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„Ukážeme Chanovským, jak se bydlí v kontejnerech“
MOST – Město Most je rozhodnuto i přes vlnu nevole ze strany některých politiků a chanovských obyvatel prosadit kontejnerové
bydlení v Chanově. Pro místní občany zde plánuje veřejnou prezentaci tak zvaných „čunkodomků“.
Kritika zazněla na posledním
zasedání zastupitelstva, kde byla předána petice občanů proti
plánované výstavbě modulového bydlení na sídlišti Chanov,
kterou podepsalo 112 obyvatel.
V odpovědi, kterou město odeslalo zástupci petičního výboru, primátor mimo jiné konstatuje, že se problematikou úřad
pečlivě zabýval a kontejnery se
jeví jako nejvhodnější varianta. Proto bude město v přípravě tohoto projektu pokračovat.
Primátor ujišťuje, že v rámci
modulového bydlení se město
bude snažit realizovat variantu, která nikterak situaci v Chanově nezhorší. Rovněž bude
hledat cesty, jak do městských
zakázek zapojit občany sídliště.
„Pokud jde o Chanov, budeme pokračovat v projektové přípravě, která začne letos. Byli bychom rádi, kdyby byl projekt hotov. Stavět se ale letos ještě nebude,“ uvedl primátor Jan Paparega. Připomněl nedávnou
vládní návštěvu Chanova v čele s vládní zmocněnkyní pro
lidská práva Helenou Válko-

vou. „S paní Válkovou jsme podrobně o situaci mluvili. Vysvětloval jsem jí, že je potřeba brát
záležitost bydlení Chanova ze
dvou úhlů pohledu – z lokálního i mimolokálního. Nechceme
nikoho segregovat ani rozšiřovat
počty bytových jednotek v Chanově a nikoho nikam odsouvat,“
ujistil primátor. Nakonec se zástupci vládní agentury shodli s městem na společném řešení. Agentura chce městu vyjít vstříc při možnosti čerpání
dotačních titulů i další pomoci
ohledně modulového bydlení.
„Ujistili jsme vládní činitele, že
chystáme pro zdejší občany veřejnou prezentaci modulového
bydlení. Ukážeme jim, jak takové bydlení vypadá, jak se v něm
bydlí a podobně. Když jsem paní
Válkové posílal návrhy takového bydlení, byla nadšená a překvapená, jak dobře může takové bydlení vypadat,“ upozornil
primátor.
Modulové bydlení není převratnou novinkou. Funguje například v Praze, nebo i v zahraničí.
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Nové kontejnerové bydlení by mělo vzniknout na volném prostranství mezi panelovými domy na konci sídliště.

 PLES DRAČÍCH LODÍ
MOST - V Turistickém informačním centru v Radniční
ulici v Mostě již můžete zakoupit vstupenky na 1. barevný ples dračích lodí. Ples
se koná 18. 1. od 19 do 2 hodin v Kulturním domě Repre Most.
 BOHOSLUŽBA NA POČEST
MOST – Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě pořádá
18. 8. tradiční bohoslužbu na
počest svátku Nanebevzetí
Panny Marie. Bohoslužba začíná v 10 hodin.

Když si studenti
postaví formuli
MOST - Autonomní monoposty zpestří přehlídku formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa. „Studentské formule“ bude
hostit ve dnech 12. - 17. srpna už popáté areál polygonu mosteckého autodromu. Do mezinárodních závodů pod názvem The Most
Formula Student se v tuzemsku vedle tradičních miniformulí zapojí
bezpilotní speciály vůbec poprvé.
„Týmy přihlásily šest autonomních formulí. Využívají přitom starší
vozy se spalovacími motory nebo poháněné elektřinou, jen do nich zabudovaly systém plně autonomního řízení. Podmínkou je, že i ten členové týmů museli sami vyvinout. Do Mostu dorazí bezpilotní formule poháněné elektromotory, a to výhradně zahraničních týmů. Z domácích reprezentantů se zatím nikdo touto cestou nevydal,“ řekl organizátor akce a generální ředitel společnosti Formula Student Czech
Republic Michal Vašíček. Na sever Čech přijede na 825 studentů
s doprovodem, kteří zastupují 55 týmů. Vedle evropských vysokých
technických škol se představí i budoucí inženýři z Izraele či Indie.
Zadáním soutěže Formula Student je vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často
označována jako inženýrská. Týmy tudíž nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy
z hlediska technické vyspělosti, ceny i prodejního potenciálu. (nov)

 POUŤ V HORNÍM JIŘETÍNĚ
HORNÍ JIŘETÍN – V Horním
Jiřetíně se koná 10. 8. od
10 hodin Městská slavnost
a pouť. Akce proběhne v kolí
kulturního domu, kostela
a v areálu chovatelů. Historický šerm, rytířský pěší turnaj, dobové stánky, fakíři,
draví ptáci a další.
Další číslo týdeníku
Homér vyjde 23. srpna.
Redakce týdeníku Homér.

Diváci se mohou přijít podívat v pátek a v sobotu, vstup mají volný.
Zdarma i zaparkují, ale jen před branami autodromu či polygonu. Vnitřní travnaté plochy budou totiž sloužit jako kemp pro soutěžící týmy.
V obrovském stanu, který slouží jako paddock, zájemci mohou koukat
pod ruce mechaniků všech 55 týmů.
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apsali jste nám

Vážená redakce
Reaguji na vaše články o našich cikánských spoluobčanech. Bydlím na třídě Budovatelů a díky tomu, co se tady v posledních letech
děje, jsem předčasně zešedivěl. Nás slušné a bezbranné občany trápí
přesně to, co se popisuje. Nejhorší je vyřvávání, noční rušení, troubení a hlučné romské skupinky, které se každý den srocují u Čedoku a hulákají. Slušní občané se nechtějí přizpůsobovat bezohledným
cikánům – ani těm bílým. Jsem si vědom toho, že ne všichni cikáni se chovají špatně, ale všichni víme, že se to týká většiny, kteří ve
městě dělají hluk a nepořádek. Co se týká nepořádku, městské technické služby by mohly vyčíslit, kolik stojí úklid nepořádku, který se
hromadí kolem popelnic i mimo ně.
Končím svůj krátký příspěvek. Musím jít do práce vydělávat peníze, aby se naši spoluobčané na sociálních dávkách měli dobře a přes
den mohli zaslouženě odpočívat.
S přáním všeho nejlepšího tomuto (ještě stále) krásnému městu.
Josef

P

oděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat organizaci K srdci klíč
a hlavně jejím klientům za úklid v ulici Josefa Dobrovského mezi bloky 53 a 42 (v pátek 2. 8. kolem 13. hodiny). Z vlastní iniciativy zde posbírali a vyčistili velký nepořádek, který kdosi udělal
u kontejnerů. Na jedné straně je to velmi chvályhodné a na druhé velmi smutné, když musí uklízet po lidech, kteří se jako lidé
neumějí chovat.
Obyvatelka ulice Josefa Dobrovského

Night run Most

MOST - Zážitkový běh NIGHT RUN MOST v sobotu 10. srpna 2019
přivítá město Most již popáté.
Loňský ročník přilákal neuvěřitelné množství 1100 běžců ve všech
kategoriích! Start závodů je na 1. náměstí. Trasy v délce 5 a 10 km
pokračují přes park Šibeník a zpět na náměstí. Součástí akce je dětský závod okolo náměstí a též nezávodní rodinný běh. Program akce startuje v 16 hodin, hlavní závody ve 20.30 a v 21.30 hodin.
(nov)

VADÍ VÁM NEPOŘÁDEK?
VOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU!
Rozčilují vás v Mostě odpadky kolem popelnic, přeplněné
odpadkové koše, neposekaná tráva, rozbité lavičky nebo
nepořádek na veřejných prostranstvích?
Zavolejte na bezplatnou telefonní linku technických služeb
800 444 488. Ohlašovat můžete nedostatky či požadavky týkající se
veřejného osvětlení, komunikací, čistoty města, odpadů či zeleně.
Využívat můžete také dispečink technických služeb telefonicky na
čísle 606 600 267 nebo e-mail dispecink@tsmost.cz.
BEZPLATNÁ
LINKA

800 444 488

Patokryjská vlna

PATOKRYJE – Přijďte se pobavit do obce Patokryje na legendární neckyádu „Patokryjskou vlnu“. Akce startuje 17. srpna od 15 hodin na
fotbalovém hřišti.
Kromě tradičního závodu, který proběhne od 15 do 16 hodin na
krásné modré hladině rybníka, je připraven doprovodný program. Od
16 do 19 hodin Druhé Vánoce, soutěže a aktivity, skupina Voice, od 19
do 20 hodin trio Zagorová, Kotvald, Hložek, od 20 do 21.30 hodin Tři
sestry revival a od 21.30 do 24 hodin Disko trysko. Chybět samozřejmě nebude občerstvení, dobrá nálada a spousta legrace.
(nov)

Divadelní vinobraní

MOST – Ani letos druhá polovina divadelní sezony 2019 nezačne jinak než tradičním divadelním vinobraním.
Tato oblíbená kulturní akce bude opět spojená s křtem divadelních vín. Divadelní vinobraní proběhne 4. září v 15 hodin na podestě před hlavním vchodem. V případě nepříznivého počasí ve foyeru divadla.
(nov)

Součástí oblíbené akce bude křest divadelních vín.

komunální politika

Bulvár na Budovatelce bude mít zdržení
MOST – Urbanisticko-architektonická soutěž na třídu Budovatelů, včetně dopravního řešení,
se posouvá. Důvodem je nečinnost vybraného organizátora
architektonické soutěže.
„Vyslyšeli jsme odborníky architekty, kteří působí na Mostecku, při zvažovaném záměru rekonstrukce třídy Budovatelů. Shodli jsme se, že by bylo
dobré vyřešit střed města komplexně a jinak, než jsme původně zvažovali,“ uvedl primátor
Jan Paparega. S architektonickou soutěží, která se v tomto
směru měla udělat, totiž město nemá žádné zkušenosti. Proto oslovilo organizátora, který by byl schopen vše připravit.
„Dostali jsme kontakt na architekta, s nímž jsme uzavřeli objednávku. Od té doby byl ale nekontaktní. Mělo se už dávno plnit a nic se neděje, a to ani poté, kdy jsme ho vyzývali. Dostali jsme se do výrazného skluzu.
Proto jsme spolupráci ukončili vypovězením smlouvy,“ informoval primátor.
Nyní vybírá město nového architekta. Oslovilo Českou
komoru architektů s žádostí
o součinnost při výběru seriózního organizátora architektonické soutěže. Komora dopo-

Na nový bulvár na třídě Budovatelů, který by mohl vypadat třeba takto, si budeme muset díky liknavosti architekta počkat.
ručila Ing. arch. Janu Kubánkovou z Mostu, popřípadě zástupce pražského Ateliéru tečka. Oba potvrdili zájem a informovali, že budou pro potřeby dané zakázky vystupovat jako sdružení dodavatelů. „V srpnu by měla proběhnout schůzka,
kde bychom se měli domluvit na
přípravě organizace architektonické soutěže na třídu Budovatelů. V té souvislosti jsme museli posunout termíny,“ informoval primátor.

Následkem časového posunu
by totiž došlo ke kolizi termínů dvou architektonických soutěží – na třídu Budovatelů a na
park Střed, což by mohlo negativně ovlivnit počet účastníků v těchto soutěžích. Proto bylo doporučeno posunutí soutěže na třídu Budovatelů, která
by měla být dokončena do října 2020. „Letos určitě soutěž vyhlášena nebude. Pravděpodobně
ani příští rok, protože bylo jednou z podmínek Nadace Promě-

ny Karla Komárka, aby nekolidovala tato soutěž s architektonickou soutěží na park. Ateliéry
mají práce dost a není dobré, aby
si tyto dvě věci konkurovaly. Naopak by na sebe měly navazovat.
Nejdříve tedy začneme se soutěží
na park. Příští rok se začne s rekonstrukcí Repre a na to by plynule měly navázat úpravy veřejného prostranství třídy Budovatelů, tedy prostoru od křižovatky
u Rozkvětu až po Prior,“ doplnil
Jan Paparega.
(sol)

Kolem jezera SNAD koncem roku

MOST – Nová silnice kolem mosteckého jezera by se měla otevřít do
konce roku. Komunikace je vybudovaná, jejímu otevření ale brání
řada nedodělků a zdlouhavý proces předání a převzetí díla.
„Na přelomu července a srpna
bude podána žádost o kolaudaci stavby silnice vedoucí podél jezera Most. Na základě toho lze
očekávat, že oficiálně bude komunikace zpřístupněna ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku,“ informovala mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Od června probíhá předání a převzetí stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ mezi Českou
republikou zastoupenou Ministerstvem financí, s podporou města Most, a zhotovitelem
HERKUL a.s. „V rámci procesu předání a převzetí stavby byly zjištěny závady a nedodělky,
které se v současné době odstraňují. Jde například o sesuv svahu u přemostění produktovodů,
o opravu zábradlí u cyklostezky,

úpravu stykové křižovatky s komunikací Braňany – Mariánské Radčice či úpravy a dokončení osazení dopravního značení,“ informovala mluvčí. Dále technický dozor investora
a supervizor prověřuje dodavatelskou dokumentaci stavby.
V návaznosti na odstraňování
vad a nedodělků investor předpokládá, že žádost o kolaudaci
stavby bude podána v nejbližších dnech.
Nutné budou i úpravy nově
vzniklé křižovatky při nájezdu
na most přes trať a řeku Bílinu
z ulice Čs. armády (za novým
kruhovým objezdem u muzea).
Vegetace zde měla být v době vegetačního klidu vykácena tak, aby byl zajištěn výhled
na vozidla přijíždějící ze silnice I/13.

Průtahy kolem otevření silnice se řidičům nelíbí.
Nová silnice III. třídy bude spadat pod Ústecký kraj.
Vznikla v délce zhruba osmi
kilometrů a měla by být dostupnějším spojením do některých obcí v okolí Mostu, zejména pak ale pro přístup k jezeru.
Cyklisté by zde měli mít svůj
prostor na nově vzniklé cyklo-

stezce. Do roku 2021 bude ještě na nové komunikaci Most –
Mariánské Račice prováděna
pěstební péče a diagnostika nové mostní konstrukce, a to již
za provozu. Náklady na vybudování komunikace, které hradí stát, se vyšplhají na přibližně
370 milionů korun.
(sol)

gii. Autor se již od 20 let aktivně věnuje vědecké ilustraci a fotografii, které se objevují v řadě
českých, ale i zahraničních časopisů nebo knih. Věnuje se především perokresbě a tzv. skládané
makro fotografii, které mají v entomologii dlouholetou tradici.
Pokračovat budou také odbor-

né přednášky o přírodě severozápadních Čech nebo komentované vycházky pro veřejnost.
K podzimním kulturním lahůdkám budou bezpochyby patřit
výstavy Mýtus atom či Bílý kanibal (informovali jsme o nich
v předešlém vydání).
(sol)

V muzeu ožije baronka Ulrika

MOST – Oblastní muzeum a galerie v Mostě uzavřelo letos kvůli rekonstrukci několik svých nejatraktivnějších expozic. Jde především
o expozici Ulriky von Levetzow a také o velmi oblíbenou přírodovědnou expozici. Obě expozice získají moderní vzhled, doplní se
o nové atraktivní exponáty a postupně se zpřístupní.
Program muzea a galerie nabídne zajímavé akce a krátkodobé výstavy i o prázdninách.
Srpnovým tipem je originální
prohlídka muzea 17. 8. ve stylu
populárních Živých obrazů. „Výstava návštěvníky zanese do dvacátých let 19. století. Stanou se diváky příběhu velké, leč nenaplněné lásky mezi stárnoucím básníkem, dramatikem, prozaikem
ale i politikem Johanem Wolfgangem Goethem a mladou šlechtičnou Ulrikou von Levetzow,“ láká
Jitka Klímová z oddělení propagace Oblastního muzea a galerie v Mostě. Nově pojatý příběh
nenaplněné lásky ve stylu „Živých obrazů“ v režii Petra H. Baťka a produkci Agentury Modua
bude možné zhlédnout v podání profesionálních herců divadla

Bída každou půlhodinu od 10 do
16 hodin. Kapacita jedné prohlídky je 30 osob.
Od konce července probíhá
v galerijních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie výstava obrazů akademické malířky Petry Švecové nazvaná Děti na jabloni. Vidět ji
tu můžete až do konce září. Impulsem se stal samotný prostor
a příběh děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
„Velmi si vážíme toho, že na tyto
akce chodí lidé v hojném počtu.
Muzeum se proto bude snažit,
aby se sem lidé rádi a pravidelně
vraceli,“ dodává Jitka Klímová.
Od 12. září do konce ledna
2020 se představí autorská výstava Pavla Krásenského - Vědecká
ilustrace a fotografie v entomolo-

Muzeum láká na speciální prohlídku v podání herců.

zpravodajství
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Výkupy bytů pokračují:

Nabídněte ve druhé výzvě!

