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Volby 2018: Který z lídrů se chopí žezla?
MOST - Do mosteckého zastupitelstva, nejvyššího orgánu našeho
města, se v podzimních komunálních volbách chystá kandidovat
celkem dvanáct volebních subjektů. O křeslo primátora se utká 12
lídrů.
Tváře jednotlivých lídrů před- stanete v komunálních volbách
stavujeme podle vylosovaných jediný (na němž budou všechny
čísel jednotlivých politických kandidující strany v pořadí postran a subjektů. Kromě tra- dle vylosovaných čísel a všichni
dičních, známých stran a hnu- jejich kandidáti v pořadí navržetí se na scéně předvolebního bo- ném stranami). Lístky dostaneje o mosteckou radnici letos ob- te domů nejpozději tři dny před
jevili nováčci. Například Piráti konáním voleb. Pokud se tak nenebo Hnutí za zrovnoprávnění stane, nebo volič lístek ztratí, nic
maminek. V nabídce se obje- se neděje, náhradní lístky jsou
vují klasická volební „zaklína- vždy k dispozici také ve volební
dla“ čistotou ve městě počínaje, místnosti.
Jen pro malou volební zajípřes budování parkovišť, podporu podnikání, více kultury, více mavost - nejstarším mosteckým
sportu až po zlepšení zdravotní kandidátem je v těchto volbách
péče a bezpečnost v ulicích. Vo- sociální demokrat Dalibor Brynlební party všech barev dresů le- da (87 let) a nejmladší Karolína
tos v Mostě ale spojuje jedno Nodesová (18 let), na kandidátvelké téma: „Nepřizpůsobiví ob- ce Pirátů a Zelených. Průměrčané, jejich parazitní způsob ži- ný věk kandidátů na všech kanvota a odporné kšefty s chudo- didátkách v Mostě je 46 let, přičemž věk mužů a žen je v tomto
bou.“
Ať si voliči vyberou jakoukoliv případě až na pár desetin téměř
partaj a osloví je jakékoliv téma, vyrovnaný. V komunálních volsvé si řeknou 5. a 6. října, kdy se bách v Mostě letos kandiduje
(ina)
konají volby. Volební lístek do- 319 mužů a 196 žen.

Motto:
Politika je něco jako Planckova
kvantová teorie - s tím rozdílem,
že té rozumí alespoň někdo…
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poskytnutí
fotografie
odmítnuto

MUDr. Daniel Drtík
ODS
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Ing. Petr
Řeháček MBA
Starostové
a nezávislí
s podporou Toryů

RSDr. Vlastimil
Balín
Občané městu,
město občanům
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Adam Komenda
Piráti a Zelení
pro Mostecko
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Mgr. Karel
Novotný MBA
Otevřená
radnice Most

Zdeněk Brabec
ČSSD

MUDr. Jan Cee
Sdružení
Mostečané Mostu
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Eva Budošová
Tomio Okamura SPD

Ing. Berenika
Peštová Ph.D.
ANO 2011
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František Kačer
Hnutí za
zrovnoprávnění
maminek
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Mgr. Jan Paparega
ProMOST

Radek Belej
KSČM

Volby do Zastupitelstva města Mostu se konají dne 5. října od 14 do 22 hodin a 6. října od 8 do 14 hodin.
 Mostecko v roce
1918
MOST – Knihovna
Most zve 2. 10. od 17
hodin do kinosálu na
přednášku historika
Mgr. Jiřího Šlajsny. Málo
známé okolnosti událostí
října až prosince 1918
na Mostecku a okolí.
Zajímavé informace
o fenoménu provincie
Deutschböhmen.
Vstupné 40, - Kč, majitelé
čtenářského průkazu
zdarma.

 Wannado Festival
2018
LITVÍNOV – Největší
sportovní festival v České
republice pro děti
i dospělé. Litvínovské
Voigtovy sady 28. 9. od
10 do 15 hodin.

RAPL 2 - Poslední klapka!
ÚSTECKÝ KRAJ - Natáčení divácky úspěšného seriálu Rapl
2 je ve finiši. V Ústeckém kraji
se natáčela víc jak jedna třetina
filmu. Na seriál Rapl 2 se diváci
mohou těšit od ledna 2019.
V seriálu se objeví známá parta vyšetřovatelů v čele
s majorem Kunešem, náčelníkem Rohanem, Lupínkem, Máchou i Slepičkovou. „Na rozdíl od první řady má druhá silné téma, které se táhne všemi 13
díly, a tím je řeka, po které připlouvá zločin. Kvůli tomu padla
volba na Ústí nad Labem, protože řeka tu je, jsou tu funkční přístavy, je to taková vlastně lodní
křižovatka a maximálně nám tu
vyšli vstříc,“ řekl k volbě lokace
režisér Jan Pachl. Nejnáročnější
natáčecí den filmaři prožili při
simulaci výskytu tropické nemoci, kde celý integrovaný zá-

chranný systém pomáhal při realizaci scény s dekontaminační
jednotkou i scény požáru stanu
uprchlíků. Do Ústí na jeden natáčecí den přijel Tomáš Matonoha, který sehrál roli uspěchaného herce. Vystřídali se zde také
všechny hlavní postavy celé série a Naďa Urbánková, Vítězslav
Jandák, Pedji Bjelac, zahraniční
herec známý jako ředitel Karkarov z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár.
„Spolupráce s městem Ústí nad Labem a krajem započala komunikací s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje a v závěru roku 2017 byla potvrzena na
schůzkách na magistrátu i s krajskými složkami za přispění vedení kraje i ústeckého magistrátu.
Věříme, že tato spolupráce bude
příkladem a inspirací pro další
filmaře i samotný kraj.
Ð

 Svatomichaelská
slavnost
LITVÍNOV – Město
Litvínov pořádá ve
dnech 28. - 30. 9. na
náměstí Míru tradiční
Svatomichaelské
slavnosti. Více na
www.mulitvínov.cz
(celoměstské akce).

Hynek Čermák alias Rapl se v nových dílech objeví na obrazovkách
začátkem příštího roku.
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komunální politika

HAZARD „rozpustil“ mostecké zastupitele
MOST – Výsledek posledního zasedání mosteckých zastupitelů před
komunálními volbami jen odrazil celkovou situaci na politické scéně v Mostě. Rokování skončilo ještě dříve, než pořádně začalo. Důvodem bylo neschválení navrženého programu jednání.

Vinobraní v Třebívlicích
tradičně netradiční
MOST/TŘEBÍVLICE – Zámecké
vinařství Johann W Třebívlice
pořádá ve dnech 28. a 29. září
tradičně netradiční vinobraní.
Zažijte české víno, skvělé jídlo
a kopec zábavy.
V pátek 28. 9. od 13 hodin
jsou ve vinařství Johann W připraveny atrakce pro děti - jízda
na koních z Ranče pod Skálou,
farma se zvířaty, řemeslná výroba, střelba ze vzduchovky. Dále soutěže pro dospělé - korko-

vaná, koštýřovaná, poznávání
vůní. Od 13.30 hodin zahraje
Cimbálová muzika, v 17 hodin
Gingerhead, od 19 hodin Kapela Mňága a Žďorp a ve 20.45
hodin se můžete těšit na kapelu Dlouhej flám. V sobotu 29. 9.
od 13 hodin vypukne v zámeckém parku obce Třebívlice zábava pro děti, atrakce a pouť. Ve
13.30 hodin zahrají Schovanky,
v 18 hodin Janek Ledecký a ve
20 hodin skupina Natruc. (nov)

Ještě než přistoupili zastupitelé k hlasování o navrženém programu, vystoupila opoziční zastupitelka za ANO Lubomíra
Mejstříková, která navrhla zařazení bodu o omezení provozování některých hazardních her
ve městě. „Bezpečnost souvisí
s kriminalitou, kterou zvyšuje výskyt hazardu, užívání drog a další negativní společenské jevy. Již
potřetí v tomto volebním období
předkládá mostecké hnutí ANO
návrh o omezení hazardních her
v podobě obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou máte všichni na stole. Jestli to s bezpečností v našem městě myslíte vážně,
máte možnost to dnes dokázat.
I když návrh předkládáme my,
berte ho jako návrh celé opozice,“
řekla zastupitelka za ANO. Ještě
než nechal primátor Jan Paparega zastupitele hlasovat, upozornil, že měla opozice dostatečně
času, aby již v předstihu mohla
tento návrh na magistrát elektronicky doručit. „Pokud by tomu tak bylo, byl by tento materiál zaslán všem zastupitelům spolu s kompletními informacemi
o aktuálním počtu heren, platných povolení a dalších informací, na jejichž základě by se zastupitelé mohli rozhodnout, jak hlasovat,“ komentoval návrh primátor Jan Paparega.
Zařazení vyhlášky o omezení
hazardu do programu ale hlasováním zastupitelů neprošlo, a to

17 hlasy PRO, 6 PROTI a 16 se
ZDRŽELO. Následně došlo na
hlasování o původním předloženém programu jednání. Ani
ale ten nedostal potřebnou nadpoloviční většinu (22 PRO, 5
PROTI, 12 se ZDRŽELO). Bezprostředně poté se zastupitelé odebrali ze sálu, aby si záležitost vyříkali mimo dosah očí
a uší veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se nedohodli, musel nechat primátor zasedání rozpustit. Zda jednání v náhradní lhůtě ještě do voleb svolá, je zatím
otázka.
Z následného prohlášení koalice:
„Velmi nás mrzí postoj opozice, zejména pak zastupitelů
z řad ANO 2011, kterým nebylo schváleno zařazení bodu týkajícího se omezení hazardu
ve městě do programu a které
nebylo předem avizováno nebo zasláno mé osobě či servisu magistrátu. Ohroženo je například financování sportovních
klubů, kterým měla být schválena dotační podpora projednaná v komisích i radě města. Nebyla schválena rozpočtová opatření, která jsou důležitá pro dotační akce, např. z MPSV ČR na
projekt ‚Podpora sociální práce v Mostě‘, ‚Rozvoj a podpora
komunitního plánování‘ a dále
akce podpořené ze strany Ústeckého kraje. Hrozí tak riziko, že

Je „vymalováno“... Radní Tomáš Kubal (ODS) balí neprojednané
dokumenty.
tyto dotační prostředky díky neprojednání a neschválení bude
město Most muset vracet. Jedná
se o miliony korun.“
Z následného prohlášení
opozice:
„Zastupitelé zvolení za Sdružení Mostečané Mostu (SMM),
ANO 2011 a KSČM již několik
let navrhují zrušení hazardu ve
statutárním městě Most. Vždy
byli arogantně odmítnuti koalicí
Severočeši Most (dnes ProMost),
ODS a ČSSD. Je humorné, že se

koalice vymlouvá na neschválení
opozicí. Jak je všem známo, tak
koalice má v zastupitelstvu přece nadpoloviční většinu. Musíme
se proto zeptat: Zajistila si koalice dostatečnou účast na jednání
zastupitelstva? A hlasovali všichni koaliční zastupitelé pro program? Na obojí umíme odpovědět naprosto jasně: NE! Svalovat
vinu na opozici je pouze ufňukanost neschopného vedení města. O osudu heren rozhodnou až
volby.“
(sol)

Brožura „Most fandí sportu“ má další vydání
MOST – Město Most vydalo třetí aktualizované vydání brožury
„Most fandí sportu“. Publikace nabízí přehled o mosteckých sportovních klubech a oddílech zaměřených na práci s dětmi a mládeží
v oblasti sportu.
„Třetím vydáním chceme navázat na vynikající nápad zpracovat přehled o sportovních klubech v našem městě a dostát
tak titulu ‚Evropské město sportu‘, kterým se Most pyšnil v roce
2015. Oproti předchozím vydáním, v roce 2012 a 2014, byl poměrně zásadně změněn celkový

vzhled katalogu, základní členění však zůstalo téměř identické,“
informovala tisková mluvčí Magistrátu města Mostu Alena Sedláčková.
Katalog by měl být praktickým pomocníkem při hledání vhodného sportu zejména
pro děti ve věku 6–8 let, kdy se

obecně doporučuje začít se systematičtější sportovní přípravou.
Rodiče se z něho dozvědí nejen o nebývale širokých sportovních možnostech v našem městě,
ale získají také informace o sídle jednotlivých klubů, nezbytném vybavení pro malé sportovce apod. Samozřejmě nescházejí
ani kontakty a odkazy na webové
stránky. „Zajímavou součástí katalogu je rovněž přehled o veřejně
přístupných sportovištích na základních školách či přírodně-re-

kreačních areálech na území města,“ dodala mluvčí Sedláčková.
Město Most publikaci zdarma distribuuje již od zahájení
školního roku 2018/2019 žákům
prvních až třetích tříd základních škol. „Ostatní děti a rodiče,
kteří se snaží zvolit vhodný sport
a nevědí si rady, mohou využít její elektronickou podobu na stránkách města Mostu,“ doporučuje případným dalším zájemcům
Alena Sedláčková.
(sol)

Lídr ODS: „Jsme připraveni vyhlásit
nepořádkům NULOVOU TOLERANCI!“
MOST - Lídrem kandidátky mostecké Občanské demokratické strany je lékař Daniel Drtík. Jak by chtěl v případě opětovného získání
mandátu navázat na stávající práci zastupitele za ODS?
Podle preferencí ODS opět
získává přízeň voličů. Jaký
očekáváte v Mostě volební
výsledek?
ODS má v Mostě svou tradici i své voliče. Celostátně
i v našem městě prošla naše strana obnovou, personální
obměnou a zeštíhlením. Nyní ji tvoří schopný tým věrný principům naší politiky,
ale hlavně tým lidí, kteří žijí v Mostě, vidí jeho problémy
a vědí jak je řešit. Proto věřím
v dobrý výsledek.
Jaký nabízíte voličům program?
Řízení města, jako je Most,
je rozsáhlý proces a ODS jako strana s ambicemi na vedení města má připravený komplexní program pokrývající plnou šíři problémů. V minulosti byla tématem veřejná
doprava, svoz komunálního

odpadu, parkování v Mostě
a podobně. Před námi stojí
dokončení řady úspěšně započatých projektů - oprava Repre,
dokončení obnovy Aquadromu, dořešení situace s Jezerem
Most a další. I když jsou to věci důležité, vím, že Mostečany
trápí hlavně něco jiného.
Asi se nespletu, když si tipnu
téma nepřizpůsobivých občanů...
Přesně tak. Nikdo z nás už
nechce přihlížet ke spekulacím s byty, přistěhovalectví nežádoucích osob likvidující slušné bydlení jakéhokoli
domu a vchodu. Nechceme se
bát pustit vlastní děti na ulici, do školy nebo do Centralu.
Nechceme doma štěnice, rušení domovního klidu a nepořádek na chodbách…Tomuto
musíme říct konečně zcela jasně a nahlas DOST!

Říct DOST! ale nestačí…
Když říkáme DOST, zároveň
také říkáme, jak situaci řešit.
A chápeme to jako svoji hlavní volební prioritu. Vytvoříme
skupinu lidí a určíme přímo
zodpovědnou osobu ve vedení města, kteří se budou cíleně,
soustavně a intenzivně věnovat potírání nežádoucích jevů.

