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 � SvatomichaelSká 
SlavnoSt

LITVÍNOV - Město 
Litvínov pořádá 
28. 9. od 9 hodin 
Svatomichaelskou 
slavnost. Spousta 
hudby, stánků a zábavy. 
Podrobný program na 
www.mulitvinov.cz. 
Vstupné je zdarma.

 � 17. habánkova 
rallye

LITVÍNOV - Děti opět 
budou navigovat 
své rodiče v dětské 
automobilové rallye. 
Start 28. 9. ve 14 hodin 
v Docela velkém 
divadle. Startovné 
80 Kč na osobu a  na 
auto jedna velká psí 
konzerva pro litvínovské 
opuštěné a policejní 
psy. Více na www.
docelavelkedivadlo.cz.

 � „hovory W“ 

LITVÍNOV – Litvínovská 
Citadela zve 26. 9. 
od 18.30 hodin na 
talk show „Hovory 
W“ s Jiřím Werichem 
Petráškem (synem 
Jana Wericha) spojený 
s autogramiádou jeho 
knihy „Kapka do žil“. 
Vstupné: 150 Kč. Více na 
www.citadela-litvinov.
cz.

Výstavu si můžete užít ještě v sobotu 22. září od 9 do 17 hodin. Na programu je vyhodnocení soutěžního časopisu Zahrádkář, 
vyhlášení  soutěže „Křišťálové jablko“, vystoupení Hany Zagorové nebo litoměřické skupiny No Name LT. Za vstupné na místě zaplatí 
dospělí 150 korun, děti, studenti, důchodci, ZTP a TP 100 korun, rodina (2x dospělý + 2x dítě nad 120 cm) 300 korun, držitelé ZTP/P  
a děti do 120 cm mají vstup zdarma. Pejskům vstup povolen.                                                                                  (Foto zdroj: město Litoměřice)

„Jsem rád, že výstavnictví stále 
nevymřelo a že Zahrada Čech tu-
to tradici nese již dlouhé roky. Prá-
vem je tak na seznamu Rodinné-
ho stříbra Ústeckého kraje,“ řekl 
při zahájení výstavy  hejtman Ús-
teckého kraje  Oldřich Bubeníček. 
Kdo nestihl litoměřické výstaviště  
navštívit, má poslední šanci, pro-
tože výstava pomalu končí. Sorti-
ment je jako vždy tradiční – vše 
od květin, cibulovin, zahradního 
nábytku až po zahradní potřeby.  

Organizátoři i  tentokrát dostá-
li tradici  a ocenili nejlepší výrob-
ce regionálních potravin našeho 
kraje. Právě v Ústeckém kraji  se 
o značku kvality v rámci celé Čes-
ké republiky uchází vždy největ-

ší počet výrobků. Letos jich bylo 
přihlášeno dvě stě osm od dvaa-
čtyřiceti výrobců. Ocenění Regio-
nální potravina získají jen ty nej-
lepší potraviny od malých a střed-
ních regionálních výrobců. Ví-
tězné produkty musí mít tradiční 
českou recepturu a podíl míst-
ních surovin minimálně 70 pro-
cent. Výrobky hodnotili zástupci 
ministerstva zemědělství, krajské-
ho úřadu, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Státní ze-
mědělské a potravinářské inspek-
ce, Státní veterinární správy ČR, 
Agrární komory ČR a Potravi-
nářské komory ČR.  A na jakých 
výrobcích si  v našem kraji může-
te skutečně pochutnat?         (nov)

Poslední šance: Největší výstava v sobotu končí
ÚSTECKÝ KRAJ – Největší výstava svého druhu „Zahrada Čech“ na 
litoměřickém výstavišti tuto sobotu 22. září končí.  I letos  se při slav-
nostním zahájení předávala  ocenění pro nejlepší výrobce regionál-
ních potravin. Některá z nich putují i na Mostecko.

CENA REgIONáLNÍ pOTRAVINA ÚSTECKéhO KRAJE 2018
Masné výrobky tepelně zpracované - Venkovská pečeně, Bilbo šmak, s. r. o.
Masné výrobky trvalnivé - salám Divočák, Chovaneček, s. r. o.
Sýry, včetně tvarohu - čerstvý kozí sýr Legenda, Barbora Marešová, Břvany
Mléčné výrobky - ovčí jogurt s jablky a ořechy, Jakub Laušman, Držovice
pekařské výrobky - selské placičky s mandlemi, Eva Parásková, Kytlice
Cukrářské výrobky - Míša řez, Petra Peštiková, Děčín
Alkoholické a nealkoholické nápoje - drůdová pálenka hrušková Madam Ver-
te, Olga Syrovátková, Skršín – Chrámce
Ovoce a zelenina - sušené bio hrušky, Olga Syrovátková, Skršín – Chrámce
Ostatní - Krušnohorský med květový smíšený, Petr Eminger, Lom u Mostu

ÚSTECKÝ KRAJ - Transfuzní od-
dělení Krajské zdravotní, Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, se potýká s kritickým 
nedostatkem krve univerzální 
krevní skupiny 0 negativní. S žá-
dostí o pomoc se proto obrací 
na současné, ale i nové dárce.

„Prosíme všechny dárce s krev-
ní skupinou 0 negativní, kteří 
jsou minimálně tři měsíce od po-
sledního odběru plné krve a jsou 
zdravotně v pořádku, aby se do-
stavili k odběru na transfuz-
ní oddělení v ústecké Masary-
kově nemocnici,“ žádá o pomoc 
primář transfuzního oddělení 
Krajské zdravotní Jiří Masopust.

Zdravotníci se obrací i na 
ostatní obyvatele Ústeckého 
kraje ve věku od 18 do 60 let 
s krevní skupinou 0 negativní, 
kteří doposud krev nedarova-
li, aby zvážili možnost pomoci 
pacientům závislým na transfu-
zích a navštívili rovněž ústec-
ké transfuzní oddělení v pra-
covní dny od 7 do 9.30 hodin 
na adrese:  Transfuzní odděle-
ní Krajská zdravotní, a. s. – Ma-
sarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. budova C, 2. nad-
zemní podlaží Sociální péče 
3316/12A, 401 13 Ústí nad La-
bem.                                         (sol)

Chybí krev!
Dárci „0“ negativní, hlaste se!

Telefon pro dárce krve: 477 113 468
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MOST - V Městském divadle 
v Mostě je až do 31. října k vidě-
ní výstava „Fotoobrazy - něžné 
i erotické portréty dívek i zra-
lých žen“. 

Na více něž padesáti foto-
plátnech a velkoplošných fo-
tografiích představuje fotograf 
Vladimír Tauer svoji portrét-
ní a glamour tvorbu posledních 
let. Všechny fotografie jsou pro-
dejné, ceny mírné. Výstava po-
trvá do 31. října.                   

 (nov)

erotické portréty v divadle 

V Lipové ulici nedaleko Ka-
hanu byla vybudována nová 
autobusová zastávka. „Zastáv-
ka musela být oproti zastáv-
ce, která v těchto místech stáva-
la předtím, výrazně rozšířena. 
To je také důvod, proč došlo ke 
zjednosměrnění přiléhající Šeří-
kové ulice,“ informovala tisko-
vá mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková. Jedno-
směrný provoz byl v této části 
zaveden již od minulého týdne 
a to ve směru k parkovišti u by-
tových domů. Nově tak bude 
možné touto ulicí na parkoviš-
tě pouze zajíždět, nikoliv z něj 
vyjíždět. 

„Toto dopravní řešení přinese 
především zpřehlednění doprav-
ní situace a zajištění bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provo-
zu. Především v dopravní špičce 
zde docházelo k nepřehledným si-
tuacím, kdy se k zastávce MHD 
sjížděly autobusy jak městské, tak 
i linkové a do toho se míchala vo-
zidla osobní,“ uvedl vedoucí od-
dělení registrací, dopravy a ko-
munikací mosteckého magistrá-
tu Vojtěch Brzoň. 

Tato novinka se týká pou-
ze vjezdu vpravo od zastávky. 
U vjezdu vlevo od zastávky bude 
zachován obousměrný provoz.

(sol)

U kahanu jednosměrkou
MOST – Nová jednosměrná ulice začala platit na sídlišti u Kahanu 
v Šeříkové ulici. Řidiči budou do této ulice zajíždět z Lipové, vyjíždět 
ale budou  ulicí Lipovou, nebo pokračovat Šeříkovou do Rozmarý-
nové, případně Višňové.    

V rámci křtu knihy budou 
mít návštěvníci možnost ji za-
koupit za zvýhodněnou cenu 
100 korun (plná cena je 333 ko-
run). Vstupenky na křest za 50 
korun si mohou zájemci zamlu-
vit a zakoupit v pokladně Diva-
dla rozmanitostí či v poklad-
ně Městského divadla v Mos-
tě. Román Gymnázium vychází 
už podesáté. Poprvé vyšel taj-
ně v období totality jako sami-
zdat v počtu čtyřiceti výtisků. 
Dvakrát vyšel v největším čes-
kém nakladatelství Euromedia. 
Jedná se o unikátní dílo, kte-
ré spojuje nadčasové, humorně 

prezentované otázky dospívání 
a středoškolského studia s reál-
nými postavami a silnými auto-
biografickými prvky.

PhDr. Václav Budinský, spi-
sovatel, básník, malíř, publi-
cista a konzultant, prožil mlá-
dí v Mostě. Absolvoval tamní 
gymnázium, o kterém napsal 
stejnojmenný humoristický ro-
mán. Založil vědu humorolo-
gii a také bubuismus, který je 
definován jako souhrn netra-
dičních vědních disciplín, jako 
specifický přístup k realitě a ja-
ko koncepce originálního způ-
sobu života.                       (nov)

křest knihy Gymnázium
MOST – Oblastní muzeum v Mostě zve na křest humoristického ro-
mánu „gYMNáZIUM“ mosteckého rodáka a patriota Václava Budin-
ského. Křest se uskuteční 25. září v 17 hodin  v  Divadle rozmanitostí 
v Mostě.

MOST – Mosty a lávky ve městě 
prošly revizí. Zatímco s mosty 
to i díky rekonstrukcím vypadá 
uspokojivě,  u mosteckých pod-
chodů je tomu naopak.  

Nejhůře jsou na tom podcho-
dy, které před pár lety prošly 
kompletní  rekonstrukcí. „Měli 
jsme jednání s technickými služ-
bami, které provádějí pravidelné 
kontroly mostů a lávek. Největší 
problémy jsou s řadou podcho-
dů ve městě. Bude nutná jejich 
sanace,“ konstatoval náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

Mosty a lávky dopadly o po-
znání lépe. A to i díky rekon-
strukcím, které na nich město 
již provedlo, nebo se právě pro-
vádějí. „Most do Rudolic prochá-
zí komplexní rekonstrukcí prá-
vě nyní. Příští  rok je v rozpočtu  
i generální oprava mostu u ne-
mocnice. Jejich stavem se zabý-
vat nemusíme, podchody jsou 
na tom mnohem hůř,“ zhod-
notil náměstek. Nejkritičtější 
je podchod v Souši a  podchod 
ve Velebudicích. „O těchto pod-
chodech jsme hodně diskutova-
li, bude naší prioritou je opravit. 
Do většiny z nich zatéká, proto 
se nejprve oplechují a provede se 
sanace omítek, aby byly vhodné 
pro užívání lidí, kteří tudy cho-
dí. Už se zpracovává projekto-
vá dokumentace na opravu pod-
chodu v Souši,“ informoval Ma-
rek Hrvol. 

Podchod v Souši město při-
tom kompletně rekonstruova-
lo v roce 2008. Tehdy si úpra-
vy  vyžádaly jedenáct milionů 
korun. Vybetonovaly se napří-
klad  nové zídky pro přístřešky, 
zhotovily se drenáže u schodišť, 

provedla se reprofilace pod-
hledových betonových ploch 
schodišťových i mostních čás-
tí, betonáž nových říms, osadi-
ly se nové přístřešky, svodidla 
a zábradlí. Vybudovalo se nové 
osvětlení. V dalších letech ale 
docházelo postupně k devasta-
ci. Z podchodu například zmi-
zelo elektrozařízení a podob-
ně. „V Souši  navíc ‚ujíždí‘ stěna 
u silnice, což řešíme  s ŘSD. Po-

žadujeme, aby řešilo horní část 
stavby. Náklady na nejnutnější 
sanaci pro část, kterou chceme 
opravit, budou  zhruba jeden 
milion korun,“ podotkl  primá-
tor Jan Paparega.

Opravit by se měl i podchod 
ve Velebudicích. „Ten je také ve 
velmi špatném stavu, zatéká do 
něj. Technické služby budou ře-
šit kalkulaci, která by se mě-
la pohybovat kolem šesti set ti-

síc korun,“ uvedl náměstek.  Do 
oprav by se chtělo město, po-
tažmo technické služby, pus-
tit už v příštím roce. „Nepočí-
táme s tím, že bychom podcho-
dy opravili všechny najednou, 
chceme udělat každý rok  jeden 
z nich. Prvotní bude vyřešit  za-
tékání. Půjdeme tedy cestou po-
stupné rekonstrukce,“ uzavřel 
Marek Hrvol.                       

(sol) 

Podchody jsou opět v dezolátním stavu

MOST – Městská knihovna Most 
zařadila k podzimním novin-
kám roku 2018 službu ptejte se 
knihovny, která odpovídá na 
stručné konkrétní otázky čte-
nářů. 

