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Premiér dostal od Mostu návod, jak řešit problém
MOST – O zneužívaných sociHaló... co v tom Mostě všechno chcete? Státní
álních dávkách a bydlení ve
vyloučených lokalitách jednal
prostředky na výkupy bytů do správy města? Cenové mapy
na ministerské půdě mostecký
a zastropování nájemného? Všechny doplatky sloučit v jeden?
primátor Jan Paparega. Spolu
Stanovení hygienických norem pro bytovou jednotku? Pronajímání bytů
s dalšími zástupci samospráv
pod živnostenský zákon? Institut trvalého pobytu? Čerpání dávek
předložil Andreji Babišovi a dalpodmínit školní docházkou? Posoudíme... uvidíme...
ším státním činitelům seznam
opatření a návrhů, co naše město potřebuje, aby se zoufalá státní prostředky na výkupy by- na bydlení. Upozornil jsem,
a vyhrocená sociální situace ko- tů. „Premiér nás ujistil, že zákon že by se všechny doplatky měly
o sociálním bydlení nebude. Vlá- sloučit v jeden, nicméně ani toto
nečně začala řešit.
Jednání u kulatého stolu se da ale plánuje uvolnění prostřed- příliv nepřizpůsobivých nezastaúčastnil premiér Andrej Babiš, ků na zřizování sociálních bytů. ví. Potřeba jsou systémové změny
ministryně práce a sociálních Pro nás to ale není řešení, aby- a již zmiňované dotované výkupy
věcí Jana Maláčová, ministry- chom stavěli sociální bydlení. My bytů do naší správy,“ je přesvědně pro místní rozvoj, zástupci v této oblasti máme převis. Po- čen primátor.
Město Most dále požaduúřadu práce a dalších institucí. třebujeme byty skoupit, abychom
„Cílem jednání bylo navrhnout s nimi mohli nakládat dle naše- je stanovení hygienických noopatření a návrhy možných ře- ho uvážení, určovat si podmín- rem pro bytovou jednotku, které
ky a celý pro- souvisí s počtem osob. „Zásadšení současnéces ovlivňovat,“ ní opatření, které jsme premiéroho stavu v řazmínil primátor vi navrhli, je i pronajímání bytodě měst, tedy
vých jednotek, které se dnes stalo
Paparega.
i u nás, kde bují
Prostředky na byznysem. Mělo by být postaveobchod s chudovybudování so- no pod živnostenský zákon a jasbou a kde se řeciálních bytů by ně definováno, za jakých podmíší vyhrocená soMost chtěl vy- nek je možné tuto živnost prociální situace,“
užít naopak na vozovat,“ upozornil Jan Papainformoval novýkupy.
Mezi rega.
vináře na tisZa důležitý považuje mosdalšími návrhy
kové konferenbyla také potře- tecký primátor i institut trvaci primátor Jan
ba cenové ma- lého pobytu. Nově přistěhovaPaparega. Jedpy a zastropo- ným by měl být povolen jen za
ním z opatření,
vání nájemného. určitých předpokladů. „Trvalý
které by město
„Bavili jsme se pobyt je podmínkou pro čerpáMost uvítalo, je
Premiér Andrej Babiš
také o doplatku ní dávek.“
možnost získat Primátor Jan Paparega

Ë

 Akvarijní trhy
MOST - Spolek Akvatera
chystá v sobotu 15.9.
od 9 do 12 hodin další
akvarijní a terarijní trhy
v Mostě. Proběhnou
tradičně ve Středisku
volného času v Mostě
v Albrechtické ulici.

VÁS ZVE NA

vinobraní
TŘEBÍVLICKÉ
28–29/09/2018
od 13:00 hod.

Zveme Vás na tradičně netradiční vinobraní v Třebívlicích.
Zažijte české víno, skvělé jídlo a kopec zábavy.

28. 9.

ve vinařství
Johann W

Atrakce pro děti - jízda na koních z Ranče pod Skálou,
farma se zvířaty, řemeslná výroba, střelba ze vzduchovky.
Soutěže pro dospělé - korkovaná, koštýřovaná,
poznávání vůní.

29. 9.

v zámeckém parku
obce Třebívlice

Atrakce pro děti, pouť

13:30 Schovanky
16:00 Janek Ledecký

13:30 Cimbálová muzika

18:00 Emma Smetana

17:00 Gingerhead

20:00 Natruc

19:00 Kapela Mňága a Žďorp
20:45 Kapela Dlouhej flám
Vinařství Johann W, Masarykova 200, Třebívlice

WWW.JOHANNW.COM

 Zasedání
zastupitelů
MOST – Ve čtvrtek
20. září se ve 4. patře
mosteckého magistrátu
sejdou naposledy
v tomto volebním
období mostečtí
zastupitelé. Veřejné
zasedání začíná
v 15 hodin a na
programu i tentokrát
nechybí prostor pro
diskusi občanů.

 Babí léto
na Kyselce
BÍLINA – Na koupališti
Kyselka se 15. 9. od
13 hodin koná 20. ročník
letního festivalu Babí
léto na Kyselce. Nadchne
všechny příznivce
dobré zábavy a živé
muziky. Více na: www.
krusnehory.org

Odbavovací systém hlásí chybu
Jízdenky kupujte u řidiče
MOSTECKO – Cestující, kteří si kupují přestupní jízdenky na 45 minut a také jednopásmovou za 13 korun, se mohou setkat s chybou
v systému při odbavování. Dopravní podnik radí, aby si cestující dočasně tyto jízdenky kupovali u řidiče.
Sotva se od 1. září rozjel nový
odbavovací systém tzv. částečné integrace, už se při odbavení
ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova objevily komplikace. Ty způsobuje
softwarová chyba. „Stává se, že
cestující, který si zakoupí jednopásmovou přestupní jízdenku na
45 minut a uhradí jí z čipové karty, obdrží od systému jednopásmovou nepřestupní,“ uvedl ředitel dopravního podniku Daniel
Dunovský. „Pokud se pak odbaví po přestupu v dalším vozidle,
systém si strhne další peníze jako
při nové jízdě. Stává se to jak při
nákupu jednopásmové jízdenky
za 13 Kč, tak při nákupu zlevněné jízdenky za 3 Kč,“ doplnil dále Daniel Dunovský.

U dvou a třípásmových jízdenek tato odchylka zaznamenána
nebyla. „Do doby, než se podaří chybu odstranit, doporučujeme nákup papírové jednopásmové přestupní jízdenky u řidiče vozidla, v tomto případě je všechno
v pořádku,“ ujistil šéf dopravního podniku.
Chyba se objevila po zahájení částečné integrace a zahájení
platnosti nového tarifu. Na odstranění chyby pracuje dodavatel odbavovacího systému. „Pokud se některý z cestujících domnívá, že ho odbavovací systém
špatně odbavil, může se dostavit
na náš předprodej, kde mu čipovou kartu zkontrolujeme a také
mu samozřejmě případně chybně
stržené peníze vrátíme,“ radí cestujícím ředitel Dunovský. (sol)
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VOLBY 2018 | 5. a 6. října 2018

Volební komisaři,
hlaste se!
MOST - Z důvodu nenaplněné
kapacity mosteckých okrskových volebních komisí pro komunální volby se zájemci stále
mohou hlásit.
Zájemci se mohou hlásit v 1.
patře budovy msteckého magistrátu, dveře číslo 116, nebo elektronicky vyplněním přihlášky a jejím odesláním na e-mail volby@mesto-most.cz.
Přihlášení bohužel není možné
telefonicky. Volby proběhnou
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do
14 hodin. Odměny členů okrskových volebních komisí byly
s platností od 1. září navýšeny

o 500 Kč na 1 800 Kč (odměna předsedy je 2 200 Kč a místopředsedy 2 100 Kč). Členem
mohou být občané, kteří nejpozději v den složení slibu (12.
září 2018) dosáhli věku 18 let,
a nejsou současně kandidáty
v těchto volbách v Mostě. Bližší informace najdou zájemci na
webu města Mostu.
Informační centrum pro volby Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, Most 434 69,
1. patro, č. dveří 116, telefon
476 448 336, e-mail volby@
mesto-most.cz. Úřední hodiny: Po 8 – 17, Út 8 – 14 , St 8 –
17, Čt 8 – 14 hodin.
(nov)

Uzavírka Radniční ulice
MOST - V neděli 16. září skončí uzavírka Radniční ulice, v části mezi
ulicí Jiřího z Poděbrad a budovou magistrátu.
K budově magistrátu lze zajíždět pouze ve směru od třídy Budovatelů. Důvodem dopravního omezení je obnova vodorovného dopravního značení a terénní úpravy.
(nov)

Premiér dostal od Mostu...
Ê „Měla by být stanovena po-

vinnost udat důvod, proč žadatele ve městě k trvalému pobytu
přihlásit. Stejně tak i čerpání dávek by mělo být podmíněné, například návazností na školní docházku, veřejnou službu, kterou
by žadatelé pro město museli vykonat apod.,“ vyjmenoval dále.
Premiér Babiš slíbil, že navrhovaná opatření vláda posou-

dí. Poté by se měly stanovit priority, které by se měly postupně realizovat. „Nebude to sice ze
dne na den, ale uvidíme, jak se
ledy pohnou. Už jsme podobné
návrhy a opatření řešili před lety, tehdy k tomu ale nebyla politická vůle. Nyní to vypadá, že
je premiér návrhům nakloněn,“
věří primátor.
Vlasta Šoltysová

komunální politika

Pozor na nové dopravní značení,
ale hlavně na cyklisty!
MOST – Nové cyklopruhy, které
během prázdnin vznikly v ulici
Chomutovská a Rudolická, vyžadují zvýšenou pozornost
účastníků provozu. Vzhledem
k tomu, že se v Mostě jedná o novinku, nemají nové vodorovné
dopravní značení šoféři, ale ani
cyklisté dostatečně zažité a tápou. Dochází pak k dopravním
zmatkům, zejména u kruháků.
Tmavě červené pruhy podél
silnice slouží pro cyklisty. Jedná se o vyhrazený jízdní pruh
pouze pro ně a auta by neměla do tohoto pruhu vjíždět. Navíc je zde vytvořen ze dvou bílých čar bezpečnostní pruh oddělující cyklisty od parkujících
vozidel. Auta v tomto pruhu nesmí stát! „Je to prostor pro otevírání dveří spolujezdce a jeho vystoupení z auta, aby se omezila
možnost kolize s cyklistou. Jedná se o nejbezpečnější formu vedení cyklisty v hlavním uličním
prostoru,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Cyklista se ve svém jízdním
pruhu chová stejně jako ostatní
účastníci provozu. Může z tohoto pruhu i vyjet, aby například někoho předjel, s tím, že
musí dát o změně směru jízdy
vědět, jako když přejíždí auto
z pruhu do pruhu. „Na kruhácích ale nastává problém a cyklista již nemůže být ve svém vy-

V Chomutovské ulici, hlavně u kruhových objezdů, bude jízda vyžadovat velkou opatrnost. V komunikaci se
budou pohybovat cyklisté.
hrazeném pruhu, protože by ho
okolní auta mohla podjíždět
a mohly by tak vznikat nehody. Proto je vyhrazený pruh pro
cyklisty před okružní křižovatkou ukončen a cyklista se zapojuje do provozu společně s auty,“
upozornila mluvčí. Před okružní křižovatkou je rychlost snížena na 30km/h a cyklista by
se tak měl snadněji zapojit. Aby
si této změny všimli také řidiči,
v jejich pruhu se objeví takzvané piktogramy, šipky a cyklista.
Ty řidičům říkají, že se v tomto
úseku může vyskytovat zvýšený
počet cyklistů.

„Cyklista by neměl vozidlům
na okružní křižovatce uhýbat,
aby ho podjížděla. Vznikla by tak
nejnebezpečnější situace na křižovatkách. Řidiči budou mít dostatek prostoru cyklistu předjet,
až se zařadí zpátky do vyhrazeného pruhu,“ apeluje na účastníky provozu projektant dopravního řešení Jiří Nedvěd.
Trasy pro cyklisty vedou
i přes zastávky autobusů. „Nejedná se o nic neobvyklého. Chce
to jen používat logiku. Vždyť
v Praze vedou cyklotrasy i přes
nástupní tramvajové ostrůvky,“
říká dále tisková mluvčí.

