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Spanilá jízda městem a autogramiáda jezdců 31. srpna na 1. náměstí v Mostě.

01–02/09/2018

FIA European Truck Racing Championship
most.fi aetrc.com

Evropský šampionát okruhových tahačů
CZECH TRUCK PRIX

• Spanilá jízda závodních tahačů ulicemi Mostu
• The Most Truck Festival - akce pro všechny 

truckery, spediční, dopravní společnosti 
a milovníky kamionů, ale také přehlídka 
se spoustou zábavy pro širokou veřejnost; 
její součástí je také spanilá jízda kamionů 
po závodní dráze

• Grid walk
• Autogramiáda jezdců
• Letecká show Petra Kopfsteina
• Taxijízdy v upravených 

speciálech
• Vyhlídkové lety vrtulníkem
• Atrakce pro děti

Hlavní body doprovodného programu

CZTP 2018 - A4 + MAPA.indd   1 21. 8. 2018   10:23:21

 � Otevřené letiště  

MOST - Aeroklub 

Most pořádá 2. září 

od 9 do 19 hodin na 

mosteckém letišti akci 

Společně do školy. Lety 

pro veřejnost, soutěže, 

seskoky parašutistů, 

ukázka sportovních 

letadel. Malířská soutěž 

o vyhlídkový let pro tři 

osoby.

 � iva BOušOvá 

LITVÍNOV – Na  nádvoří 

zámku vystoupí 29. 8. od 

16 hodin Iva Boušová. 

Vstup na folkový koncert 

je zdarma.

Ì

Vážení čtenáři 
Příští číslo týdeníku Homér 
vyjde 7.září. Sledujte nás na 
www.homerlive.cz.

Výluka měla trvat už od 8. 
srpna 2018 a to až do 24. srp-
na 2019. Objízdné trasy přepo-
kládaly úplnou uzavírku jed-
nosměrného pásu silnice č. 
I/27 ve směru Litvínov – Most. 
V úseku ve směru od Záluží 
měl být provoz sveden do jed-
noho jízdního pásu, a to od 
rozvětvení u křižovatky s uli-
cí Železničářů, po provizorní 
přejezd před mimoúrovňovou 
křižovatkou u ulice Čsl. armá-
dy. Zároveň měla být uzavřena 
část silnice č. I/13 pod most-
ním objektem ve směru na 
Chomutov. Objízdná trasa ve 
směru Most – Chomutov měla 
vést přes Záluží, Dolní Jiřetín 
a Komořany. 

 „S ohledem na nedořešené 
problémy se stavebním povole-
ním pro rekonstrukci mostního 
objektu na silnici I/27 ve smě-
ru Litvínov – Most bylo pro-
zatím odloženo zahájení prací 
a tedy také uzavření komunika-
cí,“ uvedla tisková mluvčí Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR Ni-
na Ledvinová. Znamená to te-
dy, že zatím mohou být řidiči 
bez obav a objížďky řešit ne-
musejí. „Datum zahájení prací 
zhotovitelem 8. 8. 2018 je plat-

ný. Vzhledem k rozsahu rekon-
strukce, tzn. kompletnímu od-
stranění stávajícího a stavbě 
nového mostu, je třeba provést 
i přípravné práce pro zahájení 
skutečné demolice mostu, kte-
ré nutně nevyvolávají uzavře-
ní komunikace I/27 (geodetic-
ké zaměření, vytýčení inženýr-
ských sítí, odstranění vzrostlé 
zeleně, zřízení přístupových cest 
atd.),“ vysvětlila dále mluv-
čí ŘSD. Skutečné uzavření ko-
munikace je závislé na povole-
ní uzavírky Krajským úřadem 
Ústeckého kraje. V tomto pří-
padě má vliv i SŽDC, které po-
voluje, resp. určuje výluky pro-
vozu železniční trati pod mos-
tem, na nichž je převážná vět-
šina prací závislá (bez výluky 
nelze některé práce provádět). 
„V tuto chvíli je předpoklad 
uzavření komunikace na přelo-
mu měsíců října a listopadu le-
tošního roku,“ podotkla Nina 
Ledvinová.  

Původně plánovaná uzavír-
ka měla postihnout i řidiče ka-
mionů ve směru od Prahy, je-
jichž cílem cesty měl být zá-
vodní víkend Czech Truck Prix 
ve dnech 31. srpna až 2. září na 
mosteckém autodromu. 

Uzavírka čtyřpruhu pod Hněvínem se odkládá - zatím
MOST – Objížď ky a omezení průjezdu na čtyřpruhu pod Hněvínem 
se zatím nekonají. Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR zatím mohou 
řidiči zůstat v klidu.

Čtyřproudová silnice pod Hněvínem by se měla kvůli demolici mostu částečně uzavřít později, ještě však letos.      Zdroj: Mapová data © 2018 Seznam.cz

MOST –  Los rozdal volební čís-
la politickým stranám a hnu-
tím, které letos na podzim sve-
dou boj o křesla na mostecké 
radnici.

V Mostě se chystá kandidovat 
celkem dvanáct volebních sub-
jektů. Kromě tradičních a zná-

mých stran a hnutí se připravu-
jí do předvolebního boje o mos-
teckou radnici i nováčci. Na-
příklad Piráti nebo Hnutí za 
zrovnoprávnění maminek. Ko-
munální volby pro příští čtyři 
roky se konají ve dnech  5. a 6. 
října.               (nov)

JE VYLOSOVÁNO!
Volební strany znají svá čísla

Do voleb s tímto číslem:

1 Občanská demokratická strana (politická strana)

2 Občané městu město občanům (politické hnutí)

3 Piráti a Zelení pro Mostecko (koalice politických stran Česká 
pirátská strana a Strana zelených)

4 Sdružení Mostečané Mostu (sdružení politického hnutí NO-
VÝ SEVER a nezávislých kandidátů )

5 ANO 2011 (politické hnutí)

6 Hnutí za zrovnoprávnění maminek (sdružení politické stra-
ny TOP 09 a nezávislých kandidátů)

7 Starostové a nezávislí s podporou Toryů (sdružení politic-
kého hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kan-
didátů)

8 Otevřená radnice Most (sdružení politického hnutí Otevřená 
radnice a nezávislých kandidátů) 

9 Česká strana sociálně demokratická (politická strana)

10 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura SPD (po-
litické hnutí)

11 ProMOST (politické hnutí)

12 KSČM (politická strana)
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SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Presovače, kávovary, kuchyňské roboty, mixéry, 
vysavače, mikrovlné trouby, varné desky a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Jak to tehdy bylo? 

Zastupitelstvo města Most 
přijalo dne 26. 6. 2014 usnese-
ní č. 665/28/2014, kterým upus-
tilo, nikoliv odpustilo od vymá-
hání pohledávek ve výši zhruba 
17,5 milionů korun, kdy z vět-
ší části šlo o pohledávky z neza-
placeného nájemného obyvateli 
Chanova. K upuštění od vymá-
hání přistoupilo zastupitelstvo 
města z toho důvodu, že vymá-
hání takových pohledávek by-

lo nehospodárné, když dlužní-
ci byli neznámého pobytu, ne-
měli účty, zaměstnání ani maje-
tek, který by bylo možné v rámci 
úhrady dluhů postihnout. K zá-
niku pohledávek nedošlo, ale ty-
to byly přesunuty z rozvahové-
ho na podrozvahový účet, čímž 
došlo ke snížení pohledávek 
v účetnictví města.  Město Most 
nyní obyvatelům Chanova žád-
né dluhy neodpouštělo. 

Odkaz na článek z roku 2014: 
https://1url.cz/sMMfK     (nov)

Ta zpráva je FAKE NEWS!
MOST - Na sociálních sítích a v některých médiích  se šíří neprav-
divá a 4 roky stará informace o tom, že město Most odpustilo oby-
vatelům Chanova dluhy ve výši 30 milionů korun. Zpráva, která se 
v posledních dnech několikrát objevila na sociálních sítích, je podle 
oficiálního vyjádření města Mostu „FAKE NEWS“. 

ÚSTECKÝ KRAJ – Milovníci vína 
si opět přijdou na své. Na so-
botu 1. září se opět chystá ob-
líbená vinařská akce „Otevřené 
sklepy“. Ani tentokrát nebude 
chybět zastávka v třebívlickém 
Vinařství Johann W.

Druhý ročník celodenní akce 
nabídne více vinařů, více star-
tovacích bodů, dopravy, kultu-
ry i občerstvení.  Hlavní poklad-
na a ústřední akce je ve Velkých 
Žernosekách na návsi. Dalšími 
startovními body jsou: Vinařství 
pod Radobýlem, Vinařství sv. 
Tomáše, Vinařství Johann W., 
vlaková zastávka Lovosice měs-
to. Vše potřebné získají návštěv-
níci na těchto místech. Starovné 
250 Kč zahrnuje skleničku, no-

sičku, mapu, vodu, jízdenku na 
autobus a přívoz. Speciální ví-
nobus pro účastníky bude jezdit 
na trase V. Žernoseky – Žalhos-
tice a druhý na trase M. Žerno-
seky – Lovosice město – Třebí-
vlice. A kde se bude ochutnávat? 
V Žernoseckém vinařství, ve Vi-
nařství svatého Tomáše, ve Vi-
nařství Porta Bohemica, ve Vi-
nařství Johann W., ve Vinařství 
Pod Radobžlem, Víno Hrabkov-
ský, Rodinné vinařství Mikulen-
kovi, Vinum Celebratum a An-
tonín Hrabkovský mladší. 

Sponzorem akce, která potrvá 
od 9 do 20 hodin nebo do vypití 
sklepa, je mimo jiné společnost 
Severní energetická. Více infor-
mací na tel. 777 185 788.   (nov)

Vinaři otevřou sklepy

Návštěvníci mohou navštívit 
také kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě, kde mohou ab-
solvovat netradiční noční kostý-
movou prohlídku s průvodcem. 
Průvodce mosteckého kostela 
Jiří Sirový bude vyprávět o po-
hnuté historii tohoto gotického 
skvostu a prohlídka bude mimo 
jiné okořeněná poutavým vy-
právěním varhaníka pana Rad-
ka Turčáni. Ten však nebude 

o varhanách umístěných v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě jen vyprávět, ale bude 
na ně  návštěvníkům také hrát. 
Všichni zaměstnanci kostela pak 
budou představovat svaté patro-
ny a návštěvníci budou moci – 
díky atributům, jež budou mít 
v rukou – hádat, jak se jednot-
liví představitelé jmenují. Kaž-
dý, kdo správně uhádne, bude 
po zásluze odměněn.          (nov)

Noc v děkanském kostele
MOST - Tradiční Hradozámecká noc, kdy se hrady, zámky i některé 
kostely otevírají i po setmění, se koná  v sobotu 25. srpna od 22 do 
23 hodin.  

MOST – Radnice vyhlásila ve-
řejnou soutěž na úpravu plo-
chy v borovicovém parku  mezi 
budovou magistrátu a hotelem 
Cascade, která v zimě slouží pro 
mobilní kluziště. 

Předmětem veřejné zakáz-
ky je pokládka nového povrchu 
a vybudování chodníčků, roz-
vody nízkého napětí pro osvět-
lení areálu a napojení mobilních 
stánků, nové veřejné osvětlení, 
vodovodní přípojka a další. Sta-
vební úpravy se týkají jen části 
areálu. „Došlo k určité prodlevě, 
protože se pracovalo na projek-
tu. Ten máme nyní hotový a vše 
se bude realizovat tak, jak jsme 
avizovali. V současné době se te-
dy bude nejprve soutěžit zpevně-
ná plocha a chodníky, které na to 
budou navazovat tak, aby to vše 
bylo připravené. Nabídky budou 
zpracovány ve více variantách. 
Jednou variantou je žula a dru-
hou jsou velkoformátové dlažeb-
ní kostky z betonu, byť je to po-
hledově obdobné. Chceme za-
chovat jednolitý ráz,“ prozradil  
primátor Jan Paparega. Která 
varianta nakonec zvítězí, bude 
podle vedení města především 
otázkou peněz. „Jedna z variant 
je za 9 a druhá za 7,5 milionu 
korun, podle odhadů projektan-
ta. Uvidíme, jaké budou nabíd-
kové ceny, jak se s tím komise vy-
pořádá a jaký materiál se nako-
nec zvolí,“ podotkl dále mostec-
ký primátor.  

Kromě zpevnění plochy 
se zde také počítá s mobiliá-

řem, který budou tvořit mobil-
ní stánky. Ty budou zázemím 
jak pro společenské a kultur-
ní akce, které se zde budou ko-
nat během jarní a letní sezóny, 
ale i pro kluziště, které zde bu-
de během zimy. Zázemí se bu-
de budovat až v příštím roce. 

Zpevněná plocha by měla mi-
mo jiné  zlepšit podmínky pro 
kluziště. „Rozhodně zpevněná 
plocha kluzišti pomůže, protože 
tu je dosud pískové lože. Zpev-
něná plocha bude rovná a stabil-
ní, takže se už nestane, že si plo-
cha pod kluzištěm bude nerov-

noměrně sedat a tloušťka ledu 
bude na každém místě jiná, jed-
nou 28 cm a jindy 8 cm. Navíc 
i výroba ledu bude rychlejší a led 
bude kvalitnější. Vše by mělo být 
už bez problémů,“ vysvětlil Jan 
Paparega. 

(sol)

Úpravu borovicového parčíku zdržel projekt

Záznam z minikamer pomá-
há jako důkazní materiál při ře-
šení přestupků i trestných činů. 
Minikamery strážníci zapína-
jí před zahájením projednává-
ní přestupku. Kromě důkazního 
materiálu pro Policii ČR nebo 
správní orgány pomohou kame-
ry profesionálnějšímu jednání 
strážníků, ale i slušnějšímu jed-
nání občanů. „Máme s minika-
merami již své zkušenosti a víme, 
že když strážník upozorní pře-
stupce, že bude průběh projedná-

vání přestupku nahráván, změ-
ní své chování a mírní agresivitu. 
Také na záznamech kontroluje-
me, zda strážníci jednali profe-
sionálně. Chceme tím zkvalitnit 
naše služby pro občany a záro-
veň chránit strážníky před neo-
právněnými stížnostmi a hlavně 
agresivním jednáním některých 
přestupců,“ vysvětlil šéf Měst-
ské policie Most Jaroslav Hrvol. 
Užívání kamery při plnění úko-
lů městské policie upravuje zá-
kon o obecní policii. Podle zá-

kona je obecní policie oprávně-
na, pokud je to třeba pro plnění 
úkolů, pořizovat zvukové, obra-
zové nebo jiné záznamy z veřej-
ně přístupných míst nebo o prů-
běhu zákroku.

„Kamera CEL-TEC byla vy-
vinuta především pro náročné 
podmínky policie a jiných bez-
pečnostních složek. Je vybavena 
přísvitem, a tak lze záznamy po-
řizovat i v noci. Mezi další před-
nosti patří zašifrovaná data ve 
vnitřní paměti kamery. Bez zna-

losti hesla tedy není možné zá-
znamy v počítači prohlížet, ko-
pírovat či mazat,“ prozradil dá-
le ředitel strážníků.  

Projekt „Dovybavení stráž-
níků 16 ks minikamer“ je spo-
lufinancován Ústeckým krajem 
z Programu 2018 na podporu 
nové techniky, výstavby požár-
ních zbrojnic pro jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů a pod-
poru spolků a veřejně prospěš-
ných organizací působících na 
poli požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a ostatních složek 
IZS z rozpočtu Ústeckého kraje.

(sol) 

Mostečtí strážníci mají nové minikamery 
MOST – Městská policie Most pořídila z dotace Ústeckého kraje 16 nových minikamer. Každá hlídka 
mosteckých strážníků je tak nyní nově vybavena minikamerou.

