončili studia, bojují 
se závislostmi. Takové lidi na-
jdete právě na ulici. Jsem z Jano-
va, mám velkou místní znalost. 
Chodím sídlištěm, potkávám se 
s  lidmi, mluvím s  nimi. Říkám 
jim o možnostech, které projekt 
Transfer nabízí. Pokud mají zá-
jem, sami přijdou na kontaktní 
pracoviště. Řeknou si to také 
mezi sebou. Stává se mi, že mě 
venku zastaví cizí mladý člověk 
a začne se vyptávat, jestli jsem ta 
paní z projektu a jestli mu budu 
umět pomoci. Já už v minulosti 
jako terénní pracovník pracova-

la. Vím, že to s lidmi, kteří mají 
za sebou dlouhou nezaměstna-
nost případně boj se závislostmi, 
není jednoduché. Považuji za 
úspěch, když přijdou, komuni-
kují. Nejdůležitější je, aby měli 
zájem, aby sami změnu chtěli,“ 
dodává Dana Burgetová. Mezi 
klienty, kteří kurz navštěvova-
li, je i mladá maminka Ivana 
Sobotková. Má tři malé děti 
a touhu získat práci. „Jsem za 
tento projekt ráda. Je to pro mě 
možnost začít se rozvíjet a třeba 
i získat práci. Zvyšuje mi sebe-
vědomí,“ říká Ivana Sobotková. 
V rámci projektu mohou mladí 
lidé získat i rekvalifi kace, o kte-
ré je z jejich strany velký zájem, 
případně na rok dotované pra-
covní místo.  

(pur)

MOLDAVA – Z Litvínova, Teplic a Ústí nad Labem se vypravili v so-
botu turisté zvláštním historickým motoráčkem do Moldavy v Kruš-
ných horách, aby se rozloučili s turistickou sezónou. Akci podpořil 
Ústecký kraj, turisty na moldavském nádraží přivítal krajský radní 
Martin Klika.

Jízda historickým vlakem 
a program na starém moldav-
ském nádraží přilákaly stovky 
turistů. V  historické budově 
moldavského nádraží se moh-
li turisté podívat na výstavu 
fotografi í Krásy Krušných hor, 
ochutnat pivo vařené ve městě 
na moldavské dráze OSSEGG, 
projít si s  průvodcem rozlehlé 
nádraží, které je nově v majetku 
obce a hlavně zhlédnout doku-
mentární fi lm o moldavské hor-
ské dráze, Teplickém Semme-
ringu. Zpracování dokumentu 
fi nančně podpořil Ústecký 
kraj. „Ústecký kraj podporuje 
provoz moldavské horské dráhy 
jako turistické atraktivity kraje. 
Dnešní zájem o akci spojenou 
s jízdou vlakem svědčí o tom, že 
horská dráha má pro obyvatele 
kraje stále svou přitažlivost,“ 
uvedl při zahájení akce krajský 
radní Martin Klika. Ten také se 
starostou Moldavy Jaroslavem 
Pokem diskutoval o budouc-
nosti moldavského nádraží. 
Kdysi slavné a rozsáhlé nádra-
ží sloužilo i dráze saské, která 
byla pokračováním dráhy čes-
ké. Ze dvanácti kolejí s přecho-
dovou stanicí do Německa je 
dnes koncovou stanicí o dvou 
kolejích železniční tratě Most 
– Dubí – Moldava v Krušných 
horách. Budova nádraží, skla-

diště, výtopna a rozsáhlý po-
zemek, na kterém leží kolejiště, 
jsou v seznamu kulturních pa-
mátek ČR. „Jedná se o nádher-
nou budovu. Nechtěli jsme, aby 

objekt dál chátral, rozhodli jsme 
se proto nádraží koupit. Nyní 
provádíme udržovací práce 
a hledáme prostředky na celko-
vou rekonstrukci této památky,“ 
vysvětlil starosta obce. Roz-
loučení s  turistickou sezónou 
nahrávalo i počasí. Babí léto 
zvalo turisty nejen k projížďce 
vlakem, ale také cyklisty k vy-
užití Krušnohorské magistrály, 

na kterou je možné se v Molda-
vě napojit. 

Součástí rozloučení s  turis-
tickou sezónu, které připravily 
Českojiřetínský spolek – spolek 
pro obnovu Krušnohoří a Des-
tinační agentura Krušné hory, 
bylo také promítání dokumen-
tárního fi lmu o unikátní mol-
davské dráze. 

(pur)

Útrata za obnovu: 
čtrnáct miliónů

Setkání s Yvettou 
Simonovou a 

Karlem Štědrým

Kandidát do Senátu ČR MUDr. Jiří Biolek

Mladí lidé z ulice chtějí změnu

Turistické sezóně pro letošek odzvonilo

Zdeněk Izer v Citadele 
LITVÍNOV – Ve středu 12. 
října v 19 hodin zavítá do lit-
vínovské 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. Vstupen-
ky jsou již v prodeji on-line na 
Ticketportalu a na webu Cita-
dely www.citadela-litvinov.cz, 
nebo je zakoupíte přímo v  po-
kladně Citadely. (red)

  Jízda historickým vlakem a program na starém moldavském nádraží přilákaly stovky turistů.
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Rolba na jaře
Město Litvínov podá v  říjnu 

žádost o dotaci na novou rolbu 
pro Zimní stadión Ivana Hlinky. 
„Zastupitel Jiří Šlégr informoval 
radní o vyhlášení nové výzvy 
ministerstva školství, do které by 
mohlo město podat žádost o do-
taci na novou rolbu. Následující 
výzva bude pak vyhlášena i v říj-
nu letošního roku. Rozhodli jsme 
se podat žádost v říjnu. Rolbu by 
pak město mohlo pořídit v květ-
nu příštího roku,“ uvedla sta-
rostka města Kamila Bláhová.

Schola Humanitas 
dostala dar 

Schola Humanitas získala od 
společnosti UNIPETROL RPA 
150 tisíc korun. Finanční dar 
bude použit na podporu vzdělá-
vání a rozvoje školy ve školním 
roce 2016/2017, a to zejména na 
stipendijní program, na podpo-
ru soutěží pořádaných pro žáky 
SŠ a ZŠ, na nákup kufříkové 
laboratoře, na materiální pod-
poru přírodovědného semináře 

a na podporu propagace školy. 
Přijetí daru schválila rada měs-
ta.

Chceme šatny!
Rada města Litvínova do-

poručuje zastupitelstvu města 
schválit bezúplatné nabytí 52 
procent spoluvlastnického po-
dílu k pozemku a stavby zázemí 
atletického stadiónu od měs-
ta Meziboří. Náklady spojené 
s převodem majetku uhradí 
město Litvínov, podíl na úhra-
dě nákladů za opravy a údržbu 
předmětného objektu budou 
z 90 procent hrazeny městem 
Litvínovem a z 10 procent hra-
zeny městem Meziboří. Žádný 
ze spoluvlastníků není opráv-
něn bez předchozího souhlasu 
druhého spoluvlastníka měnit 
či ukončit smlouvu o nájmu 
nebytových prostor se společ-
ností SPORTaS, s. r. o., Litvínov. 
Město Meziboří bude zajišťovat 
opravy a údržbu objektu, která 
přesahuje rámec drobné údržby 
zajišťované atletickým klubem. 

(pur)

MOST – Velkého pomocníka 
dostali lékaři a zdravotní ses-
třičky, potažmo i maminky na 
dětském oddělení mostecké 
nemocnice. Jedná se o moni-
tory dechu, které mají za úkol 
hlídat, zda novorozenci a ze-
jména nedonošená miminka 
dýchají. 