Zřizováním
cyklopruhů
chce vedení města přispět novým dopravním prvkem ke
zvýšení bezpečnosti cyklistů při jízdách po mosteckých
komunikacích. Město plánuje v příštích letech další cyklopruhy. „Počítáme s tím, že obdobně bychom řešili i další úseky ve městě. Zejména na širokých páteřních komunikacích
se toto řešení nabízí. Například
na třídě Budovatelů, v SNP
směrem k autodromu a Matyldě,“ uvedl primátor Jan Paparega.
(sol)

Burza v knihovně
MOST - Městská knihovna Most opět pořádá burzu knih, časopisů
a hudebních nosičů.
Akce bude probíhat od 17. 9. do 22. 9. v místnosti číslo 128
(přízemí vlevo). V nabídce budou různé tituly a žánry za nízké ceny. Přijít můžete ve dnech otevírací doby knihovny: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin, a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Ve středu a v neděli je zavřeno.
(nov)

MĚSTSKÁ POLICE MOST POŘÁDÁ

KURZY
SEBEOBRANY
PRO ŽENY
OD 21. ZÁŘÍ DO 30. LISTOPADU
PÁTEK A NEDĚLE OD 18.30 DO 20.30 HODIN
TĚLOCVIČNA NA ZIMNÍM STADIÓNU V MOSTĚ

Profesionálních instruktoři:
Miroslav Pokorný
a Miroslav Větrovec
Kontakt pro zájemce:
604 581 890 (Miroslav Větrovec)
732 640 431 (Miroslav Pokorný).

Potkani mají v Mostě blahobyt, hlavně kolem popelnic
MOST – V posledních několika
měsících vzrostl počet žádostí
o deratizace proti hlodavcům
na městských pozemcích. Podle odboru životního prostředí
a mimořádných událostí mosteckého magistrátu k tomu
přispělo nejen velmi teplé letní
počasí, ale především čím dál
častější nepořádek v okolí kontejnerů u domů.
Velké množství potkanů ve
městě si lidé způsobují bohužel sami. V první řadě by neměli splachovat zbytky jídla
do záchodu, protože potkani pak
mají v kanalizaci
dostatek potravy a nedělat nepořádek kolem
popelnic. Dalším problémem
je krmení holubů
či toulavých koček.
Rozsypané nakrájené
housky, chleba a knedlíky přilákají nejen holuby
a kočky, ale také potkany. „Odhadem na jednoho člověka připadá čtyři až pět potkanů, takže
při počtu šedesát tisíc obyvatel
Mostu můžeme dojít až ke dvěma stům padesáti tisícům potkanů, které samozřejmě nelze
vyhubit, pouze eliminovat. Potkani totiž nemají žádného přirozeného nepřítele a samičky ro-

Díky hodům kolem popelnic se potkanům dobře daří.
dí čtyři až sedm mláďat třikrát
až pětkrát za rok a tato mláďata jsou schopna se začít rozmnožovat za dva až čtyři měsíce. Lidé by si měli uvědomit, že potkani znečišťují prostředí trusem,
močí a také přenášejí řadu závažných onemocnění, například
jsou šiřiteli leptospiróz, ende-

mického či myšího tyfu, salmonelóz,“ uvedla vedoucí oddělení životního prostředí mosteckého magistrátu Stanislava
Pöschlová.
Od začátku roku provedla
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, na popud města, deratizaci na deseti místech

a samotné město pak v pěti lokalitách. „Rozsáhlá deratizace se
prováděla v poslední době v okolí
bloku 518 v ulici K. H. Borovského, kde se dokonce musel vykácet
pámelník, kde se potkani zdržovali a kde byl, díky obyvatelům,
neuvěřitelný nepořádek,“ dodala Stanislava Pöschlová. (nov)

zpravodajství

Rozšíření opatření obecné povahy je na spadnutí
MOST – Město hodlá rozšířit
opatření obecné povahy na
téměř všechny bytové domy
v Mostě. Následuje některá další
města v České republice, jako je
například Kladno. Záměr byl už
zveřejněn na úřední desce.
Opatření obecné povahy, na
jehož základě nebude možné
přidělovat novým žadatelům
doplatek na bydlení, by se mělo týkat drtivé většiny bytových
domů v Mostě. Výjimkou budou například části města se zástavbou rodinných domů, jako
jsou Zahražany nebo Čepirohy,
ale i domovy pro seniory v ulici
J. Palacha a podobně. „Nechceme dělat z Mostu ghetto, proto
jsou z opatření některé lokality
vyjmuty,“ podotkla náměstkyně
primátora Markéta Stará. Návrh opatření je od pátku 7. září zveřejněn na úřední desce na
následujících 45 dnů. „Po uplynutí prvních 15 dnů budou moci vlastníci dotčených nemovitostí podávat po 30 dnů mosteckému magistrátu své námitky. Ty
budou vyhodnoceny a případZáměr rozšířit konec doplatku na bydlení na téměř celý Most už se objevil na úřední desce.
ně zapracovány do zveřejněného návrhu opatření. Teprve pak
bude konečné znění opět vyvěše- ření nás vedly zejména podněty dí,“ vysvětlila náměstkyně Stará nováno šest míst, na nichž dono na úřední desce a po uplynutí občanů, ale také poznatky měst- a dodala: „Máme zpětnou vazbu, chází k porušování veřejného
dalších 15 dnů vejde v platnost,“ ské policie, PČR a úřadu práce že tam, kde opatření funguje již pořádku, kde se vyskytují osovysvětlil Petr Dundek z tisko- z mapování. Uvědomujeme si, od prosince, se situace zklidňuje. by pod vlivem návykových lávého oddělení Magistrátu měs- že to není nástroj, který by nám Jsou ale i lokality, kde opatření tek a kde jsou děti vystaveny
pomohl vyřešit sociální situaci sice funguje, ale situace se zhor- nepříznivým vlivům. Jedná se
ta Mostu.
o lokalitu Stovek, ulici JavoOd rozrová, U Věžových domů, K.
šíření opatNávrh opatření obecné povahy najdou zájemci na http://edeska.mesto-most.cz/
H. Borovského, M. G. Dobneření obecra či o oblast sedmistovek. Poné povahy
si město slibuje zlepšení situa- v Mostě. Stop doplatkům se tý- šuje. Stěhují se sem i slovenští ob- čet vyplácených dávek se v lokace s migrací nepřizpůsobivých ká dávek, které jsou na bydlení čané a to bez ohledu na to, že jde litách, kde opatření platí, snížil.
Například v roce 2017 v prosina problémových obyvatel v rám- až do výše 1 500 korun. Jsou ale o tzv. červenou zónu.“
První opatření tohoto druhu ci se jednalo o vyplacení 552 dáci jednotlivých lokalit města, ale některé početné rodiny, kterým
i směrem do Mostu z okolních skutečnost, že nebudou moci tyto už bylo v Mostě vydáno koncem vek a v květnu 2018 to bylo už
(sol)
měst a obcí. „K rozšíření opat- doplatky pobírat, až tolik neva- minulého roku. V něm je defi- jen 293 dávek.

Kde se bude lépe šlapat a lépe se i pojede?
MOST – Opravy chodníků ve městě pokračují i po prázdninách. Plánují se ale také další rekonstrukce komunikací. Například v ulici Slovanská, U Školy či U Stadionu, ale i další.
V současné době probíhají rekonstrukce chodníků v ulici Okružní, Lidické, M. J. Husa
a ulici J. Dobrovského u bloku
48. Opravují se také komunikace a chodníky v ulicích Sadová, Slovanská, U Školy či U Stadionu. Nového kabátu se dočkají chodníky v ulici Jana Kubelíka u bloku 505, parkoviště
a chodníkové plochy v Moskevské ulici. Dále se bude opravovat chodník pod schodištěm do
základní školy v ulici Obránců míru a část zámkové dlažby v areálu mateřské školy v uli-

ci Vítězslava Nezvala. „Opravily
se propady na třídě Budovatelů
po levé straně od Rozkvětu směrem k dopravnímu podniku. Nově jsou opraveny schody v České ulici u bloku 620, dále v Moskevské ulici u bloku 408, v ulici
Pod Koňským vrchem a u bloku 77 v ulici Antonína Dvořáka.
Dokončena je také oprava chodníku u mateřské školy v ulici A.
Sochora,“ shrnula tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. V lepším stavu jsou
také zídky v ulici SNP u bloku
8 a J. Wolkera č. p. 344. Spoko-

jené mohou být i maminky, které využívají nájezd pro kočárky v České ulici, který nechalo
město také opravit. „Během září se pak bude ještě rekonstruovat chodník u mateřinky v Růžové ulici, chodník s terénem u mateřské školy v Hutnické ulici a na
řadu přijde také chodník u Vysoké školy finanční a správní,“ doplnila dále mluvčí. Celkem tyto opravy vyjdou na zhruba 20,5
milionu korun.
Chystají se i rekonstrukce komunikací. „Do konce roku
se opraví ještě ulice Slovanská,
U Školy, U Stadionu za VÚHU
a vytipovány budou pravděpodobně i další komunikace, avšak
až dodatečně,“ vysvětlil mana-

žer divize zeleně, komunikací
a městského majetku Technických služeb Most Pavel Praženica. V jednání jsou v současné době také ulice a komunikace, které se zařadí do plánu
oprav na rok 2019. „Komunikace se lokalizují jednak dle podnětů dispečinku technických služeb, zjištěné našimi zaměstnanci při jiných činnostech, ale také
reagujeme na podněty od občanů. Rekonstrukce komunikací se
plánují i v závislosti oprav inženýrských sítí (voda, plyn, elektro a horkovod), kdy dochází po
opravách k celkové pokládce asfaltobetonu a zámkové dlažby,“
vysvětlil ještě Pavel Praženica.
(sol)

Před nemocnicí je nová lávka a výtah
MOST – Návštěvníkům a pacientům slouží od minulého
týdne v areálu mostecké nemocnice před budovou „A“, kde
sídlí poliklinika, nové schodiště
a výtah.
Nová lávka s výtahem, který
zajišťuje bezbariérový přístup,
se nacházejí na straně přiléhající k příjezdové komunikaci.
Nahradily dosavadní nevyhovující lávku, která byla v havarijním stavu.
Realizace vstupu na dětskou
pohotovost a nové venkovní
schodiště mezi budovami „A“
a „B“ probíhala bezmála tři měsíce a vyžádala si 3,8 milionu
korun včetně DPH. V současné době se také uvažuje o rekonstrukci zbývajících přístupových mostů a lávek u nemocniční budovy. Nájezdové mosty by se však neměly demolovat,
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Nový přístup na pohotovost si zasloužila nemocnice i pacienti.
ale opravit od základu. Jedná se
o nájezdové mosty na centrální
příjem a k budově „C“. „Aktuálně probíhá shromažďování všech
dostupných materiálů k tomu-

to záměru a probíhá také příprava zadání revize projektové
dokumentace zpracované z roku 2010. Zejména bude nutné
ji uvést do souladu s aktuálním

technickým stavem a legislativními požadavky,“ dodal k chystanému záměru tiskový mluvčí
Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.
(sol)

 Ptejte se politiků
V televizi šel pořad, ve kterém se hovořilo o velkém zamoření města štěnicemi. Víme, že se zde bohužel vyskytují. Ale že v takové míře
a rovněž i v porodnici, je děsivé. Ráda bych věděla, jak
se město k tomuto problému
skutečně postaví a najde řešení. My, co řádně platíme,
staráme se o své byty, nehrabeme se v popelnicích a nestěhujeme se z bytu do bytu,
proč neustále máme na vše
doplácet a žít v obavách? Většina z nás nemá bohužel svůj
dům, ale chceme žít v čistém
a bezpečném domově. Proto
bych ráda, aby město konečně přitvrdilo a jednalo.
Město Most vlastní pouze
bytové jednotky v lokalitě Chanov. Nedisponuje tak jakoukoliv možností zasahovat do
soukromého vlastnictví bytových jednotek či do kompetencí společenství vlastníků bytových jednotek či družstev. Informaci o výskytu štěnic město Most zaznamenalo, nicméně
nelze komukoliv nařizovat, aby
provedl opatření týkající se eliminace tohoto výskytu. Ze zákona je patrné, že vlastnictví
zavazuje vlastníka, aby o svůj
majetek pečoval a to tak, aby
zároveň nezasahoval do výkonu vlastnických práv jiných. Je
tedy na vlastníku bytové jednotky, aby přijal taková opatření, která nebudou omezovat
jiné a to ani z hlediska hygienického, spočívajícího ve výskytu štěnic. Případně je nutné
kontaktovat pověřeného správce, aby přijal příslušná opatření. Výskyt štěnic úzce souvisí
s dodržováním hygieny a pořádku. Tyto základní návyky
ovšem nelze jakkoliv nařizovat,
což jistě uznáte. S těmi, u kterých lze zhoršené základní návyky předpokládat pracují na-

Jan Paparega
ši úředníci odboru sociálních
věcí ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími v Mostě. Preventivně se pak
také snaží působit Městská policie Most společně s Technickými službami města Mostu.
V této souvislosti bude osloveno i SBD Krušnohor jako největší družstvo a správce bytového fondu v Mostě.
Nebylo by možné opravit chodníky, když máme jako město našetřeno tolik peněz? Neustále čteme, jak se
plánuje něco předělat, opravit či budovat, ale ve skutečnosti to vypadá jako na přiložené fotografii.
Děkujeme za upozornění.
Uvedené místo bude zařazeno
do plánu oprav letošního roku v závislosti na volné kapacitě pracovníků, klimatických
podmínkách a dodávkách asfaltu. Případné další nedostatky je možné hlásit na bezplatnou linku 800 444 488.
Odpovídá primátor
města Mostu Jan Paprega

