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Zastupitelé jsou ve při – důvod je park za 73 milionů
MOST – Most jde do finále o finanční podporu z Nadace Karla Komárka na rekonstrukci parku Střed. Zastupitelé sice odsouhlasili
podmínky pro poskytnutí nadační podpory, ale jejich schválení
předcházela vyostřená diskuse. V případě, že by město Most v grantu zvítězilo mezi 28 uchazeči z celé České republiky, získalo by na
rekonstrukci parku od nadace 25 milionů korun. Dalších 48 milionů
by muselo zaplatit ze svého.
„Potřebuje město Most dva
parky? Ze Šibeníku bude lanové
centrum… Park Střed by měl být
za 73 milionů korun a z grantu je
pouhých 34 procent. Zbývajících
téměř padesát milionů korun to
bude stát město. To na to máme?“
podivovala se zastupitelka za
ANO Berenika Peštová. Vedení
města ale argumentovalo tím, že
náklady na rekonstrukci parku
jsou pouze orientační, skutečné
by měly být výrazně nižší. „Výzva nabízí prostředky, za které
jsme rádi, protože původní projekt, který na park byl, bychom
financovali z rozpočtu celý. Nyní
máme možnost využít výzvy
a jsme připraveni v rámci rozpočtu jej financovat,“ vysvětlil jí
náměstek primátora Marek Hrvol. Ten mimo jiné také připomněl, že město má více parků,
přičemž tento je již v tak žalostném stavu, že si zasluhuje péči
a obnovu. „Město je v dobré finanční kondici, takže na opravu
parku má. Podoba parku, jakou
navrhuje projektový záměr, vze-

šla od občanů města, kteří by byli
rádi, aby byly zachovány vodní
kaskády. Ráz parku tudíž zůstane v původní podobě. Na akci se
bude vyhlašovat architektonická
soutěž,“ podotkl ještě primátor
Jan Paparega. Zastupitelka Jana
Zudová (ANO) se v diskusi ještě zajímala, kolik stál původní
projekt, s nímž už jednou město
o grantové prostředky žádalo,
ale kvůli nedostatku prostředků ve výzvě neuspělo. „Původní
projekt představoval okolo pětapadesáti milionů korun,“ reagoval na dotaz náměstek Hrvol.

Park hotov v roce
2021
Z 28 uchazečů se Most nejprve dostal do užšího výběru
mezi čtyři kandidáty. V současné době je ve finálním kole, kde
se bude o grant ucházet už jen
s posledním uchazečem – Ostravou/ Porubou.



Park Střed je v žalostném stavu. Podaří se městu Most zvítězit v „duelu“ s Ostravou a získat grant na opravu z nadace?

 Sněhurka a trpaslíci
MOST – V divadle
rozmanitostí se v
sobotu 16. září od
10 hodin odehraje
pohádka o krásné
Sněhurce, zlé královně
– maceše, kouzelném
zrcadle, otráveném
jablku a o sedmi malých
človíčcích, kteří se
o Sněhurku starají a
nakonec jí přivedou i
statečného zachránce.
Vstupné 70 Kč.

 Než vyjde večernice
MOST – V sobotu 16.
září od 20 hodin se pro
děti u koupaliště Ressl
uskuteční již 23. ročník
pochodu pohádkovým
lesem. Akci pořádá dětská organizace Zálesák
Most.

Řidiči, nechte auto doma
MOSTECKO – Řidiči, nechte auto
doma! Máte hromadu důvodů…
Využít totiž můžete MHD, která
je spolehlivá, chytrá, zdravější,
rychlá, pohodlná, bezpečnější
a vyplatí se… Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova odstartoval novou kampaň.
Kampaň s názvem Máte Hromadu Důvodů, zkráceně MHD,
je zaměřená na potenciální
cestující, kteří dosud využívají
k cestování zejména osobní automobil. Mostecký dopravce je
jedním z osmnácti dopravních
podniků, kteří tuto kampaň
spustili. Kampaň odstartovala
začátkem září. Skončí až v květnu příštího roku, ale její hlavní
část se odehraje od září do listopadu. V Mostě navíc navazuje
na nedávnou kampaň „NECHTE AUTO DOMA“, kterou prezentovalo město Most na jaře
letošního roku. „Cestující a řidiči

už dnes vidí na vybraných tramvajových zastávkách v Mostě
a Litvínově, na bocích autobusů
a tramvají, reklamní folie, které jednou větou pojmenovávají
městskou hromadnou dopravu.
MHD je totiž podle nás spolehlivá, chytrá, zdravější, rychlá, bezpečnější, pohodlná a vyplatí se,“
řekl šéf Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský. Hlavním cílem kampaně je přesvědčit obyvatele,
kteří dosud MHD nevyužívají,
aby poznali její výhody. „Je možné, že mnozí obyvatelé Mostecka
ani nevědí, co všechno se v naší
MHD mění. Snažíme snižovat
stáří vozového parku, zvyšovat
kvalitu řízení dopravy tak, abychom dodržovali jízdní řády,
v provozu jsou i tramvajové a autobusové zastávky osazené informačním systémem,“ vyjmenoval
dále ředitel Dunovský.


 Taneční odpoledne
MOST – Navštivte
v neděli 17. září od
15.30 hodin Benedikt
Most a užijte si k tanci
i poslechu country
kapelu Stará sešlost.
Vstupné zdarma.
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Knihy budou „za babku“
MOST - V městské knihovně
se uskuteční Burza knih. Knihy
za „lidové ceny“ si můžete přijít zakoupit od 18. do 23. září
v provozní době knihovny, tedy

každý všední den kromě středy
od 10 do 18 hodin a v sobotu od
9 do 12 hodin. V nabídce budou
různé tituly různých žánrů.
(nov)

Hardox v Rokáči
MOST - V pátek 15. září vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady domácí skupina HARDOX. Kapela vznikla v roce
2009, dalo by se tedy říct, že je
to nová kapela. Leč opak je pravdou, neboť každý z jejích členů

má nějakou tu hudební minulost
již za a snad i před sebou. Stylově
se hlásí k rocku. V Rokáči zahraje v sestavě: Kytara, zpěv – Marian, Basa, zpěv – Jarda, Kytara
– Venca, Bicí – Martin. Začátek
v 21 hodin.
(nov)

komunální politika

Zastupitelé vzali jednání „šmahem“
MOST – Zatím nejkratší jednání mosteckých zastupitelů se uskutečnilo začátkem září po prázdninové přestávce. Mostečtí politici
rokovali v počtu pětatřiceti a pouhou půldruhou hodinu. Příště se
zastupitelé sejdou 23. listopadu.

Investoři v Josephu
Zastupitelé odhlasovali prodej pozemků v rozvojové zóně
Jopseph u Havraně společnosti Atlas Box and Crating
Czech, s. r. o. za účelem výstavby nového závodu na výrobu
obalových produktů s tím, že
v první etapě hodlá investor
vytvořit 30 pracovních míst.
„V minulém roce nedošlo k uzavření kupní smlouvy, investor
si záměr rozmyslel. Nyní byla
zahájena nová jednání, která,
doufáme, budou úspěšná,“ uvedl
náměstek Marek Hrvol. Kromě
toho hlasováním prošel také
prodej pozemků v zóně společnosti Yankee Candle, s. r. o. za
účelem rozšíření areálu.

Cena města Mostu pro
dva

Promenádní koncert
naposledy v atriu radnice
MOST - Osmý a poslední Promenádní koncert si můžete
vychutnat v atriu Magistrátu
města Mostu v pátek 15. září
už od 15.30 hodin. K poslechu
zahraje Big Band Zdenka Töl-

Dohady se strhly jako již
tradičně při udílení Ceny města Mostu za rok 2016. Radní
navrhli zastupitelům schválit
na Cenu města dva kandidáty,

Antonína Šlégra, vedoucího
městského útulku za jeho práci
a vedení útulku. Druhého kandidáta, Jiřího Nováka, předsedu
představenstva Krajské zdravotní, za jeho dosavadní činnost
ve vedení společnosti a za to, že
se zasadil o zvyšující se kvalitu
poskytované zdravotní péče nejen v mostecké nemocnici, ale
i dalších nemocnicích Krajské
zdravotní. Jana Zudová za ANO
vznesla protinávrh s tím, že místo Antonína Šlégra požadovala
cenu udělit pedagogovi a psychologovi Josefu Šiklovi. „Chtěli
bychom se přiklonit k řadě dopisů, které navrhují na nominaci
pana Šikla, nejen za jeho takřka
šedesátileté působení v oblasti
pedagogiky a psychologie, ale
i jako člověka, který má velmi
dobré doporučení,“ zdůvodnila
svůj protinávrh Jana Zudová.
Ještě před hlasováním o protinávrhu požádala zastupitelka
Hana Aulická o desetiminutovou přestávku k poradě klubů.
Protinávrh ANO však nezískal

dostatečnou podporu a cena
města Mostu tak byla udělena
třiceti čtyřmi hlasy PRO v původním znění.

Dotace na sport
Městští poslanci také odhlasovali dotaci novému seniorskému
Mosteckému hokejovému klubu, s. r. o. na zajištění provozu
v sezoně 2017/2018, a to ve výši
milion a sto tisíc korun. Stopětadvacet tisíc korun obdrží také
Mostecký fotbalový klub, o. p. s.
na sportovní vybavení. Částku
poskytne město klubu z daru od
Vršanské uhelné.

Taxík Maxík jede
Město Most se zapojí do projektu Taxík Maxík. Služeb taxi
určeného seniorům s věkem 70
a více let a hendikepovaným
budou Mostečané moci využívat od ledna příštího roku.
Zastupitelé dali tomuto projektu zelenou a schválili návrhy
smluv včetně smluv o podmínkách provozování automobilu.
Vozidlo určené pro tuto službu
městu daruje Nadace Charty 77 a provoz bude ze svého
rozpočtu dotovat město Most
a provoz zajišťovat Dopravní

podnik měst Mostu a Litvínova. Maximální doba jízdného
bude 30 minut a cena za jednu
jízdu ve výši 30 korun. Provozní doba služby bude od 7 do
15 hodin a objednání služby
budou moci senioři i hendikepovaní učinit telefonicky nebo
e-mailem minimálně pracovní
den předem.

Hospodaření města
Politici vzali na vědomí hospodaření města Mostu k prvnímu pololetí roku 2017 s přebytkem ve výši 221 304 tisíc korun.
Příjmy včetně sociálního fondu
a účtu rozvoje bydlení ve výši
735 325 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši 560 091 tisíc,
nedaňové příjmy ve výši 47 488
tisíc, kapitálové příjmy ve výši
47 770 tisíc a přijaté dotace ve
výši 79 976 tisíc korun. Výdaje
včetně sociálního fondu a fondu
rozvoje bydlení ve výši 514 021
tisíc korun, z toho běžné výdaje
482 754 tisíc a kapitálové výdaje
31 267 tisíc korun. Schválili také
převod zůstatku finančních prostředků na účtu fondu rozvoje
bydlení ve výši 186 080 korun
na účet fondu rezerv a rozvoje.
(sol)

ga a vystoupí i Taneční studio
Kamily Hlaváčikové. V případě
nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v nákupním cěntru
Central. Vstupné je zdarma.
(nov)

Zastupitelé jsou ve při –
důvod je park za 73 milionů
 „19. září bychom měli
prezentovat a obhajovat naše
projektové záměry před hodnoticí komisí nadace. Vítězné město
získá grant ve výši 25 milionů
korun a odbornou podporu při
obnově parku,“ uvedl dále primátor. Přípravy projektu by
měly začít ještě do konce tohoto
roku. Architektonická soutěž by
pak měla začít v září 2018. Poté
by měla následovat projektová
dokumentace a se stavbou by se
mělo začít teprve až v polovině
roku 2020. Nového parku by se
měli Mostečané dočkat nejdříve
v roce 2021.