Čtrnáct nových Apnea mo-
nitorů za více než čtyřicet ti-
síc korun obdržela od Nadace 
Křižovatka Krajská zdravotní 
pro Dětské a dorostové oddě-
lení v  mostecké a teplické ne-
mocnici. Mostecké oddělení 
získalo celkem deset těchto 
„hlídačů“. „Chtěl bych poděko-
vat za nové monitory dechu, 
které zdravotníkům pomáhají 
hlavně při péči o nedonošené 
děti. Je to pro nás opravdu velký 
pomocník a s Nadací Křižovat-
ka spolupracujeme již několik 
let. Chtěl bych vyzdvihnout, že 
si sami hlídají životnost moni-
torů a díky sponzorům je pra-
videlně obměňují,“ uvedl pri-
mář Dětského a dorostového 

oddělení Nemocnice Most Jiří 
Biolek. 

Monitory dechu se pomalu 
stávají nezbytným vybavením 
zdravotnických oddělení. Vyu-
žívají se k monitorování dechu 
zejména u nedonošených a ne-
zralých novorozenců. Podložky 
se vkládají pod matraci v lůžku 
dítěte a čidla reagují na pohyb 
hrudního koše miminka. Moni-
tory využívají nejen zdravotníci, 
ale stále častěji i maminky, kte-
ré si je mohou zapůjčit po od-
chodu domů. „Monitory dechu 
jsou citlivé přístroje, které mají 
omezenou životnost. Proto hle-
dáme podporu u sponzorů a dár-
ců i v jednotlivých regionech, 
abychom pomohli zajistit kon-
tinuální obnovu přístrojů v ne-
mocnicích,“ uvedla manažerka 
projektu Nadace Křižovatka 
Štěpánka Pokorníková. Moni-
tory dechu pro dětská oddělení 
teplické a mostecké nemocnice 
získala Nadace Křižovatka díky 
sponzorskému daru. 

(sol)

Novorozence ohlídají 
nové monitory dechu

Kandidátku politického hnutí Severočeši.cz do krajských voleb 
vede MUDr. Sáša Štembera.  Zeptali jsme se ho…

Jak splnili Severočeši.cz pro-
gram právě končícího volební-
ho období? 

V  Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje jsme byli konstruktivní 
opozicí. Cíle, které jsme si dali 
například v  oblasti zdravotnic-
tví, jež je mi z  profesních dů-
vodů blízké, jsme splnili. Řídicí 
orgány i  management Krajské 
zdravotní se změnil od základu, 
a i když museli odejít naši zastu-
pitelé (pozice zastupitele se stala 
nově neslučitelnou s mandátem 
v  představenstvech organiza-
cí Ústeckého kraje) v  průběhu 
volebního období, podařilo se 
i  naší zásluhou posunout vní-
mání a  hospodaření KZ, a.s. 
o  stupínek výš. Situace ještě 
zdaleka není ideální, ale zásadní 
krok byl učiněn. Stejně tak reál-
ně a realisticky jsme postupovali 
i v dalších oblastech, konkrétně 
třeba v  řešení situace v  Regio-
nálním operačním programu 
Severozápad. 

Profesně je vám nejbližší 
zdravotnictví. Co pokládáte za 
největší úspěch v této oblasti?

Jak už jsem zmínil, rekon-
strukce vedení KZ  byla klíčo-
vým krokem. Dalším pak byla 
modernizace mostecké ne-
mocnice, která už si to víc než 
zasloužila, a  také návrat statutu 

Komplexního  onkologického 
centra v Ústí nad Labem a jeho 
odloučeného pracoviště v Cho-
mutově. Došlo k  významným 
investicím do rekonstrukce jeho 
prostor a přístrojového vybave-
ní. To si občané Ústeckého kraje 
už dávno zasloužili. 

Jste spokojen s  dostupnos-
tí a  kvalitou zdravotní péče 
v rámci Ústeckého kraje?

Tady musím říci, že jsem 
hrubě nespokojen. V kraji nee-
xistuje koncepce zdravotnictví, 
vzájemné zastupování institucí 
i  jednotlivců. Pacient potřebu-
je profesionální péči za všech 
okolností. Staří lékaři, kteří pra-
covali s pokorou a neustále se ve 
svých oborech vzdělávali, odešli 
do důchodu. V  nemocnicích 
máme řadu cizinců, jejichž kul-
tura je od naší značně odlišná, 
a to působí řadu problémů v ko-
munikaci. Mladší lékaři pošil-
hávají po práci v zahraničí, kde 
mají nejen lepší fi nanční ohod-
nocení, ale také jasno v tom, kdy 
jakou atestaci musí absolvovat 
a zajistit si profesní růst. O zdra-
votních sestrách, které musí mít 
po čtyřletém studiu další ná-
stavbu, aby mohly vykonávat 
svoji práci, ani nemluvě. Tady 
už se naštěstí blýská na lepší 
časy. Mám za to, že máme zby-

tečně mnoho nemocnic a  také 
zdravotních pojišťoven, v  obou 
případech na úkor kvality zdra-
votní péče. Už před lety jsem 
volal po znovuzavedení institu-
tu krajských odborníků. Zatím 
marně, přitom jsou, podle mého 
názoru, nezastupitelní.  

Jaká je vaše vize rozvoje 
zdravotnictví v  kraji pro léta 
2016 – 2020?

Už jsem zmínil, že začít se 
musí s  vytvořením dlouhodo-
bé koncepce pro Ústecký kraj. 
Pokusit se personálně naplnit 
nejen počet ošetřujících lékařů 
v  nemocnicích, ale také v  tak-

zvané první linii, tedy ordina-
cích praktických lékařů. Kolem 
70 % jich je dnes v důchodovém 
věku, a to je varující číslo!  Kraj 
by si měl dělat ambice i  v  per-
sonálním obsazování malých 
nemocnic, protože je za kvali-
tu zdravotní péče zodpovědný 
v celém regionu. Za její dostup-
nost nesou ze zákona odpo-
vědnost zdravotní pojišťovny, 
nicméně i tady může kraj sehrát 
pozitivní úlohu. 

Jste lídrem kandidátky. Jaké 
by byly priority v  pozici hejt-
mana? 

Jednoduše řečeno: Zatřást 
zdravotnictvím v  kraji. Máme 
například téměř dvojnásobně 
vyšší výskyt rakoviny tlustého 
střeva než v ostatních regionech 
ČR. Ústecký kraj republice hod-
ně odvádí, málo dostává! Také 
v oblasti sociálních služeb je co 
zlepšovat, je třeba se umět lépe 
postarat o  postižené spoluob-
čany, jejichž životní podmínky 
často hraničí s bídou, a tak bych 
mohl ve výčtu plánů pokračo-
vat. Uvidíme, do jaké míry pro 
mne budou reálné – o tom roz-
hodnou voliči v  říjnových vol-
bách.  (VI)

LITVÍNOV – Letošní rok je pro Domovy sociálních služeb Litvínov 
v Janově rokem aktivit a změn. O všech novinkách jsme si povídali 
s ředitelem sociálního zařízení Ing. Vladimírem Vopelkou.

Nejprve to, co je vidět na 
první pohled, a to jsou sta-
vební úpravy. Co vše se během 
roku změnilo?