Hipodrom Most a. s., K Hipodromu 213, 434 01  Most www.hipodrom.cz

Sobota 25.8.
od 13.00

Skvělé dostihy
napínavé sázky

dobré občerstvení

Návštěvníkům bude k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma!
TAM → OD Prior       1. náměstí       Čs. mládeže       Dopravní podnik       Hipodrom ← ZPĚT

21. Velká letní cena Ústeckého kraje
   dostihové odpoledne
  97. Vršanská uhelná a CHARVÁT Group Svatováclavská cena
  PH Hydraulik Velká mostecká steeplechase 2018

Pro děti  projížĎky na koních + dětské hřiště

www.ph-hydraulik.de

Dostihovy_den_25_8_Hipodrom_A4_sirka_03.indd   1 27.05.2018   22:10:11

Parčík po kluzišti byl zdrojem kritiky, lidem vadilo, že se zde dlouho nic neděje.

Za vínem se můžete vydat speciálním vínobusem.



Dotaz ohledně cesty, kte-
rá vede okolo Hněvína. Za-
číná vpravo od muzea a ve-
de do Souše. Je tam i cyklo-
stezka. Jel jsem tam na kole 
a uprostřed cesty je jednou za 
50 metrů žlab, který svádí vo-
du z kopce. Je hluboký a musí 
se z kola slézt. Je jich tam asi 6, 
není to zrovna ideální na ces-
tu pro kola. Ten první dokon-
ce ani není vidět, málem jsem 
do něj vjel. Dále jsou v někte-
rých místech popadané menší 
stromky, kvůli těm se také mu-
sí slézt z kola a přelézt je. Pak 
je stezka v některých místech 
tak úzká, že se špatně projíž-
dí. Bylo by možné aby to zde 
technické služby prořezaly? 
Nebo by se cyklostezka moh-
la vést podobnou cestou, kte-
rá je o něco výš. Tam je to po-
dle mě v pohodě. Vadí mi, že 
to není jednoduše průjezdné 
právě teď, kdy tudy vede tra-
sa celostátního projektu Lví 
stopa. Díval jsem se do katast-
ru a cesta je někde na přelomu 
dvou pozemků, jeden města, 
druhý státu, tak nevím, jestli 
budete moci něco dělat...

Uvedenou lokalitou vedou tři 
trasy. Spodní, kterou popisujete, 
používá minimum osob, proto-
že vedle zmíněných odvodňo-
vacích žlabů je bohužel ukonče-
na zdí u čerpací stanice v Sou-
ši, avšak před jejím ukončením 
je ve směru k Souši propojka 
vlevo na prostřední cestu. Ta-
to propojka je uvedena na www.
mapy.cz, je úzká s převýšením, 
avšak pohodlně průchozí, je 
nutné sesednout z kola. Protože 
si je město vědomo technického 
stavu a slepého ukončení spod-
ní cesty, bylo na začátku zmíně-
né cyklostezky hned za muzeem 
instalováno orientační cyklistic-

ké značení, které vás navede na 
prostřední cestu, která je ozna-
čena jako cyklotrasa 3107. Tato 
trasa je průjezdná až do Souše. 
Město bude žádat provozovate-
le webu mapy.cz o zanesení té-
to změny do internetových map. 
Horní cesta je určena pro pěší.

Bylo by možné umístit na 
Matyldu uzamykatelné boxy 
na kola, které jsou k dispozi-
ci v Praze na stanicích metra? 
I velmi kvalitní a drahé zám-
ky na kola nejsou žádnou zá-
rukou, bohužel. Poplatek za 
takto „zaparkované“ kolo je 
samozřejmý, je jasné, že boxy 
nejsou zadarmo.

Tato problematika byla řeše-
na poradě primátora dne 31. 7. 
2018. Mezi vytipované lokality 
patří okolí Aquadromu v Mos-
tě a vodní nádrže Matylda. Ve-
dení města zadalo zanesení po-
žadavku na zakoupení uzamy-
katelných boxů na kola, včetně 
přípravy potřebné infrastruktu-
ry, do rozpočtu 2019.         

 (red)
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 � Ptejte Se PoLItIků

Jan Paparega

Komplikace v dopravě 
s objížďkami jsou tak naštěs-
tí pro tento případ zažehnány 
a vedení autodromu odložení 
uzavírky vítá. Do Mostu budou 
směřovat stovky tahačů. „Na ev-
ropský šampionát okruhových 
tahačů Czech Truck Prix se sje-
de mnoho kamionových sou-

prav, které tvoří doprovod zá-
vodních týmů. Navíc součástí 
víkendu je i druhý ročník Truck 
Festivalu, na který se přihlásilo 
na 120 dopravních firem se svý-
mi kamiony,“ podotkl technic-
ký ředitel společnosti AUTO-
DROM MOST Pavel Pech.

(sol)

Dodatečné vícepráce si vyžá-
dají přes tři miliony a sto tisíc 
korun bez DPH. Ty bude nut-
né připočítat k sedmnácti mi-
lionům korun, které si opra-
va dlažby vyžádá podle původ-
ních předpokladů. Co se týče 
původního harmonogramu do-
končení prací, které se předpo-
kládalo během léta, dojde nej-
spíš také k posunu. „Je to s otáz-
kou. Vícepráce nejsou něco, co 
by nás mělo výrazně zdržovat. 
I když zde leží žádost o prodlou-
žení termínu, zatím ji schva-
lovat nebudeme. Zdržení, po-
kud se jedná o práce jako tako-
vé, by nemělo být nijak razant-
ní, protože práce budou probíhat 
i ve večerních hodinách. Spíš je 
tu problém s dodávkami, aby se 

stihly včas,“ předeslal mostec-
ký primátor Jan Paparega. Po-
kud by k prodlení podle vede-
ní města skutečně došlo, nebu-
de ale nijak dramatické. „Bude 
v úrovni pár týdnů,“ je přesvěd-
čen primátor. Vícepráce si vyžá-
dal způsob provedení původní 
rekonstrukce, která se na kou-
pališti v Topolové prováděla už 
v roce 2003. „Poté, co se začalo 
rekonstruovat a došlo na odkry-
tí některých vrstev, tak se zjisti-
lo, že když se Aquadrom předě-
lával, někde chyběly hydroizola-
ce, třeba ve sprchách a na toale-
tách. Došli jsme proto k závěru, 
že když už vše takto obnaže-
né, uděláme to tak, aby se s tím 
v budoucnu už nikdo nemusel 
znova zabývat,“ dodal Jan Papa-

rega. Oprava dlažby se provádí 
po celé bazénové hale a v cen-
trálních sprchách. Celkem se 
jedná o 2 800 m2 podlahové 
plochy, na které se musí odstra-
nit současná dlažba, provádějí 
se nové izolace a pak se poklá-
dá dlažba nová. Původní dlažba 
byla navíc bezespádová. Výmě-
nou proto procházejí i odtoko-
vé kanály za kapacitnější a vy-
tváří se i dodatečné spády. „Vý-
měna dlažby si vyžádá i částečné 
bourání svislých obkladů,“ při-
pomněl k pracím vedoucí pro-
vozu na Aquadromu Miroslav 
Svoboda.  

Kromě dlažby se na Aquadro-
mu provádí také oprava bazé-
nové technologie a to včetně 
ústředního topení pro ohřev 

dětského bazénku a vzducho-
techniky. „Co se týče bazénové 
technologie, jde o její výměnu za 
modernější technologie na mě-
ření a regulaci všech látek, kte-
ré jdou do filtrace a dávkují, co 
je potřeba. Tak aby byly násled-
ně téměř bezúdržbové,“ doplnil 
Jan Paparega.

Neposledně se na koupali-
šti také opravuje střecha. „Ta 
je v současné době stále v reali-
zaci,“ podotkl dále první muž 
města. Porušena byla nad 
hlavním vchodem do budovy 
Aquadromu, a zejména v čás-
ti, kde jsou šatny. „Střecha včet-
ně zateplení je upevněna na me-
chanických kotvách, které po-
stupným sedáním střechy pro-
razily krytinu, proto docházelo 
k zatékání a střecha dál degra-
dovala,“ popsal problém primá-
tor. Oprava střechy by měla vy-
jít zhruba na 2,2 milionu korun 
bez DPH.                               (sol)

Opravy na Aquadromu se komplikují a prodražují

„Náš revizor prováděl běž-
nou kontrolu jízdenek u jednot-

livých cestujících. Jeden z nich 
nebyl schopen platný jízdní do-

klad předložit, údajně u sebe 
neměl ani žádný doklad totož-

nosti. Revizor ho proto požá-
dal, aby nevystupoval a vyčkal 
na příjezd hlídky policie, kte-
rá prověří jeho totožnost,“ řekl 
šéf Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova Daniel Du-

novský. To se však čer-
nému pasažérovi nelí-
bilo a chtěl za každou 
cenu vozidla vystoupit. 
„Pracovník přepravní 
kontroly mu proto za-
stoupil cestu, přičemž 
se černý pasažér sna-
žil protlačit ven. Revi-
zor při této přetlačova-
né sklouzl a způsobil si 
krvavé zranění na hla-
vě. Řidička tramvaje 
ponechala dveře tram-
vaje uzavřené a přivo-
lala zdravotnickou zá-
chrannou službu a po-
licii,“ popsal další udá-
losti ředitel Dunovský.

Pracovník přeprav-
ní kontroly si z tohoto 
incidentu odnesl něko-
lik stehů na hlavě. „Po 
zjištění totožnosti cestu-
jícího bez platného jízd-
ního dokladu bylo zjiš-
těno, že jde o sedma-
dvacetiletého notoric-
kého černého pasažéra. 
Naše přepravní kontro-
la u něj eviduje již 40 
nezaplacených pokut – 
přirážek k jízdnému,“ 
upozornil dále Daniel 
Dunovský.

Pohledávky za cestu-
jícími jsou v pravidel-
ných intervalech od-
prodávány společnos-
ti, která provádí jejich 
vymáhání, k tomu po-
užívá veškeré dostupné 
a legální postupy. „Náš 
notorický černý pasa-
žér má evidováno na 40 
pokut - přirážek k jízd-
nému, z toho dopravní 
podnik jich má k dispo-
zici pouze 6, dalších 34 
pohledávek již bylo po-
stoupeno k vymáhání,“ 
doplnil ještě k případu 
ředitel dopravního pod-
niku.                               (sol)

Přetlačovaná v tramvaji skončila zraněním revizora

Sedmého srpna ze-
mřel mostecký novinář 
a bývalý kolega Milan 
Kiel Osvaag. Už ani ne-
vím proč, ale mezi ko-
legy a kamarády řečený 
„Fosfát“. Životní konste-
lace  Milana od novina-
řiny  sice před lety odvá-
la, ale přesto na něj ne-
jde vzpomínat jinak, než 
jako na novináře.  Když 
měl „své dny“, do kauzy 
se zarafnul a nepustil, do-
kud do skládačky neza-
padnul poslední kousek, 
byť ve tři ráno.  Psal snad 
do všech soukromých tý-
deníků, které v Mostě vy-
cházely –  do Heroldu, 
New Heraldu,    Tribu-
ny i do Homéru. Vzpomínám 
na  rozhovory „Pod kůži“, kte-
ré pod Milanovým jménem vy-
cházely v tehdejší Tribuně (mi-
mochodem jednom z nejlepších 
mosteckých týdeníků). Kdo se 
stal Milanovým novinářským 
objektem, byl doslova svlečen 
z kůže. Milan šel vždycky „na 
dřeň“, až zpovídaný možná lito-
val, že se zpovídat nechal.  Ja-
ko novinář měl věčně rozevlátý 

Fosfát to, co v novinářské zdej-
ší obci asi nikdo nemá. Byl bul-
dok. Když chtěl, zkrátka uměl. 
Nevím, jestli to věděl, ale mnohé 
jím napsané mělo i můj obdiv.

Jenže je pozdě. Už mu to ne-
řeknu.

Pán s Tebou, Fosfáte...

Za sebe a za redakci Homéru 
Pavlína Borovská

Zemřel Milan K. Osvaag

Uzavírka čtyřpruhu pod 
Hněvínem se odkládá - zatím

MOSTECKO – Další incident mezi cestujícím bez platné jízdenky a revizorem Dopravního podniku Mos-
tu a Litvínova se udál v předchozích dnech na Mostecku. K případu došlo v odpoledních hodinách na 
tramvajové lince číslo 4 a celá událost se bohužel neobešla bez zranění.   

PROMÍTÁNÍ CESTOVATELE A DOBRODRUHA
HONZY DROBNÉHO

KDE: 1. NÁMĚSTÍ MOST 
KDY: OD 30. 8. DO 1. 9. 2018 
KAŽDÝ DEN A OD 20:00 HODIN PROMÍTÁNÍ

PŘÍBĚH PLNÝ ZAJÍMAVÝCH OKAMŽIKŮ
I NEČEKANÝCH SITUACÍ DVOU PARŤÁKŮ 
HONZY A PSA TEKYHO.

DOBRODRUŽSTVÍ, SRANDA, EMOCE, POUČENÍ, 
NAPĚTÍ, POSELSTVÍ…

CHARITATIVNÍ VSTUPNÉ: 50 KČ
CELÝ VÝTĚŽEK JE VĚNOVÁN NA MĚSTSKÝ 
ÚTULEK MOST - RUDOLICE

Z KAŽDÉ ZAKOUPENÉ KNIHY VĚNUJEME 20% NA TYTO 3 CHARITATIVNÍ ORGANIZACE:

POPRVÉ V MOSTĚ!

 WWW.RAFAEL-OPS.CZ

 

 

 

 

 
NADAČNÍ FOND INKANADAČNÍ FOND INKANADAČNÍ FOND INKANADAČNÍ FOND INKA

 WWW.INKAPERU.CZ WWW.HELPPES.CZ

WWW.VZDYJECESTA.CZ

AUTOGRAMIÁDA A PRODEJ KNIHY

Ê

MOST - Od pátku 24. srpna bude 
po dobu zhruba jednoho měsíce 
uzavřen vstup do Turistického 
informačního centra a obřadní 
síně magistrátu. 

Důvodem jsou stavební prá-
ce, jejichž cílem bude zamezit 
zatékání na západní straně bu-
dovy magistrátu. Při návštěvě 
Turistického informačního cen-

tra  budou zájemci využívat zad-
ní vchod v pasáži U Lva, do ob-
řadní síně bude možné vstoupit 
pouze přes budovu magistrátu 
od informační recepce. Přístup 

k  bankomatu České spořitelny 
zůstane během celé rekonstruk-
ce zachován.  Předpokláda-
ný termín ukončení stavebních 
prací je 16. listopadu.         (nov)

Do „íčka“ a obřadní síně obklikou

MOST – Rekonstrukce podlah na Aquadromu si vyžádá více peněz a také pravděpodobně zdržení. Po 
zahájení oprav se totiž zjistilo, že degradují podkladní betonové vrstvy a že parametry těchto konstruk-
cí neodpovídají dokumentaci skutečného provedení během původní rekonstrukce koupaliště v roce 
2003. 
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PONDěLÍ
Špenátový krém s krutony 30 kč
150 g Vepřový steak se šunkou a sázeným vejcem,  
 šťouchaný brambor 98 kč
150 g Restované vepřové na medu, dušená rýže 95 kč
150 g Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka 90 kč

ÚTERÝ
kuřecí vývar s masem a nudlemi 25 kč
150 g Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 98 kč
150 g kuřecí steak na grilované zelenině, šťouchaný brambor 95 kč
350 g Špagety s žampionovou omáčkou, sušenými rajčaty a rukolou 90 kč

STŘEDA
Frankfurtská s párkem 30 kč
150 g Vepřový špalík na česneku, špenát, žemlový knedlík 95 kč
150 g  Vláčné hovězí na hořčici, vařený brambor 98 kč
350 g Míchaný salát se zeleninou, slaninovým chipsem  
 a sázeným vejcem 90 kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25 kč
150 g Španělský ptáček, dušená rýže 98 kč
150 g Vepřový steak s modrým sýrem v sezamové bulce,  
 smažené hranolky 95 kč
350 g Šišky s mákem, máslem a cukrem 90 kč

PÁTEK
Dýňová krémová 30 kč
150 g Mexický guláš, dušená rýže 98 kč
150 g Smažené rybí file, bramborová kaše, citron 95 kč
350 g těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou 90 kč
SPECIÁL
350 g – PeČeNÁ VePŘoVÁ ŽeBRA V PIkANtNÍ MARINÁDĚ S koŘeNoVoU  
ZeLeNINoU A PeČeNoU BRAMBoRoU Ve SLUPCe S kŘeNoVÝM DIPeM,  
PeČIVo  120 kč 

Doba přípravy speciálu cca 20 min.