MOST – Mostecká bytová vyhlásila 1. srpna II. Výzvu pro odkupy bytů. Výzva je platná pro srpen. Odkupy se řídí novými pravidly, schválenými Radou města Mostu.
Byty se vykupují plošně,
v celém Mostě, s výjimkou
městských částí Čepirohy, Vtelno, Souš a Rudolice. „Byty vykupujeme od každého z pozice
vlastníka, tedy jak od fyzických,
tak i právnických osob,“ uvedl
ředitel Mostecké bytové Jaroslav Kudrlička. Výkupy se týkají jak prázdných bytů, tak i obsazených nájemníkem, bude-li ho
prodávat právnická osoba. „Výkupy se vztahují i na byty, kde
bydlí vlastník. Jedná se o případ,
kdy si byt pořídí a nechce s ním
nakládat z jemu známých důvodů. Proto by neměl být problém
takový byt vykoupit a sepsat nájemní smlouvu,“ uvedl Jaroslav
Kudrlička a dodal: „Máme zájem o stabilní zákazníky s platební morálkou, kterým zde bydlení umožníme.“ Cena se stanoví
na základě znaleckého posudku jako maximální. „Mapujeme

Byty k odkupu mohou lidé Mostecké bytové nabízet ještě v druhé vlně, která potrvá do konce srpna.
tak cenovou hladinu bytů v lokalitě Mostu, která se začíná mírně
zvedat. Součástí pravidel je i požadavek na jistinu ve výši tří tisíc korun pro případné zmaření
kupního procesu,“ uvedl.
„Podle pravidel bude představenstvo jako vrcholný orgán rozhodovat o koupi toho kterého bytu. Nemusíme tedy reflektovat
každou nabídku. Chceme kupovat byty, které budeme obratem
pronajímat našim nájemníkům,
a to tak, aby nájemné bylo zapla-

titelné,“ vysvětluje ředitel. Výkupy bytů se nevylučují ani ve vyloučených lokalitách. „Může zde
bydlet někdo, kdo si byt koupil,
například si na něj půjčil a nemá
možnost se přestěhovat jinam.
Chce tu bydlet, ale zjistí, že je
možnost odkupu. Nevylučujeme
ani nákup prázdných bytů ve vyloučené lokalitě,“ dodal.
Lhůty pro celý proces od nabídky bytu po samotný odkup
by se měly pohybovat v rozmezí zhruba šesti až osmi týdnů.

„Do 30 dnů by mělo představenstvo rozhodnout, zda se byt odkoupí, nebo ne. Musí proběhnout
prohlídka bytu, dále zjistit, zda
dotyčný nedluží, není v exekuci, udělat znalecký posudek atd.
Počítáme také s tím, že byty, které budeme odkupovat, budou potřebovat minimální opravy. Nemáme tyto prostředky zahrnuté
v rozpočtu, tedy nemůžeme investovat do větších oprav,“ dodal
na vysvětlenou ředitel Kudrlička.
(sol)

Územní plán se veřejně projedná znovu!
MOST – Město Most připravuje nové projednávání územního plánu.
Konat se bude na podzim.
Odbor rozvoje a dotací dokončil v dubnu vyhodnocení
připomínek a námitek k veřejnému projednání návrhu nového územního plánu města Mostu. „Objevilo se 38 připomínek
a 129 námitek,“ informovala Klára Vydrová z tiskového oddělení
města Mostu. „Se všemi podněty jsme se vypořádali, některé byly opodstatněné a byly zapracová-

ny. To vše bude předmětem opakovaného projednávání. Uvidíme, co bude následovat. Doufám,
že už budeme moci tuto věc uzavřít, i když máme ještě čas. Nový
územní plán bychom měli schválit do roku 2021. Počet připomínek by neměl být už velký a chci
věřit tomu, že už třetí veřejné projednávání muset dělat nebudeme,
postačí druhé a věc se pohne ku-

předu,“ podotkl primátor Jan Paparega.
Dokument byl zaslán dotčeným orgánům k vyjádření. Na
základě vyhodnocení a stanovisek dotčených orgánů musí být
návrh ještě upraven, včetně Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA).
„V průběhu pořízení územního
plánu vstoupila v platnost novela stavebního zákona, která vnesla
do procesu opakované veřejné projednání. Tento krok smlouva o dílo

neobsahuje, a proto musí být uzavřen se zhotovitelem dodatek ke
smlouvě o dílo. Cena činí 344 628
Kč bez DPH,“ informovala Klára
Vydrová. Po odevzdání upraveného návrhu řešení a dopracování SEA se bude konat opakované
veřejné projednání. Každý může
opět uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení mohou uplatnit
námitky. Předpokládaný termín
opakovaného veřejného projednání je říjen - listopad 2019. (sol)

P
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tejte se politiků

Bydlím blízko restaurace Konírna. Schází se zde mládež,
která hraje oblíbenou „čáru“. Je
přípustné, aby nezletilá mládež
hrála hazardní hry na veřejnosti, pokuřovala (včetně konopí),
byla hlučná a svým chováním
a vulgaritou obtěžovala tamější okolí? K čemu slouží asistenti prevence kriminality, které
je vzácností potkat, a když se
zadaří, tak jsou ve velmi přátelském rozhovoru s dotčenými skupinkami. Podobné je to
s městskou policií, která sídliJan Paparega
štěm „sedmistovky“ většinou
projíždí ve vozech, ze kterých
problémy nejsou vidět, neboť se neodehrávají u místních komunikací, ale v místech, kde není možný vjezd. A i kdyby vozy projely parkem mezi bloky 709 a 734, partičky se po spatření MP uklidní a po odjetí se vrátí ke své zábavě. Je mi smutno a líto, že vedení
města (minulá i stávající) umožnila zabydlení Mostu občany parazitujícími na štědrém sociálním systému ČR a obohacujícími kolorit města svým nepřizpůsobivým a obtěžujícím chováním.
Problémy s mládeží a skupinami mladých dospělých na veřejném
prostranství, které popisujete, se vyskytují zejména na sídlištích a místech s vyšší koncentrací nízkopříjmových a problémových rodin nejen v Mostě, ale i v mnoha dalších městech ČR. Současná legislativa
městům nijak neumožňuje vybírat si obyvatele, kteří se nastěhují do
bytů v soukromém vlastnictví. Na svém posledním jednání Zastupitelstvo města Mostu schválilo první vlnu výkupu bytů do vlastnictví
města. Vlastní bytový fond městu Most v budoucnu zajistí lepší kontrolu nad jeho obyvateli.
V současnosti nejúčinnějším nástrojem měst pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů v problematických, takzvaně sociálně vyloučených lokalitách, jsou právě pěší hlídky asistentů prevence
kriminality a městský kamerový dohledový systém. V lokalitě, ve které bydlíte, městská policie prostřednictvím pěších hlídek asistentů prevence kriminality zaznamenala zvýšený výskyt sociálně nežádoucích
jevů a problematických skupin obyvatel již v loňském roce. V lednu
2019 proto vedení městské policie připravilo projekt, v rámci kterého
bude umístěna otočná kamera městského kamerového dohledového
systému na blok č. 734. Tento kamerový bod bude monitorovat území v okolí restaurace Konírna, bloku 709 a přilehlý park. Kamera disponuje nočním viděním a umožňuje pořizovat kamerové záznamy. Ty
pak budou moci sloužit jako důkazní materiál při případném přestupkovém/trestním řízení. Monitorovaná lokalita bude zároveň označena
cedulemi s informací o tom, že je veřejné prostranství monitorováno
kamerovým systémem se záznamem. To by mělo také pomoci případné přestupce od přestupkového jednání odradit. Kamera na bloku 734
by měla být zprovozněna do konce září 2019. V případě, že zaznamenáte přestupkové jednání na veřejném prostranství, volejte městskou
policii na bezplatnou tísňovou linku 156 nebo Policii ČR na linku 158.
Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega

Město Most chce pořídit další
byty pro sociální bydlení

MOST – Město začne v nejbližší době realizovat nákup zhruba desítky bytů. Využije je pro sociální účely. Vybírat bude ze stávající
nabídky realitních kanceláří. Byt k odkupu může městu nabídnout
také soukromý majitel.
Hlavní myšlenkou je, aby lidé, kteří mají nízké příjmy, dostali slušné bydlení za normální peníze. Most se pokusí na výkup bytů získat evropskou dotaci. „Rádi bychom občanům města zprostředkovali solidní bydlení za přijatelné peníze. Mohou to být matky samoživitelky, senioři, ale i navrátilci z vězení nebo oběti byznysu s chudobou. Podmínkou je, že obyvatelé bytů musí řádně platit a dodržovat pravidla. Docházet za
nimi budou sociální pracovníci, kteří s nimi budou pracovat,
takže se dá předpokládat, že se
jejich život zlepší,“ vysvětluje
primátor Mostu Jan Paparega.
Most bude pokračovat v již nastartovaném pilotním projek-

tu sociálního bydlení, který běží již třetí rok a město pro tento účel provozuje třináct takových bytů. „Chceme v tomto projektu pokračovat a pořídit deset
bytů, což by navazovalo na současný projekt. Věřím, že se to i díky dotacím povede. Je zde podpora ve výši 85 procent s desetiletou udržitelností, což není doba
úplně krátká. Původně zde byla
udržitelnost dokonce dvacetiletá,“ uvedl primátor. Město Most
využije pro sociální byty běžící
dotační titul IROP, kde jsou volné finanční prostředky. „Z dotace se spoluúčastí města deset procent můžeme byty získat do svého majetku a následně je přizpůsobit našim potřebám,“ dodává
primátor.
(sol)

Magistrát stanovil podmínky, za kterých nemovitost od původních vlastníků koupí. Jednat by se mělo o byty, které
jsou v soukromém vlastnictví, o velikosti 1+1, 2+1 nebo 3+1
v kterékoliv části města vyjma základních sídlišť Chanov,
Podžatecká – jih, Liščí Vrch, Skřivánčí vrch, Pod Šibeníkem
a Z. Fibicha. Byt nesmí být zatížen dluhem, zástavním právem a další omezením. Musí být ihned obyvatelný a vybavený základním vybavením. O samotné koupi bytů pak budou rozhodovat orgány města dle došlých nabídek, které
budou splňovat požadavky města.

TŘEBÍVLICE - Léto a víkendy rovná se jediné: výlety a zase výlety! Abyste nemuseli vozit svačinu, anebo pokud vám dojdou nápady KAM a ZA ČÍM ještě, připravilo Zámecké vinařství Johann W
Třebívlice tematické gastro soboty. Pan šéfkuchař každou z uvedených sobot nachystá dobroty speciálně na dané téma. A jaké to budou? Níže uvádíme úplný seznam termínů, ovšem jednotlivé konkrétní dobroty zámecká restaurace odtajní vždy až v daném týdnu
na Facebooku Johann W.

10. 8. – sladká sobota
17. 8. – bramborová sobota
Výkup bytů pro sociální bydlení se netýká některých základních sídlišť.

O

tázka pro...

primátora Mostu Jana Paparegu
Proslýchá se, že by se mohl pro potřeby sociálního bydlení využít například i objekt bývalé 17. ZŠ v ulici Okružní…
„Také jsme o této možnosti slyšeli. Pravdou je, že se zvažuje demolice 17. ZŠ. Nabízeli jsme ho již několikrát k prodeji, ale neuvažovali jsme o tom, že bychom zde udělali sociální byty. Tento objekt není
pro tento záměr dispozičně vhodný. Rekonstrukce a adaptace by byla
tak náročná, že by to nedávalo smysl. Navíc bychom v tomto případě
ani nenašli žádný dotační titul, většinou se u sociálního bydlení musí jednat o bytové domy.“

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

4

9. srpna 2019

zpravodajství

Funpark trhá rekordy

MOST – Nové 3D bludiště s rozhlednou, které otevřelo město pro širokou veřejnost na konci školního roku na vrchu Šibeník, trhá rekordy v návštěvnosti.
Nový Funpark se líbí. „Funpark funguje výborně, lidi chodí a jezdí i ze širokého okolí a chválí ho. Spokojeni jsou také se vstupným, které máme oproti jiným městům velmi příznivé. Ještě se nyní bude dodělávat příjezdová cesta, která není zcela ideální. Bude ze speciálního
granulátu, obdobně jako je například řešen příjezd k jezeru Most. Do
prázdnin se toto vše nestíhalo, tak budeme nyní dolaďovat. Mimo jiné sem přibudou toalety a také nové označníky, protože lanové centrum občas lidé hledají. Chceme, aby se na místo bez problémů dostali,“ konstatoval mostecký primátor Jan Paparega. Lanové centrum
v Mostě na Šibeníku denně přivítá i kolem tisíce až dvanácti set návštěvníků.
(sol)

Vyhlídková věž ve Funparku na vrchu Šibeník.

Mateřinky mají volných míst dostatek
MOST – Město Most uspokojí všechny zájemce o místa v mateřinkách. Ještě zůstávají volné kapacity. Nápor zájmu představují ale jeselská zařízení. Do budoucna město proto zvažuje rozšířit kapacity.
Ve dnech 5. a 6. května proběhl zápis do mateřinek a jeslí
zřizovaných městem Most. Na
čtyři školky a troje jesle se dostavilo 822 dětí, z toho bylo 55
duplicit, kdy rodiče přišli s dětmi do více školek. Do soukromých školek se zapsalo deset
dětí. Vloni se pro srovnání zúčastnilo zápisu 676 dětí.
K 26. 6. nebylo do mateřinek
zřizovaných městem zapsáno
120 dětí, které mají ze zákona
povinnou předškolní docházku.
Mateřinky odmítly přijmout 39
dětí, a to zejména z důvodu nesplnění základních podmínek.
Například se jednalo o děti, které neměly očkování, nebo jejich
rodiče nedoložily dokumenty, které jsou požadovány. Současná kapacita mateřských škol
zřizovaných městem je 1 780
míst. „Každoročně žádají ředitelky školek radu města o výjimky a maximální navýšení kapacity ve svých školkách, které dohromady činí 139 míst. Tuto rezervu máme ze strany krajské hygieny povolenou vytvořit, což pokryje již zmíněných 120 nedohledaných dětí, a navíc i přibírání
dětí v průběhu roku, které dovrší tří let,“ konstatovala náměstkyně primátora Markéta Stará

a dodala: „U mateřinek s počtem
dětí a volnými místy problém není.“ V průběhu roku budou moci být přijaty zejména děti, pro
které je předškolní vzdělávání
povinné a které nebyly ve stanoveném termínu do mateřské
školy zapsány.