V  prosinci loňského roku 
jsme díky fi nanční podpoře zři-
zovatele, kterým je Ústecký kraj, 
zateplovali objekt domova dů-
chodců. Podařilo se vysoutěžit 
nízkou cenu. Peníze, které zby-
ly, jsme mohli použít na další 
projekty. V domově pro seniory 
jsme v  jednom patře vestavěli 
koupelny k  pokojům, v  dalším 
jsme vždy jeden pokoj změnili 
na společné sociální zařízení, 
koupelnu a kuchyňku pro dva 
sousedící pokoje. V domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
jsme vybudovali domácnost se 
šesti jednolůžkovými pokoji pro 
klienty, kteří preferují samostat-
né bydlení. 

Velkou novinkou letošního 
roku bylo otevření už druhé 
kavárny, tentokrát mimo are-
ál sociálního zařízení. Jak se 
nová kavárna osvědčila?

Kavárna La Ponto v  Chude-
říně jako sociálně terapeutické 
dílna je v domě s  chráněným 
bydlením a s  jejím provozem 
jsem spokojen. Každý se může 
přesvědčit sám při běžném pro-
vozu, nebo 5. října, kdy je tu od 
13 hodin Den otevřených dveří. 
V  kavárně budu připraven se 
svými kolegy všem návštěvní-
kům zodpovídat dotazy týkající 
se provozu sociálního zařízení. 

Budete dál rozšiřovat chrá-
něné bydlení?

V  rámci transformace soci-
álních služeb jsme v  letošním 
roce zařídili tři byty pro šest 
osob mimo areál sociálního za-

řízení. Už v lednu příštího roku 
chceme mít kapacitu devět míst, 
a další dva byty. Jeden bude 
v  centru města, druhý ve starší 
zástavbě v Chudeříně. 

Další novinkou letošního 
roku je Janovský sedmiboj, 
sportovní hry pro seniory. Po-
řádali jste je letos poprvé. Jak 
dopadly?

Musím pochválit všechny 
zaměstnance, kteří se na orga-
nizaci sportovních her podíleli. 
V  sedmi disciplínách mezi se-
bou bojovala družstva ze šesti 
sociálních zařízení. Celý den 
bylo krásně, všichni se ohromně 
bavili. Určitě chceme stejně zda-
řilou akci pořádat i příští rok. 

Ústecký kraj během posled-
ních čtyř let změnil koncepci 
sociálních služeb. Jste spoko-
jen s podporou kraje?

Rozhodně si nestěžuji. Naše 
zařízení má podporu Ústeckého 
kraje, krajský radní pro sociál-
ní problematiku Martin Klika 

se o naše problémy zajímá, na 
smysluplné projekty kraj najde 
potřebné fi nance. Například 
nyní aktuálně dokončujeme 
projekt monitorovacího zaří-
zení pro klienty na oddělení se 
zvláštním režimem (demence, 
Alzheimerova nemoc). Oddě-
lení je uzavřené a mimo oddě-
lení lze odcházet pouze, pokud 
klient zvládne navolit číselný 
kód na zabezpečovacím zařízení 
u vchodu. Ti klienti, kteří toto 
nezvládnou, ale museli zůstávat 
na pokojích a do zahrady se do-
stali pouze s doprovodem. Nové 
zařízení umožní sledovat pohyb 
vybraných klientů v celém zaří-
zení. Mohou sami odcházet na 
procházky do zahrady a budou 
stále v bezpečí areálu. Pokud by 
areál opustili, rozezní se v  za-
bezpečovacím zařízení alarm. 
K  monitorování se budou vyu-
žívat jednoduché čipy na suchý 
zip, které mohou být umístěny 
kamkoliv na oblečení klienta.

Jaké další projekty z  janov-
ského sociálního zařízení mů-
žete připomenout?

Je to například nově zřízená 
relaxační místnost, kde mohou 
klienti odpočívat při virtuální 
procházce či projížďce na kole. 
Vybrat si mohou z promítání 35 
tematických fi lmů různých kra-
jin. Při promítání mohou jít, jet 
na šlapadle nebo jen tak sedět. 
Zvolit si mohou i jim příjemnou 
relaxační hudbu. Další projekt, 
na kterém se podílíme, v  sou-
časné době běží v  šesti zemích 
světa. V  České republice pak 
pouze u nás. Jedná se o zkušební 
projekt zaměřený na vývoj soft -
waru, díky kterému je možné 
porozumět klientům, kteří se 
nedorozumívají slovy, ale pouze 
zvuky. Ty se nahrávají a postup-
ně vyhodnocují. Výsledkem by 
měl být překladač, díky kterému 
mohou naši zaměstnanci s  kli-
enty komunikovat.  (pur)

Rok změn v janovském zařízení: 
Virtuální procházky a kavárna La Ponta

Chtěl bych zatřást zdravotnictvím v kraji

  Prvního Janovského sedmiboje se zúčastnilo šest sociálních zařízení Ústeckého kraje.
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LITVÍNOV – Litvínov chce učit 
své občany více třídit odpad. 
Město se proto zapojí do mo-
tivačního programu pro obce 
se společností Elektrowin, a. s. 
V rámci Svatomichaelské slav-
nosti bude na náměstí Míru 
umístěn propagační stánek 
s osvětou recyklace velkých 
a malých bílých spotřebičů. 

Obyvatelé Litvínova v  minu-
lém čtvrtletí natolik odpovědně 
odevzdávali malé a velké bílé 
spotřebiče k  recyklaci, že si od 
společnosti Elektrowin, a. s., 
vysloužili bonus z motivační-
ho programu pro obce ve výši 
15 000 korun bez DPH, který 

může být použit na nákup pro-
pagačního materiálu recyklace 
odpadů či mít přímo na náměstí 
stánek Elektrowin, a. s., s pro-
pagačním materiálem, dvěma 
osobami, které podají výklad 
buď široké veřejnosti, nebo 
může být zaměřen třeba jen na 
děti. Město se rozhodlo umístit 
na náměstí stánek Elektrowin, 
a. s., s propagačním materiá-
lem. „V roce 2023 dojde k zákazu 
skládkování, čímž výrazně na-
rostou náklady za likvidaci od-
padů. Chceme proto učit občany 
města třídit včas,“ uvedl vedoucí 
odboru nakládání s  majetkem 
Petr Řeháček.  (pur)

Občane, uč se třídit!

LITVÍNOV – V příštím roce by měly autobusy a tramvaje MHD v Litví-
nově najet o 11 140 kilometrů méně než letos. Vyplývá to z návrhu 
projektu organizace městské hromadné dopravy a příměstské au-
tobusové dopravy na rok 2017, který radní předložili zastupitelům 
ke schválení. 

Předběžný odborný odhad 
prokazatelné ztráty MHD pro 
rok 2017 bez přiměřeného zis-
ku činí 41 446 000 Kč, z toho 

20 753 000 Kč v autobusovém 
a 20 693 000 Kč v tramvajovém 
provozu zajišťovaném pro měs-
to Litvínov. Smlouva o úhradě 

ztráty z tržeb za přepravu vybra-
ných skupin obyvatel se uzaví-
rá každoročně a náklady, které 
se město zavazuje hradit, činí 
zhruba 550 000 Kč. Město hradí 
rozdíl, který vznikne dopravní-
mu podniku v důsledku daru, 
který město Litvínov poskytuje 
vybraným skupinám obyva-
tel v podobě možnosti využití 

MHD za výhodnějších ceno-
vých podmínek. Do vybraných 
skupin obyvatel patří držitelé 
Zlaté plakety MUDr. Jánského 
do 69 let, členové Konfederace 
politických vězňů, členové Čes-
kého svazu bojovníků za svo-
bodu nebo členové pomocných 
technických praporů - vojenské 
tábory nucených prací.  (pur)

Autobusy i tramvaje najedou méně

Jiří Šlégr: Pracovat se musí vyplatit
Rozhovor s kandidátem do Senátu Jiřím 
Šlégrem

Proč by měli lidé volit právě 
vás?

