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 � Piánko Pro Jezeří

JEZEŘÍ – Zámek Jezeří pořá-

dá 28. 9. od 17 hodin  Bene-

fiční koncert na podporu ob-

novy zámku „Piánko pro Je-

zeří“. Vstupné 150 Kč.

 � zámecký flowerart

JEZEŘÍ – Na zámku Jezeří 

bude 28. 9. od 10 do 16 ho-

din k vidění Jezeří v květech. 

Pod rukama špičkových flo-

ristů a floristických nadšen-

ců rozkvete část zámeckých 

interiérů.

 � katedrála v knihovně

MOST – Městská knihovna 

Most zve  1. 10. od 17 hodin 

na výstavu knih a CD  spo-

jenou s přednáškou z cyk-

lu Celý svět v knihovně, ten-

tokrát na téma Katedrála sv. 

Víta.  Vstupné 40 Kč, čtená-

ři knihovny zdarma. Akce se 

koná ve spolupráci Oblastní-

ho muzea a galerie Most.

 Mostečané budou mít koncem října výjimečnou příležitost říci si své nápady, postřehy a podněty k budoucnosti parkování ve městě.

Co zlepšit na Mostecku? 
Přišlo 260 návrhů  

MOSTECKO - V  rámci 
kampaně „Unipetrol 
lidem“, kterou při-
pravil Unipetrol ve 
spolupráci s  Mostem 
a Litvínovem, poslali 
lidé 260 návrhů. 

„Nejvíce nápadů 
jsme obdrželi prostřed-
nictvím hlasovacího 
boxu umístěného ve 
speciální tramvaji. By-
la jich více než stovka,“ 
řekla  místopředsed-
kyně představenstva 
skupiny Unipetrol Ka-
tarzyna Woś. Nápady 
se sbíraly dva měsíce 
prostřednictvím SMS 
zpráv a sběrných boxů 
ve speciální tramvaji, 
na veřejných místech, 
v  prostorách veřejně 
přístupných institucí 
a na vrátnici chemic-
kého areálu v Záluží. 

„Obdrželi jsme stro-
hé i pečlivě rozepsané 
návrhy, co ve městech 
chybí, nebo co by by-
lo vhodné vylepšit. Jednalo se o velmi široké spektrum návrhů, které 
jsme proto seřadili do šesti tematických skupin, které se týkají životní-
ho prostředí, vzdělávání, sportu, rodiny, kultury a veřejného prostran-
ství,“ doplnil člen představenstva skupiny Unipetrol Tomáš Herink 
a dodal: „Nyní je předložíme komisi složené ze zástupců obou měst 
a naší společnosti a během října představíme sadu projektů pro každé 
město, z nich budou občané až do konce roku vybírat ten, který se na-
konec v každém městě zrealizuje.“ 

Aktuální dění ohledně projektu Unipetrol lidem je možné sledo-
vat na stránkách www.unipetrollidem.cz.                                   (nov)

Svůj nápad na projekt, který vylepší život 
obyvatelům města Most a Litvínov, do hla-
sovacího boxu vhodil například také mo-
derátor, zpěvák a mostecký rodák Vladi-
mír Hron.

Pokud vás pálí problematika 
parkování, máte možnost se vyjá-
dřit ke krokům, které město chys-
tá. Podle odborníků na dopravu 
není sice situace v Mostě na roz-
díl od ostatních měst nikterak 
tristní, nicméně, každodenní boj 
řidičů o volná místa k zaparko-
vání mluví jinak. „Parkovací ka-
pacita je zkreslena částečně vli-
vem chování občanů a parková-
ním firemních dodávek, kterých je 
ve městě  200 až 250 na místech 
pro osobní auta  vlastníků osob-
ních aut v našem městě,“ vysvět-
luje Kamil Novotný, koordinátor 
městské mobility

V Mostě je k 1. lednu letoš-
ního roku registrových 28 tisíc 
osobních aut. Nejhorší situace je  
v noci z neděle na pondělí. V roz-
poru s předpisy parkuje v nej-
více zatížených sídlištích okolo  
1 200 aut. „V rámci celého města se 
jedná zhruba o 1 400 vozidel. Toto 
číslo se blíží potřebě parkovacích 
míst,“ dodává Kamil Novotný.  
V posledních letech vzniklo ve 
městě kolem šesti set nových par-
kovacích míst. Ročně ale přibude 
tisíc aut! Pokud se problematika 

parkování bude zhoršovat, podle 
odborníků nezbude než zavést 
restriktivní opatření - právo par-
kovat v obytných zónách se bu-
de regulovat pomocí parkovacích 
zón, jako v jiných městech.

Město nyní hledá možnosti 
k optimalizaci parkování v kon-
krétních ulicích, v některých sle-
pých ulicích chce vytvořit ob-
ratiště a výhybky, což umož-
ní zvýšit i v těchto ulicích počet 
míst. Další variantou je i vytváře-
ní jednosměrných ulic s částeč-
ným parkováním na chodníku. 
„Osvědčilo se časově omeze-
né parkování pro rodiče u škol-
ských zařízení, proto se budou 
taková místa vytvářet i nadále.  
Město chce také jednat s vlastní-
ky parkovišť u komerčních objek-
tů a využívat jejich parkoviště pro 
večerní a noční stání rezidentů. 
Mnohá jsou v noci téměř prázd-
ná,“ říká koordinátor. Podle jeho 
slov nelze jednoznačně odhad-
nout, kdy přijde okamžik potřeby 
zavedení rezidenčních zón par-
kování. Město proto zvažuje otes-
tování této varianty na jednom ze 
sídlišť.                                      (nov)

Jak budeme v Mostě parkovat? Dozvíme se v říjnu!
MOST – Už za několik týdnů se mostecká veřejnost dozví, jak chce rad-
nice řešit parkování ve městě. K problému, který trápí drtivou většinu 
motorizovaných občanů, se chystá veřejné projednání. O připravo-
vané „Koncepci parkování města Mostu“ si  můžete přijít popovídat  
23. října v 17 hodin do velké zasedací símě mosteckého magistrátu. 



Výbor pro mapování a elimi-
naci negativních sociálních jevů 
bude fungovat od 1. října a do-
plní  tak dva výbory, které měs-
to musí mít ze zákona – finanč-
ní a kontrolní.  Nový výbor bu-
de mít  sedm členů. Má analy-
zovat sociální politiku města 
a negativní jevy v sociálně vy-
loučených lokalitách. „Chce-
me zamezit zneužívání sociální-
ho systému a výskyt negativních 
jevů na území města  ve vztahu 
k jejich eliminaci. Dávky by měli 
dostávat jen lidé, kteří je skuteč-
ně potřebují. Vnímám zřízení vý-
boru pro naše město jako napro-
sto nezbytné. Hlavní náplní vý-

boru budou podněty od občanů  
a zastupitelů. Výbor bude spolu-
pracovat v oblasti sociální politi-
ky s městskou policií, Policií ČR 
a Úřadem práce ČR,“ vysvětlil 
primátor Mostu Jan Paparega.

„Výbor je od mnoha z nás  žá-
daný. Doufáme, že se ukáže jako 
účinný a že se městská adminis-
trativa začne neprodleně a usi-
lovně zabývat největším problé-

mem města, kterým jsou nega-
tivní sociální jevy, které nás ob-
klopují. Je to nejdůležitější téma 
města,“ kvitoval zastupitel za 
ODS Daniel Drtík. 

 Jan Hrubeš za Piráty a Zelené 
poděkoval primátorovi a radě 
města za iniciativu při přípra-
vě výboru. Navrhoval také změ-
nu názvu na bezpečnostní a so-
ciální výbor. To ale politici ne-
podpořili.  

„Primárně jde o to, aby zde 
vznikla platforma, kde budou 
přijímány podněty jak od obča-

nů, tak i od zastupitelů na téma 
eliminace sociálně patologických 
jevů. Následně by měla vznikat 
opatření, která bychom řešili. Až 
se dostanou opatření do praxe, 
bude potřeba je vyhodnotit. I to, 
jaké mají důsledky,“ uvedl radní 
Jiří Nedvěd.

„Musíme bouchnout do sto-
lu. Když to neuděláme, tak se li-
di venku budou pořád jen bavit. 
Proto tento výbor a návrh na je-
ho zřízení podpoříme,“ doplnil 
Jan Schiller (ANO). 