POLEDNÍ MENU
27. 8. – 31. 8. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

OPERÁTOR 3D A CMM STROJE
OPERÁTOR VÝSTUPNÍ KONTROLY

ELEKTRONIK
OPERÁTOR VÝROBY

prace@nemak.com +420 605 630 611www.nemak.com

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

MOST – Parné dny a dlouhotr-
vající sucha technické služby 
nešetří. I když mají ušetřenou 
práci se sečí trávníků a veřej-
ného prostranství, o to větší 
starosti mají teď zaměstnanci 
se zelení a květinovou výsad-
bou. Plné ruce práce mají nyní 
zejména se zajištěním dostatku 
vláhy pro tisíce záhonů květin 
a trvalek, ale i s jejich údržbou 
včetně odstraňování uschlých 
a uhynulých stromů.  

Škody současného panující-
ho sucha a veder budou mos-
tecké technické služby teprve 
prý sčítat. „Po dobu trvání su-
cha provádíme zálivku městské 
zeleně. Oproti běžně zalévaným 
letničkám a novým výsadbám 
stromů, jsme zalévali také trval-
ky, růže, keře, včetně zeleně v ná-
dobách.  Na sčítání škod je zatím 
brzy. Opravdové škody budeme 
moci vyčíslit až na jaře,“ uvedl 
manažer divize zelně Technic-
kých služeb města Mostu Pa-
vel Praženica a zároveň ujistil, 
že veškerá zeleň ve městě je sle-
dována. V době veder, kdy trá-
va neroste a odpadá tak starost 
o střižené trávníky, zaměstnan-
ci technických služeb nezahále-
jí a o zeleň ve městě pečují. Od-
straňují například náletové dře-
viny a provádí se sběr kamenů 
v parku Šibeník. Zaměstnanci 
také tvarují keře v blízkosti kři-
žovatek, a to z důvodu zvýšení 
bezpečnosti. Odstraňují dále ta-
ké náletové dřeviny v příkopech 
podél silnic a podobně.

 V letních měsících dochází 
také ke kácení suchých stromů. 
Jedná se o stromy, které tech-
nické služby sledují kvůli jejich 
zhoršené vitalitě a zdravotní-
mu stavu, následkem čehož do-
šlo k jejich uhynutí. Na podzim 

chystají ale novou výsadbu stro-
mů a to zejména v areálu Ma-
tylda, v parku Šibeník, na síd-
lišti v pětistovkách, třístovkách 
a dvoustovkách. Vysazovat se 
budou zejména lípy, javory, du-
by, habry a další druhy. Kvůli 
panujícím vedrům a suchům se 
bude muset odložit i plánova-
né zkrášlení dalších okružních 
křižovatek ve městě. Nově měla 
přijít na řadu křižovatka v uli-
ci Žatecká, pod městským hřbi-
tovem, konkrétně planovaná 
obnova zeleně středových troj-
úhelníků. Vzhledem k suchu se 
zatím od rekonstrukce ustou-
pilo. Technické služby zde mu-

sí odstranit zničenou zeleň a až 
bude vhodnější klima, prove-
dou novou výsadbu. Sucha pa-
trně umožní výsadbu až na ja-
ře 2019.  

Most je městem květin a rů-
ží, a to i navzdory panujícím 
suchům. Záhony s letničkami 
lemují nejen jednotlivé ulice 
a parky, ale i okružní křižovat-
ky a další veřejná prostranství 
ve městě. Záhony s letničkami 
na podzim vystřídají macešky. 
Těchto záhonů je na ploše města 
1 270 m2. Pravidelně se v květ-
nu instalují květinové stojany 
s muškáty a na sloupy veřejné-
ho osvětlení se zavěšují květiná-

če osázené také muškáty. Těch-
to stojanů je 5 a nachází se na 1. 
náměstí a před budovou Repre. 
Sloupů veřejného osvětlení kaž-
doročně rozkvete 44. Další kvě-
tinové záhony jsou záhony tr-
valkové. Celková plocha těch-
to záhonů je 2 900m2. K tomu 
je ale nutné připočítat 3 500 m2 
záhonů s růžemi, k nim se dá-
le řadí růže sadové v celkovém 
počtu 192 kusů a růže pokryvné 
na ploše 1 440 m2. Záhony s rů-
žemi rozkvétají například v uli-
cích Josefa Skupy, Zdeňka Ště-
pánka, SNP, třídy Budovatelů, 
Kostelní, Vinohradská, Čepi-
rožská a dalších.                  (sol) 

Vedra a sucha: Nová výsadba se musí posunout   

Udržet letos vegetaci v její kráse je náročné, ale stojí to zato

MOST – Radní schválili oplocení 
některých bytových domů na 
území města. Konkrétně se jed-
ná o oplocení prostranství mezi 
bytovými domy bloku 241, 242 
a 238 v ulici V. Nezvala a F. Ha-
lase. 

Schválení oplocení u zmí-
něných domů je podle vedení 
města výjimkou z pravidel. „Byl 
to individuální případ. Jsou to 
objekty, které se spojují v  jeden 
ucelený celek. Lidé si to tam chtě-
li oplotit, aby tam nedocháze-
lo k vandalismu, tak jako to by-
lo v minulosti. My jsme jim vy-
šli vstříc za určitých podmínek,“ 
konstatoval náměstek mostec-
kého primátora Marek Hrvol. 
Jednou z nich například je, že si 
obyvatelé musejí udržovat plo-
chy uvnitř vnitrobloků na své 
náklady. „Další podmínkou by-
lo samozřejmě také, že plot bude 
konzultován s  architektem měs-
ta a bude tu vysazena i nová ze-
leň. Není to tak, že bude oploce-

na nějaká lokalita a ostatní lidé 
budou mít znemožněný přístup 
k  veřejnému prostranství, které 
by museli obcházet nebo se k ně-
mu vůbec nedostali. Tímto tren-
dem bychom určitě jít nechtěli,“ 
ujistil náměstek. V tomto přípa-
dě prý požadavek ze strany ve-
řejnosti měl svou logiku, a pro-
to město vyhovělo. „Místní lidé 
tu už mají oplocené parkoviště. 
Jednotlivé průchody se tu tak no-
vě spojí plotem. Určitě nechceme 

jít cestou, že by se někde separo-
vala veřejná prostranství v cent-
ru města za plot,“ zdůraznil Ma-
rek Hrvol.   

K oplocení došlo i u pozem-
ku v  blízkosti bývalého hřiš-
tě v ulici W. A. Mozarta. To ne-
chalo město v  letošním roce 
odstranit poté, co se tu opako-
val vandalismus ze strany ne-
přizpůsobivých, ničily se zdejší 
atrakce, lidé a okolní nájemníci 
byli rušeni hlukem a hřiště bylo 

rozbitými atrakcemi pro ostatní 
i nebezpečné z  hlediska hrozí-
cích úrazů. Opakované opravy 
za stovky tisíc korun situaci ne-
řešily a město se proto rozhod-
lo pozemek pronajmout. „Tento 
pozemek jsme pronajali soukro-
mému vlastníkovi, tiskárně KB, 
která si jej nechá oplotit. Pro-
stor tady zůstane uzavřený a ne-
průchodný,“ doplnil k  oplocení 
v tomto místě náměstek Hrvol. 

(sol)

U bytových domů vzniknou kvůli vandalům ploty

Plotů kolem bytových domů v Mostě přibývá. A není se co divit…



Kouzlo chemie  

Nikdy nechápala své spolu-
žačky, když se zaujetím mluvily 
o tom, co budou jednou dělat. 
Ona měla vždy jasno. Nechtěla 
být prodavačkou, kadeřnicí ani 
sekretářkou. Ona bude vycho-
vávat děti. Bude jich mít hodně. 
Budou pro ni smyslem života. 
Byla milá a hezká, ale spíš ne-
nápadná, než atrak-
tivní. Přesto neměla 
problém seznámit 
se s chlapci. Měla 
v sobě něco, co 
kluky vždy přitaho-
valo. Zvláštní vůni, 
která je všechny 
vzrušovala. Mohla 
mít téměř každého, 
na kterého ukázala 
prstem. Vybírala ale 
pečlivě. Muž jejích 
snů musel umět za-
jistit velkou rodinu. 
Na ničem jiném jí nezáleželo. 
Ve dvaceti letech se seznámila 
s Milanem. Ambiciózním  klu-
kem z dobré rodiny, kterému 
úspěšnou kariéru připravil jeho 
tatínek. Milanův otec byl ve ve-
dení velkého města, chtěl se stát 
poslancem. Pro syna udělal, co 
mohl, ale příliš času na něj ne-
měl. Jistě by si jinak všiml, že 
z nejnovější synovy známosti nic 
moc nekouká. Milan byl ale v za-
kletí chemie. Přesně věděla, jak 
na něj působí. Milan nemyslel na 
nic jiného, než na sex s ní. Neptal 
se, neplánoval, neuvažoval. Plá-
novala ale ona. Za čtyři měsíce 
intenzivního vztahu byla těhot-
ná. Byla spokojená. Všechno 
šlo přesně tak, jak chtěla. Když 
Milanovi řekla, že čeká jeho 
dítě, najednou jakoby vystřízli-
věl. Opojení posledních měsíců 
z něj spadlo. Začal opět uvažovat 
s jasným rozumem. Před sebou 
měl ještě několik let studií na vy-
soké škole. Pak se chtěl věnovat 
své kariéře. Děti mu do plánů na 
několik následujících let neza-
padaly. Byl ale příliš zamilovaný 
a příliš slušný, aby se jí odvážil 
nabídnout jiné řešení než svat-
bu. Jinak to ale měl jeho otec. 
Uvědomil si, že vztah svého syna 
podcenil. Nikdy si jeho známos-
ti moc nevšímal. To byla chyba. 
Pozval ji na oběd. Chtěl s ní 
mluvit sám, bez Milana. Přijala. 
Dobře věděla, co bude Milanův 
otec chtít. Nijak ji nepřekvapilo, 
když na ni vyrukoval s potratem. 
Nabídl jí slušnou sumu peněz, 
když se s Milanem přestane ví-
dat. Musela se pro sebe smát. 
Ten člověk chtěl, aby vyměnila 
své první dítě za peníze. V klidu 
dojedla, dala si ještě kávu. Teprve 
pak mu řekla, že jestli se pokusí 
Milanovi bránit ve svatbě a ne-
bude ji podporovat, půjde za no-
vináři. Vylíčí jim, jak ji přemlou-
val k potratu, jak ji chtěl uplatit. 
Přidá si pár pikantních historek 
o tom, že ji sám chtěl a dělal jí 
návrhy. Dokonce může i říct, že 
vlastně sama neví, čí to dítě je. 
Jestli Milanovo, nebo jeho otce. 
Třeba právě proto nechce, aby 
se narodilo. Skvělý příběh před 
volbami. To z něj poslanec roz-
hodně nebude. Svatba byla za tři 
měsíce. To už na ní bylo patrné, 
že to není jen láska, proč se s Mi-
lanem berou. Milan dál studoval, 
jeho rodiče je podporovali. Byd-
leli v malém bytě, který rodině 
s jedním dítětem stačila. Druhý 
syn se jim narodil téměř přesně 
do roka po prvním. Byla šťastná. 
Nezáleželo jí na ničem jiném než 
na dětech. Vychovávala je a sta-
rala se o ně, Milanovi zajišťova-
la teplo rodinného krbu. Co na 
tom, že o ně vůbec nestál. Chtěl 
roztáhnout křídla, ona a dva 
malí kluci ho ale táhli k zemi. 
Velmi často přemýšlel o tom, 
jak by to bylo, kdyby je opustil. 

Dával by své ženě dál peníze, ale 
žil by si po svém. Viděla mu do 
duše, věděla, na co myslí. Řekla 
mu, že se o tom mohou domlu-
vit. Nechce ho nutit, aby se o ně 
staral. Za další dva měsíce, dřív, 
než mohl Milan svůj poklidný 

odchod z domova 
zorganizovat, mu 
oznámila, že je opět 
těhotná. Bylo jasné, 
že opustit těhotnou 
matku svých dětí je 
nemyslitelné. Re-
zignoval. Vzdal se 
svých snů. Chodil 
do práce, domů ho 
nic moc netáhlo. 
Zůstával ve firmě do 
večera. Jeho kariéra 
se slibně rozvíjela. 
Sám sobě slíbil, že se 

svou ženou už nikdy nedá omá-
mit. Žádné další dítě. Trvalo to 
přesně další rok, než byla znovu 
těhotná. Ve chvíli, kdy se rozhod-
la, že je čas na další těhotenství, 
nedokázal odolat jejímu vábení. 
Když se s ní miloval, nemys-
lel. Přijal zprávu o dalším dítěti 
lhostejně. Už mu to bylo jedno. 
Tři, čtyři nebo pět. Jeho život se 
ubíral úplně jiným směrem, než 
si plánoval. Musí se s tím smířit. 
Ona byla šťastná. Všechno bylo 
přesně tak, jak si vysnila. Pak ale 
k Milanovi do firmy nastoupila 
nová kolegyně. Stejně ambicióz-
ní, jako byl Milan kdysi. Atrak-
tivní, temperamentní. Milan 
v její příležitosti ožil. Najednou 
byl zpátky ten kluk, který chtěl 
kdysi změnit svět. Jmenovala se 
Klára. Když se spolu poprvé mi-
lovali v jeho kanceláři, najednou 
zapomněl na všechny ty roky, 
kdy z něj přitažlivost jeho ženy 
dělala otroka. Stejná chemie, jen 
jiná žena. Milanův vztah s Klá-
rou trval několik měsíců, než si 
jeho žena uvědomila, že se s ním 
něco děje. Kdyby nebyla tak 
ponořená do péče o nejmladší-
ho synka, všimla by si dřív. Na-
jednou tu byla jiná žena, která 
mohla ohrozit její rodinu. Mohla 
jí odloudit otce jejích dětí. Ještě 
jich neměla dost. Ještě chtěla 
další. Milan byl tentokrát roz-
hodnutý. Chce od nich odejít. 
Nemusí se ale bát, o děti se po-
stará. Jeho nová milenka žádné 
děti nechce. Neplánuje zakládat 
novou rodinu. Ještě mu nebylo 
třicet let a už měl čtyři syny. To 
stačilo na celý život. Pokusila se 
všechno vyřešit tak jako vždy. 
Zlákat Milana k sobě do postele. 
Milan byl ale tentokrát neoblom-
ný. Jakoby na něj už neplatila. Za 
to mohla ta nová holka. Ta Klára. 
Bylo jí jasné, že prohrává. Vidina 
dalších dětí mizela v nenávrat-
nu. Vypravila se proto za svým 
tchánem. Nikdy nikomu nepro-
zradil, co mu tenkrát řekla a co 
od ní on chtěl. Vídali se občas 
při rodinných setkáních. Cho-
vali se k sobě chladně. Řekla mu 
o tom, že ji Milan opouští. Bylo 
mu to jedno. Požádala o kávu. 
Když tchán odešel do kuchyně, 
aby kávu uvařil, svlékla se do 
naha. Čekala na něj, nabízela se 
mu, její tělo slibovalo všechny 
rozkoše světa. Položil kávu na 
stůl. Chtěl ji vyhodit. Na jazyk se 
mu drala sprostá slova. Nakonec 
neodolal. Za dva měsíce přišla 
znovu. Byla těhotná. Nechtě-
la, aby se o ni staral, chtěla zpět 
Milana. On to mohl zařídit. Dí-
val se na tu holku, která zničila 
život jeho syna a snaží se o totéž 
i v jeho případě. Měl chuť ji za-
bít. Nakonec se s ní opět miloval. 
Když odešla, myslel jen na to, jak 
se jí zbavit. Zabít ji, zničit. Sedl 
si v pokoji do křesla a nožem si 
otevřel žíly na zápěstí.            (pur) 
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MOST – Hrad Hněvín by se měl 
podrobit opravě. Město má 
v plánu  zrekonstruovat hradní 
zeď a do budoucna hrad nasvět-
lit i ze směru od Litvínova.