Většina lidí mě zná jako spor-
tovce. Celý život jsem zvyklý tvr-
dě pracovat, nevzdávat se, vyty-
čit si vysoké cíle, jít za úspěchem 
a vítězstvím. Tyto vlastnosti 
jsem připraven přenést i do prá-
ce senátora Parlamentu ČR.

Jaký nový zákon nebo nove-
lu byste navrhl jako první?

Určitě by to byl zákon vzta-
hující se k problematice sociální 
spravedlnosti, týkající se vy-
plácení a zneužívání sociálních 
dávek lidem bez práce. Je neak-
ceptovatelné, aby se pracujícím 
vedlo hůře než „dávkařům“. Na 
Mostecku navíc bohužel žije 
mnoho lidí, kteří mají malé 
mzdy. To budu prioritně ře-
šit. U nás je práce velmi levná 
a to se musí systémově a rychle 
změnit, jinak budeme mít done-
konečna nelichotivou přezdívku 
montovny Evropy.

Jak byste chtěl zvýšit důvěry-
hodnost Senátu?

Ze svých zkušeností z Posla-
necké sněmovny vnímám, že 
senátoři se na rozdíl od poslan-
ců těší větší důvěře veřejnosti. 
Ale jako instituce nemá dobrou 
pověst a já beru jako svůj úkol 
přesvědčit občany o tom, že 
zejména jako kontrolní orgán 
vůči sněmovně je Senát důležitý 
a potřebný.

Co je nejpalčivějším pro-
blémem vašeho obvodu a jak 
chcete přispět k jeho řešení?

Myslím, že lidi na Mostecku 
kromě již zmiňované sociální 
nespravedlnosti nejvíce trápí je-
jich bezpečnost a to především 
v tzv. vyloučených lokalitách, ja-
kými jsou např. Janov a Chanov. 
Proto je potřeba posílit policejní 
hlídky a to jak pěší, tak mobil-
ní. Nastavit nulovou toleranci 
zločinu, tedy stejná pravidla pro 
všechny.

Co byste konkrétně udělal 
pro zlepšení politické kultury 
v ČR, tedy nejen Senátu?

Vždy zůstanu stejným člově-
kem, jakým jsem už teď a nadále 
budu naslouchat lidem a snažit 
se řešit jejich problémy i vnímat 

jejich nápady a myšlenky. Sto-
jím vždy na straně lidí. Politik 
nereprezentuje sebe, ale přede-
vším je zástupcem lidí z regio-
nu, za který byl zvolen.

Budete se v případě zvole-
ní věnovat senátorské práci 
naplno, nebo se budete chtít 
souběžně věnovat jiným za-
městnaneckým, podnikatel-
ským, politickým nebo dalším 
aktivitám?

Určitě se práci senátora budu 
věnovat naplno. Lidé na Mos-
tecku si to jednoznačně zaslou-
ží. Já s  nimi budu mít přímou 
vazbu. Celý svůj dosavadní ži-
vot jsem obětoval sportu, tak 
bych to rád propojil případně 
i v Senátu. Budu tam sport pod-
porovat, propagovat a pracovat 
pro něj, protože podpora spor-
tu se pozitivně odráží i v  dal-
ších oblastech života – konkrét-
ně v  národním hospodářství, 
prevenci sociálních problémů 
a v  neposlední řadě i ve zdra-
votnictví. Sport a politika jsou 
prostě provázané. 

(VI)

Ing.  Bronislav Schwarz je předsedou politického hnutí Seve-
ročeši.cz. Je poslancem Parlamentu ČR a jeho parketou je přede-
vším bezpečnost.

Narodil jsem se v Ústí nad La-
bem, kde jsem vystudoval střed-
ní školu, vyrůstal jsem v  Lo-
vosicích, po vysoké škole jsem 
pracoval v  Žatci, Mostě a  Ústí 
nad Labem. V  současné době 
bydlím v Lomu. Prostě doposud 
žiji a bydlím v našem Ústeckém 
- já tomu říkám stále Severočes-
kém - kraji, kde hodlám bydlet 
a žít nadále. Náš kraj znám vel-
mi dobře a  vzhledem ke svým 
bývalým profesím mohu říci, 
že patří na linii bezpečnosti 
k  těm krajům, kde kriminalita 
zná všechny své linie. U nás se 
vyskytují veškeré trestné činy 
a jejich pachatelé. Bohužel v po-

slední době se bezpečnost nás 
všech pomalu zhoršuje vlivem 
teroristických hrozeb, nelegální 
migrace a  náboženských fana-
tických směrů. Policie se přesto 
snaží nás stále chránit, hlídat 
a  vymáhat po nás dodržování 
zákonů, ale to postupem času 
nebude možná stačit, proto naše 
hnutí Severočeši.cz má jedno 
z  hlavních volebních témat, za 
které nesu z  velké části odpo-
vědnost já, bezpečnost občanů 
našeho kraje. Chceme a  bude-
me podporovat  policejní slož-
ky, složky IZS, neboť právě tyto 
nám vždy pomáhají a pomáhat 
budou. Tedy jednoduše, více 

fi nanční a  materiální podpory 
předmětným složkám, podpo-
ra přísnějších zákonů na linii 
bezpečnosti a  podpora obcím 
při zřizování městských policií, 
těch správných městských po-
licií, které ve svých občanech 
zvyšují pocit bezpečí.

Děkuji za přečtení těchto pár 
slov, není jednoduché stále ně-
komu něco vysvětlovat, říkat, 
ale je to lepší než slibovat, to já 
a  moji kolegové dělat nebude-
me, budeme jen plnit, co máme 
v programu.

Budeme plnit to, co máme v programu
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LITVÍNOV – O dvou projektech, které zvyšují šanci mladých lidí na 
práci, jednali na poslední schůzi starostové Svazku obcí v regionu 
Krušných hor. Na programu bylo také navyšování členských pří-
spěvků a představení projektu baterií na solární energii do škol. 

Předseda řídicího výboru 
Paktu zaměstnanosti Ústeckého 
kraje a krajský radní Martin Kli-
ka představil starostům projekt 
Transfer. „Je určen pro mladé lidi 
do 29 let. Jediné dvě další pod-
mínky jsou, že nesmí být v  pra-
covním procesu nebo ve škole. 
Projekt je určen také pro mladé 
lidi, kteří se potýkali s  různými 
druhy závislostí, mají nedokon-
čené vzdělání. Proto jsou part-
nery neziskové společnosti, které 
dokážou s takovými lidmi praco-
vat, kontaktovat je a motivovat. 
Do projektu ale mohou samo-
zřejmě vstoupit i mladí lidé bez 
praxe po ukončení studia, ženy 
po mateřské dovolené. V projek-
tu získají motivaci k další práci, 
osobní diagnostiku, mohou se re-
kvalifi kovat nebo získat dotované 
pracovní místo. A to je příležitost 
také pro obce. Zaměstnejte mla-

dé lidi z  vašich obcí a využijte 
příspěvku 20  800 Kč měsíčně 
po dobu jednoho roku. Projekt 
pomůže jak mladým lidem bez 
práce, tak i obcím a samozřejmě 
i dalším zaměstnavatelům,“ oslo-
vil starosty krajský radní. Dru-
hý projekt představila Dagmar 
Prošková, zástupce Stření školy 
Educhem. „Projekt se zaměřuje 
výhradně na lidi s  nízkou kvali-
fi kací bez rozdílu pohlaví a věku. 
Lidé v  projektu mohou získat 
rekvalifi kace i podporovaná pra-
covní místa. Opět je to příležitost 
pro menší obce, které by mohly 
využít příspěvek z  projektu na 
zaměstnání lidí například při 
údržbě a úklidu v obci. Příspěvek 
je vyšší, než nabízí v  současné 
době Úřad práce ČR na veřejně 
prospěšné práce. Projekt je určen 
výhradně pro lidi z  obcí sdruže-
ných v SORKH,“ uvedla Dagmar 