Lídr ODS Daniel Drtík

Chceme, aby se Most stal neatraktivním městem pro nežádoucí přistěhovalce. Nepořádkům proto vyhlásíme „nulovou
toleranci“. Občané Mostu si zaslouží důstojné a čisté bydlení i klidné a prosperující město. A my všichni spolu s ostatními Mostečnany chceme i být na
Most hrdí.
(V.I.)

zpravodajství

Areál netradičních sportů zůstává zavřený
MOST – Hokejbalisté, ale i další
sportovci, kteří využívají areál
netradičních sportů v Mostě,
mají zatím smůlu. Zařízení zůstává i nadále uzavřené. V objektu
byla porušena statika a zatím se
čeká na jeho opravu.
Sportovní centrum se rozhodla uzavřít Sportovní hala Most už
v měsíci únoru z bezpečnostních
důvodů. Původně se předpokládalo, že areál zůstane uzavřený
jen do poloviny dubna. „V objektu došlo k narušení částí souvisejících se statikou budovy. Prvotně se jednalo o posun konstrukce skleněné kabiny a navazujících
zděných stěn, následně se rozbily skleněné výplně a objevily se také drobné trhliny ve zdi,“ uvedl
ke stavu zařízení ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Na
opravu nechalo město zpracovat
projektovou dokumentaci. „Nejdříve jsme z hlediska statika zjišťovali, jak rozsáhlé poškození je.
Není to nic zásadně vážného, ale
bylo potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, tím jsme se zdrželi. V současné době jsme zakázku soutěžili a narazili jsme na stejný problém, který se objevil i u jiných zakázek. Nikdo se do soutěže
nepřihlásil,“ zdůvodnil zdržení
mostecký primátor Jan Paparega.
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Areál trápí nejenom sportovce, ale i politiky.
Ten mimo jiné upozornil, že nezájem firem o veřejné zakázky se
stává pomalu trendem. „Podobné problémy řeší i například Severočeská vodárenská společnost.
Zřejmě je vše způsobeno přebytkem práce, a firmy se proto nehlásí,“ konstatoval dále primátor.
Podle vedení města byla situace
v areálu netradičních sportů neočekávanou událostí a nešlo proto zakázku vypsat s dostatečným

předstihem. „Nejsme z toho šťastni, hokejbalisté na nás tlačí, protože nemohou areál využívat a musí
se hledat alternativy, které znamenají samozřejmě více starostí a také více peněz. Zatím dojížděli do
Malého Března. Tento areál je ale
otevřený a tak s nástupem chladnějšího počasí budeme muset zajistit náhradní prostory. My se
k tomu ale chceme postavit čelem,
i když za tuto havárii nejsme zod-

povědní, sportovcům samozřejmě
pomůžeme, jak to bude v našich
silách,“ ujistil dále Jan Paparega.
Město veřejnou zakázku muselo
vyhlásit znovu a v těchto dnech
se podařilo již na realizaci vybrat zhotovitele. Opravy by podle
předpokladů měly trvat zhruba
šest týdnů. Na přelomu listopadu a prosince by se tak již Areál
netradičních sportů mohl znovu
otevřít.
(sol)

Výstava: Žili mezi námi
aneb Židé na Mostecku
MOST – Oblastní muzeum
v Mostě zve na výstavu „Žili
mezi námi. Židé na Mostecku“.
Výstava je vzpomínkou na letošní 80. výročí křišťálové noci,
během níž lehla popelem mostecká židovská synagoga a upomínkou na židovské obyvatelstvo, které tvořilo významnou
součást života starého města
Mostu.
„Výstava je věnována všem
bývalým židovským spoluobčanům. Připomíná jejich podíl na
životě a rozvoji regionu od středověku po osudový rok 1938.
V historickém kontextu přibližuje zvláštnosti této minority ve
vztahu k většinové populaci. Zcela nově přináší dosud neznámá
fakta o osudech příslušníků židovské menšiny po jejich nuceném odchodu z Mostecka v roce 1938 a následných deportacích do Terezína a vyhlazovacích
táborů a ghett na východě Evropy,“ řekl k výstavě ředitel muzea

Michal Soukup. Nezanedbatelná pozornost je však věnována
i těm Židům z našeho regionu,
kteří vstoupili do čsl. zahraničních jednotek a zapojili se do
bojů za osvobození své vlasti.
Poslední část výstavy přibližuje současný život židovské komunity, který je prezentován na
pozadí činnosti Židovské obce
Teplice. Na výstavu budou navazovat přednášky, komentované prohlídky a programy pro
školy i veřejnost.
Na vzniku výstavy se podílelo Oblastní muzeum v Mostě, Státní okresní archiv Most
a Židovská obec Teplice. Hlavním mediálním partnerem výstavy a iniciátorem připomenutí
výročí křišťálové noci je týdeník
Homér. Vernisáž výstavy proběhne 2. října v 17 hodin, výstava potrvá do 31. ledna 2019.
Další informace na www.muzeum-most.cz.
(nov)

Jan Cee: Neumíš slušně žít, pak mezi
slušnými obyvateli nemáš co pohledávat!
MOST - Jedničkou na kandidátce Sdružení Mostečané Mostu
(SMM) je MUDr. JAN CEE. Položili
jsme mu několik otázek.
Co považujete z volebního programu Sdružení Mostečané
Mostu (SMM) za nejdůležitější?
Vypořádat se s problémy nepřizpůsobivých lidí. S problémy souvisejícími s jejich způso-

bem života bojujeme roky. Deset
let existuje Mostecká výzva, což
je souhrn návrhů legislativních
úprav potřebných k dosažení stavu, kdy slušní lidé budou moci
zase žít v klidném a důstojném
prostředí. Výzva vznikla v SBD
Krušnohor. Drobné krůčky se
podařily, pomalu se realizují. Na
rovinu je ale třeba říci, že stát zaspal. Problém se přitom stupňuje.
Ideální by bylo, kdybychom si sedli s vedením
města a spolu tlačili na
realizaci legislativních
změn.
Existuje nějaké konkrétní řešení situace
přímo v Mostě?
Řešení spatřujeme ve
vystavění vesnice pro lůzu. Přijali jsme tuto myšlenku a označení od
starosty Amsterdamu,
jenž byl tak naštvaný
na místní nepřizpůsobivé a problematické cikány, že jim postavil vesni-

Z

ci pro lůzu a problémové lidi radnice z města vytlačila. S tím jdou
ruku v ruce další postupy. Ze všeho nejdříve zastavení přílivu dalších nepřizpůsobivých do Mostu z různých míst republiky. Prioritou je vyhlásit bezdoplatkovou
zónu pro všechny mostecké bytové domy. Bohužel, současné vedení města v čele s primátorem
Janem Paparegou (ProMost) poukazuje na to, že realizaci takového opatření Ústavní soud shodí se stolu jako neústavní. Jestliže
vláda, parlament, státní úředníci stejně jako prezident republiky
pocítí společný tlak mnoha měst
od Sokolova po Děčín a ze severu Moravy, ale i dalších měst v čele se středočeským Kladnem, pak
je jasné, že stát nemůže ignorovat
tento tlak a musí s problémem
začít něco dělat.

života nenarušovali úroveň bydlení slušných občanů ve městě.
Asi není od věci uvažovat o Chanovu jako vhodném místě. Vesnice pro lůzu, to jsou přízemní domy, betonové holoobjekty
s naprosto jednoduchým základním vybavením.
Synagoga kolem roku 1920

Kde vesnici pro lůzu chcete postavit? A jak by vůbec měla vypadat?
Mělo by to být za městem, aby
nepřizpůsobiví svým způsobem

Jinou možnost již nevidíte?
Jakou? Nepřizpůsobiví soustavně dokazují, že v běžných domech žít neumějí. Kvůli nim ztrácejí byty v Mostě hodnotu. Ani
nevím, proč problémové lidi nazýváme nepřizpůsobivými, když
se přizpůsobí úplně všemu. Zneužívání dávek a zákonů ve svůj
prospěch svědčí o tom, že jsou
maximálně přizpůsobiví. Mimo
jiné i proto osobně podporuji –
stejně jako celé Sdružení Mostečané Mostu – vyhlášení bezdoplatkové zóny na všechny bytové
domy ve městě a vytěsnění problémových lidí na periferii. Neumíš slušně žít, pak mezi slušnými
obyvateli nemáš co pohledávat!
(V.I.)

MOST - V mosteckém Rokáči
Vinohrady se v pátek 28. září
představí nová hvězda na českém jazzovém nebi – MARTIN
RUFER QUARTET. Po skončení
koncertu bude pódium Rokáče Vinohrady k dispozici všem,
kteří si chtějí zahrát. Nezapomeňte si tedy donést svůj hudební nástroj.
Nově vzniknuvší instrumentální těleso založil mladý klavírista Martin Rufer. Quartet se
zaměřuje na jazzovou improvizaci, prokládá ji však staršími i novějšími žánrovými stan-

Mostu (dále jen „ORaD“) posouzen a bylo konstatováno,
že sice není v rozporu s platným Územním plánem statutárního města Mostu, ani se
stanovenými územními regulativy (jsou dodrženy stavební čáry, počty podlaží, sklony
střechy a výšky objektů) pro
lokalitu Benedikt – východ,
nicméně nesplňuje urbanisticko-architektonická kritéria, sledující dodržení dalších
podmínek (včetně zmiňované dopravní a technické infrastruktury), podstatných pro
zachování charakteru a hodnot území. Navržené minimální odstupy RD od hranic pozemků a vzájemné minimalizované vzdálenosti mezi RD,
při jejich značné zastavěné
ploše, způsobují vysoký „poměr zastavěnosti“ pozemků
s negativním dopadem na celkovou kvalitu obytného prostředí.

Z výše uvedených důvodů
ORaD doporučil záměr přehodnotit a využít dosud nezastavěné pozemky ve vlastnictví
investora pro výstavbu rodinných domů v souladu s charakterem území a splňující standardní parametry, zejména odstupy staveb podle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (7 m mezi objekty RD a min.
2 m od hranice pozemku).
Upravený záměr je třeba
rovněž řešit s ohledem na nově vyvolané dopady do dopravní a technické infrastruktury, vzhledem k jejím omezeným současným kapacitním
parametrům. Jedná se například o zajištění řádného napojení předmětných nemovitostí na stávající místní komunikace tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti
silničního provozu. Dále musí

být počítáno s nutností výstavby potřebného množství parkovacích míst dle
současně platných právních předpisů vztahujících
se na výstavbu nových bytových jednotek. V případě, že dojde k jakékoli vyvolané změně současného
stavu dopravy v klidu, musí být vždy tato změna adekvátně vyřešena výstavbou
nových veřejných parkovacích míst.
Dále je nutné uvést, že lokalita „Benedikt - východ“
byla statutárním městem
Most v roce 2011 prodána Jan Paparega
akciové společnosti Herkul
pro výstavbu rodinných domů. ré by si takto rozlehlá lokalita jisProdej lokality nebyl podmíněn tě zasloužila. Chci vás ujistit, že
nadstandardními regulativy nad snahou statutárního města Mosrámec platných zákonných no- tu je zachování této lokality jako
rem. Proto v této lokalitě bohužel území pro klidné bydlení občanů
nebyly zrealizovány chodníky, města Mostu.
Odpovídá primátor Mostu
není zde žádné veřejné prostranJan Paparega
ství, či občanská vybavenost, kte-

Rokáč Vinohrady „OPEN“
dardy. Pánové se ovšem nebojí potykat si s blues nebo funky.
Koncert v mosteckém Rokáči
kapela pojme jako jam session,
můžete se tedy těšit na netradiční jazzový zážitek. Martin
Rufer (Ondřej Ruml, BB Zdenka Tölga) – piano, Jiří Vodrážka
(North BB, BB Zdenka Tölga)
– kytara, Daniel Bleha (Chili Band) - saxofon, klarinet,
Ladislav „Kaštan“ Faltys (PŠT
Trio) – bicí. Hosté: Matěj Vlček
(zpěv), Vašek Purchart (harmonika).
(nov)

eptejte se...

Je pravda, že město tady chce
povolit stavbu až čtyřiceti bytových patrových domů o několika bytech pražské firmě,
která zde získala pozemky?
Prý sem chtějí stěhovat a pronajímat je nepřizpůsobivým
s doplatky na nájem od státu.
Nechce se nám tomu věřit, že
by město něco takového dovolilo v téměř jediném místě,
kde se ještě dá stavět. Tak to
už udělejte vyloučenou lokalitu z celého města, bez výjimek. Neradi bychom se zadlužili na zbytek života a pak bydleli stejně jako tam, odkud
utíkáme. Jsou tyto informace
pravdivé?
Úvodem bych chtěl vyjádřit
pochopení nad vašimi obavami
z možné ztráty klidného bydlení v uvedené části města. Společnost Chance4you, SE předložila záměr na výstavbu rodinných domů (dále jen „RD“) na
46 vlastních stavebních pozem-

cích v lokalitě Benedikt – východ. Nejedná se o bytové komerční domy. Podle uvedeného
popisu a platné legislativy se jedná o RD, splňující max. počet 3
bytových jednotek na jeden RD
s přípustnou podlažností (do
dvou nadzemních podlaží). Zda
se bude jednat o nájemní bydlení, či budou rodinné domy prodávány do osobního vlastnictví,
bohužel nemůže statutární město Most nijak ovlivnit. Nemáme
ale důvod se domnívat, že RD
budou sloužit jako nájemní bydlení pro nepřizpůsobivé občany. Naopak dle studie, která byla předložena odboru rozvoje
a dotací, se jedná výstavbu RD
s třemi nadstandardními bytovými jednotkami, které budou
mít k dispozici společnou zahradu a vlastní parkovací stání.
Návrh byl koncem července
tohoto roku odborem rozvoje a dotací Magistrátu města
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Švestková dráha slaví výročí: Užijte
si jízdu parním vlakem na vinobraní!

Jiří Kurcin
kandidát č. 16

NEŘÍKÁM NEJDE TO,
ALE SPOLEČNĚ S VÁMI
HLEDÁM CESTU,
JAK TO VYŘEŠIT
POLEDNÍ MENU
1. 10. – 5. 10. 2018

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

Pondělí
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g
Smažené dubové řízečky, šťouchaný brambor,
trhané listy salátu
150 g
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Fusilli all‘arabiatta

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Gulášová		
150 g
Přírodní kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, bramborová kaše
150 g
Kuřecí ,,WOK“, dušená rýže
200 g
Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Vepřový vrabec, červené zelí, bramborový knedlík
150 g
Pikantní kuřecí samuraj, smažené hranolky
350 g
Penne s lososem ve smetanové omáčce s baby
špenátem a žampiony

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Fazolová s klobásou
150 g
Hovězí roštěná na slanině, smažené bramborové dukáty
150 g
Vepřová plec na paprice, dušená rýže
150 g
Smažený brokolicový karbanátek, vařený brambor,
rajčatový salát

30 Kč
98 Kč
95 Kč

Frankfurtská s párkem
150 g
Hamburská vepřová plec, houskový knedlík
150 g
Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Kus-kus s kuřecím masem a restovanou zeleninou

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

SPECIÁL
350 g – VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ S KOŘENOVOU
ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE A KŘENOVÝM DIPEM,
PEČIVO		
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

120 Kč

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

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

Výlet Švestkovou dráhou si nenechte ujít. Je to zážitek pro děti i pro dospělé.
Poslední svezení malebnou lokálkou můžete letos uskutečnit
28. října na státní svátek. Pak
bude opět následovat sezonní
přestávka.
Tradiční lokálku odkoupil
v roce 2016 výrobce zabezpečovací techniky AŽD Praha. Již
od loňského roku se snaží Švet-

kovou dráhu oživovat a dávat
jí nový kabát. Turistická linka
přepravila během první sezony pod novým provozovatelem
4,5 tisíce lidí. AŽD plánuje trať
využít také jako zkušební polygon, na kterém bude testovat
nejnovější technologie a přemění ji v nejmodernější lokál-

ku v Evropě. Na dráze jezdí motorové vozy M 131.1, tzv. Hurvínek, motorový vůz 810 a dva
přívěsné vozy řady 010 v barvách AŽD Praha.
Spoj z Mostu do Lovosic
a zpět přepravuje také kočárky
či jízdní kola, nejvýše však 5 kol.
(sol)

90 Kč

PÁTEK

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

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO –
Nenechte si ujít tento víkend
atraktivní a jedinečnou projížď ku Švestkovou dráhou!
U příležitosti 120. výročí trati
LOVOSICE - MOST se tentokrát
můžete mimořádně na trati
svézt parním vlakem z Mostu
přes Lovosice až do Ústí nad Labem a zpět a zavítat můžete na
vinobraní v zámeckém parku
v Třebívlicích.
Kromě degustace kvalitních
vín a burčáku vás v třebívlickém vinařství v sobotu 29. září od 13.30 hodin čeká také bohatý kulturní program, kdy vystoupí například Schovanky, Janek Ledecký, Emma Smetana či
Natruc.
Švestkovou dráhou se tuto
sobotu můžete vydat z mosteckého hlavního náraží či Obrnic přes Třebívlice, do Lovosic a odtud do Ústí nad Labem.
Parní lokomotivou však pouze v čase odjezdu z mosteckého nádraží v 8.30 hodin a zpět
z Ústí nad Labem ve 12.35, přičemž v Mostě zakotvíte v 15.22
hodin. Švestková dráha bude
pak s dalšími vlaky vypravována v tento den podle jízdního
řádu zhruba každé dvě hodiny.
V parním vlaku platí jednotné
jízdné pro dospělé 90 a pro děti 40 korun.
Švestková dráha bude ale
i poté ještě pravidelně vyjíždět vždy o sobotách, nedělích
a svátcích z mosteckého nádraží vždy v 10.18, 14.18 a 18.18
hodin. Směřovat bude přes
Obrnice, Sedlec, Skršín, Bělušice, Sinutec, Libčeves, Hnojnice, Semeč, Třebívlice, Podsedice, Dlažkovice, Třebenice,
Čížkovice, Sulejovice až do Lovosic, kde má konečnou a zase zpět. Poslední spoj z Lovosic do Mostu je v 16.35 hodin.