Jesle v Mostě
„nestíhají“
Město Most také provozuje jeselská zařízení, jako jediné město v Ústeckém kraji, a to
hned troje. „U jeslí se bohužel
nedostane na všechny žádosti.
K zápisu dorazilo 111 dětí. Uměli jsme vyhovět 53 z nich. 58 jsme
nevyhověli. Město zvažuje rozšířit kapacity v těchto zařízeních,“
podotkla náměstkyně s tím, že
se upřednostňuje umístění mosteckých dětí, nikoliv z vedlejších obcí. K rozšíření kapacit
jeslí má město i vytipovaný objekt v Albrechtické ulici, v části budovy přilehlé ke Středisku
volného času. „Jsme nakloněni tomu, zřídit třídy pro děti od
2 do 3 let. Tomu by se ale muselo přizpůsobit vybavení a zařízení v této budově. Například zde
musí být níže umístěny toalety a umyvadla, nábytek apod.,“

S volnými kapacitami v mateřinkách město Most problém nemá, horší je to s jeslemi.
podotkla náměstkyně. O tom,
že město s navýšením kapacity
v jeslích uvažuje vážně, svědčí
i připravovaný rozpočet na příští rok. „Záměr tu je. Komunikovali jsme ho s odborem školství a asi bude nasnadě zde vy-

tvořit prostor. S vyčleněnými
prostředky bude počítat i rozpočet na příští rok. Rádi bychom
na tento záměr také využili dotačních titulů,“ komentoval primátor Jan Paparega.
(sol)

V nejbližší době vydá Oblastní muzeum a galerie v Mostě, za
finanční podpory Severočeské
Teplárenské, a. s., etnografickou
historickou publikaci Skřítkové a démoni Krušných hor. Autorem je PhDr. Jiří Wolf, který
populární formou zpracoval tematiku pověstí Krušných hor na
základě rukopisných a tištěných
pramenů. „Jedná se o II. rozší-

řené vydání souhrnného přehledu o skřítcích a tajemných postavách Krušných hor s krásnými
ilustracemi Jany Wolfové. Publikace oživuje v ilustracích i textech bizarní panteon krušnohorských strašidel, o nichž si po celá staletí vyprávěli obyvatelé našeho ponurého kraje, ale na která
se dnes poněkud zapomíná,“ přiblížila Jitka Klímová.
(sol)

vých jednotek, z toho 184 obyvatelných.

stavu. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,4 mil. Kč Kč bez
DPH.

Muzeum a teplárna oživí strašidla

MOST – Oblastní muzeum a galerie v Mostě vydává už třetí díl časopisu „Pod Hněvínem“, který nabízí pohled do zákulisí muzea.
Časopis obsahuje výsledky
věděcké práce specializovaných
muzejních pracovníků. Třetí
číslo časopisu právě vyšlo a lze
jej i s předchozími čísly zakoupit v recepci muzea. „Sborník
je recenzovaný vědecký časopis,
který vychází jednou ročně a na-

Z

Rady města Mostu

Kraj podpoří dopravu
na Mostecku

POLEDNÍ MENU
12. 8. – 16. 8. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Pondělí

Pórková s vejci
150 g
Kuřecí závitek s mozzarellou a sušeným rajčetem,
šťouchaný brambor
150 g
Vepřové maso dušené na kmíně, vařené těstoviny
350 g
Tortellini v cuketové omáčce se slaninou a parmazánem

ÚTERÝ

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g
Kuřecí steak se šunkou, sýrem a fazolkami, bramborová kaše
150 g
Smažený brokolicový karbanátek, vařený brambor,
rajčatový salát

35 Kč
115 Kč
125 Kč
105 Kč
30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA

Boršč		
35 Kč
150 g
Vepřová krkovice plněná klobásou, dušené zelí,
bramborové placky
115 Kč
150 g
Pečený roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka
125 Kč
350 g
Kuřecí rizoto na kari s restovanou zeleninou, sýr, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK

Hovězí vývar s masem a nudlemi
30 Kč
150 g
Kuřecí roláda s nádivkou, pečený brambor s cibulí a slaninou
125 Kč
150 g
Smažené skotské vejce, bramborová kaše, okurkový salát
115 Kč
350 g
Lívanečky s tvarohem, jablky, citronovým krémem a šlehačkou 105 Kč

PÁTEK

Zelná s klobásou
150 g
Pečené kuřecí prso na víně, bramborové noky
s restovanou zeleninou
150 g
Sekaná pečeně, bramborová kaše, zelný salát
150 g
Vepřová játra na slanině, dušená rýže
SPECIAL

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

340 g - PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
165 Kč

Doba přípravy Speciálu cca 20 min.

bízí články z botaniky, zoologie
i geologie. Přispívají do něj nejen pracovníci muzea, ale i další
kolegové, kteří provádějí nejrůznější průzkumy v našem regionu,
ale i mimo něj,“ informovala Jitka Klímová z Oblastního muzea
a galerie v Mostě.

MOST – Radní schválili dodatky smluv týkajících se dopravy. Například aktualizaci
finanční kompenzace pro rok
2019. Cena v autobusové dopravě se stanovuje na 43,29 Kč
na 1 km a v tramvajové dopravě na 71,38 Kč na 1 km. Dochází tedy ze strany Ústeckého kraje ke zvýšení za každý ujetý kilometr o 2,98 Kč v autobusové
a 3,82 Kč v tramvajové dopravě.
Důvodem navýšení je změna
cen motorové nafty a průměrné
hrubé mzdy. Dále rada schválila dodatek o úhradě ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel.

Chytré radary
MOST – Takzvané chytré radary se na přelomu ledna a února instalovaly v ulicích Z. Ště-

pánka, Višňová, Okružní, Pod
Lajsníkem a v Moskevské ulici.
Celkově je schváleno 15 míst, na
která se budou průběžně umisťovat. Radary umožňují on-line pohled kamery na měřené
místo, denní a měsíční statistiky
chování řidičů včetně četnosti
průjezdu vozidel, denní četnosti průjezdu s rozlišením podle
velikosti vozidel. Dle potřeby je
možnost vložit do displeje krátký text.

Privatizace v Chanově
MOST – Radní vzali na vědomí informace o stavu sídliště Chanov, kde je k 30. červnu 182 obydlených bytů. V roce
2011 byla dokončena privatizace bytového fondu města Mostu. Zprivatizovány byly všechny nájemní byty a v současnosti
město vlastní pouze byty v Chanově, kde se nachází 253 byto-

Malá technická
univerzita
MOST – Společnost ČEZ a. s.
a Vršanská uhelná, a. s., podpoří
šest projektů na šesti vytipovaných základních školách v Mostě. Jedná se o Malou technickou univerzitu, která cílí na žáky nižších ročníků. Pilotní projekt se již realizoval na základní
škole J. A. Komenského, kde byl
vysoce hodnocen. Do projektu
se zapojí školy v ulicích Svážná,
V. Talicha, J. Arbesa, Z. Štěpánka, Obránců míru a Okružní.

Výtah pro seniory
MOST – Město vyhlásí veřejnou zakázku na rekonstrukci výtahu Domova pro seniory
v ulici A. Dvořáka, protože stávající výtah je již v havarijním

Kontejnerová
stanoviště
MOST – Radní schválili vítěze zakázky na vybudování stanovišť pro nádoby na tříděný
a komunální odpad. Dodavatelem je ADS.M s. r. o. s cenou
přes 1,85 mil. Kč bez DPH.

Hydrogeologické vrty
MOST – Palivovému kombinátu Ústí, státnímu podniku,
schválili mostečtí konšelé záměr nájmu části pozemku o výměře 1 m2 za účelem provozování hydrogeologického monitorovacího vrtu v rámci projektu
Hydrogeologické vrty – Uhelný
pilíř Most, za nájemné ve výši
45 Kč za rok na dobu určitou.
(sol)

„Ukážeme Chanovským...“

str. 1
„V Praze je z těchto modulů postavena například
mateřská školka. Tato stavba dokonce byla součástí architektonické soutěže pro rok 2018, kde
se i umístila,“ podotkl dále primátor. S výstavbou kontejnerů
by město chtělo v Chanově začít v příštím roce. „Jde o to vy-

světlit tamním obyvatelům, že
nikdo nechce nikam stěhovat někoho násilím. Jsme přesvědčeni,
že se do těchto domků obyvatelé
rádi přestěhují, až je uvidí. Proto
bychom chtěli uskutečnit na podzim prezentaci v Domu romské
kultury, a to i za účasti vládních
činitelů,“ ujistil dále primátor.

V chanovských bytech
podraží nájemné

Město zvažuje v chanovském
sídlišti navýšit nájmy. „Systém bydlení a smluv jsme předělali. Obyvatelé dostávají jen krátkodobé pronájmy a chceme bydlení zasmluvnit i dalšími povinnostmi. Zvažuje-

me také mírné zvýšení nájmů, ale
nepůjde o nic převratného. Za byt
3+1 se platí dnes kolem pěti tisíc
korun, tedy od 20 do 35 korun za
metr čtverečný. Například ve Vsetíně je to diametrálně jinak. Tam se
platí kolem 40 korun za metr čtverečný,“ doplnila náměstkyně primátora Markéta Stará.
(sol)

zpravodajství

9. srpna 2019

Muž, který kopl do vosího hnízda…
MOST - Před několika málo týdny překvapil mosteckou veřejnost nový webový portál NEPRIZPUSOBENI.CZ. Založil ho radní
města Mostu Jiří Nedvěd spolu
s Jarolavem Pilařem, který se
problematikou zabývá již delší
dobu - dva muži, kteří se už nechtějí přizpůsobovat šlendriánu, jenž se v poslední době děje
v našem městě. Podaří se jim
čím dál zoufalejší situaci v Mostě změnit a ty, kteří mají jeho
současný stav na svědomí, naopak přimět přizpůsobit se slušným lidem? Na téma budoucnosti města, jehož vyhlídky se
zatím nejeví příliš nadějně, jsme
si povídali s Jiřím Nedvědem.
Zřejmě si uvědomujete, že
jste šlápl do vosího hnízda…

cent Romové. Přičemž to ale neznamená, že 95 procent všech
Romů to zmíněné okolí obtěžu-

Dnes má Most pověst města, které je k těmto
shovívavé a to chceme rozhodně změnit.
Samozřejmě ano, ale něco se
stát už muselo! Této problematice jsem se původně moc věnovat
nechtěl. Znamená to studování
zákonů, zjišťování spousty informací a získávání zkušeností, které mi chybí. Nicméně, v důsledku událostí, které se poslední dobou v Mostě dějí, jsem neměl na
vybranou.
Co bylo tím rozhodujícím
impulzem?
Jsem spíš technický typ - doteď jsem se věnoval především
dopravě a rozvoji města. I když
se nám v těchto odvětvích opravdu vede a lidé změny v těchto
oblastech hodnotí velmi pozitivně, vždy jejich pochvaly končily
dovětkem: „Kdy už ale konečně
vyřešíte problém s těmi, co nás
tu obtěžují? Kolem tohoto tématu se stále chodí po špičkách!“
Už nějaký čas jsem se o této problematice bavil s kamarádem Jaroslavem Pilařem. Když mi pak
jednoho dne představil jeho návrhy, které by mohly situaci změnit, rozhodli jsme se do toho jít.
Téma „nepřizpůsobivosti“,
obzvlášť v Mostě, je tenký led.
Už máte reakce z druhého břehu - od ochránců lidských práv,
agentur pro sociální začleňování, ombudsmanky atd.?
To víte, že ano. Ale berte to
tak, že oni dělají jen svou práci… Osobně se nebráním diskuzi s nikým, ale vše má své hranice. Pokud se někomu něco nelíbí, musí se bránit a to jsou v tomto případě slušní lidé. Uvidíme,
jaké budou další reakce. Psal
jsem například o našem projektu Romee, která už přes týden
neodepsala, nebo ombudsmance Šabatové.
Zkušenosti ukazují, že bojovníci s nepřizpůsobivostí cikánů většinou okamžitě dostanou nálepku „rasista“.
Tak to důrazně odmítáme! Já
i Jarda máme mezi kamarády
i Romy a rasismus maximálně
odsuzujeme. S jedním Romem
jsem žil čtyři roky v bytě na vejšce a Jarda zase se spoustou Romů
stavěl hřiště v Obrnicích a hraje
s nimi fotbal. Z vlastních zkušeností víme, že jsou mezi nimi slušní lidé. Proto se snažíme
nedávat vinu za nepořádky výhradně Romům. Lidi, kteří odmítají dodržovat pravidla, najdete v každé národnosti.
Jenže…
Vím, co chcete říct a máte
pravdu. Realita je, že lidé, kteří
v Mostě svým způsobem života
obtěžují své okolí, jsou z 95 pro-

je. Doufám, že je to srozumitelné?!
Máte ohlasy lidí, kteří se
s problémem, na který poukazujete a se kterým chcete bojovat, každodenně potýkají?
Samozřejmě, že pozitivní.
Jsou rádi za kohokoliv, kdo se
tímto tématem zabývá - a to nejsme jenom my. Nicméně, jsou
už skeptičtí, protože se to dlouhá léta moc nedaří.

padě, kdy dávku, která nedosáhla svého účelu, může úřad posílat
přímo tam, kam patří. V praxi to
znamená, že společenlidem ství vlastníků, která
mají dlužníky, mohou
o dávku sama požádat
a dlužníci si z peněz
na nájem nebudou moci dělat
kapesné. Problém je ale v tom,
že kvůli GDPR vám úřad práce nesmí poskytnout údaje jednotlivých lidí, zda pobírají dávky a vy se tedy nemůžete zaměřit
na konkrétní osoby. Jediná možnost tedy je, vytáhnout všechny
dlužníky v domě a hodit je na
hrb úřadu, aby všechny prověřil.
A jsme zpět u problému – úřad
na to nemá kapacity.

uvědomit, že nejsme schopní
zachránit před těmito lidmi celou republiku. To prostě nejde.
Náš pan primátor se před
časem snažil tlačit na vládu
a speciálně na premiéra Babiše, aby Mostu pomohl. Zdá
se ale, že „deset požadavků“,
které zoufalou situaci Mostu
mohly změnit, skončily v některém pražském odpadkovém koši…
To jsou ty cesty vysoké politiky, kde vidím spoustu zavřených dveří a slepých uliček, viz
žádost pana primátora se vůbec
o problematice s panem premiérem bavit. Držím jim palce,
protože tahle cesta je opravdu
neskutečně náročná.