Město Most podá žádost 
o dotaci na opravu ohradní zdi 
hradu Hněvína z programu Zá-
chrany architektonického dě-
dictví. Mělo by jednat o opravu 
nejvíce poškozených částí hra-
du a to z jihovýchodní a západ-
ní strany. Město by se na finan-
cování podílelo z padesáti pro-
cent a rekonstrukce by se roz-
dělila do dvou let. „Projektová 
dokumentace na opravdu hrad-
ních zdí je tu už poměrně dlou-
ho. Celkově se předběžné nákla-
dy na tuto akci pohybují v řádu 
12 až 13 milionů korun. Nyní 
se objevila výzva na minister-
stvu kultury, a my jsme se do ní 
proto přihlásili. Pokud budeme 
úspěšní, realizovala by se nej-
prve první etapa asi za šest mi-
lionů korun,“ konstatoval ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Zeď hradu již delší dobu odolá-
vá tlakům půdního valu a žád-
ná komplexnější rekonstrukce 
se tu dosud nerealizovala, což 
je hlavním důvodem porušené-
ho zdiva. „Prováděly se tu zatím 
jen malé dílčí opravy. Požadavek 
na opravu této zdi je tu už delší 
dobu. Již předloni jsme tu opra-

vovali ty nejhorší části. Teď jsme 
rekonstrukci rozdělili do několi-
ka etap a je to za poměrně dost 
finančních prostředků,“ konsta-
toval dále primátor Jan Papa-
rega. Degradace oplocení hra-
du je podle vedení význam-
ná, i když není na první pohled 
všude patrná. „Destrukce je vi-
ditelná jen v některých částech,“ 
doplnil náměstek. 

V předchozích letech pro-
vádělo město na hradě i dal-

ší dílčí opravy vnitřního vyba-
vení. Zeď není jedinou priori-
tou, kterou v souvislosti s touto 
památkou současné vedení plá-
nuje. „Chtěli bychom v budouc-
nu zrekonstruovat i osvětlení. 
Když se totiž přijíždí do města 
ze strany od Chomutova a Litví-
nova, tak hrad není příliš osvět-
lený. My bychom chtěli, aby byl 
viditelný ze všech stran, protože 
je to dominanta města a chce-
me, aby svítil do dálky tak, jak je 

to běžné například u našich za-
hraničních sousedů,“ prozradil 
další plány na hradě náměstek 
Hrvol. Větší viditelnosti Hně-
vína pomohly i prořezávky ze-
leně, které tu v předchozích le-
tech proběhly.   

V současné době má hrad 
Hněvín v pronájmu od města 
společnost Junek – R, s.r.o. a to 
až do roku 2020. Jednou z pod-
mínek smlouvy je i pořádání 
kulturních akcí.                    (sol)

Na Hněvíně se musí opravit hradní zdi 

Radnice na Šibeníku plánu-
je další novinky. Jednou z  nich 
je parkourová dráha pro mladé. 
Parkour je sport francouzské-
ho původu a základem je schop-
nost dostat se z bodu A do bo-
du B (a také umět se dostat zpět) 
bezpečně, plynule a účinně (efek-
tivně) za použití vlastního tě-
la a to prostřednictvím přemetů, 
salt vzduchem, skoků apod. Po-
máhá v překonávání libovolných 
překážek v okolním prostře-
dí – od větví přes kameny a ská-
ly až po zábradlí a betonové zdi 
– a může být provozován jak ve 
městě, tak na venkově. „Parkou-
rové hřiště plánujeme vybudovat 
hned vedle workoutového, bude 
mít spoustu nejrůznějších překá-
žek. Nyní jsme podepsali smlouvu 
a myslím, že by tu mohlo být ješ-
tě letos,“ podotkl primátor Papa-
rega. Podle něj je Šibeník ideální 
svým umístěním ve středu měs-
ta právě pro všechny typy těchto 
atrakcí. 

V současné době stále probíhá 
veřejná zakázka na výstavbu 3D 
bludiště na Šibeníku. „Veřejná za-
kázka ještě není uzavřená. V prv-
ním kole se vyskytly nějaké dotazy, 
dokládala se kvalifikace a nyní se 
vše posuzuje. V září budeme mít 
do rady prvotní rozhodnutí a chtěl 
bych věřit, že do té doby se nevy-
skytnou už žádné další komplika-
ce,“ uvedl mostecký primátor Jan 
Paparega. Pokud vše dobře do-
padne, mohly by se už na pod-
zim začít realizovat přípravné 
práce na výstavbě lanové atrakce. 
„Mohly by se začít dělat přípravné 
realizační práce, ale samotná stav-
ba se letos nestihne, to je nyní už 
jasné,“ uvedl dále primátor.

Vznikne i psí hřiště, 
ještě se neví kde 

„Chtěli bychom zde vytipovat 
i místa pro psí loučku. Ze stra-
ny veřejnosti je po tomto velká 
poptávka, a proto bychom i tu-

to atrakci chtěli zrealizovat ješ-
tě letos,“ prozradil dále primátor 
a dodal: „Budeme se snažit, aby 
Šibeník byl hojně navštěvova-
ný.  Už nyní po zavedení různých 
atrakcí, naučných stezek a pro-
řezávkách, které park zesvětlily 
a zbezpečnily, je tu návštěvnost 
viditelně větší…“ 

Pro psí loučku město vytipo-
valo několik míst. Jedním z nich 
je například Šibeník, část po-
blíž ulice Višňová, další je v blíz-
kosti 18. ZŠ. „Ještě uvidíme, kte-

ré místo zvolíme. Bude tu nízký 
plot, uvnitř mobiliář pro pejska-
ře, ideální s  přívodem vody, aby 
tu mohla být pítka a nějaké pře-
kážky apod. Jednoduše standard-
ní vybavení pro menší plemena, 
také nějaké lavičky pro majite-
le mazlíčků a podobně,“ vyjme-
noval ještě náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. Pokud se tento 
plácek osvědčí, přicházel by prý 
v  úvahu vznik dalších podob-
ných míst ve městě.  

(sol)

Na Šibeníku vzniknou nové atrakce
MOST – Na Šibeníku ještě letos plánuje nová parkourová dráha 
a také prostor pro pejskaře a jejich čtyřnohé miláčky. 

MOST - Mezi akcemi pořádanými 
na závěr letošních prázdnin ne-
bude chybět historicky první sraz 
rodáků a příznivců mosteckého 
regionu. 

Zábavné odpoledne a podvečer 
pro rodiny s dětmi se koná 24. 8. 
od 15 do 22 hodin v areálu ven-
kovní scény Hospůdky Dřevák 
na mosteckém Benediktu. „Aby-
chom přilákali co největší počet pa-
triotů, rozhodli jsme se odpoledne 
a podvečer pojmout bez vstupného, 
tedy zdarma,“ prozradila Milly 
Honsová, provozovatelka areálu 
a na vysvětlenou dodává: „Vstup-
né budeme vybírat až za hlavní ve-
černí program, kterým je premiéra 
nové rockové show mosteckého ro-
dáka Vladimíra Hrona, který nám 
zahraje v doprovodu chlapecké ka-
pely The Drops a představí největ-
ší hity rockové historie v abeced-
ním pořadí, tedy od AC/DC po ZZ  
Top“.                                                (nov)

Vláďa Hron svolává mostecké rodáky

Dominanta Mostu, hrad Hněvín, bude nasvícený i ze směru od Litvínova.

Na Šibeníku je v plánu psí loučka.

Cítíte se být mosteckým rodákem? Přijďte do Dřeváku!



Srpen 2015
13. srpna 2015 otřásly are-

álem chemického závodu dva 
výbuchy. Z etylénové jednot-
ky začaly šlehat několik desítek 
metrů vysoké plameny pou-
hým okem viditelné z okolních 
měst. K nebi stoupal hustý čer-
ný dým. Lidé nevěděli, co se dě-
je. Prchali ze svých domovů do 
hor. K areálu chemičky se zača-
la sjíždět hasičská auta z celého 
Ústeckého kraje. Evakuováno 
bylo více než tisíc lidí z areálu 
Chemparku, zcela uzavřena by-
la komunikace I/27. Nakonec 
se obrovským úsilím hasičům 
podařilo požár zvládnout bez 
ztráty lidských životů. Odpo-
vědné instituce však potvrdily, 
že z černého dýmu do ovzduší 
neunikly žádné škodlivé látky. 
Ihned po požáru se mezi lidmi 
v Litvínově rozproudila disku-
ze, zda byli včas a řádně infor-
mováni. Většina se shodovala 
na tom, že požár viděla a cíti-
la, co se ale děje, zjistili lidé až 
z médií. Litvínov měl tehdy jen 
omezené možnosti, jak obyva-
tele o mimořádné události in-
formovat. „Stížnosti lidí tenkrát 
byly víceméně oprávněné. Město 
mělo jen málo možností. Využi-
li jsme je sice všechny, ale nesta-
čilo to. Vozidla městské policie 
jezdila po ulicích a hlásila, co 
se děje a jak se mají lidé zacho-
vat. To ale samozřejmě slyšel jen 
omezený počet obyvatel měs-
ta. Informovali jsme prostřed-
nictvím webových stránek měs-
ta, ale ani to nebylo dostateč-
né. Zřídili jsme krizovou linku 
v krizovém centru města a ob-
čané mohli na dané číslo zate-
lefonovat a dozvědět se aktuální 
dostupné informace i jak se cho-
vat. Snažila jsem se využít mé-
dií, zklamala mě ale především 
veřejnoprávní Česká televize. 
Místo aby podávali seriózní in-
formace o tom, co se aktuálně 
děje a přenášeli pokyny, co ma-
jí lidé dělat, soustředili se na an-
ketu mezi lidmi a kritiku toho, 
že obyvatelé nemají informace. 
Nedůvěryhodně také zněla má 
uklidňující slova směrem k ob-
čanům, že už mají hasiči požár 
pod kontrolou, když byla pod-
kreslena několik hodin starými 
záběry zuřícího požáru a čer-
ného dýmu stoupajícího k nebi. 
Tenkrát jsme udělali, co se da-
lo a bylo to málo. Neměli jsme 
jiné možnosti,“ připustila sta-
rostka Litvínova Kamila Bláho-
vá a dodala, že od té doby se si-
tuace změnila. Dnes už Litví-
nov nemá svázané ruce a své li-
di podle starostky města může 
informovat okamžitě. 

Čtyřproudovka je 
nutností

Exploze v areálu Unipetrolu 
v roce 2015 znovu připomněla 
potřebu zkapacitnění komuni-
kace I/27 mezi Mostem a Litví-
novem. K likvidaci havárie na-
stoupilo 42 hasičských jedno-
tek z celého kraje. Komunikace 
byla okamžitě uzavřena, a tak 
to zůstalo další čtyři dny. Teh-
dejší premiér Bohuslav Sobot-
ka při své návštěvě Ústecké-
ho kraje uvedl, že o zkapacit-
nění komunikace bude rozho-
dovat vyjádření Bezpečnostní 
rady ČR. Ta se pak bude opí-
rat o doporučení Bezpečnost-

ní rady Ústeckého kraje. Ús-
tecký kraj i Litvínov na vládu 
tlačily tak dlouho, až nakonec 
Bezpečnostní rada státu přijala 
usnesení, ve kterém zkapacit-
nění I/27 nařizuje. „Toto usne-
sení je pro nás výhra. Je závazné 
pro všechna ministerstva a nedá 
se obejít. Ministerstvo dopravy 
proto okamžitě začalo pracovat 
na nové studii zkapacitnění ko-
munikace I/27. Je pravda, že ce-
lá záležitost trochu trvá, ale tak 
to u větších projektů bývá. Kdy-
by bylo možné využít existující 
projekt, mohla už čtyřproudov-
ka stát. Původní projekt už ale 
neodpovídal technickým nor-
mám, a je proto nepoužitelný. 
Také je pravda, že z dopravní 
statistiky nutnost zkapacitnění 
komunikace nevyplynula. Bez 
usnesení Bezpečnostní rady stá-
tu by se asi nakonec čtyřproud 
mezi Litvínovem a Mostem ne-
stavěl. I když jsme upozorňovali 
na nutnost zkapacitnění komu-
nikace dlouhodobě, paradoxně 
nám pomohla až havárie v Uni-
petrolu. V současné době se na 
přípravě výstavby čtyrproudové 
komunikace intenzivně pracuje. 
Jen to není v této fázi vidět. Mi-
nisterstvo s městem konzultuje 
jednotlivé přípravné fáze. Na-
posledy jsme se ke studii vyjad-
řovali v červnu letošního roku,“ 
uvedla Kamila Bláhová. Čtyř-
proudovka tedy bude, jen si na 
ni musí Litvínovští ještě něko-
lik let počkat.

O INFO kanál 
Litvínovští příliš 

nestojí
Hlavní vlna kritiky se ze 

strany obyvatel města snesla 
na vedení Litvínova kvůli ma-
lé informovanosti. V prosin-
ci 2015 proto město zahájilo 
provoz SMS Info kanálu. Nejen 
obyvatelé Litvínova, ale všich-
ni, kdo chtějí dostávat infor-
mace o mimořádných událos-
tech, se mohou k odběru těch-
to zpráv prostřednictvím SMS 
Info kanálu přihlásit. „V sou-
časné době je to 1 483 lidí, což 
není mnoho. Vzhledem k tomu, 
že informace byly to hlavní, co 
lidem v srpnu 2015 chybělo, je 
nezájem o info kanál nepocho-
pitelný,“ uvedla Kamila Bláho-
vá. Prostřednictvím SMS in-
formuje město o mimořádných 
a nebezpečných situacích. „Jed-
ná se například o mimořádně 
rozsáhlé požáry, varování před 
vichřicemi, informace o havá-
riích a uzavírkách komunika-
cí,“ přiblížila info kanál sta-
rostka. O odeslání SMS rozho-
duje pracovní skupina krizové-
ho štábu města. Po konzultaci 
se členy pracovní skupiny, kde 
jsou mimo jiné starostka i oba 
místostarostové, vedoucí od-
dělení krizového řízení města, 
tajemník a dle obsahu událos-
ti též příslušný vedoucí odbo-
ru, může SMS varovnou zprávu 
odeslat také velitel Městské po-
licie Litvínov. Zpráva má ome-
zený počet znaků, a měla by 
proto obsahovat jen ta nejdůle-
žitější sdělení. Co se děje, kde 
se to děje, jak to ovlivní oby-
vatele a případně co mají dělat. 
„SMS kanál jsme využili napří-
klad při rozsáhlých požárech 
na Celiu, při havárii na I/27, po 
které zůstala komunikace uza-

vřena, při smogové situaci ne-
bo při varování před vichřicí,“ 
vzpomněla si na několik po-
sledních SMS starostka měs-
ta. Do odběru varovných SMS 
by měly být přihlášeny všechny 
školy, sportovní kluby, sociální 
zařízení, firmy, obyvatelé měs-
ta a okolí. S Unipetrolem uza-
vřel Litvínov dohodu o odběru 
krizových SMS zpráv, kterými 
chemická společnost prostřed-
nictvím info kanálu města in-
formuje obyvatele v zóně okolo 
areálu o případných haváriích, 
požárech či únicích nebezpeč-
ných látek v areálu firmy. 