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

Nechodí vám krizové SMS? Zaregistrujte se znovu!
MOST – Nechodí vám SMS, které informují o krizové situaci, i přesto, že jste se zaregistrovali? V souvislosti s novou právní úpravou
(GDPR) si musíte registraci obnovit.
Město Most již více než dva
roky rozesílá všem registrovaným uživatelům SMS zprávy v případě, že dojde k nějaké
krizové situaci, jako je například požár nebo únik chemikálií. Do systému se můžete zaregistrovat prostřednictvím SMS
nebo vyplněním speciálního
formuláře. Opětovnou regist-

raci je nutné v souvislosti s novou právní úpravou známou
pod zkratkou GDPR obnovit
tak, aby odpovídala zvýšeným
požadavkům ochrany osobních údajů. „O potřebě nové registrace jsme již Mostečany informovali. Je však přesto možné,
že někteří tuto výzvu nezaregistrovali, což se samozřejmě může

stát. Byl bych rád, kdyby tento
systém využívalo co nejvíce lidí,
abychom je mohli včas informovat o všem, co by mohlo potenciálně ohrozit jejich zdraví, životy či majetek, případně je naopak uklidnit, pokud i přes vypuknutí krizové situace žádné
bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ uvedl primátor Jan Paparega.
Registrace je možná on-line,
tedy prostřednictvím webových stránek města Mostu vy-

plněním krátkého registračního formuláře, nebo prostřednictvím SMS zprávy ve formě:
REGISTRUJmezeraMOSTmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE (příklad: REGISTRUJ
MOST K. J. ERBENA 111)
a SMS pak odeslat na číslo 476
448 888. Poslední možností je
provést registraci osobně na
informační recepci magistrátu
odevzdáním vyplněného formuláře.
(sol)

Mostecká knihovna oslaví Týden knihoven
přednáškami, autorským čtením i amnestií
ven se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství.
Součástí této akce mnohdy bývá
i přihlašování nových čtenářů
zdarma, počítačové kurzy nebo
V knihovnách po celé Čes- zorňuje na to, jak se knihovny amnestie dlužníků. Knihovny
ké republice se Týden knihoven proměňují, láká nové čtenáře, chtějí vzbudit pozornost nejen
pořádá od roku 1997 a tradičně nabízí stávající nebo nové služ- u svých pravidelných návštěvnív prvním říjnovém týdnu upo- by či projekty. V Týdnu kniho- ků a čtenářů, ale především u široké veřejnosti. Nabízejí určiAkce mostecké městské knihovny
tou alternativu
Po celý Týden knihoven - Čtenářská amnestie. Budou prominuty poplatky k účelnému vyz prodlení za nevrácené výpůjčky! Úterý 2. 10. od 9.30 - Autorské čtení se užití volného čaznámým spisovatelem a humoristou PhDr. Václavem Budinským pro studenty su nejen dospěstředních škol. Úterý 2.10. od 17 hodin - Přednáška PhDr. Jiřího Šlajsny MOS- lých, ale zrovna
TECKO V ROCE 2018 věnována 100. výročí založení Československé republi- tak dětí.
ky. Vstup je pro ty, kteří již mají čtenářský průkaz, zdarma. Středa 3.10. a čtvrOd 1. října
tek 4.10. - Autorské čtení oblíbené spisovatelky Petry Braunové pro děti ze zá- knihovna nabídkladních škol.
ne také slevy při
roční registraci:
MOST - Svaz knihovníků a informačních pracovníků pravidelně vyhlašuje celostátní projekt Týden knihoven. Řadou akcí učených pro
čtenáře se do projektu zapojí i mostecká knihovna. Týden knihoven
proběhne ve dnech 1. - 7. října.

zdarma pro seniory nad 70 let,
poloviční poplatek pro držitele
průkazu Senior Pas (navíc zdarma 40 minut využití Internetu
a desetiprocentní sleva na kurzovném) a poloviční roční registrační poplatek pro pedagogické pracovníky.
(nov)

zpravodajství
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Ivo Diviš: „Autodrom má ambiciózní
plány, návštěvníci se mají na co těšit“
MOST - Další část velkého závodního okruhu v areálu mosteckého
autodromu bude mít nový asfaltový povrch. Okruh měří 4,212 kilometru. Výměna povrchu, který už nevyhovuje kritériím mezinárodní automobilové federace FIA ani normám evropské motocyklové
federace FIM Europe, začala na přelomu let 2015 a 2016. Nový asfalt
dosud pokryl úsek v délce 630 metrů, tvoří jej poslední dvě zatáčky před cílovou rovinkou. Kdy a jak budou úpravy na autodromu
pokračovat, informuje čtenáře v následujícím rozhovoru výkonný
ředitel společnosti AUTODROM MOST Ivo Diviš.
Kdy budou práce pokračovat
a co všechno zahrnují?
Práce na obnově dalších úseků dráhy začnou koncem listopadu, najatá firma nejprve vyfrézuje už nevyhovující a na řadě míst hrbolatý asfalt. V první
fázi se vymění asfalt v úseku od
postu traťových komisařů číslo 3
až po post číslo 7, což zahrnuje
1,260 kilometru trati. Poté v závislosti na počasí a stavu podloží
prvního úseku bychom rádi dokončili zbytek, tedy od postu číslo 7 po post číslo 12 v délce 1,140

kilometru, a to až k obnovenému
úseku v roce 2016.
Bude se muset uzavřít závodní okruh?
Vzhledem k rozsahu prací je
to, bohužel, nutné. Kdo se nechce nechat připravit o plnohodnotný zážitek ještě v tomto roce, měl by využít nabídky
volných jízd zhruba do poloviny listopadu. Lze si domluvit
i individuální termín, a to na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.

Závodní okruh dostává nový povrch.
Plánuje autodrom nějaké další investice?
Na přelomu let 2018 a 2019
plánujeme vybudování nové
splaškové kanalizace dle nejnovějších standardů odpadového
hospodářství, nahrazující třicet
let staré septiky a jímky. Součástí prací bude i výstavba nových záchytných jímek pro dešťovou vodu a případný nebezpečný odpad vytékající ze závodních strojů v paddocku, což
zajistí mimo jiné eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí.
Na kolik peněz autodrom tyto
investice vyjdou?
Investice si vyžádají zhruba
28 milionů korun. Uhradíme je
pomocí bankovních úvěrů a nebankovních půjček bez využití dotací ze státních nebo evropských fondů. Stavby a s nimi související opatření podléhají dozoru autorizovaných osob
a státních orgánů. Nezbytná obnova asfaltového povrchu dráhy i vybudování splaškové kanalizace jsou součástí plánované obnovy a modernizace areálu
autodromu, které si v následují-

Ivo Diviš

cích letech vyžádají mezi 100 až
150 miliony korun.
Máte nějaké novinky pro návštěvníky autodromu?
Dokončili jsme generální rekonstrukci servisních boxů, vybudovali galerii s výstavními prostory pro V.I.P. hosty,
administrativní budovy na polygonu i v paddocku mají novou omítku. Plánujeme výstavbu nové startovní věže a restaurace. V nedávné době jsme
otevřeli pneuservis s rychloservisem a nabídkou kompletního vyčištění vozu a prodejem doplňkového sortimentu
pro všechny motoristy, rekonstruovali jsme čerpací stanici pohonných hmot. Máme také překvapení pro milovníky
jízd mimo konvenční cesty, tedy pro jezdce na čtyřkolkách,
buggynách a offroadových vozidlech. Od modernizace areálu si slibujeme příchod dalších
partnerů. Ambiciózním plánem je proto i vybudování hotelu přímo v našem areálu, což
koresponduje se zvýšenou poptávkou po ubytování zákazníků.
(nov)

Tomáš Kubal: „Myšlenku Centra
Alzheimer jsme dotáhli do konce“
MOST – Zastupitelský mandát bude v těchto volbách opět obhajovat
matador komunální scény Tomáš Kubal. Tradičně kandiduje „v dresu“ ODS. Za jedno z hlavních témat příštího volebního období je
dokončení domova pro pacienty postižené Alzheimerovou nemocí.
Proč vůbec Centrum Alzheimer v Mostě?
Stávající kapacita Městské
správy sociálních služeb v ul.
Barvířská je 31 lůžek. Městská správa ale vede v pořadníku dalších, téměř devadesát pacientů převážně z Mostu, trpících Alzheimerovou nemocí.
Už toto je hrozivé číslo a tento vzrůstající trend bude bohužel ještě dále pokračovat. Právě

proto jsem hrdý, že jsem mohl stát u zrodu myšlenky, vybudovat v Mostě specializované centrum pro nemocné trpící
Alzheimerovou chorobou. Jako
vhodný objekt jsme vytipovali
bl. 60, v ulici Táboritů v Mostě,
který je v majetku městské společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ. Úvodní studie nám ukázala, že při využití nejmodernějších metod při péči o nemocné
může v objektu
vzniknout téměř
100 lůžek, tolik
potřebných pro
mostecký region.
Proč jste jako
provozovatele objektu zvolili
skupinu „Domov
Alzheimer“?
Tato organizace
má za sebou roky
praxe při provozování dohromady téměř dvou set
lůžek v DA v Roztokách u Prahy
a v Darkově u Karviné s výbornými
referencemi. Rozhodnutí o budoucím mimomosteckém provozovateli je podporováno
i vedením Městské

správy sociálních služeb v Mostě, které ví, že zřízení nových lůžek je nanejvýš nutné, ale nedisponuje potřebným počtem kvalifikovaných zaměstnanců pro
zajištění provozu tohoto nového centra.
Můžete stručně shrnout i ekonomickou stránku vybudování Centra Alzheimer? Nejen
náklady na výstavbu, ale i náklady následných dalších období...
Po ukončení veřejné soutěže víme, že rekonstrukce bloku 60 v ulici Táboritů bude stát
necelých 90 milionů korun bez
DPH. V přepočtu na cenu zřízení jednoho lůžka tak patříme k nejlevnějším v republice,
to máme ověřeno a velmi nás
to těší. Nesmíme však zapomenout ani na to, že provoz Centra Alzheimer v dalších letech
nezatíží městskou pokladnu ani
korunou. Během následujících
dvaceti let, po kterou to dobu je
sjednán provoz budovy se sku-

pinou Domov Alzheimer, město ušetří na dotování provozu
lůžek dalších 80 milionů korun.
Toto je reálné číslo, odvíjející se
od současné výše dotace města vůči MSSS. Pozitivní je i skutečnost, že současný vlastník,
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.,
obdrží po dobu nájmu každoročně za pronájem budovy částku 2 miliony korun, celkem tedy 40 milionů korun.
Řešili jste už i personální otázku?
Kvalitní a dostupnou péči pro mostecké pacienty bude
v Centru Alzheimer zajišťovat
vyškolený zdravotnický personál. Vzniknout by zde mělo téměř šedesát nových pracovních
míst, toto je také nutno zdůraznit. Rekonstrukce bl. 60 byla zahájena začátkem druhého pololetí letošního roku. Pokud vše
půjde podle plánu, zařízení přivítá své první klienty koncem
příštího roku.
(V.I.)

Cena za výchovu
Že nikdy nebude moci mít děti, se dozvěděla už ve svých sedmnácti letech. Nejdříve jí to
příliš nevadilo, jak ale dospívala, začala chápat, že jsou pro ni
děti velmi důležité. Trápilo ji, že
by měla zůstat sama. Muži v jejím životě nikdy nehráli žádnou
významnou roli. Jediný opravdový chlap byl její otec,
který se o ni i sestru
staral sám a později to snad mohl být
otec jejích dětí. S tím
se ale musela rozloučit. Její sestra Julie to
měla úplně obráceně. Vždy byla nezodpovědná, samý kluk,
samá zábava. Když si
Julie poprvé nechala udělat potrat, snažila se ji přesvědčit,
aby to nedělala. Sestra se ale jen smála. Co s dítětem bez táty a tak mladá. Během
dalších tří let si Julie nechala dítě vzít ještě dvakrát. Odmítala
antikoncepci jako něco nepřirozeného a nezdravého. Nechápala sestřin podivný postoj k dětem a pokaždé, když byla Julie
znovu těhotná, strašně jí záviděla a litovala zmařeného života. Po
letech, kdy žila sama, si konečně
našla partnera. Miloš byl zvláštní uzavřený člověk. Po rodičích
měl malý domek u lesa. Nastěhovala se k němu. Nijak mu nevadilo, že nemají děti. Chápal ale její touhu. Když jednou přišla Julie, že je opět těhotná a že tentokrát promeškala vhodnou dobu
pro potrat, měla okamžitě řešení. Julie dítě donosí a ona a Miloš
budou o dítě pečovat. Miloš souhlasil, chtěl jen, aby byla šťastná.
Julii se narodil chlapeček. Hned
po porodu se o něj začala starat
náhradní matka. Dala mu jméno
Miloš. Milošek se pro ni stal okamžitě středem světa. Julie se syna
vzdala a ona a Miloš si dítě osvojili. Vychovávali Miloška, jak nejlépe uměli. Nebylo na světě nic,
co by pro svého chlapečka neudělala. Malý Miloš bylo slunné
dítě. Všechno, na co sáhl, se mu
dařilo. Ve škole patřil k nejlepším
žákům, hrál fotbal, ve které vynikal. Zatímco rodině se žilo skvěle, Julii se začal hroutit svět. Začala si s drogami, přestala pracovat. Ta tam byla její bývalá krása.
Zadlužila se a na ulici neskončila jen díky tomu, že jí sestra čas
od času poslala pár korun. Pak
začala Julie s prostitucí. Z rodného města odešla do Prahy. Brzy o ní nikdo z rodiny nic nevěděl. Z malého Miloška během let
vyrostl úspěšný mladý muž. Připravoval se na studium na vysoké
škole. Měl řadu přátel, mezi vrstevníky byl oblíbený. Měl v sobě
odpovědnost své náhradní matky a společenskou povahu Julie.
Milovala svého syna a byla zcela
šťastná. Nijak jí nevadilo, že je její
manžel stále uzavřenější, s nikým
se nestýká a celé hodiny vydrží
jen na počítači. Smysl jejího života zcela naplnil syn. V té době
vážně onemocněl její otec. Než
zemřel, dal jí všechny své úspory
a daroval jí i svůj dům. Nechtěl,
aby se k majetku v rámci dědictví
dostala Julie. Bál se, že by jí další peníze jen otevřely cestu k dalším drogám. Slíbila otci, že Julii
nenechá bez pomoci. Nedá jí část
dědictví, ale zajistí, aby se mohla
ze své závislosti léčit. Peníze, které otec za svůj život našetřil, nebyly nijak zanedbatelná částka.
Když doma prozradila manželovi, že se jedná o milióny, setkala
se s reakcí, jakou nečekala. Miloš
už roky hrál na počítači hry, při
kterých prohrál veškeré rodinné
úspory, zastavil dům a dlužil velké částky na kreditních kartách.
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soudnička
Uvědomila si, že musela být slepá a hluchá, když si toho nevšimla dřív. Chtěl po ní, aby jeho dluhy zaplatila. To ale odmítala. Část
patřila Julii a ona jí chtěla zajistit
léčbu. Část chtěla schovat pro syna, aby měl na studia. Když Miloš zjistil, že s ní nehne a ona mu žádné
peníze nedá, začal
zuřit. Vyhrožoval jí,
prosil. Jen se zatvrdila. Své dluhy si musí
její muž zaplatit sám.
Peníze, které našetřil
její otec, pomůžou
Julii s její závislostí a Milošovi při studiích. Byla rozhodnutá, nikdo s ní nehne. Pak ale přišel
její manžel s výhružkou, která jí vzala dech. Buďto mu dá peníze, nebo se Miloš
dozví, kdo je jeho skutečná matka. Že to není ona, ale ta feťačka a šlapka, o které se doma nemluví. Snažila se Miloše přemluvit, ať to nedělá. Jejich syn věřil,
že jsou jeho skuteční rodiče. Nemusel vědět pravdu, která by mu
teď, ve složitém období dospívání, nijak neprospěla. Miloš ale trval na svém. Buďto mu zaplatí,
nebo klukovi všechno řekne. A je
mu jedno, co to s ním udělá. Byla bezradná. Nechtěla, aby Miloš
znal pravdu, ale také nechtěla otcovy peníze utratit za manželovy dluhy. Nakonec se rozhodla,
že raději zaplatí, než aby její syn
věděl, kdo je jeho skutečná biologická matka. Nejdřív ze všeho
se vydala za Julií. Trvalo jí několik dnů, než ji našla. Z její krásné sestry byla troska. Závislá, nemocná, zestárlá prostitutka, která
udělala všechno za jedinou dávku. Když Julii uviděla, vyčítala si,
že za sestrou nevyjela už dávno.
Když se viděly naposledy, chtěla po Julii, aby s drogou přestala. Strašně se tehdy pohádaly. Teď
byla Julie šťastná, že sestru vidí.
Už neměla nikoho, komu by na
ní záleželo. Nabídla Julii, aby se
přestěhovala z Prahy zpátky domů. Do domu po rodičích. Zajistí jí léčbu a pak práci. Julie ale
věděla, že už je všechno marné.
Už nenajde sílu, aby se závislosti zbavila. Věděla, že nebude trvat
dlouho a drogy ji zabijí. Vyprávěla jí o Miloškovi. Julie poslouchala a usmívala se. Alespoň něco se
jí na světě podařilo. Z jejího syna
vyrostl dobrý člověk. Odhodlala
se a řekla jí i tom, čím jí vyhrožuje její muž. Dá mu peníze po otci, svůj díl. Zajistí tím synovi klid.
Julie jakoby najednou ožila. Řekla jí, že s ní chce jet domů. Chce
se vidět s jejím mužem. Slíbila jí,
že se jejich syn nic nedozví. Řekla jí, že se vzdá i svého dílu pro
jejího muže, ať se ho zbaví a rozvede se s ním. Nechápala, kde se
najednou po letech v její sestře
tolik pochopení a lásky k dítěti,
o které se nikdy nezajímala, bere. Vzala Julii s sebou domů. Její
muž už na ni čekal. Byl nervózní,
aby si to s penězi nerozmyslela.
Když ji uviděl ve společnosti Julie, jen se smál. Julie svého švagra neposlouchala. Nechala manžele, ať spolu mluví a šla do kuchyně. Nikdo jí nevěnoval pozornost, když vzala nůž a vrátila se
do místnosti. Nikdo jí nevěnoval pozornost, když bez varování zabodla Milošovi nůž do zad.
Když její muž padl na zem a začal
chroptět, v šoku se chytila za pusu a začala před Julií couvat. Ta se
jen usmívala. Buď v klidu sestřičko. Drogy mě zabíjí, zbývá mi jen
chvíle zpackaného života. Zaplatila jsem ti za výchovu svého syna.
(pur)
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Aquadrom se otevře se zpožděním v říjnu
MOST – Milovníci vodních hrátek a plavání v Mostě musejí
ještě pár dní vydržet. Plánovaná odstávka bazénové haly na
Aquadromu se totiž kvůli komplikacím při realizaci investiční
akce prodlužuje. Nové vnitřní
prostory na Aquadromu se znovu otevřou až od října.
Výpadek možnosti plavání
a vodních hrátek na koupališti v Topolové zatím Mostečané
příliš nezaznamenali, protože
teplé počasí a tropické hodnoty
dávaly zatím příležitost využívat
venkovní bazény na Aqaudromu. Ten se před prázdninami
uzavřel kvůli plánovaným rekonstrukcím. V současné době zůstává ale vnitřní hala na
Aquadromu stále uzavřená kvůli prodloužení prací na výměně
nové dlažby. „Předpokládáme,
že bychom provoz vnitřní haly najeli od 1. října 2018. K uvedenému datu také otevře zrekonstruované masážní studio nový
masér, Jiří Jahn,“ informoval vedoucí provozu na Aquadromu
Miroslav Svoboda.
Výměna nové dlažby patřila
k náročným investičním akcím
a vyžádala si také více času, než
se předpokládalo.
Po zahájení oprav se totiž
zjistilo, že degradují podkladové betonové vrstvy a že parametry těchto konstrukcí neodpovídají dokumentaci skutečného provedení během původní
rekonstrukce koupaliště v ro-