Lidem vadí rozbitý
park a nepřizpůsobiví,
líbí se jim zeleň
a čistota
Jednou z podmínek, aby se
mohlo město Most ucházet
o grant na rekonstrukci parku,
byl i průzkum veřejnosti. Ten

provedlo město v průběhu loňského roku, a to elektronicky
i pomocí dotazníků. Většina
z dotazovaných (48 %) navštěvuje park denně, většinou ale
parkem jen procházejí. Nejvíce
z dotazovaných (32 %) raději navštěvuje jiný park, celých třicet
procent park nenavštěvuje proto,
že se zde obává o svoji bezpečnost a pro 29 % tazatelů je park
depresivní, nevzhledný a nelíbí
se jim tam. Nejvíce lidem, kteří
park navštěvují alespoň několikrát ročně a vícekrát, vadí v parku nefunkční a rozbité vodní
bazénky, které svádějí k vandalismu, rozbité chodníky a cesty,
na třetí příčce fakt, že park sousedí s vyloučenou lokalitou a pro
mnohé v parku není nic, co by je
lákalo k návštěvě. Naopak pozitivně návštěvníci parku hodnotí
zdejší zeleň a její údržbu, odvoz
odpadků z odpadkových košů
a kvalitní práci technických služeb v rámci úklidu parku.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zastupitelka Jana Zudová se s vervou vložila do vyostřené diskuze ohledně revitalizace parku nad sportovní halou.
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ISKUSE A INTERPELACE

Ptám se znova…
Berenika Peštová znovu požadovala odpověď od primátora Jana Paparegy, zda se účastnil jednání s Ústeckým krajem.
„Dostala jsem sice odpověď na
otázku, ale od tajemnice města
a na něco, na co jsem se neptala. Ptala jsem se vás, zda jste
se účastnil jednání s krajem,
vy jste mi dvakrát do záznamu
řekl, že jste s krajem nikdy nejednal. Mám ale e-mail z kraje, kde mi potvrzuje, že jste se
jednání účastnil a že všechny
vaše dotazy, které jste měl, vám
byly zodpovězeny. Ptám se tedy
znova, byl jste na jednáních,
nebo nebyl?“ dotazovala se zastupitelka za ANO. Primátor
zastupitelce ale vysvětlil, že
není pravidlem, aby na všechny dotazy vznesené na zastupitelstvu odpovídal primátor.
„Já jsem se ale ptala přímo vás
a požaduji odpověď od vás…“
trvala na svém Berenika Pešto-

vá. Primátor vzal její výzvu na
vědomí.

Opravy v mateřinkách
Hana Aulická (KSČM) žádala přehled veškerých investičních akcí, které provedlo město
Most v mateřských školách za
rok 2016 a 2017 a které byly financovány z rozpočtu. Dále požadovala plán investic pro školky na rok 2018 v rámci nového
rozpočtu.

Oprava parku a úklid
ve Vtelně
Zastupitelka se také zajímala, zda již proběhla kolaudace
a převzetí investiční akce na
úpravy a realizaci chodníků
ve Vtelně včetně autobusové
zastávky a zda město plánuje
i úpravu parku po této rekonstrukci. „Část parku doznala
v rámci této rekonstrukce značného poškození a bylo by vhod-

né, aby se dal do původního stavu, nehledě na to, že společnost,
která realizovala rekonstrukci,
provedla ve Vtelně nedostačující
úklid,“ postěžovala si Hana Aulická. Primátor přislíbil, že pokud jde o Vtelno, uklízecí práce
tu bude město ještě korigovat
a poděkoval za podnět, který
se týkal parku. „Místo zkontrolujeme a dohlédneme na to, aby
došlo k nápravě. Úklid nebyl
ani z našeho pohledu dostatečný a i zatravnění nebylo ideální
a řešíme to,“ uvedl primátor Jan
Paparega.

Nepořádek
v pětistovkách
Berenika Peštová (ANO)
ústy některých obyvatel z bloku
575 poukázala na některé nešvary. „Od té doby, co se sem stěhují
nepřizpůsobiví, tak mají zdejší
obyvatelé nehorázný bordel okolo domu. Je možné, aby zde byla

v tomto ohledu zjednána náprava?“ dotazovala se. „Technické
služby místo určitě zkontrolují, a pokud tu bude nadměrný
výskyt nepořádku, určitě učiní
opatření,“ přislíbil primátor.

Cena města je
taškařice
Sáša Štembera (Sč.Most) se
ve své interpelaci vrátil k udílení Cen města Mostu. „Obávám
se, že jak loni, tak letos udělení
této ceny, kterou vidím jako hodně prestižní, není příliš důstojné.
Ukazuje se, že vedení města není
schopné se dohodnout v rámci předsedů jednotlivých klubů,
abychom tuto záležitost mohli
odpovídajícím způsobem prohlasovat. Stává se z toho taškařice,
která je ohledem této ceny nedůstojná. Chci navrhnout, zda by
se v příští sezóně nemohla tohoto
úkolu zhostit pouze rada města…“
(sol)

zpravodajství
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apsali jste nám

Vážená redakce,
jsem pravidelnou odběratelkou Vašeho listu HOMÉR
a mám k Vám prosbu. Zdali
byste nemohli otisknout malé
poděkování dvěma mladým
prodavačům z Mostu z odd: C/
COMFORT: Byla bych Vám velmi vděčná.
Dne 14. 08. 2017 jsem byla
v tomto obchodě zakoupit
vnučce, které bylo včera 17 let,
mobil LENOVO. Byla jsem mile
překvapená ochotou a vstřícností těchto dvou mladých
mužů. Nevyznám se v elektronice, ale vnučka si přála vybraný
mobil, je postižená a tito muži
mi po velmi dlouhou dobu byli
k dispozici až nad rámec svých
povinností.
Velmi dlouhou dobu se mi
věnovali, vše vysvětlili nainsta-

lovali, i přesto, že jsem tomu
moc nerozuměla, tak opravdu
byli velice ochotní, COŽ SE
DNES NEVIDÍ. Proč Vám to
píši. Je mi 75 let, a proto mě to
dostalo, že ještě v dnešní době se
najdou skvělí mladí lidé, kteří ke
stáří mají ještě úctu.
A skutečně vám pomohou
s jejich pomocí udělat radost
mladé dívce, která je na vozíku.
A mně samozřejmě též.
Chtěla bych jim tímto poděkováním vzdát hold. Odnesla
jsem si opravdu dobrou náladu,
že ještě není naše mládež tak
zkažená a najdou se mladí muži,
kteří si váží starších občanů.
Tito mladíci si právem zaslouží
POCHVALU!? Jsou to: Josef
Ondřej a Miroslav Macho.
Spokojená zákaznice

V ulici J. Palacha se začalo s rekonstrukcí vodovodu. Omezení se dotkne i řidičů.

Pod Šibeníkem projedete třicítkou!
MOST – Pod Šibeníkem se začalo kopat. Výkopy a omezení si vyžádá
oprava vodovodu, která se tu začala provádět zároveň s rekonstrukcí plynovodu. Město žádá občany, kteří do lokality zamíří, aby dbali
kvůli omezením zvýšené opatrnosti.
Řidiči pozor! V lokalitě Pod
Šibeníkem dochází k omezení
rychlosti. „Upozorňujeme motoristy, že v období od 11. 9. do
30. 11. 2017 dojde k dopravním omezením v ulicích Pod
Šibeníkem, Maxima Gorkého
a Jana Palacha v Mostě. Důvodem omezení je realizace rekonstrukce vodovodu. V dotčených
ulicích došlo ke snížení nejvyšší
dovolené rychlosti na 30 km/h
a k případnému zúžení vozovky,“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Další omezení nastane

v části ulice Maxima Gorkého.
Tady totiž dojde k zavření komunikačního propojení u č. p.
1248 (bl. 581), přičemž objízdná trasa je vedena přes přilehlé
parkoviště. „Žádáme všechny
účastníky silničního provozu,
aby dbali zvýšené opatrnosti
a věnovali pozornost osazenému
přechodnému dopravnímu značení,“ apeluje na občany Petr
Baraňák.
Starý vodovod, s jehož opravou se zde začalo a kvůli níž
obyvatelé lokality čelí omezení, byl do provozu uveden

už v roce 1968. „Řad vedený
v místní asfaltové komunikaci,
parkovišti se zámkovou dlažbou a v zeleném pásu v hloubce zhruba čtyř metrů je dožilý,
inkrustovaný a poruchový,
proto Severočeská vodárenská
rozhodla o jeho výměně,“ informoval tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.
Kanalizace z roku 1972, která
se v této lokalitě nachází a je
tvořena betonovým potrubím
a potrubím z PVC, je na rozdíl
od vodovodu bez závad a výměnu nevyžaduje. Vodovod
se bude rekonstruovat v části
vodovodu mezi výměníkovou
stanicí (č. p. 1267 v ulici Pod
Šibeníkem) až za křižovatku
ulice Pod Šibeníkem s ulicemi

Jana Palacha a Jaroslava Průchy. Stavba proběhne v otevřeném paženém výkopu ve
stávající trase vodovodu s jeho
vymělčením. „Součástí stavby je
přepojení stávajících domovních
vodovodních přípojek, propoje
rekonstruovaného úseku na navazující řady, vnitřní úpravy na
výměníku a napojení řadu v kolektoru. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném
stavbou,“ uvedl dále mluvčí Jiří
Hladík.
Se stavbou se již začalo a práce by měly být dokončeny do
30. listopadu 2017. Stavba SVS
je realizována v koordinaci
s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.
(sol)

Hlučná atrakce trápí obyvatele sedmistovek
MOST – Opakovanou stížnost na hlučnost atrakce na dětském hřišti v blízkosti ulic F. Malíka a J. Ševčíka přišel na zastupitelstvo řešit Mostečan Jiří Třasák. Společně s dalšími občany požadoval, aby
město zjednalo nápravu.
Na hlučnost dětské točny na
místním hřišti si stěžovali obyvatelé lokality sedmistovek už
na červnovém zastupitelstvu
a navrhli, jak hlučnost atrakce
odstranit. Nápravu ale podle
nich město neprovedlo. „Když
mi přišla odpověď z magistrátu
na naši stížnost, tak jsem předpokládal, že námi navržené úpravy
točny budou provedeny a my
žijící v této lokalitě budeme mít
konečně zasloužený klid. Místo
toho nám přišel alibismem zavánějící dopis popisující ze stránky
výrobce, že točna splňuje bezpečnostní normu,“ rozčiloval se občan a upozornil: „To je sice hezké,
ale my jsme si stěžovali na nad-

Glazarovkou omezeně
MOST - Od tohoto pondělka
až do 31. října bude omezený
dopravní provoz v ulici Jarmily
Glazarové v Mostě. Důvodem je
rekonstrukce veřejného osvětlení. Realizátoři akce žádají všech-

Velké cvičení hasičů
na Matyldě
MOST – V sobotu 16. září můžete v rekreačním areálu Matylda
sledovat společné cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů. Akce se uskuteční v rámci
projektu Pomoc nezná hranic
– spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor.
Mostečtí dobrovolní hasiči
stále více spolupracují nejen se
svými českými kolegy, ale i s německými dobrovolnými hasiči.

měrný a obtěžující hluk, nikoliv
na nebezpečnost točny.“ Jiří Třasák tak znova apeloval na zastupitele, aby se stížností zabývali
seriózně a výrobce kontaktovali,
aby hlučnost odstranil. „Na internetových stránkách je vidět,

ny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti
a věnovali pozornost osazenému přechodnému dopravnímu
značení.
(nov)

Zástupci hned čtyř sborů, dvou
českých a dvou německých, se
sejdou na společném cvičení na
Matyldě. Cvičení budou moci
sledovat zájemci z řad široké veřejnosti. Zároveň se však budou
muset připravit na určitá omezení, neboť v době od 9 do 13 hodin
dojde k uzavření části bruslařské
a běžecké dráhy i příjezdové komunikace k vyhrazenému parkovišti technických služeb. (nov)

Jiří Třasák se znovu zastupitelů doprošoval o odstranění hluku.
že někteří výrobci na podobné
stížnosti již reagovali a původní
podlahu točny tvořenou dvěma
půlkruhy z plechu rozdělili na
čtyři díly a tím zamezili průhybu

plechů a odstranili hluk. Napište
nám proto, jestli jste toto navrhli
výrobci a rovněž, který výrobce
tuto točnu městu dodal,“ požadoval Mostečan.
(sol)

Řidiči, nechte auto doma
Podle něj dopravní podnik
také kvůli zvýšení bezpečnosti
městské hromadné dopravy do
nových vozidel instaluje kamerové systémy, které sledují dění
ve vozidlech. Samozřejmostí je
také snaha dopravního podniku
pořizovat nová nízkopodlažní
vozidla. Podle statistik nehodovosti je zřejmé, že jsou autobusy
a tramvaje bezpečnější než auta
a motocykly. Nová vozidla jsou
také pohodlnější a komfortnější. Můžete si v nich také „zasurfovat“, protože je zde i možnost
wi-fi připojení.