Zeptat se na chodník se vyplatilo…

Probuzení lva v muzeu
MOST - Oblastní muzeum Most
připravilo netradiční prohlídky výstav ke 100. výročí vzniku
republiky. Divadelní představení formou živých obrazů „Probuzení lva“ se v mosteckém muzeu
uskuteční 27. října od 10 do 16
hodin. Prohlídka s příběhem
o vzniku první republiky bude
každou půlhodinu.
Divadelní představení je součástí projektu „1918 Chomutov
– Most – Louny“. Projekt ukazuje říjnové události roku 1918
v různých kontrastech, ať již se
jednalo o české Louny, německý
Chomutov či národnostně smíšený Most. Výstavy také reflek-

tují fenomén provincie Deutschböhmen, pokusu českoněmecké politické reprezentace
zůstat součástí poválečného Rakouska, i následnou reakci mladého Československa. Hlavním
prvkem propojujícím společné
úsilí všech třech muzeí je činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska,
Mostecka a Lounska. Na projektu spolupracovaly Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv akademie věd České republiky v Praze. Bližší informace o výstavách
najdete na webových stránkách
a FCB jednotlivých muzeí. (nov)
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Rozmáňo se otevírá teenagerům
„BEZ KECŮ A BEZ AUTORIT!“
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
OPERÁTOR 3D A CMM STROJE
OPERÁTOR VÝSTUPNÍ KONTROLY
ELEKTRONIK
OPERÁTOR VÝROBY
prace@nemak.com

www.nemak.com

+420 605 630 611

POLEDNÍ MENU
17. 9. – 21. 9. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Pondělí
Česnečka s praženou houskou
150 g
Kuřecí závitek s mozzarellou a sušeným rajčetem,
šťouchaný brambor
150 g
Vepřová krkovice, dušený špenát, cibulový závin se slaninou
350 g	Tortellini v cuketové omáčce s parmazánem

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Hrášková krémová
150g
Plátek hovězí roštěné, dušená zelenina, vařený brambor
150g
Vepřový závitek s mletým masem, bramborová kaše,
trhané listy salátu
350g
Fusilli s vepřovým masem, rajčaty, žampiony a smetanou,
parmazán

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a celestýnskými nudlemi
220 g
Pečené kološvarské kuře, bramborové noky
150 g
Vepřový kotlet na žampionech, dušená rýže
150 g
Sekaná pečeně, vařený brambor, kyselé okurky

25 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Zelná s klobásou
150g
Španělská hovězí pečeně, dušená rýže
150g
Smažený kuřecí Cordon bleu, vařený brambor, tatarská omáčka
350g
Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselé okurky

MOST - Divadlo rozmanitostí se
otevírá teenagerům! Jako první
inscenační počin nového CLUBU 4TEENS uvede autorskou
inscenaci Jiřího Ondry Bez keců
a bez autorit! Divoká divadelní roadmovie mladého rebela,
kterému při poznávání světa
nechybí dostatek drzosti.
Takový teenager, v tomto případě Brian (hraný Václavem Hoskovcem), teprve poznává svět, ohledává jeho možnosti a hledá svoje místo v něm.
Je samozřejmé, že takového hrdinu přitom potká cela řada
příjemných, úsměvných či humorných, ale také velmi nepříjemných situací, které by opět
raději rychle zapomněl. Ale to
patří k životu – však Brian teprve nabírá své první životní zkušenosti.
„Brian vyrůstá bez otce jen
s matkou a se svojí autistickou
sestrou, má problémy s prospěchem ve škole. Jednoho dne se

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

120 Kč

Doba přípravy speciálu cca 20 min.

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA
PLATNÁ DO 30.11.2018

SAUNA

FINSKÁ, AROMA, PARNÍ, KNEIPPOVA LÁZEŇ, LEDOVÁ FONTÁNA
Společná sauna
90 min.
225 CZK / 9 €
Privat sauna
60 min.
590 CZK / 24 €

MASÁŽE

Klasická celková masáž
Klasická masáž (záda, krk, šíje)
Klasická masáž nohou včetně plosek
Sportovní celková masáž
Sportovní masáž (záda, krk,šíje)
Rekondiční masáž

75 min.
30 min.
45 min.
75 min.
40 min.
40 min.

Full Package

1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness

www.hotel-cascade.cz

hotel@hotel-cascade.cz

590 CZK / 24 €
290 CZK / 12 €
365 CZK / 15 €
666 CZK / 27 €
440 CZK / 18 €
440 CZK / 18 €

810 CZK / 33€

+420 476 703 250

Žádnej problém! Inscenace bez
obalu zobrazuje svět teenagerů,
přičemž se režisér a herci snaží
svým teenagerům na jevišti porozumět a přistupovat k jejich
životu s nadhledem,“ říká dramaturg Zdeněk Janál.

CLUB 4TEENS
CLUB 4TEENS Divadla
rozmanitostí, který je určený především divákům
ve věkové kategorii 13+.
V rámci CLUBU 4TEENS
hodlá Divadlo rozmani-

tostí uvést každoročně titul,
který je svým tématem i zpracováním blízký teenagarům
a divákům mladým nejenom
věkem. Rozmáňo se chce s novou sezónou v roce 2018 více otevřít starším dětem a mládeži a využít k tomu potenciálu
svého „omlazeného“ souboru.
„Rádi bychom rozšířili komunikaci se školami a pedagogy na
Mostecku, jejichž pohled může být důležitý při výběru titulu
a témat, kterými bychom chtěli
studenty oslovit,“ vysvětluje režisér Jiří Ondra.
(nov)

Jiří Kurcin: „Chci zastupovat
zájmy starších občanů“

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

rozhodne, že se domů nevrátí a zůstane ve městě. A pojme
to ve velkém! Projede se taxíkem, objedná si pokoj v hotelu...
a je také na cestě k prvním sexuálním zážitkům. Ukrást auto?

Hrají: Brian- Václav Hoskovec, Ela Ema Turnová j. h., Sunny, Snová
prostitutka, Matka Ely, Kaneová - Kamila Raková, Taxikář, Kane, Eddie, Dave - Pavel Zikmund, Prostitutka, Matka Briana - Jitka Raková, Hana - Tereza Karásková, Muzikant (klávesy) - Tomáš Alferi, Muzikant (bicí) Pavel Hendrych.
Premiéra: 14. září od 17 hodin, reprízy: 24. září od 9 a 10.30 hodin
(doporučený věk 14+)

PÁTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí guláš, houskový knedlík
150 g
Kuřecí steak zapečený se šunkou, sýrem a brokolicí,
šťouchaný brambor
150 g
Cmunda po kaplicku
SPECIÁL
340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

Club 4 TEENS přiblíží teenagerům problémy jejich vrstevníka Briana.

MOST – Z šestnáctého místa na kandidátce Sdružení Mostečané
Mostu kandiduje Jiří Kurcin. V komunální politice je zkušeným matadorem. Vždy dovedl potřebám lidí nejen naslouchat, ale také je
pomáhat řešit. O co se chce zasadit pro Most a jeho občany v příštím
volebním období?
Proč jste se rozhodl opět
kandidovat do Městského zastupitelstva v Mostě?
Hlavně proto, že mohu pro
naše město ještě něco udělat. Ve
svém bydlišti několik let pracuji
v různých funkcích v samosprávě a že asi mohu občanům ještě
nějak pomoci, mne přesvědčily
jarní volby v bydlišti, když jsem
dostal 78 procent hlasů spolubydlících. Jsem již ve starším věku, a proto bych chtěl zastupovat zájmy právě těchto starších
občanů.
Co podle vás mostečtí senioři potřebují? Co byste chtěl
v této oblasti jako zastupitel
prosadit?

Jako zastupitel bych se především co nejvíce zajímal o potřeby
všech seniorů přímo na jednotlivých zařízeních, kde žijí a tráví veškerý svůj čas. Chci prosadit
rozšíření míst v zařízeních MSSS
tak, aby se snížila čekací doba pro
zařazení do domů pro seniory.
Je zapotřebí konečně zprovoznit minimálně alespoň další jedno zařízení. Domy s pečovatelskou službou bych doporučil převést pod MSSS. Nyní jsou domy
pod správou společnosti Mostecká bytová, což podle mého názoru není dobře. Nejdůležitější pro
zastupitele je, aby věděl o všech
požadavcích, stížnostech a všech
nedostatcích na jednotlivých zařízeních. Chodit na MSSS jen na

zábavy a oslavy narozenin, je
opravdu málo.
Jaký je váš
postoj k „vesnici pro lůzu“?
Nejprve bych chtěl
pár slov ke slovu lůza, které
u mnohých vyvolává zlobu.
Lůza, to jsou lidé, kteří neuznávají žádná Jiří Kurcin
pravidla, zákony,
zvyklosti, prostě nic. Nedělají,
neudržují pořádek, obtěžují sousedící občany atd. Jak je chcete
jinak pojmenovat? Občané, kteří s takovouto lůzou musí bydlet,
je pojmenovávají mnohem hůře.
A k té vesničce - v části Chanova přece už podobná vesnička je
mnoho let, jen se o ní nehovoří

a málokdo zde
někdy byl. Jsou
to přízemní objekty postavené
z panelů, je zde
zavedena elektřina a sociální zařízení je na
společné chodbě a teplá voda v umývárně
přes automat za
poplatek. Této
„vesničce“ se říká UNO. Je zde
pevný řád, celá vesnice je hlídána ostrahou. Slušnější obyvatelé části Chanova o UNO vědí
a všichni se bojí, aby sem nebyli
přestěhováni. Je to jedna z možností jak řešit problém lůzy ve
městě, ale jistě se najdou i jiná
řešení. Musí se chtít a jednat, ale
ne jen na úrovni města.
(nov)

Vršil nepořádek, čeká ho tučná pokuta
MOST – Muž odložil u kontejnerů objemný odpad. Za to mu hrozí
pokuta až 10 000 Kč. Záznamy z kamer městské policie poslouží
jako důkaz.
Na přestupek upozornili městské strážníky obyvatelé Skupovky. „Lidé nám zavolali, že se u zdejších kontejnerů již
druhý den stále více hromadí objemný odpad. Na místo jsme proto namířili kameru a uvedené veřejné prostranství delší dobu monitorovali,“ uvedl Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě.
Strážníkům se nakonec podařilo zjistit muže, který ke kontejneru vynášel další objemný
odpad. Na místo proto vyslali motohlídku. „Strážníci zjistili totožnost muže a informovali ho o porušení vyhlášky města,

která ukládá povinnost objemný
odpad ukládat do sběrné nádoby ve sběrném dvoře nebo do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na přechodných stanovištích kontejnerů. Poté oznámili přestupek správnímu orgánu
na mosteckém magistrátu,“ uvedl dále Vlastimil Litto. Ve správním řízení pak hrozí muži mnohem vyšší pokuta než při projednání přestupku příkazem na
místě. „Za tento přestupek hrozí
dotyčnému výtečníčkovi pokuta
až do výše deseti tisíc korun. Důkazy přitom zajistily naše kamery,“ připomněl ještě Litto. (sol)

Pozor! Velký bratr vás vidí...

zpravodajství
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Na autodromu se sjedou škodovky
historici, žhavé novinky i tuningy
MOST - V sobotu 22. září se do
areálu mosteckého autodromu
sjedou majitelé vozů značky
Škoda. Návštěvníci se mohou
těšit na rozmanité vozy od
historických exemplářů přes
auta v tuningové úpravě až po
nejmodernější žhavé novinky.
Chybět nebude zajímavý doprovodný program a soutěže
o ceny.
Pořadatelé zatím evidují na
40 majitelů škodovek, nechybějí mezi nimi ani zajímavé exempláře. „Například Škoda 110 R
z roku 1980 je takovým vlkem
v rouše beránčím. Skrývá v sobě
totiž dvoulitrový motor Alfa Romeo a má také kompletně upravený podvozek. O osm let mladší Škoda 130 Rapid se ukáže fanouškům v původním stavu bez
jakýchkoli úprav a zásahů. Nebudou chybět ani slavné dodávky 1203. Jsou to nejdéle vyráběné škodovky, z pasu sjíždějí již 50
let. Jeden z exemplářů, starý 23
let, má přitom najeto jen 35 tisíc kilometrů,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.
Sraz začíná v 10 hodin, program setkání organizátoři naplánovali do 18 hodin. Účastníci se mohou zúčastnit soutěže
o nejhezčí vůz srazu, zažít sportovní jízdu na malém závodním
okruhu na polygonu, zasoutěžit

Milovníci starých dobrých „škodověnek“ se mají na co těšit.
si ve slalomu mezi kužely nebo být součástí spanilé jízdy po
velkém závodním okruhu autodromu. Řidiči škodovek se ale
také mohou na srazu zdokonalit ve svých znalostech a dovednostech za volantem. Je pro ně
totiž vypsaný kurz bezpečné jízdy, zájem je třeba potvrdit na e-mailovou adresu krafek@autodrom-most.cz. „Kurz sestává

z jedné hodiny teorie na učebně
a dvou hodin praxe na výcvikových plochách polygonu. Vše pod
vedením zkušeného instruktora.