Jen SMS nestačí, 
pomůže rozhlas

Havárie v srpnu 2015 by-
la pro město výstrahou a po-
učením. „Ukázalo se v plné na-
hotě, že chybí varovný systém,“ 
připustila starostka města Ka-
mila Bláhová. Jen u samotné-
ho INFO SMS kanálu ale měs-
to nechtělo zůstat. „Rozhod-
li jsme se pro rozhlas. Hledali 
jsme způsob financování. Pů-
vodně jsme uvažovali o spo-
luúčasti Unipetrolu. Nakonec 
jsme ale našli vhodnou dota-
ci, a vstup chemické společnos-
ti do financování rozhlasu ne-
byl možný. V současné době se 
na instalaci sítě rozhlasů po ce-
lém městě pracuje. Hotovo bude 
v lednu 2019,“ ujistila Kamila 
Bláhová. Síť rozhlasů po celém 
městě vyjde na zhruba 13 mili-
ónů korun. Za to bude mít Lit-
vínov po městě rozmístěno 745 
reproduktorů. „Chceme roz-
hlas využívat výhradně na hlá-
šení při krizových situacích, tak 
aby lidé věděli, že se jedná o ně-
co důležitého a ne např. o vý-
kup kožek. Aby zpozorněli vždy, 
když uslyší hlášení,“ říká dá-
le starostka města. Rozhlas bu-
de také součástí povodňového 
plánu pro město Litvínov a va-
rovného a výstražného systému 
ochrany před povodněmi. Re-
produktory budou umístěny na 
sloupech veřejného osvětlení 
tak, aby byly u zdroje elektrické 
energie. Systém bude ozvučo-
vat celé město. Kromě repro-
duktorů ho bude také tvořit ří-
dicí pracoviště, 287 ks venkov-
ních digitálních obousměrných 
hlásičů, 2 ks radiových převa-
děčů a 1 modul záložního při-
pojení internetu pro případ vý-

padku elektrického proudu. 
Systém bude dále umožňovat 
integrovat stávající hladinomě-
ry a kontrolovat tak výšku vod-
ní hladiny a v případě zvýšení 
neprodleně informovat orgány 
města. 

Bezpečnostní výbor 
zastupitelé zrušili

Na mimořádném jednání za-
stupitelstva města v srpnu 2015 
byl vzhledem k událostem 
v chemickém závodu a na ná-
vrh zastupitele za ČSSD Patri-
ka Cmoreje zřízen Bezpečnost-
ní výbor zastupitelstva města. 
Ten se měl zabývat především 
bezpečnostními otázkami, do 
kterých patří i informovanost 
obyvatel města. Už v únoru 
2017 byl ale výbor zrušen. „Za-
stupitelé časem upozorňovali na 
to, že výbor již naplnil svoje za-
dání, a proto již ne-
ní nutné mít výbor 
zřízen. Nakonec ho 
svým hlasování za-
stupitelé na návrh 
opozičního zastupi-
tele zrušili,“ potvr-
dila starostka měs-
ta. O bezpečnost 
ve městě dál pečuje 
Bezpečnostní rada 
města. Orgán, kte-
rý se schází pravi-
delně, řeší všech-
ny krizové situace 
a jeho fungování je 
určeno zákonem, 
zrušit tedy nejde. 

Záleží i na 
spolupráci 
chemické 

firmy a města
Po havárii sepsa-

la skupina obyvatel 
Litvínova prohlá-
šení, se kterým se 
obrátili na vedení 
města i Unipetro-
lu. Žádali informa-
ce o tom, co lidem 
hrozí v případě 
krizových událos-
tí v areálu Unipe-
trolu a jak budou 
obyvatelé okolních 
měst a obcí varo-
váni. „S Unipetro-
lem jsme od udá-
losti v roce 2015 
v otázkách bezpeč-

nosti v pravidelném kontaktu. 
Společnost vytvořila informač-
ní manuál, kterým dopodrobna 
vysvětluje důsledky jednotlivých 
druhů havárií. O těch pak město 
informuje krizovou SMS, kterou 
my dále předáváme občanům. 
Na webových stránkách města 
v sekci Krizové řízení byly aktu-
alizovány informace pro veřej-
nost, kde se občané mohou do-
zvědět, co při podobných (a ji-
ných krizových) situacích dělat 
poměrně jednoduchým způso-
bem. Pravidelně se setkáváme 
s vedením společnosti a jsme in-
formováni o všech investičních 
akcích, které mimo jiné vedou 
i ke zvýšení bezpečnosti provo-
zu. O těchto investicích pak spo-
lečnost veřejnost informuje sa-
ma prostřednictvím svých tis-
kových zpráv. Bezprostředně po 
havárii v roce 2015 vedení Uni-
petrolu svolalo společnou tisko-

vou konferenci s vedením Litví-
nova, na které jsme informovali 
média o všech událostech a na-
vazujících krocích. Unipetrol se 
dál podílí na zvýšení bezpečnos-
ti obyvatel Litvínova například 
také tím, že podporuje litvínov-
ské dobrovolné hasiče. V součas-
né době probíhají finální jedná-
ní o finančním daru ve výši cca 
2,9 mil. korun na spolufinanco-
vání nové hasičské cisterny pro 
naši jednotku dobrovolných ha-
sičů. Na dalším jednání bezpeč-
nostní rady města, která se bude 
konat v září, bude přítomen zá-
stupce Unipetrolu, s kterým opět 
projednáme příčiny mimořádné 
události ze srpna 2015 a násled-
ná opatření, která společnost 
během posledních tří let učinila 
k zabránění vzniku další podob-
né havárii,“ prozradila Kamila 
Bláhová. 

(pur)
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JAK TO VIDÍ VEŘEJNOST
Otázka pro podnikatele působící v okolí areálu chemického závodu
Jak se dle vašeho názoru změnila situace z pohledu informačních ka-

nálu a bezpečnostních opatření směrem k obyvatelstvu v regionu dnes 
oproti tehdejšímu stavu?

 „Naše zaměstnance samozřejmě havárie poznamenala. Pamatují si ten 
strach a jsou více ostražití. Pokud jde o informovanost, pak je podle mého ná-
zoru velmi slabá. Když se něco děje, dozvídáme se to od Litvínova s několika-
hodinovým zpožděním,“ uvedl například Daniel opatrný ze společnosti IN-
toSeRVIS.

„Byl jsem tehdy s rodinou na dovolené. Že došlo k výbuchu jsme zazname-
nali na mobilním telefonu. Volal jsem do naší firmy. Zaměstnancům jsem dal 
pokyn, aby zavřeli firmu a jeli domů. Pak jsem se dozvěděl, že řada lidí odjela 
do hor a tam vyčkávali, jak vše dopadne. Z mého pohledu se situace v infor-
movanosti nijak nezměnila. Nicméně vzhledem k tomu, že v poslední době in-
tenzivně jednáme o prodeji našeho areálu vážnému zájemci, může se stát, že 
do budoucna nebude pro nás tato problematika nijak důležitá,“ konstatoval 
majitel společnosti YSSeN Group a.s. Vladimír Serdula.

Otázka pro obyvatele Litvínova
 Myslíte si, že máte od roku 2015 více informací o mimořádných událos-

tech ve městě a v areálu chemického závodu?

Kateřina Moravcová, 28 let
Přihlásila jsem se k odběru varovných SMS. když se něco děje, tak infor-

maci mám.

Věnceslava Syrová, 75 let
já čtu Radnici a tam to vždycky všechno napíšou. Nebo mi zavolají 

vnoučata. Babi, hoří Celio, nechoď ven.

Jiří Matouš, 45 let
Nevím, nezajímám se o to, co dělá, nebo nedělá město. když budu po-

třebovat něco důležitého vědět, podívám se na zprávy v mobilu.

Jitka Szantová, 33 let
jsem na mateřské dovolené a je pro mě důležité vědět, co se děje. Nevě-

děla jsem, že má město info kanál, tam se teď určitě přihlásím. 

Tři roky po požáru v litvínovské chemičce aneb Co se změnilo?
LITVÍNOV – Od obrovského požáru etylenové jednotky v areálu 
Unipetrolu dělí obyvatele Litvínova tři roky. Vlna kritiky se tehdy 
snesla na hlavy nejen chemického závodu, ale také na vedení obou 
nejbližších měst Litvínova a Mostu. Obyvatelé Litvínova si stěžovali, 
že neměli dostatek informací. Nevěděli, co jim hrozí a jak se mají za-
chovat. Co by se dělo, kdyby hořelo dnes? Jaké možnosti má město 
v současné době? A stačí to?

Požár v Unipetrolu patřil v roce 2015 k největším haváriím v průmyslových objektech vůbec.
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MOST – Rodiče samoživitelé, 
ve valné většině matky, nemají 
v současné společnosti na růžích 
ustláno.  Podporované bydlení, 
pomoc psychologů, advokátů, 
sociálních pracovnic, to vše na-
bízí rodičům samoživitelům, 
především pak matkám, obecně 
prospěšná společnost Women 
for Women, za kterou stojí man-
želé Ivana a Pavel Tykačovi. Od 
června pomáhá společnost řešit 
problémy samoživitelkám i na 
Mostecku v nově otevřené po-
bočce v ulici Václava Řezáče v síd-
le společnosti Vršanská uhelná. 

Rodiče, kteří jsou na své děti 
sami a neumí si v nelehké situa-
ci poradit bez pomoci, se mohou 
obrátit na odborníky z Women 
for Women. Dnes už to nemají 
daleko. Stačí jen chtít a o pomoc 
požádat. Co vše Women for Wo-
men pro rodiče samoživitele dělá 
a jak se k takové pomoci dostat, 
jsme se zeptali Jany Skopové, ma-
nažerky charitativních projektů 
manželů Tykačových. 

Pro koho je určena pobočka 
v Mostě, s jakými problémy se 
na vás mohou klientky obracet 
a naopak co už není ve vaší mo-
ci řešit?

V Mostě jsme v červnu zahá-
jili činnost otevřením poboč-
ky a programem Podporované-
ho bydlení a psychosociální po-
moci, který v Praze pomáhá již 
šest let. Se založením obecně 
prospěšné společnosti WOMEN 
FOR WOMEN vytvořili manželé 
Pavel a Ivana Tykačovi ojedinělý 
program na pomoc matkám sa-
moživitelkám, jehož základem je 
nejen řešení akutní potřeby by-
dlet, ale také pomoc nabýt zpět 
ztracené sebevědomí, vyřešit své 
problémy a začít znovu. A ne-
jen to. Program se zaměřuje i na 
zvyšování kompetencí tak, aby se 
v budoucnu klientky do tíživé si-
tuace nedostaly a pokud ano, aby 
ji dokázaly řešit.  Jde o komplex-
ní dvouletý program. Cílem pro-
gramu je stabilizace a podpora 
klientek v krizovém období, aby 
se mohly po jeho skončení vrá-
tit do běžného života. Především 
jde o stabilizaci psychické strán-
ky klientky a jejich dětí, stabiliza-
ci finanční a právní situace, ná-
vrat na trh práce v co nejkratší 
možné době a odchod do „samo-
statného“ života.

Mohou se na vás obracet i sa-
moživitelé muži?

Určitě ano. Obracet se na nás 
mohou samoživitelé jak ženy, 
tak i muži, kteří se ocitli v tíži-
vé životní situaci, kterou nedo-
káží vlastními silami řešit, ač se 
o to aktivně snaží. Většinou je ta-
to situace spjata se ztrátou byd-
lení v souvislosti s komplikova-
ným rozvodem či rozchodem. 
Nejsme odborníky na krizovou 
intervenci (závislosti, akutní do-
mácí násilí, psychiatrické poru-
chy atd.), ale dokážeme identifi-
kovat potřebu krizové intervence 

a nasměrovat uchazeče na správ-
né místo. 

Komu je určen  vzdělávací 
program Vědomé rodičovství, 
se kterým teď v Mostě začíná-
te?

To je určeno všem rodičům – 
samoživitelům, rodičům z úpl-
ných rodin, pěstounům a umož-
ňuje rodičům rozvoj jejich do-
vedností a poznatků, aby mohli 
dobře a klidněji plnit svou život-
ní roli. Jako rodiče často pochy-
bujeme a stále se učíme. Když se 
přidají problémy, jako např. roz-
vod, krize ve vztahu, finanční tí-
seň, problémy s bydlením apod., 
může se stát rodičovství opravdu 
náročnou disciplínou. Na pod-
zim, v úterý 16. října, startujeme 
v Mostě první ročník. Přihlášky 
je možné zasílat v průběhu celé-
ho září. Kurz trvá 15 týdnů a pro-
bíhá vždy jeden den v týdnu. 

Lze klientovi – klientce zajis-
tit i advokátní pomoc?

Součástí naší práce v Mostě je 
samozřejmě i sociální poradna 
a ve spolupráci s advokáty zpro-
středkováváme i právní pora-
denství. Více informací se zájem-
ci dozvědí na našich webových 
stránkách. 

Jak má žena případně muž, 
kteří potřebují vaši pomoc, po-
stupovat? 

Prvním krokem je vyplně-
ní online žádosti k přijetí do 
programu na našich webových 
stránkách. 

Co když se klientka za svou 
situaci stydí, je možné poskyt-
nout poradnu anonymním ta-
zatelům?

Zájemci se mohou obrátit i na 
naši sociální poradnu, popř. nás 
kontaktovat e-mailem. Nikdo 
nemusí mít obavy, anonymi-
tu velmi ctíme a uchazečům vě-
nujeme od samého začátku čas 
i podporu. Za problémy se člo-
věk nemusí stydět, je třeba je ře-
šit. Čím dříve, tím lépe a s menší-
mi důsledky. 

Kolika klientům jste už od 
vzniku Women for Women po-
mohli, kolik z nich je z Mostec-
ka? 

V rámci projektu Podporova-
ného bydlení jsme pomohli již 
desítkám žen a jejich dětem. Na 
Mostecku jsme nedávno začali. 
Projekt „Obědy pro děti“, který 
je celorepublikový pomáhá v Ús-
teckém kraji již pět let. Pomo-
hl již desítkám tisíc dětem z ce-
lé ČR. V minulém školním roce 
to bylo 6 912 dětí, z toho 900 dě-
tí bylo z Ústeckého kraje (statisti-
ky zpracováváme dle krajů). Do 
Ústeckého kraje tak od nás míři-
lo více jak 3,1 mil. Kč na školní 
obědy pro potřebné děti.

Jsou nějaké obecné rady pro 
ženy, které se se svými dětmi 
ocitly v tísni po rozvodu, něco, 
co mohou udělat samy dřív, než 
vyhledají odbornou pomoc?