Na zadané otázky tazatelé do-
stanou odpovědi (na uvedenou 
e-mailovou adresu) do 48 ho-
din od jejich doručení (v pra-
covních dnech). V případě slo-
žitých dotazů se knihovna se 
čtenářem dohodne na nejbliž-
ším možném termínu odpově-
di. Knihovna povinně garantuje 
odpovědi na dotazy, související 
s informacemi o knihovně, je-
jím fondu a provozu, stejně jako 
i odpovědi na dotazy souvisejí-
cí s regionem Mostecka. Služba 
je zdarma! Jak zadat otázku? Na 
výběr jsou tři možnosti.

1. V internetovém prohlí-
žeči vyhledat úvodní stránku 
Ptejte se knihovny (PSK) (htt-
ps://www.ptejteseknihovny.cz/). 
Pomocí jednoduché a přehled-
né navigace zvolit dotaz, odeslat 
a  počkat na odpověď.

2. Prostřednictvím loga 
PSK na webových stránkách 

knihovny je tazatel nasměro-
ván na úvodní stránku Ptejte 
se knihovny, kde si vybere, ja-
kým způsobem a které knihov-
ně chce dotaz zadat.

3. Prostřednictvím loga 
PSK na webových stránkách 
knihovny bude tazatel přesmě-
rován na formulář, jehož pro-
střednictvím se dotaz zadá pří-

mo Městské knihovně Most – 
v tomto případě stačí, aby taza-
tel použil tuto URL: http://www.
ptejteseknihovny.cz/zadani-do-
tazu?q=MOG 001.             (nov)

Zeptejte se mostecké knihovny

Neznáte? Bádáte? Nevíte? Tápete? Hledáte? Zkoumáte? Bloudíte? Pak zbývá jediné: Zeptejte se knihovny!

„Máme za sebou již druhou 
veřejnou zakázku na bludiště. 
Zhotovitel byl vybrán. Nyní bě-
ží lhůta pro podání případných 
námitek, které budou – pokud se 
vyskytnou – v zákonné lhůtě vy-
pořádány. Poté je zde ještě mož-
nost podání podnětu k Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutě-
že, kam se mohou následně ob-
rátit případní stěžovatelé,“ shr-
nul mostecký primátor Jan Pa-
parega. Smlouva s dodavatelem 
je sice schválena, ale ještě není 
podepsána. „Na celé věci je tro-
chu kuriózní to, že vítězem se sta-

la společnost, která v prvním ko-
le veřejnou soutěž napadla. To se 
ale může stát. Cena není nižší, 
než v prvním kole, nicméně jsou 
nyní splněny všechny požadav-
ky podle zákona,“ uvedl primá-
tor. Do nově vypsaného výběro-
vého řízení se přihlásil také vítěz 
z prvního kola. Ten však již ne-
byl úspěšný. „Věříme, že se už ce-
lá věc podaří dotáhnout do úspěš-
ného konce a stačíme smlouvu co 
nejdříve podepsat. Tak, aby ales-
poň část prací, i když velmi malá, 

mohla začít  ještě letos. Spíš by se 
jednalo o přípravné práce,“ infor-
moval Jan Paparega. 

Stavba by se měla zahájit v ro-
ce 2018, a to zemní práce, zákla-
dy, inženýrské sítě, a pokračovat 
v roce 2019, kdy by se měly reali-
zovat nadzemní části stavby. Do-
končení a zprovoznění se před-
pokládá do letních prázdnin ro-
ku 2019. Vzhled a rozsah veřejné 
zakázky na výstavu 3D bludiš-
tě zůstává po všech peripetiích 
stejný.                                       (sol)  

Soutěž na 3D bludiště na Šibeníku má vítěze
MOST –  Soutěž  na výstavbu 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dět-
ským hřištěm na vrchu Šibeník má konečně vítěze. Lanový park  po-
staví společnost 3D bludiště Most, zastoupená společností  garde-
line s. r. o.. Stavba přijde na téměř osmadvacet a půl milionu korun 
bez Dph. 

Podchodem od tramvaje do Velebudic? To chce velkou odvahu...

Podchod v Souši se naposledy opravoval v roce 2008.



Mostecká slavnost 
2018 byla moc pěkná, ale 
bylo by možné příště za-
jistit autobusy MhD i po 
skončení posledních kon-
certů? po programu ne-
bylo možné sehnat ani ta-
xi, protože na to množství 
lidí, kteří taxi potřebova-
li, jich bylo příliš málo.

Kyvadlová doprava byla 
záměrně dohodnuta pouze 
do 20.30 hodin s ohledem 
na končící program na  
2. scéně, který byl konci-
pován především pro star-
ší a střední generaci. Spoje 
městské hromadné dopra-
vy byly posílené a dostup-
né na standardních zastáv-
kách dle platného jízdní-
ho řádu. Že své příležitos-
ti nevyužili soukromí dopravci 
a taxislužby, nás mrzí, ale sou-
kromý sektor v tomto směru 
regulovat nemůžeme.

proč se v Mostě nenecha-
ly viset vlajky města? Chá-
pu, byly Mostecké slavnosti, 
ale proč nemít město vyzdo-
bené vlajkami pořád? Ano, 
na Vánoce vyměnit za vánoč-
ní světla, ale jinak bych vlaj-
ky nechala.

Těší nás, že se vám slavnost-
ní výzdoba města líbí do té mí-
ry, že byste ji zachovala po celý 
rok. Je však zřejmé, že by ztra-
tila svůj smysl, pokud bychom 
se na ni dívali každý den. Rych-
le by nám zevšedněla a my by-
chom museli během Mostec-
ké (či jiné) slavnosti přijít za-
se s jiným typem dekorace. Sa-
mozřejmě se nabízí výzdobu 
pravidelně obměňovat. Poříze-
ní stávající „vlajkové“ výzdoby 
(odolné vůči působení UV zá-
ření a vody) však stálo město 
mnoho desítek tisíc korun. Dí-
ky tomu máme tutéž dekoraci 
již řadu let a vyměňujeme jen 
některé vlajky (protržení vě-
trem apod.). Přesto by se při 
celoročním vyvěšení tyto vlaj-
ky rychle poničily a musela by 
se neustále pořizovat výzdoba 
nová, což by bylo ekonomicky 
velice nákladné. Z těchto dvou 
základních důvodů o celoroční 
výzdobě města neuvažujeme. 

Česká ulice. Krásně „na-
malovaná“. Jen dopravnímu 
značení zřejmě chyběla žlu-

tá barva. Žluté dopravní zna-
čení chybí u chodníků, kde se 
přechází přes silnici, takže se 
neustále otíráte přes blink-
ry aut a žluté značení chybí 
u popelnic, takže obíháte au-
ta u nich stojící skoro do půl-
ky silnice - např bl. 625 čp. 
375 a 376. Od začátku Čes-
ké ulice u Mamuta jsou smě-
rem k restauraci Mexita snad 
jen dva přechody. Jestli chce 
město šetřit, tak v rámci bez-
pečnosti silničního provo-
zu to tady není na místě. Vše 
pro auta, chodci ať si trhnou 
nohou, že?

Na základě vašeho podnětu 
bylo provedeno místní šetření 
v dotčené části města. V sou-
časné době se u bloku 625 na-
chází vodorovné dopravní 
značení V 12c „zákaz zastave-
ní“, a to jak před schodišti, tak 
před kontejnerovými stáními. 
Je však pravdou, že předmět-
né vodorovné dopravní znače-
ní je opotřebované, proto by-
lo se správcem komunikací na 
místě samém dohodnuto vy-
značení vodorovného doprav-
ního značení V 12d „zákaz 
stání“, dle současně platné le-
gislativy, a to v místech dvou 
schodišť a kontejnerových stá-
ní před blokem 625. Při šetře-
ní byla provedena kontrola ce-
lé ulice Česká a bylo dohodnu-
to, že obdobné úpravy budou 
provedeny také v dalších čás-
tech této ulice.

Odpovídá primátor Mostu
 Jan Paparega
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Jan Paparega

MOST – plesová sezóna v Repre 
pro rok 2018/2019 se odehraje 
beze změn. I přes plánovanou 
generální rekonstrukci kultur-
ního zařízení se tu možná bude 
plesat  i příští sezónu. Zachována 
zůstane i přilehlá vodní plocha. 
Bude ale v novějším provedení.   

Rekonstrukce kulturního za-
řízení města Mostu je prioritní 
a zároveň i  nejvýznamnější in-
vestiční akcí příštích tří let. Stá-
le se pracuje na projektové doku-
mentaci, která by měla být hoto-
va do konce letošního roku. Nyní 
řeší město společně s architekty 
a projektanty vodní plochy u Re-
pre. Voda a bazénky byly jed-
ním z bolavých míst současného 
Repre. Problémy byly se znečiš-
ťováním, zápachem a celkovou 
údržbou. Radnice se ale rozhod-
la „vodu“ nechat i u „nového“ 
Repre. „Shodli jsme se, že vodní 
plochu zachováme téměř v tako-
vé podobě a rozsahu, jako je ny-
ní. Bazénky budou jen podstat-
ně mělčí. Samozřejmě jsme disku-
tovali i otázku údržby. I tu jsme 
z technického hlediska do budouc-
na vyřešili,“ prozradil mostecký 
primátor Jan Paparega. Potvrdil, 
že práce na přípravě rekonstruk-
ce Repre probíhají podle plánu. 
„S plesovou sezónou 2018/2019 

tu určitě počítáme. Uvidíme, 
jak daleko budeme připraveni 
v příštím roce z hlediska soutěže-
ní zakázky, kolik času bude po-
třeba, kolik zájemců se přihlásí, 
zda se  nevyskytnou nějaké pro-
blémy. Pokud by se měla zakáz-

ka vysoutěžit až v druhé polovině 
roku, byli bychom pro, aby se re-
konstrukce zahájila až následují-
cího roku na jaře,“ uvedl  primá-
tor. Podle vedení města by totiž 
bylo rozumnější zachovat v kul-
turním domě plesovou sezónu 

2019/2020. „Zda tu zůstane za-
chována i příští plesová sezóna, 
samozřejmě předjímáme. Podle 
předpokladů by se s rekonstruk-
cí  mělo začít v roce 2020,“ nastí-
nil primátor Paparega.                               

(sol) 

S přestavbou repre se začne 
nejdřív ve dvacátém roce

Plán udržitelné mobility měst 
Mostu a Litvínova schvalovali 
zastupitelé již letos v únoru. Po-
té dokument absolvoval schva-
lovací kolečko na ministerstvu 
dopravy. „Schvalovací komise 
plán neschválila. Žádala  o dopl-
nění dalších údajů,“ informoval 
náměstek primátora Marek Hr-
vol a připomněl: „Most byl me-
zi prvními městy, které mělo ten-
to plán zpracovaný. Bylo ale nut-
né doplnit aktuální údaje, jednak 
o integraci s Dopravou Ústecké-
ho kraje a podpoře meziměstské 
tramvajové trati. Do dokumentu 
jsme podrobněji rozpracovali re-
konstrukci tramvajové trati Most 
Litvínov a financování akce.“ 

Hlavní body udržitelného plá-
nu mobility, tedy cyklodoprava, 
MHD a její zatraktivnění, méně 
individuální dopravy ve městě 
apod., zůstaly zachovány.

Udržitelný plán městské mo-
bility, který má město Most spo-
lečně s městem Litvínov v rámci 
jednoho dokumentu, musí mít 
všechna města  nad 50 tisíc oby-
vatel zpracovaný nejpozději do 
roku 2021. „Je to hlavní požada-
vek k následnému čerpání dotač-
ních titulů. Pokud by plánem ža-
datel nedisponoval, nemůže žá-
dat  dotace na dopravu,“ infor-
moval dále náměstek. Kromě 
toho se jedná také o strategický 
dokument. „Měl by především 

určovat, jakým směrem by se na-
še město mělo z hlediska dopra-
vy ubírat do budoucna, s ohle-
dem na kapacitu obyvatel, ko-
munikací atd.,“ doplnil k Plánu 
mobility primátor Jan Paparega.  

Tramvaj bude 
bezpečnější a svižnější 

Rekonstrukce tramvajové 
trati si vyžádá 551 milionů ko-
run, z toho předpokládaná do-
tace by měla činit 468 milionů.  
V současné době je hotový pro-
jekt a vyřizuje se stavební povo-
lení. Rekonstruovat by se měl 
úsek v délce jedenácti kilome-
trů. Dopravce předpokládá vy-
hlášení veřejné zakázky ještě 
letos. S tím, že bude-li průběh 
a výsledek výběrového řízení 
bez komplikací, s rekonstrukcí 
by se mělo začít začátkem příš-
tího roku. 

Náročná akce bude rozdělena 
na dvě etapy. Nejprve se v ro-
ce 2019 začne s opravou trati ze 
Záluží do Litvínova. Druhá eta-
pa v úseku Záluží – Most, tram-
vajové křížení pak přijde na řa-
du v roce 2020.  Během rekon-
strukce by mělo dojít k sana-
ci jedenácti mostů, po nichž 
tramvaj jezdí. Dále se počítá 
s narovnáním trati v některých 
místech. Oprava bude zname-
nat pro cestující především vět-
ší bezpečnost, ale i komfort. 
Trať by měla být oddělena od 
vozovky betonovými obrubní-
ky, vzniknou také nové přejez-
dy pro řidiče apod. Součástí bu-
dou nové zastávky, v nichž by 
měl fungovat nový informační 
systém. Zrekonstruovanou trať 
bude možné projíždět také vyš-
ší rychlostí, takže se i zkrátí do-
ba přepravy.