Prošková. Aktivitu Ústeckého 
kraje v  oblasti zaměstnanosti 
ocenil starosta Meziboří Petr 
Červenka: „Pakt zaměstnanosti 
Ústeckého kraje udělal velký kus 
práce. Krajskému radnímu Kliko-
vi patří poděkování za aktivitu, 
bez níž by peníze pro nezaměst-
nané v  Ústeckém kraji nebyly. 
Připomínám, že se zasadil také 
o navýšení rozpočtu na aktivní 
politiku zaměstnanosti krajské 
pobočky Úřadu práce ČR.“

Starostové v  dalším bodě 
programu schválili navýšení 
členského příspěvku na 4 Kč 
za jednoho obyvatele. Dále se 
seznámili s  projektem SMAR 
ENERGY SCHOOL, který 
představil Ludovít Hamaš ze 
společnosti EMEL. Nabídka se 
týkala výhradně obcí, které jsou 
zřizovateli základních škol. Jed-
ná se o baterie na solární ener-
gii, které jsou schopné uschovat 
energii získanou ze solárních 
panelů během dne a uvolňovat 
ji v  době, kdy slunce nesvítí. 
„V České republice by se jednalo 

o pilotní projekt. Pro školy by to 
znamenalo úsporu na energiích. 
Naše baterie jsou navíc unikát-
ní. Jsou netoxické a nevýbušné, 
proto jsou vhodné na umístění 
do škol,“ uvedl Ludovít Hamaš. 
Projekt zaujal starostku Litví-
nova Kamilu Bláhovu i staros-
tu Horního Jiřetína Vladimíra 
Buřta. Oba ale měli výhrady 
a hlavně řadu otázek. „Je to dob-
rá myšlenka, ale chybí nám de-
taily. Jaká je fi nanční náročnost 
projektu pro obce, zda odpovídá 
platné české legislativě, jaké je 
technické řešení. Jaké jsou roz-
měry takové baterie, aby se nám 
do škol vůbec vešla. Jaká je rych-
lost nasazení uchované energie. 
Pokud nebudeme mít odpovědi 
na všechny otázky, nemůžeme 
předložit návrh ani radě ani za-
stupitelům,“ upozornila Kamila 
Bláhová. Starostové se proto 
shodli, že zástupci fi rmy EMEL 
osloví energetika z  Litvínova, 
se kterým si všechny zejména 
technické nejasnosti projektu 
upřesní.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov nesouhlasí s  novým zákonem o odpadech. 
Přesto se ale nepřipojí k petici, kterou proti zásadním změnám v zá-
konu připravily fi rmy nakládající s odpadem. 

O připojení podpisu pod pe-
tici jednala rada města už před 
prázdninami. Tehdy se ale rad-
ní rozhodli požádat o stanovis-
ko Výbor pro životní prostředí 
a limity těžby. „Rada města Lit-

vínova loni uložila vedoucímu 
odboru nakládání s majetkem 
městského úřadu, aby připra-
vil materiál s navrhovanými 
zásadními změnami k zákonu 
o odpadech a zároveň zajistil ve 

spolupráci s odborem životního 
prostředí projednání ve Výbo-
ru pro životní prostředí a limity 
těžby,“ uvedla starostka města 
Kamila Bláhová. Výbor navrhl 
odmítnutí návrhu odpadové-
ho zákona tak, jak byl navržen 
Ministerstvem životního pro-
středí. „Nesouhlasíme s  tím, že 
zákon zjevně preferuje spalová-

ní odpadů před jejich recyklací. 
Ministerstvu zasíláme dopis, že 
Rada města Litvínova podporu-
je takovou úpravu zákona, která 
sice zachová zákaz skládkování 
odpadů od roku 2024, ale sou-
časně zajistí přednost recyklace 
a materiálového využití odpadů 
před jejich spalováním,“ doplnila 
starostka.  (pur)

NE! Novému zákonu o odpadech

Hlavy krušnohorských měst a obcí 
jednaly o příležitostech pro mladé

  Starostům SORKHu představil krajský radní projekt pro mladé lidi.
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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 to-
hoto 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 ve-
likost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů 
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Te-
lefon: 722 070 756. Most

 ■ Prodám lednici Sharp A+++, 
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000 
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Lit-
vínov – Osada. Telefon: 736 469 
724

 ■ Prodám parabolu „satelit“, bez 
držáku, cena 800 Kč. Litvínov – 
Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám DVB-T přijímač s funk-
cí nahrávání, značka Alna-T-1600, 
ještě 1 rok záruka. Původní cena 
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám roletu, světlá a krémo-
vá, 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 ma-
dlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový 
koupelnový komín 200 Kč. Litví-
nov – Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám válcovou ždímačku 
kovovou, v dobrém stavu. Značka 
Perla – cena 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám krabice různých zby-
lých dlaždiček, obkládaček. Na 
ceně se lze dohodnout – symbo-
lická. Litvínov – Osada. Telefon: 
736 469 724

 ■ Prodám hezký přehoz do dív-
čího 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, vý-
borné místo, nízké náklady, cena 
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ
 ■ Žena 55/172, hledám muže asi 

v mém věku, vyšší postavy ke spo-
lečným schůzkám, jsem pohodo-
vá, 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-

mělého pána, nekuřáka. Telefon: 
731 389 028

 ■ 68 let, 175 cm, střední posta-
vy, 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. Tele-
fon: 723 035 568

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Kdo nabídne práci – úklid, 

různé práce na zahradě, hlídání 
se psem, mám vlastního, pouze 
Most, i kopání může být, jsem dů-
chodce. Telefon: 732 403 132

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 30. 10. 2016 

to bude již 20 let, co 
nás opustil náš syn 
a bratr Vláďa Vanču-
ra. Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou maminka a 
sestra Vlastina

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.

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

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

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. nastavitel-
ná vyhřívaná Sport sedadla, Alu kola s pro-
fi lem 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

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 komu-
nikace, je napojený na vodovod, elektriku a má vlastní septik. 
Plyn je přiveden k domu, ale dům není na plyn napojen. Vy-
tápění domu zajišťují lokální kamna na tuhá paliva. Celková 
plocha pozemku je 453 m2 (zastavěná plocha a nádvoří). Po-
zemek 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 schvále-
ného odhadu obvyklé ceny 
nemovitosti. Daň z nabytí 
u této zakázky hradí kupující. 
Cena 1 400 000 Kč. Telefon: 
775 325 985

MOST – Nový, krásný geopark vyrostl v  zahradě 1. základní školy 
v  Mostě (pod nemocnicí). Na jeho vybudování poskytla škole fi -
nanční prostředky Vršanská uhelná a to v rámci projektu Chytrých 
hlav. 

Využívat ho mohou nejen 
žáci a učitelé školy, ale i veřej-
nost a žáci okolních škol. 