(sol)    

komunální politika27. září 20192

Obsazení nOvéhO výbOru prO mapOvání negativních jevů
předseda: radní Jiří Nedvěd
Členové: náměstkyně primátora Markéta Stará, zastupitelé Patricie Prokešová, Radek 
Belej, Roman Houska, Jan Hrubeš a Irena Čapková.

Když se jedni snaží…
MOST - Ten pocit, když jednoho krásného rána jedete do práce 

a najednou tohle! „I když uklízíme zastávky MHD každý den, přes-
to se někdo neustále snaží, abychom měli dost práce,“ komentuje ře-
ditel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Daniel Du-
novský. Fotografii na zastávce 1. náměstí (Central) pořídila pracov-
nice přepravní kontroly.                                                                      (nov)

Knihovna zavře
MOST – V sobotu 28. září bude Městská 

knihovna v Mostě z důvodu státního svát-
ku zavřena.

Bez zbytečných a nedůstoj-
ných obstrukcí (jak tomu v mi-
nulosti bývalo zvykem) zastupi-
telé jednomyslně schválili udě-
lení Ceny města Mostu za rok 
2018. Získala ji Květoslava Ha-
silová za přínosnou pedagogic-
kou činnost a její student, ta-
lentovaný houslista Milan Al – 
Ashhab, za reprezentaci města 
Mostu.

Politici dále kývli na dotaci 
čtyřicet tisíc korun pro pěvec-
ké sdružení mosteckého gym-

názia SMoG na účast na Národ-
ní pouti v Římě. 

Hlasováním prošel také ná-
vrh členů do představenstva 
akciové společnosti Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvíno-
va. Nominováni byli zastupitelé 
Daniel Dunovský a Tomáš Ku-
bal. Oběma skončil již mandát 
a byl jim prodloužen na další 
období. Protinávrh Pirátů a Ze-
lených delegovat namísto To-
máše Kubala Františka Krtič-
ku neprošel. Stejně tak politici 

prodloužili mandát v  orgánech 
společnosti Hospic v  Mostě,  
o.p.s. Markétě Strížové.

Většina v sále také zvedla ru-
ku pro změnu v  návrhu obec-
ně závazné vyhlášky o regula-
ci hlučných činností. Podle ní 
by měli o výjimkách z  této vy-
hlášky týkajících se Autodromu 
Most rozhodovat a schvalovat je 
zastupitelé. Doposud měla tyto 
kompetence rada města. 

Zastupitelé zvedli ruku i pro 
poskytnutí dotace pro FK Baník 
Souš ve výši zhruba devět set ti-
síc korun. „Klub potvrdil, že tato 
částka by měla postačit na bez-
problémový chod klubu,“ ujis-
til náměstek primátora Marek 
Hrvol. Mimo jiné informoval 

o jednáních sjednocení fotba-
lu ve městě. Mostecký fotbalový 
klub by se měl sloučit s FK Baní-
kem Souš v letech 2020 či 2021. 

Politici aktualizovali také in-
vestiční pobídky pro investo-
ry. Nově město nebude finanč-
ně podporovat investory v roz-
vojové zóně Joseph v  závislosti 
na vytvoření většího počtu pra-
covních míst. „Chceme podpo-
rovat spíše atraktivitu investorů 
v oblasti výzkumu a vývoje, a to 
s  ohledem na skutečnost, že již 
nechceme město zahlcovat dělní-
ky z Ukrajiny a podobně,“ uvedl 
náměstek Hrvol. Na příštím za-
sedání by se měli zastupitelé se-
jít 21. listopadu.

(sol) 

Politici rokovali přes čtyři hodiny
MOST – První zasedání mosteckých zastupitelů po prázdninách tr-
valo přes čtyři hodiny. Nosnými tématy šestého zasedání byly na-
příklad výkupy bytů, slučování mateřinek, zřízení nového výboru 
zastupitelstva pro sociální problematiku, ale také záměr nové vy-
hlášky o zavedení poplatků za odpady.    

„Vymýšlejí se různé věci, jak 
postihnout a vytlačit romské et-
nikum. Zavedení poplatků za od-
pad pro dlužníky není dobrá ces-
ta. Jediné, čeho se dosáhne, bu-
dou další dluhy. Nehledě na to, 
že mezi takovými lidmi, mohou 
být i ti, kteří se do dluhové pas-
ti dostali náhodou,“  řekl zastu-
pitel  Jiří Kraus (Piráti a Zelení). 
Primátor Jan Paparega ujistil, 
že zatím je tato věc pouze v ro-
vině záměru. „Měla by se zvá-
žit ekonomická stránka a výhod-
nost, ale byl by to především ná-
stroj. Není ještě nic jisté. Musíme 
citlivě hodnotit všechny aspekty,“ 
uvedl. „Cestou segregace jít měs-
to nemůže. Dlužníkům bychom 
vytvořili ještě větší dluhy, proto-
že jestliže neplatí, nebudou pla-
tit nadále. Nebylo by to efektiv-
ní,“ přidala se zastupitelka Ha-
na Aulická. 

Vedení města je ale přesvěd-
čené, že nové opatření by vý-
znam mělo. „Poplatek za odpady 
je standardní věc. Sleva by měla 
být pro lidi, kteří jsou slušní. Mů-
že se stát, že se nedopatřením člo-
věk dostane do nepříjemné situ-
ace, ale v tu chvíli bychom k ně-
mu měli přistupovat individuál-
ně. Most je vyhlášený jako levné 
město a my toto ještě prohlubu-
jeme,“ argumentoval radní Jiří 
Nedvěd.

 Záměr zavedení poplatku 
vzali zatím na vědomí jen rad-
ní. Na materiálu se ještě pracu-
je, teprve poté ho dostanou na 
stůl zastupitelé. „Není to nápad, 
který se objevil zčistajasna. Ba-
víme se o něm dlouhodobě. Ne-
chali jsme se inspirovat okolní-
mi městy, funguje to například 
v Litoměřicích, kde je vyhláška 
schválená i ministerstvem vni-

tra. Je to věc, která je cílená na 
dlužníky, a nejsou to jen Romo-
vé. Jednoduše, kdo nedodržu-
je pravidla, na benefity v  podo-
bě například i poplatku za od-
pad zdarma by si sahat neměl. 
Bude se brát na zřetel pochopitel-
ně i sociální aspekt, tedy, aby se 
dluhy dál neprohlubovaly,“ vy-
světlil náměstek primátora Ma-

rek Hrvol.  „Většina dlužníků je 
zaexekuována, takže žádná mo-
tivace úhrady tu není. Jednodu-
še město od dlužníků nic nedo-
stane a akorát bude mít další ná-
klady s vymáháním dluhů, jako 
v případě Chanova. Počkáme ale 
na finální verzi,“ podotkl zastu-
pitel Jan Hrubeš (Piráti a Zele-
ní).                                         (sol)

Debata o poplatku za odpad
„Z dlužníků je stejně nedostaneme“

Zavedení poplatků za odpad pro dlužníky rozdělilo mostecké politiky 
na dva tábory. Úleva za tuto službu platí v Mostě nadále pro všechny 
občany.

Zastupitelé: „Musíme bouchnout do stolu!“
MOST – Mostečtí zastupitelé zřídili nový „Výbor pro mapování a eli-
minaci negativních sociálních jevů“. „Chceme zamezit zneužívání so-
ciálního systému,“ komentoval jeho vznik  primátor Jan Paparega.

S  obsahem petice seznámil 
zastupitele Adam Komenda za 
Piráty a Zelené. „Žádáme, aby 
zůstala knihovna v současné bu-
dově, protože nejvíce vyhovu-
je potřebám knihovny. Byla prv-
ní budovou v Československu, 
která byla po roce 45 postavena 
výhradně a jen pro knihovnické 
účely. S plánem na její přestěho-

vání nesouhlasíme, jelikož nelze 
garantovat stejnou kvalitu slu-
žeb po přestěhování do Repre,“ 
citoval z  obsahu petice zastu-
pitel. Připomněl, že město ne-
představilo koncepci, jak budo-
vu stávající knihovny po přestě-
hování využije. „Podpisy jsme 
už začali sbírat a za několik dnů 
ji podepsalo přes 600 lidí. Bude-

me pokračovat i dál a odešleme ji 
v listopadu nebo prosinci,“ dodal 
Adam Komenda a upozornil, 
že většina lidí, kteří byli oslove-
ni ani prý o stěhování knihov-
ny neví. Podle Komendy měs-
to mělo udělat prezentaci zá-
měru a anketu, zda se stěhová-
ním knihovny  občané souhlasí. 
Jedním z důvodů, proč jsou prý 
proti, je obava, co se bude dít 
s  prázdnou budovou. „Obává-
me se, že knihovnu stihne stejný 
osud jako nákupní středisko a ki-

no na Zahražanech. Tehdy se ta-
ké mluvilo o tom, že budova jistě 
najde využití, například pro vy-
sokou školu či bytový komplex 
soukromého investora. Budova 
však chátrala, až ji město nako-
nec nechalo zdemolovat. Dnes 
je tam jen zelená louka, a nera-
di bychom, aby se stejného osu-
du dočkala i knihovna. Uděláme 
vše, co bude v našich silách, aby 
knihovna zůstala v současné bu-
dově,“ dodal zastupitel.