VYSTAVÍME
VESNICI
PRO LŮZU

Výhodná je cena, a to 1990 korun včetně DPH,“ doplnil Jakub
Krafek.
(nov)

Majitelé škodovek ani ostatní návštěvníci srazu neplatí
vstupné. Pořadatelé nevybírají peníze ani za parkování v areálu autodromu. Zpoplatněné jsou jenom adrenalinové zážitky, soutěž o ceny a kurz bezpečné jízdy. Sportovní jízda
100 korun, účast ve slalomu 50 korun.

volte
číslo

MUDr. Jan Cee

Dopravní podnik otevřel dveře veřejnosti,
připomněl první jízdu tramvají
MOST – Uplynulý víkend byl
v Mostě ve znamení Mostecké
slavnosti. Ještě předtím se ale
v areálu Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova konal
Den otevřených dveří, a to u příležitosti 117. výročí zahájení pravidelné hromadné tramvajové
dopravy mezi Mostem a Litvínovem – Janovem. První obyvatelé
Mostecka se tramvají svezli již
7. srpna 1901.
Jako obvykle byl pro návštěvníky, kteří během dopoledne dorazili v hojném počtu, bohatý program. Mohli si prohlédnout vozidla a techniku dopravního podniku. Představena tu byla také
další rekonstruovaná tramvaj Vario. Dne otevřených dveří se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu V Ústí nad Labem, kteří představili svou integrovanou dopravu, do níž se mostecký dopravce
zapojil. Svou prezentaci představila například také i Policie ČR,
Městská policie Most, Městská
policie Litvínov, Hasičský záchranný sbor a další. Připraveny
byly také soutěže a zajímavé ceny.
Odtud se pak mohli rodiny s dětmi, ale i všichni další zájemci přesunout ke kostelu, kde navázala
Mostecká slavnost.
(sol)

A teď se tomu podívám „pod pokličku“.

Jó řidič, ten těžký chleb

a má.

Ukázky psovodů.

Štěstí, jaké se
neopakuje
S Milanem se seznámila náhodou. Doprovázela na párty
jednoho svého klienta a Milan jí
podal skleničku se šampaňským.
Mluvili spolu tehdy celý večer. Její
klient měl na akci obchodní jednání a ona se nudila. Milan mohl
být její otec. Byl o třicet let starší
než ona. Byl zajímavý, měl charisma.
Líbil se jí jako chlap,
ale ocenila i jeho
chování. Kultivované, zároveň jemné
i sebejisté. Požádal
ji o kontakt a druhý
den jí poslal kytici
růží s poděkováním
za krásný večer. Pozval ji do divadla,
pak na večeři. Měl
ohromný přehled,
poslouchala by ho
celé hodiny. Nikdy dřív se před
nikým nestyděla za svou práci
profesionální společnice. Muže
si vybírala. Za společnost a sex si
sice nechávala dobře zaplatit, ale
sama rozhodovala, s kým půjde
a kdy. Byla krásná, měla vzdělání
a úroveň. Za peníze, kterými si
její klienti kupovali partnerku na
jeden večer, se hýčkala. Většinou
se k ní její klienti vraceli. Měla
několik stálých a jen tu a tam se
v jejím diáři objevilo nové jméno.
Najednou si přála, aby se Milan
nedozvěděl, čím se živí. Nemluvila o sobě a on nevyzvídal. Respektoval její soukromí. Z toho,
co o sobě řekla, mohl pochopit, že
žije sama. Že studovala vysokou
školu, ale studium po smrti rodičů
přerušila. Řekla mu, že nemá stálý
příjem, ale snaží se i tak ušetřit,
aby se mohla do školy vrátit. Dál
se jí na nic neptal. Poprvé se spolu
vyspali u Milana doma. Připadala
si jako nezkušené děvče. Profesionálka v ní zmizela za dveřmi
Milanova luxusního bytu. Za pár
týdnů se k Milanovi nastěhovala.
Přestala odpovídat na objednávky
svých klientů a vrátila se zpět do
školy. Milan ji zahrnoval láskou
a pozorností. Poprvé v životě byla
dokonale šťastná. Cítila se s tím
starším mužem v naprostém bezpečí. Po půl roce ji Milan požádal o ruku a ona souhlasila. Svět,
ve kterém teď žila, byl dokonalý.
Svatba byla velkolepá. Milan nijak
nešetřil. Pozval své přátele i rodinu. Konala se na malém zámečku, kde mohli svatební hosté také
přespat. Na svatbě se měla poprvé
setkat s Milanovým synem. Před
rokem odjel na stáž do Ameriky.
S otcem se nepohodl, než jel, a tak
si ani nevolali. Věděla, že Milana
odstup jeho syna mrzí a věřila, že
se při svatbě prolomí ledy. Když
Tadeáš, Milanův syn, vešel do
místnosti a Milan mu vykročil
vstříc, svět se s ní zatočil. Její štěstí
se zbrotilo jako domeček z karet.
Tadeáš byl jeden z jejích stálých
klientů, který s ní sice nechodil do
společnosti, zato si ale potrpěl na
zvláštní sexuální praktiky. Vlastně
mu vždy vyhověla jen proto, že jí
zaplatil několikanásobek požadované ceny. Najednou tu stál před
ní a před Milanem a chladně se
jí díval do očí. Slyšela Milana, jak
ji představuje. Cítila jeho ruku
na svém pasu. Viděla Tadeáše,
jak k ní natáhl pravici a konečně
se usmál. Nedal mrknutím oka
najevo, že ji zná. Svatební den se
pro ni změnil v peklo. Nemohla
myslet na nic jiného než na Tadeáše. Nechápala, proč už dávno
svému otci neřekl, co je ona zač.
Sledovala napjatě každý Milanův
pohled, gesto, slovíčko. Čekala,
kdy zmizí láska z jeho očí a změní
se v opovržení. Po svatební hostině
ji Tadeáš vyzval k tanci. Viděla, jak
to Milana těší, a tak šla. Při tanci
jí Tadeáš připomněl, co vše spolu
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soudnička
dělali. Lhostejnost a chlad ve tváři
na malou chvíli nahradil chtíč. To
když jí šeptal, co dalšího s ní bude
ještě dělat. A tentokrát zadarmo.
Protože jestli mu nevyhoví, poví
otci vše o její minulosti. Dokonce
si jednou pořídil i fotografie. Ale
nemusí se bát. Nebude to nijak často. Postačí mu, když se sejdou jednou za měsíc.
Bude za ním chodit
do jeho bytu. Otec se
samozřejmě nic nedozví. A tentokrát si
nebude diktovat ona,
ale on. On rozhodne,
co budou dělat a ona
ztrácí právo veta, které vždy uplatňovala,
když jeho choutky
začínaly překračovat
únosnou mez. Bylo mu jasné, že
něco se penězi zaplatit nedá. Ona
ale jeho otce miluje a chce starouškovi zpříjemnit život. Jendou
zdědí část jeho majetku. Teď si ale
své a jeho štěstí bude muset tvrdě
odpracovat. Po zbytek dne se už
neusmála. Přemýšlela o tom, jestli
prostě neodejít a nechat Tadeáše,
ať si říká, co chce. Zmizet mu ze
života a vrátit se tam, kde před půl
rokem skončila. Alespoň byla svou
vlastní paní. Nakonec se rozhodla,
že zůstane. Milan jí přeci jen stál za
to. Milan si všiml, že se s ní něco
děje. Naléhal na ni, ona mu ale
nic neprozradila. Jestli něco uměla, pak hrát šťastnou ženu. To její
klienti chtěli vždy. Tadeáš se ozval
hned, jak se s Milanem vrátili ze
svatební cesty. Zavolal jí a nadiktoval adresu. Řekl jí, ať si to zařídí,
aby mohla zůstat přes noc. Slyšela
v jeho hlase vzrušení, když ji upozorňoval, že by ji Milan neměl vidět hned ani druhý den. Mohl by
se vyptávat. Večer řekla Milanovi,
že musí odejít. Má přítelkyni, která
se vrátila z ciziny. Chce u ní strávit
noc, aby mohly všechno probrat.
Do kabelky si dala malou pistoli,
kterou si pořídila už dávno. Když
se svou profesí začínala a měla
z klientů ještě strach. Nikdy tu
zbraň nemusela použít. Dnes na
to byla připravená. Rozhodla se, že
Tadeáše zabije. Nenechá se každý
měsíc znásilňovat. Nedovolí ale,
aby Milan pochopil, co za zrůdu je
jeho syn. Raději ať zatratí ji. Když
si brala plášť, vzal jí Milan kabelku
z ruky. Otevřel ji a zbraň vyndal.
Klidně se jí zeptal, co se děje. Pozoruje ji už několik dnů a je mu
jasné, že se něčeho bojí. Už se dál
nedokázala ovládat, rozplakala se
a všechno mu řekla. Kdo je a čím
se živila. Milan se jen usmíval. Jak
si mohla myslet, že o tom neví.
Přeci tenkrát, když se poznali, věděl, koho si jeho kolega do společnosti přivedl. Ulevilo se jí tak moc,
až málem omdlela. Pak řekla Milanovi tu druhou část. O Tadeášovi.
To už se Milan neusmíval. Řekl jí,
že celou záležitost vyřídí sám. Tadeáše už nemusí nikdy vidět. Ani
on nepotřebuje takového syna.
A to mu také zavolal. Ráno odešel
Milan do firmy. Ten den nemusela do školy. Ještě chvíli lenošila
v posteli. Po tolika dnech konečně v klidu spala. Milan byl skvělý
chlap a ona měla štěstí, jaké se
v životě neopakuje. Když uslyšela
klíče v zámku, napadlo ji, že Milan
něco zapomněl. Ve dveřích ložnice
ale nestál její manžel. Tadeáš měl
obličej zkřivený zlostí. Vrhnul se
na ni a začal ji tlouct. Křičel na
ni, že je špinavá kurva, která ho
chce připravit o tátu a o dědictví.
Snažila se bránit. Držel ji za vlasy
a vláčel ji po podlaze. Odtáhl ji
do kuchyně. Najednou měl v rukou nůž. Cítila jen první bodnutí
z mnoha. Smrt ji zastihla už bez
vědomí.
(pur)
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Spokojenost zjistí dotazník
LITVÍNOV - Litvínov připravuje smlouvu o partnerství s MAS Naděje. Jedná se o pokračování obdobného projektu, který v minulém
období realizovalo město Litvínov.
V prvním projektu pracovní
skupina provedla analýzu školství v Litvínově a určila problémy, které je nutné řešit. Druhý
projekt má tyto problémy řešit.
Především zdokonalování manažerských schopností ředitelů škol
k motivaci pedagogického sboru,
zvyšování kompetencí pedago-

gů, podporovat ochotu školských
zařízení zavádět nové postupy
vzdělávání. Předpokládá se, že
v rámci projektu se provede šetření formou elektronického dotazníku i s pomocí sociálních sítí. Zaměří se na spokojenost dětí a žáků se vzděláním v regionu
a na jejich potřeby.
(pur)

Litvínov má přebytek
LITVÍNOV - Rada města Litvínova informovala o rozpočtu města
za 1. pololetí roku 2018.
„S finančními prostředky města nakládáno podle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově
lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová. Hospodaření za 1. pololetí roku 2018 ovlivňuje vývoj
daňové výtěžnosti. Daně jsou

rozpočtovány ve výši 321 tisíc
korun. Skutečně byly naplněny
na 55,39 procent, což představuje 1,77 milionu korun. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města. Plnění příjmů za
1. pololetí 2018 činí 253 milionu korun. Čerpání výdajů za
1. pololetí 210 milionu. Saldo
příjmů a výdajů je 43 milionu
korun.
(pur)

zpravodajství

Martin Klika: „Vyřeším Janov, vím jak“
LITVÍNOV - Jedničkou na kandidátce ČSSD v Litvínově je Martin Klika. Do komunálních voleb jde s programem, který navazuje na jeho
dosavadní práci pro Ústecký kraj i pro město Litvínov. Martin Klika
chce pro Litvínov především větší bezpečnost a klid. Vadí mu, jak se
nepřizpůsobiví, zloději, dealeři drog, podvodníci a agresivní cizinci
roztahují ve městě, kde vychovává své děti a žijí jeho přátelé.
Vaším heslem je „Vyřeším
Janov, vím jak“. Sociálně vyloučené lokality jsou ale problémem celé republiky, vy
skutečně víte, jak je řešit?
Sociálně vyloučené lokality vznikají tam, kam se stěhují nepřizpůsobiví lidé. Do Janova jich v posledních letech
přišlo víc než dost. Odkladiště svých nepřizpůsobivých si
z nás dělá Praha, ale i ostatní velká města republiky. Byty
v Janově patří realitním agenturám a obchodníkům s chudobou. Pokud chceme zabránit tomu, aby se do prázdných a neudržovaných bytů stěhovali další a další nepřizpůsobiví, pak
musíme prosadit, aby majitelé těchto bytů nemohli vydělávat na sociálních dávkách svých
nájemníků. Pokud je rodině,
a podotýkám, že to nemusí být
nutně početná cikánská rodina, jedno, kolik zaplatí nájem,
protože na něj dostanou od státu, bude jich Janov plný. Základem, který už navrhujeme naší ministryni práce a sociálních
věcí, je sloučení dávek na bydlení v jednu a stanovení jejího
stropu. Na nájem by tak rodiny
v Janově dostaly maximálně tolik, kolik je nájem v městském
bytě. Jeho výše je stanovena tak,

aby postačila i na údržbu majetku, ale zároveň na ní nikdo nebude bohatnout. Obchod s chudobou v Janově přestane být lukrativní.
Víte i co s prázdnými a vybydlenými domy v Janově?
Ze své pozice v Ústeckém
kraji jsem se podílel na prosazování dotačních programů
v rámci programu RESTART.
Město může čerpat od státu dotaci na demolici prázdných domů. Dokonce se to už v případě
ubytoven U Bílého sloupu podařilo. Všechny prázdné domy
v Janově tak mohou jít za státní peníze k zemi. Stačí, když
budeme jednat s majiteli a vykoupíme je. Na ruiny bez užitku se v rozpočtu města peníze
najdou. Problémem zůstanou
ovšem domy, kde je hned několik majitelů, převážně cizinců. V takovém případě navrhuji a prosazuji změnu legislativy,
která by dala městům možnost
tyto domy vyvlastnit. Majitelé
těchto bytů nežijí v naší republice, o svůj majetek se nestarají, znehodnocují tím celý dům.
Dům se stává pro sídliště nebezpečným, což by měl být pro
vyvlastnění a demolici nejpádnější argument.