(sol)

Plán městské mobility měl díry, půjde znovu na stůl
MOSTECKO – Radní doporučili zastupitelům schválit aktualizaci plá-
nu udržitelné mobility měst Mostu a Litvínova. Důvodem je úprava 
dokumentů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tramvajové tra-
ti mezi Mostem a Litvínovem a přistoupení obou měst do integrova-
ného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. 

Je to dáno tím, že kandidá-
ti ODS žijí v Mostě, znají jeho 
problémy a mají program, kte-
rý je splnitelný. Cílem ODS bu-
de nulová tolerance všem, kte-
ří na Most hrdí nejsou, mají ho 
za přestupnou stanici ve svém 
životě, ničí své okolí a slušní li-
dé se díky takovým stěhují do 
jiných měst. To je škoda, pro-
tože město Most nám všem má 
co nabídnout a z tohoto pohle-
du máme být na co hrdí.

Jak bude „nulová toleran-
ce“ vypadat v paxi?

Bohužel, město Most trá-
pí skupina nepřizpůsobivých 
obyvatel, kteří nikdy nebu-
dou přínosem a vrhají negativ-

ní pohled na město Most. To 
se musí změnit. ODS chce vy-
tvořit pracovní skupinu, kte-
rou povede člen vedení měs-
ta a jejímž cílem bude vyhláše-
ní nulové tolerance všem, kteří 
nerespektují zákony a vyhláš-
ky, všem, kteří demolují okolí 
domů, ve kterých bydlí, všem 
těm, kteří ztrpčují život sluš-
ným lidem. 

Ve vašem programu se ob-
jevily i změny v dosavadních 
výhodách…

Výhody, jako jsou napří-
klad odpady  zdarma nebo úle-
vy na jízdném, mohou čer-
pat pouze lidé, kteří nevyha-
zují nic z oken, umí se slušně 

chovat a sluš-
ně  žít. Kdo 
jezdí načerno, 
znečišťuje své 
okolí vyhazo-
váním nábyt-
ku z oken, ne-
má mít v Mostě 
zadarmo NIC! 
Pokud se ro-
diče dívají, jak 
jejich ratoles-
ti ničí květino-
vou výzdobu 
v parcích, ne-
budou čerpat 
jízdné zdarma. 
Vedení města, 
které vzejde z voleb, musí dů-
sledně dbát na to, aby měst-
ská i státní policie netolerovala 
žádné přestupky a porušení zá-
konů. Po každém takovém po-
rušení musí přijít trest, třeba 
i opakovaně. Strážníci městské 

policie musí 
být dostateč-
ně motivo-
váni k výko-
nu své služ-
by, to je zase 
jeden z úko-
lů pro vedení 
města. Uvě-
domuji si, že 
půjde o ne-
lehký úkol, 
zvláště když 
město nedis-
ponuje měst-
skými byty, 
díky čemuž 
by si ohlída-

lo pohyb těchto osob. Na dru-
hou stranu je to problém, který 
už potřebuje řešení. Kandidáti 
ODS jsou připraveni se tohoto 
úkolu chopit a všem dokázat, že 
chceme být na Most hrdí!

(V.I.)

Jakub Ozaňák: „Chceme být na Most 
hrdí, hlavní heslo a cíl mostecké ODS“ „Je to spíše informativní údaj 

pro členy rady a další zúčastně-
né. Jde o stav před létem, kdy 
probíhá většina investičních ak-
cí, které se realizují během lé-
ta a na podzim. Jsou to nevy-
čerpané prostředky jednotlivých 
odborů, především právě na in-
vesticích, proto takový přeby-
tek,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Podle něj je 
však důležité, že na straně pří-
jmů město vybírá jak nedaňo-
vé, tak i daňové příjmy velmi 

dobře a rozpočet se plní v ně-
kterých ukazatelích i nad rá-
mec. „Co se týká výdajů, ty ne-
jsou v průběhu roku každý mě-
síc stejné. Největší jsou v srpnu, 
září a říjnu, kdy končí investič-
ní akce. Pak bude výsledek hos-
podaření diametrálně jiný. Le-
tos nepředpokládáme, že by měl 
být přebytek na konci roku přes 
dvě stě milionů, jako tomu bylo 
v předchozích dvou letech,“ řekl 
náměstek Hrvol.    

(sol) 

hospodaření Mostu v plusu
MOST – přebytkem ve výši 1,77 milionu korun skončilo k 30. červnu  
hospodaření města Mostu. K tomuto datu byly příjmy ve výši 755 
tisíc korun a výdaje ve výši 578 tisíc korun. 

V novém Repre se počítá se zachováním bazénků. Jen trochu jinak.

MOST - Občanská demokratická strana zvolila  jako své hlavní vo-
lební heslo „Chceme být na Most hrdí“. Co si pod tímto heslem mají 
voliči představit? Na otázku odpovídá Jakub Ozaňák, na kandidátce 
mostecké ODS číslo 4.

výStava U Sv. DUCha
Most včera a dnes

MOST - Sdružení Mostečané Mostu pořádá v pondělí 24. září od 17 
hodin v gotickém kostele sv. Ducha zahájení výstavy panoramatic-
kých černobílých analogových fotografií MOST VČERA A DNES. 

Fotografie v letech 1971-1976 nafotil Josef Lanc a v letech 2003-
2018 Tomáš Ondrášek. Výstavu zahájí MUDr. Jan Cee, Josef Lanc 
a Tomáš Ondrášek. K občerstvení se podává mostecký guláš a mos-
tecké pivo.  Výstava bude otevřená od úterý  do neděle od 13 do 17 
hodin a potrvá do  30. září.                                                              (nov)

 � PTEJTE SE POLiTiKů

Jakub Ozaňák
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pONDěLÍ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 25 Kč
150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 98 Kč
150 g Vepřová krkovice na černém pivu se žampiony, 
 šťouchaný brambor 95 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka 90 Kč

ÚTERÝ
Kachní kaldoun 30 Kč
150 g Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 98 Kč
150 g Husarská roláda, bramborová kaše, zelný salát 95 Kč
150 g Pikantní řezanka z vepřových jater, bramboráčky 90 Kč

STŘEDA
Bramborová s houbami 30 Kč
220 g Pečené kuřecí stehno na paprice, houskový knedlík 98 Kč
350 g  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,  
 dušené zelí, cibulka 95 Kč
350 g Špagety s kuřecím masem, česnekem, rajčaty a parmazánem 90 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 25 Kč
150 g Smažený karbanátek se žampiony, bramborová kaše,  
 okurkový salát 95 Kč
150 g Hovězí Chilli corn carne, dušená rýže 98 Kč
350 g Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka 90 Kč

páTEK
STÁTNÍ SVÁTEK

SPECiÁL 350 g – VEPŘOVÁ ŽEBRA V PiKANTNÍ MARiNÁDĚ S KOŘENOVOU  
ZELENiNOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE A KŘENOVÝM DiPEM,  
PEČiVO  120 Kč
 
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

pOLEDNÍ MENU
24. 9. – 28. 9. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

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                                 75 min.        590 CZK / 24 € 
 Klasická masáž (záda, krk, šíje)                   30 min.        290 CZK / 12 €  
Klasická masáž nohou včetně plosek         45 min.         365 CZK / 15 € 
 Sportovní celková masáž                              75 min.         666 CZK / 27 €                                                                                       
Sportovní masáž (záda, krk,šíje)                   40 min.        440 CZK / 18 €  
 Rekondiční masáž                                           40 min.        440 CZK / 18 € 

 

Full Package 
1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness                  810 CZK / 33€  

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA 
PLATNÁ DO 30.11.2018 

www.hotel-cascade.cz            hotel@hotel-cascade.cz          +420 476 703 250 

NEŘÍKÁM NEJDE TO, 
ALE SPOLEČNĚ S VÁMI 

HLEDÁM CESTU,
 JAK TO VYŘEŠIT

Jiří Kurcin
kandidát č. 16

MOST – Do konce října by měl 
Most mít jasno, zda obdrží grant 
od Nadace Karla Komárka na re-
vitalizaci parku Střed nad spor-
tovní halou. 

O získání grantu ve výši zhru-
ba pětadvacet milionů korun na 
revitalizaci parku Střed usiluje 
Most už delší dobu. „Hodnocení 
správní rady bude známé v dru-
hé polovině října, kdy se rozhod-
ne, zda dostaneme, nebo nedo-
staneme příspěvek, z něhož bu-
de odečteno pět set tisíc na před-
realizační fázi,“ uvedl primátor 
Jan Paparega.  Zatím město po-
stupuje podle plánu a realizu-
je veřejné akce, které se v par-
ku uskutečňují a které mají při-
lákat pozornost široké veřejnos-
ti. „Máme zpětnou vazbu, že vše 
probíhá, jak má. Nikde jsme za-
tím nepochybili. Věřím, že bu-
deme úspěšní a že se pustíme do 
příprav k realizaci akce,“ dodal 
primátor. Pokud město dosta-
ne  grant, bude muset splnit ně-
které nezbytné podmínky. „Jed-
nou z nich je i vyhlášení archi-
tektonické soutěže. To ale protáh-
ne časové období na realizaci na 
celé čtyři roky. Myslíme si, že si 

to ale toto místo zaslouží,“  uvedl 
Jan Paparega. 

Další podmínkou využití 
grantu je, že park zůstane ne-
oplocený. „Park i akce, které se 
tu konají a budou se konat, jsou 
vázány na větší koncentraci li-

dí,“ vysvětlil primátor. Pokud by 
město s grantem nebylo úspěš-
né, i přesto má v plánu park re-
vitalizovat. „Máme samozřejmě 
připravenou alternativu v po-
době vlastního projektu. Tu by-
chom museli realizovat z vlast-

ních zdrojů a park bychom v ta-
kovém případě s největší pravdě-
podobností oplotili. Oplocení je 
zahrnuto i v našem projektu a je 
vykomunikováno i se síťaři,“ do-
plnil Marek Hrvol. 

(sol) 

DOčkáMe Se ParkU StřeD? 
Už brzy má být jasno!

MOST - Městská správa sociál-
ních služeb v Mostě – příspěv-
ková organizace zve na DEN 
OTEVŘENÝCh DVEŘÍ, který se 
koná dne 9. října 2018 od 9 do 
15 hodin v jednotlivých zaříze-
ních organizace. 

 � Domov pro seniory, Do-
mov se zvláštním reži-
mem, Domov pro osoby 
se zdravotním postiže-
ním, Denní stacionář pro 
seniory a handicapované 
občany, ul. Barvířská 495, 
434 01  Most

 � Domov pro seniory, ul. Ji-
řího Wolkera 404, 434 01 
Most

 � Domov pro seniory, ul. 
Antonína Dvořáka 2166, 
434 01 Most

 � Penzion pro seniory, ul. 
Ke Koupališti 1180, 434 
01 Most

 � Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, 434 01 Most
 � Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, 434 01 Most
 � Denní dětský rehabilitační stacionář, Středisko denní péče 

o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, 434 01 Most
 � Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně 

kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní 
docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most

 � Pečovatelská služba, ul. Komořanská 818, 434 01 Most

 � Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Ko-
mořanská 818, 434 01 Most

 � K dispozici budou žádosti do zařízení a propagační mate-
riály. Podrobný program jednotlivých zařízení najdete na 
www.msss-most.cz.

Přijďte se podívat, jak se žije v zařízeních 
Městské správy sociálních služeb

Městská správa sociálních služeb otevře dveře veřejnosti.                                                               Foto: Daniel Šeiner

Pomoc školám  
k úspěchu

MOST – Základní škola v uli-
ci Vítězslava Nezvala (8. ZŠ) zís-
kala finanční dar v hodnotě 700 
tisíc korun od obecně prospěšné 
společnosti Pomáháme školám 
k úspěchu. Škola  byla do toho-
to dlouhodobého vzdělávacího 
projektu zařazena jako jediná 
základní škola v Ústeckém kra-
ji. „Projekt běží od loňského roku 
na 8. ZŠ. Škola bude z peněz fi-
nancovat vzdělávání pro pedago-
gy, jejich výjezdy a mzdové ohod-
nocení. Projekt je na pět let,“ in-
formovala náměstkyně primá-
tora Mostu Markéta Stará.  

Zimní údržba
MOST – Město Most má už 

schválený plán zimní údrž-
by komunikací města Mostu 
na zimní období 2018/2019. 
Bude podobný jako v sezoně 
2017/2018.  Zimní údržbu ko-
munikací pro město zajišťují 
Technické služby města Mos-
tu. Na „zimu“ radní nyní při-
klepli navýšení o 810 tisíc  ko-
run.  

Staré „nádobí“ pro 
nemocnici

MOST – Rada města Mos-
tu doporučila Zastupitelstvu 
města Mostu schválit poskyt-

nutí bezúplatného daru od 
Krajské zdravotní pro mos-
teckou nemocnici. Jedná se  
o 14 let staré thermoporty, 
včetně  nádobí do nich a vy-
hřívacích vozíků. 

Střídání „stráží“

MOST – V komisi pro so-
ciálně-právní ochranu dě-
tí dochází ke změně. K 31. 
srpnu požádala o uvolnění  
z funkce členky vedoucí Stře-
diska výchovné péče v Mos-
tě Mgr. Marcela Sakařová. Ná-
stupkyní jmenovali radní je-
jí zástupkyni Mgr. Petru Bělo-
hlavovou. 