(sol)

Petice proti stěhování knihovny
MOST –  Piráti a Zelení iniciovali petici proti stěhování mostecké 
knihovny do Repre. Petici chtějí koncem roku zaslat mostecké rad-
nici.  

MOST – Zavedení poplatků za odpad pro dlužníky se stalo terčem 
kritiky na posledním jednání zastupitelů.   

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 7. 10. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 
na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" –

 Výběrové řízení č. 12/2019
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Mgr. Petra Trojnová (tel.: 476 448 393)

REFERENT/KA 
 (STÁTNÍ SPRÁVA) ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ 

ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
NA DOBU URČITOU: PO DOBU MATEŘSKÉ 

A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, MAX. DO 1/2023

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

POŽADAVKY: 
minimálně vyšší odborné vzdělání,

vítána praxe ve veřejných službách a správě 

Mauglí jde do finále, 
premiéra se blíží

MOST - První premiéra druhé poloviny sezony MAUGLÍ se nezadrži-
telně blíží! Mostecká činohra má za sebou technickou a osvětlovací 
zkoušku, v  krejčovně jedou šicí stroje na plné obrátky a divadelní 
malírna se proměnila v indickou džungli.

Mauglí je určen mladým i starším divákům, kteří spatří výprav-
nou inscenaci s písněmi a silným příběhem. Dobrodružný příběh, 
trochu pohádka, trochu ponaučení o ceně přátelství, statečnosti, po-
vinnosti pomáhat slabším a boji proti strachu a vlastním démonům. 
Kromě Mauglího se můžou diváci těšit na medvěda Bálú, tygra Šer 
Chána a mnohé další postavy z šera džungle.                               (nov)

O  masky a kostýmy do inscenace Mauglí se postarala scénografka a vý-
rvarnice Veronika Watzková. 



Patricie Prokešová (ANO): 
„V  různých městech se rozeběh-
ly ankety, zda občané chtějí, aby 
se městské pozemky pronajíma-
ly cirkusům. Anketa by se moh-
la vyhlásit i u nás.  Téma cirku-
sy rozděluje naše město na dva 
tábory, nebylo by od věci tuto 
věc rozseknout. Mohli bychom se 
pak rozhodnout jako zastupitelé, 
zda pronajímat, nebo nepronají-
mat pozemky cirkusům se zvířa-
ty. Obyvatelé města by měli do-
stat šanci se k  tomu vyjádřit,“ 
uvedla. Primátor Jan Paparega  
souhlasil s uspořádáním ankety 
prostřednictvím aplikace Mobil-
ní rozhlas.

Dále se ptala, zda v souvislos-
ti s  novou povinností čipování 
psů od 1. 1. 2020  město neuva-
žuje občanům nad 65 let čipová-
ní proplatit. „Projednáme s  pří-
slušným odborem, zda by to bylo 
možné pro osoby nad 65 let. Zjis-
tíme, o jaké peníze by se jednalo,“ 
reagoval primátor. 

 „Je  možné umístit popelni-
ce na tříděný odpad do Chano-
va? Mohly by se tam  kontejne-
ry dát, nebo je to problém?“ ptala 
se opakovaně zastupitelka.  Re-
agoval ředitel technických slu-
žeb Václav Zahradníček: „Popel-
nice na separovaný odpad tam 
dát můžeme, ale když tam posí-
láme partu lidí, která čistí trávní-
ky a sbírá odpad do jednoho pro-
storu, nebude to mít efekt.“

Také požadovala  prošetřit 
dopravní situaci v ulici J. Suka, 
která podněcuje k  rychlé jízdě. 
„Bylo by možné  umístit radar od 

benzinky směrem k soudu? V mi-
nulých měsících zemřel na této 
silnici člověk, proto by bylo nača-
se toto řešit.“  

Jan Schiller (ANO): „Neuva-
žuje se o nové službě, kdy by se 
u okénka s  občanskými průkazy 
mohla nabízet i čtečka karet s či-
pem?“

  

Jan Hrubeš (Piráti a Zelení): 
„Opraví město chodník u nové-
ho hřbitova, který je poblíž za-
stávky autobusu č. 16 a připo-
míná tankodrom?“ ptal se za-
stupitel. „Chodník a jeho opra-
vy řešíme se společností, která 
zde  prováděla práce,“ informo-
val primátor.  

„Je vhodné kolmé parkování 
na páteřních silnicích Moskev-
ská a SNP? Mělo by být spíš šik-
mé, zejména z  bezpečnostních 
důvodů,“ podotkl dále. „Je to ve 
fázi projektové přípravy. Posou-
zení bude na odbornících,“ sdě-
lil primátor.  

Zastupitele zajímalo i posí-
lení autobusové dopravy mezi 
Mostem a zónou Joseph. „Rea-
gujeme na požadavky investorů. 
Podněty od nich přijímáme, za-

tím byly vždy akceptovány,“ do-
plnil Jan Paparega.   

Jan Hrubeš žádal i o zesíle-
ní osvětové akce k třídění odpa-
du. „Sice město reagovalo a obje-
vily se nálepky o vyhazování ple-
chovek do žlutých kontejnerů, ale 
představoval bych si osvětu inten-
zivnější. S  tříděním odpadu na 
tom není Most nejlépe,“ doplnil. 
Primátor slíbil, že se město na 
osvětu více zaměří.  

Luděk Prošek (Piráti a Zele-
ní): „Bude město reagovat, pří-
padně jednat s  Ústeckým kra-
jem o zrušení galerie výtvarného 
umění v Mostě? V rámci slučová-
ní galerie VU a muzea se propus-
tili všichni zaměstnanci galerie. 
Město tu nebude mít žádnou ga-
lerii, přestože jsme tak velké měs-
to.“ 

Adam Komenda (Piráti a Ze-
lení): „Mohly by být přes Mobil-
ní rozhlas občanům zasílány od-
kazy na vysílání on-line přenosy 
zastupitelstva? Aplikace by moh-
la posloužit k  větší sledovanos-
ti a stejně tak by bylo dobré po-
slat odkaz i v momentě, kdy bu-
de přidán i záznam tohoto pře-

nosu,“ žádal a zajímal se také, 
jak je to s  vlastnictvím pozem-
ků kolem jezera. „Pokud dostane 
město pozemky do svého vlastnic-
tví, jak s nimi naloží? Plánuje se 
prodej soukromým investorům?“  
Nakonec se ptal primátora, zda 
se připojí k „férové výzvě“  za za-
vedení rovného manželství pro 
stejnopohlavní páry. „Iniciativa 
Jsme fér dokonce připravila pe-
tici, kterou vás o připojení žádá. 
Se sběrem podpisů začali na Mos-
tecké slavnosti, získali přes šest 
set podpisů a budou pokračovat.“ 
Primátor se veřejně k výzvě ne-
připojí. „Nemám rád nátlakové 
akce. Každý je schopen se svobod-
ně rozhodnout, co podpoří. Neří-
kám, že je to špatná myšlenka, ale 
má svoje pozitiva a negativa.“ 

Jaroslava Puntová (ANO):  
„Kdykoliv se obrátím na technic-
ké služby s úklidem nepořádku, 
vždy problém řeší. Zajímá mě 
ale monitoring. Jsou dostatečně 
rozmístěny kamery? Nejčastěji 
se hromadí nepořádek u kontej-
nerů přes víkend a nikoho nelze 
pokutovat. Řeší to město nějak?“ 
Odpověděl ředitel městské po-
licie Jaroslav Hrvol: „Polovi-
nu kamer jsme směřovali na ty-
to kontejnery. Případů je ale to-
lik, že nejsme schopni vše obsáh-
nout. Hrabači jsou pokutováni, 
ale upustili jsme od toho, proto-
že nejčastěji jsou to bezdomov-
ci a nemají žádný majetek.  Je-
diným nástrojem je, že je to ne-
cháme uklízet.“

(sol)
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P tejte se politiků

Jan Paparega

I   nterpelace zastupitelů

V sídlišti Liščí Vrch proběh-
ly opravy vozovek i chodníků, 
ale na některé chodníky se za-
pomnělo. Jedná se o vyřezanou 
část chodníku u bloku 714, kte-
rá čeká na opravu už nejméně od 
října loňského roku a dále o krát-
ký chodníček mezi bloky 735 
a 734. Chodník je opravdu v de-
zolátní stavu. Současně se chci 
zeptat, zda se uvažuje o úpravě 
přechodu pro chodce na bezba-
riérový na zastávce MHD u bloku 
736. Přechod je nasvícený již ně-
kolik let, ale přejet se na invalid-
ním vozíku nedá.