Co na téma „nepřizpůsobeProč si myslíte, že zrovna ní“ s kolegou Pilařem aktuálCo myslíte těmi oficiálními
ně řešíte?
vám se to povede?
postupy?
My na to totiž jdeme trochu jiPrávě včera jsme byli na schůzSprávně bychom měli počkat,
nak a hlavně ve správnou dobu. ce se skvělou Vlastou Štochlovou zda se schválí výbor pro tuVšichni se vždy snaží jít po změ- a Milanem Andršem, kteří nás to problematiku, pak se budou
ně zákonů. To se může zdát jako hodně povzbudili a doporuči- do výboru nominovat lidi, pak
nejúčinnější způsob řešení pro- li nové opatření. Díky nim víme, proběhne několik debat a určí
blému, ale je to naopak! Ti, co že to, co se chystáme představit, se pracovní skupina, která bude
se o to pokoušeli, prošli nesku- opravdu funguje. Právě oni by- jednotlivá opatření prověřovat,
tečným peklem, aby změnili na- li asi nejdůležitější iniciátoři no- na to bude potřeba sehnat někonec jen drobné úpravy v zá- vely zákona o pomoci v hmotné koho, kdo tuto činnost bude vykoně. My se snažíme využít to- nouzi z roku 2017, s kterou chce- konávat atd.. Tohle všechno viho, co nám zákon nabízí a dnes me hodně pracovat. Navíc nám dím tak na rok práce, než se vůuž víme, že to jde. Je neskutečné, poradili další skvělé opatření, bec vytvoří něco uchopitelného.
jak se zde opomíjí zákonné pro- a to je využití rozhodčího sou- Jsou to do kola schůze výboru,
středky proti těmto vlivům. Co du při řešení dluhů a mnohem schůzky pracovní skupiny, pose týká té správné doby, momentálně jsme
historicky na nejnižší
Neděláme to proto, abychom někoho předělávali, nenezaměstnanosti. Kdy
bo řešili romskou či jinou problematiku. Náš cíl je tajindy donutit tyto lidi
kový, že lidem, kteří obtěžují okolí a zneužívají sociáljít pracovat, než teď?
ní systém, toto znemožníme. Tím jim znepříjemníme
Dnes se nikdo nemůže vymlouvat na to,
život a půjdou si to páchat tam, kde je nechají.
že práce není. A pro
toho, kdo zaměstnat
z jakýchkoliv důvodů nechce, rychlejšího získání příkazu k vy- litické dohady, no prostě hrůza.
bychom měli vytvořit místo. To stěhování a podání exekuce na My jsme měli sedm schůzek běje také jedno z opatření.
majitele bytu. S těmito znalost- hem deseti dnů. Ověřili a zprami a s možnostmi města jsme li- covali jsme několik konkrétních
Co je podle vás nejbolavější dem, kteří nejsou ani schopni za- opatření, která jsou opravdu replatit, co mají, i když na to dostá- álná, a naopak jsme některá zamísto tohoto města?
Chybí kontrola, kontrola a za- vají dávky, schopni hodně zne- vrhli. Ještě chvíli pojedeme „sóse kontrola! Jinými slovy - ne- příjemnit žití v našem městě. lojízdu“ a pak půjdeme do drudostatek úředníků pro kontrolní S trochou štěstí se seberou a pů- hého kola, kde vše budeme řešit s politiky.
činnost. Úřad práce je v součas- jdou systém „dojit“ jinam.
né době tak přehlcený, že kontrolní činnost nemá šanci zvládat.
Jde tedy v jádru o to, aby si
V nějaké internetové diskuPřitom právě kontrolní činnost ti lidé „dojili“ stát dál, ale v ji- si jsem zachytila otázku, kdo
je jedním ze stěžejních opatře- ném městě?
vás platí?
ní proti lidem, kteří obtěžují své
A proč ne, když jim to stát
Věřte tomu, nebo ne, ale niokolí a zneužívají sociální sys- umožní… Jak se snažím všu- kdo. Nepotřebujeme, aby nás za
tém. V tomto ohledu bychom de říkat - my to neděláme pro- naši iniciativu někdo platil! Já
chtěli vyjít úřadu práce maxi- to, abychom někoho předěláva- i Jarda máme svou práci. Po
málně vstříc a najít způsob jak li, nebo řešili romskou, či jinou práci si dáváme schůzky s lidjim pomoci.
problematiku. Náš cíl je tako- mi a po večerech píšeme články.
vý, že lidem, kteří obtěžují okolí Teda, hlavně Jarda, který je moCo by se pro klidný život a zneužívají sociální systém, to- torem naší dvojice. Já pak inforslušných obyvatel bez ohle- to znemožníme. Tím jim zne- mace dávám na web a na své fb
du na aktuální možnou oporu příjemníme život a půjdou si to stránky Jiří Nedvěd – radní, kde
v zákoně či vyhlášce mělo le- páchat tam, kde je nechají. Dnes pak debatujeme s lidmi. Chci,
gislativně okamžitě provést či má Most pověst města, které je aby lidé viděli, jak jsme k jedk těmto lidem shovívavé a to notlivým opatřením přišli a že
změnit?
Je to o několika opatřeních. chceme rozhodně změnit. Těm, se opravdu bavíme s lidmi, kteA osobně si myslím, že není po- kteří začnou hrát podle pravi- ří tomu rozumí. Nepotřebujetřeba měnit zákony. K čemu nám del, nabídneme pomoc, ale ti te být odborníkem, ale je nutje zákon, na který nemůžete do- ostatní ať jdou raději pryč! Vůči né abyste se s odborníky uměhlížet. Uvedu vám příklad. V zá- ostatním městům to třeba není li bavit.
koně o pomoci v hmotné nou- fér, ale nás se také nikdo neptal,
Děkuji za rozhovor
zi je paragraf, který říká, že v pří- jestli je tu chceme. Stát by si měl
Pavlína Borovská

Kdo se o ni postará
Jindřich žil jen s matkou od
svých dvou let. Na tátu si vlastně vůbec nepamatoval. Otec za
ním nikdy nechodil a od mámy
věděl, že ani nijak nepřispívá na
jeho výchovu. Máma byla často nemocná a mysl malého kluka krmila nářky nad tím, jak to
má v životě těžké. Nikdo jí s ničím nepomůže, Jindrův táta ji nechal
na holičkách a ona
je jen slabá a nemocná. Jindřich se
proto už jako malý
kluk snažil mamince co nejvíce ulevit.
Naučil se být prakticky neviditelný.
Nikdy nic nechtěl,
nikde nepřekážel,
moc nemluvil a dělal vše pro to, aby
s ním měla maminka co nejméně práce. Když začal
chodit do školy, pečlivě se připravoval a nosil samé jedničky,
jen aby udělal mamince radost
a zasloužil si pochvalu. Jeho máma ale jen naříkala, že teď, když
kluk chodí do školy, má ještě
mnohem více práce a starostí,
že ji stojí více peněz, jak je vyčerpaná a unavená. Nikdy se nešla podívat, když měl Jindřich ve
škole vystoupení, nikdy nepřišla
synovi fandit na sportovní utkání. Jindřich věděl, že je to jeho
chyba. Maminka byla příliš slabá a křehká a musela se starat
sama o dítě, a navíc musela vydělávat peníze za dva, protože
jeho táta se o něj nestaral. Tátu
kvůli tomu nenáviděl. Ne proto, že ho opustil. Protože udělal
maminku nešťastnou. Největší
trest pro něj byl, když mu maminka řekla, že je celý po tátovi.
Strašně se styděl a snažil se o to
víc, aby v něm maminka už nikdy toho chlapa neviděla. Když
začal chodit na střední školu,
byl z něj tichý a nevýrazný kluk.
Stejně jako doma, i ve škole se
snažil být co nejméně vidět. Naučil se proplouvat jednotlivými dny tak, aby co nejméně rušil svou přítomností lidi kolem
sebe. Pečlivě se připravoval, měl
výborný prospěch, učitelé si ale
jen málokdy na divného nenápadného kluka vzpomněli. Doma dělal Jindra všechno, jen aby
byla maminka šťastná. Ta už téměř nechodila do práce. Byla stále nemocná, unavená. Stále si stěžovala, ať už Jindra udělal cokoliv. Maturitu zvládl Jindra nejlépe v ročníku. Přál by si
pokračovat na vysoké škole, věděl ale, že na to maminka nemá peníze. Ani se jí raději nezeptal. Nechtěl jí přidělávat starosti. Rozhodl se, že po maturitě nastoupí do práce a bude se
o maminku starat. Aby jí ulehčil. Aby jí nahradil všechny ty
roky, kdy se starala ona o něj.
Začal domů nosit peníze a máma přestala definitivně chodit
do práce. Říkala, že je příliš slabá a unavená a že si musí odpočinout. Jindra se snažil. Dělal
většinu domácích prací, chtěl,
aby se maminka nemusela ničím zatěžovat. Pak začala jeho
máma chodit večer ven. Nejdříve s kamarádkami do baru jen
tak na jednu skleničku. Chodila
ale stále častěji a vracela se stále
později. Jindra si uvědomil, že
jeho máma začala pít. Měl o ni
strach. Byla tak slabá a teď ještě
tohle. Bylo mu jasné, že máma
nikdy nemůže čelit jakékoliv závislosti. Na to nemá sílu. Snažil
se ji přemluvit, aby toho nechala. Vždy se rozplakala a naslibovala mu všechno na světě. Vydržela den dva a opět šla. Vrátila
se v noci a úplně opilá. V té době se Jindrovi začaly ztrácet pe-
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soudnička
níze. Šetřil jako blázen. Sám si
nic nekoupil, nic si neužil. Chtěl
jen, aby máma nemusela vydělávat, aby se měla dobře. A máma nejen, že hodně peněz propila, ale začala mu brát peníze na domácnost. Jindra si začal brát přesčasy,
aby všechno utáhl. A přemýšlel, jak
mámu ze závislosti
vytáhnout. Jednou
přišel z práce pozdě večer a máma
zase nebyla doma.
Vypravil se za ní
do baru, kam obyčejně chodila. Seděla u stolu s nějakým chlápkem. Byl
mladší než ona. Díval se na svou mámu a bylo mu jí líto. Opilá vypadala vulgárně a mnohem
starší, než ve skutečnosti byla. Ten chlap se k ní choval bez
nejmenšího náznaku úcty nebo
náklonosti. Díval se, jak si chlap
poroučí pití a jak jeho máma
platí za oba. Když se pár zvedl
od stolu, chlap mámu začal osahávat a začali se líbat, tiše se vytratil. Nechtěl, aby ho máma viděla. Ten den zůstala máma poprvé do rána venku. Jindra odešel do práce, ani nevěděl, kdy se
vlastně vrátila. Když přišel domů, ještě spala. Do baru pak
chodila každý den. Po dvou měsících najednou její večerní výlety skončily. Jednou se máma vrátila domů brzy, Jindra ji
slyšel brečet. Druhý den už nikam nešla. Jindra byl zvyklý nepřekážet, a tak se na nic neptal.
Jen matku sledoval. Po několika dnech mu řekla, že čeká dítě. S tím chlapem se seznámila v baru. Navykládal jí, jak ji
miluje a jak se o ni bude starat. Užili si spolu několik krásných dnů. Když ale otěhotněla,
chlap se ztratil. Ani nevěděla,
jak se jmenuje. Znala jen křestní jméno. Těhotenství strávila
Jindrova máma v posteli. Neustále si stěžovala, naříkala a Jindra se staral. Bylo mu maminky
líto. Nechápal, jak ji mohl opustit už druhý chlap. Každý ji jen
zneužije a pak ji nechá. Bratr se
Jindrovi narodil během jedné
mrazivé prosincové noci. Jindra
byl jediný, koho ten malý uzlíček zajímal. Máma po porodu
usnula, nechtěla dítě ani vidět.
Do nemocnice chodil Jindra každý den. Malý bráška stále brečel, jakoby věděl, že je nechtěné
dítě. Jindrova matka se o druhého syna nestarala. Nechtěla
ho. Neuměla si představit, že by
vše začalo nanovo. Jednou přišel Jindra do porodnice a jeho
bráška tam nebyl. Máma mu jen
suše oznámila, že je příliš slabá,
aby se starala o další dítě, a tak
se synka vzdala. Brečela, že ji
další chlap připravil o štěstí. Sama se o dítě nemůže postarat
a do smrti si bude vyčítat, že ho
vychovávají cizí lidé. Ten večer
se Jindra vypravil do baru, kam
dřív chodila máma. Ten chlap
tam seděl s jinou ženou. To už
Jindra nevydržel. Chtěl toho
muže zbít, vymlátit z něj duši za
všechno to příkoří, kterým si jeho máma v životě musela projít. Pustil se do něj bez ohledu
na to, jestli mu ublíží. Bušil do
něj pěstí a před očima měl rudo.
Neviděl tak, že chlap vytáhl nůž
a ohnal se po něm. Ležel na zemi mezi barovými stoly, nůž mu
trčel z hrudi a kolem něj se šířila kaluž krve. Myslel jen na svoji
maminku. Jak to bez něj v životě zvládne, kdo se o ni postará.
(pur)
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Skatepark v Litvínově může být už příští rok
Tajemník Městského úřadu Litvínov
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

REFERENT/KA ÚSEKU
MĚSTSKÝCH SLUŽEB
ODBOR NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
POŽADAVKY:

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou; organizační schopnosti,
samostatnost, zodpovědnost a výborné komunikační
schopnosti, znalost intravilánu města, řidičské
oprávnění skupiny B.
Pracovní poměr na dobu určitou, zástup za MD a RD,
nástup od 01. 10. 2019 nebo dohodou.
Lhůta pro podání přihlášky do 16. 8. 2019.
Celé znění veřejné výzvy na www.mulitvinov.cz.
Další informace u Ing. Kropáčkové
na tel. 476 767 646 nebo
na anna.kropackova@mulitvinov.cz.

LITVÍNOV – Už příští rok plánuje jednatel SPORTaSu zahájit
stavbu nového skateparku. Limitovaný je pouze financemi.
Od města bude žádat deset miliónů korun. Pokud dotaci dostane, vyroste skatepark v těsném sousedství sportovní haly.
Litvínov už jednou SPORTaSu dotaci deset miliónů korun
na skatepark poskytl, a to vloni. V napjatých termínech před
zimním obdobím se ale nepodařilo zajistit dodavatele stavebních prací. Znovu proto bude jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský žádat o dotaci
pro příští rok. „Připravíme výběrové řízení na dodavatele celé zakázky. V okamžiku, kdy
budeme mít peníze, může začít stavba. Předpokládám, že by
to mohlo být v létě příštího roku,“ potvrdil Miroslav Otcovský. Pro skatepark našlo město
ideální umístění v těsném sousedství sportovní haly Koldům
v oploceném areálu nevyužívaných tenisových kurtů. Při hledání místa diskutovalo vedení
města také s komunitou, která bude především skatepark

Provoz nového skateparku by měl být celodenní. V noci bude areál uzamčen. Provozní náklady se odhadují na
150 tis. Kč/rok. Předpokládané celkové náklady na realizaci činí zhruba 10 mil. Kč bez DPH.
využívat. Při návrhu jednotlivých prvků brala odborná firma v potaz jejich přání tak, aby
nový skatepark vyhovoval požadavkům místních sportovců.
Bude koncipován tak, aby mohl
být využíván jak pro skate, tak
i pro in-line brusle a pro cyklisty. Součástí záměru je vybu-

dování prvků, které byly navrhovány ve spolupráci s odborníkem v oblasti skate sportu,
sanace stávajících tribun centrálních kurtů, oprava objektu
bývalého zázemí kurtů pro účely zázemí údržby areálu a zázemí pro cyklistický klub, oprava
stávajících zpevněných ploch

a komunikací, oplocení areálu,
osvětlení a kamerové zabezpečení, napojení na sportovní halu. Součástí je také vodovodní přípojka a přípojka elektrické energie pro zázemí a osvětlení, návrh odvodnění a hlukové
posouzení.
(pur)

Litvínovští si dělají z města skládku

Tajemník Městského úřadu Litvínov
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

VEDOUCÍ ODBORU
INVESTIC A REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE
POŽADAVKY:

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického
směru; organizační a řídící schopnosti, samostatnost,
zodpovědnost a výborné komunikační schopnosti,
minimálně 3 roky praxe ve stavebním oboru, praxe
ve vedoucí funkci.
Pracovní poměr na dobu neurčitou,
11. platová třída, nástup možný ihned.
Lhůta pro podání přihlášky do 23.08.2019.
Celé znění veřejné výzvy na www.mulitvinov.cz.
Další informace u Ing. Kropáčkové
na tel. 476 767 646 nebo
na anna.kropackova@mulitvinov.cz.