Svatby a vítání 
občánků

MOST – Termíny  svateb-
ních obřadů v roce 2019 a ter-
míny vítání nových občánků 
města Mostu v roce 2019 
schválili mostečtí radní. Sva-
tební termíny: 19. 1., 9. 2., 9. 3., 
6. 4., 27. 4., 4. 5., 18. 5., 8. 6., 
22. 6., 29. 6., 13. 7., 20. 7., 27. 
7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 7. 9., 21. 
9., 5. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11. 
a 14. 12. 

Termíny vítání občánků: 26. 
1., 16. 2., 23. 3., 13. 4., 11. 5., 
15. 6., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 
10., 16. 11. a 7. 12.  

(sol)

Přijdou peníze z nadace, nebo město sáhne „do kasičky“? Už brzy to budeme vědět.

Z Rady města Mostu



Osobní trenér

Adéla neměla na základní 
škole moc kamarádek. Byla hol-
čička krev a mlíko, na sport ji 
moc neužilo. Ráda četla a hrá-
la na piano. Byla ale milá a už na 
střední škole spolužáci ocenili 
její pohodovou povahu. Kluci se 
o ni ale nijak nervali. S lítostí sle-
dovala, jak si její spolužačky uží-
vají schůzky, cho-
dí do kina, špitají si 
o svých partnerech. 
O ni žádný kluk ne-
stál. Snad jen jako 
o prima kamarád-
ku, se kterou se mů-
že poradit a může se 
jí svěřit. V předma-
turitním roce se do 
jejich města přistě-
hoval David. Zvlášt-
ní kluk, který začal 
hned zajímat všech-
ny holky ze třídy. 
Byl jiný než spolužáci, které zna-
ly od dětství. Měl v sobě tajem-
ství. David s přehledem přehlí-
žel všechny dívky, jen s Adélou 
se začal bavit. Pozval ji na schůz-
ku. Začali spolu chodit. Adé-
la byla v sedmém nebi. Zrovna 
ona má kluka, o kterého by stály 
všechny holky ve škole. Byla pyš-
ná i vděčná. Udělala by pro Da-
vida všechno, co mu na očích vi-
děla. Uplynulo několik měsíců, 
než si Adéla začala všímat, jak 
je jejich vztah nevyrovnaný. Za-
tímco ona přiběhla na první Da-
vidův pokyn, David se nijak ne-
snažil, aby jí vyhověl. Ve společ-
nosti se ona od Davida ani ne-
hnula, on se bavil s každým a ji 
nechával stát bez povšimnutí ve-
dle sebe. Dokonce bez ohledu na 
to, že ho Adéla vidí a slyší, nepo-
krytě flirtoval s ostatními děvča-
ty. Kvůli Davidovi začala Adé-
la chodit do fitka, přestože sport 
nijak nemilovala. Snažila se, aby 
měla stejně přitažlivou postavu, 
jako ostatní holky ze třídy. Da-
vid chodil s ní, ale její snahu ni-
jak neocenil. Častoval ji úsměšky 
a shazoval její výkony. Nakonec, 
krátce před maturitním plesem, 
se s ní David rozešel. Řekl jí, že 
je sice hodná, ale strašně tlustá 
a hnusná a s takovou on na ma-
turitní ples nepůjde. Adéla bre-
čela několik nocí. Na maturitní 
ples nešla, nemohla se ani vidět 
v dlouhých šatech, které jí s lás-
kou ušila maminka a ve kterých 
si připadala ještě silnější, než by-
la. Do maturity čas strávený ve 
škole přetrpěla, jak jen mohla. 
Po maturitě odjela s rodiči do za-
hraničí a vrátila se až ke studiu 
na vysoké škole. Se svými spo-
lužáky přerušila kontakt. Davi-
dova slova ji ale provázela celým 
tím časem. Rozhodla se, že už ni-
kdy nedovolí, aby jí někdo mohl 
říci, že je tlustá a hnusná. Sešla 
se s odborníkem na výživu a ne-
chala si poradit. Začala se stravo-
vat jinak než dosud. Našla si také 
osobního trenéra, který v ní do-
kázal vzbudit zájem o sport. Jme-
noval se Adam a s Adélou si od 
začátku padli do oka. Oceňoval 
na ní především její milou po-
vahu. Věděl, že s postavou může 
Adéle pomoci. Po dvou letech by 
Adélu nikdo nepoznal. Z oplá-
cané dívčiny se vyloupla krásná 
mladá žena s pevnou štíhlou po-
stavou. Při studiu se začala stýkat 
s jinými lidmi, své trápení a níz-
ké sebevědomí ze střední ško-
ly si už nepřipouštěla. Najednou 
si mohla vybírat, s kým se bude 
stýkat. Přátelství s Adamem pře-
rostlo v lásku. Milovali se spolu, 
sportovali spolu, chodili spolu 
do společnosti, mohli spolu ho-
diny mluvit nebo i mlčet. Adéla 
studovala a Adam pracoval dál 
na zvyšování své trenérské kva-
lifikace. Odjel na čtrnáctiden-
ní kurz do Rakouska a Adéla zů-

stala sama. S kamarádkou se roz-
hodla využít čas bez Adama a vy-
šla si do nového fitka ve městě. 
Tam se potkala s Davidem. Na-
jednou před ní stál, nevěřícně si 
ji prohlížel, po tváři se mu za-
čal šířit úsměv. Pozdravil ji, ja-

ko by se viděli napo-
sledy včera. Hned ji 
zval k baru na kafe. 
Odmítla, že má před 
sebou cvičení. Ne-
chtěla dělat naštva-
nou, ale neměla nej-
menší chuť se s Da-
videm bavit. Když 
ho uviděla, znovu 
se jí všechno vrátilo. 
Ten smutek a poko-
ření, výsměch a je-
ho zlá slova. Po cvi-
čení s ulehčením vy-

klouzla ven. David na ni čekal 
před vchodem. Připojil se k ní. 
Oči mu chtivě zářily, říkal jí, že je 
kočka. Básnil o tom, jak na sobě 
zapracovala, jaká je sexy a skvělá. 
Pozval ji na víno. Adéla odmítla 
a řekla mu, že se s ním vídat ne-
chce. Druhý den jí volal. Její tele-
fonní číslo si zjistil u barmanky 
ve fitku, kam se Adéla objedná-
vala. Znovu ji zval na víno, při-
pomínal jí, jak jim to spolu šlo, 
jak si užívali. Nabídl jí, že mů-
žou začít tam, kde skončili. To 
už měla Adéla Davida plné zu-
by. Chtěla jen jedno. Aby jí dal 
pokoj.  Řekla mu, aby ji už ne-
oslovoval. David jí ale dál psal 
SMS a volal jí. Dělal jí sexuál-
ní návrhy, jeho zprávy byly čím 
dál sprostší a agresivnější. Začala 
se ho bát. Vyhrožoval jí, že jest-
li se s ním nesejde, jestli se k ně-
mu nevrátí, počká si na ni jed-
nou, až se bude vracet sama do-
mů. A nebude sám. Když nechce 
sex s ním, znásilní ji parta špina-
vých chlapů, o to on se postará. 
Nikdy nebude vědět, odkud při-
jde rána. Změní jí život v pek-
lo. Adéla si uvědomila, že chodi-
la s psychopatem. David je naru-
šená osobnost a nikdy neví, jestli 
své výhružky nesplní. Těch ně-
kolik dnů, než se vrátil Adam, 
prožila ve strachu. Raději ni-
kam nechodila. V noci se krčila 
pod peřinou, když na její dveře 
někdo klepal. Telefon si vypnu-
la, aby nemusela číst Davidovy 
zprávy. Když Adam konečně do-
razil, všechno mu řekla. Čekala, 
že se rozčilí, že bude chtít s Da-
videm mluvit. Adam jí ale jen ře-
kl, aby Davida pozvala na rande. 
Na jedno místo u řeky. A tak mu 
napsala. Ten den čekala doma, 
s obavou sledovala mobil. Adam 
trval na tom, že s ní doma bude 
i její kamarádka. Patnáct minut 
po termínu schůzky jí přišla od 
Davida zpráva. Omluvil se jí, že 
nemohl přijít. Napsal jí, že do-
stal pracovní příležitost v cizi-
ně a na nějaký čas odjíždí. Už 
se asi neuvidí. Oddechla si. By-
la ráda, že to celé takhle dopad-
lo a že nemusí nic řešit. Adam se 
vrátil domů až večer. Byl klidný, 
usměvavý, jako vždy. Řekl, že se 
o tom člověku už nebudou bavit. 
Po několika dnech ji kontakto-
vala policie. David se ztratil. Je-
ho rodiče ohlásili, že je nezvěst-
ný. Policie věděla, že s ním měla 
mít schůzku. Řekla jim, že nikam 
nešla. Byla doma s kamarádkou. 
David jí poslal zprávu, že odjíždí. 
Několik dalších let se kolem Da-
vida nic nedělo. Adéla už na těch 
deset strašných dnů dávno zapo-
mněla. S Adamem si žili spoko-
jeně a šťastně. Vzali se a měli sy-
na. V horách vzdálených něko-
lik hodin cesty od jejich domo-
va se pod vrstvou půdy pomalu 
rozkládalo tělo. Jen Adam věděl, 
kde ho hledat.                         (pur)

soudnička
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MOST - Na sobotu 27. října chys-
tá mostecký autodrom pro své 
fanoušky rozloučení s letošní 
závodní sezonou. The Most AU-
TOShOW #8 nabídne od 9 do 
17 hodin oblíbené volné jízdy 
s vlastním vozem po závodním 
okruhu. 

Návštěvníci autoshow bu-
dou mít šanci zazávodit si i sa-
mi. Stačí se přihlásit do LOUDA 
CUPu, což je mezi jezdci i divá-
ky stále vyhledávanější jedno-
kolový netradičně pojatý závod 
s tenisovým míčkem v košíčku 
na přední kapotě vlastního vo-
zu. Vítěz bude mít po celý ví-
kend k dispozici automobil s pl-
nou nádrží. Druhý  obdrží pou-
kaz na vyčištění interiéru své-
ho vozu a bronzový poukaz na 
ruční umytí exteriéru vozu. Po-
čet účastníků závodu je omeze-
ný, pořadatelé proto doporuču-
jí přihlásit se s předstihem na  
e-mailovou adresu: rosenkran-
zova@autodrom-most.cz.

Dospělí si vedle zkoušky ři-
dičského umění za volantem 
svého vozu mohou zvolit i jíz-
du po dráze v závodním speci-
álu jako spolujezdci zkušeného 
pilota. Děti budou mít k dispo-

zici dětské dopravní hřiště. Ko-
la, koloběžky, odrážedla i přilby 
si mohou vypůjčit zdarma. Dá-
le nafukovací skákací hrad 
a další atrakce jako prolé-
začky či skluzavka. 

Finálové jízdy The Most 
Challenge  poběží celý den, 
celkové výsledky organi-
zátoři vyhlásí v 17 hodin. 
Soutěž zahrnuje i možnost 
koučinku. Soutěžící, kte-

ří ji využijí, obdrží jeden bonu-
sový bod. Koučink lze objednat 
alespoň s jednodenním předsti-

hem na e-mailové adrese: kra-
fek@autodrom-most.cz.  

(nov)

aUtODrOM Se rOZlOUčí Se SeZóNOU
Nabídne zábavnou aUtOShOW

Cena 150 korun za desetiminutové svezení je více než příznivá. 
Součástí programu bude i finální kolo čtvrtého ročníku oblíbené 
soutěže amatérských jezdců The Most Challenge. Fanoušci moto-
rismu mohou také na malém okruhu na polygonu vybudit adrena-
lin pohledem na souboje cestovních vozů, které si to rozdají v zá-
vodu do vrchu. Vstup a parkování v areálu autodromu je tradičně 
zdarma. 

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

MOST - Martin Domín, vysoko-
školský student oboru regionál-
ní rozvoj – správa měst a obcí, je 
dvojkou na kandidátce Sdruže-
ní Mostečané Mostu (SMM). 

Donedávna neznámý mladý 
muž, dnes poutající pozornost 
veřejnosti svými názory na další 
existenci (spíše neexistenci) he-
ren v Mostě. Jeho výroky jsou 
prý radikální.

Jsou opravdu takové, pane 
Domíne?

Určitě ne. Jsou naopak běž-
né, mnoho lidí vidí v Mostě her-
ny nerado. Považuje je za nebez-
pečné ve vztahu k zachování pl-
ného zdraví člověka.

Možná že za radikální je po-
važován váš boj proti hernám. 
Bude to Mostu k něčemu? Ne-
budou v městské pokladně 
nakonec chybět peníze na roz-
voj města?

Na Facebooku jsem se zapo-
jil do diskuse na toto téma. Zjis-
til jsem, že jediní, kteří byli pro-
ti zrušení heren, byli lidé pracu-
jící v nich nebo lidé je vlastní-
cí. V souvislosti s regionálním 
rozvojem, kvalitou žití ve měs-

tě a s úrovní občan-
ské vybavenosti je 
přirozeně lepší, aby 
město herny nemě-
lo. Například v USA 
je hazard obecně za-
kázaný, ale je záro-
veň povolený v jed-
nom městě a tam 
soustředěný. Li-
dé milující hazard 
do něj jezdí účelo-
vě za zábavou toho-
to druhu. Zaráží mě 
proto zjištění, že ně-
kteří mostečtí za-
stupitelé tvrdí cosi 
o tom, že existence 
heren ve městě ne-
snižuje kvalitu života 
jeho obyvatel. Je to naprostý ne-
smysl. Snižuje kvalitu. Je samo-
zřejmé, že život ve městě ovliv-
ňují sociálně ekonomické vlivy 
– třeba i nepřímo. Herny jsou 
z tohoto pohledu pro mě stě-
žejní.