Vyřezaná část chodníku u blo-
ku 714 je již opravena. Do konce 
měsíce listopadu tohoto roku do-
jde k úpravě přechodu pro chodce na zastávce MHD u bloku 736.

Magistrát města i technické služby města mají webové 
stránky i v mobilní verzi. Dopravní podnik však ne. Když jsem 
je na to upozorňoval, nikdo neodpověděl. Mohl by pan primá-
tor, který má schůzky s ředitelem místního dopravního podni-
ku, navrhnout, aby i Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova 
měl webové stránky i pro mobilní zařízení?

Prioritou pro cestující jsou informace k jízdním řádům. Z to-
hoto důvodu byla vytvořena aplikace jízdních řádů do mobilních 
telefonů. Požadavek na mobilní verzi webových stránek doprav-
ního podniku jsme v minulosti neobdrželi. V současné době plá-
nuje dopravní podnik nový odbavovací systém, který s sebou ne-
se i nové nároky na webové rozhraní a aplikace podniku. V rám-
ci těchto změn zvažujeme i mobilní verzi webových stránek pod-
niku. 

Proč již několik měsíců tone centrum města ve tmě? Nefun-
guje veřejné osvětlení chodníku od Prioru po obřadní síň ma-
gistrátu, nefunguje veřejné osvětlení po celé ploše náměstí 
Velké mostecké stávky. Nevidíte, že tmy využívají dětské gan-
gy a také skupiny dospělých, kteří se snaží procházející obča-
ny okrást o peněženky, mobily, tablety atd.? Kdy už konečně 
dojde k nápravě? Samo ministerstvo vnitra tvrdí, že fungující 
veřejné osvětlení je jedním z prvků prevence kriminality.

Popisované veřejné osvětlení bylo nefunkční z důvodu poško-
zení kabelového vedení a zároveň probíhajících úprav na vede-
ní, které jsou součástí stavebních prací na náměstí Velké mostec-
ké stávky. Osvětlení je již funkční alespoň provizorním převěsem. 

Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega
 

MOST – K  návrhu o odstoupení  
města Mostu od Memoranda 
z  roku 2015 o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem, Mostem a Au-
todromem Most nepřijali zastu-
pitelé žádné usnesení. K bodu se 
však strhla vyostřená diskuse.

K předložení návrhu vedly ve-
dení města podněty z  předcho-
zího jednání zastupitelstva. „Si-
ce se řeší okolo autodromu neu-
stálý hluk, což je politováníhodné. 
Přesto si nemyslíme, že bychom 
kvůli tomu měli vypovídat me-
morandum o spolupráci. Most je 
autodromem proslulý, autodrom 
dělá městu dobré jméno, pomáhá 
větším i drobným podnikatelům, 
a nemyslím si, že by bylo vhodné 
z tohoto důvodu spolupráci vypo-
vídat. Autodrom není jen černý, 
ale pro Most i záležitost, která by 
se měla zachovat,“ řekl zastupitel 
Martin Domín za SMM. 

„I když jsem podporovatelem 
autodromu a fanouškem moto-
sportu, pro mne je zásadní, že se 
porušuje  vyhláška města. Pro-
to návrh na zrušení memoranda 
podpořím. Do budoucna bychom 
se měli o vyhlášce dál bavit,“ uve-
dl Jiří Nedvěd (ProMOST). „To, 
že chceme vypovědět memoran-
dum, nemá nic společného s po-
rušováním vyhlášky. To bychom 
měli řešit samotnou vyhláškou. 
Ústecký kraj navíc začlenil auto-
drom do svého Rodinného stříb-
ra. To znamená, že ho vnímá tak, 
že je ho tady potřeba. Za klub 
ANO rozhodně nepodporujeme 
vypovězení memoranda,“ kon-

statoval zastupitel a poslanec Jan 
Schiller. 

„Memorandum je symbol. Mě-
li bychom ho vypovědět jakožto 
nesouhlas, že autodrom nedodr-
žuje hlukový zákon, což by měl,“ 
argumentovala zastupitelka Ale-
na Dernerová. Její názor sdílel 
také zastupitel za ODS Roman 
Houska. „Není dobré, abychom 
byli kamarádi s  někým, kdo tu 
provozuje svůj podnikatelský zá-

měr a porušuje přitom zákon. 
Části lidí to vadí a nepřispívá to 
k  jejich pohodě. S  takovým sub-
jektem nemůžeme udržovat přá-
telství a mít uzavřené memoran-
dum, i když je to jen symbol. Ob-
čané to od nás očekávají,“ uvedl 
zastupitel. Piráti i Zelení byli ta-
ké pro vypovězení memoranda, 
podobně jako někteří zastupitelé 
za KSČM. „Jednoznačně máme 
ve volebních programech dlouho-

době omezení provozu autodro-
mu. Tento materiál chápeme jako 
první kapku k tomu, aby se obča-
né s autodromem lépe domluvili. 
Autodrom by měl být v  provozu 
za podmínek, které budou vyho-
vovat občanům Souše. Proto ten-
to materiál podpoříme,“ uvedl 
zastupitel  Martin Hošek. V bo-
dě o zrušení memoranda hlaso-
valo  18 zastupitelů pro, 9 proti  
a 13 se zdrželo.                      (sol) 

Konec memoranda s autodromem?
Zastupitelé se na zrušení nedohodli!

Na zrušení memoranda o spolupráci s autodromem nemají mostečtí zastupitelé jednotný názor. K návrhu na 
vystoupení z tohoto svazku nakonec nepřijali žádné usnesení.

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 7. 10. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 
na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – 

Výběrové řízení č. 13/2019
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Mgr. Michal Vavroch (tel.: 476 448 420)

REFERENT/KA 
(PAMÁTKOVÁ PÉČE) ODDĚLENÍ KULTURY 

A SPORTU ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA
DOBU URČITOU: PO DOBU RODIČOVSKÉ

DOVOLENÉ, MAX. DO 12/2020

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

POŽADAVKY: 

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:

minimálně vyšší odborné vzdělání,
vítána praxe ve veřejných službách a správě, 
řidičský průkaz minimálně pro skupinu „B“, aktivní řidič.

5 týdnů dovolené
pružná pracovní doba
stravenky
možnost dalšího vzdělávání
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PONDěLÍ
Kuřecí vývar s fritátovými nudlemi 30 Kč
150 g Záhorácký závitek, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Vepřová pečeně na víně se slaninou a žampiony,  115 Kč 
 šťouchaný brambor 
350 g Kus-kus s kousky lososa a restovanou zeleninou 105 Kč

ÚTERÝ
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Hovězí roštěná na slanině, dušená rýže 125 Kč
150 g Čevabčiči s hořčicí a cibulkou, vařený brambor 115 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce,  105 Kč 
 kyselá okurka, cibulka 

STŘEDA
Rajčatový krém s fazolemi 35 Kč
220g Pečené kuře na paprice, dušená rýže nebo houskový knedlík 125 Kč
350g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,  115 Kč 
 dušené zelí, cibulka 
350 g Špagety s kuřecím masem, rajčaty, česnekem a parmezánem 105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Vepřové medailonky na žampionech, dušená rýže 125 Kč
150 g Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Kuřecí Club sandwich, smažené hranolky, majonéza 105 Kč

PÁTEK
Pórková s vejci 35 Kč
150 g Hovězí maso v rajčatové omáčce, houskový knedlík 125 Kč
150 g Vepřový závitek s mletým masem, bramborová kaše,  115 Kč 
 trhané salátové listy 
200 g Smažená brokolice, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

SPECIÁL
450 g   PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  165 Kč 
 S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU  
 S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO
Doba přípravy speciálu 20 min.