MHD využije ročně
devatenáct milionů
cestujících
„Celou kampaň zastřešilo
Sdružení dopravních podniků,
což je největší sdružení provozovatelů městské hromadné dopravy v České republice.
Sdružuje celkem 19 dopravních
podniků, kampaně se účastní
18 z nich,“ řekl náměstek pro
strategii a rozvoj mosteckého
dopravního podniku Jiří Novotný. Podle něj vozidla všech
členských dopravních pod-

niků ročně ujedou více než
318 milionů kilometrů a přepraví 2,4 miliardy cestujících.
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova v roce 2016 najezdil s linkami MHD více než
tři miliony a sto tisíc kilometrů a přepravil přes devatenáct
a půl milionu osob. „. I přesto,
že se snažíme naše služby stále vylepšovat a zatraktivňovat,
obecně počet cestujících spíše
klesá. My bychom rádi však
tento trend změnili,“ přeje si
ředitel dopravního podniku.
(sol)

MOST - Vypadá to, že azbestový „Baťadům“ se dočkal. Dostává nový kabát. Jak bude obytný dům v samotném srdci města
vypadat, přineseme v některém z příštích vydání a samozřejmě
budeme informovat i na facebooku.
(red)
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svíčky

102 na dortu

Povídání s Janem Přeučilem
PATOKRYJE – Do obce Patokryje v rámci cyklu besed
Povídání s… zavítá herec Jan
Přeučil. Jan Přeučil se narodil
v Pardubicích, po roce se však
s rodiči přestěhoval do Prahy,
kde se poprvé setkal se světem
filmu a divadla. Už na základní
škole se rozhodl, že se po absolvování gymnázia zkusí přihlásit na DAMU. Osud tomu však
nebyl nakloněn. Jeho otec byl
v roce 1950 odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k doživotnímu trestu. Jan musel
do továrny mezi dělnickou třídu. Dostal místo v ČKD Stalingrad Praha, kde se vyučil roku

MOST - Nejstarší Mostečankou je Marie Svatošová z Domova pro seniory v ulici Antonína Dvořáka. Začátkem září oslavila 102 let.
K „stodvojkovému“ životnímu jubileu jí kromě rodiny
a přátel přišla osobně poblahopřát i náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará, která

jí jménem města předala dort,
potravinový koš a květiny. Marie Svatošová se narodila v roce
1915 v Souši a žila zde do doby,
než tato část musela ustoupit

těžbě, pak se přestěhovala s rodinou do Mostu poblíž kasáren. Pracovala jako kadeřnice,
později vedla některé úseky
v Okresním podniku služeb.
Po odchodu na zasloužený
odpočinek v roce 1975 se přestěhovala do východních Čech,

konkrétně do Chocně v okrese
Ústí nad Orlicí. Vychovala dva
syny, oba bydlí v Mostě. To byl
hlavní důvod, proč se před třemi lety do Mostu vrátila a od
té doby žije v místním domově
pro seniory.
(nov)

Obce už mají deﬁnitivně kontrolu nad vodou
1955 jako dřevomodelář. Pořad
se koná v Obecním domě Patokryje v neděli 17. září od 17 do
19 hodin (cena 50 Kč). (nov)

Slavnost založení Želenic
ŽELENICE – Obec Želenice na
Mostecku oslaví tento víkend
710 let od svého založení. Slavnost vypukne v sobotu 16. září
v 10. hodin ve sportovním areá-

S nejstarší Mostečankou si přišla připít na zdraví i náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.

lu. Při příležitosti výročí se bude
28. září od 17 hodin sloužit
v kostele svatého Václava v Želenicích mše svatá. Mši bude
sloužit ThLic. Marcin Saj. (nov)

MOST – Severočeská vodárenská společnost podepsala kupní
smlouvu s francouzským koncernem Veolia. Od ledna 2019 tak získá
plnou kontrolu ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.
Města o obce, akcionáři Severočeské vodárenské, díky tomu
získají nejen kontrolu nad provozem vodárenství v severních
Čechách, ale také nad stovkami milionů korun, které dosud
končily jako dividendy v zahraničí.
„Zástupci měst a obcí, akcionáři naší společnosti, prokázali
nesmírnou prozíravost a obchodního ducha. Podpisem těchto
smluv jsme zajistili budoucí prosperitu společnosti i další rozvoj
vodárenské infrastruktury,“ vysvětluje Tomáš Indra, předseda
představenstva Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Podpis klíčových smluv a nákup společnosti SčVK podpořili svým hlasováním zástupci
měst a obcí – včetně města
Mostu, akcionáři SVS, na červnové valné hromadě v rámci
projektu Zajištění provozu
vodárenské infrastruktury po
roce 2020. Tato města a obce
tak jsou mezi prvními v Čes-

ké republice, které převzaly
od soukromé zahraniční společnosti provozování zpět pod
svou kontrolu. Města a obce tak
například samy budou rozhodovat, kolik prostředků půjde
do obnovy a kolik na servisní
služby. V neposlední řadě pak
akcionáři získají prostředky
v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do
Francie. „Schválená strategie
nám umožní ukončit bez sankcí

provozní smlouvu se společností
Veolia již v roce 2018, tedy o dva
roky dříve, než bylo původně
plánováno. A to bez jakýchkoli
negativních dopadů na kvalitu
poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy,“ uvedl generální
ředitel SVS Bronislav Špičák
s tím, že zajištěno je také pokračování bezproblémového
provozování, kontinuita smluv
s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců.
(sol)

I

Akcionáři SVS schválili rozdělení zisku za rok 2016, a to ve výši
995 milionů korun. 50 milionů
korun poputuje do rezervního
fondu, 511 milionů korun do Fondu
2021, kde jsou ukládány finanční
zdroje vázané výhradně na potřeby
související se zajištěním provozu
vodárenské infrastruktury po roce
2020. Zbytek zisku ve výši 434 milionů korun bude vložen do fondu
reinvestic.

Ilustrační foto.

Sbírka šperků pomůže dobrovolníkům
MOST – Sbírku šperků pro dobročinný bazar vyhlašuje na září
Diakonie ČCE v Mostě. Lidé tak mohou až do konce září věnovat
do sbírky svou bižuterii či drobné módní doplňky, které už nevyužijí.
V rámci kampaně Dobrovolnictví je šperk chce upozornit
na potřebu dobrovolnické pomoci v nejrůznějších sférách
veřejného života. Náušnice, korále, náramky, ozdoby do vlasů
a další drobnosti mohou zájemci nosit do sídla Dobrovolnického centra v budově Business

Centra na tř. Budovatelů 2957
v Mostě (bývalé Báňské stavby),
5. patro, dveře č. 515 (Recepce)
vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8
do 17 hodin. Dobročinný bazar
spojený se dnem otevřených
dveří v dobrovolnickém centru
pak proběhne v říjnu v rámci
celoměstské akce Říjen pro ne-

ziskovky. Ze získaných peněz
chce centrum podpořit zejména nábor nových dobrovolníků.
Těch je totiž stále nedostatek.
„Dobrovolnictví je nezastupitelný fenomén. Nejvíce pomáhá
s činnostmi, které jsou nesmírně
potřeba, ale organizace, která
dobrovolníky od nás přijímá,
nemá kapacitu je sama pokrýt,“
vysvětluje vedoucí Dobrovolnického centra Most Květuše
Hradecká. „Její“ dobrovolníci
aktuálně zdarma pracují ve 14

organizacích na Mostecku. Pomáhají např. s péčí o děti v mosteckém kojeneckém ústavu. „Jde
hlavně o hraní, povídání, čtení
pohádek, zpívání, mazlení a chování, společné procházky a další
poskytování podnětů pro zdravý psychomotorický vývoj dětí,“
říká Hradecká.
Zájemci o dobrovolnictví se
mohou přihlásit také na telefonu 724 026 917 případně osobně
přímo v sídle Dobrovolnického
centra.
(nov)
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Starosti začínají

Zajímavou atrakcí pro děti byl lidský
stolní fotbal.

Děti soutěžily se zápalem.

V průběhu dne přišel vhod odpočinek při
posezení s kolegy.

Tribuna byla zaplněna lidmi, kteří se
zájmem sledovali dění na pódiu.

Horníci oslavili svůj
den na hipodromu
MOST - V pátek 8. září byl celý areál hipodromu doslova v obležení
zaměstnanců těžebních společností, které uspořádaly pro své pracovníky a jejich rodiny tradiční Den horníků. Na hipodrom dorazilo
přes tři tisíce lidí.
Program byl pestrý jak pro
děti, tak i pro dospělé. Pro děti
byla připravena hornická pouť,
kde si mohly zaskákat v nafukovacím hradu, projet se na
koni nebo si třeba zahrát lidský stolní fotbal, který se setkal
s velkým ohlasem a nadšením.
S moderátorem Vlastou Vébrem se děti vyřádily při soutěžních a tanečních disciplínách.
Dospělí si užívali „svůj den“
u stánku s pochutinami a při
kulturním programu. Na pódiu vystoupila skupina EX
– Team, AC/DC revival, Petr
Kotvald, Big Band Felixe Slováčka s hosty, kde se ukázala
například Leona Machálková.
Dospělí si pochvalovali zábavu i počasí: „Na Den horníků se vždy těšíme celá rodina.
Jsme tu s dětmi, ale skoro je
nevidíme, protože jsou stále na
nějakých atrakcích nebo u pódia. My se s manželkou těšíme
na AC/DC revival,“ řekl elektrikář Ondřej.
Chválou nešetřili ani nejmenší: „Už jsme tady s bráchou
potřetí a vždycky se nám to
moc líbí. Já mám ráda Vlastu
Vébra a jeho soutěže. Brácha
se těší na párek v rohlíku a na
cukrovou vatu,“ pochvalovala
si Terezka.
Mluvčí skupiny Gabriela
Benešová Sáričková oceňuje,

Projížď ka na koni byla pro děti ten největší zážitek.

Stánek se sladkými
dobrotami nesměl chybět.

Den horníků navštívila
i předsedkyně HSR-ÚK
Gabriela Nekolová s dcerou.
Generální ředitel
těžebních společností
Vladimír Rouček dorazil
s vnučkou.

Nesměly chybět ani
výborné klobásy a
grilovaný hermelín.

že Den horníků byla akce nejen pro rodiny, ale i pro bývalé
zaměstnance - seniory:„Na své
seniory nezapomínáme. Pozvánku dostalo více než tisíc
členů Senior klubu, pro které
zahrála dechovka. Změnu letos doznala pouť, která je vždy
součástí Dne horníků. Změnily
se atrakce, které jsme zpestřily
o některé novinky. Věříme, že
se líbily,“ dodala Gabriela Benešová Sáričková.
Tex a foto
Alena JANEČKOVÁ