Město bez heren zkrátka pře-
žije. Dobrá volební strana bude 
umět Most ekonomicky zajistit. 
SMM takovou je. Ví, jak na to. Je 
třeba také připomenout základ-
ní princip demokracie – Svobo-

da jednoho končí tam, kde začí-
ná svoboda druhého.

Jste velmi mladý člověk. Ne-
bojíte se negativních reak-
cí veřejnosti v tom smyslu, že 
vám chybějí zkušenosti, a pro-
to můžete jako zastupitel hod-
ně zkazit a přivodit městu ško-
du?

Mladý jsem, nicméně vidím 
v tom spíše přednost než nevý-
hodu. Přivodit městu škodu? To 

je dost diskutabilní. Jsem pře-
svědčen o tom, že stejnou „pa-
seku“ může napáchat kdoko-
li zkušenější. Jestliže se zastupi-
tel bude řídit právními předpisy 
a postupovat podle svého nej-
lepšího vědomí, nebojím se to-
ho, že by mohl městu přivodit 
škodu. Jsem přesvědčený o tom, 
že mladých je v politice zapotře-
bí jako soli, aby rozbíjeli stere-
otypy a vnesli do zastupitelstva 
nový vítr.                                (V.I.)

„MěStO herNy NePOtřebUJe,“
říká 23letý Martin Domín

Závěrečnou autoshow si užijí děti i dospělí.

Martin Domín bojuje proti hernám.
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LITVÍNOV –pozdvižení způsobil 
svým vystoupením na jednání 
litvínovských zastupitelů ředi-
tel společností CpI Byty a Tepel-
né hospodářství Litvínov petr 
Mach. Jeho prohlášení, že spo-
lečnosti nestihnou v letošním 
roce dokončit svou investici 
v Tylově ulici a pokračovat bu-
dou opět po zimě, sjednotilo 
opoziční i koaliční zastupitele. 
Stavbu investor podle zastupi-
telů zcela nezvládl a odnáší to 
obyvatelé města.

Už v červnu mělo město pře-
vzít stavbu od CPI Byty a za-
čít s rekonstrukcí komunika-
cí, chodníků a veřejného osvět-
lení. Oprava horkovodů se ale 
protáhla přes celé prázdniny 
a podle  Petra Macha bude po-
kračovat až do října. „Ulici Ty-
lovu nebudeme dokončovat le-
tos. Budeme pokračovat na ja-
ře. Pro nás je prioritní zajistit 
lidem teplo. Věřím, že technolo-
gie budou do září dokončeny, te-
rénní práce ale ne. Výkopy pro-
to letos zasypeme a část jich bu-
deme příští jaro opět odkrývat,“ 
uvedl Petr Mach, čímž nazdvi-
hl zastupitele ze židlí. „Už jen 
samotná žádost o prodloužení 
stavby o dvanáct týdnů vyvola-
la naprosté zděšení. Teď se do-
zvídáme, že budete kopat pří-
ští rok znovu,“ nechápal pří-
stup investora Roman Ziegler 
(ANO). „Od léta na firmu ape-
luji, aby práce urychlila a nebrz-
dila tak v investici město.  Sta-
vebník práci nezvládl. Sama 
jsem byla svědkem, že během lé-
ta byl na stavbě jeden pracovník 

na celou ulici. Pro obyvatele Ty-
lovy ulice je to neúnosná situa-
ce. Náš dodavatel, který měl bě-
hem léta rekonstruovat komuni-
kace, chodníky a veřejné osvět-
lení také nemůže čekat několik 
měsíců, než mu stavbu opoždě-
ně proti plánu předáme. Má své 
další závazky,“ uvedla starostka 
Kamila Bláhová. „Je to naprosto 
zpackaná akce. Zakročit by měl 
stavební úřad a využít speciál-
ního oprávnění a zahájit se sta-
vebníkem správní řízení a udělit 
sankce. Obyvatelům Tylovy uli-
ce by měl stavebník za průtahy 
stavby nabídnout kompenzaci,“ 

míní Daniel Volák (ODS). Petr 
Mach ale zastupitele ujistil, že 
se firma k žádným kompenza-
cím nechystá. 

Co na to lidi?

O slovo se přihlásil Vladimír 
Tuček, obyvatel Tylovy ulice. 
„Včera jsem přijel z práce a před 
naším vchodem byl obrovský 
dvoumetrový val z betonu. Pro 
staršího člověka nebo maminku 
s kočárkem k nepřekonání. Uli-
ce jsou rozkopané, lidé chodí po 
lávkách nad příkopy. Situace, 
kdy nevíme kudy chodit a jak 

se dostat domů, trvá už měsíce. 
Celé léto nikdo na stavbě nedě-
lá. Když už tam dělníci byli, by-
lo jim teplo, popíjeli si limoná-
dy někde ve stínu a nepracovali.  
Stavbu měl kontrolovat někdo 
z města,“ prohlásil Vladimír 
Tuček.  „Na stavbě jsme velmi 
často. Já osobně, vedoucí odbo-
ru i úředníci. Řešíme opakované 
stížnosti lidí. Jednáme s investo-
rem, firmou CPI Byty, která je 
za situaci v Tylově ulici odpo-
vědná. Snažíme se, aby stavbu 
urychlili, ale marně,“ popsala 
situaci Kamila Bláhová.    

(pur)

tylOvka ZůStává Dál rOZkOPaNá 
Pokračovat se bude i příští rok

HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč. 
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování, 
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.

Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní 
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.

Máte ukončené střední odborné učiliště?  
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na: 
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov - Záluží 
 
Nabíráme po celý rok.

18_0016_HR_operator_inzerce_130x184.indd   1 19.03.18   10:34

PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ

Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost 
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!

Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích 
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.

Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov 

Nabíráme po celý rok.

18_0016_HR_strojvedouci_inzerce_130x184.indd   1 19.03.18   10:34

Občané i politici jsou naštvaní. Tylova ulice je snad prokletá...
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Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

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.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

BEZPEČNÉ
A ČISTÉ
MĚSTO

JUDr. Daniel Volák
lídr kandidátky

Litvínov

5. a 6. října 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY

1

Radniční sklípek

Nejostřejší kritika ze strany 
občanů zazněla při projednává-
ní Radničního sklípku. Vedení 
města navrhlo nabídnout Rad-
niční sklípek Ústeckému kraji za 
korunu. Měla by se stát součástí 
Oblastního muzea Most a vznik-
nout by tu mělo muzeum s expo-
zicí odkazující na minulost Lit-
vínova a Krušných hor. Radnič-
ní sklípek, jednu z nejstarších 
budov Litvínova a místo první 
litvínovské radnice a městského 
vězení, se město pokoušelo bez-
úspěšně prodat. Zastupitelé se ni-
kdy neshodli na ceně, kterou zá-
jemci o objekt městu nabízeli. 
„Nechceme, aby historický objekt 
sloužil k soukromým účelům. Bý-
valého kronikáře Vladimíra No-
votného napadlo, že by mohl Rad-
niční sklípek sloužit jako muze-
um,“ prozradil místostarosta 
města Milan Šťovíček. V Radnič-
ním sklípku město roky provozo-
valo svou galerii. Po rekonstruk-
ci zámku Valdštejnů se ale gale-
rie přestěhovala do zámku a Rad-
niční sklípek zůstal prázdný. Pro 
využití muzea jsou prostory ide-
ální. „Na sklípek se přišel podí-
vat ředitel muzea i zástupci kra-
je a všichni jsou spokojení. Prosto-

ry Radničního sklípku nepotřebují 
rekonstrukci, jsou vhodné k oka-
mžitému nastěhování expozic,“ 
uvedl dále místostarosta. Litví-
nov žádné muzeum v současné 
době nemá. V Radničním sklíp-
ku by tak mohla být umístěna ex-
pozice Valdštejnů a litvínovské 
manufaktury, nebo s ohledem 
na možný zápis Kulturní hornic-
ké krajiny Krušnohoří na seznam 
UNESCO expozice dobývání rud 
a uhlí v Krušných horách. Záměr 
přenechat Radniční sklípek Ús-
teckému kraji ale nazdvihl ze žid-
lí některé občany. „Jste první, kdo 
neumí Radniční sklípek využít. 
A tak se raději historické budovy 
zbavíte. Když sami nevíte, co s tím 
objektem dál dělat, tak ho radě-
ji pronajměte,“ apeloval na zastu-
pitele Václav Bouše. Svou připo-
mínku měl také Petr Globočník: 
„Radniční sklípek je jednou z má-
la historických budov, které městu 
zbyly. Pronajali jste si za rozpači-
tých podmínek bývalou Komerč-
ní banku na kanceláře pro úřed-
níky, ale pro objekt města nemá-
te využití.“ S myšlenkou převést 
Radniční sklípek na kraj se ale 
ztotožnila koalice i opozice. „Ná-
jemce pro Radniční sklípek hledá 
město už řadu let. A marně. Vždy 
si někdo Sklípek vezme, neumí ho 

provozovat, udělá dluh na nájmu 
a vrátí ho. Navíc nájemce nebude 
do objektu investovat, to by zůsta-
lo na městě,“ postavil se za převod 
objektu na kraj také Martin Kli-
ka. „O převodu Radničního sklíp-
ku bezúplatně na Ústecký kraj 
musí ještě rozhodnout litvínovští 
i krajští zastupitelé. Zatím schva-
lujeme pouze to, že město začne 
s Ústeckým krajem jednat,“ připo-
mněla ještě starostka města Ka-
mila Bláhová. 

Dopravní terminál

Komplikaci do přípravy do-
pravního terminálu vnesla in-
formace insolvenčního správce, 
který městu oznámil, že má pro-
ti odkupu restaurace Jáva na ná-
draží výhrady. Restauraci město 
hodlá koupit od původního ma-
jitele, zbourat a pozemek využít 
jako součást nově vznikajícího 
dopravního terminálu. Problé-
mem je neuhrazený dluh sou-
časného majitele Jávy vůči tře-
tí osobě.  Plánovaný terminál je 
ale zbytečný podle občana Vác-
lava Boušeho: „Mluvíte o ter-
minálu za milióny, ale ještě ni-
kdo neviděl, jak má vypadat. Po-
třebuje Litvínov takové nádraží, 
odkud vyjíždí jen několik auto-
busů za den?“ Starostka města 
informovala, že studii nového 
dopravního terminálu si každý 
může prohlédnout na webových 
stránkách města. Nové nádra-
ží bude vizitkou Litvínova a na-

víc na jeho realizaci získá Litví-
nov dotaci. 

Svoz odpadu

Zastupitelé schválili nejvhod-
nější nabídku na zajištění kom-
plexního nakládání s komunál-
ními odpady včetně provozu 
sběrného dvora. Město za odpa-
dy zaplatí 98 milionů korun. Ce-
na přišla jako přehnaná občano-
vi Václavu Boušemu. Ten se také 
pustil do kritiky svozové společ-
nosti. „V minulosti platilo měs-
to o dvacet miliónů korun mé-
ně. Proč najednou chceme firmu 
přeplácet. Platíme navíc za špat-
né služby. Společnost popelnice 
nemyje, nedezinfikuje a polovina 
z nich je špatně označená,“ upo-
zornil. S kritikou ale nesouhla-
sila ani opozice, ani koalice. Po-
dle vedoucího odboru nakládání 
s majetkem Petra Řeháčka svozo-
vá firma popelnice vymývá a dez-
infikuje pravidelně. „Cena se sa-
mozřejmě musela zvýšit. Stoupa-
jí platy zaměstnanců, ceny pohon-
ných hmot. Kdysi jsme zkoušeli 
vypočítat, kolik by stálo, pokud by 
město provozovalo svoz a likvidaci 
odpadů samo a došli jsme na část-
ky mnohem vyšší, než za kolik to 
pro Litvínov udělá Marius Peder-
sen,“ zastal se dodavatele Martin 
Klika. „Cenu navyšují také duo-
nádoby, které jsme dříve neměli 
a o které je mezi obyvateli města 
zájem,“ připojil se místostarosta 
Milan Šťovíček.                      (pur)

Na poslední zastupitelstvo v litvínově 
dorazili občané s kritikou

Ing. Karel Sobík 
Dita 
Vilhelmová

Daniela Volá-
ka (ODS) zajíma-
lo, zda rada měs-
ta  stojí za ředitel-
kou základní ško-
ly s rozšířenou 
výukou jazyků Ha-
nou Kaškovou. 
„V minulém škol-
ním roce se ve škole 
odehrál incident se 
šikanou, který ře-
ditelka řešila. Ny-
ní se ve škole me-
zi rodiči šíří zprávy, že za svůj 
postup bude z funkce odvolá-
na. V nejistotě je také pedago-
gický sbor školy.“ Na jeho do-
taz odpověděla místostarostka 

Erika Sedláčková: 
„Rada města zcela 
stojí za ředitelkou 
Hanou Kaškovou. 
Nemáme žád-
ný důvod k perso-
nálním změnám 
a jsme přesvědče-
ni, že ředitelka ce-
lou záležitost ře-
šila správně.“ Na 
stranu Hany Kaš-
kové se postavil 

také radní Roman 
Ziegler. Podle jeho mínění  ře-
ditelka postupovala tak, jak 
měla a rada nemá důvod se zá-
ležitostí v kompetenci ředitele 
zabývat.