POLEDNÍ MENU
30. 9. – 4. 10. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Koncert: Mladí mistři
hrají romantiku

MOST – Městské divadlo Most uvede 30. září od 19 hodin zahajovací 
koncert 29. sezony Festivalového orchestru Petra Macka „Mladí mi-
stři hrají romantiku“.  

Orchestr zahraje skladby Camille  Saint - Saense, Antonína Dvo-
řáka a Johannese Brahmse. Jako sólisté vystoupí Milan Al-Ashhab 
- housle, Václav Petr - violoncello, koncertní mistr České filharmo-
nie. Doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Dirigent - David 
Švec. Vstupné 300 Kč.                                                                         (nov)

V  současné době působí 
v  Mostě čtyři mateřské školy - 
Růžová, Hutnická, A. Sochora 
a Lidická, která pod sebou sdru-
žuje ještě dalších patnáct ma-
teřinek. „Je několik variant zá-
měru, například sloučení škol-
ky Růžová, Hutnická a Sochora 
pod Lidickou. Nebo by MŠ Lidic-
ká měla část svých mateřinek po-
dělit mezi tato tři zařízení. Rodi-
če zajímají důvody pro slučování 
a zejména, proč se nejedná s ni-
mi a s pedagogy. Domnívají se, 
že by se měla udělit subjektivita 
všem školkám. Sloučit by se mě-
ly jen ty, které nejsou samostat-
ně životaschopné. Pokud školka 
dlouhodobě vykazuje svou stabi-
litu, kvalitu a především spokoje-
nost rodičů a dětí, neexistuje dle 
mínění rodičů důvod, proč to tak 

nenechat…“ uvedl zastupitel Ji-
ří Kraus, na něhož se obrátili ro-
diče dětí.  

Podle vedení města  se 
o záměru mluví zatím v  pra-
covní skupině a není ještě do-
statečně projednán. „Je to pou-
ze návrh, který bude konzulto-
ván napříč spektrem. Není to 
dogma. Nebyl ještě veřejně pre-
zentován a je mi proto záhadou, 
jak mohou mít pedagogové ma-
teriál k  dispozici?“ podivoval 
se primátor Jan Paparega a do-
dal: „Není pravda, že by se mě-
ly  tři školky slučovat pod Lidic-
kou. Je to kachna. Pokud se do-
spěje k názoru, že slučování není 
opodstatněné, zanecháme stav, 
jak je, nebo uděláme jiné úpra-
vy.“ Opoziční zastupitelé ale tr-
vali na tom, že by se mělo o zá-

měru jednat se všemi, kterých 
se to týká. „Materiál, který jsme 
dostali, je důvěrný. Jsem ale ná-
zoru, že by se k  tomu ale mě-
li možnost vyjádřit rodiče a mě-
li byste to projednat i se zástup-
ci škol, kterých se to týká,“ apelo-
val  zastupitel Adam Komenda. 
S tím ale někteří zastupitelé ne-
souhlasili.  „Je mi líto, že peda-
gogové využívají tímto způsobem 
rodiče. Dokument, který není ve-
řejný, bude  posuzovat minister-
stvo školství a byla bych nerada, 
aby se dopředu předesílalo, že se 
to nějak dotkne dětí,“ podotkla 
Hana Aulická za KSČM. K ní se 
přiklonil i Jan Schiller za ANO. 
„Když je materiál důvěrný, tak je 
důvěrný, a to proto, aby nevyvo-
lal paniku. Nejprve by se věc mě-
la projednat, než půjde na veřej-
nost, a pak by s tím měli být obe-
známeni všichni ostatní a měli 
by se k tomu vyjadřovat,“ uvedl. 

Další zastupitelé ale namítali, že 
učitelé žádnou paniku šířit ne-
chtějí. O záměru se prý dozvě-
děli prostřednictvím odboru, 
nikoliv z  důvěrného dokumen-
tu a mají prý logické obavy o to, 
co s nimi bude dál a jak se jich 
to dotkne. 

 „Všechny čtyři ředitelky se 
účastní jednání. Případná změ-
na se nedotkne pedagogů a už 
vůbec ne dětí. Měla by být ku 
prospěchu předškolního vzdělá-
vání, které má svá úskalí a pro-
blémy.  Mohu zodpovědně říci, že 
nikdo nikoho nikam netlačí a vy-
hodnocují se záležitosti tak, aby 
případná změna byla optimál-
ní. Zatím je vše v přípravě a ro-
diče zatím nemohou žádnou in-
formaci dostat. Není pravda, že 
by s námi o tom nikdo nehovořil 
a to říkám poctivě,“ ujistila ře-
ditelka Mateřské školy Lidická 
Milada Kmínková.                (sol)

Slučování mateřinek vyvolalo paniku
MOST – Ostrá debata se strhla kolem záměru slučování mateřských 
škol v Mostě. 

„Musím pochválit vedení měs-
ta, že vyslechlo požadavek na 
vratné kelímky, které na slav-
nosti byly. Nepořádek tu žád-
ný nebyl a úklid fungoval dob-

ře. Akce byla perfektně a kva-
litně připravená, byl tu bohatý 
program,“ nešetřil chválou za-
stupitel za ANO Jan Schiller. 
Přidali se k němu i další opozič-

ní zastupitelé. „Chtěl bych podě-
kovat panu Brzkovi za realizaci 
slavností, bylo to super připra-
vené a já si to užil. Vyměnitelné 
kelímky byl dobrý nápad a mož-
ná bychom se jimi mohli inspi-
rovat pro toto zastupitelstvo. Teď 
tu je zhruba 80 plastových lah-
ví, ve kterých je naprosto nechut-

ná ‚dobrá voda‘. Ta se tak ale jen 
jmenuje, mně rozhodně nechut-
ná. Zamysleme se, pane tajemní-
ku, že bychom si tady na zastu-
pitelstvu příště dali dobrou mos-
teckou vodu s citronem, která 
je daleko chutnější,“ navrhl Jan 
Hrubeš (Piráti a Zelení).

(sol)

Piráti a Zelení chtějí vodu s citronem

Pečovatelské domy a penziony otevřou dveře

MOST – Pochvalu od zastupitelů dostalo město a všichni organizá-
toři Mostecké slavnosti za perfektní organizaci, úklid nepořádku 
a skvělý program. Sto bodů získaly i vratné kelímky.    

MOST - Měst-
ská správa sociál-
ních služeb v Mostě 
- příspěvková orga-
nizace  zve na DEN 
O T E V Ř E N ÝC H 
DVEŘÍ. Koná se   
8. října  od 9 do 15 
hodin  v jednotli-
vých zařízeních or-
ganizace.        (nov)

Publikace v ilustracích 
i textech oživuje bizarní pan-
teon krušnohorských strašidel, 
o nichž si po celá staletí vyprá-
věli obyvatelé našeho ponurého 
kraje, ale na která se dnes po-
někud zapomíná. Autorem tex-
tu je historik Jiří Wolf, odborný 

pracovník muzea v  Duchcově, 
který na základě rukopisných 
a tištěných pramenů populár-
ní formou zpracoval tematiku 
pověstí Krušných hor, se sou-
hrnným přehledem o skřítcích 
a tajemných postavách Kruš-
ných hor. 

V  publikaci čtenáři po-
tkají strašidelné postavy 
Perkmonů – malé ďáblí-
ky z šachet, Hospodáříčky 
– šotky v lidské, hadí a žabí 
podobě, Schrackagerla, Jü-
dela a další skřítkovité posta-
vy Krušných hor. Rýbrcoula 
a Marzebillu neboli Pupillu, 
lesní duchy, vodní démony, 
démony ve zvířecí podobě, 
přízračné psy a vampyrické 
bytosti.                              (nov)

Vznikla kniha o skřítcích a démonech Krušných hor

Publikace vznikla především díky 
finanční podpoře společnosti Seve-
ročeská teplárenská.

MOST - Oblastní muzeum a galerie v  Mostě vydalo pro děti a do-
spělé publikaci Skřítci a démoni Krušných hor. V rámci 23. ročníku 
Týdne knihoven bude kniha slavnostně pokřtěna v muzeu 2. října 
v 17 hodin za účasti obou autorů.  

Fotosoutěž o festivalový kelímek s podpisy hvězd, kterou při pří-
ležitosti letošní Mostecké slavnosti vyhlásilo město Most, má své ví-
těze! Vyhrála fotografie Lenky Pokorné a Michaely Kuskové. A jaký-
mi snímky porotu oslovily? Posuďte sami.