Klára vždy patřila k nejhezčím holkám ve škole. Nikdy neměla nouzi o kluky, a také dívky
byly rády v její přítomnosti. Byla
takovou nepsanou královnou
školy. Nebyla hloupá, ale na učení byla příliš líná. Střední školou
prošla s horším průměrem. Jak
ale všem s oblibou
říkala, ona nikdy
pracovat nebude,
a tak vzdělání nepotřebuje. Najde si
bohatého manžela,
který se o ni bude
starat. Po maturitě
nastoupila do malé
firmy jako asistentka majitele. Tak trochu se starším pánem flirtovala, aby
si zajistila pohodlí
v práci a nic moc od
ní nechtěl. Neplánovala s ním ale
žádný trvalý vztah. Jeho firma
byla příliš malá a on se musel
otáčet, aby žil slušně. O majetek
by se navíc musela dělit s jeho
dospělými dětmi. Nic pro ni. Na
jedné společenské akci, kam se
dostala s ním, se ale seznámila
s Robertem. Byl mnohem starší,
ale také mnohem movitější. Měl
charizma, úroveň, peníze. A neměl žádnou rodinu. Klára se mu
líbila, začali se scházet. Netrvalo
dlouho a stěhovala se ze svého
malého bytu do jeho vily. Bez lítosti opustila rodné město i svou
práci a šla za štěstím. Robert měl
pochopení pro touhy mladého
ženského srdce a zahrnul ji vším,
co chtěla. Měla drahé oblečení,
šperky, kosmetiku, jezdila s ním
po světe, setkávala se s vlivnými
lidmi. Byla šťastná a spokojená.
Jen jedna věc ji trápila. Robert
nemluvil o svatbě. A když na to
téma začala mluvit sama, většinou ji odbyl. Na svatbu bylo
podle jeho mínění příliš brzy.
Nebyl důvod. Začala se bát, že
o veškeré pohodlí a luxus, které
má vedle Roberta, nakonec přijde. Neuměla si představit, že by
se měla vrátit ke způsobu života,
jaký vedla před tím, než poznala
Roberta. Nechápala jeho postoj.
Co mohl chtít víc. Byla krásná,
reprezentativní, v posteli mu
dělala pomyšlení, a navíc byla
o čtyřicet let mladší než on. Pak
ale dostala nápad. Když bude mít
s Robertem dítě, bude už zajištěná do smrti. Až Robert umře,
bude to její dítě, kdo všechno
zdědí. Odložila antikoncepci
a začala pracovat na svém plánu.
Robert nic netušil, ale byl spokojený. Klára překonávala veškeré
jeho erotické fantazie. Vycházela mu vstříc v každé maličkosti
a přímo hýřila nápady, jak jejich
sexuální život ještě zpestřit. Po
třech měsících si byla Klára jistá.
Čekala dítě. Večer Robertovi své
sladké tajemství prozradila. Robert byl nejdříve zaskočený. Ve
svém věku už nečekal, že by ještě
přišlo dítě. Chtěl si s Klárou užít
posledních pár aktivních let, ale
o rodině neuvažoval. Pak ho ale
myšlenka na dítě nadchla. Začala plánovat, snít. Brzy už mluvil
jen o dítěti. Hned, jak se narodí,
musí být svatba. Určitě to bude
syn. Jeho pokračovatel. Firma
neskončí v cizích rukách. Jestli
dřív Kláru zahrnoval dárky, nyní
by jí snesl modré z nebe. Byla
spokojená. Přesně tak si to představovala. Malý Robert se narodil
přesně v termínu. Krásný zdravý
chlapeček. Měsíc po jeho narození si Robert Kláru vzal. Nemile ji zaskočilo, když před svatbou
přišel Robert s právníky. Prý jen
formalita, ale on má rád ve všem
pořádek. Předmanželská smlouva. Při rozvodu by Klára dostala
příjemné odstupné, ale bohat-
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ství, na které byla zvyklá, by to
nebylo. Podepsala, ale hlavou už
jí začaly vířit myšlenky. Robert
je starý muž. Neustále pracuje,
je ve stálém stresu. Jak dlouho
může trvat, než umře? Ona bude
ještě dlouho mladá. Po narození
malého Roberta se
ale její život změnil.
Robert se soustředil
jen na práci a na
dítě. Krásných chvil
mezi nimi bylo stále
méně. A když byly,
nestály za moc. Robert rychle stárnul
a své mladé ženě
už nestačil. Klára
se vedle něj začala
nudit. Byla příliš
krásná na to, aby
jen
vychovávala
dítě. Mužům se v její přítomnosti točila hlava. Ve společnosti
se jejich oči obracely jen k ní.
Cítila se nedoceněná, nemilovaná. Bála se ale začít si jakýkoliv
románek. Měla na paměti předmanželskou smlouvu. Věděla,
jak je Robert hrdý. Byla si jistá,
že by jí neodpustil. Pak se ale objevil Kamil. Bylo to jako v románu. Kamil byl trenér tenisu, který
jí dával kondiční tréninky. Jiskra
mezi nimi přeskočila okamžitě.
Měl všechno, co jí v posledních
letech chybělo. Mladé pevné tělo
a nesmírnou výdrž. Chtěla být
s ním. Milovat se s ním každý
den. Začala Roberta nenávidět.
Dívala se s nechutí, jak ulehá
unavený večer vedle ní. Nemohla spát, cítila fyzický odpor ke
svému manželovi. Musela se ho
zbavit. Musel umřít. Už nemyslela na nic jiného. Nakonec se
se vším svěřila Kamilovi. Když
její manžel umře, ona bude dědička jeho bohatství. Kamil se
nastěhuje k ní. Budou si spolu
žít šťastně až do smrti. Vymysleli plán. Klára připraví půdu.
Roberta opije. Pak přijde Kamil. Společně ho zabijí a Kamil
odveze tělo a zbaví se ho. Tak
to také udělali. Malého Roberta
ten večer hlídala babička. Klára
připravila pro Roberta krásný
večer. Oblékla si svůdné šaty, vypnula kamerový systém ve vile.
Robert byl unavený, přesto ale
chtěl Kláře vyhovět. Málo jedli.
Klára dolévala víno, Robert brzy
usnul. Kamil už čekal na signál.
Stačilo přidržet starému muži na
obličeji polštář. Udusil se, ani se
příliš nebránil. Pak ho odtáhli do
Robertova vozu. Kamil ho odvezl do lesa. Vyhýbal se křižovatkám, kde by mohly být kamery.
Z rukou nesundával rukavice.
Tělo zakopal. Auto odstavil na
lesní cestě a vrátil se ještě v noci
pěšky do města. Klára ráno zavolala do firmy a sháněla svého
muže. Pak volala na policii. Večer se s manželem pohádali. Pili
a on odjel autem. Ráno nepřišel do práce a telefon jí nebere.
S pátráním začala policie až další
den. Než našli auto v lese, trvalo
to další dva dny. V autě byly jen
otisky Roberta a rodiny. Roberta policisté nenašli. Klára byla
spokojená. Věděla, že bude trvat
dlouho, než Roberta prohlásí za
mrtvého a ona bude dědit. Zatím ale mohla používat peníze ze
společného účtu. Byla zajištěná
a čekala ji krásná budoucnost
s mladým mužem. Myslela si, že
nebude mít žádné starosti. Když
se ozval muž ze sousedství, který viděl, jak nakládají bezvládné
tělo do auta, pochopila, že starosti jí teprve začínají. Chtěl za
své mlčení peníze. Hodně peněz.
Večer seděli s Kamilem u vína
a plánovali, jak se vyděrače zbaví.
(pur)
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Vyzujte se a stimulujte si chodidla
na hmatovém chodníčku
LITVÍNOV - Na zahradě litvínovského mateřského centra Klubíčko
se otevřel „hmatový chodníček“. Hmatový chodníček je prostor, kde
se mohou malí i velcí bez obav vyzout a stimulovat nohy.

Posmayspol s.r.o přijme do svého týmu operátory strojů,
především obsluhu a programátora laserového pracoviště!
Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových
konstrukcí a komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.

POŽADUJEME:
- odborné vyučení s maturitou nebo SŠ technického/strojírenského typu
- praxe s obsluhou strojů, CNC, laser apod. výhodou, ale zaškolíme
i schopné absolventy
- orientace ve výkresové dokumentaci
- částečná znalost programování výhodou
- práce ve směnném provozu
- ﬂexibilita, samostatnost, pracovní nasazení, pečlivost, loajalita
NÁPLŇ PRÁCE:
- plnění plánu výroby dle zadání
- dodržování pořádku na pracovišti dle nastavených standardů
- dodržování předepsaných Technologických postupů výroby
- správa zapůjčeného nástroje, nářadí a přípravků
- kontrola a údržba stroje předepsané pro obsluhu stroje
NABÍZÍME:
- práci ve stabilní společnosti
- zajímavé pracovní ohodnocení a prémie za odvedenou práci
- ﬁremní beneﬁty, příspěvek na stravování
- možnost získání nových znalostí a kariérního růstu
Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

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

( 773 030 030

Chůzi po písku, kamení či
mulčovací kůře si bez obav ze
zranění o odpadky, střepy a další nebezpečný materiál mohou
vychutnat děti i dospělí. Litvínovská společnost Rovnovážka,
která cílí na zdravé nožky dětí,
získala podporu řady společností, pomohly jí ale také maminky těch nejmenších, které
zaplatily vstupné na přednášky
o zdravé chůzi. Vybrané peníze
společnost použila na nákup
materiálu. Rovnovážka.eu se
připojila ke spolku Bosá turistika a propaguje chůzi naboso.
„Chůze naboso je pro člověka
přirozená a zdravá. Zejména
u dětí je důležité, aby co nejdéle chodily naboso, aby si jejich
nohy co nejdéle udržely vrozenou úchopovou funkci nohy,
aby noha uměla pracovat správně s terénem. Primárně slouží
chodníček k podpoře propriocepce, tedy schopnosti nervového systému zaznamenat změny
vznikající ve svalech a uvnitř
těla pohybem a svalovou činností, tak zvaný polohocit. Chůze
naboso je prospěšná i z hlediska akupunkturních bodů na
chodidlech a v neposlední řadě
také kvůli otužování. Bosé děti
jsou otužilejší, obratnější, mají
celkově lepší postavení i držení
těla, zapojují při chůzi správně

nožní klenbu a všechny prsty,“
říká Martina Doležalová ze
společnosti Rovnovážka.eu. Po
městě v dnešní době není možné chodit bez bot. Město je plné
nástrah v podobě střepů a nečistot a je tedy třeba nohu chránit. „Ale i zde se dá najít řešení,
aby i ve městě bylo možné chodit
jako naboso a to díky barefoot
botám, které svými vlastnostmi
nebrání chodidlu vnímat terén,“
radí Martina Doležalová. Hmatový chodníček v zahradě Klubíčka je řešením pro maminky,
které chtějí svým dětem dopřát
pocit chůze naboso v terénu.
„Tento hmatový chodníček slouží nejen k tomu, aby se po něm
chodilo, ale zároveň, aby se rodiče zamysleli, kolik času oni
i jejich děti stráví zdravým pohybem v přírodě nebo alespoň na
hřišti. V našem obchodě se nás
maminky často ptají, jestli když
dítěti koupí zdravé boty, bude
mít zdravé nohy. My jim odpovídáme, že to není zásluhou bot,
že boty nejsou vše. Zdravé obutí
pouze umožní noze její správný
přirozený vývoj. Klubíčko bylo
vybráno jako mateřské centrum,
které sdružuje děti handicapované i děti zdravé a my jako
Rovnovážka.eu si jeho činnosti
velice ceníme,“ uzavřela Martina
Doležalová.
(pur)

Výstavbu chodníčku zrealizovala litvínovská společnost Rovnovážka.eu
za podpory spolku Bosá turistika a dalších partnerů.

Krušné hory mají našlápnuto do
Seznamu světového dědictví UNESCO
ÚSTECKÝ KRAJ – V příštím roce se rozhodne o zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge do seznamu světového dědictví. Co mohou obyvatelé regionu od zápisu očekávat a jak se změní
cestovní ruch, jsme se zeptali krajského radního s gescí regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeňka Matouše.
O možnosti zapsat Hornickou krajinu Krušnohoří na
Seznam světového dědictví
UNESCO se mluví už mnoho let, jaké šance má projekt
uspět v příštím roce?
Poprvé podaly česká a německá strana společný návrh na
zápis v roce 2014. Dříve, než se
o něm mohlo rozhodovat, byl
ale návrh stažen. V letošním
roce byla předložena upravená
nominace, o které se rozhodne
v roce 2018. Součástí české části
nominace je celkem 6 hornických kulturních krajin, které se
nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další se
pak nacházejí na německé straně. Jedná se o společný česko-německý projekt, na kterém
odborníci z obou zemí pracovali
mnoho let. Upravený má velkou
šanci na úspěch. Hornictví má
v Krušných horách osmisetletou

tradici, a samozřejmě se odráží
v krajině a spoluutváří její ráz.
V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které
přesně zobrazují vývoj hornictví
a jeho vliv na region, krajinu, ale
i místní kulturu.
Co si slibujete od zápisu na
Seznam světového dědictví?
V Krušných horách o zápis do Seznamu světového
dědictví usiluje „Hornická
kulturní krajina Krupka“,
která zahrnuje například
Městskou
památkovou
zónu Krupka spolu s kaplí
sv. Wolfganga na Komáří
hůrce nebo štolou Starý
Martin. Dále například
vrch Mědník v Měděnci,
důl Mauritius v Hřebečné,
Jáchymov a Horní Blatná.