LITVÍNOV – Odhodit odpad, kam se to zrovna hodí, postavit kus starého nábytku k popelnici nebo zbytky jídel z restaurace pohodit
vedle kontejneru není pro Litvínovské žádný problém.
Projít kolem popelnic či odpadkových košů v centru města je leckdy zážitek. Někteří obyvatelé města totiž dělají z Litvínova skládku a pranic nedbají
na to, jak během horkých letních dnů znepříjemňují centrum
ostatním Litvínovákům. Běžné
jsou zbytky jídla kolem přeplněných popelnic u zámku Valdštejnů nebo pytle s domácím odpadem naskládané vedle odpadkových košů na náměstí. A není
to problém svozové firmy. „Město uklízíme od pondělí do pátku.
Kontejnery jsou záležitostí svozové firmy, my vyvážíme odpadkové
koše a uklízíme kolem nich. Po víkendu se odpadky válí všude. Lidé s klidem narvou domovní od-

pad do odpadkového koše, ačkoliv
tam nepatří. Pak už není místo na
jiný odpad. Uklízíme i pytle s odpadem jen tak položené na ulici.
A to přímo v centru. Běžné jsou
otevřené kontejnery, které lidé nezavřou a odpadky vítr rozfouká
po okolí. Řešení není jen v tom,
více a častěji uklízet. Hlavní je,
aby si lidé uvědomili, že v Litvínově žijí a jaké si tu dělají prostředí,“
apeluje jednatelka Technických
služeb Marcela Pašková.
Technické služby zajišťují pravidelný úklid kontejnerových
stání. Tady se během týdne objeví množství odpadu, který se do
kontejnerů nevejde. „Lidé nevyužívají sběrný dvůr, odpad jen tak
vyhodí k popelnicím. Starý náby-

Svého města si někteří lidé málo váží a mění ho v odkladiště odpadků.
tek, elektroniku, všechno, co se jim
nehodí. Pravidelně uklízíme, ale
odpadu je čím dál víc. Oproti roku
2017 se jeho objem v loňském roce
zvýšil o polovinu,“ uvedla Marcela Pašková. Během jediného roku vyvezou technické služby od

kontejnerů více než 320 tun velkoobjemového odpadu. Sběrný
dvůr v Litvínově je otevřen každý den. U technických služeb si
lidé mohou objednat odvoz odpadu na sběrný dvůr. Samozřejmě ale za úplatu.
(pur)

Mostecká nemocnice představila zmodernizovaná oddělení
MOST - Investiční akce, které se letos podařilo dokončit v areálu Nemocnice Most, si prohlédli členové Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje. Prezentaci pro ně připravila Krajská zdravotní.

ce, vzduchotechniky a vytápění.
Provedly se nové omítky, obklady, podlahy, dlažby a nová výmalba. Nová vodoléčba obsahuje nové masážní vany, Kneipův
chodník a závěsné zařízení pro
manipulaci s nechodícími klienty. Rekonstrukce přišla na více
než 25 mil. Kč včetně DPH. Akci financovala Krajská zdravotní
z vlastních zdrojů.
Kompletní rekonstrukce ambulantní části Chirurgického
oddělení Nemocnice Most přišla
na 11 mil. Kč včetně DPH. Součástí bylo vytvoření recepce pro

příjem pacientů a zřízení nového zákrokového sálku. Akci finančně podpořil Ústecký kraj.
Vybavení
rekonstruovaných
prostor ambulantní části financovala ve výši 500 tis. Kč včetně DPH z vlastních zdrojů KZ.
Neurologické oddělení Nemocnice Most rovněž prošlo
kompletní rekonstrukcí a navíc bylo vybudované zázemí pro
zdravotní personál a vyšetřovna. Zakázka přišla na téměř
10 mil. Kč včetně DPH a finančně ji podpořil Ústecký kraj.
(nov)

Předseda představenstva Ji- nemocnic. A to považuji za neří Novák a generální ředitel spo- smírně důležité. Kontinuální filečnosti Petr Fiala představili ve nanční investiční podpora Ústecdruhé největší nemocnici kraj- kého kraje umožňuje držet vyské zdravotní revitalizované pro- soké tempo a velký rozsah invesstory chirurgických ambulancí, tičních akcí. Bez ní by to nebylo
přemístěného neurologického možné,“ vysvětlil Petr Fiala.
Na zrekonstruovaném odděoddělení a nově zřízené lůžkové rehabilitace na Oddělení ná- lení rehabilitace v Oddělení následné péče v Zahražanech. Vše sledné péče Zahražany II. přibyMOST - V druhém kole žádostí
se odehrálo v doprovodu primá- lo 29 lůžek, jsou zde nové rozo dary a sponzoring vyhlášeřů Františka Janů, Stanislava Sla- vody elektro, vody, kanalizaném letos United Energy a Sezdroj tepelné pohody
Tepelná pohoda bez starostí
víka, Tomáše VášZelenky
a hlavní
veročeskou teplárenskou se sesestry mostecké nemocnice Šáršlo 27 projektů.
ky Gregušové. „Jsem velmi rád,
Komořanská teplárna vybrala
že jsme kolegům, členům Finanč13 projektů ve výši téměř 418 000
výboru
Zastupitelstva
korun. Příspěvek obdrží napří- Odstávky teplé vodyního
pro
město
Most ÚsVáš zdroj tepelné pohody
pohoda bez starostí
teckého kraje, měli možnost ukáklad ZŠ a MŠTepelná
Jeřabinka
z Hamru,
zat přímo na místě, jak pokračukterá od Severočeské teplárenské
dostane téměř 65 tisíc Kč, na projekt úspory energie. ZŠ s rozší- je postupná obnova nemocnice,
řenou výukou jazyků Litvínov United Energy věnuje 55 tisíc Kč kterou vedení společnosti nastarna vybavení
nové polytechnické
učebny.
Třicet
tisíc korun
obdr- tovalo před pěti lety. Sami se přeOdstávky
teplé vody
pro
město
Most
ží Fotbalová škola Litvínov, 20 tisíc oddíl kanoistiky Sportclubu svědčili, jak investiční finanční
80 Chomutov. Teplárenská společnost podpoří 40 tisíci rekon- podporu Ústeckého kraje největší
TERMÍN
ROZSAH ODSTÁVKY
DOBA ODSTÁVKY
zdravotní péče konstrukci dětského hřiště Automotoklubu
SHD Most vLOKALITA
AČR. / ČTVRŤ poskytovatel
Podporu získají také Hipodrom Most, Schola Humanitas Lit- krétně zde v Mostě využívá. Jsme
5. 6. – 7. 6. 2019
MOST
VS 22 – bl. 85, bl. 85-86, bl. 86, bl. 86-87, bl. 87
Začátek - 5. 6. od 8:00 hod.
vínov, Plavecký klub Litvínov, Klub dětí CVČ v Mostě,
ZO ČSOP za ni rádi a děkujeme za ni,“ řePODŽATECKÁ
Konec - 7. 6. v 10:00 hod.
39/02 Klíny, Sdružení mládeže pro stolní hokej - oblast Severo- kl Jiří Novák. „Je třeba zdůraznit,
západ, Nadační fond Veroniky Kašákové na projekt Restart či že představenstvo a management
10. 6. – 13.
6. 2019
22 – bl. 47, DOBA
bl. 89, ODSTÁVKY
bl. 89-90, bl. 90, bl. 90-91
Začátek - 10. 6. od 8:00 hod.
TERMÍN Most na LOKALITA
ROZSAH
ODSTÁVKY
plánech
každý rok
Autodrom
Podporu/ ČTVRŤ
bezpečné
cesty
dětí doMOST
školy. Cel- veVSfinančních
PODŽATECKÁ
Konec - 13. 6. v 10:00 hod.
kem letos podpořila komořanská teplárna v 1. a 2. kole 25 nezis- pamatuje na obnovu budov, od5. 6. – 7. 6. 2019
MOST
VS 22 – bl. 85, bl. 85-86, bl. 86, bl. 86-87, bl. 87
Začátek - 5. 6. od 8:00 hod.
dělení a modernizaci
zdravotnickových
organizací téměř
741 000 korunami.
PODŽATECKÁ
Konec - 7. 6. v 10:00 hod.
11. 6. – 21. 6. 2019
MOST
VS
25 – bl. 44,vbl.každé
91, bl. 92,
bl. 92-93
Začátek -se
11.pochlubila
6. od 8:00 hod.
Krajská zdravotní
zrekonstruovanými odděleními mostecké nemocnice.
ké
techniky
z
pěti
svých
(nov)
PODŽATECKÁ
Konec - 21. 6. v 10:00 hod.

Teplárna a United
Energy nadělovaly

Červen 2019

Červen 2019

10. 6. – 13. 6. 2019

MOST
PODŽATECKÁ

VS 22 – bl. 47, bl. 89, bl. 89-90, bl. 90, bl. 90-91
24. 6. – 24. 6. 2019

MOST
LIŠČÍ VRCH

Začátek - 10. 6. od 8:00 hod.
Konec - 13. 6. v 10:00 hod.
VS 901- bl. 703, bl. 704, bl. 710, bl. 711, bl. 712, bl. 713,
bl, 714, MŠ Komořanská (č.p.779), MŠ Kříže (č.p.847),
Pension pro seniory Komořanská (č.p.818)

Začátek - 24. 6. od 7:00 hod.
Konec - 24. 6. ve 12:00 hod.

zpravodajství
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Ořezané platany vyrostly do krásy
LITVÍNOV – Během jara čelily Technické služby Litvínov velké kritice obyvatel města kvůli prořezaným platanům na Podkrušnohorské
ulici. Jednatelka společnosti Marcela Pašková si tehdy stála za svým
rozhodnutím a současný stav starých stromů jí dal za pravdu. Platany během léta vyrostly do krásy.
Co vás vedlo k rozhodnutí
stromy tak razantně zmladit?
Rozhodnutí samozřejmě nepadlo od stolu. Nebylo to tak, že
bych se podívala z okna a řekla si, prořežeme platany. Ivana
Čačková, kterou mám v pracovním týmu, je v oblasti údržby
zeleně velmi zkušená a vzdělaná. I tak jsme se ale radili s dalšími odborníky. Vyjádření jsme
si nechali vypracovat u dvou nezávislých dendrologů. A výsledek byl stejný. Platanům zmlazení nijak neškodí, spíše naopak. Uznávám, že z jara na ně
nebyl pěkný pohled, teď už je to
ale jinak. Mám tu zkušenost z jiných měst, že se platany zmlazují pravidelně a mnohem razantněji, než jsme to udělali my.
Neměli jste strach, že přijdete o staré vzrostlé stromy?
Zásah byl proveden odborně. Řešili jsme s odborníky také způsob řezu a ožehavé téma zamazávání řezných ran. Lidé nám vyčítali, že jsme stromy
ani neošetřili. Podle odborníků
je ale zamazávání řezných ran

u vzrostlých stromů nežádoucí.
S odstupem času musím říci, že
se nám to povedlo a Ivana Čačková zaslouží za svou práci pochvalu. Kritikům pak mohu říci
jen to, že stromům mnohem více škodí, když lidé k jejich kmenům odkládají biologický odpad. A to je třeba právě v této lokalitě celkem běžný nešvar.

Od 24. 6. Do 31. 8. 2019 je otevírací
doba prodeje nových vozů:

Platan těsně
po zásahu

Pondělí 9.00 - 17.00 | Úterý 9.00 - 17.00
Středa 9.00 - 17.00 | Čtvrtek 9.00 - 17.00
Pátek 9.00 - 17.00 | Sobota 9.00 - 12.00
Neděle zavřeno

Proč jste se vlastně rozhodli
stromy ořezat?
Zmlazování stromů provádíme v Litvínově průběžně. Jen
nejsou na očích jako tyto platany. S těmi to bylo složitější. Lidé
si stěžovali, že jim vzrostlé stromy stíní a ruší signál. Dokonce jsme měli i žádosti o vykácení. My chceme stromy zachovat
jako protihlukovou a protiprašnou bariéru, a tak vždy hledáme jiné možnosti. Kácení stromů je až na posledním místě.
Podobně, jako platany, jsme vloni prořezali topoly u hamerské
základní školy. V dohledné době se na žádný větší zásah nechystáme.
(pur)

Děkujeme za pochopení.
Váš Autosalon Most

Platan nyní

Neúspěšnou restauraci nahradí cvičební sál

LITVÍNOV – Prostory pro restauraci v Citadele lze považovat tak
trochu za prokleté. V posledních
letech tu žádná restaurace neuspěla, a proto místo ní bude cvičební sál.
Studie, která mění restauraci
i s kuchyní na cvičební sál a zkušebnu, je na světě. Jedná se o společné dílo vedení Citadely a ZUŠ
Litvínov. „Restaurace v Citadele
se neujala. Přestěhujeme sem cvičební sál z bývalé internetové kavárny a z části kuchyně bude zkušebna pro orchestr ZUŠ. Přístupná bude z Café baru. Bude sloužit
také při akcích, pro které je velký
sál velký a Café bar zase malý,“
nastínil jednatel Citadely Miroslav Otcovský. Cvičební sál bude

Na Vás záleží

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací

Když restaurace nenalákala návštěvníky na jídlo, bude se v ní cvičit.
sloužit nejen ZUŠ, ale také veřejnosti. V prostorách bývalé internetové kavárny, kde je dnes cvičební sál, má být notový archiv.
„Chceme dál expandovat. Připravujeme zpřístupnění archivu Mo-

zart orchestru, zakladatele naší
ZUŠ. Jedná se o čtyři tisíce svazků not symfonické hudby. Ten doplníme našimi vlastními notami i knihami a otevřeme veřejně
přístupnou knihovnu všech umě-

leckých oborů,“ potvrdil ředitel ZUŠ Jaroslav Sochor. Město,
které bude investorem celé akce,
připravuje nyní výběrové řízení
na zhotovitele projektové doku
mentace.
(pur)




















 












Vysloužilý bar z Citadely zmizí

LITVÍNOV – Každoročně využívá vedení SPORTaSu letní kulturní
přestávku na zvelebení Citadely. Letos se během prázdnin odporoučí stařičký vysloužilý bar v předsálí velkého tanečního sálu.
Novinkou letošního léta je
nový bar v předsálí. Historický bar, který pamatuje ještě
zašlou slávu původního kulturního domu, se vyměňuje za moderní. Také zmizí ze
sálu skleněné oddělovací stě-

NOVÁ
ŠKODA
SUPERB SCOUT

ny a nahrazeny budou novými. Poslední, co podle jednatele SPORTaSu Miroslava Otcovského na velkém sále ještě
zbývá, je výměna stolů a židlí. To ale naplánoval až na další roky.