Martin Klika 
(ČSSD) směřoval 
interpelaci  na sta-
rostku Kamilu Blá-
hovou: „Dodnes ne-
chladí spodní ledo-
vá plocha zimního 
stadiónu, kde mají 
trénovat děti. S ob-
čanským sdružením 
HC Litvínov, které 
má spodní stadión 
od města pronaja-
tý na deset let, nikdo 
nekomunikuje. Zdržela se inves-
tice do rekonstrukce strojovny, 
ale s námi o průběhu akce nikdo 
nemluví. Nevíme, proč tato situ-
ace nastala ani jak dlouho bude 

trvat. Kdy bude mít 
spodní hala koneč-
ně led.“ 

„Za zdržením je 
porucha selanko-
vého potrubí, kte-
ré se během inves-
tiční akce zaneslo. 
Pokoušeli jsme se 
ho bezúspěšně pro-
pláchnout. Nyní ob-
jednáváme chemic-
ké čistění. Až bu-

de selankové potrubí 
v provozu, začne se chladit. Je to 
mimořádná věc a za to, že nebylo 
občanské sdružení informováno, 
se omlouvám,“ odpověděla sta-
rostka.                                   (pur)

Interpelace litvínovských zastupitelů

LITVÍNOV – poslední jednání litvínovských zastupitelů se obešlo bez 
hádek. Do zastupitelstva města  se ale přišli opřít občané. hlas lidu 
nesouhlasil například s výběrem firmy na svoz odpadu, nelíbila se my-
šlenka krajského muzea v Radničním sklípku ani příprava dopravního 
terminálu.

LITVÍNOV - průběh rozpočtu za 
první pololetí letošního roku 
předložilo vedení města zastu-
pitelům. hospodaření města je 
podle vedoucí finančního odbo-
ru Jany Lankové i podle starostky 
Kamily Bláhové, v jejíž gesci jsou 
finance, dobré. Stejný názor ale 
nesdílí zastupitel Daniel Volák .

Město za 1. pololetí hospoda-
řilo s přebytkem. Pozitivní výsle-
dek ovlivnil vývoj daňové výtěž-
nosti. Daně jsou rozpočtovány 
ve výši 321 000 tis. Kč. Skutečně 
byly naplněny na 55,39 %. Vývoj 
daní ovlivní i další hospodaření 
města. Plnění příjmů za 1. polole-
tí činí 253 milionů korun a čerpá-

ní výdajů  210 milionů. Saldo pří-
jmů a výdajů za 1. pololetí je 43 
milionů. Za pochvalu ale nestojí 
hospodaření města podle Danie-
la Voláka. „Co je dobrého na tom, 
že máme peníze na účtu, ale ne-
máme proinvestováno? Kapitálo-
vé výdaje jsou naplněny pouze na  
9 procent. Občané pak ve městě vi-
dí pouze rozkopané ulice, nedo-
končené investice,“ ohradil se pro-
ti průběhu rozpočtu Daniel Vo-
lák. „S koordinací investic je obrov-
ský problém. V pololetí sice nejsou 
investice naplněny, ale teď stavíme 
a odrazí se to v rozpočtu na konci 
roku,“ připomněla starostka Ka-
mila Bláhová.                         (pur)

Daniel volák:  
ve městě váznou investice

Martin KlikaDaniel Volák
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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

„Na plaveckou halu požadu-
jeme navýšit rozpočet o částku 
820 tisíc korun. Jednak z důvodu  
zpracování projektové dokumen-
tace ke změně územního rozhod-
nutí a dále pak z důvodu zpra-
cování návrhu interiérů nového 
objektu plavecké haly, jenž nebyl 

zadáním pro zpracovatele projek-
tové dokumentace,“ informova-
la zastupitele vedoucí finančního 
odboru Jana Lanková. 

Za zpracování návrhu interi-
érů se ale zastupitelům nechtě-
lo zaplatit 550 tisíc korun. „Ne-
stačím se divit, že si chceme ob-

jednávat obrázky za 550 tisíc ko-
run. Tam budou skříňky a lavičky 
do sauny, k tomu nepotřebuje-
me za půl miliónu korun návrh. 
Když jsem říkal, že salámovou 
metodou budeme postupně k ba-
zénu přidávat další a další nákla-
dy, až se dostaneme na 300 milió-
nů korun, moc jsem neprohádal,“ 
zkritizoval rozpočet bazénu Da-
niel Volák (ODS). Podpořil ho 
také Martin Klika (ČSSD): „Za 
čtyři roky máme jen obrázky no-

vého mostu, plaveckého bazénu, 
smuteční síně, ale do země ješ-
tě kopnuto není. Chtěli jsme lev-
ný bazén, jak ho navrhl SPOR-
TaS. Teď máme megalomanskou 
stavbu a náklady dál narůstají.“ 
Navzdory připomínkám opozice 
koaliční zastupitelé rozpočtové 
opatření schválili. Podle vedení 
města je totiž pozdě řešit vybave-
ní plaveckého bazénu až v době, 
kdy bude stát a projekt na vyba-
vení interiéru je nezbytný.  (pur)

Stavba bazénu na koldomu opět na přetřesu
LITVINOV – Stavba bazénu na Koldomu opět vnesla bouři do jed-
nání litvínovského zastupitelstva. Opozice kritizovala navýšení 
rozpočtu na projektovou přípravu plaveckého bazénu o 820 tisíc 
korun. 

MOST – Sedmadvacet studentů 
mostecké zdravotnické školy 
se začátkem tohoto týdne sešlo 
v Ekologickém centru Most, kde 
proběhlo zahájení čtvrté řady 
projektu  Uhelná maturita 2018.

Cesta za poznáním aneb 
Uhelná maturita je projekt, kte-
rý pro studenty středních škol 
připravuje Ekologické centrum 
Most ve spolupráci se společ-
ností Vršanská uhelná.  Smylsem 
projektu je prohloubit a zlepšit 
vztah mladé generace k nerost-
nému bohatství naší republiky 
a především k uhlí. Studenti bu-
dou soutěžit a v závěru projek-
tu „maturovat“ z celkem deví-
ti témat, která si studentky lo-
sovaly. Na těch budou pracovat 
ve skupinkách. „V rámci Uhel-
né maturity vás čekají semináře 
a také výjezdy do terénu, kde zís-
káte informace, co všechno těžba 
uhlí obnáší a jak to všechno vů-
běc začne,“ uvedla první setkání 
ředitelka Ekologického centra 
Most Martina Černá. První vý-
jezd čeká studenty do povrcho-
vého lomu Vršany, dále navštíví 
Výzkumný ústav hnědého uh-
lí a Teplárnu Komořany, navští-
ví Elektrárnu Počerady a Pod-
krušnohorské technické muze-
um. „Setkáte se s geologem, který 
vám ukáže vzácné nálezy kame-
nin a minerálů z těžebních loka-
lit. Letošní novinkou je návštěva 
teplárny, kde si budete moci i sa-
mi zatočit kohoutem ke spouště-
ní tepla,“ dodala Martina Černá. 

(nov)

Zdravotníci absolvují Uhelnou maturitu

MATURITNÍ TéMATA
1. Uhlí jako surovina
2. Historie těžby uhlí na Mostecku3. Vzácné nálezy při těžbě uhlí4. Horník dříve a dnes
5. Těžba uhlí – technologie, stroje6. Uhlí jako zdroj inspirace7. Rekultivace na Mostecku8. Historie a současnost užití uhlí9. Druhá tvář těžby uhlí

V politickém 
uskupení SNK – 
ED kandiduje už 
čtvrté volební ob-
dobí, v politice te-
dy není žádným 
nováčkem. I po 
ukončení hokejo-
vé kariéry, ve které 
dosáhl všech úspě-
chů, kterých se 
v tomto sportu do-
sáhnout dá, zůstal 
hokeji věrný. Dnes 
stojí v čele HC 
Verva Litvínov a byl to právě on, 
kdo litvínovský hokej v loňské 
sezóně doslova ukradl hroba-
řům z lopaty. Protože má sport 
ve svém srdci, je také jeho hlav-
ním volebním tématem. „Setká-
vám se často s mladými lidmi, 
chodím do škol a vidím, jak dě-
ti tloustnou. Chybí jim vztah ke 
sportu, takové každodenní spor-
tování, jaké bylo samozřejmé 
pro naši generaci. Je mi jasné, že 
sport má dnes velkou konkuren-
ci v internetu, mobilech a počíta-
čích. Přesto chci vrátit děti na lit-
vínovská sportoviště. Zimní sta-
dión i sportovní hala jsou v dob-

rém stavu, co ale 
potřebuje zásadní 
investici, je areál 
letních sportů na 
Lomské. Je připra-
vena studie, podle 
které by areál ne-
musel sloužit jen 
fotbalu. Kolem ce-
lého areálu by ved-
la dráha pro in-
-line. Přibyla by 
dvě hřiště, jed-
no travnaté a jed-
no s umělým povr-

chem. A v prostoru za současný-
mi šatnami by mohlo být záchyt-
né parkoviště pro 250 osobních 
aut. Tím by se vyřešil také pro-
blém s parkováním v době hoke-
je. Sportování ale není primárně 
pouze o sportovištích. Nejdůleži-
tější jsou lidé, kteří se chtějí dě-
tem věnovat. Je proto nutné pod-
porovat sportovní kluby tak, aby 
si mohly dovolit kvalitní trenéry, 
vybavení pro děti a hlavně přija-
telné členské příspěvky, které by 
umožnily sportovat každému dí-
těti v Litvínově,“ nastínil mož-
nou budoucnost sportu v Litví-
nově Jiří Šlégr.                         (V.I.)

lídrem Sdružení nezávislých kandidátů 
– evropských demokratů je Jiří Šlégr

„ChCI vrátIt DětI Na lItvíNOvSká SPOrtOvIŠtě“
Ji

ří 
Šl

ég
r

Jiří Šlégr
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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

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

„Poslední čtyři roky byly vel-
mi náročné. Město překonáva-
lo řadu problémů, ale uspělo se 
ctí. Podařilo se nám splnit vše, 
co jsme si pro Meziboří předse-
vzali a co město posunulo vpřed. 
Za celým zastupitelstvem i vše-
mi úředníky a zaměstnanci měs-
ta stojí ohromný kus práce. Jejich 
výsledky jsou ale vidět na první 
pohled. Během posledních čtyř 
let město investovalo do několi-
ka významných projektů, ale ta-
ké do pravidelné údržby a opravy 
svého majetku. Za poslední čty-
ři roky město hospodařilo s pře-
bytkem a žádná krajská kont-
rola nezjistila nikdy pochybe-
ní v hospodaření města. Celkově 
můžeme konstatovat, že město je 
v dobré finanční kondici,“ podě-
koval zastupitelům Petr Červen-
ka. „Poděkování patří také sta-
rostovi města,“ připojil se radní 
Jan Novák. 

V dalších bodech byli zastu-
pitelé informováni, jak je na 
zimní sezónu připravena me-
zibořská sjezdovka a dozvěděli 
se, že v minulé sezóně vydělala 
na jízdném 185 tisíc korun. Bě-
hem léta proběhly nutné opra-
vy a údržba vybavení zimního 
areálu.  

Bez výhrad prodali zastupi-
telé 277 m2 za účelem vybudo-
vání terasy u restaurace U Kry-
la. Seznámili se také s vyúčtová-
ním uplynulé topné sezóny. Na 
otázku Pavla Kopeckého, jak se 
společnosti DOTERM SEVICE 
daří udržovat stále stejnou cenu 
tepla, odpovídal ředitel společ-
nosti Josef Zástava: „Cena tepla 
v Meziboří je jedna z nejnižších 
v celé republice. Promítly se do 
ní investice z posledních let, pro-
pojení zdrojů tepla, rekonstruk-
ce malých kotelen, kogenerace 
na kotelně S. Teď už ale nemáme 
kam dál jít. Nyní už musí cena 
tepla kopírovat vývoj ceny vstu-
pů, tedy plynu. A ten má v pří-
ští topné sezóně raketově zdra-
žovat.“ 

Zastupitelé dále za sníže-
nou cenu prodali část pozemku  
č. 225/175. Nový majitel zde plá-
nuje vybudovat oddechovou zó-
nu pro veřejnost a revitalizovat 
pramen vody, ze kterého umož-
ní veřejnosti odběr. Naopak od-
mítli prodat část pozemku ža-
dateli, který chtěl pozemek při-
členit ke své nemovitosti. „Ža-
datel provozuje pneuservis a má 
povinnost od zákazníků odebí-
rat ojeté pneumatiky. Hrozí, že je 

bude skladovat na tomto pozem-
ku. Město by proti tomu nemě-
lo šanci zasáhnout,“ upozornil 
místostarosta Oldřich Malý. Za-
stupitelé se proto rozhodli na-
bídnout žadateli prozatím pou-
ze pacht, tedy nájem pozemku. 
Zastupitelé také schválili smlou-
vu o spolupráci s městem Lit-

vínov, na jejímž základě mů-
že Meziboří pokračovat ve stav-
bě chodníku mezi Mezibořím 
a Litvínovem také na pozemcích 
sousedního města. Na vybudo-
vání chodníku žádá Meziboří 
o dotaci z programu Bezpečně 
autem, na kole, pěšky i veřejnou 
dopravou.                              (pur)

Petr červenka: Meziboří má za sebou 
náročné čtyři roky, ale obstálo se ctí

MEZIBOŘÍ- poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním obdo-
bí se v Meziboří neslo v duchu bilancování. Starosta petr Červenka 
shrnul uplynulé čtyři roky a poděkoval zastupitelům. 