Milujete vodní hrátky na Aquadromu? Ještě pár týdnů vydržte!
ce 2003. Dodatečné vícepráce
si vyžádaly přes tři miliony korun bez DPH. Ty muselo město připočítat k sedmnácti milionům korun, které si oprava
dlažby vyžádá podle původních
předpokladů. „Poté, co se začalo
rekonstruovat a došlo na odkrytí některých vrstev, tak se zjistilo, že když se Aquadrom předělával, někde chyběly hydroizolace, třeba ve sprchách a na toaletách. Rozhodli jsme se proto, že
když už vše bylo takto obnažené,
uděláme to tak, aby se s tím v budoucnu už nikdo nemusel znova
zabývat,“ vysvětlil jeden z důvodů zdržení primátor Jan Paparega. Novou dlažbou bude opatřena celá bazénová hala, ale také
centrální sprchy a sociální zařízení. Celkem se na Aquadromu vymění 2800 m2 podlahové plochy, na které se musela

odstranit současná dlažba, zcela nově se provedly izolace a následovala pokládka nové dlažby. Ta bude navíc také spádová,
což bude řešit i lepší odtoky vody. „Nová dlažba je pěkná, věříme, že plně funkční a ušetří nám
tak mnoho práce a starostí a potažmo také peněz, které se musely vynakládat za údržbu a opravy původních dlaždic. Dlažba je
laděna do přírodní pískové barvy. Ze ¾ jsou použity velkoformátové dlaždice. Na místech,
kde je zapotřebí maximální protiskluznost, jsou velké dlaždice
doplněny mozaikou o rozměru
50 x 50 mm. Vše je vyspárováno
dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotou, což by mělo zaručovat maximální pevnost a trvanlivost. Oproti PD přibyly odtokové kanálky. Voda, kterou
budou odvádět, je svedena a po-

užita na splachování WC v centrálních sprchách. K plánovaným
novým boxům a zavěšeným WC
přibyly také nové sprchy a umyvadla. Doufáme, že návštěvníci ještě chvíli vydrží, odměnou
jim bude větší komfort a hezčí
vzhled,“ věří Miroslav Svoboda.
Na Aquadromu se v rámci plánovaných oprav rekonstruuje také střecha nad vestibulem koupaliště. Dlouhodobě zatékalo do prostoru šaten
a sauny. Opravu provádí firma
Sarnaroof, přičemž náklady činí téměř tři miliony a tři sta padesát tisíc korun. „V rámci opravy střechy se podařilo dosáhnout
úspory ve výši dvanácti procent
z plánovaných celkových nákladů,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
(sol)

POCTIVÁ PRÁCE
ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

Mgr. Libuše Hrdinová

Petr Fiala

ředitelka základní školy

předseda ODS

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Kandidátku mostecké ČSSD vede Zdeněk Brabec
„Chytré město má být atraktivní pro děti i dospělé“
MOST - Kandidátku ČSSD do Zastupitelstva města Mostu vede
Zdeňek Brabec. V komunální politice je zkušeným matadorem. Jako
letitý zastupitel a posléze radní zná dobře nejen problémy tohoto
města, ale i jeho občanů. Zájmy Mostečanů se chystá hájit znova.
Do předvolebního boje jde tentokrát jako lídr a s řadou témat. Chce
prosadit například výstavbu bytů pro mladé lidi, sportovní instruktory do každé družiny, větší péči o seniory a samozřejmě nechybí
ani palčivá otázka nepřizpůsobivých občanů.

Festival architektury
MOST - V Mostě se již potřetí uskuteční Mezinárodní festival architektury. Při této příležitosti je na sobotu 29. září připravena komentovaná vycházka i panelová diskuse.
Sraz zájemců o vycházku je ve 14 hodin u vstupu do divadla, začátek diskuse se následně uskuteční v 15.30 hodin ve foyer divadla. Okolnosti vzniku budovy divadla představí historik umění Tomáš Pavlíček, samotné panelové diskuse se zúčastní architekt Michal Kohout a historik Matěj Spurný. Role moderátorů se zhostí architekti Jana Kubánková a Vít Holý. Pro děti bude navíc od 15 hodin
připraven speciální workshop.
(nov)

Jedním z vašich dalších témat
je heslo „Vrátíme život do centra města“. Jak by podle vašich představ měl život v centru
města vypadat?
Jistě všichni cítíme, že centrum v našem městě vypadá dnes
spíš jako periferie. Je třeba začít
řešit centrum města komplexně od rekonstrukce kulturního
domu, přes vypořádání a rekonstrukci pozemků kolem něj, včetně návazného obchodního domu
Prior, prostor mezi magistrátem
a hotelem Cascade, až po samotné zabydlení této části. Zabydlením myslím naplnit nově vzniklé plochy a prostory službami pro
občany, živnostníky, atraktivními
cíli, kavárničkami a to i za cenu
naší podpory, například bez ná-

jemného. Samozřejmostí je pak
i návrat kulturního života do
centra města. Různé akce, představení, kina, nebo letní promítání soustředit do centra města.
Samozřejmě na místa, která jsou
k dané činnosti vhodná. V centru města je mnoho ploch od budovy bývalého KSČ úhlopříčně až po OD Prior, kde je možné pořádat různé akce, a přesto
být v centru. Nyní většinou 1. náměstí zeje prázdnotou a o 2. náměstí vůbec nemluvě.
Přicházíte s heslem „Chytrého
města“. Co si pod ním mají vaši voliči představit?
Rádi bychom začali budovat
chytré, komplexní věci od výstavby městské volné wi-fi sí-

tě, kterou považujeme za základ chytrého města, přes výstavbu chytrých laviček se solárním
napájením a možností dobíjení
přes USB, až k chytrému veřejnému osvětlení nebo řízení dopravy. Důležité je budovat vše tak,
aby spolu technologie „mluvily“ a dal se z dílčích staveb udělat jeden robustní celek. Chytré město však není jen o technologiích, je o komplexnosti a naslouchání profesních odborníků
a veřejnosti. Můžeme například
vybudovat dětské hřiště. Můžeme vzít kus pozemku, oplotit ho
a dát sem „nějaké“dětské aktrakce. Nebo se můžeme zastavit, zamyslet, vyslechnout obdorníky a postavit chytré hřiště, kde
gró atrakcí pro děti budou i právě zmíněné lavičky s dobíjením,
i zmíněná wi-fi, pítko, zóna pro
malé i velké děti. Na to všechno
může navazovat venkovní kavárna, naučné arboretum a další věci
které z obyčejného hřiště udělají hřistě chytré, které se pak samo
stane aktraktivním cílem.
(V.I.)

zpravodajství

Předseda odborů Oldřich Chyba: „V současné
vedení dopravního podniku mám důvěru“
MOST - Oldřich Chyba pracuje
v DOPRAVNÍM PODNIKU měst
Mostu a Litvínova, a.s. mnoho let. Nejprve tu působil jako
řidič, v současnosti vykonává
velmi nevděčnou práci předsedy základní odborové organizace Odborového svazu DOSIA
v DPmML,a.s. „Jako předseda
odborů jsem zažil již tři ředitele, takže za ty roky už mám
možnost srovnávat,“ říká Oldřich Chyba.
Podle jeho slov je největším
tématem v dopravním podniku navyšování mezd. „Bývalý ředitel Milan Dundr zařizoval navyšování mezd vždy podle toho, jak se zvyšovaly platy
například u úředníků magistrátu, nebo mzdy v dalších městských organizacích, zkrátka
chtěl pro zaměstnance to nejlepší. Jeho následník Marcel Dlask
za vlády Sdružení Mostečané
Mostu udělal tvrdé úspory, díky
nim například přišli naši řidiči
o slušné příplatky za prodej jízdenek a tvrdě se ořezal i rozpočet,“ srovnává Chyba a dodává:
„Nelze mu to ale vyčítat, protože už s tímto zadáním nastoupil
do funkce a měl v té době proti sobě nezkušeného odborového předáka,“ směje se Oldřich
Chyba (v té době začínal i on).
„Tehdejší předseda představenstva Arnošt Ševčík ze Sdružení
Mostečané Mostu při jedné neformální debatě po mém upozornění, že hospodářská krize
už skončila a mělo by se zaměstnancům něco přidat, přestal komunikovat úplně,“ dodal Oldřich Chyba. Podle něj došlo i na
bezdůvodné propouštění nepohodlných zaměstnanců: ,,... což
se v případě změn na magistrátu bude určitě opakovat. Jediné
štěstí bylo, že byl relativní dostatek lidí, kterými bylo možné některé odchozí pracovníky nahra-

Otevřená
radnice Most
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RAPL 2 - Poslední klapka!
Ê

Město Ústí nad Labem
a Ústecký kraj se skutečně významně zapsaly a podílely na podobě nové řady seriálu Rapl, za
což patří všem veliké poděkování,“ uzavírá Josef Viewegh, kreativní producent České televize.
Děj druhé kriminální série
s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše (v podání Hynka Čermáka),
se natáčel na řadě významných
míst, jako je výletní zámeček
Větruše, Mariánský most, Střekov, nemocnice, Tovární ulice, obchodní centrum, v ulicích
města a na jezeře Milada. Točilo se i na netradičních místech, např. v ústecké lanovce,

trolejbuse. Nejvíce pak v ústeckém přístavu a objektu Krajské
majetkové p.o., který se změnil
k nepoznání. „Filmaři v regionu
spolupracovali s řadou místních
dodavatelů, na krátkodobé pomocné práce využili na 50 místních obyvatel. Ze 700 přihlášených komparsistů pak štáb Rapla
2 využil přes 100 místních, kteří
odehráli na 3 000 hodin před kamerou, aby byli vidět byť jen pár
sekund,“ říká krajský radní pro
regionální rozvoj Zdeněk Matouš, pod kterého spadá i Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Právě ta má veškerou spolupráci s filmaři na starosti.
(nov)

Předseda odborů Oldřich Chyba.
dit, i když následky tohoto velkého propouštění pod taktovkou
Sdružení Mostečané Mostu se
řeší dodnes. Nikoho ze Sdružení nezajímala odbornost či kvalita propouštěných pracovníků,
ve většině případů šlo o ‚uvolnění‘ slušného pracovního místa,“
dodal Chyba.
V úplně jiné situaci je stávající ředitel Daniel Dunovský
(ProMOST). „Potýká se například s velkým nedostatkem řidičů, kteří si stěžují na nízké
mzdy. Proto vyjednal s akcionáři dopravního podniku navýšení finančních prostředků a řidiči dostali v letošním roce přidáno,“ vysvětluje Chyba. „Máme

s ředitelem Dunovským určité dohody, které oba respektujeme. Ředitel se i nadále snaží získávat další mzdové prostředky a snad neprozradím tajemství, když řeknu, že od ledna
by mělo zejména zásluhou ředitele Dunovského dojít k dalšímu výraznému navýšení mezd.
Chápu, že po letech, kdy nebyla mzda navyšována vůbec, je
těžké to dohánět a skokově to
asi nepůjde. Tedy pokud si naši akcionáři neuvědomí situaci
na trhu práce. Dopravní podniky v celé republice však jen těžko mohou konkurovat komerčním firmám, které produkují
zisky, tudíž mohou své zaměst-

nance lépe ohodnotit. Jako člen
předsednictva sekce MHD odborového svazu DOSIA mám celkem přehled o situaci i v jiných
DP a vidím, jak se blíží doba,
kdy opravdu nevyjedou některé spoje z důvodu nedostatku řidičů či neopraveným vozidlům.
Ten, kdo na tom bude bit, bude
opět DPmML, a.s., protože dostane pokutu. Toto vše musí vedení společnosti dnes řešit. Jako odborář mám ve stávající vedení společnosti důvěru, protože vidím snahu o nápravu a byl
bych rád, kdyby i po nadcházejících volbách zůstal stav takový, jaký je dnes,“ uzavřel Chyba.
(V.I.)

BEZPEČNÉ
A ČISTÉ
MĚSTO

Karel Novotný: „Děti z babyboxu dostaly šanci žít“

MOST - Karel Novotný se v komunální politice pohybuje dlouhou
řadu let. V letech 2010 až 2014 působil jako náměstek primátora
města Mostu a mnozí si ho pamatují i jako ředitele OD PRIOR. Karla
Novotného můžeme nyní vidět na předvolebních billboardech jako
lídra za politické hnutí Otevřená radnice.

rozmezí. Má mnohem dokonalejší signalizaci rozvedenou do
libovolného množství počítačů
a mobilních telefonů. V současné době je jich již 22 vyměněno.

sledně posílá vždy všem těm,
kteří se o zřízení babyboxů v ČR
zasloužili. Paní primářce i celému dětskému oddělení nemocnice v Mostě tak ještě jednou
patří velký dík!

Občas se vedou polemiky
o smyslu babyboxů…

Mimo jiné jste jedním z iniciátorů vzniku babyboxu v mostecké nemocnici. Víte, kolikáté
dítě se našlo odložené v mosteckém babyboxu?
Samozřejmě, že vím. Je to již
páté odložené dítě, které mostecký babybox zachránil za osm
let od otevření, které proběhlo 5. prosince 2010. V Mostě to
byly čtyři holčičky a jeden klučík. Naposledy bylo v babyboxu v Mostě nalezeno miminko letos 15. září. Byla to holčička, dostala jméno, které ten slavilo svátek – Jolana. Informaci
mi poslal duchovní otec babyboxů pan Ludvík Hess, předseda správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim, z.s.
Ludvíkovi Hessovi zprávu poslala paní primářka Marie Váchová. No a Ludvík zprávy ná-

O kolikáté odložené a zachráněné dítě v ČR celkem se jedná? Víte to?
Vzhledem k tomu, že jsme
s Ludvíkem Hessem přáteli, tak
vím, že za třináct a půl roku je
to sto sedmdesáté páté odložené dítě, letošní třinácté nechtěné lidské mládě. Děvčátko zvýšilo skóre holky versus klučíci
na 101:74.
Nezlobte se, ale nemám představu - kolik pořízení takového babyboxu stojí?
Nový babybox vyjde i s instalací zhruba na 300 tisíc
korun a zprovozněním
se předá darem nemocnici. Ještě bych snad doplnil fakt, že postupně
dochází k výměně všech
46 babyboxů v ČR za
novější typ. Ten novější je vyrobený z antikora, dvoukřídlá dvířka
se automaticky otvírají a zavírají. Není pouze
vytápěný, ale i klimatizovaný, tedy teplota se
dá udržovat v určitém

Tyto polemiky považuji za
nesmyslné. Děti, které se našly v babyboxu dostaly šanci
žít, místo toho, aby skončily na
skládce nebo v popelnici. Jsem
rád, že babyboxy existují a že
jich je čím dál víc.
(V.I.)

1

JUDr. Daniel Volák
lídr kandidátky

Litvínov

5. a 6. října 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY

Plus plán
s pro Vás.