Na tuto otázku se nedá odpo-
vědět v rámci pár vět. Podstatná 
je informovanost, znalost odpo-
vědí na základní otázky před tím, 
než učiním zásadní kroky, které 
ovlivní můj život, život mých dě-
tí a také širší rodiny. I když je to 
těžké, řešit své problémy co nej-
dříve a tak minimalizovat dopa-
dy. Nestrkat hlavu do písku před 
dluhy. Nemyslet si, že když nic 
nemám, tak si na mě nic nevez-
mou, dluhy mi odpustí nebo na 
ně zapomenou. Nic takového se 
nestane. Takovým chováním si 
problémy jen zhoršuji a situaci 
mohu dostat až do fáze, kdy bu-
de neřešitelná… Nebát se svěřit, 
zeptat se…

Všem doporučujeme knihu, 
kterou jsme vydali v roce 2015 
a která se jmenuje Jak přežít 
první (k)rok, Praktický průvod-
ce nejrizikovějším obdobím sa-
moživitelství. Tato kniha nepo-
máhá jen samoživitelům a jejich 

rodinným příslušníkům, ale ta-
ké nese velmi podstatnou úlohu 
prevence. Ivana Tykač, ředitelka 
a spoluzakladatelka WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. o knize ří-
ká, že je jako lékárnička a zpětné 
reakce lidí to i potvrzuje. Knihu 
jsme darovali krizovým cent-
rům apod. a je také k dispozici 
na Informačním centru Okres-
ního soudu v Mostě.  

Na jaké úrovni je spolupráce 
mostecké pobočky W4W s mo-
steckým okresním soudem?

Již rok jsme členy širší pra-
covní skupiny, která se věnu-
je Cochemskému modelu, kte-
rý jako organizace velmi vítá-
me a podporujeme. Spolupracu-
jeme i na jiných tématech jako 
je výživné a také otázky potřeb 
regionu v poskytování pomoci. 
Chceme našimi projekty zaplnit 
mezery, doplnit nabídku mož-
ností, sdílet své zkušenosti s ko-
legy, stát se součástí sítě služeb 
v regionu. Tzn. efektivně a prak-
ticky pomáhat. Naše spoluprá-
ce s okresním soudem a s členy 
pracovní skupiny nám v tom na-
pomáhá. 

Potřebují vaši klienti nějaké 
doporučení, potvrzení o tom, 
že se skutečně ocitli v tak těž-
ké situaci, se kterou je jim tře-
ba pomoci, nebo je vaše po-
moc založena na důvěře?

Důvěra hraje velmi podstat-
nou roli. Pokud by důvěra me-
zi námi a uchazečkou či násled-
ně klientkou chyběla, nebyla by 
spolupráce možná, resp. by ne-
byla úspěšná. Ovšem i tak ucha-

zeči v určité fázi přijímacího 
procesu dokládají následující 
dokumenty, které jsou pro přije-
tí potřeba: výpis z rejstříku tres-
tů, výpis z evidence sociálního 
a zdravotního pojištění, v přípa-
dě exekucí doložení všech do-
stupných rozhodnutích soudu 
a dokumentů o nařízení exeku-
ce, přehled o potvrzených pří-
jmech...

Jak dlouho můžete klientce 
pomáhat, než by se měla opět 
postavit na vlastní nohy?

Program podporovaného by-
dlení a psychosociální pomoci 
je nastaven maximálně na dva 
roky a spočívá ve velmi aktiv-
ní individuální spolupráci. Ně-
které klientky od nás odcháze-
jí i po několika měsících, někte-
ré využívají plné dva roky. Zále-
ží na individuální situaci a také 
na iniciativě klientky. 

(pur)

Women for Women na Mostecku: už pomáhá!

www.women-for-women.cz/most
www.obedyprodeti.cz

ELEKTRONIK    MECHANIK
OPERÁTOR VÝROBY    CNC OPERATOR

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

prace@starcam.cz +420 605 630 611www.starcam.cz

Zakladatelka nadace Ivana Tykač (vlevo) otevírala mosteckou pobočku spolu s Vlaďkou Erbovou.

Interiér pobočky je velmi příjemný, je zde kancelář pro klienty i dětský koutek.
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LITVÍNOV  - Zapálit svíčku a po-
klonit se památce obětí druhé 
světové války na litvínovský 
hřbitov přišel ze dva tisíce kilo-
metrů vzdáleného Trevelo a Sa-
arebourg ve Francii francouzský 
historik a spisovatel Laurent 
Guillet.  

Laurent Guillet se vydal ve své 
knize „Jmenoval se Joseph“ po 
stopách válečné anabáze svého 
prastrýce Josepha Santerre, jehož 
život vyhasl roku 1944 v zajatec-
kém táboře v Záluží u Litvínova. 
K uctění jeho památky mu by-
ly, z iniciativy Laurenta Guilleta, 
v osmi evropských městech od-
haleny pamětní desky. Spisova-
tel při této příležitosti vyzval ne-
jen čtenáře své knihy k mírové-
mu putování po stopách Josepha 
Santerre. Nejdelší naučnou stez-
ku Evropou po stopách historie 
lidských osudů z 2. světové vál-

ky  Lauren Guillet absolvoval le-
tos pěšky. „Vše, co jsem potřebo-
val na cestě, jsem nesl na zádech. 
K tomu 2,5 kilogramů svíček. Má 
cesta není oslavou mého strýce, 
ale připomínka všech obětí druhé 
světové války,“ uvedl při zapalo-
vaní svíce francouzský historik. 

Laurent Guillet svým více jak 
osmdesátidenním putováním 
chce motivovat občany k tomu, 
aby sami objevili, co vše je mož-
né poznat a zažít na první a nej-
delší historické stopované na-
příč Evropou, která má neustá-
le varovat před hrůzami války. 
Osud Josepha Santerre má při-
pomínat mnohé civilní a vojen-
ské oběti všech národností, které 
přišly během války o život. Sto-
pované se může zúčastnit kdoko-
liv. Jednou za dva roky může pu-
tovat s Laurentem Guilletem po 

celé trase, nebo se připojit v růz-
ných úsecích.

Na litvínovský hřbitov Lau-
renta Guilleta poslední kilometr 

cesty doprovodila starostka Lit-
vínova Kamila Bláhová a mís-
tostarostka Erika Sedláčková.          

(pur)

Po stopách válečné anabáze 
z Francie do Litvínova

LITVÍNOV – Také letos připravi-
la preventiska Městské policie 
Litvínov pro děti z janovského 
Jaklíku příměstský tábor. Prázd-
ninové výlety si děti užívaly 
v třicetistupňových vedrech, ale 
pro mnohé z nich to byla jediná 
prázdninová aktivita, kterou si 
mimo domov užily.

Na příměstském táboře se bě-
hem dvou týdnů vystřídalo 23 
dětí. „Děti se střídaly, někdy byly 
malé, jindy spíš velké, podle pro-
gramu. Všechny výlety se nesly 
v duchu Co by měl umět a znát 
správný Čech, takže od kultury 
po sport přes obyčejné věci, ja-
ko je hrát si venku, zadovádět si 
v lanovém parku, znát zvířata, 
překonat strach, užít si léto pod 
stanem, poradit si v různých si-
tuacích, orientovat se v cizím 
městě, podle mapy, cestovat au-
tobusem, orientovat se v jízdním 
řádu, pomáhat ostatním. Trénu-
jeme především základní doved-
nosti, které si děti musí nejdří-
ve vyzkoušet anebo okoukat, na-
učit,“ popisuje program Micha-
ela Hejčová. Výlety byly určeny 
především pro děti, jejichž rodi-
če chodí do práce a děti zůstáva-
jí během prázdnin samy na síd-
lišti. 

Do programu zařadila Mi-
chaela Hejčová výlet na zámek 
v Duchcově, sportovní den ve 
Strupčicích, návštěvu farmy Ča-
pí hnízdo, prohlídku Národní-
ho zemědělského muzea, Sel-
ský dvůr v Braňanech, ale ta-
ké „bojovku“ v okolí Litvínova. 
„Na zámku v Duchcově se nám 
líbilo hodně moc, měli jsme su-

per průvodce, který to s dětmi 
uměl. V ZOO byly děti nadšené, 
akorát zvířata nebyla moc akč-
ní vzhledem k vedru. Dětem se 
líbilo v Národním zemědělském 
muzeu, nejvíc asi trenažér fir-
my ZETOR MAJOR, opravdový 
traktor, který simuluje jízdu po 
městě i po poli a lesními cestami.  
Vyzkoušely si rybaření, jak lo-
ví myslivec, dojit krávu, pohladi-
ly sovu, prošli jsme si kuchyně od 

pravěkého ohně po tu ze sedmde-
sátých let, zkoumali jsme potra-
viny podle hmatu. Je tam spousta 
interaktivní zábavy a nových po-
znatků. Malí Jaklíkáři si zařádi-
li v BUBLINCE, starší vyzkoušeli 
posilovnu a  obhlédli jsme spor-
tovní areál ve Strupčicích. Jízdu 
na koni absolvovali všichni popr-
vé, stejně se zaujetím luštili šif-
ry a hledali pastelkový poklad 
v nedalekém lese. Hodně zvěda-

ví jsme byli na Čapí hnízdo, tam 
jsme ovšem byli spíše kvůli eko-
farmě a stanici pro zvířata, kte-
rá nemohou žít ve volné přírodě. 
Všichni, kteří se nám věnovali, 
byli moc fajn, trpěliví a jejich od-
danost profesi byla obdivuhod-
ná,“ doplnila zážitky Michaela 
Hejčová. Příměstský tábor pro 
janovské děti podpořilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj a měs-
to Litvínov.                           (pur)

Pekelné horko léto s Jaklíkem nepokazilo

Starostka Kamila Bláhová s Laurentem Guilletem. 

Děti z Jaklíku se mimo jiné podívaly i do „populární“ farmy Čapí hnízdo.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MEZIBOŘÍ - Práce na rekon-
strukci náměstí 8. května jsou 
v plném proudu. V současné 
době je prostor před meziboř-
skou radnicí plný těžké pracovní 
techniky. Už koncem listopadu 
ale bude nové náměstí dokon-
čené. Konkrétní tremín dokon-
čení je závislý na počasí. 

Nové náměstí není jen o změ-
ně povrchu a toho, co je patr-
né na první pohled. K investi-
ci města se přidala Severočes-
ká vodárenská společnost, která 
v oblasti náměstí rekonstruuje 
dožité úseky vodovodu a kana-
lizace. „Stavba se tím sice částeč-
ně oproti původnímu harmono-
gramu pozdrží, ale do budoucna 
nebude nutné nový povrch kvůli 
rozvodům vody a kanalizace na-
rušovat. Pokud se při větších in-
vestičních akcích podaří zkoor-
dinovat více investorů, je to vždy 
ideální stav,“ pochvaluje si sou-
běh prací vedoucí odboru ma-
jetku, výstavby a životního pro-
středí Gabriela Soukupová. „Re-
konstrukce rozvodů vody v úseku 
náměstí 8. května bude provede-
na s použitím potrubí z tvárné li-
tiny v celkové délce 159,6 metrů.  
Stavba bude probíhat v celé trase 
otevřeným výkopem. Rekonstru-
ovaný řad bude při rekonstrukci 
odstaven a zásobování okolních 
nemovitostí pitnou vodou bu-

de zajištěno provizorním povr-
chovým vodovodem. Dle smlou-
vy o dílo má být stavba dokonče-
na nejpozději do 31. října 2018. 
Stavba je koordinována s měs-
tem Meziboří, které v trase vodo-
vodu plánuje provést rekonstruk-
ci náměstí,“ uvedl tiskový mluv-
čí SVS Jiří Hladík. 

Náměstí po rekonstrukci 
změní svůj vzhled a naváže na 
v minulosti povedenou renova-
ci přilehlého parku. Změní se 
také prostranství před Kultur-

ním zařízením Meziboří. Přiby-
dou parkovací místa a nová bu-
de rovněž výsadba zeleně. „Vý-
sadbu minimálně dvaceti stromů 
provedeme po dokončení terén-
ních úprav. Pokud nestihneme 
vzhledem k nepřízni počasí ješ-
tě před zimou, vysadíme stromy 
a záhony půdopokryvných rů-
ží hned z jara,“ ujistila Gabrie-
la Soukupová. Nové náměstí do-
stane rovněž nový mobiliář, la-
vičky a odpadkové koše. Celé 
náměstí plánuje vedení města 

pokrýt signálem wi-fi. „Rekon-
strukce náměstí je organizač-
ně velmi náročná investiční ak-
ce, na kterou město získalo do-
taci 5 miliónů korun. Celkem by 
náklady na investici neměly pře-
sáhnout 16,5 miliónů korun. Ná-
městí v původní podobě už bylo 
dožité. Problémová byla dlažba, 
rozpadající se schodiště, přestárlá 
zeleň i nevhodně situovaná par-
kovací místa,“ doplnila Gabriela 
Soukupová. 

(pur)

Náměstí do konce listopadu a s wi-fi 

„Společnost Severočeská tep-
lárenská oznamuje svým zákaz-
níkům, že z důvodu nepředví-
datelných komplikací při reali-

zaci přeložky horkovodu v ob-
lasti Slatinice, která se provádí 
z důvodu rozšíření lomu Vršany, 
se ruší původně plánovaný srp-

nový termín přerušení dodávek 
tepla pro město Most,“ informo-
vala mluvčí společnosti Milo-
slava Kučerová.

K obnovení dodávek tepla 
dojde podle jejích slov 28. zá-
ří. v dopoledních hodinách. 
„Všem zákazníkům se společnost 
za komplikace omlouvá. Přelož-
ka horkovodu uvolní prostor pro 
prodloužení těžby v lomu Vršany 
o cca 25 let,“ dodala mluvčí.  (nov)

Plánovaná odstávka se přesouvá ze srpna na září
KOMOŘANY - Práce na přeložce horkovodu v prostoru se komplikují. Nový termín přerušení celoplošné 
dodávky tepla pro město Most je stanoven od 24. 9. – 28. 9. Původně měla odstávka začít 20. srpna 
a skončit 24. srpna.

Nové náměstí dostane rovněž nové lavičky a odpadkové koše. Bude se tu i lépe parkovat.

MOSTECKO -  Životní prostředí 
a ovzduší znečišťuje doprava. 
Nemusí to tak být ale vždy.  Jed-
nou z možností je nízkoemisní 
doprava, která má v Mostě, 
a potažmo i v celém Ústeckém 
kraji, velký potenciál. A speci-
álně vodíková mobilita. Tuto 
oblast podporuje i program 
RE:START. 

 To, že je ve vodíku a vodíko-
vé dopravě skrytý velký poten-
ciál, si už začíná svět velmi dob-
ře uvědomovat, a to jak v zahra-
ničí, tak i v České republice. Tu-
to oblast podporuje i program 
RE:START, který vládě před-
kládá návrh na uvolnění dota-
cí pro města a obce v Ústeckém 
kraji na obnovu vozového par-
ku a nákup vodíkem poháně-
ných autobusů. Města o takové 
modernizaci vážně uvažují. Tu-
to skutečnost potvrdil primá-
tor města Mostu Jan Paparega: 
„Ano, o koupi autobusů na vodí-
kový pohon určitě uvažujeme. Je 
to cesta, jak zlepšit životní úro-
veň občanům města, což je pro 
mne absolutní priorita.“ Měs-

to Most by se tak mohlo zařadit 
k městům jako je Berlín, Lon-
dýn a další, která již vodíkovou 
dopravu realizují. 