Fotosoutěž má vítěze



Konečně svobodná
Iloně bylo třináct let, když ji 

matka poprvé prodala. V no-
ci přišla z baru s cizím mužem. 
Ilona byla zvyklá, že si matka 
vodila domů muže. Slýchávala, 
jak se hlasitě smějí i vzdychají. 
Často byla holčička vzhůru ně-
kolik hodin, než dospělí utich-
li. Tentokrát ale bylo ale všech-
no jinak. Muž při-
šel za Ilonou do 
jejího pokoje. By-
la vyděšená a vola-
la mámu, aby jí po-
mohla. Ta ale jen 
za mužem zamkla 
dveře Ilonina po-
koje. Když bylo po 
všem, chlap zabou-
chal na dveře a Ilo-
nina máma mu ote-
vřela. Dal jí pení-
ze a odešel. Ilo-
na brečela do rána. 
Všechno ji bolelo a cítila se 
strašně zrazená. S dalším chla-
pem už to bylo lepší. Nakonec 
jí matka vodila muže několikrát 
týdně a Iloně to bylo lhostejné. 
Ještě jí nebylo patnáct, když po-
prvé otěhotněla. K doktorovi 
nemohla, a tak matka přivedla 
starší ženu, která Iloně pomoh-
la. Amatérský domácí potrat 
Ilona málem nepřežila. Několik 
týdnů ležela v horečkách, nako-
nec se uzdravila. Celou tu do-
bu čekala, že se něco stane. Že 
bude ve škole divné, proč tak 
dlouho nechodí. Že si pro ni 
přijde sociální pracovnice. Že 
ji někdo odvede z domova. Ne-
stalo se nic. Z domova odešla 
v šestnácti letech. Vzal ji k so-
bě jeden muž, který si ji kupo-
val častěji než jiní. Nastěhovala 
se k němu domů. Matka si pro 
ni přišla, křičela na jejího no-
vého přítele a vyhrožovala, že 
pro Ilonu pošle policii. Nepo-
slala. Zmizela jí ze života. Bez 
matky a zákazníků si Ilona žila 
mnohem lépe. Spala jen s jed-
ním mužem a nikdo ji nebil. Si-
ce se jí hnusil stejně jako ostat-
ní, ale byl na ni hodný. Odešla 
od něj po několika měsících. 
Seznámila se s Robertem a za-
milovala se. Robert ji předvedl, 
jaký je svět s drogou v žilách. Ve 
dne s Robertem kradli, aby mě-
li na fet, v noci se milovali. Pak 
Ilonu napadlo, že si může vydě-
lávat stejně jako dřív. Robert jí 
začal vodit chlapy a kasíroval 
od nich peníze. Bylo jí dvacet 
let, když Roberta zatkli a od-
soudili za krádeže a distribu-
ci drog. Zůstala sama na ulici. 
Dál se prodávala, jen už neměla 
tolik možností jako dřív. Potře-
bovala stále větší dávky a chla-
pi byli ochotní platit stále méně 
za sex s ní. Nakonec ji už nikdo 
nechtěl. Tak ji na ulici potkali 
lidé ze sociálního centra. Vzali 
Ilonu do azylového domu. Po-
mohli jí z nejhoršího. Ilona se 
podruhé narodila. V centru se 
seznámila s Milanem. Byl mno-
hem starší než ona. Pracoval ja-
ko vedoucí centra. Nejprve si 
Ilona myslela, že ji má Milan 
rád a že jí chce pomáhat. Vidě-
la v něm tátu, kterého nikdy ne-
poznala. Pak jí ale Milan nabí-
dl drogu a Ilona neodolala. Za-
čal jí dávat dávku pravidelně. 
Ona za to nejprve uspokojova-
la jen jeho, později i další mu-
že, které jí vodil. Ve dvaadvace-
ti letech vypadala jako stařena. 
Byla unavená životem, znechu-
cená vším, čím si prošla. Mysle-
la na smrt. V té době stále žila 
v centru. Milan už s ní nespal. 
Našel si mladší a lépe vypada-
jící dívku. Ilona byla dobrá jen 
pro feťáky a staré opilce. Milan 
od nich inkasoval a jí dával jen 
jídlo a fet. Dívce, která u Mila-
na Ilonu vystřídala, bylo stěží 

šestnáct. Ilona si vzpomněla na 
své šestnáctiny. Tenkrát utekla 
od mámy. Jednou zastihla Mi-
lanovu šestnáctku, jak zvrací na 
záchodě. Napadlo ji, že je dív-
ka těhotná. Když to na dívce za-
čalo být vidět, vyhodil ji Milan 

z azylu. Ilona sly-
šela, jak se háda-
jí a jak na ni Mi-
lan křičí. Ten ve-
čer dívka potratila. 
Ilona si vzpomně-
la na vlastní těho-
tenství a najednou 
měla všeho dost. 
Takoví lidé, jako je 
Milan, Robert a je-
jí máma jí zničili ži-
vot. Mohla mít dítě, 
rodinu, mohla být 
šťastná. Místo to-

ho ve dvaadvaceti letech umí-
rá. Ve společné kuchyni vzala 
nůž a šla za Milanem. Ignoro-
val ji. Nechtěl se s ní bavit. Po-
slal ji pryč. Ani se nestačil brá-
nit, když mu Ilona bodla nůž do 
břicha. Nechala ho ležet a ode-
šla. Šla do domu, který před 
šesti lety opustila. Dveře jí ote-
vřela její máma. Šest let se na ní 
podepsalo stejně jako na Iloně. 
Nejdřív Ilonu nepoznala. Pak 
dceru pozvala dál. Řekla jí, že 
má právě nového chlapa. Ilona 
s nimi nemůže zůstat. Není pro 
ni v bytě místo. Vykládala Ilo-
ně, jak je konečně šťastná. Jak si 
se svým novým chlapem užívá 
života. Dokonce uvažuje, že za-
čne chodit do práce. Její chlap 
také pracuje a domů nosí pení-
ze. Mají se dobře a Ilona by jim 
to jen pokazila. Ilona poslou-
chala svoji mámu a vzpomína-
la na ten den, kdy k ní popr-
vé přivedla zákazníka. Když ji 
poprvé prodala. Šla do kuchy-
ně a vzala z kuchyňské linky 
nůž. Její máma šla za ní a mlu-
vila a mluvila. Jak si má Ilo-
na najít také chlapa. Že by mě-
la konečně začít žít zodpověd-
ně. Mít třeba dítě. To už Ilona 
nechtěla dál poslouchat. Oto-
čila se a bodla nůž matce do 
břicha. Z bytu odešla, když její 
matka ležela na zemi v tratoliš-
ti krve a ještě dýchala. Zaklapla 
za sebou dveře. Nevěděla, kam 
by šla. Chtěla by zabít ještě Ro-
berta, ten byl ale před ní dob-
ře ukrytý za mřížemi kriminá-
lu. Napadlo ji, že tam skončí 
také. Bude jí tam dobře. Vidě-
la několik dokumentů o životě 
ve věznici. Lidé jsou si tam blíž. 
Zajímají se o sebe. Dostane jíd-
lo, bude mít kde spát. A nikdo 
za to od ní nebude chtít žád-
nou službu. Nebude muset s ni-
kým spát, jen aby mohla přeží-
vat. Vlastně bude ve vězení svo-
bodná. Víc, než kdykoliv byla. 
Seděla na schodech před bytem 
své matky, dokud domů nepři-
šel její muž. Prošel kolem ní ne-
všímavě, cizí nehezká žena ho 
nezajímala. Seděla tam, když 
ho slyšela uvnitř bytu vykřik-
nout. Pak přijela policie a Ilonu 
odvezli. Nic nezapírala. Všech-
no přiznala. Soud byl rychlý. Ve 
vězení měla zůstat šestnáct let. 
Byla spokojená. Z vazby ji od-
vezli do věznice. První den si jí 
ostatní ženy nevšímaly. Její no-
vý domov na šestnáct let. Svo-
boda za mřížemi. Večer za ní 
přišla velká silná žena s teto-
váním na rukou. Tu noc Ilona 
pochopila, že svobodná nebu-
de nikde na světě. Vždy si s ní 
někdo bude dělat, co sám bu-
de chtít a ona bude svým tělem 
platit za to, že může žít. Druhý 
den se v cele oběsila na pruzích 
látky ze svého oblečení. Koneč-
ně byla svobodná.               (pur)

soudnička
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MOST – Venkovní areál 
Aquadromu bude nově oplo-
cený. Zároveň by se měly pro 
veřejnost otevřít nové parkové 
plochy pod minigolfem. 