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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Děti z mateřinky dostaly „mega“ tablet
LITVÍNOV – Děti z mateřské
školy Vláček v Litvínově dostaly novou hračku. A ne ledajakou. Velký tablet, na kterém
může pracovat naráz až dvacet
dětí.
MultiBoard Všeználek je interaktivní displej, velký tablet
na mobilním stojanu. Ovládá se prstem nebo přiloženými
popisovači. Moderní technologie podporuje dvacet současných dotyků, což znamená, že
s ním může pracovat až 20 dětí
současně. Obsahuje vzdělávací
programy a aplikace, například
logopedii, čísla, anglická slovíčka, dopravní značky nebo třeba
ekologickou výchovu.
Všeználek dá dětem náskok
při ovládání aplikací na interaktivních tabulích v základní
škole. Bude rozvíjet u dětí chtít
se něco nového dozvědět zajímavou formou. Rozvíjí komunikativní dovednosti, myšlení,
představivost, grafomotoriku,
paměť. „Děti jsou ve využívání
moderních technologií mnohem
pružnější a rychlejší, než jsme
my dospělí. Interaktovní displej
proto bude ve školce velmi platným pomocníkem, který si děti
určitě oblíbí. Není to první vybavení, které jsme v letošním roce do škol pořídili. Celkem jsme
investovali milión devět set tisíc
korun z úspor,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová se přišla podívat, jak se děti s mega tabletem skamarádily.
Mateřská škola Vláček už
před prázdninami dostala nové vybavení školní kuchyně, základní škola v Ruské ulici pak
třeba interaktivní tabuli. „Interaktivní displej MultiBoard je ješ-

tě modernější vybavení, než jsou
interaktivní tabule. Navíc je mobilní a může ho tak využívat každá třída mateřské školy,“ pochválila nové vybavení také ředitelka školy Pavla Tomášová.

Všeználka pořídila mateřinka
za 109 tíc korun z investičního
fondu ZŠ a MŠ Ruská, Litvínov.
Jednotlivé vzdělávací kameny
do tabletu musí školka postupně dokupovat.
(pur)

Lubomíra Mejstříková:
„ANO, náš cíl je lepší MOST“
Hnutí ANO
je součástí mosteckého zastupitelstva už čtvrtým rokem. Toto
volební období
našim plánům
nepřálo, a to
z mnoha důvodů, které byly už
několikrát popsány, a je zbytečné se k nim
vracet. Společným jmenovatelem je „opozice“. Ale prohra to určitě nebyla
a poraženi se rozhodně necítíme. Jsme skvělým týmem přátel, které spojují stejné myšlenky, jako klidný, krásný, bezpečný a lepší Most. To už je pevný a stabilní základ, nemyslíte?
Jdeme tedy znovu do druhého
volebního období s odhodláním a plány věci měnit a doufáme v podporu voličů. Na všech
úrovních politické sféry se nám

daří a tak chceme i u nás doma měnit věci
k lepšímu.
Základním
pilířem našeho
volebního programu, je klidný a bezpečný život všech
obyvatel města.
Chceme už konečně začít řešit to, co ostatní
v honbě za profitem zcela opomíjeli. Je to hodně složitý problém, který nemá jednoduché
řešení a nevyřeší se přes noc.
Preferujeme komplexní řešení se zapojením všech složek, kterých se tato problematika týká. K jednomu stolu chceme dostat odbor sociálních věcí, městskou policii, Policii ČR,
pracovní úřad, protidrogové
koordinátory a další. Je nutné, aby sestavili rychle akč-

ní plán řešení v rozsahu svých
možností a tento plán co nejrychleji realizovali. Nebude se
jen vyhodnocovat, monitorovat a mluvit, budou následovat
okamžitá opatření. Začátek by
měl nastat ihned vydáním vyhlášky o nulové toleranci hazardu, kterou se už velkou dobu snažíme prosadit. Tento patologický jev ovlivňuje přímo
i nepřímo kriminalitu v Mostě a je potřeba jasně stanovit,

ve městě všechny složky, jejich
náplní je drogová problematika. Městská policie musí personálně posílit a soustředit většinu sil na hlídkovou činnost.
Zapojení preventistů kriminality musí být aktivnější a musí být koordinováno s ostatními bezpečnostními složkami.
Nejen že tuto koncepci nastavíme a využijeme všech dostupných možností, které komunální úroveň dovoluje, ale budeme

„Nejsme a nikdy jsme nebyli zastupiteli pro
vyvolené, ale jsme a budeme tady pro všechny občany města Mostu!“
že tudy cesta nevede. Po tomto zákazu, začnou herny postupně zanikat podle toho, do
jaké doby mají vydané povolení k provozování hazardu. Důležité je, že jim už povolení nebude znovu obnoveno a také nevznikne žádná nová herna. Poté musí tvrdě zasáhnout

apelovat přes své zástupce i na
krajskou a parlamentní úroveň. Je toho ještě mnohem víc,
o čem víme a chceme změnit.
Most nebude synonymem všeho strašného, jako je prezentován dnes. Most bude městem,
na které budeme opět hrdi.
(V.I.)

POCTIVÁ PRÁCE
ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

Bc. Jakub Ozaňák
statutární zástupce, učitel

Petr Fiala
předseda ODS
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Kamila Bláhová:

„Splnili jsme vše, co jsme slíbili“
Litvínov - Blíží se komunální volby a v Litvínově Hnutí ANO 2011 skládá účty ze svého čtyřletého působení na radnici. Před čtyřmi lety komunální volby vyhrálo, obsadilo nejvíce míst v zastupitelstvu i v radě
města a Kamila Bláhová se stala starostkou – první ženou na tomto místě v historii města. Právě s ní
jsme si pro vás připravili rozhovor.
Jaké jsou vaše pocity před komunálními volbami?
Nejen já, ale všichni v ANO
Litvínov jsme zvědavi na to, kolik občanů Litvínova nám dá
svůj hlas. Před čtyřmi lety jsme
byli noví, vzbudili jsme u občanů nějaká očekávání. A teď nám
voliči v podzimních volbách
vystaví účet. Sdělí nám, jak byli
s námi spokojeni a zda si přejí,
abychom v naší práci pokračovali. A takovéto vysvědčení nás
pochopitelně zajímá.
A povedlo se vám splnit, co
jste občanům slíbili?
V drtivé většině ano. Pracovali jsme ze všech sil, abychom
občany, kteří nám dali důvěru, nezklamali. A díky tomu se
mnohé podařilo.
Můžete být konkrétní?
Povedlo se postavit nové multifunkční hřiště v Tylově ulici, a také se zlepšila péče o stávající veřejná sportoviště. Bylo zrekonstruováno hřiště u Scholy Humanitas, park
u Základní školy s rozšířenou
výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov získal nový mobiliář
včetně herních prvků pro teenagery, nově bylo opraveno jedno ze tří volejbalových hřišť
u stejné školy. Po několikaleté

odmlce se podařila opět zavést
do škol bezplatná výuka plavání. Poskytnutím finančního
příspěvku na správce hřišť a základních škol se sportovní areály otevřely veřejnosti. Vystavěli jsme nové šatny ve fotbalovém areálu na Lomské a dali tak dětem i dospělým slušné
zázemí. Rekonstrukce se dočkala i sportovní hala, která tak
má moderní a reprezentativní
vzhled, a Citadela, která je nyní
důstojným místem pro pořádání různých kulturních akcí.
V oblasti lékařské péče se povedlo zlepšovat prostředí pro
lékaře a udržet dostupnou potřebnou lékařskou péči. V celé budově polikliniky byla vyměněna okna, čímž se budova
výrazně zateplila. Právě probíhá zateplení penzionu pro seniory „Automat“, který novou
obálku získá jako poslední penzion v řadě, neboť v roce 2015
došlo jak k zateplení penzionu ve Vodní ulici, tak penzionu
U Bílého sloupu. Současně se
v „Automatu“ budují sociální
byty, stejně tak jako v penzionu
pro seniory ve Vodní ulici. Poliklinika za podpory a přispění
města Litvínov v rámci zkvalitnění služeb a zlepšení komfortu
pacientů otevřela v Podkrušnohorské nemocnici následné pé-

če dalších deset pokojů. V prostorách po dřívější interní ambulanci byly vytvořeny jedno
a dvojlůžkové pokoje, na kterých bude poskytována péče
pro pacienty litvínovské oblasti. Na projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ v Nemocnici s poliklinikou v Mostě
poskytlo město Litvínov ze svého rozpočtu v roce 2016 dotaci jeden milion korun Krajské
zdravotní a.s.
Město Litvínov poskytuje dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity a spolkové činnosti. V rámci neinvestičních i investičních programů
tyto organizace získaly statisícové částky na svou záslužnou
a někdy nezastupitelnou činnost.
Dosáhli jsme významných
úspor v městském rozpočtu –
jednak tím, že se podařilo získat z dotací cca 250 milionů Kč
na různé investiční i neinvestiční projekty, tak i např. tím, že se
materiály na jednání a zastupitelstva a rady města již netisknou, ale zasílají elektronicky,

což je úspora více jak 300 000,Kč ročně. Současně jsme hledali i úspory další nejen v provozu úřadu, ale také došlo k úsporám v provozu jednotlivých zařízení města.
Zastaralé webové stránky našeho města jsme změnili tak,
že získaly opakovaně ocenění v soutěžích o nejlepší weby
měst. Prodloužili jsme úřední
dobu na výdej občanských průkazů, pasů a řidičských průkazů. Rozsvítili jsme o Vánocích
náměstí, což se setkalo s velkým ohlasem. Zateplili jsme
další městské budovy, ať se jedná o mateřské školy či radnici. Soustředili jsme se na velké
investice do silnic a chodníků
a na přípravu strategických investic, jako je nová plavecká hala, most na Podkrušnohorské,
smuteční síň, dopravní terminál na dnešním autobusovém
nádraží a revitalizace Pilařského rybníka.
Takže práce jste měla a máte
hodně. Jak se s vaší prací dá
skloubit výchova dvou dospívajících dětí?
Ano, práce uvolněné starostky je skutečně víc než na jeden plný úvazek. Nejen, že řeším všechny každodenní záležitosti chodu úřadu, ale také
různé problémy při investičních akcích, finance, úkoluji
městskou policii a řeším pod-

prvním místě. Ráda vařím, poslouchám hudbu, ale také si ráda vyrazím mezi lidi. Ať už si
zasportovat, prožít nějaký kulturní zážitek či si jenom popovídat o obyčejných věcech všedních dní. Osobní setkání mě
vždy nabíjí pozitivní energií.
Vraťme se ale k vaší práci.
I díky vám bylo rozhodnuto
o tom, že nebudou zrušeny limity těžby hnědého uhlí na
dole ČSA a nebudou zbourány
obce Horní Jiřetín a Černice.
Toto je zásluha celé řady lidí. Velké díky patří všem, kteří za toto bojovali, ať už z vedení města a obcí, nebo neziskových organizací. My jsme přidali svůj díl a naštěstí i díky
tomu, že ministr životního prostředí z ANO, Richard Brabec,
je velký odborník a opravdový
ochránce životního prostředí,
svými názory ovlivnil rozhodování vlády. Stejně intenzivně
se ohrazujeme nyní proti plánu
vést přes město ropovod. I to je
pro nás naprosto nepřijatelné.
A co tedy strategické investice
Litvínova…
I v tomto jsme splnili vše,
co jsme slíbili. Bylo konečně
po dlouhé době rozhodnuto
o tom, že bude postaven nový
most v ulici PKH, protože starý je ve špatném stavu již léta.
Stejně tak zastupitelé rozhodli

zvláštní schválení. Chci ocenit,
že od dohadování se, jak a co
má být, jsme v zastupitelstvu
byli schopni najít kompromis
a přešli do fáze přípravy. Pevně
věřím, že se na přípravě nezastavíme a pokročíme v co nejbližší době do fáze realizace. Je
škoda, že tato mravenčí práce,
která stojí za každou stavbou,
je pro běžného občana neviditelná.
Čeho si za ty čtyři roky ceníte
nejvíce?
Nevím, co upřednostnit. Zda
to, že jsme tolik z našeho programu dodrželi, nebo to, že
jsme se za ty čtyři roky v rámci našeho hnutí dokázali držet
spolu a pracovat pro celý Litvínov. A věřte mi, je to těžší, než
jsme si před čtyřmi lety mysleli.
S čím jdete do voleb nyní?
Mám kolem sebe tým skvělých lidí, kteří sdílí stejné nadšení a souhlasí s tím, že z rozjetého vlaku se nevyskakuje. Jak
jsem již říkala, máme před sebou řadu klíčových investic pro
zlepšení kvality života v našem
městě, které se nám podařilo
připravit, a já si přeji, abychom
u jejich dokončení mohli být.
Co konkrétně chcete udělat?
Již jsem mluvila o výstavbě
plaveckého bazénu, smuteční
síně, mostu na PKH. Rádi by-

„Z rozjetého vlaku se nevyskakuje. Máme před sebou řadu klíčových investic pro zlepšení kvality života v našem městě, které se nám podařilo připravit,
a já si přeji, abychom u jejich dokončení mohli být.“
něty a stížnosti občanů, kteří
se na mě obrátí. Navíc, starosta město reprezentuje navenek,
takže k denní agendě ještě jezdí na různá setkání, přijímá návštěvy a samozřejmě se setkává při společenských příležitostech s občany města, což je ta
příjemnější tvář výkonu funkce. Je pravda, že bez pomoci kolegů a blízkých bych těžko takovou náročnou práci vykonávala
a dokázala se z ní radovat. Děti jsou skvělé a zatím prospívají
bez větších problémů, i to je pochopitelně významné plus, které není samozřejmé. Ráda bych
všem za takovou významnou
podporu poděkovala.
Jak trávíte svůj volný čas, pokud vám vůbec nějaký zbývá?
Samozřejmě, že se maximálně snažím přizpůsobit potřebám dětí. Vážím si každé minuty, kdy mohu být s nimi, to je na

o tom, že bude stát nový bazén
s vodními atrakcemi a saunovým světem na koupališti Koldům, čímž vznikne celoročně
otevřený moderní plavecký areál pro celou rodinu. Také jsme
schválili stavbu nové smuteční
síně na městském hřbitově. To
jsou velké stavby, jejichž realizace nás čeká.
Konečně jsme také splnili slib
o tom, že o takovýchto stavbách
budou rozhodovat odborníci.
Podoba mostu i smuteční síně
byla vybrána v architektonické soutěži. U bazénu se nám to
prosadit nepovedlo, což, jak se
ukázalo, nebylo dobře.
Říkáte, že nás čeká. Proč ještě
bazén nestojí?
Bohužel, administrativa je
tak složitá a nabobtnalá, že
jen příprava staveb trvá několik let. Je potřeba si uvědomit,
že téměř každá čárka musí mít

Web: litvinov.anobudelip.cz
FB: facebook.com/anolitvinov

chom vybudovali další dětská
hřiště, chceme zrekonstruovat
zadní část náměstí Míru a Kostelní ulici podle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže tak, aby se do centra města vrátil život. Budeme
usilovat o navrácení vody do
Pilařského rybníka a s tím související revitalizaci přilehlého
parku, aby se z této části města stala klidová zóna pro relaxaci občanů všech věkových kategorií. Dále plánujeme zavádět
v Litvínově prvky Smart Cities,
rezidenční parkování v nejzatěžovanějších lokalitách, jako
je Osada a Koldům, a zachránit Sýkorovu mozaiku v centru města. Samozřejmostí je
pokračování rekonstrukcí ulic
a sportovišť.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů v podzimních
komunálních volbách (V.I.)
Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production
Team s.r.o., Mostecká
Informační Společnost s.r.o.
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Kraj zakázal Celiu přijímat další odpady

BRZY NOVÉ VYDANÍ
AŤ VÁM NEUTEČE!
KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

Strážníci dohlédnou na hokej
LITVÍNOV – Litvínovští strážníci budou dohlížet na pořádek a klid při
hokejových utkáních na Zimním stadionu Ivana Hlinky. Město se na
tom dohodlo s HC Verva Litvínov. Pořádková jednotka litvínovské
městské policie, která je během hokejových utkání k dispozici, má
nové vybavení. Zásahové helmy získala díky dotaci Ústeckého kraje.
Dohodu o posílení dohledu příslušníky Městské policie
Litvínov a členy JSDH při vytipovaných rizikových hokejových utkáních uzavřelo město s hokejovým klubem už v roce 2012. Dohoda se uzavírá na
dobu určitou, vždy na konkrétní ligový ročník. „Spolupráce se
osvědčila, pořadatelská činnost
byla, zejména v rizikových utkáních, za přispění posílených hlídek městské policie i výjezdové jednotky JSDH, zvládnuta
bez vážnějších problémů. Radní Litvínova proto na svém zá-

řijovém jednání schválili uzavření dohodu k zabezpečení veřejného pořádku při hokejových
utkáních na Zimním stadionu
Ivana Hlinky v Litvínově v ligovém ročníku 2018/2019,“ informovala starostka města Kamila Bláhová. Litvínovští strážníci už během prázdnin získali
díky dotaci od Ústeckého kraje
nové vybavení. Pořádková jednotka dostala 14 nových zásahových přileb. Pro hlídky pak
dostala městská policie bezpečnostní vesty.
(pur)