Společnost Unipetrol nejen 
že postaví plnící stanici, v are-
álu čerpací stanice v Záluží, ale 
např. podporuje středoškolské 
týmy, které se účastní závodů 
Hydrogen Horizon Automo-
tive  Challenge (H2AC)  -  zá-
vodu  modelů  aut  na  vodíko-

vý  pohon. A tak se nám to ta-
dy pěkně skládá – plnící stani-
ce, vodíkové autobusy, studenti, 
kteří mají o tuto problematiku 
zájem…to je cesta do budouc-
nosti! „Životní prostředí a kva-
lita ovzduší je jedna z podmínek 
celkového rozvoje kraje, místa, 
kde chceme, aby se nám všem 
lépe žilo. Využívat zbytko-
vé suroviny z místního prů-
myslu ke zlepšení životních 
podmínek a služeb pro oby-
vatele, pohánět jimi auta, 
a tím šetřit ovzduší, je pře-
ci velmi chytré řešení. I vý-
zkum a vývoj v této oblasti 
má potenciál přilákat dal-
ší špičkové pracovníky a vy-
tvořit pro ně zajímavé pří-
ležitosti. Proto v RE:STAR-
TU usilujeme o to, aby-
chom na podporu čisté 
mobility získali zatím ne-
využité prostředky z fon-

dů EU a Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj vyhlásilo pro naše kra-
je dotační výzvy. Tuto možnost 
nám potvrdila i Evropská komi-
se,“ dodává Gabriela Nekolová, 
zástupkyně zmocněnce vlády 
pro restrukturalizaci Ústecké-
ho a Karlovarského kraje a pro-
gram RE:START.             (nov)

Doprava, která neznečišťuje životní 
prostředí - i to může být realita Mostu!

Za vším hledej vodík….
Vodíkový pohon je označován jako čistý (bezemisní), a to 

z toho důvodu, že vodík není spalován v motorech, ale spo-
třebovává se v palivových článcích, ve kterých se mění na 
elektřinu. Výhodou je také fakt, že vodíková vozidla opro-
ti elektroautům nepotřebují dlouhé nabíjení baterií, proto-
že vodík je do nich natankován během tří minut. Zní to ja-
ko sci-fi? Možná ano, ale je to tak. A to není všechno: vodík je 
navíc vedlejším produktem výroby v chemickém průmyslu, 
který v Ústeckém kraji dominuje.

Gabriela Nekolová

Nákup vozidel na alternativní zdroje, jako třeba vodík, zvažuje řada měst, mezi nimi i město Most.

MOST – Areál mosteckého hi-
podromu se tuto středu zaplnil 
tisícovkou seniorů. Městská 
správa sociálních služeb Most 
zde uspořádala jubilejní dvacá-
tý ročník Letního letního setká-
ní seniorů. 

Letního setkání se zúčastnili 
i senioři ze zařízení z okolních 
měst. Pro seniory byl připra-
ven bohatý kulturní a soutěž-
ní program a samozřejmě ne-
chybělo posezení u kávy, kolá-
čů a grilovaných klobás. Když 
se senioři baví, je to s plnou pa-
rádou. Připravili si totiž sami 
svá vystoupení, kterými poba-
vili nejen své vrstevníky, ale ta-
ké sebe. Senioři se zastavova-
li u tvořivých dílen, nakupo-
vali ve stánku s ergoterapeutic-
kými pomůckami, obdivovali 
ukázky výcviku dravých ptá-
ků, bavili se u vystoupení dětí 
ze stacionáře dětí a jeslí z Ma-
líkovky a souboru Babči ma-
žoretky. Ke všemu vyhrávala 
Kladenská Heligonka a hudeb-
ní kapela Sortiment. Na senio-

ry se přišli podívat a popovídat 
si s nimi náměstkyně mostec-
kého primátora Markéta Sta-
rá, radní Mostu Alois Malý, ře-
ditel dopravního podniku Da-
niel Dunovský a samozřejmě 
nechyběl ředitel Městské sprá-
vy sociálních služeb Martin 
Strakoš. „Jsem překvapená, ja-
ký mají senioři v těchto ved-
rech elán. Od rána se skvěle ba-
ví, což je pro organizátora slav-
nosti nejlepší zpětná vazba. Po-
zitivní je, že naši senioři jsou ve 
svém věku stále kreativní a umí 
se zábavy zhostit i sami,“ řekla 
po vystoupení seniorské skupi-
ny náměstkyně Markéta Stará. 
Slavnost si pochvaloval i ředitel 
MSSS Martin Strakoš: „Když 
vidím entuziasmus našich kli-
entů, je to pro mě velká moti-
vace. Jsem rád, že si hry užíva-
jí naplno a to navzdory velkému 
horku,“ řekl ředitel, který ve 
svém proslovu vzpomněl slova 
Charlieho Chaplina: „Den bez 
smíchu je promarněný den“…

(sol)

Hipodrom ovládli senioři

Markéta Stará a Martin Strakoš se „svými“ seniory.



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 hrob pro 4 urny  – 

levně. Starý mostecký hřbitov. t: 
607 855 041

 ■ Pro ZTP z  finančních důvodů 
hledáme štěně velkého hrubo-
srstého plemene psa, kdo ho da-
ruje? PS: adresa v redakci

 ■ Prodám sklo, obrazy, knihy, 
žehličky, portrét Anežky České 
z bronzu od j. V. Myslbeka. Volat 
na číslo 604 103 485 po 19. hodi-
ně

 ■ Daruji psací stroj Consul, 
mechanický, v bezvadném stavu 
s náhradní páskou. Stoprocentní 
stav. telefon: 602 930 953

 ■ Prodám novou skříň s  ná-
stavcem - světlou, originál za-
balená. Cena 3 500 kč. telefon: 
736 437 711

 ■ Prodám sedací soupravu  
1 a  půl lůžka, rozkládací s  úlož-

ným prostorem, cena 1.000 kč. 
Dále prodám 4x zimní pneu 
na disku (4 až 5 mm) 205/65/
R15, cena 1.000 kč. telefon 
606 151 598.

 ■ Prodám 2 zelené pláště do 
deště vel. XXXL a  L, jsou na zip, 
150 kč za jeden kus, originál za-
balené. telefon 720 250 192.

 ■ Prodám vosk na výrobu sví-
ček ze zbytků svíček, čistý v kost-
kách, mám i další zajímavou na-
bídku. telefon 720 250 192.

 ■ Prodám bazén Bestway  
s filtrací, rozměry 3,66 x 0,76 m, 
nový, originál zabalený. Cena  
1 800 kč. telefon: 604 740 186

 ■ Prodám kola BMX20, olpran 
Buddy a twister red fox. Levně. 
Foto e-mailem na vyžádání. tele-
fon: 773 108 943

 ■ Prodám posilovač břišních 
svalů. Cena 500 kč. telefon: 723 
085 088

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hod-
ným mužem. je mi 35  let, jsem 
z  Mostu a  mám 10letou dceru. 
Mělo by mu být do 45 let. telefon 
607 109 439

 ■ Žena 32  let, momentálně ve 
Vt (10/2019), hledá muže do 
55 let na vážný vztah z okolí Mos-
tu. ZN: kontakt v redakci.

 ■ Muž  – hledám kamaráda, pří-
tele pro vše hezké, co život dává 
a  přináší. Vlastní zázemí, ostatní 
ústně. t: 721 504 936 – život hroz-
ně utíká.

 ■ Touto cestou bych se chtěl 
seznámit s ženou od 30-40 let 
na dopisování, možná i více. je 
mi 30 let, pocházím z tP, mám 
sportovní postavu a více se do-
zvíš, když mi napíšeš. ZN: adresa 
v redakci

 ■ Muž 56 let hledá touto cestou 
ženu věkem 50-58 let z Mostu 
nebo Litvínova. já jsem z Mostu. 
telefon: 723 366 903

auto, Moto
 ■ Prodám Fiat Ducato po Stk, 

emise, pojištění  – 10.  5.  2018 + 
letní i zimní kola. Cena 50 000 kč – 
rychlé jednání  – sleva. Most. t: 
736 164 363, 608 205 053

 ■ Prodám na Fiat Siencento 
potahy sedadel, chránič volantu 
proti slunci, polstrování do kufru. 
Cena 300 kč. Dále dvoubarevný 
pelíšek pro kočičku. Cena 120 kč. 
telefon: 606 262 236

BYtY, DoMY
 ■ Prodám byt 1+1 v Mostě, 

ulice A. Dvořáka, 41 m2, původ-
ní stav. Cena 389 000 kč. Velice 
klidná lokalita v blízkosti centra. 
telefon: 702 179 331
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Do 24. ročníku soutěže se 
přihlásilo celkem 23 obcí z Ús-
teckého kraje, vítězná obec ob-
drží 300 tisíc korun a postoupí 
do celostátního kola, které se 
koná na podzim, ostatní barev-
né stuhy a 125 tisíc korun, a di-
plomy s bonusem 30–50 tisíc 
korun. Slavnostní ceremoni-
ál a celý doprovodný program 
se odvíjel v duchu oblečení ve 
stylu 1. republiky. „Velmi mě tě-
ší zájem obcí o účast v této sou-
těži, jejímž smyslem je podpořit 
obyvatele obcí při jejich aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost 
programů obnovy obcí a přiblí-
žit veřejnosti význam venkova. 
Je to jedna z aktivit na podpo-
ru venkovských oblastí, na kte-
ré se často zapomíná. Přitom 
právě v menších obcích je bo-
hatý komunitní život a lidé do-
kážou pro svůj domov oběto-
vat čas i úsilí. Ocenění v soutěži 
Vesnice roku je už jen bonusem 
k radosti z dobře fungující ob-
ce. Věřím, že vítěz bude náš kraj 
důstojně reprezentovat i v ná-
rodním kole,“ řekl hejtman Ol-
dřich Bubeníček.

Vítězové krajských kol postu-
pují do celostátního kola, kte-
ré se uskuteční první zářijový 
týden. Vítěz celostátního ko-
la a nositel titulu „Vesnice roku 
2018“ bude vyhlášen 15. září na 
Jarmarku venkova v Luhačovi-
cích. Příjemným bonusem pro 
celostátního vítěze je finanč-

ní odměna ve výši až dva mili-
ony korun od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Přihlášené obce 
jsou hodnoceny v následujících 
oblastech: společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, pé-
če o stavební fond a obraz ves-
nice, občanská vybavenost, in-
ženýrské sítě a úspory energií, 
péče o veřejná prostranství, pří-
rodní prvky a zeleň v obci, péče 
o krajinu, připravované záměry 
a informační technologie obce 
a koncepční dokumenty.

Celkové výsledky 
soutěže „Vesnice roku 

2018“ v Ústeckém 
kraji

Čestné uznání za práci 
s dětmi – obec Bělušice, Čest-
né uznání za volnočasové cen-
trum – obec Droužkovice, 
Čestné uznání za pospolitost 
– obec Lkáň, Cena naděje pro 
živý venkov za místní spolko-
vý život a občanskou společ-
nost v obci - obec Lukavec, Fu-
línova cena – za květinovou vý-
zdobu v obci – obec Libkovice 
pod Řípem, Zlatá cihla v Pro-
gramu obnovy venkova – v ka-
tegorii obnova či rekonstrukce 
památkově chráněných objektů 
a památek místního významu 
– obec Dolní Poustevna, za re-
konstrukci evangelického kos-
tela, Cena Osobnost Programu 
obnovy venkova – Václav Tyl, 
starosta obce Vědomice, Di-

plom za vzorné vedení obecní 
kroniky - obec Blšany u Loun, 
Diplom za udržování přírod-
ních prvků  - obec Brandov, 
Diplom za podporu cestovní-
ho ruchu - obec Březno u Cho-
mutova, Diplom za komplex-
ní rozvoj obce - obec Cítoliby, 
Diplom za moderní knihovnic-
ké a informační služby a Di-
plom za ekologickou výchovu 
dětí -obec Liběšice, Diplom za 
písemné zpracování historie 

obce - obec Libkovice pod Ří-
pem, Diplom za péči o celkový 
vzhled obce - obec Líšťany, Di-
plom za podporu spolkové čin-
nosti v obci - obec Lukavec, Di-
plom za podporu sportu v ob-
ci - obec Nová Ves v Horách, 
Diplom za péči o kulturní pa-
mátky - obec Ohníč, Diplom 
za zachování hornické kolon-
ky - obec Přestanov, Diplom za 
budování zázemí pro kulturní 
a sportovní akce - obec Rado-

vesice, Diplom za vzornou spo-
lupráci obce se školou - obec 
Vilémov, Diplom za tvořivé díl-
ničky - obec Vrbice, Oranžo-
vá stuha – za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu - obec 
Mnetěš, Zelená stuha – za pé-
či o zeleň a životní prostředí 
– obec Blatno, Bílá stuha – za 
činnost mládeže – obec Dolní 
Poustevna, Modrá stuha – za 
společenský život – obec Lipo-
vá               (nov)

Hejtman předal krajskému vítězi titul „Vesnice roku“

Hejtman při předání  Diamantového ocenění obci Vědomice.

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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ÚSTECKÝ KRAJ - Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2018 je ve finá-
le. Oceněním soutěžících obcí a slavnostního vyhlášení výsledků 
se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Titul 
Zlatá stuha – za absolutní vítězství v krajském kole a titul „Vesnice 
Ústeckého kraje roku 2018“ putuje do  obce Kytlice.

Dámy a pánové. 

Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání? 

Chybí vám snad řidičské oprávnění? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme. 

Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.

Hledáme řidičky a řidiče autobusůHledáme řidičky a řidiče autobusů

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762
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V úterý do Varů, 
v pátek do Drážďan

Hokejisté extraligové-
ho HC Verva Litvínov ma-
jí v  tomto týdnu v  progra-
mu dva přípravné zápasy. Již 
v úterý se představili na ledě 
v Karlových Varech. V pátek 
zamíří do Německa, kde se 
na ledě v Drážďanech utkají 
s týmem Berlína.   

Baník Souš zamíří  
do Zbuzan

Další mistrovské utkání 
divizní skupiny B sehrají fot-
balisté Baníku Souš venku. 
V sobotu 25. srpna se před-
staví na hřišti ve Zbuzanech, 
kde nastoupí již od 10.15 ho-
din. 

Mostecký FK jede  
do Ostrova

Druhý náš zástupce v divi-
zi, nováček Mostecký FK, se 
také představí v  dalším ko-
le na hřišti soupeře. V  so-
botu zajíždí do Ostrova nad 
Ohří k duelu s domácím FK. 
Utkání začíná v 17.00 hodin.  

Lvi porazili  
v přípravě Bílinu

K přípravnému utkání za-
jížděl druholigový nováček, 
celek hokejistů Mostečtí Lvi, 
do nealeké Bíliny. Odtud si 
odvezl vítězství 5:8, po tře-
tinách 0:5, 5:2 a 0:1. V úterý 
hrál Most další přípravný zá-
pas, a to se Sokolovem.

Dvojice z MFK bude 
na Kouba Cupu

Hráči Mosteckého fotba-
lového klubu Jan Skurovec 
a Jakub Drazinský, kteří pů-
sobí v nejstarší žákovské ka-
tegorii, se zúčastní prestižní-
ho turnaje Kouba Cup 2018. 
Ten se bude hrát v termínu 
27. - 30. srpna v Plzni a blíz-
kém okolí. Závěrečnou no-
minaci na turnaj si oba klu-
ci vybojovali na přípravném 
kempu v Bílině.

V Brandově se bude 
hrát exhibice

Exhibiční vzpomínko-
vé utkání opět zažije horská 
obec Brandov. Vzpomínat se 
bude na dlouholetého funk-
cionáře zdejšího fotbalu Jo-
sefa Mitošinku. Ve vzpomín-
kovém utkání proti sobě od 
15.00 hodin nastoupí stará 
gardě Brandova proti staré 
gard Baníku Most.         (jak)

MOST - Černí andělé pokraču-
jí v herní přípravě na domácí 
půdě. V úterý 21. srpna a ve 
středu 22. srpna hostili na palu-
bovce mostecké sportovní haly 
běloruský HC Gomel, polský 
KPR Koberzyce a Sokol Poruba. 