Radní schválili Technických 
službám města Mostu zadání 
veřejné zakázky na rekonstruk-
ci oplocení Aquadromu. Původ-
ní oplocení již nevyhovuje. Po-
dezdívky jsou zvětralé a popras-
kané, ocelové prvky  rezavé. No-
vý plot bude lemovat areál po 
délce bezmála tři čtvrtě kilome-
tru. Zároveň se zmenší plocha 
venkovní části. Pro veřejnost  se 
tak otevřou nové parkové plo-
chy s propojením ve směru mi-
nigolfu. „Nově oplocena bude 
menší část areálu, protože je nut-
né respektovat vlastnictví pozem-
ků. Dnes je totiž oplocena i část 
pozemků, které nejsou města. 
Otevře se tak i prostor minigol-
fu a zprůchodní se velmi příjem-
ný borovicový park,“ upřesnil ře-
ditel Technických služeb měs-
ta Mostu Václav Zahradníček. 
První etapa, která bude kopíro-
vat současnou trasu, by se měla 
realizovat během října. „Plot bu-
de standardní, více než  dva met-

ry vysoký. Bude zajišťovat ochra-
nu proti nežádoucímu neplace-
nému vstupu a samozřejmě bude 
plnit i estetickou funkci. V sou-
časné době je plot dost zchátra-
lý a zčásti zrezivělý,“ upřesnil ře-
ditel.  

Druhá etapa by se měla re-
alizovat v  listopadu, a to včet-
ně nové asfaltové komunikace. 
Ta se nachází v místě, kde bude 
park průchozí. „Dílo by mělo být 
hotové nejpozději do konce roku, 
ale předpokládáme, že by se to 

mohlo podařit i dříve,“ konstato-
val Václav Zahradníček.  

Aquadrom je velmi využíva-
ný a navštěvovaný areál. Letos 
dokonce překonal rekord v  ná-
vštěvnosti z minulých let. „Jed-
nalo se sice jen o pár dnů, po-
dařilo se ale zlomit rekord. Bě-
hem jednoho dne venkovní are-
ál navštívilo přes dva tisíce lidí,“ 
prozradil ředitel. „Tento rozsáh-
lý komplex má už své roky a  je 
třeba ho udržovat v  dobré kon-
dici. Vyžaduje průběžnou obno-

vu a modernizaci. Musíme zajiš-
ťovat nejen bezpečnost návštěv-
níků, ale i funkční technologie,“ 
doplnil  ředitel. Letos se napří-
klad jednorázově měnily filt-
rační systémy. Na to se muse-
lo sehnat na čtyřicet tun písku. 
„Zapotřebí bude rekonstruovat 
vzduchotechniku. Do budoucna 
se musíme také zaměřit na opra-
vu střechy, a to zejména v  části 
nad bazénem, protože i ta má své 
roky,“ uzavřel ředitel Zahradní-
ček.                                        (sol)

Kolem Aquadromu vyroste nový plot

Areál Aquadromu  bude chránit nový plot. Technické služby už na tuto zakázku připravují výběrové řízení.

„Roli vodiče přijal stejně ja-
ko loni motocyklový jezdec Ja-
kub Smrž, který nedávno ukon-
čil závodní kariéru. Svět rych-
lých silničních motocyklů ale 
neopustil, nyní se věnuje výcho-
vě talentovaných nadějí. S  dal-
šími známými jezdci jednáme,“ 
upřesnila ředitelka polygo-
nu společnosti AUTODROM 
MOST Veronika Raková. 

Půlmaraton měří 21,0975 ki-
lometru. Závodníci odstartu-
jí v 11 hodin, časový limit pro 
dokončení závodu jsou čtyři 

hodiny. Běžci jsou rozděleni do 
šesti věkových kategorií: muži 
do 39 let a nad 39 let, ženy do  
39 let a nad 39 let a muži a ženy 
nad 59 let. Již zmíněnou novin-
kou je kategorie pro vozíčkáře 
a handbikery. Startovné zahr-
nuje také startovní číslo a ob-
čerstvení na trati a po doběh-
nutí do cíle. Každý účastník 
běhu získá originální hlině-
nou medaili vyrobenou klienty 
chráněné dílny Arkadie. První 
tři nejrychlejší běžci ve všech 
věkových kategoriích a také 

první tři štafety si rozdělí po-
háry z chráněné dílny Arkadie 
a věcné ceny. Odměna čeká po-

chopitelně i na nejlepší handi-
capované závodníky. 

(nov)

HALFMARATHON na autodromu  
povede závodník Jakub Smrž

MOST - Na mosteckém autodromu odstartuje v sobotu 2. listopadu 
třetí ročník amatérských vytrvalostních závodů The Most HALFMA-
RATHON. Vzhledem k místu konání akce nebude mezi startujícími 
ani letos chybět osobnost z řad sportovců zaměřených na motoris-
tické disciplíny. 

Novinkou Halfmarathonu je zařazení kategorie vozíčkářů a handbike-
rů. Doplní tak tradiční mužské a ženské kategorie a loni zavedenou ka-
tegorii tříčlenných družstev. Handicapovaní sportovci navíc nebudou 
hradit startovné. 

„Rekonstrukce trvala rok a vy-
šla na dvacet osm milionů korun,“ 
řekl úvodem programu Dne ote-
vřených dveří, který se usku-
tečnil minulý týden právě kvů-
li slavnostnímu uvedení centra 
do provozu po generální opra-
vě objektu, Lubomír Šlapka, vý-
konný ředitel organizace Most 
k naději, která je provozovate-
lem centra. Při Dni otevřených 
dveří Dům humanity navštívi-
la řada hostů. Velký dík vyjád-
řil Ústeckému kraji, který mos-
tecké K-centrum finančně pod-
poruje a rovněž přispěl i na 
zmíněnou velkou rekonstruk-
ci. „Bez podpory Ústeckého kra-
je bychom neměli možnost re-
konstrukci provést,“ řekl Luboš 
Šlapka. „Jsem rád, že jsme tu-
to akci podpořili. Rekonstruk-
ce se povedla a mám z toho ra-
dost. Nejedná se o klasickou so-
ciální službu, ale hledáme cesty, 
jak K-centru pomoci. Je důleži-
té se o  tuto problematiku zají-
mat. Práce, kterou K-centrum 
odvádí, je nezastupitelná,“ uve-
dl vicehejtman Ústeckého kraje 
Martin Klika.

Objekt, který je starý zhru-
ba 60 let, měl velké energetic-
ké nároky. Podle ředitele Šlapky 
se například protopilo až 400 ti-
síc korun ročně, proto došlo na 
rekonstrukci. „Dík tomuto pro-
jektu by se například tyto nároky 
na spotřebu tepla měly výrazně 
snížit,“ doplnil. Tím, že se ob-
jekt změnil na Dům humanity 
a je unikátní v tom, že soustře-
ďuje několik oborů sociálních 
služeb, většinou těch, které ne-
jsou veřejností příliš akceptova-
telné. Podobný Dům humanity 
je i v Liberci, kde rekonstrukce 
stojí 30 milionů korun.  Samot-
né původní K- centrum zde za-
čínalo v roce 1995 a patřila mu 
polovina budovy. Dnes už orga-
nizaci patří celá. 

Linka duševní tísně patří 
k hodně frekventovaným. Podle 
slov vedoucí Jiřiny Venclíčkové 
se po několik let pohyboval prů-
měr ročních kontaktů kolem po-
čtu dva a půl tisíce. 

„Loni už to bylo šest tisíc kon-
taktů a letos, kdy jsme za polo-
vinou měsíce září, už je to šest 
a půl tisíce kontaktů,“ řekla Jiři-

na Venclíčková. Dům humani-
ty poskytuje ambulantní formou 
sociální a adiktologické služ-
by uživatelům návykových látek 
(včetně alkoholu) a patologic-
kým hráčům, dále pak osobám 
na počátku abstinence a rodin-
ným příslušníkům či jiným blíz-
kým osobám závislých. Linka 

duševní tísně představuje prv-
ní pomoc lidem, kteří se octnou 
v problémech. Terénní protidro-
gový program poskytuje sociální 
služby terénní formou, tzn. v při-
rozeném prostředí klientů, a to 
ve městech Most, Bílina, Osek, 
Duchcov, Litvínov, Žatec, Lou-
ny a v přilehlých lokalitách. (kra)

K-centrum se změnilo na Dům humanity
MOST – Někdejší mostecké „káčko“, tedy K-centrum, dnes funguje 
pořád na stejném místě, ale v novém kabátě a pod novým názvem 
Dům humanity.  A nespecializuje se pouze na pomoc návykově zá-
vislým nebo patologickým hráčům, ale provozuje také Linku dušev-
ní tísně a terénní programy.