LITVÍNOV – Požár v areálu společnosti Celio, kde v minulém
týdnu hořela hala na drcení odpadu, vyvolal bouři nejen mezi
komunálními politiky. Tentokrát se událostí zabývala také
Bezpečnostní rada Ústeckého
kraje. Kraj se rozhodl provádět měření škodlivin v ovzduší
a kontroly podmínek integrovaného povolení přímo v místě
skládky. Zatím zakázal Celiu
přijímat další odpady.
Požár na skládce Celio likvidovalo několik profesionálních i dobrovolných hasičských
jednotek tři dny. Oheň vypukl 19. září v hale na drcení odpadu. Protože hrozilo její zřícení, nemohli hasiči první den hasit uvnitř haly. Druhý den hořící odpad z haly začal vyvážet
speciální dálkově ovládaný pásový nakladač. Oheň byl zcela
uhašen teprve třetí den. O situaci byli občané Litvínova i Mostu informováni prostřednictvím
SMS infokanálů.
První den požáru byl na místě také náměstek hejtmana Ústeckého kraje a člen Bezpečnostní rady Ústeckého kraje
Martin Klika. Bezprostředně po
vypuknutí požáru nabídl Litvínovu spolupráci kraje. Požárem
na skládce Celio se hned následující den zabývala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje.
Z rozpočtu kraje se zaplatí průzkumy kvality vzduchu v okolí
Litvínova a Mostu. Vedení Litvínova si měření objednalo samo na základě jednání s oddělením krizového řízení krajského úřadu, v Mostě nařídilo měření škodlivin až vedení kraje
spolu s krajským odborem životního prostředí. Denně vyjde měření na dvacet tisíc korun. Další měření si objednalo Celio. Měřila se koncentrace
oxidů dusíku, čpavku, fosgenu,
kyanovodíku, chloru, chloridu,
oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a těkavých organických

Černý dým nad skládkou Celio byl vidět zdaleka.
látek. Ukázalo se, že koncentrace nevykazovaly a nevykazují nebezpečné hodnoty. Výsledky z dalšího měření nařízeného
krajem případně objednaného
Litvínovem zatím nejsou. „Měření je pouze první krok. Na místo požáru dorazili zaměstnanci krajského úřadu. Po kontrole
a po domluvě s hasiči Ústeckého
kraje stanoví nové podmínky pro
případný další provoz,“ uvedl po
jednání bezpečnostní rady hejtman Oldřich Bubeníček.
Podle hejtmana řeší kraj požár na Celiu z vlastní iniciati-

vy. O měření a kontroly žádala kraj také náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová. Odbor životního
prostředí bude řešit hlavně to,
zda byly dodrženy podmínky povolení, které skládkování
v tomto areálu musí plnit. „Než
bude kontrola ze strany krajského úřadu ukončena, bude Celiu
uloženo nepřijímat žádný další odpad k mechanické úpravě. Krajská samospráva bude
řešit i další podmínky pro provoz technické jednotky pro třídění a mechanickou úpravu od-

padu,“ dodal náměstek hejtmana Martin Klika. Litvínov, na
jehož katastru skládka leží, zatím čeká na výsledky měření
ovzduší. „Pokud výsledky měření potvrdí únik škodlivých látek
do ovzduší, můžeme se připojit
ke stížnostem, podnětům, případně k žalobám. Kompetence
v případě skládky Celio má Ústecký kraj. Město může společnost pouze prosit, aby dodržovala podmínky pro provoz skládky,“ uvedla starostka Litvínova
Kamila Bláhová.
(pur)

V ulici Čapkova a Vodní nová parkovací místa
LITVÍNOV – Litvínov bude zjišťovat možnosti využití parkovacích
míst v ulicích Čapkova a Vodní v Litvínově. Jsou vytipována tři místa.
Odbor investic a regionálního rozvoje městského úřadu zadal vypracování studie.
Všechny dotčené pozemky
jsou ve vlastnictví Litvínova.
Ze studie vyplynulo, že parkování je možné na pěti místech ve Vodní a na sedmnácti

v Čapkově. Parkování ve Vodní je navrženo na kolmé, s povrchem z asfaltobetonu. Nyní
je v tomto místě mírný svah.
V případě realizace bude nutné vybudovat za parkovacím
zálivem nízkou opěrnou zídku. Parkování v Čapkově uli-

ci je navrženo kolmé s podélným řazením v parkovacím zálivu podél místní komunikace. Vzhledem k ochrannému
pásmu vedení nízkého napětí
nebylo možné řešit v celé délce kolmé stání podle původního záměru. Pro realizaci bude
nutné vykácení zeleně. Odhad
nákladů je 1,7 mil. Kč, další náklady si vyžádají opěrné zídky

a také podzemní vsakovací boxy. Odhad nákladů celé stavby
činí 3,5 mil. Kč. Za jedno parkovací místo tak město zaplatí
160 tisíc Kč. Projektová příprava na vytvoření parkovacích
míst ve dvou místech ulic Čapkova, Vodní je zařazena v návrhu Akčního plánu rozvoje
města Litvínova pro rok 2019.
(pur)

Jedničkou Sdružení nezávislých kandidátů
– Evropských demokratů je Jiří Šlégr
„Není mi jedno, jak se v Litvínově žije, mám to tu rád“

Nové helmy získala pořádková jednotka z dotace od kraje.

Doprava příští rok
LITVÍNOV - Radní Litvínova vzali na vědomí návrh organizace MHD
a příměstské autobusové dopravy na rok 2019.
Předběžný odhad ztráty musí schválit zastupitelé. Předběžné
prokazatelné ztráty MHD pro rok 2019 bez přiměřeného zisku činí přes 46 milionů, z toho 24 milionů v autobusovém a 22 milionů
v tramvajovém provozu. Návrh nepředpokládá změny v dopravě
a vychází z aktuálních jízdních řádů tramvajových a autobusových
linek na území Litvínova. Příští rok by Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova měl pro Litvínov najezdit 1 562 210 kilometrů. (pur.)

Jiří Šlégr se
v Litvínově narodil a po veleúspěšné hokejové kariéře se
sem ze zámoří vrátil. Vnímá, jak se během let Litvínov
mění
a chtěl by mu
pomoci. Vrátit
Litvínovu kondici, jakou měl,
když se sám teprve učil střílet na branku. „Jako všichni rodáci z Litvínova, kteří si dobře
pamatují, jak Litvínov vypadal

v dobách našeho dětství, vnímám velmi ostře všechny negativní změny,
které se s mým
městem
dějí. Není mi jedno, jak se dnes
v Litvínově žije,
mám to tu rád.
Také mi není
jedno, že se kdysi výstavní sídliště Janov změnilo na sociálně vyloučenou lokalitu. Vím,
že pomoc musí přijít od vlády,
že jsou nutné legislativní změ-

ny, které proces změn nastartují, a že to bude trvat dlouho, ale
chtěl bych alespoň s něčím začít.
Třeba využít chystaných dotačních titulů, které umožní městům nejen prázdné domy zbourat, ale i vykoupit. Chtěl bych,
aby si mladí lidé měli kde postavit rodinné domy. Nesmyslně umístěný sběrný dvůr v centru města a bývalý areál technických služeb v Žižkově ulici
by k tomu byly vhodné, a navíc
by skvěle navázaly na pozemky,
kde už se výstavba rodinných
domů připravuje. Také je tu
stále ještě možnost oprášit projekt výstavby rodinných domů
mezi Litvínovem a Lomem, na

což by opět mohlo město čerpat
dotace. Chtěl bych ulevit Osadě a postavit tu nová parkoviště z peněz, které by se daly ušetřit například zrušením dublované veřejné dopravy. Tramvaje by mohly jezdit jen z nádraží
do Mostu. Po městě by dopravní obslužnost zajišťovaly autobusy, které tu stejně jezdí. Litvínov potřebuje změnu, jen se
už konečně musí začít,“ říká Jiří
Šlégr. V komunální politice není žádným nováčkem. Poslední dvě volební období byl opozičním zastupitelem města, dění na radnici a v zastupitelstvu
tak měl z první ruky.
(V.I.)

zpravodajství

Nulová tolerance už není, co bývala
LITVÍNOV – Litvínovští radní
na posledním jednání zhodnotili nulovou toleranci ve městě
a shodli se, že už dávno není,
co bývala. Strážníci i sociální
pracovníci mají svázané ruce
legislativními změnami, které
ve většině městu spíše uškodily, než pomohly.
Největším krokem zpět při
nulové toleranci je změna výplaty sociálních dávek, kterou v počátcích nulové tolerance provádělo město, dnes je to
Úřad práce ČR. „Mohli jsme dříve sáhnout na dávky a strhnout
si pokuty za přestupky a dluhy vůči městu. Dnes se k výplatě dávek nedostaneme a už tuto možnost nemáme,“ připustila
vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová. Stěžuje si
i na další klacky pod nohy, které úředníkům házejí pod nohy zákonodárci. „Každá legislativní změna je k horšímu. Záškoláctví už například není podle legislativy důvodem, proč by
měl odbor s dítětem dál pracovat. Navíc se jako přestupek rodičům velmi těžko dokazuje, nestačí jen neomluvené hodiny.
Dřív naši pracovníci přicházeli do problémových rodin a děti musely ukazovat vysvědčení,
že nemají neomluvené hodiny.
Měli jsme možnost krátit v takových případech rodičům sociální dávky. To už nemůžeme,“ po-

stěžovala si dále Veronika Knoblochová.
Spokojený s vývojem situace
není ani velitel Městské policie
Litvínov Zdeněk Urban. „ Situace ve vymáhání práva se výrazně zhoršila. Nemůžeme už postupovat tak, jako kdysi a uplatňovat některá opatření, aniž by
se městská policie nedostala do
konfliktu se zákonem. Některé
legislativní změny také nenaplnily naše očekávání. Například
sdílený rejstřík přestupků. Dnes
řešíme a do rejstříku doplňujeme třeba i desátý přestupek jednoho člověka a nic se neděje. Nepomohlo nám ani zrušení vysedávací vyhlášky,“ uvedl Zdeněk
Urban.
Město Litvínov podle starostky Kamily Bláhové i tak trvale využívá každé příležitosti ke zlepšení situace v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Ta
si chválí především spolupráci
s vládní Agenturou pro sociální
začleňování. Mezi aktivity, které město považuje za zásadní,
patří činnost organizační složky sociálních služeb První krok
v Janově, vstup do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, rozšíření nabídky sociálních služeb, zapojení se do projektu Rady Evropy
ROMACT, výkup opuštěných
panelových domů v Janově od
společnosti CPI BYTY a plá-

LITVÍNOV – Citadela Litvínov uvede nový pořad „Klubová setkání“.
Je věnovaný zajímavým osobnostem z nejzrůznějších více i méně
známých oborů. Premiéru pořadu zahájí známý scénárista Petr Kolečko.

U zavádění nulové tolerance stál Martin Klika.
nování jejich následné demolice, demolice ubytovny U Bílého sloupu, rekonstrukce jedné budovy ubytovny V Dolíku
a vybudování 10 sociálních bytů městem Litvínovem. Nulové tolerance se dál zastává Martin Klika, který stál u jejího zavádění v Litvínově. „Je pravda, že řada legislativních změn
nulové toleranci nijak nepřispí-

vá. Je ale třeba důslednost. Přestupky nelze postihovat vzhledem ke zrušené vysedávací vyhlášce, strážníci ale mohou celou řadu přestupků postihovat
podle platných zákonů. Opakovaně vytrvale řešit každý přestupek. A hledat nové cesty, jak zákon a pořádek vymáhat,“ míní
Martin Klika.
(pur)

HRÁČE

NABÍZÍME

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

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

ČSSD Litvínov představuje své lidi
LITVÍNOV - Nikola Aulová, pracovnice registru vozidel, v současné
době na mateřské dovolené.
Proč jste se rozhodla v nadcházejících komunálních volbách kandidovat?
V Litvínově žiju od roku
2001, vychovávám své dvě děti a sleduji, jak se město poma-

Nikola Aulová se svým synem.

lu mění, vylidňuje. Mladí lidé z Litvínova odchází, hledají si domovy jinde. Litvínov mi
přirostl k srdci a umím si představit, že by byl městem přátelským mladým rodinám. Místem, kde budou
moci vychovávat své děti bez
obav, kde bude dostatek aktivit pro dospělé i děti, kde se
nebudou muset bát vyjít
večer na ulici a kde najdou
příjemné bydlení a práci. Je
mi jasné, že sama od sebe tato
změna nenastane. Musíme pro
to něco udělat my všichni. Nabízím své
zkušenosti, čas
a zápal pro věc.
Chci
praco-

Večery jsou otevřené všem,
kteří mají zájem se něco dozvědět, naučit, odreagovat se nebo se setkávat s přáteli a poznávat nové. Setkání budou probíhat pravidelně vždy první nebo druhou středu v měsíci od 18
hodin v Café Baru Citadela. Večery bude provázet dlouholetý
redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Jan Beneš. Návštěvníci dostanou pokaždé možnost
se hostů na cokoliv zeptat. Večery by měly přinášet hlavně zábavu, rozhodně nepůjde o těžká
intelektuální témata a předem je
zcela vyloučena i politika!
První „Klubové setkání“ odstartuje ve středu 3. října dramatik a scenárista Petr Kolečko,

scenárista, který svou úspěšnou
tvůrčí dráhu zahájil už jako student a brzy se stal uznávaným
autorem nejen doma, ale i v zahraničí. Je podepsán pod řadou
kultovních divadelních, filmových i televizních projektů. Česká televize uvede v lednu nový
miniseriál s názvem Most. Celý se natáčel v Mostě a jeho okolí. Jedna epizoda (asi 35 minut)
bude návštěvníkům promítnuta.
Vstupné je 50 Kč, vstupenky jsou k zakoupení v pokladně
Citadely s možností rezervace
online na webových stránkách
www.citadela- litvinov.cz nebo
telefonicky na čísle 476 111 487.
(nov)

Malířka Sylva Prchlíková
vystavuje na zámku

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě
od

Petr Kolečko pobeseduje
v Citadele

Scénárista (v modrém) na předpremiéře seriálu Most v Mostě.

Hledáme

tým
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vat na tom, aby se Litvínov stal
dobrým domovem pro mladé
rodiny.
S čím konkrétně jdete do voleb?
Pozoruji dění ve městě už
několik let. Jako úřednice i jako matka na mateřské dovolené. Vidím, co je špatně. Co je
v jiných městech hned, nebo za
krátkou dobu, v Litvínově trvá
roky. O všech změnách se příliš
dlouho mluví, ještě déle se plánují a schvalují a teprve po letech se realizují, a to ještě většinou se značným zpožděním.
Chtěla bych do dění ve městě vnést švih a tempo. Aby občané nemuseli na všechno roky čekat. Mou prioritou je život mladých rodin s dětmi a vše,
co s tím souvisí. Dostatek kvalitních sportovišť a dětských
hřišť, která by byla přístupná veřejnosti, nejen organizovaným
sportovcům a školám. Jistota
bezpečí pro děti při jejich hrách.
Kvalitní vybavení pro mateřské
a základní školy. Dostupné bydlení v lokalitách, o které se nemusí slušné rodiny dělit se sou-

sedy, kteří o slušnosti nemají ani
páru. Podpora podnikatelů, kteří vytváří pracovní místa a dávají mladým lidem příležitost
slušných výdělků a kariérního
růstu. Zdá se to ideální, nesplnitelný stav, ale když to nevzdáme a budeme postupovat byť po
malých krůčcích, ale neustále
za stejným cílem, můžeme toho dosáhnout.
(pur)

LITVÍNOV - Město Litvínov pořádá v úterý 9. října od 17 hodin
v zámku Valdštejnů v Litvínově vernisáž Sylvy Prchlíkové – VÝBĚR
Z DÍLA 1988-2018.
Uvidíte obrazy, keramiku nebo porcelán. Pokud počasí dovolí,
slavnostní zahájení výstavy proběhne na nádvoří zámku. V opačném případě zahájíme výstavu ve velkém sále. Z bezpečnostních důvodů je kapacita míst v sále omezena. Na samotnou výstavu se v jednotlivých skupinkách dostanou všichni. Pokud zahájení výstavy nestihnete, máte možnost ji zhlédnout až do 31. ledna 2019.
(nov)
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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

zpravodajství

Hejtman: „Tíží nás stále nižší počet policistů“
Ústecký kraj - Požár na skládce Celio, výsledky
cvičení Výpadek 2018, nové vybavení hasičů, ale
i nedostatek policistů v kraji. Právě snižující se počet
policistů v našem regionu byl nejdiskutovanějším tématem jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.
Schůze bezpečnostní rady se
poprvé zúčastnil nový ředitel
Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, plukovník Petr Gajdoš. „Tíží nás nejen
stále nižší počet policistů, ale zejména jejich odchody k jiným policejním útvarům mimo území
našeho kraje. Budeme tuto situaci řešit s ministrem vnitra a policejním prezidentem,“ uvedl po
jednání rady hejtman Oldřich
Bubeníček. Ve zprávě o bezpečnostním situaci zazněla například informace o poklesu zjištěné kriminality o 7,4 procent
oproti prvnímu pololetí loňského roku. „Bohužel si v rámci republiky všechny kraje a obce nejsou rovny. Je nutné ke každému
území přistupovat zvlášť a budeme apelovat na příslušných mís-

tech, aby se podařilo pro náš kraj
získat takové podmínky, které přivedou další policisty do ulic a také je
tu udrží,“ doplnil
náměstek hejtmana Martin Klika.
Bezpečnostní rada řešila také blížící se oslavy
100 let od vzniku první republiky, které bude kraj
pořádat poslední říjnový víkend
na Zahradě Čech
a potřebná bezpečnostní opatření.
(sol)

Bezpečnostní rada v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem i náměstkem hejtmana pro bezpečnost Martinem Klikou vyslovili znepokojení nad
aktuálním nedostatkem členů policejního sboru v kraji.