Zdeňek Matouš
Na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO máme
velkou šanci. Jedná se o velmi
prestižní záležitost, která je
však také spojena s odpovědností o památky zapsané na Seznam UNESCO řádně pečovat.
Očekáváme zvýšený turistický
ruch a s ním související rozvoj podnikatelské činnosti. Na
péči o památky bude možné
také čerpat z nových finančních
zdrojů.
Nebude úspěch znamenat
také řadu omezení, například

při rekonstrukci památek, které patří soukromým osobám?
Jako starosta Krupky, která je
jednou ze šesti nominovaných
kulturních hornických krajin na
české straně, mám k nominaci
na zápis do Seznamu světového
dědictví velmi blízko a pozitivně vnímám především šanci na
rozvoj turistického ruchu pro
celou destinaci Krušné hory. Je
nutné zdůraznit, že UNESCO
nezasahuje do práva suverénních států, na jehož území se
vybrané památky nacházejí.
Všechna práva a povinnosti
týkající se péče o nemovitosti a památky na území České
republiky vycházejí z našeho
českého právního systému. Je
tedy třeba respektovat již nyní
platné právní předpisy týkající
se ochrany památek. Případný
zápis na této věci nic nemění.
Jde o to, aby o zapsané památky
na Seznam UNESCO bylo řádně pečováno a jejich současný
stav nebyl zhoršován, ale naopak zlepšován. Cílem je totiž
uchovat dědictví našich předků
pro další generace.
(pur)
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Příklady
schválených
projektů na
Mostecku a Teplicku
Silniční obchvat Duchcova – Za 110 miliónů
korun by měl vzniknout
silniční obchvat Duchcova,
který by spojil město Duchcov a Ledvice v místech,
kde je v současné době výsypka Pokrok.
Úprava vodní plochy
v Braňanech – Na revitalizaci okolí vodní plochy dostane obec 2 378 tisíc korun.
„Máme tu vodní plochu Tonovka, která slouží k rekreaci
našich občanů. Z dotace doplníme mobiliář, upravíme
pláž a okolí,“ říká starosta
obce Petr Škanta.
Průmyslová zóna Lom
– Na úpravu průmyslové
zóny v Lomu by mělo město
získat více než třicet jedna
miliónů korun. „Jedná se
o rekonstrukci komunikací,
inženýrských sítí, veřejného
osvětlení a o napojení průmyslové zóny na připravovaný obchvat Lomu,“ přiblížila
investici starostka města Kateřina Schwarzová.

Na škody po těžbě míří do
regionu stovky miliónů korun
ÚSTECKÝ KRAJ – Do Ústeckého kraje poslala vláda svým rozhodnutím z minulého týdne dvě miliardy korun na odstranění škod způsobených těžbou hnědého uhlí před privatizací těžebních společností.
Další miliarda putuje do Karlovarského kraje. Pomoc oběma krajům
je součástí programu RESTART. Co vše se za tyto peníze v kraji pořídí a kdo si na ně sáhne, jsme se zeptali předsedkyně Hospodářské
a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně vládního zmocněnce
Gabriely Nekolové.
Do Ústeckého a Karlovarského kraje už v minulosti plynulo patnáct tak zvaných ekomiliard na odstranění škod po
těžbě hnědého uhlí. Proč nyní
další tři miliardy a proč škody
na své náklady neodstraní těžební společnosti?
Jedná se o rekultivace ploch,
které nebyly provedeny před
privatizací těžebních společností. Je to stále závazek státu, jenž
má vůči krajům, které republiku
desítky let zásobovaly uhlím.
Veškeré rekultivace po privatizaci už jsou povinností těžebních firem a nelze na ně využít
peníze uvolněné ze státního

rozpočtu. Velké škody v krajině
ale vznikly ještě před privatizací těžebních společností a stále
čekají na nápravu. Proto v roce
2002 vláda uvolnila 15 miliard
korun na jejich odstranění. Ty
ale nestačily, a stát Ústeckému
a Karlovarskému regionu stále
„dluží“.
To se tehdy škody špatně
spočítaly a podcenily, nebo je
jiný důvod, proč 15 miliard na
jejich odstranění nestačilo?
Z patnácti miliard plynuly ve
formě DPH tři miliardy zpět do
státního rozpočtu. Fakticky tak
oba kraje dostaly původně od
státu pouze dvanáct miliard. Na

to jsme upozorňovali a nápravu
stavu jsme začlenili do programu RESTART. Povedlo se. Velké
díky patří Ministerstvu průmyslu a obchodu za rychlé plnění
úkolu a prosazení na jednání
vlády.
Obce a města mohou nyní
žádat o dotaci na další své projekty na rekultivace?
Už existuje seznam projektů,
na které se původně z patnácti
ekomiliard nedostalo. Postupně
budou uvolňovány peníze na
tyto už jednou schválené projekty a žádné další nové nelze
podávat.
O jaké projekty se jedná?
Jsou to různorodé projekty,
například na rekreační zóny,
průmyslové zóny, komunikace,
většinou obchvaty měst, revitalizace vodních toků, nechybí
cyklostezky, ale ani plochy na
individuální výstavbu.
(pur)
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Středisko Starý Most
a arboretum – Na úpravu
území mezi jezerem Most
a přesunutým kostelem je
připravena dotace více než
82 miliónů korun. Vzniknout by za tyto peníze mohlo unikátní arboretum, které by zahrnovalo původní
dřeviny Mostecké uhelné
pánve.
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Senioři se naučí říkat NE

Individuální výstavba
Litvínov – Litvínov má
šanci na dotaci 360 miliónů
korun na revitalizaci území
mezi Litvínovem a Lomem
Na Vyklučeninách. V rámci revitalizace by měly být
vybudovány místní komunikace a páteřní inženýrské
sítě.
Předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová je přesvědčená, že Restart pomůže regionu.

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

JE
SPRÁVNÝ
Í$6
...

Dlouhodobě cenově
dostupné

LITVÍNOV – Do Litvínova opět
míří Šmejdi. Tentokrát se ale
nejedná o film, který má seniory
odradit od předražených nákupů, ale o zcela nový formát divadelního představení. Senioři se
na chvíli stanou herci a vyzkouší
si, jak se podvodníkům s kupními smlouvami v ruce ubránit.
V letošním roce věnuje preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová opět
pozornost seniorům. V rámci
projektu Nedáme se! připravila divadelní představení podle
scénáře Renaty Mazalové, spoluautorky filmu Šmejdi. Senioři
si budou moci na vlastní kůži
a bezpečně vyzkoušet, jestli zvládnou odolávat nátlaku
prodejců a říci NE, když něco
opravdu nechtějí. „Jedná se
o vzdělávací program. Zhruba
tříhodinové představení divadelníků z Hradce Králové, kteří
přehrávají scénky týkající se různých situací ze života, kdy musí
člověk čelit manipulaci, nátlaku,
přemlouvání, odmítnout nabízené služby nebo zboží. Cílem
je naučit seniory nečinit unáhlená rozhodnutí, nenakupovat
nepotřebné zboží, nepodepisovat
nevýhodné smlouvy. Celé představení je koncipované tak, aby
simulovalo akci šmejdů. Nechybí
dárečky, přestávky, občerstvení.

Doufáme, že se senioři pobaví
a hlavně poučí. Tématu šmejdů
se pravidelně věnujeme a vracíme se k němu rok co rok. Přesto
se stále najdou lidé, kteří podvodníkům naletí,“ říká preventistka
Městské policie Litvínov Michaela Hejčová. Akce je určena
výhradně seniorům. Osloveny
byly všechny kluby seniorů, které s Městskou policií Litvínov
spolupracují. „Individuálně oslovuji také seniory, o kterých vím,
že do žádného klubu nedochází.

I

Nedáme se! Divadelní představení s tématem, jak nenaletět
šmejdům, se koná 19. září od
10 hodin v aule Scholy Humanitas

Nechceme, aby někteří senioři
zůstali izolovaní. V rámci všech
projektů, které pro ně připravujeme, se snažíme zapojit i tyto individuality,“ doplnila Michaela
Hejčová. V rámci projektu pak
bude Michaela Hejčová osamělé
seniory informovat individuálně o všem, co je pro ně dobré
vědět a co se ostatní dozvídají
při akcích klubů seniorů. Například kdy se obrátit o pomoc na
městskou policii, s čím pomůžou sociální pracovníci, jak se
chovat ve městě bezpečně a podobně.
(pur)

Na procházku s muzeem
www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

MOST - Přírodovědné oddělení Oblastního muzea v Mostě zve
ve čtvrtek 21. září na dendrologickou vycházku Mostem. Seznámíte se na ní s běžně pěstovanými i vzácnějšími druhy dřevin
Zahražan a přilehlých částí města. Vede Vít Joza. Sraz je v 16.30
hodin před budovou Oblastního muzea v Mostě. Kontakt - 414
120 238.
(nov)
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HAVARIJNÍ SLUŽBA Z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Podporu získala
Krušnohorská
poliklinika i hospic
Krušnohorská
poliklinika,
mezibořský Remed nebo mostecký hospic patří mezi třináct
zdravotnických zařízení, které získala podporu Ústeckého
kraje z dotačního programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2017“.
Mostecký hospic získal 229 tisíc korun na pořízení elektricky
polohovatelných postelí včetně
zdravotních
antidekubitních
matrací, hrazdiček s úchytem,
dále vyvíječe kyslíku, dávkovače opiátů, ochlazovačů vzduchu
a lednice na pokojích pro potřeby klientů. Krušnohorská poliklinika za získaných 650 tisíc
korun vybaví zrekonstruované
patro Podkrušnohorské nemocnice následné péče. Pořídí
elektricky polohovatelná lůžka,
zdravotní antidekubitní matrace, noční stolky s jídelní deskou,
jídelní pojízdné stolky, bezdotykové teploměry, defekační,
přebalovací, koupací vozíky,
podložky pro přesun imobilních pacientů, instrumentační
vozíky, nerezové zamykatelné
skříňky pro zajištění léků a opiátů. REMED Meziboří získal 598
tisíc korun. Z poskytnuté dotace
budou pořízeny noční stolky
s jídelní deskou, koupelnové sedačky, infuzní stojany, invalidní
vozíky, elektroterapie, sada pro
suché uhličité koupele, oxymetr
pulsní, elektrické masážní lehátko, podložky a pomůcky pro rehabilitační cvičení v odlehčení.

Krušnohorská poliklinika už jednou na vybavení dotaci od Ústeckého kraje čerpala.

Zastupitelé ocenili
úspěšné olympioniky
Letní olympiáda dětí a mládeže v Brně přinesla mladým
sportovcům z Ústeckého kraje
celkem 33 medailí. A právě tyto
úspěšné medailisty ocenil na
Krajském úřadě Ústeckého kraje hejtman Oldřich Bubeníček
společně s náměstkem hejtmana pro školství, mládež a sport
Petrem Šmídem. Převzít si ocenění a dárky přišlo na jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje
46 dětí, pět jich bylo omluveno. Výprava Ústeckého kraje si
na Hrách VIII. letní olympiády
dětí a mládeže vybojovala 33
cenných kovů (11 zlatých, 11,
stříbrných a 11 bronzových medailí).

Kraj vyhlásil dotační
program na podporu
sociálních služeb
Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu
„Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2018“. Poskytovatelům sociálních služeb,
kteří v rámci programu podají
žádost o dotaci, přerozdělí kraj
finanční prostředky, které získá
ze státního rozpočtu. „Reálná
potřeba pro sociální služby v Ústeckém kraji je 2 285 241 000 Kč,
o které žádáme stát. Předpokládáme ale, že fakticky nedostaneme více než v roce letošním,
a to zhruba polovinu. Zbývající
sociální služby budeme muset
sanovat z individuálních programů kraje,“ uvedl náměstek

hejtmana Martin Klika. Žadatelé o finanční podporu musí
podávat své žádosti výhradně
prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely zřizuje, spravuje a poskytuje MPSV ČR, a to
IS OKsystém - poskytovatel.
„Žadatelé o finanční podporu
jsou povinni tuto aplikaci využívat. Za podanou žádost o dotaci
poskytovatele sociálních služeb
se považuje pouze žádost, která
je podána kraji prostřednictvím
tohoto počítačového programu.
Žádost o finanční podporu bude
umožněno žadateli zpracovat
a podat v termínu od 16. 10.
2017 do 7. 11. 2017,“ doplnila
Petra Lafková, vedoucí odboru
sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
(pur)