Vzhled velkého sálu ležel Miroslavu Otcovskému v žaludku
od chvíle, kdy Citadela spadla
do společného ranku s Business
Centre ke SPORTaSU. Pustil se
proto s vervou do jeho přebudování. Nejprve spolu s fasádou celé Citadely vyměnil skleněné výplně za okna a zrušil obložení sálu. Poté změnil taneční parket, a to z gruntu. Nejen


















Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje v designově osvěžené
podobě, a navíc nově i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství a pokoření
náročnějšího terénu. Řada moderních asistenčních systémů se stará
o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou ovladatelnost vozu.
Přesvědčte se sami u svého oblíbeného prodejce a rezervujte
si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží. www.skoda-superb.cz





Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz

povrch, změnu dostal i samotný dříve atypický tvar taneční
SKO-inzerat-SuperbFL-85x120mm.indd
plochy. Další rok přibylo akustické obložení stěn a nový malý bar přímo na sále. V současné době doplňuje SPORTaS kuchyň na sále o vzduchotechniku, takže v nové taneční sezóně
už bude možné podávat na sále i teplé jídlo přímo během tanečních akcí.
(pur)
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Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

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

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

prace@nemak.com

www.nemak.com

bezplatná
linka

800 136 018
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Martin Klika: „Uhelné zdroje
Česká republika potřebuje“

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj se zapojil do Platformy pro uhelné regiony v rámci Evropské unie. Na posledním jednání pracovní skupiny této platformy v Bruselu vystoupil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Zmínil problémy regionu související s útlumem těžby uhlí a zdůraznil, že proces transformace na jiný zdroj
energie by měl probíhat pozvolněji a měla by být zachována energetická bezpečnost.
Jaké jsou podle vašeho názoru největší výzvy, kterým
všechny uhelné regiony v Evropě čelí?
Obrovským problém pro
bývalé nebo současné uhelné
regiony v rámci celé Evropy
a největší výzvou je přechod
energetiky z hnědého uhlí na
jiné energie. Nejedná se jen
o změnu samotné energetiky
a útlum těžby uhlí. Regiony
musí být komplexně připraveny. Tato změna se dotýká také
ekonomiky a sociální oblasti.
A to velmi citelně. Lidé, kteří pracují v uhelném průmyslu, musí být schopni pracovat
v jiných druzích ekonomik,
například ve strojírenství nebo v lehkém průmyslu. To jsou
změny, které potřebují čas.
Významný zaměstnavatel v regionu společnost
Coal Services, a. s., člen silné energetické
skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

ELEKTROMECHANIK

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč
Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích
zařízení WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových
rozvodů v kolejové dopravě
Požadujeme:
 velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost,
práce ve výškách
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost
Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – slaboproud
 min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
 praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou
Nabízíme:
 náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen v případě splnění
kvalif. předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978
 platové ohodnocení odpovídající zařazení do 6. tarifního
stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000
Kč rok), 6 týdnů dovolené (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 – 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

Co konkrétně Ústecký region dělá k naplnění cílů,
o nichž hovoříte?
Pro nás je velice důležité zapojení do uhelné platformy vzniklé v Bruselu. Snažíme
se diskutovat i s jednotlivými ministerstvy budoucí přechod od uhlí směrem k jiným
energiím. Na druhou stranu
se domnívám, že transformační proces musí být pomalejší.
Uhelné zdroje Česká republika potřebuje, ať již z pohledu
energetické bezpečnosti nebo
energetické stability celé ČR,
nejen regionu. Přechod musí

být plynulý a velice dobře připravený.
Co podle vás Evropská komise dělá nebo by ještě dělat
měla pro podporu přechodu
od uhelných regionů do moderní etapy?
Zástupci Evropské komise
navštívili Ústecký kraj, seznámili se také s oblastmi, kde se uhlí těží a udělali si obrázek, jaký
dopad do sociální sféry bude
přechod od těžebního průmyslu na region mít. Pro náš region je přínosné vytvoření transformačního fondu finančních
prostředků v rámci Evropské
unie nebo transformace nevyčerpaných finančních prostředků v rámci evropských zdrojů,
které jsou ještě v České republice, řádově asi 6 mld. Kč. Doufám, že transformační fond bude dále rozšiřován tak, aby se
vztahoval na velké firmy, které působí v těžebním průmyslu.
Jednotlivé společnosti se tak lépe připraví na přechod, související změny, změnu od uhlí.
Co je podle vašeho názoru
důležité pro pro dotčené regiony z hlediska úspěšné cesty transformace z uhelného regionu?
Každý daný region si musí
vyhodnotit svou budoucí strategii, kam má směřovat, včetně
druhů průmyslu zastoupených

nejdříve od 1. 9. 2019

Pracoviště:

Most

Bližší informace:

Vladimír Štefánek tel. 478 003 612;
Ing. Michaela Krejčová,
tel. 478 003 213

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

v regionu, které podpoří, které podnikatele podpoří a spolu s tím musí existovat koncepce v rámci ČR, na niž musí být
ona regionální koncepce navázána. Jde o analýzu, přípravu
podkladů, otázku vzdělanostní
struktury populace regionu. Ústecký kraj některé analýzy stran
vzdělanostní struktuře má, ví,
v čem je třeba zlepšit vzdělanost
obyvatel pro přípravu přechodu
k jiným energiím. Důležitý je ale
dostatečný čas na změnu, která
by se neměla uspěchat a neměla by zasáhnout nepřipravené
regiony.
Jaká jsou vaše očekávání od
uhelné platformy, od Evropské komise, od těchto setkávání v Bruselu?
Velice důležitá je výměna
zkušeností mezi jednotlivými
regiony, seznámení se s novými
projekty vzniklými v těchto re-

gionech. Jde o určitou inspiraci. Ústecký kraj se chce v rámci platformy podělit s problémy, kterým region čelí. Problémy pojmenovat a společně s Evropskou komisí je řešit. Jedná se
o vzdělanostní strukturu, sociální problémy, záležitosti velkých firem.
Je nějaké téma, kterého
jsme se nedotkli, něco, co považujete za důležité a dosud
tomu nebyla věnována pozornost?
V rámci koncepce na evropské úrovni musí být určeno, jak
dlouho ještě budou využívány
uhelné zdroje a čím budou nahrazeny. Zda v některých regionech i nadále zůstane uhelný
průmysl, či ne. Jde o zajištění
energetické bezpečnosti v rámci
Evropské unie. Navázání energie na plyn mimo území EU považujeme za nebezpečné. (pur)

V Litvínově se objeví stromy, které se hned tak nevidí
LITVÍNOV – Pokračující sucho přimělo Technické služby Litvínov ke
změnám, ke kterým by jinak zřejmě nikdy nedošlo. Oblíbené letničky
a stromy, které se vysazovaly v Litvínově dlouhé roky, nahradí nové
druhy. V Litvínově se tak objeví stromy, které se hned tak nevidí.
Litvínov na začátku sezóny přistoupil k opatřením, která mají za úkol zmírnit následky
sucha. Tráva se seká méně často a nechává se vyšší. Mění se také výsadba v záhonech. „Vysadili
jsme traviny a na vodu méně náročné růže. Od některých tradičních druhů letniček, které jsme
měli rok co rok, asi upustíme. Je
to složité. Předem nikdo neví, jaké bude léto. Suché léto z letoška
příští rok nahradí deštivé a suchomilné letničky nebudou prospívat. Volíme proto mix, aby na
záhonech dělaly květiny parádu
za každých podmínek,“ říká jednatelka Technických služeb Litvínov Marcela Pašková. Mění
se také výsadba nových stromů.
„Vracíme se k druhům, které bývaly ve městech dřív. Které si po-

radí i se suchem,“ prozradila. Litvínov tak budou zdobit mišpule, dříny, liliovníky, platany nebo
třeba už téměř zapomenuté klokoče. „Suché léto nám šetří práci se sekáním trávy. Máme tak čas
zkultivovat i lokality, ke kterým se
běžně nedostaneme,“ uvedla jednatelka společnosti.
Hodně energie odčerpává
technickým službám boj s rostlinnými i živočišnými škůdci.
„Už vloni se přemnožila blanatka
lipová, která napadá lípy. Pokryje
celý kmen a vypadá velmi hrozivě. Proti tomuto škůdci bojujeme
postřikem ve vhodnou dobu. Trápí nás také rostlinní škůdci, zavlečené invazivní druhy, jako je například křídlatka,“ říká Marcela Pašková. Blanatka lipová byla do republiky zavlečena z Itálie

 pracovní dobu Po – Pá v ranních 8 hodinových směnách (6:00
– 14:00)
Nástup možný od:

Martin Klika

Liliovník (3x foto - zdroj: www.wikipedia.org)

Mišpule
a v Litvínově se přemnožila vloni. Napadla lípy po celém jeho
území. Další problém způsobuje množství stavebních prací po
celém městě. „Stavebníci kamínky a hlínu z výkopů odkládají na
trávu. Tu po dokončení prací už
nikdy dokonale nevyčistí. Zůstává v ní množství kamenů, které
ničí sekačky a při sekání odletují a způsobují další škody. Snažíme se tomu zabránit, používáme
plachty, všem škodám ale zabránit nedokážeme,“ postěžovala si
Marcela Pašková. Upozornila, že
si lidé neudržují pozemky, které koupili od města. Technické
služby soukromé pozemky mohou udržovat jen na objednávku
majitele a za úplatu. Velmi často
technické služby řeší biologický
odpad, posekanou trávu a větve,
které lidé po úklidu soukromých
pozemků odkládají na městské,
nebo přímo na chodník. (pur)

Klokoč
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Vychytaná aplikace
udržuje Mezibořské v obraze
MEZIBOŘÍ – Přehled o všem, co
se v Meziboří děje, mají obyvatelé města nově díky moderní
službě Mobilní rozhlas. K dispozici je i aplikace do chytrých telefonů. Vychytaná aplikace přenáší informace oběma směry.
Aplikace funguje v Meziboří
měsíc a už má téměř dvě stě uživatelů. Instalace aplikace do telefonů je velmi jednoduchá. Zájemci ji najdou v Google Play,
nebo App Store. Zdarma se také
mohou zaregistrovat na webových stránkách města. „V Meziboří už funguje SMS info kanál. Mobilní rozhlas ale nabízí
více funkcí a hlavně může sloužit ke vzájemné komunikaci. Nejen, že město může posílat lidem
informace o důležitých událostech, ale také obyvatelé Meziboří mohou prostřednictvím Mobilního rozhlasu kontaktovat nás.
Například najdou černou skládku, vyfotí ji a umístí do aplikace.
Odpovědní úředníci mohou situaci okamžitě řešit. V aplikaci se
zobrazí také přesná lokace skládky a později i způsob, jakým byl
problém vyřešen,“ přiblížila tajemnice města Kateřina Lipertová. Mobilní rozhlas je ideální prostředek, aby měli občané
přehled o dění ve městě a jak si
s jejich připomínkami úředníci

poradí. Kdo by nechtěl aplikaci v telefonu, může se zaregistrovat a informace o aktualitách
(upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní akce a události atd.) mohoudostávat ve formě SMS zprávy přímo
do telefonu či do e-mailu. „Další výhodou nové služby je, že můžeme informovat pouze určitý okruh obyvatel města. Například pokud nepoteče voda v jedné ulici, není důvod psát zprávu
všem lidem. Abychom ale mohli

zprávy cíleně adresovat, potřebujeme přesné vyplnění registračního formuláře včetně adresy bydliště, případně o jaké informace
má uživatel zájem. Někoho zajímají více sportovní akce, někdo
chce program kulturního zařízení a další potřebuje informace
kompletní,“ dodává Kateřina Lipertová. Registrační formulář
k nové službě města je k dispozici také v kanceláři č. 22 v přízemí MěÚ Meziboří.
Další letní novinkou v Meziboří je nový Facebook měs-

ta: Město Meziboří – oficiální
stránka města. „Jedná se o další
informační kanál města, kde se
budou zobrazovat pouze informace o Meziboří a o dění ve městě,“ ujistila tajemnice. Na stránkách je proto zablokována diskuze pod příspěvky a lidé také
nemohou vlastní příspěvky na
stránku přidávat. Facebook ale
komunikuje s Mobilním rozhlasem a zobrazuje vše, co město a jeho obyvatelé prostřednictvím aplikace sdílejí.
(pur)

MOST - Nedávno skončila komplexní údržba výcvikových ploch polygonu mosteckého autodromu. Původní svítidla nahradilo modernější a úspornější LED osvícení, zaměstnanci technického úseku
opravili také osvětlení vodních překážek.

Zfetovaný „naložil“ strážníkům
MOSTECKO – Sedmadvacetiletý násilník z Litvínova čelí obvinění z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Násilný incident, při
němž muž fyzicky napadl litvínovské strážníky, se odehrál v noci
v jednom panelovém domě. Na místo přijeli muži zákona řešit rušení nočního klidu. Muž na ně zaútočil pěstmi a kopy. Strážnici proti němu použili donucovací prostředky. Muž následně vběhl do bytu, poté opět na chodbě začal fyzicky napadat strážníky a byl agresivní. Při potyčce udeřil jednoho z nich do obličeje, až strážník upadl na zem a i poté v útoku pokračoval. „Na místo dorazili policisté,
a protože agresivní muž stále nedbal výzev a pořád útočil, policisté ho
zpacifikovali. Výtečník nakonec skončil v policejní cele. Měl pozitivní
dechovou zkoušku na alkohol, pozitivně vyšel i orientační test na drogy,“ popsala policejní mluvčí Ludmila Světláková. Napadený strážník byl převezen do nemocnice k ošetření a nyní je v pracovní neschopnosti. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až čtyřletý
trest odnětí svobody.

umožňuje na kyvné desce ještě
intenzivnější uvedení vozidla do
smyku zadní nápravy. Novinkou
je umístění dvou nových speciálních radarů na ploše aqua a deska s viditelností odečtu rychlosti i při nepříznivých klimatických podmínkách,“ upřesnila
Veronika Raková. V paddocku autodromu zároveň pokračují úpravy velkého závodního
okruhu, zejména zkvalitňování povrchu dráhy a zpevňování krajnic. „Dodržujeme plánované termíny podle schváleného harmonogramu, provoz není omezen,“ doplnil Pavel Pech.
(nov)

LITVÍNOV – Hasičský záchranný sbor litvínovského Unipetrolu rozšířil svůj vozový park o dvě nová vozidla Scania pro hašení vodou a pěnou. Celková investice dosáhla výše 18,5 milionu korun.

kého kraje nebo Integrovaného
záchranného systému. Hasičský
záchranný sbor Unipetrolu má
v současné době sedmdesát čtyři zaměstnanců. „Loni jsme vy-

MOST – Při kontrolní činnosti v ulici Františka Malíka asistenti
prevence kriminality zjistili v jednom domě spícího muže. Probudili ho a pokusili se s ním komunikovat. Muž se začal chovat agresivně vůči asistentům a ti na místo přivolali hlídku městské policie. Při
ověřování totožnosti muž strážníkům sdělil, že si zabouchl dveře od
bytu a čeká na příchod své manželky.

Nepoučitelný lapka
MOST – Pracovník ochranky z OC Central přistihl a lapil muže, který odcizil několik kusů oblečení. Na místo přivolal městské
strážníky, kteří na místo dorazili a provedli kontrolu totožnosti podezřelého. Zjistili, že se jedná o podezřelého, který byl již v posledních třech letech pravomocně odsouzen nebo potrestán za obdobnou trestnou činnost. Zloděje následně převezli na služebnu a poté
si jej převzala státní policie.