S prosazováním bezpečnosti a potíráním kriminality má Martin Klika
dlouholetou zkušenost. Chce proto vyřešit kriminalitu, drogy na
ulicích a nepřizpůsobivé nekompromisními a ráznými opatřeními.
Nebojí se do toho „šlápnout“, prosazovat bezpečnost je totiž jeho
původní profese.
Stále zde ale zůstává problém bezpečnosti...
Do sídliště se musí vrátit klid
a bezpečnost. Slušní lidé nesmí
být obtěžováni a nebojím se říci utlačováni svými sousedy, kteří nechodí do práce, žijí z dávek,
nevychovávají své děti a nerespektují zákony. Tady musí nastoupit důsledná represe. Spojit
všechny složky, strážníky, policisty, hasiče. Za každý přestupek, za
každou špatnost, odhozený od-

pad, hluk, alkohol na ulici, vulgarismy a pokřikování, za všechno
musí okamžitě přijít trest. Každý
chce mít klid. I ti nepřizpůsobiví.
Jen si každý ten klid představuje
jinak. Partička výtržníků nechce
mít za zády neustále strážníka. To
raději dají pokoj, nebo se z Litvínova odstěhují tam, kde svůj klid
najdou. Součástí takové výchovy
je i prevence. Ta se ale musí zaměřit především na děti.
(pur)

Litvínov doplácí na odpad, zdražovat ale nebude
Více sportu pro děti
LITVÍNOV - Už od letošního školního roku by do rozvrhů základních
škol v Litvínově měly přibýt hodiny sportu. Děti by se měly učit lyžovat, bruslit, plavat a základní pohybové dovednosti.
Využívat by k tomu školy
měly městská zařízení, plavecký bazén, sportovní halu a zimní stadión. Lyžovat by měly děti jezdit do areálu Klíny. „Cílem
Čtyřlístku je vybavit všechny děti, které projdou 1. stupněm základních škol v Litvínově, bez
ohledu na zřizovatele, pohybovými dovednostmi. Chceme, aby
získaly děti pozitivní vztah ke

sportu,“ vysvětlil místostarosta města Milan Šťovíček. Náklady na sportovní aktivity dětí
uhradí školám město, a to včetně odměn pro školní realizátory
a půjčovné za sportovní výbavu. Za sportovní čtyřlístek město v jednom školním roce zaplatí 1,3 milionu korun. Sportovní
čtyřlístek ještě musí schválit zastupitelstvo města.
(pur)

Litvínov obnovuje majetek
LITVÍNOV – Litvínovští radní schválili „Akční plán obnovy majetku
města Litvínova“ na příští rok. Než si město určilo priority, provedly
odbory důkladné šetření, co je na městském majetku potřeba opravit a kde zainvestovat.
Plán obnovy majetku pro období 2016-2019 se bude každoročně aktualizovat formou Akčních plánů obnovy majetku.
„Plán obnovy majetku je strategický dokument, jehož cílem je
zajištění systematického přístupu k obnově majetku města Litvínova. Určuje finanční nároky,
časový horizont realizace a priority jednotlivých oprav. Účelem
plánu je zejména zabránění dalšího chátrání majetku města,“
uvedla starostka města Kamila Bláhová. Celkové předpoklá-

dané výdaje zastupitelstvo města schválilo ve výši 40 milionů
korun. Z toho na obnovu objektů bylo určeno 16,5 mil. Kč,
na osvětlení 9 mil. Kč, na obnovu městských služeb 10 mil. Kč
a 4 milióny korun na výpočetní
techniku. V roce 2017 celkové
skutečně vynaložené prostředky na obnovu majetku činily
4, 8 mil. Kč. Letos město zatím
vynaložilo na obnovu objektů
1,5 mil. Kč, na veřejné osvětlení 678 tisíc a na městské služby
630 tisíc korun.
(pur)

LITVÍNOV – Litvínov každoročně doplácí za svoz a likvidaci odpadu.
Obyvatelé města platí za svoz a likvidaci 250 korun. Skutečné náklady na jednoho Litvínováka se ale vyšplhaly v loňském roce na 474
korun. Město přesto zdražovat odpady neplánuje.
Zákon umožňuje městu stanovit výši poplatku až na tisíc
korun. To ale obyvatelům Litvínova nehrozí. V roce 2017 zaplatilo město za svoz a likvidaci
odpadů bezmála dvanáct miliónů korun. Na každého obyvatele Litvínova tak vychází bezmála dvojnásobek toho, co skutečně platí. Litvínovští i tak mnoh-

dy poplatky za odpad neplatí.
Za jedenáct let dluží průměrně
13 procent z předepsaných poplatků.
Letos město hledá nového
dodavatele svozu komunálního
odpadu. Přihlásil se pouze současný dodavatel Marius Pedersen s nabídkovou cenou 98 milionů včetně DPH. „V minulos-

ti jsme zvažovali zřídit si vlastní
firmu na svoz odpadu. Nakonec
jsme se ale rozhodli, že zajistit si
tuto službu u dodavatele je pro
město výhodnější. Marius Pedersen je navíc osvědčenou firmou,
s jejímiž službami jsme spokojení,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Do budoucnosti věří město ve zlevnění svozu odpadu díky kompostérům,
které nabízí svým občanům. „Už
jsme vyhlásili výběrové řízení na
jejich dodávku. Volba padla na
dřevěné kompostéry,“ prozradila

starostka. Dobrou zkušenost má
město rovněž z duonádobami
na bioodpad. „Obyvatelé Litvínova patří k těm nejlepším v republice ve třídění odpadu,“ chválí Litvínovské místostarosta Milan Šťovíček. Horší je to s podnikateli. V centru Litvínova se
pravidelně objevují přeplněné
popelnice odpadem z prodejen
a restaurací. „Kontrolujeme pravidelně podnikatele, zda si platí odpad a jestli mají dostatečný
počet kontejnerů,“ ujistil Milan
Šťovíček.
(pur)

Další šance pro kraj, RE:START pokračuje
ÚSTECKÝ KRAJ - Vláda České republiky schválila minulý
týden aktualizovanou podobu programu RE:START a to
v plném rozsahu, včetně sedmadvaceti nově navržených
opatření.
V programu, který má pomáhat nejvíce postiženým krajům,
se dosud spustily akce za více než jedenáct miliard korun.
Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj tak mohou získat dotace například na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, na vysokoškolské vzdělávání či na revitalizaci
Krušných hor. Výzvy jsou určeny pro všechny tři kraje. Jaké bude konečné rozdělení peněz mezi jednotlivé kraje, záleží podle ministerstva hlavně
na aktivitě subjektů v jednotlivých regionech. Na program
RE:START se počítá s částkou
62 miliard korun. Ta by se měla vyčerpat postupně do roku
2030.
„Schválení nových opatření a pokračování programu
RE:START pro naše regiony znamená, že budou poskytnuty další
prostředky na modernizaci škol,
zdravotnických zařízení, výzkum, ale také na rozvoj nízko-

emisní veřejné dopravy,
nebo na podporu cestovního ruchu či výstavbu podnikatelských nemovitostí. Jedno opatření se zaměří také na
celkovou regeneraci sídlišť a hned několik úkolů se týká sociální oblasti. Smyslem je zvýšit
kvalitu života obyvatel
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a znovu obnovit prosperitu těchto
regionů. Jsem ráda, že
i nová vláda se zavázala v tomto úsilí pokračovat a ještě více se zapojí i samotné kraje,“ řekla k rozhodnutí vlády
Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce
vlády, zodpovědná za
naplňování programu
RE:START v Ústeckém
a Karlovarském kraji.
(nov)

Gabriela Nekolová
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„Chci se rvát za Litvínov nejen na ledě“
Jakub Petružálek: Čtyřka na kandidátce Sdružení
nezávislých kandidátů – Evropští demokraté
Litvínov - Jakub Petružálek je profesionální hokejista, na jehož
hráčské schopnosti sází HC Verva Litvínov. Do Litvínova se vrátil
po třech letech, když se jeho mateřskému klubu přestalo dařit. Litvínov je jeho domovem, tady se narodil, učil hrát hokej, vyrůstal.
V Litvínově má přátele a rodinu.

Pe
tr
už
á

le

k

si vybral, protože stejně jako v hokeji i tady věřím Jirkovi Šlégrovi.
Líbí se mi, že co Jirka řekne, to platí. Můžu se spolehnout, že se práce
pro Litvínov nezmění v boj o křesla na radnici,“ říká Jakub Petružálek.
V řadách SNK – ED vstoupil
do komunální politiky poprvé ve
svém životě. Do komunálního života v Litvínově už ale zasáhl při
svém působení v HC Verva Litvínov před třemi lety. Tehdy se stal
patronem litvínovského psího
útulku. Osud opuštěných zvířat
nenechal lhostejným kluka, který hru na ledě dokáže tvrdit jako
málokdo.
(pur)

1

JUDr. Daniel Volák

ku
b

lídr kandidátky

Litvínov

5. a 6. října 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ja

„Čtrnáct let jsem hrál venku.
S přibývajícím věkem mě to táhlo stále více domů. Zvlášť teď,
když mě můj klub potřebuje. Litvínov mám rád. Je to město mého
dětství. Chtěl bych, aby to tu bylo stejné jako dřív. Aby se tu lidem
dobře žilo, centrum města nebylo
prázdné, mladí neodcházeli. Je to
stejné jako s mým hokejovým klubem. Litvínovu se podle mě také
příliš nedaří a potřebuje pomoct.
Já jsem rváč. Neumím se jen dívat, když je třeba zatnout zuby
a makat. Chci se rvát za Litvínov,
a to nejen na ledě. Neumím dělat
politiku tak, jako ti, kdo se jí živí.
Já jen poznám, co je špatně a kde
je třeba pomáhat. SNK – ED jsem

BEZPEČNÉ
A ČISTÉ
MĚSTO

Rekonstrukce Tylovy ulice se protáhne o měsíce
LITVÍNOV – Už rok obyvatelé Tylovy ulice musí snášet rozkopané
chodníky i silnice, parkování mimo svou lokalitu, hluk a prach stavby. A hned tak se jim neuleví. Město totiž mělo už v červnu převzít
stavbu od správců sítí a začít s novými povrchy. Na předávku se ale
stále čeká. Společnost, která tu vyměňuje teplovodní rozvody, termíny nestíhá.
První etapa rekonstrukce Tylovy ulice proběhla loni na podzim. Do konce léta mělo být
kompletně hotovo. Nové teplovodní rozvody, nové chodníky,
parkoviště, veřejné osvětlení. Jen
investice města do této ulice dosáhla sedmnácti miliónů korun.
V červnu měla firma, která zakázku dělá pro město, nastoupit a během prázdnin dokončit.