Meziboří investuje do zimního areálu
MEZIBOŘÍ – Meziboří plánuje rozvoj svého zimního areálu. V letošním roce by měly přibýt běžecké stopy. Město se chce napojit na trasy pro běžkaře v horách.
Zastupitele s postupem přípravných prací na zimní sezónu
seznámil vedoucí Technických
služeb Meziboří Pavel Esop.
„V současné době už máme
pořízenou čtyřkolku se sněžnými pásy. Tu budeme využívat
k úpravě sjezdovky, ale také k vytvoření běžeckých stop. Plánujeme napojit Meziboří na trasy
v Krušných horách. V současné
době proto hledáme nejvhodnější trasu,“ uvedl Pavel Esop.
Dalším významným pomocní-

kem pro zimní sezónu budou
sněžná děla, která už má město
objednaná a do zimy by měla
být k dispozici. „S tím souvisí
i nová čerpací stanice na vodu,
kterou budeme využívat pro zasněžování sjezdovky,“ doplnil
Pavel Esop. Do zimy plánuje
vedoucí technických služeb pořídit také bezpečnostní prvky.
„Především na dojezdovou část
sjezdovky, kde děti bobují. Dále
chceme bezpečnostní prvky na
pevné překážky na sjezdovce,“

vysvětlil Pavel Esop. Zastupitelé
dále diskutovali o nedostatečné
kapacitě parkoviště u sjezdovky,
které mělo původně sloužit především pro lyžaře. „Ze sjezdovky
jsme v loňském roce odcházeli
před půlnocí a parkoviště bylo
plné. To znamená, že na něm parkují převážně obyvatelé okolních
ulic. V zimních měsících, kdy je
sníh, totiž nemohou parkovat na
ulicích, jak jsou zvyklí,“ upozornil zastupitele Pavel Esop. Jak
vyřešit parkování u sjezdovky
je téma, kterým se zastupitelstvo bude ještě zabývat. Mezi
návrhy, které se na posledním
jednání objevily, bylo například

zasypání nedaleké nádrže a vytvoření plochy pro městské akce
a zimní parkování, nebo vyhrazení parkoviště u sjezdovky pro
parkování na omezenou dobu.
Shoda mezi zastupiteli panovala
při projednávání řešení nevyhovujícího objektu strojovny, do
kterého zatéká. „V letošním roce
bude objekt provizorně opraven,
v příštím roce chceme postavit
nový,“ uvedl starosta města Petr
Červenka. Ten také informoval
zastupitele, že město pracuje na
změně vytápění objektu čp. 405,
ve kterém je také restaurace.
Z pevného paliva plánuje město
přechod na plyn.
(pur)

Výstava k desetiletí bude k vidění i v mostecké nemocnici
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST - Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní slavnostně zahájil hejtman Oldřich Bubeníček na krajském úřadě se zástupci společnosti a návštěvníci ji budou moci postupně zhlédnout
ve všech pěti nemocnicích. V mostecké nemocnici bude k vidění od
9. do 15. října v pavilonu B.
Výstava se na 20 panelech zaměřuje na významné momenty z desetileté historie Krajské
zdravotní, která je v současnosti
největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji
a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
„Protože jsme na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje, rád
bych poděkoval panu hejtmanovi za to, že Krajská zdravotní
je v tuto chvíli v takové kondici
i díky tomu, že Ústecký kraj se
o ni velmi dobře stará. Myslím
si, že investice v řádech miliard
korun, které v Krajské zdravotní probíhaly v posledních letech,
jsou toho důkazem,“ zdůraznil
Radek Scherfer, místopředseda
představenstva Krajské zdravotní. „Deset let je už doba, kdy

může člověk bilancovat a hodnotit. Myslím si, že zdravotní
péče v našem kraji šla od té doby

úrovní hodně nahoru, zvlášť Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, která je braná jako krajská nemocnice, poskytuje pacientům nadstandardní podmínky,“
řekl v proslovu hejtman Oldřich
Bubeníček.
Krajská zdravotní vznikla 1.
září 2007 transformací pěti ne-

Vernisáž na krajském úřadě slavnostně zahájil hejtman Oldřich Bubeníček.

mocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje. Transformace
přinesla významnou změnu
zabezpečení zdravotní péče
v Ústeckém kraji. Ústecký kraj
je jediným akcionářem Krajské
zdravotní. Ve věcech jediného
akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.
Pět nemocnic, spadajících
v době před transformací coby
samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se
z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské
zdravotní. Konkrétně se jedná
o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem,
Nemocnici Teplice, Nemocnici
Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice páteřní osu zdravotnických
zařízení pro celý Ústecký kraj.
(sol)

zpravodajství

Kraj podporuje centrum výuky 3D tisku
MEZIBOŘÍ/ÚSTECKÝ KRAJ – Tisk miniaturních součástek do modelů
letadel nebo třeba větších stimulačních pomůcek pro seniory zvládnou s přehledem studenti Střední školy Educhem. Učí se totiž pracovat s moderními 3D tiskárnami. A to nejen tak ledajakými. Vybavení
Regionálního centra 3D tisku, který se ve škole nachází, se směle
vyrovná profesionální výbavě firem, které 3D tisk živí. Výukové centrum pomohl vybavit Ústecký kraj.
Regionální centrum 3D tisku
ve Střední škole Educhem v Meziboří navštívil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin
Klika. Učebnu, na kterou kraj
přispěl z Fondu Ústeckého kraje, nyní využívají studenti všech
oborů. Nová učebna vyšla na

750 tisíc korun, dotace Ústeckého kraje představovala 500 tisíc
korun. Učebna je vybavena šesti
malými 3D tiskárnami a dvěma
velkými. „Studenti se učí zacházet s 3D tiskárnami. Nejsou pro
ně ale hračkou a zpestřením výuky. Vyrábíme konkrétní výrobky,

které jsou uplatnitelné v praxi.
Pomáháme s návrhy, hledáme
řešení pro tisk miniaturních
součástek, ale také větších dílů.
Všechny obory, které na naší škole jsou, najdou pro 3D tisk praktické využití,“ říká statutární
ředitel školy Pavel Prošek.
„Technické obory jsou pro Ústecký kraj velmi důležité. Právě po
jejich absolventech je v současné
době hlad na trhu práce. Zaměstnavatelé chtějí mladé lidi,
kteří jsou vzdělaní v technických
oborech, ale především takové,
kteří mají konkrétní praktické

Na učebnu se přišli podívat náměstek hejtmana Martin Klika (vpravo) i starosta Meziboří Petr Červenka (vlevo).

dovednosti a kompetence. Proto
podporujeme technické vzdělávání. Mimo jiné jsme například
vyhlásili dotační program na
stipendia pro nadané studenty
vybraných technických oborů,“
uvedl Martin Klika.
V letošním roce nastoupilo do čtyř oborů Střední školy
Educhem osmdesát studentů.
Kromě technických oborů bude
škola připravovat také pracovníky v sociálních službách. „Už
jsme zahájili nábor pro obor
ošetřovatelka. Poprvé bude
u nás otevřen v září 2018. Jedná
se o učební obor bez maturity
a jeho absolventi najdou uplatnění v sociálních zařízeních,
jako jsou domovy pro seniory
s pečovatelskou službou, domovy sociálních služeb a podobně.
Při praktické výuce budeme úzce
spolupracovat se zařízením SENMED v Meziboří, které se školou
sousedí, ale také s městem a jeho
sociálním zařízením,“ prozradil
Pavel Prošek. Ten dále naznačil, že i ošetřovatelky využijí
Regionálním centrum 3D tisku,
ačkoliv to s jejich oborem zdánlivě vůbec nesouvisí. „Studenti
jiných oborů budou navrhovat
a tisknout relaxační a rehabilitační pomůcky, které pak studenti oboru Ošetřovatel vyzkouší
přímo v praxi,“ doplnil Pavel
Prošek.
(pur)

Zastupitelé řešili noční hluk i topnou sezónu
MEZIBOŘÍ – Na poslední jednání mezibořského zastupitelstva přišli
obyvatelé města se stížností na hluk z herny FORBES. Stížností se
bude zabývat starosta města Petr Červneka. Zastupitelé také řešili
vyúčtování topné sezóny, renovaci obřadní síně a prodej pozemků.
Mezibořští zastupitelé zvolili sedm přísedících soudců
Okresního soudu v Mostě na
volební období 2018-22. „Těmto zvoleným občanům patří naše
poděkování za to, že jsou ochotni tuto práci vykonávat,“ uvedl
starosta Meziboří Petr Červenka. V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové opatření.
Uvolnili tím 500 tisíc korun na
renovaci obřadní síně v budově
městského úřadu. „V souvislosti
s realizací klimatizace byly nutné v obřadní síni provést bourací
a zednické práce. Nyní musí být
provedeny opravy. Obřadní síň je
nutné vymalovat, položit novou
podlahovou krytinu, pořídit záclony, dekorace, křesla. Poslední
úpravy v obřadní síni byly provedeny v roce 1994,“ informovala
při projednávání bodu zastupitele vedoucí finančního odboru
Jarmila Roubalová. Zastupitelé projednali také vyúčtování

topné sezóny. Vyúčtování bylo
nájemníkům rozesláno do 30.
dubna. Do konce května měli
nájemníci možnost uplatnit
reklamaci, což se stalo v pěti
případech. Jedna byla vyhodnocena jako oprávněná a bylo
provedeno opravné doúčtování.
Nájemníci měli 4 140 tisíc ko-

run přeplatky na služby a 472
tisíc korun nedoplatky. Ředitel
DOTERM SERVISu Josef Zástava ujistil zastupitele, že se rekonstrukce části tepelného hospodářství, která probíhala celé
léto, chýlí ke konci. „Na topnou
sezónu jsme připraveni. Zatopit
můžeme. Provádíme už jen finální úpravy,“ prohlásil Josef Zástava. Zastupitelé také jednotně
schválili prodej pozemku 24/1
jako přičlenění k nemovitosti
a zastavěnou plochu a nádvoří

Zastupitelé Meziboří diskutovali s občany nebývale dlouho.

Sdružení obytného domu čp.
146. V závěru jednání se zastupitelé zabývali stížností občanů na
provoz herny Forbes v Meziboří.
Upozorňovali na neustálé rušení nočního klidu, pozastavovali
se nad NON STOP provozem
a připomínali, že do provozovny
jezdí v noci také hosté z Litvínova. Policie ČR je podle stěžovatelů v řešení situace liknavá.
„Situaci v této provozovně jsem
s majitelem řešil zhruba před třemi měsíci a domníval jsem se, že
už je klid. Nyní slyším, že to tak
není. Vyvolám tedy nové jednání,
na které pozvu jak majitele provozovny, tak i zástupce Policie ČR
a hlavně občany, kteří se cítí být
provozovnou rušeni,“ přislíbil
starosta Petr Červenka. Občany ale také upozornil, že město
nedává žádné souhlasné stanovisko k provozní době restaurací, které nejsou v objektech
v majetku města. A to je i případ
Forbesu. Krajním řešením by
podle některých zastupitelů byla
vyhláška, která by omezovala
provozní dobu restaurací a barů
v Meziboří plošně.
(pur)

Parkoviště Nad Parkem dostalo zelenou
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé opět jednali o parkovišti v ulici
Nad Parkem. Rozhodli se, že nevyslyší petici obyvatel této části města, kteří parkoviště nechtěli a přednost dávali zelené louce. V lokalitě je totiž nedostatek parkovacích míst, a navíc je parkoviště už
v územním plánu města i v plánu investičních akcí. V současné době
probíhá územní řízení.
Pět minut po dvanácté si
vzpomněli obyvatelé ulice Nad
Parkem v Meziboří, že nechtějí
nové parkoviště, které připravuje město. Důvodů vyjmenovali hned několik. Obávali
se zvýšeného hluku v lokalitě,
světel, která jim budou svítit do
bytů, větší zátěže z výfuků projíždějících automobilů. Proti
parkovišti, které město plánuje už čtvrtý rok, změnilo kvůli
němu územní plán a zařadilo
ho do plánu investic, sepsali
petici. Poprvé petici zastupitelé projednávali na červnovém
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jednání. Tehdy ale nepřijali
žádné usnesení, a proto se opět
ke stejné problematice vrátili
na posledním zářijovém jednání. Ani tentokrát ale nevyslyšeli
návrh zastupitele Aleše Jedličky, aby se stavba parkoviště
s obyvateli lokality Nad Parkem
znovu veřejně projednala a přípravné práce nezastavili. „Nyní
je už pozdě měnit umístění parkoviště. Tři roky se veřejně projednávala změna územního plánu. To byla doba, kdy měli lidé
šanci říci, že parkoviště nechtějí.
V současné době jsme už po-

kročili v přípravách tak daleko,
že nelze nic zásadního měnit.
Máme za sebou náročná jednání
se správci sítí i s Povodím Ohře.
Do přípravy už město investovalo 130 tisíc korun. Pokud by
město nyní couvlo, znamenalo
by to další náklady z městské
pokladny,“ uvedla při projednávání bodu Gabriela Soukupová,
vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí. Její
argumenty podpořil také místostarosta města Oldřich Malý.
Ten přítomné obyvatele ujistil,
že parkoviště nedělá město
proto, aby jim znepříjemnilo
žití v jejich domovech, ale přesně naopak. „V současné době je
v celé lokalitě zásadní nedostatek parkovacích míst. Auta stojí
v zákazech stání, není dodržen
povinný průjezd pro složky in-

tegrovaného záchranného systému. Pokud by u vás hořelo,
ani se k vám nedostanou hasiči.
Parkoviště jsme navrhli plné zeleně tak, aby rezidenty parkující auta co nejméně obtěžovala.
Jsem přesvědčen, že nakonec budete spokojeni,“ uvedl Oldřich
Malý. Připojil se také vedoucí
Technických služeb Meziboří
Pavel Esop, který lidem připomněl, že za současného stavu
do ulice kolem špatně zaparkovaných aut neprojede technika
při zimní údržbě a problematické je také vyvážení odpadu.
Obyvatelé ulice Nad Parkem
navíc nejsou jednotní. Část lidí
dává přednost zelené louce,
druhá část ale upozorňuje na
nedostatek parkovacích míst,
a naopak výstavbu parkoviště
vítá.
(pur)

P orušené paragrafy
Muž na kolejích
MOST – Dispečer Dopravního podniku Most oznámil
na linku 156, že v kolejišti na
konečné tramvaje v ulici Rudolická leží nějaká osoba. „Hlídka
městské policie okamžitě přijela na místo a našla tu opilého
muže, kterého zvedla a odvedla
ho mimo kolejiště. Muž strážníkům sdělil, že šel z oslavy od
kamaráda a na tramvajové
zastávce usnul,“ popsal případ Vlastimil Litto z mostecké
městské policie. Muž nebyl zraněn a lékařské ošetření na místě
nepožadoval. Na místo mu ještě
přivolali TAXI, které ho odvezlo
do místa trvalého bydliště.