Tentokrát ovšem nešlo 
o turnaj, ale o sérii příprav-
ných utkání, která klub doho-
dl v rámci spolupráce s evrop-
skými družstvy. Aktuální bě-
loruský vicemistr HC Gomel 
se v Mostě v rámci přípravy 
představil už v loňském roce. 
KPR Kobierzyce je tým, který 
hraje polskou nejvyšší soutěž 
a pohybuje se zhruba ve stře-
du extraligové tabulky. Čtvr-
tým týmem, který se zapojí 
do přípravných zápasů, je So-
kol Poruba, tradiční soupeř 
mosteckých házenkářek, ať už 
v rámci MOL ligy nebo Čes-
kého poháru. Přinášíme rozpis 
domácích zápasů DHK Baník 
Most v  novém ročníku MOL 
ligy:

1. 9. (18.00 hod): DHK Baník 
Most – SŠK Prešov. 22. 9. (18.00 
hod): DHK Baník Most – DHK 
Zora Olomouc. 13. 10. (18.00 
hod): DHK Baník Most – DHC 
Sokol Poruba. 3. 11. (18.00 hod): 
DHK Baník Most – DHC Plzeň. 
5. 1. 2019 (18.00 hod): DHK Ba-
ník Most – HC Zlín. 26. 1. 2019 
(18.00 hod): DHK Baník Most – 
HK Slovan Duslo Šala. 9. 2. 2019 

(18.00 hod): DHK Baník Most – 
Iuventa Michalovce. 23. 2. 2019 
(18.00 hod): DHK Baník Most – 
SHK Veselí nad Moravou. 2. 3. 
2019 (18.00 hod): DHK Baník 
Most – HK Sokol RMK Bánovce 
nad Bebravou. 30. 3. 2019 (18.00 
hod): DHK Baník Most – DHC 
Slavia Praha. 13. 4. 2019 (18.00 
hod): DHK Baník Most – Sokol 
Písek.                                     (jak)

Házenkářky Baníku absolvovaly sérii 
utkání a chystají se na start ligy

MOST - Evropský šampionát 
okruhových tahačů European 
Truck Racing Championship 
(FIA ETRC) bude pokračovat po 
prázdninové přestávce tradič-
ním závodním víkendem Czech 
Truck Prix, který hostí mostecký 
autodrom 1. a 2. září. 

První polovině mistrov-
ství dominoval Němec Jochen 
Hahn s  vozem Iveco, nicméně 
deset vítězů v šestnácti jízdách 
dokazuje, jak široká je letos 
špička. Její vyrovnanost slibu-
je dramatickou podívanou prá-
vě i v Mostě. Titul evropského 
šampiona z  loňského roku ob-
hajuje tuzemský jezdec Adam 
Lacko z  týmu Buggyra. Na se-
veru Čech se může spolehnout 
na mohutnou podporu domá-
cích fanoušků. 

Součástí závodního víkendu 
Czech Truck Prix budou i vlo-
žené série Octavia Cup, Re-
nault Clio Cup Central Europe 
a KIA Platinum Cup. I zde zá-
ří český suverén Tomáš Pekař, 
který se pohybuje na špici star-
tovního pole jak v Octavia Cu-
pu, tak i v Clio Cupu.

Doprovodný program nabíd-
ne už v pátek 31. srpna v odpo-
ledních hodinách spanilou jíz-
du truckových speciálů ulicemi 
Mostu s kulturním programem 
a autogramiádou jezdců na 1. 
náměstí. 

Více než 100 kamionů při-
hlásili jejich majitelé na pře-
hlídku The Most Truck Festi-

val, která navazuje na úspěšnou 
loňskou premiéru. Tahákem 
pro diváky bude stejně jako lo-
ni v  sobotu i v  neděli spanilá 
jízda účastníků festivalu po vel-
kém závodním okruhu, mezi 
naleštěnými krasavci nebudou 
chybět ani americké a historic-
ké kamiony.

Impulsem založení festiva-
lu byla podle obchodního ma-
nažera pro sport společnos-
ti AUTODROM MOST Jakuba 
Krafka snaha zúročit čtvrt sto-
letí trvající tradici závodů ta-
hačů. „Každým rokem k  nám 
jezdí za touto atraktivní podíva-
nou spousty řidičů kamionů, šé-

fů dopravních a spedičních firem 
a dalších nadšenců, kteří svůj ži-
vot spojili s mnohatunovými ko-
losy. Vymysleli jsme proto akci ši-
tou na míru právě jim. Reakce je 
více než pozitivní. Festival nabyl 
na své velikosti, potáhne se tento-
krát podél celého diváckého sva-
hu,“ vysvětlil.

Diváci se mohou těšit také 
na leteckou akrobatickou show 
účastníka světového šampio-
nátu Red Bull Air Race Mas-
ter Class Petra Kopfsteina, taxi-
jízdy v  upravených speciálech, 
vyhlídkové lety vrtulníkem či 
atrakce pro děti zdarma.

 (nov)

V Mostě začíná druhá polovina sezony 
šampionátu tahačů, špička je vyrovnaná

Zemřel Jiří 
Ambrož

LITVÍNOV - Dne 20. 8. 2018 
ve věku nedožitých sedmde-
sáti let náhle tragicky zemřel 
dlouholetý pracovník klubu 
HC VERVA Litvínov Jiří Am-
brož. 

Byl spjatý s litvínovským 
hokejem desítky let. Na pře-
lomu 60. a 70. let nastupo-
val za B-tým Litvínova, poz-
ději působil několik let ja-
ko vedoucí mládežnických 
celků. Neodmyslitelně pat-
řil k litvínovskému stadionu, 
kde dlouhá léta působil jako 
technický pracovník.     (red)

Dvoudenní crossfitový ma-
raton, ve kterém se představili 
nejlepší sportovci z celé repub-
liky, byl vyhlášen i pro kategorii 
sport týmy, ve složení dva mu-
ži a jedna žena. A přesně v té 
soutěžila i trojice Lukáš Koťát-
ko, Zdeněk Koza a Vlasta Mor-
kesová. Do soutěže se tým mu-
sel kvalifikovat z konkurence 
několika desítek týmů, tak aby 
byla nakonec vybrána dvacítka 
těch nejlepších. Dvoudenní zá-
vody zahrnovaly šest WOD se-
stavených z dovedností, jako je 
plavání, běh, chůze po rukou, 
muscle upy, vzpírání, veslování, 
kliky ve stojce apod. V konku-
renci o generaci mladších spor-
tovců se tým 42mpr Tábor na-
konec probojoval na skvělé dva-
nácté místo. 

CrossFitové závody BIG Sum-
mer GAME 2018 se staly svěd-
kem zrodu nového WODu, kte-
rý bude věnován památce tří tá-
borských vojáků, kteří 5. 8. 2018 
zemřeli při nasazení v zahranič-
ní misi v Afghánistánu. Pod vše-
mi workouty je podepsán úspěš-
ný český závodník Petr Schlegel, 
který souhlasil s použitím jedno-
ho z nich jako památného wor-
koutu. Myšlenka vznikla u týmu 
42mpr Tábor ve složení Vlasta 
Morkesová, Lukáš Koťátko a Zde-
něk Koza. „Pro mne je to přiroze-
ný způsob jak udržet vzpomínku 
na kolegy z našeho praporu,“ ří-
ká rtm. Zdeněk Koza. V crossfi-
tovém světě je naprosto přiroze-
né, že vznikají tyto workouty na-
zvané HERO´s a i u nás již něko-
lik takových vzniklo.             (zk)

Mostecký CrossFit se neztratil 
MOST / ČESKÉ BUDěJOVICE - Mostečtí závodníci v barvách 42.mpr Tá-
bor poměřili síly s republikovou konkurencí při největších CF jihočes-
kých závodech v Českých Budějovicích. 

Zleva Lukáš Koťátko, Vlasta Morkesová a Zdeněk Koza.
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KRUŠNÉ HORY - Už v příštím roce se bude rozhodovat, zda se Hor-
nická kulturní krajina Krušnohoří dostane na Seznam světového 
dědictví UNESCO.  V Krušných horách o zápis na seznam usiluje 
„Hornická kulturní krajina Krupka“, která zahrnuje například Měst-
skou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Ko-
máří hůrce nebo štolou Starý Martin.  Dále například vrch Mědník 
v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatná. 
Prázdniny se sice už blíží ke konci, na výlet do Krupky za hornickými 
pamětihodnostmi si ale ještě udělejte čas.

„Starobylé hornické město Krupka proslavila těžba cínu. Oblast ko-
lem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří. Hor-
nickou památkou prvořadého významu je Prohlídková štola Starý 
Martin. Otevírá severozápadní část žíly Lukáš, nejdelší a nejbohat-
ší cínové rudní žíly v České republice a střední Evropě. V rámci pro-
jektu Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byla Hornická kulturní 
krajina Krupka nominována na zápis na Seznam světového dědictví 
UNESCO,“ uvedla vedoucí krupského informačního turistického 
centra Lenka Navrátilová. Vydejte se po stopách horníků do hlubin 
země v prohlídkové   ŠTOLE STARÝ MARTIN, kde se po staletí do-
býval cín a splňte si tam přání u pramene štěstí! Tel.: +420 417 822 
154; www.krupka-mesto.cz; info@mukrupka.cz 

Provozní doba: květen – říjen: denně 9.30 – 16. 15 hodin. Listo-
pad – duben: čtvrtek 9.30 – 14.15 hodin; pátek, sobota, neděle 9.30 
– 16.15 hodin. Začátky prohlídek: 9.30; 10.30; 11.30; 13.15; 14.15; 
15.15; 16.15 hodin. 

Více o Hornické kulturní krajině Krušnohoří a vlivu těžby na 
utváření krajiny, také o historii hornictví v Krušných horách zjistí-
te v Informačním turistickém centru hornické krajiny Krupka. Info-
centrum hornické krajiny Krupka bylo vystavěno jako součást sas-
ko-českého vědeckého projektu ArchaeoMontan 2018, který mapu-
je historii středověkého hornictví na obou stranách Krušných hor. 
V přízemí, kde se nachází recepce, mají návštěvníci možnost získat 
informace o historii města Krupka, o zpřístupněných památkách 
i o kulturních akcích, které se ve městě konají. Jsou zde k dispozici 
propagační materiály nejen o Krupce a jejím okolí, ale také o hor-
nické historii Krušných hor, o projektu ArchaeoMontan i o procesu 
nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam 
světového dědictví UNESCO.

V prvním patře se nachází expozice obsahující ukázku rud, které 
se těžily v krupských i okolních revírech, dále sbírku různých před-
mětů z cínu a další zajímavé exponáty včetně modelu středověké 
zvonice a hradu Krupka. Unikátní jsou archeologické nálezy, kte-
ré dokazují nejstarší osídlení u kostela sv. Prokopa v Krupce. Na vý-
stavních panelech je textová i obrazová dokumentace výstavby na-
učné stezky Po stopách horníků a budovy infocentra. Ve 2. patře je 
konferenční sál se zázemím, kde se konal akt slavnostního otevření, 
s prostorem se počítá k pořádání společenských i vzdělávacích ak-
cí nebo výstav.

V podkroví infocentra je krásný prostor, kde je v současné době 
výstava s názvem Sláva krušnohorského hornictví, doplněná figura-
mi středověkých horníků v životní velikosti.      (pur)

STOPY HORNICKÉ MINULOSTI V KRUŠNÝCH HORÁCH 
vás zavedou do Krupky

Jak byl objeven v horách u Krupky cín?  
O tom vypráví místní permoník.

Zdař Bůh! To je pozdrav všech horníků, víte? Mé jméno je 

Cinrůd. V lesích nad Krupkou žiji už tisíce let. Nás, skřítků 

permoníků, je tady spousta. Bydlíme v podzemí, ve skalních 

skrýších a hlídáme poklady. Já jsem strážce cínové rudy. Té tu 

bylo tolik, že jsem se o ni podělil s lidmi…a o tom, jak to ten-

krát bylo, vám budu vyprávět… 

JAK VNADEK OBJEVIL CÍN  

jednoho dne před tisíci lety, nebo tak někdy, zkrátka před 

mnoha a mnoha lety… jsem se vydal na obhlídku pokladů. 

Mám na starosti cínové žíly. Rudné žíly jsou místa, ve kterých se 

nahromadily drahé kovy a většinou procházejí nějakou skálou. 

My, permoníci, všechny žíly pravidelně kontrolujeme, měříme, 

jak jsou dlouhé a široké a také kolik mají drahých kamínků. já 

mám v revíru móc bohatou a móc dlouhou žílu… říkám jí Lukáš 

a měří skoro 2 kilometry! to je vám ale dřina, než já ji celou pro-

hlédnu! A tak se trmácím sem a tam, kutám a počítám…tolik cí-

nu v podzemí nikdy nespotřebujeme! Musím se poradit s kama-

rády permoníky, co s ním uděláme. Spoustu let uteklo, než jsme 

se po mnoha hádkách rozhodli, že se o naši cínovou rudu rozdě-

líme s lidmi. jen ještě vymyslet, jak to celé provedeme. Protože 

my, strážci pokladů, se lidem smíme ukázat jen jednou za sto let! 

já, Cinrůd, jsem už tohle „jednou“ propásl…ale to je jiný příběh. 

No dobře, tak se tedy přiznám…mám moc rád borůvky, chodím 

je mlsat na palouček pod kopec, kterému říkáte komáří vížka. 

tam rostou ty největší! Hezky jsem si na nich pochutnával a na-

jednou chňap!! A drží mě veliká ruka! Naštěstí jsem hbitý a rych-

lý, tak jsem se vykroutil a utíkal se schovat pod zem…ještě jsem 

zaslechl, jak na mě ten obrovský člověk volá, že se jmenuje Wol-

fgang nebo nějak podobně.  

A tak jsem dumal a hlavu si lámal až jsem dostal výborný nápad. já tu svou 

cínovou rudu nastražím v lese! Vůbec se lidem ukazovat nemusím, najdou si ji 

sami! Vybral jsem místo, kudy často chodíval na houby muž jménem Vnadek. 

ten však běhal lesem křížem krážem, hledal hříbky a mého cínového prutu si 

ani nevšiml. Až konečně! Podařilo se mi zachytit sluneční paprsek, cín se za-

bleskl, zatřpytil a Vnadek ho uviděl. Ulomil ho, nevěřícně si jej prohlížel a v do-

mnění, že našel stříbro, svůj nález s radostí uložil do košíku. jen co zapadlo 

slunce, prut ztratil lesk. Že by to nebylo stříbro? Že by to bylo něco vzácnější-

ho? Cestou domů Vnadek přemýšlel co dělat…koho se zeptat. Nakonec se vy-

dal do teplického kláštera přímo za královnou. ta jistě bude odpověď znát. krá-

lovna judita byla nálezem překvapena, nikdy podobný kov neviděla. Povola-

la tedy všechny své dvorní znalce, aby věc prozkoumali. A ti světaznalí pánové 

s jistotou určili, že se jedná o cín! Sláva, to jsem si já, permoník Cinrůd, opravdu 

oddychl. Z cínu si bohatí lidé nechávali vyrábět nádobí, svíc-

ny nebo hrač-
ky, dalo se tedy 
očekávat, že se 
k nám do hor pro 
cínovou rudu co 
nejdříve vypraví. 
tak jsem pro ně 
trochu ze svých 
pokladů nachys-
tal. A oni opravdu 
přišli, hledali, ko-
pali a našli. A by-
lo jich čím dál tím 
víc…a začalo se jim 
říkat horníci.  

obrázek permo-
níka: Šárka Duraso-
vá, foto Petr Vacek, 
jan Watzek. 

Provozní doba
Pondělí zavřeno.

Úterý, středa, čtvrtek, pátek, so-
bota a neděle 9.00 - 17.00 hodin

Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin.