P

Jenže je září a město stále čeká,
až CPI BYTY, a.s. své teplovodní rozvody vymění a práce pod
povrchem dokončí. „Před zahájením prací byl domluven postup
stavebních prací v koordinaci se
zhotovitelem výměny teplovodu
tak, aby práce na sebe vzájemně
navazovaly. Během června a července 2018 bylo postupně zjištěno, že stavba výměny teplovodu

nepostupuje podle předloženého
harmonogramu a zhotovitel nemůže stavební práce na komunikaci provádět v naplánovaném
rozsahu a čase. Město stále na
majitele sítí tlačí, aby byly práce
urychleny, ale zatím marně. Náš
dodavatel udělal, co mohl, ale
další postup prací blokuje tepelné hospodářství. Je vždy smysluplné dělat rekonstrukce komunikací v koordinaci s investicemi
správců sítí, ale v tomto případě je to složité a naše zkušenosti
po rekonstrukci Tylovy ulice jsou
jen negativní,“ neskrývá roztrpčení nad postupem CPI BYTY
starosta města Kamila Bláhová.

Do zahájení topné sezóny by
měly být práce na výměně teplovodních rozvodů dokončeny.
Město ale nemá jistotu, že pak
bude moci chodníky a silnice
udělat. „Nevíme zatím, jak bude investice dál pokračovat. Jestli
ještě před zahájením topné sezóny majitel sítí práce zcela dokončí,
nebo jestli bude pokračovat. Zatím věříme, že nás na stavbu pustí
už v září nebo říjnu. Náš dodavatel udělá, co mu klimatické podmínky dovolí,“ doplnila starostka. Stavba se tak zatím zdržela
o tři měsíce. Není ale vyloučeno,
že pokud zima přijde dřív, bude
se pokračovat až na jaře. (pur)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
ELEKTRONIK MECHANIK
OPERÁTOR VÝROBY CNC OPERATOR
prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

Plus plán
s pro Vás.

orušené paragrafy

Za vloupačky
tři „natvrdo“
MOST – Policie v Mostě odhalila totožnost muže, který
se měl dopustit dvou případů
vloupání. „Muž ve věku 32let
z Mostu se v nočních hodinách
pokusil vloupat do objektu jedné
zastavárny. Překonal sice okno,
ale další vnitřní zabezpečení nikoliv. Přesto poškozenému majiteli zanechal hmotnou škodu ve
výši 3 000 korun,“ popsala policejní mluvčí Ludmila Světláková. Podruhé se dotyčný zloděj
v jednom panelovém domě na
sídlišti Výsluní vloupal do nebytového prostoru oknem. Netušil, že ve vedlejší místnosti je
ale přítomen zaměstnanec. Toho probudil hluk a na neznámého muže zakřičel. Lapka se

dal na útěk, vyskočil oknem
a následně zmizel mezi domy. „Vyšetřovatel nyní Mostečana obvinil z krádeže vloupáním.
Za majetkové delikty byl již muž
souzen a nyní mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ doplnila ještě mluvčí Světláková.

Boural do aut
MOST – Anonym upozornil
policisty v uplynulých dnech na
řádění vandala, který naboural
cizí zaparkovaná vozidla. „Telefonát oznámil, že v ulici Kpt.
Jaroše se pohybuje vozidlo, kde
jeho řidič poškodil několik zaparkovaných automobilů. Poté muž z vozidla vystoupil a dal
se na útěk směrem do ulice Velebudická,“ uvedl Vlastimil Litto z mostecké městské policie.

Na místo byly okamžitě vyslány
hlídky, kterým byl od oznamovatele předán popis pachatele.
„Strážníkům se podařilo v přilehlé ulici muže zadržet a předat ho hlídce Policie ČR,“ doplnil k případu.

Noční budíček
MOST – Majitel restaurace
v objektu Sport požádal městskou polici o kontrolu své provozovny kvůli narušení signálu, který mu přišel na mobilní telefon. Na místo byly vyslány hlídky městské policie, které
po příjezdu na místo zjistily, že
došlo k vloupání do uvedeného objektu. Na místo se dostavil majitel provozovny a hlídka
Policie ČR, která si událost na
místě převzala.

Hledají se svědci
krádeže
MOST - Mostecká policie
pátrá po neznámém pachateli, který v parku u mosteckého
magistrátu v úterý 4. září kolem 17. hodiny odcizil batoh.
Ten si tam na lavičce zapomněla dvojice, která na chvíli odešla za známými k blízkému hotelu. Po několika minutách se pro batoh vrátila, ale
na místě již nebyl. „Poškození ho vzápětí našli poblíž pohozený v trávě. V batohu chyběla finanční hotovost a mobilní
telefony. Okradení vyčíslili škodu na částku 7 tisíc korun,“ popsala tisková mluvčí mostecké
státní policie Ludmila Světláková.
(sol)

áš vůz. Plu
Plus pro V

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony,
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz
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Ludvík Šavel: „Společenská neodpovědnost
politiků přináší našemu regionu stagnaci“

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

LITVÍNOV – Trojkou na kandidátce ODS v Litvínově je Ludvík Šavel.
V Litvínově se narodil, žije tu se svou rodinou, vychovává děti. Vidí
změny, které se v regionu dějí a vnímá negativní vliv společensky
neodpovědných rozhodnutí politiků na celé město. Rád by to změnil.
Co podle vás Litvínov poškozuje?
Jedním z problémů našeho regionu je nedostatek území
připravených pro jakoukoli bytovou výstavbu. Územní plány
buď s rozvojem měst a obcí neuvažují nebo města obce nemají potřebu tyto rozvojové lokality připravovat. Logicky v regionu chybí některé profese, jako
například lékaři, učitelé, případně odborníci v dalších odvětvích, jako je stavebnictví. Tito
lidé nemají zájem přežívat v panelových domech, ale chtějí žít
v prostředí odpovídajícím jejich potřebám. Nejen, že nemají možnost postavit dům v lokalitě, která je k tomuto účelu připravena, ale není ani žádný jiný
ekonomický stimul k tomu, aby
se chtěli do regionu přistěhovat.
Mladí lidé, kteří v regionu vyrůstali, nemají potřebu se do něj
vracet, a to mimo jiné i z těchto důvodů. Extrémním případem je město Litvínov, kde za
posledních dvacet pět let neby-

la připravena jediná lokalita pro
jakýkoli typ bytové výstavby.
Zóny pro bydlení jsou jeden
problém, co ale byty?
Většina bytových domů byla
prodána spekulantům, kteří náš
region zatížili ještě většími sociálními problémy, než jaké tu do
té doby byly. Do některých lokalit byli sestěhováni nepřizpůsobiví občané z celé republiky. Přistěhovali se sem lidé z regionů,
kde ceny bytů výrazně převyšují
cenu bytů v našem regionu a na
jejich prodeji po vystěhování
těchto obyvatel lze vydělat mnohonásobně víc. Dochází k totální devastaci částí měst, odkud
je původní obyvatelstvo nuceno se stěhovat jinam. Ne vždy
je to do stejného města či regionu, mnohdy lidé tento region
opouštějí. Ceny bytů v těchto lokalitách klesají a dostávají se až
na desetinu ceny v jiných regionech, někde je rozdíl ještě větší, případně jsou neprodejné.
S předchozími problémy souvisí

i náklady na bydlení. Ty jsou v našem
regionu neúměrně
vysoké a rozhodně
neodpovídají výši příjmů obyvatelstva. Zástupci měst,
kteří zasedají v orgánech dodavatelů
služeb a energií, nehájí dostatečně zájmy svých občanů,
ale nechají tyto obchodní společnosti, aby vydělávaly
na úkor rozvoje regionu.
Jak vnímáte dopravní obslužnost
v našem regionu?
Ludvík Šavel
Stejně jako bydlení, také doprava v regionu
je neúměrně drahá. Například
mezi Litvínovem a Mostem jezdí tramvaj, která výrazně převyšuje provozní náklady autobusů
či trolejbusů. Z jakési nesmyslné
nostalgie je tato doprava zachovávána, ačkoli její význam po
privatizaci Chemických závodů
v Záluží zcela vymizel. Do chemického závodu nejen že jezdí významně méně lidí, ale val-

ná většina zaměstnanců využívá
osobní dopravu, protože je pohodlnější, pružnější a také levnější než tramvaj. Ta pak přepravuje během dne tolik pasažérů,
že jejich přepravu by kvalitněji
a operativněji zajistily autobusy,
případně trolejbusy. Kromě toho tramvajová trať brání rozvoji
dopravy, ale také blokuje některé vhodné lokality pro výstavbu
nového bydlení.
(pur)

Hejtman s vodnicemi zavítali mezi děti
ÚSTECKÝ KRAJ - Škola už je v plném proudu, ale Ústecký kraj si
pro děti připravil ještě jedno
zpříjemnění léta. Ve Svinčicích
na Mostecku se konala akce Na
koni do školy, kterou kraj pořádal společně s místním jezdeckým oddílem Equipark.
V zábavném odpoledni na
děti čekala spousta zábavy,
atrakcí a soutěží. O zábavu se
staral klaun Albertík a jeho přátelé maskoti. Nedílnou součástí
akce, na kterou přišly stovky lidí
z širokého okolí, byly i vodnice,
zaměstnankyně Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem. Ty se staraly po celý den
o pohodovou atmosféru. Děti se
také mohly projet v kočáře taženém koňmi či přímo sledovat
svět z koňského hřbetu. Přístupné byly také stáje, kam kromě jiných zavítal hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček s manželkou a vnučkou. „Přeji dětem
krásné odpoledne plné zábavy
a doufám, že jsme jim touto akcí zpříjemnili začátek školního
roku,“ uvedl při zahájení akce
hejtman.
(nov)

S dětmi se přišel pobavit i hejtman Oldřich Bubeníček a užil si s nimi odpoledne plné zábavy.

Co by to bylo za oslavu bez klauna...

Úřednicím krajského úřadu to ve vodnickém mimořádně slušelo.

zpravodajství
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Záslužné medaile Ústeckého kraje
pro tři hasiče a záchranáře z Mostecka
ÚSTECKÝ KRAJ – Na posledním
jednání krajští zastupitelé udělovali Záslužné medaile Ústeckého kraje. Medaili udělili 24
hasičům a záchranářům, Mezi
nimi i čtyřem z Mostecka.
„Záslužné medaile Ústeckého
kraje se uděluje zejména členům
složek Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje za zásluhy o rozvoj IZS, účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události
nebo za propagaci složek IZS,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Z Mostecka medaili zastupitelé schválili pro:
PAVLA KMENTA - dlouholetého člena sboru dobrovolných
hasičů a náměstka starosty OSH
Most. Aktivně pracuje jako vedoucí mladých hasičů, rozhodčí soutěží pro mladé hasiče, rozhodčí požárního sportu. Je nositelem řady vyznamenání, včetně
nejvyššího ocenění - čestného titulu Zasloužilý hasič.

časné doby vykonává funkci
velitele jednotky a aktivně se
zúčastňuje zásahů jednotky
a údržby techniky. Je nositelem řady vyznamenání, včetně
nejvyššího ocenění - čestného
titulu Zasloužilý hasič.

společnost greiner packaging s.r.o. si vás dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22.9. 2018 od 10.00 do 15.00
Areál společnosti greiner packaging s.r.o. Louka u Litvínova

Autobusová doprava ZDARMA

MARTINA
HOLÉHO - vedoucího záchranáře výjezdové
základny Most.
Svým příkladHasiči a záchranáři jsou hrdinové všedních dnů, kteří si medaile rozhodně zaslouží.
ným plněním
pracovních povinností patří mezi vých základen Zdravotnické zá- jeho vedením došlo ke zkvalitněnejlépe hodnocené vedoucí pra- chranné služby Ústeckého kraje ní spolupráce výjezdových složek
covníky jednotlivých výjezdo- a je vzorem pro své kolegy. Pod a operačního střediska.
(pur)

Těšit se můžete na: Prohlídky výroby / Hudební
vystoupení / Historický šerm / Atrakce pro děti
Soutěž o hodnotné ceny / Občerstvení
BUS 1 - Odjezdy

Exklusiv
ní host:
Lukáš Pa
vlásek

9:25

12:25

Braňany sídliště

9:30

12:30

Mariánské Radčice křižovatka

9:35

12:35

9:40

12:40

Osek Tesco

9:45

12:45

Horní Lom aut. Zastávka u pneuservisu

Lom autobusová zastávka

9:48

12:48

Koldum aut. Zastávka

9:50

12:50

Osada Citadela aut. Zastávka

9:52

12:52

Osada – zimní stadion

10:00

13:00

greiner packaging s.r.o.

BUS 2 – Odjezdy
9:30

12:30

Braňany sídliště

9:40

12:40

Louka u Litvínova kulturní dům

9:50

12:50

9:55

12:55

Litvínov Kaufland

10:00

13:00

Greiner packagins s.r.o.

Litvínov autobusové nádraží

VLADIMÍRA PAŤAVU - dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů v Litvínově. Působil
i jako profesionální hasič. Vykonává funkci rozhodčího požárního sportu a vychovává nové
adepty k získání potřebné odborné způsobilosti. Je nositelem
řady vyznamenání, včetně nejvyššího ocenění - čestného titulu Zasloužilý hasič.