Rozruch na příjmu
MOST – Ostraha centrálního příjmu mostecké nemocnice
si v uplynulém týdnu musela
přivolat hlídku městské policie. Pomoc si z nemocnice zavolali kvůli muži, který slovně
napadal přítomné lékaře, kteří
mu nechtěli podat informaci
o zdravotním stavu jeho matky,
která sem byla přivezena rychlou záchrannou službou a byla
hospitalizovaná na oddělení
ARO. „Strážníci rozrušenému
muži vysvětlili, že informaci
o zdravotním stavu jeho matky
mu může podat lékař z oddělení ARO. Muž se poté uklidnil
a z nemocnice odešel,“ informoval Vlastimil Litto z Městské
policie v Mostě.

Za obtěžování až
deset let
MOST – K bývalé přítelkyni se choval neurvale a teď
čelí obvinění ze čtyř trestných
činů. „25letý muž z Mostu přišel
do bydliště své bývalé přítelkyně v panelovém domě v centru
města a domáhal se vstupu do
bytu. Na dveře bouchal a kopal
do nich, a když byl poškozenou
vykázán, nereagoval a do dveří
bouchal dál, až je poškodil. Když
poškozená vyšla ven a s bývalým přítelem hovořila, vytrhl jí
z ruky klíče, o které se následně
přetahovali. Při tom ji muž chytil
za řetízky a sevřel je v ruce tak,
že ženu začal škrtit, až se řetízky
utrhly. Pak ženu napadal fyzicky
a z místa odešel poté, co volala

o pomoc,“ informovala o případu policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Žena utrpěla povrchová zranění. Hmotnou škodu odhadla na částku 25 tisíc
korun. Policie Mostečana obvinila ze zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinů poškození
cizí věci, krádeže a porušování
domovní svobody ve stádiu
pokusu. Obviněný je stíhán na
svobodě a hrozí mu až desetiletý
trest odnětí svobody.

Doklady v kontejneru
MOST – Kuriózní případ
řešili mostečtí strážníci. K hlídce, která prováděla kontrolní
činnost v ulici Františka Malíka, se přihlásil občan německé
národnosti a požádal strážníky
o pomoc v nouzi. „Při vyhození
odpadků do podzemního kontejneru se mu ‚povedlo‘ do něj vhodit i svoje osobní věci. Jednalo
se o peněženku s doklady, ovládací panel s navigací a sluneční
brýle,“ popsal případ Vlastimil
Litto z Městské policie Most.
Strážníkům se za pomocí různých technických prostředků
podařilo uvedené věci z podzemního kontejneru vyprostit
a v pořádku je předat jeho majiteli. Ten jim za jejich pomoc
poděkoval.

Podvod s úvěrem
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z úvěrového
podvodu 23letého muže z Litvínova. Ten v Mostě v jedné prodejně uzavřel úvěrovou smlouvu
na profinancování nákupu televizoru v hodnotě 29 200 korun.
Při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli i o výši svého čistého
příjmu. Na základě těchto údajů
mu společnost úvěr poskytla.
Muž je stíhán na svobodě.

Černý odběr
MOST – Žena ve věku 45 let
čelí obvinění z krádeže. Měla
v Janově na Litvínovsku v období od října do letošního jara
odebírat neoprávněně elektrickou energii. Zjistil to pracovník
energetické společnosti, který
v domě prováděl kontrolu a na
chodbě zjistil zásah v rozvodné
skříni. Poškozené firmě žena
způsobila hmotnou škodu ve
výši 20 tisíc korun.
(sol)
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inzerce

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Koupím staré hračky, stavebnice merkur, mašinky merkur, pásaky, indiány z NDR, autíčka na bowden aj. Telefon: 608 224 183
■ Prodám flexipasy se slevou –
SMS nebo volat na tel.: 736 674 248
■ Prodám urnový hrob na hřbitově v Mostě, cena 3.000 Kč. Telefon: 736 618 201
■ Prodám zavařovací, šroubovací víčka. Kus 1 Kč, lze i se sklenicí
– kus 2 Kč. Litvínov – 736 469 724
■ Prodám 200 ks sešítků – Pošli recept 1 Kč/ ks. Litvínov –
736 469 724
■ Prodám Ottův slovník naučný - vázaný v kůži, nutno vidět.
Cena dohodou - Litvínov. Telefon:
603 984 542
■ Kdo postaví v Mostě pergolu
- dřevo dodáme levně dohodou.
Telefon 607 277 880 volat večer.
■ Prodám oranžovou sedací
soupravu 3+1+1, spěchá. Zachovalá. Cena dle dohody. Telefon
607 784 645.
■ Koupím vojenskou vzduchovku vz. 35-45 a jiné druhy. Dále
flašinet a hrací strojky. Nabídněte
dohodou. Telefon: 603 335 591
■ Prodám soustruh na dřevo,
točná délka 55 cm, průměr vřetene 12 cm, motor je na 380 V/220 V,
příkon 550 W, plochý řemen. Cena
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200
■ Prodám kachlová kamna, velikost 150 cm, šířka 35 cm, hloubka
35 cm, jsou už 100 let stará. Cena
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200
■ Prodám obývací pokoj: šatní
skříň, sekretář, knihovnu, válendu,
stůl + 4 židle, konferenční stolek.
Prodám pouze v celku. Telefon:
728 353 200
■ Prodám držák na lupu s dvěma
klipsy, černé barvy. PC 600 Kč, nyní
100 Kč. Telefon: 736 469 724
■ Prodám bílý psací stolek - Ikea.
Šířka 120 cm, hloubka 60 cm, výška 70 cm. Cena 750 Kč. Telefon:
736 469 724
BYTY, DOMY

■ Přenechám zahrádku v kolonii Meziboří, elektřina, užitková
voda, pramen na parcele, zděný
altán i svah. 400 000 Kč. Telefon:
605 313 090
SEZNÁMENÍ

■ Hledám ženu do 45 z Mostu,

které nevadí pes – jsem svobodný, nekuřák, důchodce 47, samota je zlá. Jen volat děkuji. Telefon:
728 524 118, 792 403 132
■ 44/183 svobodný, bez závazků
hledá ženu pro vážný vztah. Tel:
731 838 348
■ 66letý nekuřák, abstinent,
180/96 hledá příjemnou ženu pro
spolužití. Společně užít volného
času pro výlety, houby. Bydlím

Vyhraj NÁKUP
V HODNOTĚ 30 000 kČ
15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SU
SUPER CENY
Zapůjčení vozu značky Hyundai na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ / SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz

Základní škola a mateřská
škola v Mostě hledá
kuchaře/kuchařku.
Možno i důchodce/důchodkyně.
Vítáme praxi v oboru.
V případě zájmu pište na
mail ofﬁce@amaschool.cz,
tel. 702279927

Sběr
jablek
v Itálii
informace:
tomas.siska33@gmail.com
720 363 433

v rodinném domě v krásné krajině
Lounska. Tel: 721 310 917.
■ Muž, 39 let, hledám kamaráda
- přítele pro vše hezké, spíše starší,
vlastní zázemí. ZN: solidnost, úroveň, těším se na odpověď. SMS 739 857 839
■ 66letý nekuřák, abst., středoškolák, 180/96, hledá příjemnou
ženu pro spolužití. Užít si volného
času pro procházky, výlety, houby.
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon:
721 310 917

Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454

y

“

sport

15. září 2017

Autodrom má deset nových
aut pro kurzy bezpečné jízdy
MOST – Mostecký autodrom prodloužil spolupráci s firmou KIA MOTORS CZECH a obnovil tak vozový park pro kurzy bezpečné jízdy
novým modelem Kia cee´d 2017.
Roční smlouvu oba partneři
podepsali a vozidla si předali v areálu autodromu. „Sedm
aut nového modelu Kia cee´d
s obsahem motoru 1,4CVVT/73
kW bude nadále sloužit řidičům

v kurzech bezpečné jízdy, tři další vozy stejného typu v designu
autodromu s rychlými pruhy
a startovním číslem 83, které
odkazuje na vznik uzavřeného
závodního okruhu v Mostě, jsme

získali jako bonus pro management. Spolupráce se osvědčila.
Zatímco dříve preferovali účastníci kurzů bezpečné jízdy svá
vlastní auta, v poslední době si
stále častěji objednávají právě
vozy Kia,“ upřesnil generální ředitel společnosti AUTODROM MOST Jiří Volovecký.
(nov)

Souš vyprovodila ambiciózní
Motorlet třemi góly
MOST - Druhé domácí vystoupení divizních fotbalistů Baníku
Souš v nové sezoně slibovalo
kvalitní utkání, neboť do Mostu přijel celek z Motorletu Praha, který má ambice poprat se
o postup do vyšší soutěže a také
jej předcházela dobrá pověst
kvalitních výkonů do současné
doby.
Nakonec ale odjel domů
s prázdnou. Souš totiž svého
soupeře vyprovodila výsledkem
3:0.
„V začátku utkání jsme působili ospalým dojmem, ale nakopla nás chyba v hostující rozehrávce ve 20. minutě utkání, kdy
nadvakrát vsítil úvodní branku
Štípek. Od té doby jsme byli
jasně lepším týmem, hráli jsme

agresivně, včas jsme dostupovali soupeře a hráli jsme aktivně
dopředu. Ke kvalitnímu zápasu
také přispěli i hosté z Motorletu,
kteří byli důstojným soupeřem.
Nebudu vyzdvihovat žádného
jednotlivce z týmu, ale chválím
celý tým jako celek,“ hodnotil
průběh utkání soušský trenér
Petr Johana.
Baník Souš - Motorlet Praha
3:0 (2:0). Branky: 20. Štípek, 45.
Dolejší, 90. Štefko. Rozhodčí
: Hányš – Tvrdík, Klupák, ŽK
3:3. 150 diváků. Sestava Souše:
Hanus – Pátek, Bohata, Chábera, Matyáš – Popelka (63. Hlaváček) – Nobst, Zápotocký (76.
Prokop) – Štefko (90. Ducháček) - Dolejší (82. Kadlec) – Štípek (69. Karlovec).
(jak)

Začalo veřejné bruslení
MOST – Po letní prázdninové
přestávce zahájily Technické
služby města Mostu opět veřejné bruslení na Zimním stadionu.
Vstupné za veřejné bruslení je
35 Kč včetně šatny pro bruslící
a 15 Kč pro nebruslící. Zabruslit si můžete přijít v pondělí od
17.15 do 18.45 hodin, v sobotu
od 10.30 do 12 hodin. V neděli
datum
11.09.2017
16.09.2017
18.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
25.09.2017
30.09.2017

den
Pondělí
Sobota
Pondělí
Sobota
Neděle
Pondělí
Sobota

provozní doba
17:15 - 18:45
10:30 - 12:00
17:15 - 18:45
10:30 - 12:00
15:00 - 16:30
17:15 - 18:45
10:30 - 12:00

ve svátcích a v ostatních dnech
se bruslí podle rozpisu v níže
uvedené tabulce (V případě
pololetních, vánoční prázdnin
nebo jiných mimořádných událostí může dojít ke změně rozpisu veřejného bruslení). Broušení bruslí se provádí v časech
veřejného bruslení, půjčovna
bruslí se zde neprovozuje. Pro
amatérské hokejové skupiny nabízí technické služby pronájem
ledové plochy ve večerních hodinách. Další informace o veřejném bruslení a pronájmu ledové
plochy dostanete na telefonech:
910 811 344 nebo 606 686 786.
(nov)

bruslení, vezměte je rovněž
s sebou. Pokud nedisponujete
bruslemi a helmou, můžete se
obrátit na Lubomíra Janderu
(tel. 602 185 461), s dotazem
na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. Začátek je
v 17 hodin.
Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku
4 – 8 let a jejich rodiče, kterým
se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým

Další domácí extraligové utkání sehrají hokejisté
HC Verva Litvínov v neděli
17. září, kdy na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky v Litvínově přivítají celek Olomouce. Vzhledem k tomu, že
utkání přenáší televize, začíná zápas už v 17.20 hodin.