Květa Hellmichová: „Chce to méně
politikařit a víc zapojit selský rozum“
Litvínov - Květuše Hellmichová - ředitelka obecně prospěšné společnosti PRO Litvínov, zakladatelka a členka předsednictva dámského
spolku WomenNet, již 14 let provozovatelka plavání kojenců, batolat
a dětí předškolního věku. V komunálních volbách 5. a 6. října se bude
za sdružení SNK-ED ucházet o hlasy voličů do Zastupitelstva města Litvínova.

Obrazovky v MHD

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

( 773 030 030

Proč se žena s tak širokým záběrem podnikatelských činností angažuje v politice?
Nikdy jsem nebyla k dění
v Litvínově lhostejná - to je důvod, proč se angažuji v komunální politice. Mám pocit, že NAŠE problémy a problémy NAŠEHO Litvínova řešíme příliš složitě a zdlouhavě, že se neustále
něčím svazujeme a říkáme, že to
nejde, není to jednoduché a podobně. Možná by pomohlo vložit do politiky méně politikaření a zapojit zdravý selský rozum,
který já mám.
Co sdružení SNK-ED voličům
nabízí?
Máme samozřejmě své priority a ty, pokud bude možné a občané nám dají důvěru, budeme

prosazovat. Doprava pro všechny zdarma je jednou z nich. Dále
dokončení či opravení všech volnočasových areálů, oprava a znovuotevření celého areálu Nové
Záluží, další rozšíření Areálu letních sportů Lomská a vybudování relaxační zóny kolem Pilařského rybníka. Chceme pro občany
Litvínova nový bazén, ale děsí
nás navýšený rozpočet plánované stavby. Město by mělo počítat i s „hubenějšími“ roky a v takových pak bude velmi obtížné
utáhnout provoz takové stavby.
Co považujete za největší bolest Litvínova?
Velkým bolem Litvínova je každoroční úbytek obyvatel. Svědčí to tom, že město není zejména
pro mladé lidi zajímavým mís-

tem pro žití. Jako komunální
politik bych to
chtěla změnit.
Město se zbavilo
svého bytového
fondu a nyní nemůže mladým
rodinám pomoci takzvaným
startovacím bytem na pár let,
než se mladí postaví na nohy.
Nezaregistrovala jsem za poslední roky žádnou
iniciativu v tomto směru. Zrovna jsem v pátek procházela náměstím kolem páté hodiny odpoledne a narazila jsem na čtyři
lidi. Byla to smutná procházka....
Co by pomohlo?
Chybí tu podpora různých
sdružení, spolků, mladých studentů, kteří by mohli přispět
k oživení náměstí či jiných míst
v centru města, které si to zaslouží. Myslím, že takový porad-

ní sbor složený ze zástupců
středoškoláků,
by byl fajn. Chybí také podpora
místního prodeje regionálních
produktů.
Občany zajímá
kvalita prostředí,kde žijí, máte v tomto směru nějaké priority?
Jednou z našich priorit je
skládka Celio. Není snad měsíc, kdy neslyšíme houkat hasiče
a následně se dozvíme, že hořelo, ale ovzduší je v pořádku. Doposud nám přijde, že se pro to,
aby se tyto události neopakovaly, nedělá nic. Chceme, aby
skládka a její různá povolení byla kontrolována z hlediska možností co nejvíce a nejčastěji. Měření emisí, kontrola požární bezpečnosti apod.
(V.I.)

Nadace Unipetrol se spojila s nadací
manželů Livie a Václava Klausových
LITVÍNOV - Nadace Unipetrol
předala studentům středních
a vysokých škol stipendia na
podporu jejich vzdělávání pro
letošní školní rok. Předávání
se uskutečnilo přímo ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova za účasti členů
správní rady nadace a hostů
- Livie Klausové, předsedkyně
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, a Jiřího Šlégra, generálního ředitele
HC Verva Litvínov.
Při výběru zohledňovala
komise nejenom studijní prospěch, ale také mimoškolní aktivity jednotlivých uchazečů,
jejich angažovanost v dalších
projektech nadace, pracovitost
a výsledky v chemických olympiádách a studentských konferencích. „Podpora talentovaných a pracovitých studentů je
pro naši nadaci prioritou. Spíš
vyhovíme menšímu počtu žadatelů, ale s jistotou, že se jedná o ty nejlepší, kteří se přírodním vědám, a hlavně che-

Celkem bylo předáno 48 stipendií, z toho 25 stipendií středoškolským a 23 vysokoškolským studentům,
v celkové hodnotě 1 810 000 korun.
mii, budou věnovat naplno. Ta- Herink, člen správní rady Na- je na studenty, kteří se nacháké chceme oceňovat studenty dace Unipetrol. Nadace Unipe- zejí v ekonomicky tíživé situaci
se sportovním talentem, a pro- trol nově spojila své síly s Na- bez ohledu na studijní výsledto jsme ve spolupráci s HC Ver- dačním fondem manželů Livie ky, prospěch a studijní cíle. Na
va Litvínov vybrali pět mladých a Václava Klausových. Nadač- proti tomu Nadace Unipetrol
dorostenců, kteří mají správný ní fond manželů Livie a Václa- podporuje studenty s výbortah na branku, nejen v hoke- va Klausových se v rámci sti- ným prospěchem.
		
(nov)
ji, ale i ve škole,“ uvádí Tomáš pendijního programu zaměřu-

zpravodajství
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Svazek se loučil, pokračování po volbách
HORA SVATÉ KATEŘINY – Poslední jednání Svazku obcí v regionu
Krušných hor bylo tak trochu
slavností. Starostové se v aktuálním složení setkali naposledy. Po
komunálních volbách se složení
členské schůze změní.
Hostitelkou posledního jednání svazku byla starostka Hory
Svaté Kateřiny Hana Řebíková.
„Podařilo se nám dokončit projekt
realizace energetických úspor na
základní škole a tělocvičně, získat
dotace na komunikace a opravit
komunikaci v Rudolicích a na náměstí. Základní škola dostala nové
sociální zařízení. Pustili jsme se do
opravy bytového fondu. Město má
v současné době 56 nájemních bytů a daří se nám tento bytový fond
udržovat v pořádku, což není jednoduché. Připravujeme projekt na
vybudování šesti sociálních bytů.
Z čeho mám velkou radost, je, že
se nám podařilo zprovoznit a znovu otevřít Mikulášskou štolu, což
je velká turistická atrakce,“ představila ty nejzákladnější novinky
ve městě starostka.
Schůze schválila rozpočet svazku pro rok 2019 jako schodkový
na straně příjmů ve výši 151 tisíc
korun, na straně výdajů 336 tisíc
korun. Místopředsedkyně svazku Kamila Bláhová informovala

Přijmeme do našeho týmu:

Na závěr poslední členské schůze svazku pozvala starostka Hana Řebíková kolegy starosty na prohlídku
Mikulášské štoly.
o průběhu druhé schůze pracov- se dotčených pozemků. Zároveň by měly být zprovozněny do konní skupiny k vymezení trasy ro- ale upozornil na významný pro- ce letošního roku. Vyslechli si inpovodu Družba v úseku DV5 Lit- blém spočívající v kolizi navrho- formaci ředitelky základní školy
vínov – hranice ČR/SRN. „Skupi- vané trasy s ložiskem vyhrazeného v Hoře Svaté Kateřiny Jitky Nona se zabývala návrhem možného nerostu. Upozornil nás na úskalí, vákové o jednání o finanční pořešení prodloužené trasy ropovo- která jsou ale za určitých podmí- moci Ústeckého kraje škole, která
du na území ORP Litvínov, kte- nek řešitelná,“ řekla starostka Lit- byla zřízena na výjimku, a nemá
tudíž zákonný nárok na některý představilo město na předcho- vínova Kamila Bláhová.
Další jednání pracovní sku- ré finanční dotace od kraje. Prozím jednání v červenci. Zástupce ministerstva průmyslu a ob- piny je naplánováno na 12. říj- blémem financování školy se buchodu pracovní skupinu seznámil na. Starostové dále schválili no- de svazek zabývat na dalším jed(pur)
s řešitelnými konflikty týkajícími vé webové stránky svazku, které nání.
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Práce v příjemném prostředí
Bližší informace u pana Svobody
Telefon: 724 549 386

V Litvínově a Lomu
vzniká Pošta Partner
LITVÍNOV/LOM – Dvě pobočky České pošty v Litvínově budou mít
nového provozovatele. Pošta hledá partnera pro provozování pobočky u Máje a v Chudeříně. Město Litvínov nemá zájem tyto pošty
provozovat. V Lomu řešili stejnou situaci. Tady ale město provozovat
Poštu Partner chce, a navíc rozšíří poskytované služby.
Česká pošta hledá smluvního zástupce pro poskytování
poštovních služeb formou provozovny Pošta Partner v Horním Litvínově 4 a v Chudeříně.
Stát se jím může kdokoliv, zapsaný v obchodním rejstříku.
Podmínkou je předmět podnikání „zprostředkování obchodu
a služeb“. Partnerem Pošty může
být i město. Litvínov o této možnosti neuvažuje. „V těchto lokalitách nemá město žádný vhodný
objekt, ve kterém by mohlo poštu provozovat. Nájem takového prostoru by překročil provizi
z poskytování poštovních služeb,
a město by tak na Poštu Partner
doplácelo. Pošta sice hledá partnera, neznamená to ale, že by zatím tyto dvě pobočky zavírala,“
vysvětlila místostarostka Erika
Sedláčková.

V Lomu se město partnerství s poštou nezříká. „V Lomu se ani jedna z pošt rušit nebude. Zastupitelé jednoznačné
schválili to, že obě pošty bude
dál provozovat město Lom, tudíž obě pošty zůstanou zachovány. S tím dovětkem že bychom
pracovní dobu a služby u obou
pošt rozšířili pro potřeby občanů. V Loučné třeba plánujeme
při Poště Partner provozovat také pokladnu pro platbu veškerých poplatků. Chceme zde mít
také Czech POINT pro ověřování podpisů. Prostě takové detašované pracoviště městského úřadu, chtěli bychom přiblížit úřad občanům, již jsou
od městského úřadu vzdáleni,“
uvedla starostka Lomu Kateřina Schwarzová.
(pur)
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uklízečku

orušené paragrafy

Kradl v Centralu
MOST - Tříčlenná hlídka
asistentů prevence kriminality při pochůzkové činnosti
v centru města Mostu uviděla podezřelého mladíka, který rychlým krokem odcházel z obchodního domu Central a chystal se rozběhnout.
V ruce měl bundu, na které jeden z asistentů uviděl ochranný čip. „Asistenti mladíka zastavili a zeptali se, zda bundu
neodcizil. Šestnáctiletý mladík
se hlídce asistentů ihned přiznal a uvedl také, ze které prodejny bundu v hodnotě 1 098
Kč odcizil,“ informoval Vlastimil Litto z Městské policie
v Mostě.
Asistenti přivolali na místo strážníky městské policie,
kteří zjistili totožnost mladíka
a společně se vydali zboží vrátit. Mladíka poté předali jeho
otci v místě bydliště. Událost

předají strážníci na Oddělení
sociálně právní ochrany dětí
Magistrátu města Mostu a případem se bude zabývat kurátor pro mládež. „V nedávné
době bylo několik mladistvých
chlapců odsouzeno k trestnímu opatření výkonu trestu odnětí svobody za opakované krádeže v obchodech OC Central,“
uvedla vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí mosteckého magistrátu Alexandra
Hynešová.

Zničili altánek
a dětské atrakce
MOST – Případy vandalismu mládeže šetřila v těchto
dnech mostecká policie. Jednalo se hned o několik případů. V prvním obvinila mostecká policie dva mladíky
z Litvínovska. V jednom litvínovském parku měli pomalo-

vat barevnými fixy dřevěný altánek a způsobit škodu 3 200
korun. Ve druhém případě se
jednalo o žhářství. „Teprve
19letého mladíka stíhá mostecká policie pro trestný čin poškození cizí věci. Mladík již loni
v podvečerních hodinách v parku na sídlišti Zahradní v Mostě
zapálil plastovou střechu u domečku na dětském hřišti. Poškozenému majiteli tím způsobil hmotnou škodu ve výši 25
tisíc korun. Proč oheň založil,
ale policistům neuvedl,“ informovala mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková.

Stěhoval se do cizího
MOST – Policejní rada obvinil z krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného zásahu do práva
k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru 29letého mu-

že z Litvínova. Ten se „naboural“ do jednoho z prázdných
bytů v jednom z litvínovských
paneláků. „Muž do bytu vnikl
násilím, překonal zámek a poté si dveře opatřil svou vlastní
vložkou zámku. Následně v bytě přebýval několik dnů, než na
to přišel majitel, který byt nabízel novému zájemci,“ popsala případ policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Obviněný zanechal škodu ve výši čtyři tisíce korun. Litvínovan má
mít na svědomí i krádež v zahradní kolonii, kde vnikl na
zahradu a následně se vloupal
do domku, ze kterého měl odcizit elektroniku a nářadí, vše
v celkové výši 21 tisíc korun.
Za majetkový delikt byl již odsouzen. Celkem způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun. Muž
je stíhán na svobodě a hrozí
mu až tříletý trest odnětí svobody.
(sol)
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Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)
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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

■■Komplet mlýnek na maso znač-

ky Dorket 22, motorový pohon
380 V s převodovkou. Osazeno na
stole 76 x 45 x 115 cm, vertikální poloha motoru, výška 140 cm. Cena
2 000 Kč. Telefon: 728 102 013
■■Prodám 2 ks interiérových
skleněných dveří (světle hnědý

dekor olše), rozměr 70 cm – levé.
Cena dle dohody. Telefon: 607 784
645
■■Prodám kamna na dřevo značky Kovotherm, celokovový válec
průměr 60 cm, délka 50 cm, vývod
kouře 11 cm, 7 sacích otvorů dole,
7 výfukových nahoře, bezroštové
spalování. Cena 1 600 Kč. Telefon:
728 102 013
■■Prodám přívěsný vozík, malá
kola, nové pneu, dvojitá listová
pera, plocha 100 x 150 cm, nevyužítý. Cena 4 000 Kč. Telefon: 603
958 187
■■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,

zpravodajství/inzerce
150 Kč za jeden kus, originál zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám vosk na výrobu svíček
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
■■Chtěla bych se seznámit s mužem 60–70 let z Mostu na přátelský vztah a možná i více. Telefon:
606 322 812. I stáří je hezké.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

Poznej Evropskou unii,
vyhraj zájezd do Štrasburku
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj ve
spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Stanislavem
Polčákem připravil pro studenty
znalostní kvíz o Evropské unii.
Soutěž startuje 1. 10. v 8 hodin a končí 25. 10. ve 20 hodin. Probíhá na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. Kvízy se vyhodnotí
a ze správně vyplněných se vylosují 3 týmy, které Ústecký kraj
odmění zájezdem do Francie ve
dnech 11. - 13. 12. 2018 . Výhercům se hradí doprava autobusem včetně všech poplatků a 2x
ubytování v dvoulůžkových pokojích se snídaní. Pravidla sou-

těže najdete na www.sberdat.kr-ustecky.cz - banner „Pravidla
soutěže“. Zde také najdete odkaz pro test. Soutěže se může
zúčastnit každý student ve věku
od 16 let, který řádně navštěvuje střední školu v Ústeckém kraji (nesmí mít neomluvené hodiny a sníženou známku z chování). Oceněno bude 27 výherců
(3 soutěžní týmy po 8 studentech, vždy s doprovodem pedagoga). Organizačně cestu zajišťuje Odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého
kraje ve spolupráci s kanceláří
europoslance JUDr. Stanislava
Polčáka.
(nov)
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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, původní
stav. Cena 389 000 Kč. Velice klidná lokalita v blízkosti centra. Telefon: 702 179 331

Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Coal Services, a. s., člen skupiny Seven Energy, nabízí uplatnění v pozici:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 práce na rozvodnách
 manipulace s elektro zařízením rozvoden
 údržba a opravy elektro zařízení rozvoden

TROLEJÁŘ
Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:
 kontrola, údržba, montáž a demontáž trolejového a zpětného trakčního vedení
 renovace trolejového vodiče

Požadujeme:
 minimálně 2 roky praxe v oboru, z toho 1 rok praxe při
práci na elektro zařízení vysokého napětí
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Požadujeme:
 zájem o profesi a kolektivní práci
 spolehlivost, odpovědnost
 svářecí průkaz výhodou

Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro
 min. § 6 vyhl. č. 50/1978 do 1000 V
 ŘP sk. „B“

Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen v elektro oboru
 osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb.
min. § 5

Nabízíme:
 platové ohodnocení odpovídající zařazení do 5. tarifního
stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000 rok),
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek na
stravování a řada dalších výhod a od nového roku po zapracování pak:
›› příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč
měsíčně
›› program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok
(čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 možnost profesního a osobního rozvoje
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny
 smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na
dobu neurčitou
 pracovní dobu Po–Pá v ranních 8 hodinových směnách
(6:00–14:00)
Nástup možný ihned.
Pracoviště: Okres Most (lokalita ČSA)
Bližší informace: Petr Dvořák, tel. 478 002 637, V. Štefánek, tel.
478 003 612
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e‑mail:
v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal
Services, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Nabízíme:
 mzda odpovídající zařazení do 5. tarifního stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 –
20 000 rok), příspěvek na stravování, 2 týdny dovolené navíc
 (celkem 30 dnů) a od nového roku po zapracování pak:
›› příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč
měsíčně
›› program Zdraví - karta Benefity v hodnotě
10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 možnost profesního a osobního rozvoje
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny
 smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na
dobu neurčitou
 pracovní dobu Po–Pá v ranních 8 hodinových směnách
(6:00–14:00)
Nástup možný dle dohody
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, tel. 478 004 742
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e‑mail:
v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal
Services, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Lukáš Staněk
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

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

sport
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Verva stále jede na vítězné vlně

Smetla Chomutov a jediná zůstává neporažena
Litvínov – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov ani ve čtvrtém kole naší nejvyšší hokejové soutěže nezaváhali a v derby přehráli soupeře ze sousedního Chomutova. Piráti, vedení koučem Vladimírem Růžičkou, odjeli s porážkou 4:1. Dvěma góly se na výhře
podílel zkušený křídelní útočník František Lukeš. Další góly přidali
Viktor Hübl a Davuid Tůma.
„Utkání se mi bude hodnotit
samozřejmě zase pozitivně. Podařilo se nám zvítězit. My jsme
věděli, že nás čeká těžký soupeř
bez ohledu na to, kde se nachází v tabulce. Věděli jsme, že to je
derby a že to bude těžké utkání.
Myslím si, že to bylo velmi dobré
utkání z obou stran. Začátek byl
trošku kostrbatý, ale pak se nám
podařilo vstřelit branku. Myslím si, že jsme si celý zápas šli za
tím, co jsme si vytýčili. V poslední třetině jsme předvedli velmi
dobrý výkon směrem dozadu.
Bylo tam hodně zblokovaných
střel a zjednodušené hry, kterou
jsme chtěli hrát, a za to, jak k tomu hráči přistoupili, si zaslouží
pochvalu. Podařilo se nám zvítězit, což je pro nás taky důleži-

té. My teď krotíme emoce, víme,
že začátek sezony se vyvíjí velmi
dobře, a proto nesmíme usnout
na vavřínech. Pro nás je důležitá jen vidina utkání v Karlových Varech, na které se budeme
snažit co nejvíc připravit. Máme
nějaký den volna, pak budeme
ale zase pracovat naplno,“ ohlédl se za utkání trenér domácí
Vervy Radim Skuhrovec.
HC Verva Litvínov – Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Branky a nahrávky: 17. F. Lukeš (Kubát, Petružálek), 24. V.
Hübl, 26. F. Lukeš (V. Hübl), 56.
D. Tůma (Gerhát, Trávníček) –
30. A. Dlouhý (Jank). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využi-

tí: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci:
6011. Střely na branku: 31:19.
Sestava HC Verva Litvínov:
Janus – Hunkes, Baránek, Šesták, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Romančík – Petružálek (A),
J. Mikúš, J. Černý – Myšák, V.

Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma,
Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík,
M. Hanzl, Matoušek. Trenéři:
M. Razým, R. Skuhrovec.
Sestava týmu Piráti Chomutov: Š. Lukeš – Valach, Jank,
Knot, Štich, Mrázek, Dietz,

Trefný – Vantuch, V. Růžička
(A), Sklenář – Šťovíček, Klhůfek, Tomica (C) – J. Stránský,
Huml (A), A. Dlouhý – J. Havel,
Chlouba, Chrpa. Trenéři: Vl.
Růžička, J. Šťastný.
(jak)

„Zápas měl dvě rozdílné úrovně, měli jsme úžasný nástup na
začátku, bohužel jsme náskok
velmi rychle ztratili. To vidím jako jedinou zásadní krizovou situaci, že jsme tak rychle prohospodařili náš náskok. Přes poločas jsme vše dost srozumitelně
a zřetelně analyzovali a věděli
jsme, že do druhé půle nastoupíme s mnohem větším tempem.
Chtěli jsme soupeře doslova uběhat, a to se nám podařilo. Takti-

ka, kterou jsme si stanovili, nám
beze zbytku vyšla,“ řekl k průběhu trenér DHK Baník Most Peter Dávid.
„Vůbec jsme nezachytili nástup do druhého poločasu, absolutně jsme nebyli schopni dodržet, co jsme si takticky řekli do
druhé poloviny, děvčata si přestala věřit a zápas se nám technicky úplně rozpadl. Za stavu
o devět branek jsme dali příležitost i dalším hráčkám. Bylo to

hodně v hlavách, že jsme nedokázali na soupeře vytvořit dostatečný tlak, on se uvolnil a ve
druhé půlce exceloval. Nutno podotknout, že i v první polovině
byl soupeř lepší, rychlejší na míči, agresivnější v obraně, my jako bychom si nevěřili, musíme si
z toho vzít ponaučení do dalšího
kola,“ komentoval průběh trenér hostí Jan Hegar.
DHK Baník Most – DHK
Olomouc 40:23 (16:13). Nejvíce branek: Šustková 8, Kovářová 6, Dvořáková 5, A. Kostelná
5/1 – Gajdošíková 6, Salčáková 3, Patrnčiaková 3/2. Rozhodčí: Michael Haramul, Michal
Nezbeda. Sedmimetrové hody:
3/3, 4/3. Vyloučení: 2/1. Diváků: 525.
(jak)

nilá jízda účastníků po velkém
závodním okruhu autodromu.
Nechyběly ale ani soutěže o ceny.
Pohár za nejhezčí vůz srazu v kategorii veteránů si odvezl Svatopluk Beránek z Neratovic, majitel Škody 1100 MB z roku 1967. „Nejenže jeho jednapadesátiletá škodovka vypadá, jako
by zrovna sjela z výrobního pasu, ale při sportovní jízdě na plochách polygonu se navíc diváci
velmi bavili. Předváděl nádherné

Novou posilou týmu Černých andělů je od září Stefanija Miševská, která ovšem
na dresu nosí anglickou variantu svého jména Mishevska. Dvaadvacetiletá makedonská hráčka bude působit
na postu pivota. Premiéru
v mosteckém dresu zažila při
vítězném duelu proti Olomouci.

MFK čeká derby
s Chomutovem
V dalším divizním utkání se Mostecký FK představí na domácím hřišti a hned
v derby utkání. Jeho soupeřem bude sousední FC Chomutov, který o uplynulém víkendu získal skalp domácího
Baníku Souš. Zápas se hraje v sobotu 29. září od 10.15
hodin

Souš zajíždí k utkání
do Březové

Mostečtí Lvi vyzvou
Klatovy

Mostecký autodrom ovládlo přes 150 škodovek
„Z účasti máme velkou radost,
přijelo ještě více lidí než v loňském
roce,“ uvedl za pořadatele obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub
Krafek. Návštěvníci autodromu
se mohli pokochat rozmanitými
auty od historických exemplářů,
vozů v tuningové úpravě až po
nejžhavější modelové novinky
boleslavské automobilky. Sraz by
se neobešel bez doprovodného
programu, jemuž vévodila spa-

Makedonská pivotka
posilou DHK

Na hřišti svého soupeře se
o víkendu představí fotbalisté divizního Baníku Souš. Ti
v sobotu 29. září dopoledne
nastoupí na hřišti v Březové.
Zápas se zde hraje od 10.30
hodin.

ŽK 1:3, 120 diváků. Sestava Souše: Pettík – Pátek (77. Strnad), Bohata, Prokop, Běloušek, Christof,
Popelka (64. P. Hlaváček), Nobst,
Matyáš, Štípek (77. Zápotocký),
Ducháček (53. Vávra). Trenér: P.
Johana.
Polaban Nymburk – Mostecký FK 3:2p (1:2, 2:2). Branky: 31.
Novotný, 63. Hobík - 14. Šípek,
17. Mirga. Rozhodčí: Zita, ŽK 1:7,
ČK 0:2.85 diváků. Sestava MFK:
Hanus – Tancoš Mirga (74. Vaněk), Černý, Šoupa, Kotlan, Rubeš, Masopust (55. Zd. Macháček), Kasal, Vait, Šípek Trenér: J.
Tancoš.
(jak)

Most - Majitelé více než 150 vozů značky Škoda dorazili se svými
blízkými či přáteli v sobotu do areálu mosteckého autodromu. Setkání nazvané The Most Škoda Camp přilákalo fanoušky stále nejoblíbenějšího a v tuzemsku nejrozšířenějšího automobilu výrobce
z Mladé Boleslavi, ze všech koutů České republiky, nechyběli ale ani
příznivci škodovek ze sousedního Německa.

V neděli 30. září se mohou
hokejoví příznivci HC Verva
Litvínov opět těšit na extraligové domácí utkání. Střetnutí 6. kola se hraje na Zimním stadionu Ivana Hlinky
od 17.30 hodin.

Rodina Černých andělů
se zanedlouho opět rozroste,
protože dlouholetá opora týmu, Petra Maňáková, oznámila, že očekává radostnou
událost – narození potomka.
Celý klub DHK Baník Most
manželům Maňákovým blahopřeje.

Most - Drtivé vítězství mosteckých hráček, populárních Černých
andělů, se zrodilo hlavně ve druhém poločase. Domácí házenkářky
si vytvořily až sedmibrankový náskok už v prvním poločase, soupeř
ho ale velmi záhy dokázal smazat až na poločasový tříbrankový rozdíl. První zásah ve druhé půli si sice na své konto připsaly hráčky
Olomouce, pak už ale Černí andělé zrychlili tempo a Olomouc prakticky k ničemu nepustili.

Most – V dalším kole fotbalové
divizní skupiny B se našim dvěma
zástupcům, celkům Baníku Souš
a Mosteckému FK, příliš nedařilo.
Oba totiž na své soupeře nestačili
a ze hřiště odešli poraženi.
Souš doma padla v derby souboje se sousedním Chomutovem
a MFK si dojel pro těsnou porážku po penaltovém rozstřelu do
Nymburka. Most navíc dohrával
pouze o devíti, když byli po dvou
žlutých vyloučeni Tancoš a Kasal.
Baník Souš – FC Chomutov 1:3 (1:2). Branky: 16. Popelka - 40. Prokop (vlastní.), 42. Hříbal, 77. Boček. Rozhodčí: Haleš,

Litvínov vyrukuje
na Olomouc

Maňáková očekává
radostnou událost

Černí andělé rozdrtili soupeře z Olomouce

Naši zástupci na své
soupeře nestačili
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průjezdy zatáček ve smyku,“ vysmekl poklonu majiteli embéčka
Krafek. Rodina Beránků uzurpovala i výhru ve slalomu. Nejrychlejšího času totiž dosáhl syn
Svatopluka Beránka, a to ve voze Škoda Favorit 1500 Rally z roku 1988. K vidění ale byly i další zajímavé exempláře. Škoda 110
R z roku 1980 v sobě například
skrývá dvoulitrový motor Alfa Romeo a má také kompletně
upravený podvozek, o osm let
mladší Škoda 130 Rapid se zase naopak ukázala fanouškům
v původním stavu bez jakýchkoli
úprav. Nechyběly ani dvě krásné
naleštěné felicie ze začátku 60. let
minulého století nebo slavné dodávky 1203.
(fou, jak)

Druholigový tým hokejisté Mostečtí Lvi se na domácím ledě představí opět ve
středu 3. října, kdy už v nově přejmenované A – BENET Areně přivítá mužstvo
Klatov. Zápas začíná v 17.30
hodin.

Odešel zakladatel
šermu v Mostě
Se zármutkem přijala sportovní veřejnost zprávu o tom, že 20. září náhle opustil tento svět ve věku
60 let Petr Lískovec. Zakladatel oddílu šermu v Mostě
a člověk, který dětem věnoval svůj volný čas, nadšení
a péči. Dokázal dětem vštěpovat nejen šermířské dovednosti, smysl pro fair play,
ale také lásku a vášeň pro
tento, u nás, stále ještě neobvyklý sport. Čest jeho památce.
(jak)
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Putování hornickou krajinou Krušnohoří
ÚSTECKÝ KRAJ – Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s hornictvím. Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až do dvanáctého století. Hornická činnost se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její ráz. Historie hornictví v Krušných
horách se odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní
kulturu.
V Krušných horách o zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO usiluje „Hornická kulturní krajina Krupka“, která zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv.
Wolfganga na Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin. Dále například vrch Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov
a Horní Blatná. „Krušné hory jsou světově zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních nerostných surovin, které se v tomto malém
geografickém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova či železa přes
kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po černé uhlí a uran. V Krušných horách je možné dodnes najít řadu technických památek souvisejících s hornictvím, které zobrazují rozličné techniky těžby nerostných surovin a její vývoj. Žádný jiný ze světových hornických regionů
nepřispěl k vývoji hornických věd a věd o Zemi a ke vzniku a rozvoji báňského vzdělávání tolik jako Krušné hory,“ říká ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Turisticky zajímavá je
ale i hornická současnost Krušných hor, probíhající těžba a světově unikátní rekultivace. Pracovníci informačních turistických center v destinaci Krušné hory se na vlastní kůži přesvědčí, jak turisticky atraktivní hornická krajina může být. Své putování zahájili na
Uhelném safari, kde viděli hornickou současnost a mohli obdivovat
také rekultivace. Pokračovat budou prohlídkou štoly Starý Martin
a nového informačního centra Hornické krajiny Krušnohoří. (pur)

aneb Uhelné safari

tku.
„Uhelné“ foto na pamá

Postřehy z Uhelného safari
Se zvědavostí jsme se účastnili projektu Uhelné safari. Zda je těžba uhlí pouhé devastování krajiny a co po sobě těžké stroje zanechají, to zajímá asi nejednoho z nás. Nejprve nás přivítal průvodce v prostorách budovy Seven Group. Před budovou na nás čekalo terénní auto. První cesta vedla na mostecký hipodrom, dostihová
dráha a areál k rekreačnímu využití pro širokou veřejnost patří mezi významné rekultivační projekty. Smyslem a cílem veškerého úsilí bylo navrátit mrtvým plochám výsypkových prostor jejich společenský význam. Naprostá většina evropských dostihových drah je
vybudována na urovnaných přírodních terénech. Proto nejen u nás,
ale i v evropském měřítku je stavba mostecké dostihové dráhy, zejména její provedení od základů, téměř unikátní záležitostí. Dále se
pokračovalo na důl ČSA, průvodce po cestě ukazoval místa, která
byla spojena s těžbou a opravdu poutavým výkladem upozorňoval
na zajímavosti v okolí. Srozumitelný výklad a znalosti pana Gerthnera překvapí nejednoho návštěvníka. Po příjezdu na nerovný povrch a neudržované cesty pochopila celá posádka vozu, proč byl vydán zákaz pohybu a stání při jízdě. Naším úkolem bylo udržet se na
místě, nevypadnout do uličky a ve vzduchu trávit co nejméně času.
Další zastávkou byla vyhlídka na důl ČSA. Pro většinu účastníků byl
pohled zajímavý především velikostí a kontrastem se zámkem Jezeří. Průvodce nás ujišťoval, že fámy o posunu zámku nejsou pravdivé
a informoval nás o tom, co nás čeká dole u strojů. Následoval přesun dolů do míst, kam se běžně člověk nedostane. Z maličkých strojů se stala monstra, která pomalu ukusovala zem kousek po kousku. Uhlí bylo téměř všude. Praskalo nám pod nohama, plnilo lžíce
strojů. Stěny připomínaly skály a zem sálala teplem. Velice zajímavý
byl výklad o přesunu strojů. Pokud by někdo čekal krajinu bez života, náramně se plete. Po cestě domů nás čekalo překvapení v podobě muflonů. Poslední zastávka byla u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, přesunutý kostel je unikátní památkou,
která musela ustoupit těžebnímu průmyslu. Prostředí kolem kostela
je také součástí projektu rekultivací po těžbě.
Lenka Fílová
ITC Destinační agentury Krušné hory

?
d takovýmto gigantem

Komu se poštěstí stát po
Originální snímek do
rodinného alba.

Konečná, vystupovat!
Dobrodružství stálo za to.

Úctyhodné rozměry i z dálky.

Uhlí na dosah...

Lenka Fílová z ITC DAKH.