Putoval na záchytku
MOST – Pracovníci záchranky požádali strážníky o pomoc při
převozu agresivního pacienta na ošetření. Muž pod vlivem alkoholu vážně narušoval veřejný pořádek a odmítal uposlechnout výzvu
strážníků. Strážníci proto použili donucovací prostředky. Po ošetření v nemocnici byl muž převezen za asistence strážníků na záchytku v Teplicích.
(sol)

Severočeská teplárenská

pořádá SETEP DAY

Vylepšený polygon umožní zahájit noční kurzy bezpečné jízdy pro řidiče amatéry.

Hasiči Unipetrolu rozšířili techniku,
často pomáhají mimo areál závodu

„Po mimořádné události v srpnu roku 2015 jsme se rozhodli obnovit a rozšířit náš vozový park
a technické prostředky. Pořízením
dvou nových vozidel jsme zlepšili naši flexibilitu zejména v době,
kdy je nutné vyjet k více asistencím, zásahům, nebo některý z vozů prochází servisní prohlídkou či
opravou,“ říká Petr Králert, velitel Hasičského záchranného sboru Unipetrolu.
S novými vozy budou hasiči
zasahovat během požárů nebo
úniků chemických látek, asistovat při údržbě technologií výrobních jednotek a podílet se na zásazích vně areálu v rámci Požárního poplachového plánu Ústec-

orušené paragrafy

Zabouchl si dveře

Vylepšený polygon: noční jízdy pro amatéry
„Umožní nám to nyní zahájit noční kurzy bezpečné jízdy
pro řidiče amatéry,“ vysvětlila
ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Práce na údržbě
ploch polygonu za zhruba 800
tisíc korun si vyžádaly úplnou
výluku provozu. Údržba zahrnovala také nátěry čtyř kluzných ploch speciální barvou,
která simuluje po zkropení vodou podmínky, jako by řidič jel
po zasněžené či zledovatělé vozovce. Plochy tak splňují parametry pro výcvik zvládání krizových situací. „Například speciální nátěr s hrubým profilem

P
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jeli ke čtyřiceti požárům, z nichž
více než polovina byla mimo areál chemického závodu. Další téměř padesátka našich výjezdů se
týkala záchrany osob. Připočteme-li technické zásahy a asistence ve výrobních provozech, hasičská cvičení a plané poplachy, zjistíme, že jsme v loňském roce vyjeli

660krát. Průměrně tedy vyjedeme téměř dvakrát denně,“ vypočítává Petr Králert. Při výjezdu
mimo chemický areál pomáhají
podnikoví hasiči Unipetrolu zejména při požárech a automobilových nehodách, především
na silnici I/27 mezi Litvínovem
a Mostem.
(nov)

Podnikoví hasiči mají nyní k dispozici tři zásahová vozidla pro zásah vodou a pěnou, a tři kombinované hasicí
automobily, ve kterých je navíc k dispozici i prášek. Statisticky vyjíždějí průměrně dvakrát denně. Vloni vyjeli
k 660 zásahům, asistencím a planým poplachům uvnitř i vně chemického parku.

MOST/KOMOŘANY
– Severočeská teplárenská pořádá tento
pátek už čtvrtý ročník projektu firemního dobrovolnictví.
Zaměstnanci budou
opět pomáhat Kojeneckému
ústavu
v Mostě.
Stejně jako v předKojenecký ústav
chozích letech vyvezou dobrovolníci děti za hranice ústavu, tentokrát mezi zvířátka do
Zooparku v Chomutově. Každý účastník se bude během dopoledne věnovat jednomu z dětí, kterému tak zprostředkuje nevšední zážitek, pro jiné děti tak běžný. „Svůj první projekt firemního dobrovolnictví pod názvem SETEP DAY zrealizovala společnost Severočeská teplárenská v roce 2016, kdy svou pomoc nabídla mosteckému kojeneckému ústavu. Den strávený s malými dětmi s pohnutými osudy
zaměstnance nadchl natolik, že si přáli učinit z této akce tradici, a tak
již čtvrtým rokem trávíme s dětmi čas mezi zvířátky. Loni jsme s nimi byli v Selském dvoře v Braňanech, letos se opět vracíme do Zooparku v Chomutově, kde to mají děti nejraději,“ sdělila mluvčí komořanské teplárny Miloslava Kučerová.
(nov)

Preventisté u seniorů

MOST - Městská policie Most přišla mezi seniory do Domova Barvířská při Městské správě sociálních služeb v Mostě. Preventistka Lucie
Švábová a tiskový mluvčí Vlastimil Litto seniorům připomněli pravidla
předcházení krizovým situacím v názorných scénkách, které se stávají
v běžném životě. Na závěr rozdali přednášející seniorům reflexní prvky
a sladkosti se znakem městské policie.
(nov)
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zpravodajství/inzerce

Kraj: Přístup ministerstva ohrožuje
fungování sociálních služeb v krajích

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE

ÚSTECKÝ KRAJ - Komise pro sociální věci Rady Asociace krajů ČR se
sešla na jednání v Ústeckém kraji. Stěžejním tématem byla problematika financování sociálních služeb. Krajům chybí na řádné zajištění všech typů služeb při zvýšení mzdových nákladů pro pracovníky
v sociálních službách miliarda korun.
Podle hejtmana Ústeckého kraje a předsedy komise je
práce komise nesmírně důležitá, protože se snaží zlepšovat situaci v sociální oblasti, a to jak
uživatelů služeb, tak pracovníků. Hlavním tématem byla
chybějící miliarda na dofinancování sociálních služeb na tento rok. Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová se sice
pochlubila, že jednu miliardu
krajům zaslala s předstihem, ale
dále je vyzvala, ať chybějící miliardu čerpají z evropských fondů.
Komise prověřila možné
čerpání dotačních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost a konstatovala, že
dofinancování sociálních slu-

žeb v roce 2019 z prostředků
OPZ je věcně nereálné. Z potřebné 1 miliardy korun by letos
bylo možné dále využít z dotačních prostředků OPZ max.
59 milionů Kč. „Přístup ministerstva ohrožuje fungování sociálních služeb v krajích a vytváří dlouhodobou nejistotu. Proto
komise požádala Radu Asociace krajů, aby bezodkladně jednala s MPSV a s vládou o zajištění
potřebných prostředků na dofinancování služeb v letošním roce
a zároveň, aby jednala o prostředcích na příští rok podle skutečných potřeb a požadavků krajů,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Klika.
Komise odmítla také navrhovanou novelu zákona o sociál-

+420 775 287 061
+420 777 287 069

deratizace@zdenek-bilek.cz

Náměstek Martin Klika a hejtman Oldřich Bubeníček považují jednání
ministerstva za nezodpovědné.
ních službách, která vede k centralizaci řízení systému sociálních služeb. Prostřednictvím
Rady Asociace krajů chce také
vyzvat MPSV a vládu k zajištění finančních prostředků pro

všechny druhy sociálních služeb, nikoliv jen pro určitý druh,
aby byl zachován rovný přístup
k sociálním službám. Další jednání Komise pro sociální věci se
uskuteční v říjnu.
(nov)

Life is Skill nově v Mostě

Sbírejte body, vyhrajete atraktivní ceny
MOST – Město obdrželo nabídku od společnosti Life is Skill na instalaci Life is Skill (dále LiS) čipů. Ty podporují zapojení dětí a mládeže
do volnočasových aktivit.
Registrované děti a mládež
získávají body za účast v různých volnočasových aktivitách.
Pro načítání bodů se využívá
mobilní aplikace. Účastníci se
následně vyhodnotí a podle míry zapojení, které se vyhodnotí z počtu získaných bodů, jsou
i odměněni. Instalace čipů LiS
dokáže zvýšit či vzbudit zájem
o volnočasové aktivity. Účastníci tak tráví více času aktivně,
případně získají podněty, jak
volný čas trávit. „Tato společnost
má zájem u nás zadarmo osadit
29 míst čipy a chce aktivovat zejména mládež a děti. Ti si stáhnou aplikaci, navštíví dané místo s osazeným čipem a sbírají body. K 31. 8. vyhlašuje společnost
soutěž, kde mají možnost účastníci vyhrát například horské ko-

lo, vstupenky na bobovou dráhu,
vstupenky do našeho lanového
centra a podobně,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
Město se společností Life is
Skill vytipovalo místa, kde se
realizují nějaké sportovní aktivity či turisticky zajímavá místa,
jako Matylda či hipodrom. Čipy jsou ale také v tělocvičnách
některých základních škol.
„Dva čipy budou mobilní a využívány budou na sportovních
akcích města a pro potřeby Turistického informačního centra.
Zvažovali jsme další umístit i na
rozhlednu ve Funparku, aby
měli důvod vyběhnout nahoru.
Nebo také na aquadrom, k jezeru a podobně. Koncipovali jsme
to tak, aby se všichni mohli ak-

Nová aktivita by měla zvednout děti od počítačů.
tivně zapojit,“ doplnila náměstkyně. Společnost Life is Skill čipy umístila již například v Chomutově, Jirkově, Klášterci, nově
funguje s Destinační agenturou
Krušné hory v rámci Offroad-

safari apod. „Věříme, že to děti chytne a zvednou se od Xboxů
a od televize, a budou mít motivaci někam vyrazit,“ dodala dále Markéta Stará.
(sol)

Významný zaměstnavatel v regionu společnost Coal Services, a. s.,
člen silné energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 nákup materiálu dle požadavků
 příprava a administrace výběrových řízení
 obchodní jednání, udržování a posilování vztahů s dodavateli
 sjednávání cenových a dodacích podmínek
 vytváření nákupní strategie v rámci svěřeného sortimentu
 práce v systému SAP
Požadujeme:
 velmi dobré komunikační, vyjednávací a prezentační dovednosti
 kreativní a profesionální přístup, loajalitu, diskrétnost a spolehlivost
 samostatnost, systematičnost a pečlivost
 schopnost týmové spolupráce i samostatného rozhodování
Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: SŠ/VŠ, zaměření nejlépe technického nebo ekonomického směru
 velmi dobrá uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
 ŘP skupiny „B“,
 zkušenosti z oblasti nákupu výhodou,
 znalost prostředí SAP výhodou
 znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
 firemní benefity - mimo jiné: 6 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování
 od nového roku po zapracování: příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně; program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500
Kč na rok (čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)
 mobilní telefon s výhodným tarifem i pro rodinné příslušníky
 finanční ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci a praxi,
 zajímavou práci v přátelském kolektivu a v příjemném pracovním prostředí,
 možnost profesního a kariérního rozvoje,
Nástup možný od:

nejdříve od 1. 9. 2019

Pracoviště:

Most

Bližší informace:

Vladimír Štefánek tel. 478 003 612;
Ing. Michaela Krejčová, tel. 478 003 213

Písemné přihlášky:

motivační dopis a životopis zasílejte
na e-mail: v.stefanek@7group.cz
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití, Tenba, knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký
bazén, hospoda Černice, zdravotní středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Kvalifikační turnaj Ligy mistrů
v Mostě je milníkem v historii klubu

Most - Hráčky DHK Baník Most jsou v přípravě na novou sezonu,
kterou vedení klubu označuje za nejdůležitější v historii klubu. Černí andělé totiž poprvé v historii budou hrát kvalifikační turnaj Ligy
mistrů, který se po všech jednáních uskuteční 7. a 8. září v Mostě.
Nejen o tom jsme si povídali s manažerem DHK Baník Most Rudolfem Jungem.
Proč bude letošní sezona
pro klub tak důležitá?
Chtěl bych fanoušky a příznivce našeho klubu přivítat
na prahu nové sezony, která je
pro nás skutečně nejdůležitější v historii. Díky diplomacii
a obrovskému úsilí našich lidí
si letos zahrajeme kvalifikační
turnaj Ligy mistrů, navíc přímo
u nás v Mostě. Díky za to patří
především dobrovolným funkcionářům klubu, Pavle Chotěborské a Radkovi Maděrovi, protože hlavně díky jejich
úsilí, diplomatickým schopnostem, ale také spoustě korespondence, nakonec kvalifikační turnaj budeme moci hrát
v naší sportovní hale v Mostě.
Už teď víme, že pokud bychom
postoupili do dalších bojů Ligy mistrů, museli bychom další zápasy odehrát v Chomutově, a myslím, že pokud bychom
i v dalších letech měli možnost
znovu hrát kvalifikační turnaj,
už bychom jej také pravděpodobně nemohli odehrát na domácí palubovce. Pro naše fanoušky je to proto jedinečná
možnost vidět v Mostě kvalifikační turnaj Ligy mistrů, kde
se 7. a 8. září představí mistrovské týmy z Turecka, Španělska
a Srbska. Pro nás je to obrovský milník v historii klubu, nejvíc, čeho jsme doposud dosáhli
a i vzhledem k losu kvalifikačního turnaje věřím, že bychom
mohli uspět.

Jak se před novou sezonou
proměnil kádr Černých andělů?
Původně jsem si myslel, že
celý kádr zůstane pohromadě a společně se budeme snažit něco významného dokázat,
nicméně jsme zaznamenali určité ztráty. Jednou z nich je například odchod brankářky Sabriny Novotné, kterou jsme se
rozhodli uvolnit, a dohodli se
na jejím přestupu s Duslem Šaľa. Sabrina u nás měla ještě rok
platnou juniorskou smlouvu,
ale nedokázali jsme se dohodnout na dlouhodobé smlouvě.
Ona vyslovila nespokojenost
se svým zápasovým vytížením,
Šaľa za její přestup nabídla adekvátní částku, takže jsme se bez
problémů dohodli na přestupu
a nyní se vyřizují veškeré náležitosti. Do přípravy se nezapojily ještě další hráčky. Tou první
je Barbora Tesařová, v jejím případě budeme situaci ještě řešit,
ale s největší pravděpodobností
se dohodneme na přestupu do
Lázní Kynžvart, jejího mateřského klubu. S týmem se nepřipravuje ani Stefanija Miševská,
se kterou jsme se nedohodli na
prodloužení kontraktu. Největším současným problémem je
ale situace kolem Sáry Kovářové. Hráčky, na kterou jsme
hodně spoléhali, v tuto chvíli
je to naše jediná klasická levoruká pravá spojka. Sára nenastoupila do přípravy. Podle na-

David je jediným českým
účastníkem této prestižní série,
bojuje o body v juniorské třídě
Supersport 300. A nevede si vůbec špatně, o uplynulém víkendu dosáhl na polopřírodním
okruhu v německém Schleizu
zatím životního výsledku.
„Jsme oba ještě plni emocí.
David jel skvěle, vždy stál na
bedně. V prvním závodě mu pa-

třilo druhé místo, ve druhém
pak všem soupeřům ukázal záda, a to se slušným náskokem.
Je to dosud jeho nejlepší výsledek v kariéře. Věříme, že na domácím okruhu v Mostě skvělou formu zúročíme a posuneme se z průběžné čtvrté příčky
v celkovém pořadí na medailovou pozici. Na třetího Nizozemce Velthuizena David ztrácí jen