Házenkářky v sobotu
přivítají Zlín

Souš hraje
v Chomutově už
v pátek

Symbolický klíč od deseti nových aut pro bezpečnou jízdu převzal od zástupců KIA generální ředitel
autodromu Jiří Volovecký (druhý zprava).

V Marienbergu byl nejlepší Ondřej Frýba

Utkání 6. kola Fortuna
Divize B, mezi FC Chomutov – FK Souš, které se mělo
hrát tuto sobotu 16. září, se
hraje již v pátek 15. září od
20 hodin na letním stadionu
v Chomutově za umělého
osvětlení.

MFK se doma střetne
s Brnou

startem po letní přestávce teprve příští týden turnaj v Praze.
Ten bude zařazen do Českého
poháru naopak jako nejvyšší
kategorie a chystají se na něj zejména adepti účasti na mistrovství republiky, včetně zástupců
Mostecka.
(has, jak)

Další domácí utkání krajského přeboru sehrají fotbalisté Mosteckého fotbalového klubu v sobotu 16. září,
kdy bude jejich soupeřem
Brná. Zápas na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
začíná v 10.15 hodin.

Černí andělé porazili také obávanou Šalu

Kombinovaný tým HJ/
Lit hostí Perštejn

Borovská a Dominika Zachová
s pěti trefami. „Už od přípravy
mi dělá radost, jak je tým silný
i po psychické stránce. Dokážeme ustát i velmi náročná utkání
a situace, kdy se pro nás vývoj
utkání nevyvíjí příznivě,“ doplnil trenér s tím, že za výkon
proti Šaľe si celý tým zaslouží
pochvalu.
Duslo Šala – DHK Baník
Most 27:30 (12:13). Nejvíce branek: Klučková 5/3, Bujnochová
5, Vargová 4, Pócsíková 4 – Jeřábková 10, Růčková 6/2, Borovská 5, Zachová 5. Rozhodčí:
Budzák, Záhradník. Sedmimetrové hody: 4/3 – 3/2. Vyloučení:
2:2. Diváci: 500.
(jak)

Domácí utkání v krajském
přeboru dospělých sehrají
táké hráči kombinovaného
týmu Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov, a to v sobotu
16. září. Jejich soupeřem na
hřišti v Horním Jiřetíně bude
celek Perštejna. Začíná se
v 17.00 hodin.

MARIENBERG – V turnaji Česko-saská liga v billiard-hockeyi šprtci
zvítězil v Marienbergu Ondřej Frýba z BHC StarColor Most B.
Na stupně vítězů jej doprovodili jeho oddíloví spoluhráči
Jan Matuščín a Matyáš Vaníček.
Letošní ročník byl součástí oslav
25 let partnerské Heinrich-von-Trebra-Oberschule
Marien-

berg. Do celoročního hodnocení byl ale zařazen jako nejnižší
kategorie a měl, také vzhledem
k začátku podzimní části sezóny, poměrně slabou účast. Pro
většinu klubů totiž bude ostrým

ŠALA – Tým házenkářek DHK Baník Most vydoloval ze slovenské
mise v úvodu nového ročníku dvě výhry. I ve druhém kole MOL ligy
tak zůstávají Černí andělé bez porážky. Tentokrát jim podlehla Šaľa
27:30 po poločase 12:13.
kem jejich výkonu byla podle
trenéra tentokrát spolupráce
obrany s brankářkou. Naopak
velmi dobře vycházela mosteckým házenkářkám hra v útoku,
včetně koncovky. Skvělý výkon
podala Markéta Jeřábková, která se navíc s 10 brankami stala i nejlepší střelkyní Černých
andělů. Šest branek, z toho
dvě ze sedmimetrového hodu,
si na své konto připsala Petra
Růčková, do střelecké listiny se
výrazněji zapsaly také Michaela

V Mostě bude opět akce v rámci Týdne hokeje
Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé
dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek.
„Přijďte si vyzkoušet lední hokej
a zažijte spoustu zábavy!“ zvou
zástupci mosteckého klubu.
Co všechno je potřeba si na
akci přinést? Stačí jen brusle,
helma a rukavice, postačí třeba i lyžařská helma a rukavice.
V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line

Na další extraligu
v neděli

V dalším kole nejvyšší
ženské házenkářské soutěže
se populární Černí andělé,
tedy celek žen DHK Baník
Most, poprvé v sezoně představí na domácí palubovce.
Od 18 hodin bude jeho soupeřem celek Zlína.

„Jsem velmi rád, že se nám
podařilo zvítězit v tak náročném
zápase, protože i když jsme znali
soupeřovu taktiku, velmi těžko
jsme utkání dostávali pod kontrolu. Povedlo se nám to vlastně
až ve druhé polovině, kdy jsme
protivníkovi odskočili na rozdíl
pěti branek,“ komentoval vývoj
střetnutí trenér Baníku Peter
Dávid.
Zápas se Šaľou zvládly
hráčky Baníku velmi dobře,
jediným drobným nedostat-

MOST - V úterý 19. září budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je
být hokejistou. Hokejový klub Mostečtí Lvi ve spolupráci s Českým
svazem ledního hokeje pořádá na zimním stadionu v Mostě akci
v rámci Týdne hokeje.
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prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě
i mimo něj, rodiče zde získají

podrobné informace o tom, co
obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního

hokeje pro fyzický a osobnostní
rozvoj dětí.
Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další
výhoda. Každé dítě, které se na
akci přihlásí do projektu Pojď
hrát hokej a klub ho následně
zaregistruje do Českého svazu
ledního hokeje. (ČSLH), získá poukaz v hodnotě 1 500 Kč
na nákup hokejové výstroje od
CCM.
Akce Týden hokeje se v rámci
projektu Pojď hrát hokej koná
podruhé po celé České republice a celkově už potřetí. Dosavadní ročníky umožnily získat
první zkušenost s ledním hokejem 6 600 dětem.
(jak)

Turisté se budou
loučit na Klínech
Pohádkovou
lanovku
a rozloučení s turistickou
sezonou mohou zažít zájemci 30. září, když přijedou do
Sport areálu Klíny. Čekat
na ně budou atrakce a zábava. Akci pořádá Sport areál
Klíny společně s Destinační
agenturou Krušné hory. Začíná se ve 13.00 hodin.

Mladí basketbalisté
míří na západ
Na západ republiky míří
mladí basketbalisté Baníku
Most. Tým starších žáků U15
se v sobotu v utkáních regionální divize představí na palubovce Mariánských Lázní
a v neděli Thermie Karlovy
Vary.
(jak)
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Stmívá se dřív a večerní teploty už také nezvou k posezení na
zahrádkách restaurací. Je čas přemýšlet o tom, jak prožít podzim
kulturně. Městské divadlo v Mostě, litvínovská Citadela i Docela
velké divadlo nabízí hned několik skvělých tipů. Stačí si jen dobře
vybrat anebo zajít na všechna představení či kulturní události,
které jsou v okolí k mání.

Městské divadlo
v Mostě
Mostecká činohra připravuje na 29. září 2017 premiéru
muzikálu ODYSSEIA. Návrat
ithackého krále Odyssea z války
v Troji představuje jeden z nejznámějších a nejpřitažlivějších
příběhů v dějinách literatury.
Jako v každém velkém eposu

ODYSSEIA

chy, marnivosti či malověrnosti.
Diváci na obrovském mosteckém jevišti uslyší sugestivní
rockovou hudbu Oldřicha Veselého a spatří velkolepé scénické efekty – pohyblivé točny
i širokoúhlou projekci Martina
Studeckého.
Premiéra proběhne 29. září
2017 v 19. 30 hodin na Velké
scéně Městského divadla v Mostě. 31. října můžete vidět kabaretně laděnou inscenaci Baron
Prášil, kterou pro mostecké divadlo připravil herec Jiří Kraus.
Premiéru měla v září. Mostečtí
diváci se ocitli v zapadlém německém hostinci a měli možnost spatřit hravé a humorné
divadlo s řadou scénografických
vtípků. Po představení mohli diváci ochutnat guláš, který
pro ně přímo na jevišti připravila herečka Michaela Krausová
coby hostinská Brunhilda. Jejího manžela Horsta hraje Michal
Pešek.
Hned po premiéře ODYSSEIE startuje v městském di-

fotoreportáž

Kulturní podzim
na Mostecku
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CHVILKOVÁ SLABOST
divadle v Mostě i v Divadle rozmanitostí. Je určen pro mladé
nejen věkem, ale také duchem.
Jedná se o soutěžní přehlídku
současné divadelní tvorby. V Divadle rozmanitostí se můžete těšit například na pohádku SŮL
NAD ZLATO v podání souboru

Sazba a technická příprava:
Roman Moucha
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Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
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JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN & VLASTA REDL

BARON PRÁŠIL
nestojí příběh jen na napínavém dobrodružství, ale dotýká
se rovněž zásadních (archetypálních) věcí člověka – lásky,
přátelství, naděje, sebepoznání
i touhy po domově, ale také pý-

jímavým milostným příběhem
i strhujícím rodinným dramatem Vzpomínky zůstanou.
Hrají Zlata Adamovská, Petr
Štěpánek, Lucie Štěpánková/
Jana Stryková, Vilém Udatný/
Pavel Kikinčuk. V listopadu
v Litvínově hraje Divadlo v Řeznické představení Odvolání.
Jedná se o kázání o osobní odvaze a nezávislosti. Hrají Miroslav Táborský, Filip Cíl.
Jiří Pavlica a Hradišťan &
Vlasta Redl s kapelou vystoupí
společně na jednom pódiu, a to
ve čtvrtek 23. 11. 2017 na VelODVOLÁNÍ

vadle 7. ročník divadelního festivalu Young for young 2017.
Festival bude probíhat od 2. do
7. října 2017.
Festival Young for young se
koná každoročně v Městském

434 01 Most,

ké scéně v litvínovské Citadele
v projektu Vandrovali hudci
2017. Kromě písní z původního programu si muzikanti připravili i řadu novinek. Třináct
muzikantů na pódiu znamená,
že Pavlicův Hradišťan i Redlova
kapela hrají v plných sestavách.
Nejprve se každá skupina představí samostatně. Poté se muzikanti začnou pozvolna prolínat,
aby nakonec spojili síly a vše
vyvrcholilo ve společném programu čirého muzikantství, poučeného ze všech podnětných
tvůrčích zdrojů, od folklóru,
world music, rocku až po vážnou hudbu.

Docela velké divadlo
Litvínov
Docela velké divadlo Litvínov
připravilo na 22. září premiéru
představení Mistr a Markétka.
Mystická groteska o lásce a touze
po svobodě odhaluje prostřednictvím ďábla zlo v lidech a ve
společnosti. V režii Jurije Galina
hrají Petr Kozák, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Andrea Traganová, Robert Stodůlka, Michal Žižka, Lukáš Masár, Jana Galinová
a Markéta Velánová.
(pur)
Buchty a loutky, i mnoho dalších
představení. Připravena je řada
doprovodných akcí, například
na cirkusový workshop, taneční
vystoupení skupiny INSTITUTE OF TOG nebo různá hudební vystoupení. Cenu Forever
young letos převezme Jiří Suchý.

Citadela Litvínov
V Litvínově v září začíná nová
divadelní sezóna představením
Divadla v Rytířské Chvilková
slabost. Dvacet let manželství,
dvě děti, dva roky po rozvodu,
to je hlavním tématem brilantní
komedie o nečekaných zvratech
a odhaleních ve vztahu muže
a ženy. Hrají Petra Špalková,
David Matásek, Sandra Černodrinská. V říjnu je na programu Divadlo Ungelt s hrou
o lásce i o rodinných poutech,
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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 nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