BUS 1 – Odjezdy
9:25 12:25 Braňany sídliště
9:30 12:30 Mariánské Radčice křižovatka
9:35 12:35 Lom autobusová zastávka
9:40 12:40 Osek Tesco
9:45 12:45 Horní Lom aut. zastávka u pneuservisu
9:48 12:48 Koldům 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 Litvínov autobusové nádraží
9:55 12:55 Litvínov Kaufland
10:00 13:00 Greiner packaging s.r.o.

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
      Těšit se můžete na: Prohlídky výroby / Hudební 

vystoupení / Historický šerm / Atrakce pro děti 
 Soutěž o hodnotné ceny / Občerstvení 

Exklusivní host:Lukáš Pavlásek

BUS 1 - Odjezdy

9:25 12:25 Braňany sídliště

9:30 12:30 Mariánské Radčice křižovatka

9:35 12:35 Lom autobusová zastávka

9:40 12:40 Osek Tesco

9:45 12:45 Horní Lom aut. Zastávka u pneuservisu

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 Litvínov autobusové nádraží

9:55 12:55 Litvínov Kaufland

10:00 13:00 Greiner packagins s.r.o.

Starosta Petr Červenka se loučil a děkoval zastupitelům za práci.

Dvojkou na kandidátce litví-
novských sociálních demokra-
tů je Thomas Sebastien Müller. 
Pracuje v tomto  volebním obdo-
bí v litvínovském zastupitelstvu. 
Vždy upozorňoval na problémy, 
které se podle jeho mínění měly 
řešit, ale neřešily. Kromě bezpeč-
nosti a sociálně vyloučené loka-
lity Janov jsou to také sportoviš-
tě, která stále marně čekají na fi-
nanční injekci.

Říkáte, že zajistíte pro litví-
novský sport peníze. Z jakých 
zdrojů? 

V současné době je vypsá-
na výzva ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, do které 
je možné podávat žádosti o do-
taci na rekonstrukci sportovišť. 
Sociální demokraté mohou vyu-
žít svých zkušeností s čerpáním 
dotací na sportoviště a pomoci 
sportovcům v Litvínově s jejich 
projekty. Spolupracujeme s Mi-
roslavem Mikoláškem, předse-
dou volejbalového klubu, který 
má například připravenou pro-
jektovou dokumentaci na vý-
stavbu nového objektu na vo-
lejbalových kurtech. Nová bu-
dova nahradí nejen klubovnu, 
ale hlavně šatny sportovců, kte-
ré jsou v současné době na hra-
ně hygienických norem. Volejba-
lový oddíl získal už před čtyřmi 
lety dotaci na volejbalové kurty, 
na zázemí pro volejbalový oddíl 
už ale nedošlo. Nic se na tom ne-
změnilo ani během uplynulých 
čtyř let. Ve spolupráci s HC Lit-
vínov, o.s. se připravuje také pro-
jektová dokumentace na opra-
vu a modernizaci sportovně re-
habilitačního centra pro mládež 
v prostorách Zimního stadiónu 
Ivana Hlinky. S mecenášem lit-
vínovského mládežnického fot-
balu Zdeňkem Uhlířem spolu-
pracujeme na přípravě studie do-
končení areálu letních sportů na 
Lomské, kde by měla přibýt dal-

ší dvě hřiště s travnatým a umě-
lým povrchem a divácké tribuny. 
Fotbalový klub se tak kompletně 
přesune do areálu letních spor-
tů a uvolní se plocha letního hři-
ště v těsném sousedství zimního 
stadiónu. 

peníze do sportovišť jsou 
jedna věc, jak ale pomůžete 
dětem, jejichž rodiny nema-
jí dostatek prostředků na ná-
kladné vybavení a členské pří-
spěvky?

Vždycky jsme se snažili, aby do 
Litvínova tekly peníze z různých 
zdrojů, a to především na sport 
pro mládež. Sociální demokraté 
na úrovni kraje zajistili pravidel-
nou finanční podporu z rozpoč-
tu kraje pro sportovní akademie 
mládeže, samozřejmě napříč ce-
lým krajem. V Litvínově na tuto 
podporu dosáhl pouze HC Litví-
nov, o.s. Je ale otevřená všem, kdo 
splní podmínky. Jednou z nich je 
i fungující sportoviště s vybave-
ním, které odpovídá hygienic-
kým normám. A to by díky do-
tacím mohli mít volejbalisté i fot-
balisté v Litvínově.                  (V.I.)

thomas Sebastien Müller: Zajistím 
pro sport v litvínově peníze

Vím, jak zajistit peníze pro sport v Litvínově. Je 
pro nás důležité, aby mohly v Litvínově spor-
tovat všechny děti, které o to stojí. 



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. 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  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. Te-
lefon: 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. Tele-
fon 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, ostat-
ní 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

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.

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj 
vyhlásil pro akademický rok 
2018/2019 stipendijní pro-
gramy. Nabídne stipendium  
50 000 korun ročně studentům 
medicíny a 30 000 korun pro 
budoucí nelékařské pracovní-
ky, kteří se zavážou po škole 
pracovat na severu Čech. 

Stipendijní programy jsou 
dva.  „Stabilizace lékařů, zub-
ních lékařů a farmaceutů 
v Ústeckém kraji“ a  stipendij-
ní program „Stabilizace nelé-
kařských zdravotnických pra-
covníků v Ústeckém kraji“.  
Podávání žádostí je možné do 
27. září 2018. Bližší informa-
ce můžete nalézt na webových 
stránkách v sekci: Ústecký kraj 
> dotace a granty > zdravot-
nictví. Kontaktní osoba: Jana 
Krpešová, +420 475 657 432, 
krpesova.j@kr-ustecky.cz

Stipendijní program „Sta-
bilizace lékařů, zubních léka-
řů a farmaceutů v Ústeckém 
kraji“

Program je určen pro stu-
denty lékařských a farmaceu-
tických fakult, kteří budou po 
dokončení studia plnit záva-
zek u vybraného poskytovate-
le zdravotních služeb a vyko-
návat tak povolání lékaře, zub-
ního lékaře nebo farmaceuta.

Stipendijní program „Sta-
bilizace nelékařských zdra-

votnických pracovníků v Ús-
teckém kraji“

Program je určen pro stu-
denty nelékařských zdravot-
nických oborů vysokých škol  
a žáky zdravotnických oborů 
vyšších odborných škol, kte-
ří po dokončení studia bu-
dou plnit závazek u vybrané-
ho poskytovatele zdravotních 

služeb a vykonávat tak nelé-
kařské zdravotnické povolání. 
Program je vhodný i pro stá-
vající pracovníky v oborech 
praktická sestra, zdravotnic-
ký záchranář, porodní asis-
tentka, dětská sestra dle § 5a 
odst. 1 písm.a) nebo b) zákona 
č.96/2004 Sb.                      

 (nov)

Ústecký kraj nabízí budoucím lékařům 
i nelékařům stipendia

Dobrovolní hasiči z šesta-
dvaceti obcí a měst mají ny-
ní nové modernější vybavení 
v hodnotě šest milionů korun. 
Dostali 13 motorových stříka-
ček Tohatsu VE 1500 a 17 dý-
chacích přístrojů. Slavnostního 
předávání darů se zúčastnil ta-
ké zástupce Tohatsu Japonsko 
Genki Tamura a jednatel fir-
my Tohatsu Radim Zábranský. 
„Za Ústecký kraj musím říct, že 
si vaší práce nesmírně vážíme. 
O nepostradatelnosti a hlavně 
náročnosti vaší práce jsme se 
přesvědčili hned několikrát při 
povodních a dalších mimořád-

ných událostech. A i proto je dů-
ležité, aby byli hasiči a celkově 
složky IZS vybavováni moder-
ní technikou. Nejlepší by bylo, 
abyste tuto techniku mohli po-
užívat jen při soutěžích i trénin-
ku a ne při ostrých zásazích,“ 
řekl první náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje Martin Kli-
ka. „Chtěl bych především podě-
kovat Ústeckému kraji, že štěd-
ře a pravidelně podporuje dob-
rovolné hasiče a váží si jejich 
práce,“ dodal náměstek ředite-
le HZS Ústeckého kraje Martin 
Laníček. 

(nov) 

Náměstek klika předal hasičům novou techniku
ÚSTECKÝ KRAJ - při příležitosti finále hasičských soutěží Stimax Cup 
a Tohatsu Fire Cup, které se konaly pod záštitou hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníčka, převzali dobrovolní hasiči z rukou prv-
ního náměstka hejtmana Martina Kliky novou techniku.

Významné životní jubileum 95 let oslavila Marketta Frenyáková, 
uživatelka Domova sociálních služeb v Meziboří. K narozeninám 
jí popřáli nejen zaměstnanci sociálního zařízení, ale také zástupky-
ně Krajského úřadu Ústeckého kraje Věra Běhounková. „Paní Mar-
kétka je na svůj věk velmi vitální. Ráda se podívá do zahrady, ráda si 
dá dobré jídlo. Navštěvuje ji rodinný přítel. Popřát jí můžeme hlavně 
hodně zdraví,“ říká ředitelka zařízení Marcela Kačalová. K naroze-
ninám se jubilantce sešlo hned několik kytic, kterými jí zaměstnan-
ci zařízení vyzdobili pokoj.                                                              (pur)

95 svíček na dortu

Budoucí lékaři a nelékaři se mohou hlásit o krajská stipendia.

Martin Klika si práce hasičů nesmírně váží.

Jubilantce přišla popřát řada gratulantů.
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V neděli na derby 
s Chomutovem

Další domácí utkání se-
hrají extraligoví hokejisté 
HC Verva Litvínov v  neděli 
23. září. Čeká je od 17.30 ho-
din na ledě Zimního stadio-
nu Ivana Hlinky derby s  tý-
mem Piráti Chomutov. 

Lvi v sobotu vyrukují 
na Řisuty

Druholigoví hokejisté tý-
mu Mostečtí Lvi se po stře-
dečním utkání v  Sokolově 
opět představí na domácím 
ledě. V sobotu 22. září změ-
ří síly s  celkem HC Řisuty. 
Utkání na ZS v Mostě začíná 
v 17.30 hodin. 

Souš doma vyzve 
Chomutov 

Další utkání fotbalové di-
vizní skupiny B sehraje ce-
lek Baníku Souš na domácím 
hřišti. Stane se tak v  sobotu 
22. září a jeho soupeřem bu-
de tým sousedního Chomu-
tova. Utkání Baník Souš – 
FC Chomutov začíná v 16.30 
hodin. 

Mostecký FK cestuje 
do Nymburka

Nováček fotbalové divi-
ze Mostecký FK po porážce 
v derby se Souší (0:3) cestuje 
za svým soupeřem do Nym-
burka. Zde se představí v ne-
děli 23. září od 16.30 hodin.

Kombinovaný tým 
nastoupí proti 

Vilémovu

V krajském přeboru fot-
balistů se představí kombi-
novaný tým Sokol Horní Ji-
řetín/FK Litvínov na domá-
cím hřišti. Jeho soupeřem 
bude v  sobotu 22. září ce-
lek SK STAP – TRATEC Vi-
lémov. Zápas začíná v  16.30 
hodin. 

Ligoví dorostenci se 
představí doma

Česká liga dorostu pokra-
čuje o víkendu dalšími zápa-
sy. Oba ligové týmy z Mostu 
se představí v  neděli 23. zá-
ří na domácím hřišti. Mos-
tecký FK starší dorost U19 – 
FC MAS Táborsko hraje od 
12.00 hodin. Mostecký FK 
mladší dorost U17– FC MAS 
Táborsko hraje od 14.15 ho-
din. Oba zápasy proběhnou 
na Fotbalovém stadionu Jo-
sefa Masopusta. 

Mladší žákyně  
a mladší žáci hrají 

doma

Mladší žákyně U14 Bas-
ketbalového klubu Baník 
Most budou hrát utkání Žá-
kovské ligy doma v neděli  
23. září od 13:00 hodin ve 
sportovní hale v Mostě. Je-
jich soupeřkami budou hráč-
ky BA Sparta Praha. Ve stej-
ný den, ale od 15.00 hodin 
pak nastoupí k utkání mlad-
ší žáci U14 proti USK Pra-
ha.                                       (jak)

Ještě než začal samotný zá-
pas, všichni vzdali hold nedáv-
no zesnulému Jiřímu Ambrožo-
vi, bývalému hráči a dlouholeté-
mu pracovníkovi Litvínova, jenž 
tragicky zahynul na konci srpna. 

Samotné utkání pak mělo za-
jímavý průběh. Domácí šli do 
dvoubrankového vedení. Zlín 
dokázal snížit, nicméně Litvínov 
přidal třetí branku. Když hosté 
tým v žluto – černém zatlačili do 
defenzívy a z tlaku díky přesilov-
ce vydolovali kontaktní gól, při-
šla chvíle domácího Mikúše, kte-
rý znovu stanovil náskok o dvě 
branky. Výhru pak z  brejku za-
vršil střelou do opuštěné zlínské 
klece Tůma.

„Domácím jsme umožnili na-
ší nedisciplinovaností lehčí vstup 
do utkání. Oslabení, pak men-
ší osobní trest, který nám nabou-
ral naši sestavu. V pěti jsme ne-
byli horší tým, měli jsme dostatek 
příležitostí na to s tím zápasem 

něco udělat. Rozhodl čtvrtý gól, 
který neměl být, protože bylo pět 
minut do konce a stále bylo o co 
hrát. Nicméně herně jsme byli 
spokojení s tím, co hráči předvá-
děli. Chtělo by to trošku víc disci-
plíny a věřím, že v následujících 
zápasech to bude lepší,“ komen-
toval průběh utkání trenér hos-
tujícího Zlína Robert Svoboda.