9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:48
9:50
9:52
10:00

12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:48
12:50
12:52
13:00

BUS 1 – Odjezdy
Braňany sídliště
Mariánské Radčice křižovatka
Lom autobusová zastávka
Osek Tesco
Horní Lom aut. zastávka u pneuservisu
Koldům aut. zastávka
Osada Citadela aut. zastávka
Osada zimní stadion
Greiner packaging s.r.o.

JOSEFA CHORENĚ - dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů. Postupem doby se
zapojil jako člen do JSDHO Obrnice, kde od roku 1990 do sou-

9:30
9:40
9:50
9:55
10:00

12:30
12:40
12:50
12:55
13:00

BUS 2 – Odjezdy
Braňany sídliště
Louka u Litvínova kulturní dům
Litvínov autobusové nádraží
Litvínov Kaufland
Greiner packaging s.r.o.

Město odmítá sociální byty v Zámeckém parku
LITVÍNOV – Litvínovští radní nesouhlasí s výstavbou sociálních bytů
v Zámeckém parku. Z bývalé mateřské školy vedle čerpací stanice je
chce vybudovat Oblastní charita Most a spolek AMISA.
Bývalá mateřská škola už několikrát změnila majitele. V současné době je objekt prázdný. Spolek
AMISA tu plánuje zřídit sociální
byty dostupné i sociálně slabým
lidem nejen z Litvínova. „Plánujeme bydlení především pro mladé lidi, kteří odchází z dětských domovů nebo jim končí pěstounská
péče. Mapovali jsme situaci těchto
lidí v našem regionu, mluvili s řediteli dětských domovů a dospěli

k závěru, že bydlení pro tuto skupinu lidí u nás chybí. Mladí lidé
z dětských domovů potřebují pro
start do dospělého života pomoc.
Sociální byty by pro ně znamenaly možnost přechodného bydlení
za dostupných finančních podmínek. Kromě bytů chceme mladým
lidem nabídnout i další doprovodné sociální služby. Spolupracujeme například s některými firmami v regionu, které jsou ochotné

tyto mladé lidi zaměstnávat. Pomoc našeho spolku a sociální bydlení je samozřejmě limitované časem. Předpokládáme, že během roku maximálně dvou budou mladí
lidé, se kterými chceme pracovat,
připraveni na samostatný život
bez podpory našeho spolku,“ říká
předsedkyně spolku AMISA Helena Fadrhonsová.
Spolek žádá o dotaci na zřízení osmi bytů. Radní ale nevydali
k tomuto záměru souhlasné stanovisko. Sociální byty pro stejnou
skupinu lidí už se souhlasem města vznikají na náměstí Míru v ob-

jektu vedle radnice. Další staví
město ve Vodní ulici v prostorách
bývalé knihovny. Sociální byty by
měly vzniknout také v prázdném
prostoru penzionu Automat. „Nedali jsme souhlas s výstavbou sociálních bytů pro stejnou skupinu
lidí. To ale neznamená, že žadatel nemůže dotaci získat. Souhlas
města je jen jedno z hodnocených
kritérií,“ vysvětlila místostarostka
Erika Sedláčková. Helena Fadrhonsová je přesvědčená, že AMISA dotaci získá. V tom případě by
byty měly být dokončeny už v roce 2020.
(pur)

Soutěž The Most Challenge vrcholí,
připsat si body bude možné 20. září
MOST - Čtvrtý ročník oblíbené
soutěže amatérských jezdců
The Most Challenge na velkém
závodním okruhu mosteckého
autodromu pokračuje šestým
kolem ve čtvrtek 20. září opět
v čase od 16.30 do 18 hodin.
Navazuje na volné jízdy automobilů a motocyklů po okruhu
pro veřejnost, začínají ve stejný
den v 9 hodin.
„Boj o vítězství vrcholí. Sedmé kolo The Most Challenge se
uskuteční pravděpodobně začátkem října, termín včas upřesníme. A pak už bude následovat
finále při ukončení letošní sezony pro veřejnost, kterou bude
27. října už tradiční autoshow.
Při ní vyhlásíme i vítěze celoroční amatérské soutěže,“ upřesnil
obchodní manažer pro sport
společnosti
AUTODROM
MOST Jakub Krafek. Soutěž
láká stále více zájemců, už tři-

krát se podařilo všechny jízdy vyprodat. Do čtvrtého ročníku soutěž vstoupila s novými
pravidly v podobě zavedení sezonního bodového rating systému. Zahrnuje i možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji využijí, obdrží jeden bonusový bod.
Koučink lze objednat alespoň
s jednodenním předstihem na
e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.
Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí
nejvíce bodů. Tradiční odměnou je závodní licence, kterou
letošní šampion získá po absolvování bezplatné okruhové
školy. Může také zdarma absolvovat kurz sportovní jízdy Petra Fulína, a to společně se soupeři, kteří dosáhnou nejlepších
časů v jednotlivých výkonnostních kategoriích vozidel.

Po pěti kolech soutěže je v čele průběžného pořadí soutěžících Robert Špáňa s vozem BMW se 34 body. Nejlepšího letošního času dosáhl Augustin Hajšman s vozem Porsche GT4, a to
1:51,190 minuty. Průběžně mu patří devátá příčka, nasbíral 12
bodů. Rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil loni hranici 1:50 minuty, když v jednom z měřených kol dosáhl skvělého času 1:48,194 minuty.

Přijmeme do našeho týmu:

kuchaře
číšníka / servírku
pomocnou sílu do kuchyně
uklízečku
Práce v příjemném prostředí
Bližší informace u pana Svobody
Telefon: 724 549 386

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

Amatéři mají opět příležitost změřit síly.

bezplatná
linka

800 136 018
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■■Prodám mladé andulky 100
Kč/ks. Telelefon: 728 937 447.
■■Pro ZTP z finančních důvodů

hledáme štěně velkého hrubosrstého plemene psa, kdo ho daruje? PS: adresa v redakci
■■Prodám sklo, obrazy, knihy,
žehličky, portrét Anežky České
z bronzu od J. V. Myslbeka. Vo-

lat na číslo 604 103 485 po 19.
hodině
■■Daruji psací stroj Consul,
mechanický, v bezvadném stavu
s náhradní páskou. Stoprocentní
stav. Telefon: 602 930 953
■■Prodám novou skříň s nástavcem - světlou, originál zabalená. Cena 3 500 Kč. Telefon:
736 437 711
■■Prodám sedací soupravu
1 a půl lůžka, rozkládací s úložným 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 zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám vosk na výrobu sví-

zpravodajství/inzerce
ček ze zbytků svíček, čistý v kostkách, mám i další zajímavou nabídku. 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. Telefon: 773 108 943
■■Prodám posilovač břišních
svalů. Cena 500 Kč. Telefon: 723
085 088

SEZNÁMENÍ

■■Touto cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hodným 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
Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní ústně. T: 721 504 936 – život
hrozně 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 dozvíš, 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
■■Rozvedený nekuřák z Chomutova 69/171/80 kg. Plave,
tancuje, rekreačně sportuje,
„výtvarničí“ a miluje. Hledá
ženu podobné úrovně a zájmů.
Schůzka napoví. Telefon: 705
233 646.

Výlet s dětmi si užívaly nejen děti, ale i tisková mluvčí teplárny
Miloslava Kučerová.

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

Unipetrol uděloval stipendia studentům
LITVÍNOV – Petrochemická a rafinérská skupina Unipetrol udělila dvaceti dvěma studentům
střední školy Educhem motivační stipendia v celkové hodnotě
50 000 korun. Tato stipendia
uděluje Unipetrol studentům
oboru Aplikovaná chemie dvakrát ročně.
„Udělování studentských stipendií dvakrát do roka je pouze jednou částí naší dlouhodobé spolupráce se střední školou
Educhem. Dlouhodobě se potýkáme s generační obměnou našich zaměstnanců a z toho důvodu se zaměřujeme také na podporu studentů chemických oborů. Educhem, který je v blízkosti
našeho zálužského výrobního
areálu, je pro nás tedy ideální volbou,“ řekl Tomáš Herink,
člen představenstva skupiny
Unipetrol zodpovědný za vývoj,
výzkum a vzdělávání.
„Spolupráce s Unipetrolem je
skvělá. Jen za minulý školní rok
společnost udělila našim studen-

Studenti Educhemu neskrývali z finančního „dárku“ radost.
tům motivační stipendia ve výši skoro 100 tisíc korun, zajistila pro ně odbornou praxi či exkurze. S Unipetrolem jsme spolupracovali také při vytvoření

učebního plánu pro nově spuštěný obor Petrochemie. Toto zaměření letos otevíráme poprvé,
studenti si ho vybírají ve třetím
ročníku. Věřím, že takto úspěšně

nastavená spolupráce bude dále pokračovat a stále se prohlubovat,“ potvrzuje Helena Kripnerová, ředitelka střední školy
Educhem.
(nov)

Nejstarší Mostečance je 103 let
MOST – Domov pro seniory v ulici Antonína Dvořáka měl důvod
k oslavě. Nejstarší Mostečanka
Marie Svatošová, která se narodila 5. září 1915, oslavila 103.
narozeniny.
V domově pro seniory v ulici Antonína Dvořáka, kde žije
již od jara 2014, jí kromě rodiny a přátel přišla poblahopřát
i náměstkyně primátora Markéta Stará a ředitel Městské správy
sociálních služeb Martin Strakoš. Od zástupců města dostala
oslavenkyně dort, květiny a potravinový koš. Podepsala se rovněž do připravené Pamětní knihy. Nejstarší Mostečanka se narodila v Souši a žila zde do doby,
než tato část musela ustoupit těžbě, pak se přestěhovala s rodinou
do Mostu poblíž kasáren. Pracovala jako kadeřnice, později vedla některé úseky v Okresním
podniku služeb. Po odchodu na
zasloužený odpočinek v roce
1975 se přestěhovala do východ-

Focení v koňském kočáře děti bavilo.

Zaměstnanci teplárny vzali
opuštěné děti ke koníčkům
MOST – Již třetí ročník projektu firemního dobrovolnictví společnosti Severočeská teplárenská se uskutečnil tento týden v rámci
pomoci Kojeneckému ústavu v Mostě.
Stejně jako loni vyvezli dob- ní méně dobrovolníků, řada narovolníci děti za hranice ústa- šich zaměstnanců má totiž ještě
vu. Tentokrát však mezi zvířát- dovolenou, jinak by se určitě ráka do Selského dvora v Braňa- di zúčastnili,“ uvedla dále Milonech. Každý účastník se během slava Kučerová. Pomoc teplárny
dopoledne věnoval jednomu spočívá v tom, že poskytuje praz dětí, kterému tak zprostřed- covní sílu, letos navíc uhradila
koval nevšední zážitek, pro jiné i celý program a dopravu.
S dětmi si zaměstnanci po
děti tak běžný.
„Svůj první projekt firemní- dřívějších zkušenostech navíc
ho dobrovolnictví pod názvem už dobře rozumí. „Některé děti
SETEP DAY zrealizovala spo- jsou samostatné, některé se ještě
lečnost Severočeská teplárenská trochu bojí, protože nejsou zvykv roce 2016, kdy svou pomoc na- lé na naši přítomnost, ale zvykabídla mosteckému kojenecké- jí si rychle. Jsou opravdu šikovné
mu ústavu. Den strávený s ma- a soběstačné. Jsou tu děti, které
lými dětmi s pohnutými osudy jsem viděla i v předchozích dvou
zaměstnance nadchl natolik, že letech, ale spousta jich tu chybí,
si přáli učinit z této akce tradi- protože byly už přijaté k adopci,“
ci. Letos ovšem dochází k drob- doplnila dále tisková mluvčí.
Místo konání firemního dobné změně a to místa, kam dobrovolníci s dětmi vyrazili. Před- rovolnictví určuje kojenecký
chozí dva roky si děti užívaly ústav, který se snaží zvolit trasu
zoopark v Chomutově, tentokrát v dostupné vzdálenosti, aby se
to budou domácí zvířátka a koně děti stačily vrátit na oběd. „Tyv Selském dvoře v Braňanech,“ to děti mají rády stereotypy, a resdělila Miloslava Kučerová, tis- žim proto musí být přesný. Nejková mluvčí komořanské tep- bližší k Mostu je zoopark, kam
jezdíme opakovaně, a letos se dolárny.
Letos se firemního dobrovol- mluvil Selský dvůr v Braňanech,
nictví zúčastnilo šestnáct za- aby byla trochu změna,“ vysvětměstnanců teplárny, v loňském lila Miloslava Kučerová a dodaroce jich bylo dvacet. Většinou la: „Rádi bychom spolupráci zajsou to ženy, ale postupně se při- chovali, takže tyto aktivity plá(sol)
družili i muži. „Letos se účast- nujeme i příští rok.“

Marušce Svatošové byste 103 roků určitě nehádali. Na snímku s náměstkyní primátora Markétou Starou.
ních Čech, konkrétně do Chocně v okrese Ústí nad Orlicí. Vychovala dva syny, kteří i po je-

jím odchodu do Chocně zůstali v Mostě. To byl hlavní důvod,
proč se před čtyřmi lety do Mos-

tu vrátila a od té doby žije v místním domově pro seniory.
(nov)

K velkým lákadlům patřila i projížďka na koních.
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Hokejisté přivítali příchod nové sezony Vervováním
jasnil plány klubu do budoucna. „Určitě chceme odehrát sezonu daleko lépe, než to bylo v té
minulé. Chceme do play off,“ řekl před žluto – černou záplavou
fandů. Představil také vize projektu Slunce pro region, na kterém se bude klub podílet.
K autogramiádě dorazili také
fotbalisté prvoligových Teplic
a mostecké házenkářky, populární Černí andělé. Celou akci
moderoval Aleš Lehký z legendární kapely Lunetic. „Jednalo se o první ročník a těšíme se
na vás zase za rok!“ zaznělo po
skončení akce z klubu HC Verva Litvínov.
(jak)

Divizní derby se hraje
v sobotu

První ročník Vervování se mimořádně vydařil.