Geopark zahrnuje ukázky ge-
ologických přírodnin z  období 
prvohor, druhohor, třetihor až 
po čtvrtohory. Jde o naučnou 
„stezku“, kde je k vidění mnoho 
zajímavých a jedinečných expo-
nátů. Geopark byl slavnostně 

předán do užívání tento týden. 
„Geopark jakožto součást arbo-
reta jsme mohli vybudovat díky 
fi nančnímu příspěvku Vršanské 
uhelné, protože jsme jako škola 
v  rámci Chytrých hlav obdrželi 
na jeho vybudování částku 300 
tisíc korun,“ uvedla při slavnost-
ním otevření geoparku ředitelka 
školy Jana Nachtigalová a podě-

kovala donátorům, ale také uči-
telkám Ivaně Strnadové a Iloně 
Korandové, autorkám projektu. 
„Děkuji také panu Machovi z bí-
linské přírodovědné společnosti, 
který pro nás tyto nádherné ex-
ponáty našel a přivezl nám je,“ 
dodala ředitelka školy s  tím, že 
geopark je určen i pro veřejnost. 
Ti, kdo sem přijdou, dostanou 
k  dispozici studijní materiál 
a mohou zde zkoumat jednot-
livé exponáty a s geologickým 
kladívkem si mohou zahrát na 
geology. 

„Snažili jsme se tímto fi nanč-
ním obnosem přispět na něco, 
co škola považuje za prospěšné 
jak pro žáky, tak i pro pedagogy 
a pochopitelně jsme podpořili to, 
co má trvalejší hodnotu. Doufá-
me, že sem najdou cestu jak ško-
láci, tak i jejich rodiče a další ve-
řejnost,“ uvedl generální ředitel 
Vršanské uhelné Vladimír Rou-
ček. „Myšlenka se stala skuteč-
ností, i když uplynulo několik let. 
Školy se mají otevírat veřejnosti 
a toto je krok, kdy se toto může 
realizovat,“ uvedla Ivana Str-
nadová z 1. ZŠ a ještě podotkla: 
„Geopark by měl sloužit k tomu, 
aby se tu děti seznámily s nebližší 
geologickou stavbou, kterou tady 
máme, tedy s  Krušnými horami 
a Českým středohořím. Měly 
by znát věci, které jsou důležité 
i z hlediska národního hospodář-
ství, jako je uhlí apod. V expozici 
je vše od prvohor až po čtvrtoho-
ry, i když ve čtvrtohorách nebyly 
zkameněliny, takže tu jsou ukáz-
ky štěrku, písku apod.“  (sol)

Základní škola ve Svážné se 
chlubí unikátním geoparkem

  Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček obdivoval 
společně s dětmi nový geopark.

Dne 24. 9. oslavili pan Josef 
Čech a Alžběta Čechová z Most  

50. vý očí svatby. 
Stále hodně zdraví, štěstí 

a život ího elánu, přeje rodina 
Křivanova, Mar š, sy  Pepa 

a Peg š.
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Litvínov hraje dnes 
s Vítkovicemi

Hokejisté extraligového 
HC Verva Litvínov se dnes 
opět představí svým fa-
nouškům na domácím ledě. 
V utkání 8. kola naší nejvyšší 
soutěže přivítají Vítkovice. 
Zápas na Zimním stadionu 
Ivana Hlinky v Litvínově za-
číná už v 17.10 hodin.

V pondělí v Mostě na 
derby

Derby utkání WSN ligy 
čeká hokejisty týmu HC 
Most. Ti po sobotním duelu 
v Třebíči nastoupí v pondělí 
3. října doma proti Stadionu 
Litoměřice. Utkání začíná 
v  tradičním čase 17.30 ho-
din.

Souš doma přivítá 
Neratovice

Tým Neratovice/Byško-
vice bude v  sobotu 1. října 
soupeřem domácího Baníku 
Souš. Utkání 8. kola divizní 
fotbalové skupiny B začí-
ná na hřišti v  areálu Souše 
v  16.30 hodin. Druhý náš 
zástupce v divizi, celek MFK, 
se představil doma ve středu, 
v  dohrávce 6. kola proti SK 
Úvaly. 

Litvínov s Krupkou, 
Horní Jiřetín v Žatci
Také krajský přebor fot-

balistů pokračuje o víkendu 
dalším kolem. FK Litvínov 
hraje doma v sobotu 1. října 
od 16.30 hodin s TJ Krupka. 
Sokol Horní Jiřetín zajíždí ve 
stejný den k utkání do Žatce.

Fotbalistky přivezly 
tři body

V dalším kole divize sku-
piny A fotbalistek se předsta-
vily hráčky Baníku Souš do 
Teplic, kde se utkaly s místní 
rezervou. Tu nakonec jasně 
přehrály a odvezly si výhru 
0:4. Branky vítězů střílely 
Polívková, Tóthová, Šumová 
a Králová.

Hokejistky 
deklasovaly tým Esa 

Praha
Na ledě v Klášterci nad 

Ohří tým hokejistek HC Lit-
vínov exceloval a nováčka 
soutěže jasně přehrál. Lit-
vínovský tým vede tabulku 
soutěže. Branky v utkání stří-
lely: Šrámková 5, Chmelová 
3, Horáková 2, Brotánková, 
Ajchlerová, Holá a Kolářová.

Trojice z Litvínova 
jede na sraz 

Česká hokejová reprezen-
tace U16 se sejde na jedno-
denním kempu ve Velkých 
Popovicích. Kemp se koná 
4.  října od 9.00 do 15.30 
hodin. Na sraz byli pozváni 
také tři hokejisté litvínov-
ského mladšího dorostu, a to 
Daniel Jouza, Josef Kitzber-
ger a Marek Berka!  (jak)

y

TOMSK -V polovině měsíce září se konalo v dalekém sibiřském Tom-
sku fi nále letošního ročníku Světového poháru mezinárodní potá-
pěčské federace CMAS v ploutvovém plavání a rychlostním potápě-
ní. 

Nový a supermoderní pla-
vecký areál přivítal kompletní 
světovou špičku ploutvových 
plavců. Perfektní organizací zá-
vodu ruští pořadatelé nasadili 
vysokou laťku pro organizáto-
ry podobných soutěží v  celém 
světě. 

Závodu se zúčastnilo druž-
stvo mosteckých juniorek ve 
složení: Karolína Dérerová. Ka-
rolína Žižková, Eliška Trollero-
vá. Lucie Kolaříková, Daniela 
Uhlířová, Ilona Běhounková 
a Dominika Srbová. 

Mostecké plavkyně nastoupi-
ly do závodu těsně po absolvo-
vání náročného letního soustře-
dění zaměřeného především na 
objemovou přípravu, což mělo 
spolu s  pětihodinovým časo-
vým posunem vliv především 
na začátku závodu na výkony 
v bazénu. Přesto mostecké dív-
ky navázaly na úspěchy z  celé 
sezony a ziskem bodů se posu-
nuly na celkově druhou příčku 
v  hodnocení juniorských žen-
ských družstev Světového po-
háru. Nad síly závodnic z Mostu 

tak bylo pouze domácí družstvo 
Tomského regionu. Z celkového 
počtu 137 klasifi kovaných týmů 
za děvčaty Uhlomostu skonči-
lo družstvo polského Delfínku 
Chodiez. V  individuálních zá-
vodech byla tradičně nejúspěš-
nější silná štafeta ve složení 
Dérerová – Trollerová - Žižko-
vá - Kolaříková, která vyplavala 
stříbrnou medaili opět za domá-
cími dívkami.

Výkony, které mostecká děv-
čata předváděla v  průběhu celé 
sezony, je v konečném hodnoce-
ní Světového poháru posunuly 
vysoko i v hodnocení jednotliv-
kyň. V  konkurenci celkem 437 
závodnic z  celého světa obsa-
dily Karolína Dérerová čtvrtou, 

Karolína Žižková pátou a Lucie 
Kolaříková šestou příčku.