„Hodnocení utkání bude po-
zitivní. Navážu na trenéra hos-
tí, Zlín se představil dobrou ofen-
zivní hrou. Samozřejmě nám po-
mohlo, že jsme měli trošku del-
ší přesilovku a podařilo se nám 
vstřelit branku. Tím jsme samo-
zřejmě chytili začátek utkání.  
Ale při  hře pět na pět to bylo vel-
mi vyrovnané utkání.   Inkaso-
vali jsme gól, ale jak říkal trenér 
hostí, nám se podařilo okamžitě 
odpovědět, což byl asi zlomový 
moment utkání, a pak samozřej-
mě powerplay, kdy se nám poda-
řilo vzít kotouč a vstřelit závěreč-

nou branku,“ řekl po utkání do-
mácí trenér Radim Skuhrovec. 
Litvínov se po vítězství nad Zlí-
nem stal lídrem extraligové ta-
bulky.

HC Verva Litvínov – PSG 
Berani Zlín 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). 
Branky a nahrávky: 6. Kubát (F. 
Lukeš, Gerhát), 16. Matoušek 

(Jurčík), 37. V. Hübl (F. Lukeš, 
Myšák), 56. J. Mikúš (Petružá-
lek, Lukeš), 59. D. Tůma (Tráv-
níček) – 34. J. Ondráček (Frei-
bergs, Šlahař), 55. Šlahař (Her-
man). Rozhodčí: Pavlovič, Pra-
žák - Pešek, Špringl . Vyloučení: 
5:1,  využití: 1:2. Diváci: 5 725. 
Střely na branku: 30:23. 

Sestava HC VERVA Litví-
nov: Janus – Hunkes, Baránek, 
Sörvik, Kubát, L. Doudera, Ščot-
ka, Šesták – Petružálek, J. Mik-
úš, J. Černý – Myšák, V. Hübl, F. 
Lukeš – D. Tůma, Gerhát, Tráv-
níček – Jurčík, M. Hanzl, Ma-
toušek. Trenéři: Milan Razým 
a Radim Skuhrovec. (jak)

Po výhře nad Zlínem je litvínov lídrem tabulky
LITVÍNOV – Dvě utkání a dvě vítězství. hokejisté extraligového hC 
Verva Litvínov zahájili svou jubilejní sezonu tak, jak nejlépe mohli. 
Doma Verva navázala na vítězství proti Mladé Boleslavi a poradila 
si se Zlínem. Tým držel svými zákroky brankář Janus a první bod si 
připsala mladá naděje týmu a čerstvá posila Jan Myšák. 

„Je to trochu smolná prohra, 
ale bohužel našemu týmu, kte-
rý před sezonou prošel výraz-
nou obměnou, chybí ještě do-
statečná zkušenost, aby doká-
zal zvládat zápasy proti tak sil-
nému protivníkovi, jakým je 
Šaľa. Naše hra trpí ještě urči-
tou nevyrovnaností a bude ně-
jaký čas trvat, než se nám po-
daří dostat se na úroveň, kde 

jsme byli v uplynulé sezoně,“ 
komentoval výsledek Peter 
Dávid, trenér mosteckých há-
zenkářek. 

Mladému týmu Černých an-
dělů chyběl na Slovensku jen 
příslovečný krůček k zisku ale-
spoň bodu. 

„To, co jsme si tak pochva-
lovali vloni, nám tentokrát bo-
hužel chybělo. Ještě neumíme 

v rozhodujících fázích ovlád-
nout zápas a obrátit ho v náš 
prospěch. A i když nás těsná 
prohra mrzí, jsou právě tak-
to těžké zápasy velmi důleži-
té, abychom nasbírali potřebné 
zkušenosti,“ dodal trenér.

Duslo Šala – DHK Baník 
Most 26:25 (17:14). Branky 
Mostu: Kovářová 6, A. Kostel-
ná 5/1, Mikulčík 4, Zachová 3, 
K. Kostelná 2, Jungová 2, Šust-
ková, Eksteinová a Buchnero-
vá po 1. 

(jak)

Ze Slovenska návrat s těsnou porážkou

MOST – Ani napotřetí nemělo 
městské divizní fotbalové der-
by jiného vítěze, než celek Ba-
níku Souš. Mostecký FK na sou-
peře nestačil a odešel nakonec 
poražen 3:0. Souš si tak mohla 
po výborném výkonu připsat 
třetí derby vítězství, zatímco 
Mostu se ani v  jednom z  utká-
ní nepovedlo vstřelit jedinou 
branku. Ta předchozí totiž pro-
hrál 5:0 a 2:0.

Za vítěze se dvakrát nád-
herně trefil středopolař Domi-
nik Nobst a třetí branku přidal 
skvěle umístěnou střelou k tyči 
Matyáš.

Mostecký FK – Baník Souš 
0:3 (0:2). Branky: 24. a 33. No-
bst, 55. Matyáš. Rozhodčí: Váňa, 
ŽK 6:2. 584 diváků.

Sestava MFK: Hanus – Tan-
coš, Lácha, Černý (46. Mir-
ga), Bíro (70. Ryška), Stožický, 
Kotlan (46. Šípek), Šoupa, Ka-
sal, Vait (70. Rubeš), M. Machá-
ček. Trenér: Tancoš.

Sestava Souše: Pettík – Pá-
tek (78. Strnad), Bohata, Pro-
kop, Popelka (71. P. Hlaváček), 
Běloušek, Christof, Dolejší (30. 
Vávra), Nobst (85. M. Hlavá-
ček), Matyáš, Štípek (75. Zápo-
tocký). Trenér: Johana.       (jak) 

MOST – při prvním domácím vy-
stoupení v  II. hokejové lize tým 
Mosteckých Lvů neuspěl v  sou-
boji s pražskou Kobrou. Nakonec 
padl těsným výsledkem, když 
o vítězi musely rozhodnout sa-
mostatné nájezdy.

Mostečtí Lvi – Kobra Praha 
4:5sn (0:1, 3:1, 1:2 – 0:0 – 0:1). 
Branky a nahrávky: 27. Hrdlička 
(Polák), 35. Fučík (Smolka, Bakr-
lík), 38. Mical (Smolka), 47. Ba-
krlík (Čmolík, Mical) – 4. Ne-
strašil (Schejbal), 32. Tuma (Jed-
lička), 45. Šmerha (Jedlička, Tu-

ma), 58. Nestrašil (Ryzák), 65. 
Ryzák (TS). Rozhodčí: Hlinka – 
Marek, Tichý. 

Sestava Mostečtí Lvi: Hanuljak 
– Urbánek, Polák, Kunrt, Havlůj, 
Fučík Roman, Plichta,  Kuncl – T. 
Přeučil, Hrdlička, Bakrlík, Kýhos, 
Böhm, P. Přeučil, Smolka, Mi-
cal, Čmolík,  Mála. Trenér: Kaš-
ťák. Sestava Kobra Praha: Mouček 
– Drahorád, Skočovský, Schejbal, 
J. Verbík, R. Verbík, Ryzák,  Kyse-
la, Nestrašil, Jedlička, Šmerha, Tu-
ma, Šteiner, Slabý, Šťastný, Hlin-
ka. Trenér: Šeba.                         (jak)

„Účast v roli vodiče už po-
tvrdil motocyklový závodník, 
účastník světového šampionátu 
superbiků Jakub Smrž,“ prozra-
dila hlavní organizátorka ak-
ce a ředitelka polygonu společ-
nosti Autodrom Most Veroni-
ka Raková. Zájemci se mohou 
do závodu stále hlásit. 

Účastníci běhu i diváci se 
podle Rakové mohou také tě-
šit na další známé sportovce, 
jednání s nimi pokračují. Star-
térem by mohl být trojnásob-
ný šampion evropského po-
háru cestovních vozů (ETCC) 
Petr Fulín. „Ráda bych přiví-
tala také ultramaratonce Kate-
řinu Kašparovou a Ondřeje Ve-
ličku. Z loňské premiéry našeho 

půlmaratonu se museli omluvit, 
běželi ve stejném termínu čtyři-
advacetihodinový závod v Číně. 
Snad to letos vyjde,“ doufá Ve-
ronika Raková. 

Jednou bude částečná změ-
na trati. Loni běžci využíva-
li velký okruh autodromu i as-
faltové výcvikové plochy poly-
gonu. Letos bude závod zpest-
řen šotolinou a možná povede 
i po offroadové trati. Z vlože-
ných závodů se bude opakovat 
běh dětí a maminek s kočárky 
na cílové rovince okruhu. „Při-
dáme nejspíš i štafetový závod. 
A motivací pro absolutního ví-
těze v mužské a ženské kategorii 
bude finanční odměna,“ upřes-
nila ředitelka polygonu. 

Při premiéře v roce 2017 se 
postavilo na start 151 běžců, le-
tos pořadatelé chtějí překro-
čit hranici 200. Půlmaraton mě-
ří 21,0975 kilometru. Závodní-
ci odstartují v  11.00 hodin, ča-
sový limit pro dokončení závodu 
jsou čtyři hodiny. Běžci jsou roz-
děleni do pěti věkových katego-
rií: muži do 39 let a nad 39 let, 
ženy do 39 let a nad 39 let a muži 
a ženy nad 65 let. Premiérovým 
vítězem půlmaratonu se stal Jan 
Žaloudek z Mostu. Domácí vytr-
valec tak zároveň časem 1:17,08 
hodiny ustanovil rekord mítin-
ku. Titul nejrychlejší ženy prv-
ního ročníku půlmaratonu patří 
Ivaně Vávrů z Chomutova, kte-
rá trať zdolala v čase 1:33,42 ho-
diny. Do cíle v čase 2:36,06 ho-
diny dorazil i nejstarší účastník 
půlmaratonu, tehdy šestasedm-
desátiletý Karel Červenka z Ho-
ry Svaté Kateřiny.           (fou, jak)

ŠALA - O jedinou branku prohráli Černí andělé svůj druhý zápas 
letošního ročníku MOL ligy, když podlehli Šale na její palubovce 
26:25. 

vytrvalci se po roce vrátí  
do areálu mosteckého autodromu

MOST - Na úspěšnou loňskou premiéru naváže 3. listopadu na mos-
teckém autodromu druhý ročník amatérských vytrvalostních závodů 
The Most halfmarathon #2. Vzhledem k vybrané lokalitě nebudou 
mezi startujícími chybět ani osobnosti motoristického sportu. 

Divizní derby opět patřilo 
Souši, vyhrála už potřetí

Mostečtí lvi padli s kobrou 
až po nájezdech
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Sobotní prosluněný den patřil v Mariánských Radčicích tradič-
ní pouti. Znovuobnovit tradici pořádání kdysi vyhlášených mari-
ánských poutí se podařilo v roce 2006 díky podpoře Severočeských 
dolů, které se podílely také na letošním už dvanáctém ročníku.

Návštěvníci od ranních hodin nevěděli, na co se dívat dřív. Pro 
děti tu byly houpačky a kolotoče, pro maminky perníková srdce 
a další dobroty, pro táty se točilo pivo. K tomu všemu se na pódiu 
střídala dechovka s country i dalšími žánry. Své vystoupení po celý 
den nabízela  společnost Tercie. K vidění byli sokolníci, rytířské tur-
naje, heroldi a trubači, lukostřelci i rybáři. Nechyběla ani jízda na 
koních. Návštěvníci pouti si mohli prohlédnout areál kostela Pan-
ny Marie Bolestné. Svůj stánek měla na pouti i společnost Severo-
české doly. Děti si mohly u stánku vyházet odměnu, dospělí pak 
dostali informace o nabídce práce u těžební společnosti. (pur) 

Další tradiční akce se v sobotu konala v sousední Bílině. Patři-
la oslavě hornického stavu. Letošní Bílinské slavnosti - Den horní-
ků - se nesly v duchu bohatého kulturního programu a ocenění bí-
linských občanů za přínos o rozvoj svého města.

Bílina se hrdě hlásí k hornickému stavu. Hornictví k městu pat-
ří už od 19. století a oslavy Dne horníků zde mají dlouholetou tra-
dici. Oslavy zahájila mše v kostele svatého Petra a Pavla věnovaná 
hornické patronce svaté Barboře. Ceny za nejlepší výkresy výtvar-
né soutěže s hornickou tématikou si odnesli nadaní dětští výtvarníci 
z bílinských základních škol. Vyhledávaným cílem nejmenších ná-
vštěvníků oslav byl stánek Informačního centra Severočeských do-
lů plný soutěží a her. Bohatý kulturní program lákal diváky hned na 
třech scénách, kde vystoupila například kapela Mňága a Žďorp nebo 
zpěvačka Anna K.                                                                            (pur)

„Přijela pouť“ do Mariánských Radčic

Oslava synů všech dolů i bání 

hejtman Ústeckého kraje a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček spolu s generálním 
ředitelem Severočeských dolů Ivem pěgřímkem přivítali představitele družebních 
hornických měst – polských Jaraczewa, Bilgoraje a ukrajinského Nowowolynsku.

pozornosti se těšila venkovní expozice techniky hasičského záchranného 
sboru Dolů Bílina, společnosti Revitrans a báňských záchranářů hlavní báňské 

záchranné stanice Most.

Ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů 

Rudolf Kozák poděkoval pedagogům za účast ve 
výtvarné soutěži.

Stánek Severočeských 
dolů nabízel 

informace i zábavu
Bubenická šou

Oblíbené jízdy  
na koních 

Děti byly nadšené  
z ukázek zvířat