Vedoucí tým ligy tentokrát tvrdě
narazil, GMS prohrál vysoko s Jablíčky
Most - V neděli bylo na hřišti 11. ZŠ Most odehráno dalších pět zápasů Mostecké ligy malé kopané. V jednom z nich utrpěl tvrdý direkt aktuálně vedoucí tým ligy GMS Most.
Nedělní program otevřelo střetnutí mezi Gamblers
Most a proOFFICE. Gambleři
si v silné sestavě, prošpikované

reprezentanty, šli pro jasné tři
body. Nakonec také přesvědčivě zvítzili 6:1. Hned čtyři góly vítězů zařídil David Macko.

Družstvo proOFFICE čekal
v neděli dvojzápas a tak hned
po porážce od Gamblers čekalo utkání proti Inseminátors
FC. A prohrál 3:6.
Následovalo utkání mezi Jablíčky Chomutov a GMS
Most. A právě v tomto utkání
utrpěl průběžně vedoucí tým
ligy, GMS Most, tvrdou porážku. Tým nakonec padl, vysoko
1:11. Čtyři góly vítězů dal Nobst a po třech Kopat a Haviarem. Gólman vítězů, Michal
Plochý, se s jedním obdrženým gólem dělí o titul nejlepšího brankáře kola s Ondřejem
Bírem z Gamblers Most.
I GMS Most mělo před sebou druhý zápas v řadě, tentokrát se Švejkem. GMS zvítězilo
na penalty, po nerozhodném
výsledku 2:2.
Nedělní program uzavřel
druhý zápas Švejka, tentokrát
proti Kataláncům Most. Utkání se zvrhlo v divokou přestřelku a skončilo nakonec vysokým skóre 8:7 pro tým Švejka. Čtyři góly vítězů dal kapitán týmu Zdeněk Tureček.
Tabulku aktuálně vede GMS
Most s jednobodovým náskokem před Gamblers Most
a šestibodovým před Atléticem Most.
(jan, jak)

Černí andělé strávili víkend
s fanoušky mimo palubovku
Most - Ženský tým Černých andělů měl o víkendu volno, ale
pouze zápasové. Hráčky totiž
čekala spousta práce mimo palubovku.
„Interligovou premiéru už máme úspěšně za sebou a běží nám
standardní tréninkový režim.
Díky reprezentačním srazům
jsme tu zbyli v trochu osekané sestavě, takže jsme opět sáhli
po osvědčeném sloučení A týmu
s dorostenkami,“ vysvětlil trenér
Černých andělů Peter Dávid.
A při té příležitosti došlo i na
další mosteckou specialitu, kterou jsou zápasy proti chlapeckým dorosteneckým týmům.
„Tentokrát nám vyšli vstříc
mladší dorostenci, takže jsme si
v úterý večer dali tréninkový zápas. I tato střetnutí jsou pro nás
důležitá, můžeme se při nich zaměřit na některé konkrétní činnosti, navíc hráčky mají během
týdne alespoň částečnou zápasovou zátěž,“ doplnil trenér s tím,
že tým až do pátku standardně

Tanečníci Kamily Hlaváčikové
bodovali v Maďarsku
MOST – Taneční studio Kamily chová. Natálka Masopustová
Hlaváčikové se zúčastnilo mezi- a Sebabastián Holota. Nejvínárodní taneční soutěže INTER- ce medailí reprezentanti TSKH
NATIONAL BEACH DANCE CUP Most získali za sóla. Medaili při2018 WADF v Maďarsku a v silné vezla Nelinka Kolínková, Natálmezinárodní konkurenci opět ka Masopustová, Mia Holčáková, Maruška Anna Hellmichová
zabodovalo.
Tanečnice a tanečníci z TSKH a Anička Ptáčková.
Taneční studio Kamily HlaMost jeli ve skvělé kondici, a tak
se zpátky do České republiky váčikové se nyní připravuje na
vrátili se spoustou medailí, po- mistrovství světa, kam pošle ce(nov)
hárů a diplomů. „Studio na- lou svou výpravu.
prosto perfektně reprezentovalo město Most, Ústecký kraj i celou Českou republiku. Všem, kdo nám
drželi palce, moc a moc
děkujeme. Podpora je důležitá a my si jí moc vážíme,“ řekla majitelka studia Kamila Hlaváčiková.
Mostečtí tanečníci z Maďarska přivezli celkem
33 medailí. Za malé taneční formace získali
1. místo, v kategorii show
dance za choreografii
Noc v Muzeu 2. místo
a 3. místo v kategorii karibské tance za choreografii Jdeme na party.
Na medaile si sáhla i taneční dua - Nelinka Kolínková a Natálka Masopustová, Anička Ptáčková a Maruška Hellmi- Hrdost a radost z vítězství.

Těsnou výhru zařídila
už na začátku Polívková
Pavlíkov - Společný tým Baníku Souš a SK Ervěnice-Jirkov odehrál
druhé utkání mistrovské Divize A žen Čechy na půdě vítěze minulého ročníku.

Černí andělé si užívali volno, ale zápasové.
trénuje, o volném víkendu ho
ale čekaly jiné povinnosti.
Už v pátek 7. září se A tým
Černých andělů objevil na mosteckém Benediktu, kde se od
15.00 do 18.00 hodin koná Dětský den. V sobotu 8. září dopoledne se házenkářky vypravily
na Den otevřených dveří mos-

V neděli poprvé
na extraligu
Hokejisté HC Verva Litvínov vstoupí v pátek do nového ročníku nejvyšší hokejové soutěže v Mladé Boleslavi. Doma se poprvé představí v neděli 16. září, kdy od
17.30 hodin na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky vyzvou celek Zlína.

Litvínov - V neděli proběhlo na fotbalovém stadionu vedle ZS Ivana Hlinky zahájení nové mistrovské sezony extraligového HC Verva
Litvínov.
Na Předsezonní Vervování dorazilo přes tistíc fanoušků.
Pro všechny byl připraven bohatý program, akce se účastnila
celý A tým. Akce se uskutečnil
pod záštitou nově vznikajícího
projektu Slunce pro region a slavilo mezi fanoušky úspěch. Dorazilo jich přes tisíc a všichni se
dobře bavili.
Děti se mohly vyřádit na deseti atrakcích, které byly na zahájení sezóny připraveny, přijelo také Bobíkovo divadlo pro
nejmenší. Byly představeny nové dresy, proběhla autogramiáda celého týmu. Na pódiu vystoupil generální ředitel klubu
Jiří Šlégr, který fanouškům ob-
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teckého dopravního podniku
a následně na Mostecké slavnosti. V neděli 9. září si Černé anděly pozvali litvínovští hokejisté
na Předsezonní Vervování, které se uskutečnilo na fotbalovém
hřišti vedle litvínovského zimního stadionu od 15.30 do 18.00
hodin.
(jak)

V zajímavém utkání se o výsledku prakticky rozhodlo hned
na začátku. Ženy společného
týmu Souše a Ervěnic-Jirkova
vstoupily do utkání aktivně, výsledkem bylo několik příležitostí. Již v 9. minutě otevřela skóre utkání přízemní dělovkou
Polívková. Míč i slabě tečovala
obránkyně domácích a ten nabral ještě větší rychlost a brankářka Pavlíkova nestačila zareagovat – 0:1. Hráčky Pavlíkova
se pak až do konce utkání snažily o vyrovnání, ale útoky byly
buď zachyceny dobře pracující
obranou hostí nebo míč skončil
v rukavicích spolehlivě chytající Vaňáčové.
„Je nutné pochválit celý tým.
Škoda jen, že jsme nevyužili další brankové příležitosti, nemuseli bychom bojovat o body až
do konce zápasu. Ale předvedli

jsme zodpovědný kolektivní výkon, kdy i do obranné fáze se zapojily všechny hráčky,“ konstatoval trenér vítězného týmu Karel
Giampaoli.
SK Pavlíkov – FK Baník
Souš/SK Ervěnice-Jirkov 0:1
(0:1). Branka: 9. Polívková. Sestava Souše/Ervěnic: Vaňáčová – Váňová, Ratajová, Mašlová, Lukešová, Myslíková, Králová, Podaná, Polívková, Tóthová,
Šimonková, Antalová, Bečáková a Ščevíková. Trenéři: Karel
Giampaoli, Ondřej Chlad a Anna Dojáčková. Vedoucí: Anna
Hausdorfová; Další mistrovské
utkání odehrají ženy Souše/Ervěnic na domácí půdě (Baníku
Souš) s nováčkem soutěže, který
je většinou složen ze zahraničních hráček – FC Prague RAPTORS v sobotu 15. 9. 2018 od
16 hodin.
(jak)

Oba naše zástupce ve fotbalové divizní skupině B
v dalším kole svedl los dohromady. Čeká je totiž městské derby. Mostecký FK
v něm přivítá na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta Baník Souš. Derby se hraje v sobotu 15. září od 10.15
hodin.

Soušské ženy vyzvou
Raptorky z Prahy
Další mistrovské utkání
odehrají ženy Souše/Ervěnic na domácí půdě, na hřišti Baníku Souš, s nováčkem
soutěže, týmem FC Prague
Raptors, který je většinou
složen ze zahraničních hráček. Hrát se bude v sobotu
15. září od 16.00 hodin.

Kombinovaný tým
vyhrál u soupeře
U svého soupeře v Dobroměřicích uspěl kombinovaný
tým Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov, v současnosti náš
jediný zástupce v krajském
přeboru v kopané dospělých.
Odvezl si odtud výhru 3:2.
Ve středu dohrával utkání
3. kola s dalším kombinovaný soupeřem, a sice Jiskrou
Modrá/SK Hrobce.

Basketbalisté
pořádají nábor
Basketbalový klub Baník
Most hledá nové talenty. Zájemci mohou přijít na tréninky, které se konají vždy
v pondělí (od 15.00), v úterý
(15.00) a v pátek (od 14.00)
ve sportovní hale v Mostě.
Bližší informace lze najít na
webu klubu.

Moderní gymnastika
hledá šikovné
Šikovné holčičky narozené v letech 2011 – 2014 hledá Club moderní gymnastiky Litvínov. Tréninky jsou
od pondělí do pátku, vždy
od 16.45 hodin. Nábor probíhá po celé září ve sportovní
hale v Litvínově u Koldomu.

Kopisty vyhrály,
Obrnice na soupeře
nestačily
V dalším kole fotbalové
I. A – třídy skupiny B vyhrály
Kopisty na hřišti v Ledvicích
3:2 po penaltovém rozstřelu.
Druhý náš zástupce, Sokol
Obrnice, hrál sice doma, ale
na svého soupeře, kterým byl
celek Spořic, nestačil. Prohrál 0:3.
(jak)
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Při mostecké slavnosti u kostela
se bavili i horníci
MOST - I letošní Mostecká slavnost se skvěle vydařila a přálo jí počasí. U přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie slavilo nejen
město Most, ale i příznivci hornického cechu.
Těžařská společnost Seven Energy si připravila pro návštěvníky
netradiční zábavu. Lidé se při ní mohli seznámit s hornickou činností a třeba si i vyzkoušet, co hornické řemeslo obnáší.
Pozadu nezůstala ani Severočeská teplárenská. Obě společnosti,
Severočeská teplárenská a Seven Energy, totiž přichystaly pro děti zábavu hodnou jejich oboru. Na děti tak čekaly atrakce v podobě
mobilní štoly, kterou si mohly v roli horníků prolézt. Nechyběl ani
pravý hornický vozík na kolejích, nebo hod uhlím do kamen.
Největší zájem vzbudily křížovky na stánku společnosti Severočeská teplárenská a to nejenom u dětí. Do luštění se zapojovaly všechny věkové kategorie, neboť po správném vyplnění tajenky
následovala odměna v podobě různých reklamních předmětů. Odměnou horníkům a teplárníkům byly úsměvy na tvářích spokojených dětí.
(sol)

Mohli jste si zkusit, jak je těžké tlačit hunt.
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Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