Velmi pozitivním faktem je, 
že kompletní družstvo zůstává 
v juniorské kategorii i pro příští 
ročník a může se pokusit zaúto-
čit na celkové vítězství v sezoně 

2017. Vedení oddílu Uhlomost 
– sport a mostečtí ploutvoví 
plavci děkují městu Most, Ús-
teckému kraji a sponzorům za 
podporu, bez které by nebylo 
možné podobnou akci absolvo-
vat.  (jak)

Juniorky Uhlomostu druhé ve 
Světovém poháru v ploutvovém plavání

CHOMUTOV - Během uplynu-
lého víkendu se uskutečnil již 
33. ročník Velké ceny města 
Chomutov. Z  plaveckého klubu 
Litvínov se na těchto závodech, 
při kterých byly k vidění skvělé 
výkony české plavecké špičky, 
včetně účastníků letních olym-
pijských her v  Riu – Simony 
Baumrtové, Pavla Janečka, Jana 
Micky, Lucie Svěcené, Barbory 
Seemanové, Barbory Závadové 
a dalších, dařilo nejvíce Kamile 
Javorkové a Adamovi Novákovi.

Kamila Javorková, která je od 
června dvojnásobnou mistryní 
ČR v  kategorii dvanáctiletého 

žactva, nenechala nikoho na 
pochybách a všem svým sou-
peřkám, v každém ze svých šesti 
startů, ukázala pouze záda, když 
si na tratích 100 m motýl, 200 m 
znak, 100 m volný způsob, 200 
m volný způsob, 100 m znak 
a 200 m polohový závod dopla-
vala pro zlaté medaile. 

Adam Novák v  kategorii 13 
a 14letého žactva zvítězil na 
tratích 50 m motýl a 200 m po-
lohový závod, stříbrný dohmátl 
v závodech 200 m motýl a 50 m 
prsa a sbírku cenných kovů do-
plnil bronzem na 200 m prsa. 

(has, jak)

LITVÍNOV – Až v utkání 6. kola Tipsport extraligy se podařilo hoke-
jistům HC Verva Litvínov vyhrát domácí utkání, když přetlačili hos-
tující Mountfi eld Hradec Králové po samostatných nájezdech. 

„Odehráli jsme myslím naše 
nejlepší domácí utkání. Vytvořili 
jsme si dost šancí, hlavně v přesi-
lovkách. Hráli jsme je v pohybu, 
bohužel jsme je ale neproměňova-
li. Každý hostující rychlý protiútok 
byl nebezpečný a nás mnohokrát 
výborně podržel brankář. Za sta-
vu 1:2 to s námi nevypadalo dob-

ře. Dali jsme trochu šťastný gól na 
2:2, možná i proto, že jsme dnes 
utkání odehráli dobře. V penal-
tách jsme přidali další bod, takže 
jsme spokojeni,“ řekl po skonče-
ní zápasu asistent litvínovského 
trenéra Darek Stránský. V úterý 
se HC Verva představil na ledě 
favorizované Komety Brno.

HC Verva Litvínov – 
Mountfield HK 3:2sn (1:1, 
0:0, 1:1 – 0:0 – 1:0). Branky 
a nahrávky: 14. Gula (R. Han-
zl), 58. Lukeš (Gula, V. Hübl), 
nájezd R. Hanzl – 10. Ku-
kumberg (Červený, Köhler), 
49. Jarůšek (Potulny, Dietz). 
Rozhodčí: Hejduk a Souček. 
Vyloučení: 3:5, navíc Köhler 
(HK) 10 min. Bez využití. Zá-
sahy: Janus 26 - Pavelka 40. 
Diváci: 4 123.   (jak)

PRAHA,  MOST - V závěrečném 
kole první ligy družstev billiard-
-hockeye šprtce nastoupil BHC 
StarColor Most v Praze s cílem 
vylepšit své dosud chudé bodo-
vé konto. 

V souboji s domácí Prague 
NHL se podle očekávání Mos-
tečtí přetahovali o každý bod 
a žádný ze soupeřů si nevytvořil 
výraznější náskok. V závěru po-
slední páté směny byl mostecký 
tým blízko vítězství, poslední 
vteřiny utkání ale vůbec nezvlá-
dl takticky a podlehl poměrem 
9:10. 

Také zápas proti Sokolu Sto-
chov měl vyrovnaný průběh 
a skončil remízou 10:10. S pou-
hými dvěma získanými body 
obsadil BHC StarColor Most 
poslední deváté místo a nemá 
jistotu účasti v příštím ročníku 
nejvyšší soutěže. Alespoň dvě-
ma členům BHC Most, Fleišma-
novi a Bednářovi, přineslo zá-
věrečné kolo1. ligy radost. Oba 
totiž hostují ve WIP Reklama 
Dobrá Voda a v jeho dresu vy-

hráli základní část1. ligy a v lis-
topadové nadstavbě budou hrát 
o mistrovský titul.

Pro BHC StarColor Most B 
skončila také druhá liga druž-
stev. Již bez ambicí na postup do 
fi nále odehrál tým své závěreč-
né zápasy rovněž v Praze, kde 
podlehl jak ESH Praha 3:4, tak 
stochovskému béčku 2:4.

Podzimní část sezony zahájili 
ve Středisku volného času Most 
rovněž air-hockeyisté. I v letoš-
ním roce probíhá díky fi nanč-
nímu příspěvku United Energy 
program Air-hockey školám. 
V  turnaji mostecké soukromé 
ZŠ Optima zvítězil Jakub Dole-
žal před Emou Srnkovou a Dari-
nou Daňkovou. V souboji žáků 
ZŠ Meziboří byl nejlepší Adam 
Štandera, druhé místo obsadil 
Adam Devera a třetí příčku Petr 
Zeman. 

Nejbližší soutěžní program 
nabízí dva billiard-hockeyové 
turnaje. Hrát se bude o Pohár 
města Meziboří a o Pohár města 
Mostu.  (has, jak)

PRAHA – V dalším kole WSM ligy se tým hokejistů HC Most předsta-
vil na ledě pražské Slavie. Domácí byli v utkání favoritem, nicméně 
Mostečtí je dokonale zaskočili a po zásluze si odvezli tři cenné body. 

Most přitom nezačal vůbec 
dobře, když po téměř bezbran-
kové první třetině v  jejím sa-
motném závěru inkasoval. Jenže 
ze strany domácích Slávistů to 
bylo vlastně vše. Pak už stříleli 
góly pouze hosté. Nejdříve vy-
rovnal zkušený Alinč, aby ve 35. 

minutě otočil skóre ve prospěch 
Mostu Válek. V posledním děj-
ství přidali přesné trefy Šimeček 
a Rod a vítězství Mostu za tři 
body bylo na světě. 

Slavia Praha – HC Most 1:4 
(1:0, 0:2, 0:2). Branky a na-
hrávky:20. Kverka (M. Drtina) 

– 24. Alinč (Rod, Kokeš), 35. 
Válek (Řehoř), 50. J. Šimeček 
(Mráz), 58. Rod . Rozhodčí:-
Tomáš Luczków, Jan Čížek,-
David Potůček. Vyloučení:2:5. 
Využití:1:2. Sestava HC Most: J. 
Hübl – Rulík, J. Novák, Kokeš, 
Hora, Strejček, K. Černý – Rod, 
Alinč, Smolka – Kubinčák, 
Válek, Řehoř – Mráz, J. Šime-
ček, Stříbrný – Mical, Slavíček, 
Trübenekr.  (jak)

Mostečtí dokonale zaskočili 
Slavii a vezou si tři cenné body

Konečně domácí výhra, 
Litvínov přetlačil Hradec

Javorková šestkrát 
zlatá při Velké ceně 
města Chomutova

Na závěr první ligy 
pouze bod, v Mostě 
se hrá air - hockey

VELVARY - Další utkání divizní skupiny B sehráli fotbalisté Souše na 
půdě nováčka soutěže Slovanu Velvary. K utkání hosté odjížděli s cí-
lem získat všechny tři body, což se jim nakonec podařilo. 