Česká hokejová osmnáctka v Břeclavi po dvou třetinách prohrávala na prestižním turnaji Hlinka Gretzky
Cup se Švýcarskem 2:3, minutu a půl před koncem třetí třetiny ale litvínovský Ondra Baláž zařídil vyrovnávací branku a poslal zápas do
prodloužení. Národní tým
nakonec vyhrál 4:3 po nájezdech. Za tým ČR U18 hraje
i Jan Myšák.
Černí andělé se připravují na historicky nejdůležitější sezonu.
šich informací jedná se slovinským klubem RK Krim Mercator, ovšem my jsme s tímto
přestupem nedali souhlas. Bohužel s námi jako klubem v tuto chvíli nikdo nekomunikuje.
Svaz potvrdil, že Sára Kovářová
je smluvní hráčkou DHK Baník
Most a očekáváme, že stejně se
zachová i EHF. Dvakrát jsme
upozorňovali i slovinský klub,
že se jedná o naši hráčku, která
u nás má platný kontrakt.
Mohou se fanoušci těšit
i na nějaké nové posily?
Asi nejvýraznější změnou,
za kterou jsme velmi rádi, je
návrat brankářky Evy Bezpalcové. Když bylo jasné, že Sabrina Novotná nechce hrát za
Most, využil jsem situace, že
Eva Bezpalcová poté, co týmu

šest bodů,“ zhodnotil víkend ve
Schleizu David Kubáň starší.
Mostecký okruh Davidovi
sedl, může navíc počítat s podporou fanoušků. „V Mostě máme premiéru. Už po prvních
odjetých kolech se ale ukázalo, že dráha Davidovi vyhovuje,
v každém dalším tréninku zlepšoval nejrychlejší čas na jedno
kolo. S tratí se důkladně seznámil a vyzkoušel si ideální stopu.
Měl by tak mít před soupeři výhodu. Na víkend se moc těšíme,“
věří v úspěch na domácím podniku otec a manažer talentovaného jezdce.
(fou, jak)

Finále žen v golfu

MOST/SOKOLOV – Finálové kolo
II. ligy družstev žen se zúčastnily
hráčky I. Golf Clubu Most a dosáhly vynikajícího výsledku. Jen
těsně prohrály boj o celkové první místo a skončily v celkovém
pořadí druhé.
Soupeřkami mosteckých hráček bylo družstvo GC Sokolov,
které zúročilo nesrovnatelné tréninkové možnosti i klubové zázemí, jež jim domovský klub může
poskytovat. Družstvo Golf klubu
Most ve složení Martina Mannová, Irena Kalinová, Natalia Marinkovová a Veronika Kalinová,
podpořené nehrajícími členkami Libuší Prachařovou a Marií

Barákovou, však ukázalo víc než
10 dalších družstev, která skončila za naším místním - klubovou
soudržnost, sportovního a týmového ducha a především velké
srdce i touhu po vítězství. Druž-

Fotbalisté divizního Baníku Souš postoupili do prvního kola MOL Cupu, když
si v předkole celkem snadno poradili s domácím Baníkem Union Nové Sedlo.
Ten porazili 5:0, když branky stříleli Pátek 3, Popelka
a Kopta.

Myšák a Baláž
v repre U18

David Kubáň v Mostě
trénoval na srpnový závod IDM
Most - Premiéru na mosteckém autodromu má za sebou sedmnáctiletý motocyklový závodník David Kubáň. Na sever Čech přijel se svým otcem, manažerem a šéfem rodinného týmu Davidem
Kubáněm starším, trénovat na další závodní víkend mezinárodního
německého mistrovství silničních motocyklů (IDM), který ve dnech
9. až 11. srpna hostí právě Most.

Baník Souš jde
v poháru dál

stva, která skončila za mosteckými hráčkami - Cihelny, Podbořánky, Františkovy Lázně, Barbora, Karlovy Vary, Botanika, Bitozeves a Teplá.
(nov)

Tenerife pomohla do nejvyšší španělské soutěže, nedostala od klubu nabídku na prodloužení smlouvy. Brali jsme
v potaz i to, že je to dlouholetá hráčka klubu, o které víme, co můžeme očekávat. Díky velké minutáži ve španělské
druhé lize udělala výkonnostní pokrok a už je to jiná Eva,
než když od nás před rokem
odcházela. Po narození dcery
se vrací Petra Maňáková, která
už je v plné tréninkové zátěži.
A lze také zmínit, že po zranění se do přípravy naplno zapojila Alica Kostelná, ostatní kádr už zůstává pohromadě. Navíc v této sezoně už se všechny
hráčky, které vloni měly střídavý start za starší dorost a ženy,
mohou naplno věnovat pouze
A týmu žen.

Je systém přípravy před Ligou mistrů nějak specifický?
Už před časem jsme avizovali
nový systém přípravy. Budeme
se také snažit prezentovat nový herní projev, chceme předvádět rychlou hru dopředu, máme
na to dobré typy hráček. Je pro
nás velmi důležité, že doba před
kvalifikačním turnajem není ničím přerušena, nečeká nás žádná reprezentační pauza a my
máme čas pouze na intenzivní přípravu. Chceme se poprat
o šestnácté volné místo v Lize
mistrů a uděláme pro to maximum. Jsme si také velmi dobře
vědomi, že si Ligu mistrů můžeme zahrát hlavně díky vstřícnosti našich partnerů, tedy městu Most a generálnímu partnerovi klubu, společnosti Vršanská uhelná.
(jak)

Mostecký šachový talent
je na turnaji ve Spojených
arabských emirátech
Most - Desetiletý šachový
talent Vladimír Veverka z Mostu odcestoval na mezinárodní
juniorský turnaj do Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Podle zprávy Šachového
klubu Most se jedná o přípravu
na mistrovství EU. Na turnaji ho
prý bude podle vyjádření klubu
čekat poměrně dost nepříjemných soupeřů. Vládík se šachům
věnuje od pěti let, k ruce už má
i dva osobní trenéry.
(jak)

Verva v přípravě přehrála
partnerské Litoměřice
Litoměřice - Chemici sehráli třetí přípravné utkání na ledě prvoligových Litoměřic. V sestavě Stadionu se objevilo několik litvínovských hráčů a někteří junioři. Kališníci sice vedli po brance Svobody,
zejména díky povedené třetí třetině však černožlutí zvítězili.
Stadion Litoměřice – HC Verva Litvínov 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).
Branky a nahrávky: 8. Svoboda (Štohanzl), 37. Korkiakoski (Kadlec, Marcel) - 25. Helt (Hanzl, Ščotka), 34. Jindra (Hübl), 47. Lukeš
(Jánošík, Válek), 57. Hübl (Jánošík, Helt).
Sestava Stadionu Litoměřice: Zajíček (Sklíba) – Marcel, Klejna, Šesták, Strejček, Mlčák, Doudera, Dajčar – Kadlec (C), Korkiakoski, Kangas, Voženílek,
Střondala (A), Jánský, Šik,
Štohanzl, Svoboda (A), Kropáček, Arnošt, Jouza.
Sestava HC Verva Litvínov: Honzík (Janus) – Jánošík, Říha, Kubát, Háva, Štich,
Ščotka – Lukeš (A), Hübl,
Válek, Bartoš, Mikúš, Zygmunt, Helt, Hanzl, Drašar,
Jindra.
(jak)

Kolotoč přípravných
zápasů pokračuje
Přípravná utkání HC Verva Litvínov jdou za sebou
v rychlém sledu. V úterý se
Litvínov představil na ledě
v Kladně, ve čtvrtek doma
přivítal Bruslařský klub Mladá Boleslav. Další domácí
utkání sehraje Verva 18. srpna doma s Admiralem Vladivostok.

Konfrontace
s ligovými týmy
Celek starších žáků Mosteckého FK U15 sehrál turnaj Junior North Cup 2019,
který se hrál jako 10. ročník
memoriálu Josefa Kubína.
Podle kouče Fibigera to byla dobrá konfrontace s ligovými týmy. Most tři zápasy
prohrál, ve dvou remizoval
a jeden vyhrál.

Mostečtí Lvi vyjeli
na led
Druholigový tým hokejistů Mostečtí Lvi zahájil přípravu na ledě. K prvnímu
tréninku hráči vyjeli na led
v Litvínově, kde se budou
připravovat, dokud neskončí právě probíhající rekonstrukce zimního stadionu
v Mostě.

HKC Racing Team má
další body
Malí motokároví závodníci mosteckého HKC Racing
Teamu se představili na trati v německém Wackersdorfu. Jel se tam další podnik
mistrovství ČR v kartingu
a také souběžný Pohár Autoklubu ČR. Své první vítězství tu zaznamenal začínající
Kiril Schvets v pohárové třídě Mini 60. Superfinále v pohárové OK junior vyhrál Matěj Preuss a kategorii průběžně vede.

Horní Jiřetín i MFK
začínají doma
O víkendu startuje krajský
přebor v kopané dospělých.
Naši oba zástupci, jak Sokol
Horní Jiřetín, tak i Mostecký
FK, začínají doma. MFK se
od 10.15 hodin střetne s ASK
Lovosice. Horní Jiřetín přivítá od 10.30 hodin na svém
hřišti FK Jiskra Modrá. (jak)

12

9. srpna 2019

fotoreportáž

Barevné léto s malíři
MOST – Vernisáží výstavy obrazů vyvrcholil tento týden jubilejní desátý ročník malířského sympozia, který se konal na
Benediktu.
Jedenáct malířů bylo letos pozváno do Mostu, aby vytvořili svá umělecká díla. Jejich práci mohl i tentokrát naživo
sledovat každý, kdo měl cestu kolem a chtěl se kochat krásnými vývtory a s umělci si také popovídat o všem, co je kolem jejich tvorby zajímalo. Hotové obrazy bylo možné také zakoupit. Malířské sympozium si získalo během let svou
velkou oblibu nejen mezi veřeností, ale i mezi samotnými
umělci, kteří se na jednotlivé ročníky rádi vracejí. Celou akci významně podporuje po celou dobu trvání také těžařská
společnost Vršanská uhelná.
Hana Matuštíková zavítala na malířské sympozium poprvé. Stěžejní technika, kterou se zabývá, je froasáž nebo také muchláž. „Název je odvozen z toho, že vezmu papír, který
zmuchlám a pak narovnám. Pracuji s lomy a plochami, které
tak vzniknou. Mezi nimi si hledám tvary, které si nevymýšlím,
proto mají například postavy anomálie, jsou v určitém náznaku a vytvořila je vlastně náhoda. Záleží na fantazii, co zde najdu, vytáhnu a zpracuji. Některé obrazy si pojmenuji, ale vždy
záleží na každém, co si na obraze najde,“ říká malířka z Českých Zlatníků. „Je tu úžasná atmosféra, skvělí lidé a také výborná organizace. Je to tu perfektní. Kdybych měla být příště
pozvaná, tak určitě přijdu,“ dodává.
Milan Rehák je účastníkem malířského sympozia potřetí
a pochází z Mostu. „Vytvářím obrázky pomocí špachtle, mám
jinou techniku než malování štětcem. Jde spíš o nanášení barev do vrstev. Udělám si vždycky předlohy, které pak přenesu do větší podoby na malířské plátno. Co se týče inspirace,
jsem technik, strojař, takže směřuju spíše ke grafice. Když vidím nějakou budovu, stavbu, cokoliv, tak si to přetransformuju do svého pohledu. Zaujme mne například shluk paneláků,
v nichž někdo může vidět město, já spíše grafický objekt. Nevyhýbám se ani obličejům,“ prozradil Milan Rehák, který si
na své obrazy sám zhotovuje dřevěné rámy, které si potáhne plátnem a obrazy pak dotváří. „Nemám svůj ateliér, maluju si doma u stolu, ale když dostanu pozvání na takovouto akci, tak ho rád přijmu. Tady načerpám spoustu energie a zkušeností i od profíků. Velmi dobře se tu cítím,“ popisuje atmosféru na sympoziu umělec.
David Madar maloval na Benediktu podruhé. Vytvářel zde sérii správců obrazu. „Jsou to obrazové plochy, různé abstrakce, na kterých jsou správci s nějakou manuální profesí a nějakým způsobem se o ten obraz starají a opečovávají
ho, aby fungoval a nezašel. Inspirují mě lidé. Tento námět mne
třeba napadl, když jsem byl kupovat barvy a viděl jsem tu nějaké dělníky, kteří obchůldek opečovávali, aby vypadal vábně.
Hledám vždy nějaké profese, a říkám si, jak by se například
vypořádal nějaký mechanik s takovouto barevnou kostkou,“
prozradil mladý umělec, který je povoláním učitel.
Romana Štajerová se zúčastnila malířského sympozia
v Mostě poprvé. „Inspirací je mi můj vnitřní momentální prožitek a pocit. Je to pro mne určitá relaxace. Snažím se vytvářet
harmoničtější prostředí a obrazy, aby se člověk směrem k dnešní době více posílil, vyladil. Nejvíce se inspiruji přírodou, nějakou krásnou architekturou, nebo mne zaumjme třeba obraz…
Prostě něco, co vidím, ale v sobě si to přetvořím do své podoby,“ říká Romana Štajerová, která je z Plzně a na sympozium se dostala díky své letité spolupráci s Josefem Zedníkem.
„Podmínky pro práci jsou tu naprosto úžasné, pracuje se mi
tady velmi hezky a jsem ráda, že jsem se sem mohla dostat.
Jsem vděčná za podporu všech, které se nám zde dostává, že se
najdou lidé, kteří jsou ochotni takové akce financovat, za lidi,
kteří nás navštěvují,“ uvedla dále malířka.
Martin Ptáček je z Prahy a na sympoziu v Mostě není žádným nováčkem. Letos zde maloval již počtvrté. Do svých děl
promítá zejména své momentální nálady a pocity. „Mé obrazy jsou spíše abstraktní. Inspirují mne momentální situace
a nálady. Pro mne je důležitý prostor a i když jsou na mých
obrazech konkrétní věci, je to vlastně abstrakce. Nejčastěji maluji figury, protože i když je to lidská postava nebo jen obličej,
tak celá ta postava dokáže vyjádřit pocit,“ říká ke svým dílům
Martin Ptáček a k samotné atmosféře na sympoziu dodává:
„Když se potřebuji dostat do svého světa, tak mám na uších
sluchátka. Jsou ale chvíle, kdy je ten kontakt s lidmi hezký, milý a je potřeba. Sympozium je bezvadné a inspirativní, když
mohu sledovat i práci ostatních. Je tu skvělá parta a perfektní
je i samotná celková organizace.“
Josef Zedník patří již k pravidelným účastníkům letního
výtvarného Benediktu. I když se umělec z Mostu před časem
odstěhoval, rád se sem vrací. „Já jsem si letos připravil řadu
nápadů, zajímá mne trochu geometrie a snažím se, aby to bylo
co nejjednodušší. Hledám okamžik, kdy můj obraz něco sděluje a hledám hranici mezi tím, kdy je toho už dost a kdy je naopak potřeba něco přidat,“ prozradil Josef Zedník, který si
s sebou přivezl, jak sám říká, bednu plnou nápadů. „Já jsem
upovídanej a rád se tu setkávám s lidmi a se známými, a proto jsem si s sebou přivezl nějakou přípravu, abych stihl něco
vytvořit. Mám takovou bednu nápadů a když nějaký přijde,
tak si ho naskycuju, protože vím, že nápady se nevracejí. Pak
to prohlédnu a najdu si věci, o kterých si myslím, že mě pořád
oslovují. Ty pak rozpracuji a dotvořím,“ říká ke své práci Josef
Zedník a dodává: „Na sympozia sem jezdím velmi rád a vždy
se na to těšíme. Je tu prima atmosféra a výborné podmínky pro
práci. Předáváme si s kolegy zkušenosti…Je to tu malířský ráj.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Hana Matuštíková

Martin Ptáček

Ředitelka komunikace skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová
se také přišla podívat na malíře v akci.
David Madar

Josef Zedník

Romana Štajerová