„Utkání bylo ze strany do-
mácích velmi tvrdé a jeho hráči 
hráli až zákeřně. Kdyby Velvary 
inkasovaly v zápase celkem dvě 
až tři červené karty za neskuteč-
ně brutální hru a fauly, nikdo 
by se nemohl divit!!!“ řekl po 
utkání kouč Souše Pavel Kou-
tenský s  tím, že smeká před 
svými hráči, jak udrželi nervy 

na uzdě a jak dokázali zvrátit 
utkání. „V zápase jsme museli 
neskutečně a hlavně nečekaně 
improvizovat kvůli nenadálým 
zraněním od soupeře, ale doká-
zali jsme přeskupit řady a kluci 
mákli pro tři body, které si za-
slouženě odvážíme. Celý tým 
bojoval a při troše zkušeností 
mohl zvítězit i vícególovým roz-

dílem. Rozhodla i fyzická kondi-
ce našeho týmu a vůle,“ uzavřel 
Koutenský.

Slovan Velvary - Baník Souš 
1:2 (1:2). Branky:  58. Klempt - 
32. Štípek, 34. Koubek. Rozhod-
čí : Klupák – Kyncl, Plzák. ŽK 
3:2, ČK 1:0. Diváci 160. Sestava 
Souše: Unger – Matyáš (76. P. 
Hlaváček), Bohata, Junek, Pro-
kop, - Christof, Nobst - Zápo-
tocký, Koubek (63. Diego, 76. 
Kopta ), Hynek - Štípek (92. 
Karlovec).  (jak)

Souš si zaslouženě odvezla 
vítězství z půdy nováčka soutěže
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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 ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – Nový kalendář na rok 
2017 výtvarníka Pavla Lakomé-
ho se křtil v zahradě mostecké-
ho oblastního muzea. Kalendář 
zahrnuje obrazy známého litví-
novského umělce, které může 
veřejnost „na živo“ vidět v praž-
ské galerii Šestka ještě do konce 
měsíce. 

Slavnostního křtu kalendáře 
se ujal kromě Pavla Lakomého 
také ředitel muzea Michal Sou-
kup a spisovatel a nakladatel 
Jiří Švejda, který spolupracoval 
na tvorbě kalendáře po tech-
nické stránce. Kalendář se křtil 
v muzeu i u příležitosti výstavy 
dřevěných soch a plastik, kte-
ré tu Pavel Lakomý vystavuje. 
Jednu ze soch s  názvem „Čas“ 
zhotovil umělec přímo pro 
muzeum, kde byla socha slav-
nostně odhalena přesně před 
rokem. Desítku soch prodejní 
výstavy Pavla Lakomého bu-
dou moci návštěvníci v zahra-

dě muzea sledovat ještě pár 
týdnů. Potom odtud budou 
sochy odinstalovány, aby se ne-
poškodily. 

Kalendář Pavla Lakomého 
zahrnuje jeho obrazy vzniklé 
v posledních třech letech. „Měl 
jsem výstavu v  Německu, kde 
byly sochy i obrazy a tam bylo 
jakési gró výstavy obrazů, která 
je momentálně v  Šestce v  Pra-
ze,“ říká výtvarník Pavel La-
komý. Podle jeho slov se jedná 
o kalendář, jehož většinu obra-
zů umělec ještě vlastní. „Zatím 
se prodal jen jediný obraz, který 
je v kalendáři na úvodní straně, 
jmenuje se Relativita a prodal 
se během vernisáže,“ podotkl 
malíř. Ten také prozradil, že se 
jedná o jeho šestnáctý kalen-
dář v  pořadí. „Kalendáře jsem 
vydával od roku 1997, kdy vyšel 
první. Pak každoročně násle-
dovaly další až do roku 2012. 
Teď jsem se rozhodl vydat ještě 
jeden, šestnáctý, a to u příleži-
tosti dvacátého výročí od jejich 
vydávání,“ řekl dále umělec. 
Kalendáře vyšly v  nákladu 
1200 kusů a k dostání jsou jen 
na dvou místech. Pár výtisků 
má Oblastní muzeum v Mostě 
a zakoupit je ještě lze i v  pro-
dejně knihy v  Kostelní ulici 
v Litvínově. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Pavla Lakomého 
jsme se zeptali:

Proč jste zvolil pro výsta-
vu soch a křest kalendáře 
právě oblastní muzeum?

„Měl jsem výstavu svých 
soch na třech místech, mos-
tecké muzeum bylo jedním 
z  nich. Výstavu jsem zde 
zvolil i z  toho důvodu, že 
si muzeum ode mě jednu 
sochu objednalo, navíc stě-
hovat takto objemné a těžké 
sochy není nic jednoduché-
ho. Sochy jsem odtud chtěl 
odstěhovat už dříve, ale pro-
tože si ředitel muzea objed-
nal sto výtisků mého nového 
kalendáře, tak jsme tu ostat-
ní sochy ještě nechali, aby to 
mělo nějakou logiku. Během 
října je chci ale odstěhovat. 
Stojí už nějaké roky na zemi 
a na trávě, což by neměly. Je 
pro ně lepší, když stojí na ně-
jakých betonových deskách. 
Protože ale pořád cestova-
ly po výstavách, tak neby-
lo možné je udělat. Sochy 
teď potřebují „servis“. Jsou 
to sice velké věci, které by 
měly vydržet staletí, ale tím, 
že stojí na trávě, tak táhnou 
vodu a není to pro ně dobré.“ 

Prozradíte něco bližší-
ho k soše „Čas“, kterou jste 
věnoval muzeu. Jak vlastně 
vznikla?

„Sochu Čas vlastně zná-
zorňuje prázdná kápě. Evo-
kuje ducha času. Sedí na 
knížkách a v  ruce třímá 
přesýpací hodiny. Myslím, 
že pro muzeum je to symbo-
lické. Skica se panu řediteli 
hodně líbila a vnímal to i jako 
symboliku pro muzeum. Na 
její zhotovení sem sehnal 
obrovský kmen, který měl 
asi 140 cm v průměru. Byl to 
padlý strom z jedné zahrady 
u Mělníka. Jednalo se o dub. 
Když jsem na tomto kmenu 
začal pracovat, měl dvě a půl 
tuny. Když byl hotový, tak 
měl už jen jeden a půl tuny. 
Je to největší socha, kterou 
jsem ze dřeva dělal. Z  dubu 
dělám nejraději, i když to 
není jen kvůli trvanlivosti. 
Taková socha vydrží desítky 
a desítky let…“ 

V muzeu se křtil nový kalendář

KrmítkoKrmítko

RelativitaRelativita

Vědět, kam šlápnoutVědět, kam šlápnout

Když příběhy odlétají na jihKdyž příběhy odlétají na jih

Když se trůn nakláníKdyž se trůn naklání

Ředitel muzea prezentoval přítomným nový kalendář.

Pavel Lakomý rozdával autogramy. 

Křtu kalendáře se ujal (zprava) Jiří Švejda, Pavel Lakomý a ředitel muzea Michal Soukup. 

Socha Čas, kterou zhotovil Pavel Lakomý pro mostecké muzeum. 