Ačkoliv vicehejtman Martin Klika (vpravo) měl ten den velmi nabitý 
pracovní program, na slavnostní otevření Domu humanity přijel. Na 
snímku ve společnosti ředitele Luboše Šlapky.
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Veřejnost nejprve nominova-
la jedenáct novinek roku 2018, 
které  podle návštěvníků patří 
k  tomu nezajímavějšímu a nej-
lákavějšímu, co Krušné hory 
nabízí. Tři měsíce trvalo hla-
sování na sociálních sítích, při 
kterém lidé volili tu „NEJ“ no-
vinku 2018.  Nejvíce hlasů zís-
kalo THERMALIUM, léčebně 
relaxační komplex s termálními 
prameny. Jde o nejnovější počin 
teplických lázní zpřístupnit lé-
čivou sílu pramene nejvíc v ce-
lé historii. THERMALIUM se 
stalo vítězem ankety KRUŠNO-

HORSKÁ „NEJ“ pro rok 2019. 
„Do lázní míří nejen odměna 
pro vítěze, ale hlavně gratulace. 
Vítezství je důkazem, že se veřej-
nosti nejnovější počin teplických 
lázní líbí. Přeji THERMALIU, ať 
se mu i do budoucnosti daří,“ po-
přál vítězi Zdeněk Matouš. „Vý-
sledky hlasování se do poslední 
chvíle měnily. O první místo bo-
jovalo THERMALIUM s  Mol-
davskou dráhou. Nakonec roz-
hodly hlasy na Facebooku. Hle-
dali jsme cestu, jak ocenit novin-
ku v cestovním ruchu, která by se 
líbila lidem, protože hlas veřej-

nosti se velmi často liší od 
názoru odborníků. Nul-
tý ročník soutěže, ze kte-
ré chceme udělat tradič-
ní akci v oblasti Krušných 
hor, se povedl. Lidé mě-
li zájem novinky nomino-
vat a svými hlasy své favo-
rity podpořili. Vítěz je si-
ce jen jeden, ale spokojeni 
mohou být všichni soutě-
žící. Vždyť už jen to, že si 
jejich produktu lidé všim-
li a do soutěže ho nomino-
vali, je úspěch a milé oce-
nění jejich snažení a prá-
ce,“ uvedla k soutěži Eva 
Maříková, ředitelka De-
stinační agentury Kruš-
né hory a zároveň mluv-
čí sdružení SPO-NA, kte-
rá soutěž vyhlásila. 

Příští rok bude soutěž pokra-
čovat prvním ročníkem. Pláno-
vanou novinkou by mělo být 
propojení s německou stranou 
Krušných hor. V  roce 2020 by 
se  volily dvě „NEJ“ novinky 
– česká a německá. Letos sou-
těž probíhala pod záštitou hejt-
mana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka. Součástí slav-
nostního aktu byl také křest 

víly Maribyly, patronky Kruš-
ných hor. „Maribyla je dobrým 
duchem Krušných hor, na čes-
ké i německé straně se legenda 
o Maribyle vypráví už od deva-
tenáctého století. Vílu Maribylu 
jsme zvolili patronkou Krušno-
hoří a pokřtili ji, jak jinak než, 
zdejší termální vodou,“ dodala 
Eva Maříková. 

(ink)

Víla Maribyla odměnila vítěze  
Krušnohorského „NEJ“

ÚSTECKÝ KRAJ  - Vítězem nultého ročníku soutěže Krušnohorská 
„NEJ“ se stalo teplické THERMALIUM. První cenu vítězi předal ná-
městek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš přímo v prosto-
rách THERMALIA.

Součástí slavnostního aktu byl také křest víly Maribyly, patronky Kruš-
ných hor.

Výsledky hlasování na webovém hlasovacím formulá-
ři a na Facebooku se lišily. Na webu lidé nejvíce hla-
sů dali Moldavské horské dráze, druhá skončila Roz-
hledna Elektrárny Ledvice a třetí místo zaujala Nauč-
ná stezka: Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné. Na Face-
booku jasné prvenství získalo teplické THERMALIUM, 
druhé místo získala Rozhledna Elektrárny Ledvice a tře-
tí Propagační kreslené video Most. Konečné pořadí by-
lo určeno sečtením hlasů z webového hlasovacího for-
muláře a z Facebooku. 

Opětovnou podporu vyslovi-
li při návštěvě ústecké nemoc-
nice v rámci výjezdu Kabine-
tu do Ústeckého kraje , kdy de-
batovali s představiteli Krajské 
zdravotní  a jejími zdravotní-
ky. Debatě předcházela návště-
va školicího střediska Cent-
ra robotické chirurgie. Před-
seda představenstva Krajské 
zdravotní Jiří Novák poděko-
val za podporu ze strany vlád-
ních představitelů, které se kar-
diochirurgii v Ústí nad Labem 
doposud dostalo. „Úspěšně jsme 
uzavřeli smlouvy se zdravotní-
mi pojišťovnami o poskytová-
ní a úhradě akutní lůžkové pé-
če v oboru kardiochirurgie a od 
1. července tuto péči pojišťov-
ny hradí. Vynakládáme veške-
ré úsilí k získání statutu centra 
komplexní vysoce specializované 
kardiovaskulární péče v příštím 
roce a připravujeme výstavbu 
nového pavilonu pro centrální 
operační sály s předpokládaný-
mi náklady 850 milionů korun, 
kam celé kardiocentrum přestě-
hujeme,“ zdůraznil Jiří Novák. 

„Kardiochirurgie a kardio-
centrum de facto funguje a vě-
řím, že obdrží potřebný status 
oficiálně. Bavili jsme i o nedo-
statku zdravotnického personá-
lu v Ústeckém kraji, kdy Kraj-
ské zdravotní nyní chybí zhruba 
stovka lékařů. Vedení společnos-
ti má zájem získat pro ústeckou 
nemocnici pobočku lékařské fa-

kulty Univerzity Karlovy. Za ur-
čitých okolností o tom budeme 
s panem ministrem jednat,“ re-
flektoval další témata Andrej 
Babiš.  „Pokaždé, když Masary-
kovu nemocnici navštívím, je vi-
dět patrný rozvoj, ten je oprav-
du evidentní. Jedním z příkladů 
je právě kardiocentrum s fungu-
jící kardiochirurgií. Bylo to přá-
ní Ústeckého kraje a dnes už 
pracoviště reálně funguje. Je to 
pozitivní věc pro celou tuto ob-
last, tedy není to otázka jen ús-
tecké nemocnice. Zdravotnictví 

se rozvíjí v celém Ústeckém kra-
ji,“ dodal ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch.

„Vyjádřenou podporu od pa-
na premiéra a pana minist-
ra vnímáme jako vyvrchole-
ní snah současného představen-
stva a managementu týmu kar-
diocentra. Vydali jsme se touto 
nelehkou cestou, i když se nám 
zpočátku mnozí vysmívali, že 
tato cesta nikdy nikam nepove-
de. Situace je dnes úplně jiná - 
povede k získání statutu kom-
plexního kardiovaskulárního 
centra pro ústeckou nemocnici 
Krajské zdravotní,“ řekl gene-
rální ředitel Krajské zdravotní 
Petr Fiala.                       (nov)

Premiér Babiš podpořil 
vznik kardiochirurgie 

Předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák předal ministru 
zdravotnictví žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované 
kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní vysoce specializované 
kardiovaskulární péče“ již při jeho první návštěvě Masarykovy nemoc-
nice 19. března 2018. 

ÚSTECKÝ KRAJ - Předseda vlády  Andrej Babiš a ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch znovu podpořili vznik kardiochirurgického praco-
viště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.  

Šansonierka v Citadele
LITVÍNOV - V Citadele Litví-
nov vystoupí stálice šanso-
nové scény a přední inter-
pretka písní autorské dvoji-
ce Hapka/ Horáček  Naďa Vá-
lová.

Koncert se uskuteční 
v pátek  11. října   od 19 ho-
din v Café Baru Citadela. 
Debutové album  Nadi Vá-
lové „Černá“  představuje je-
jí hlasové dispozice v nejrůz-
nějších polohách. K tomu jí 
skýtají bohaté možnosti nád-
herné texty Michala Horáč-
ka. Autorem hudby většiny 
písní je Petr Hapka, jedna je 
z pera Ivana Hlase. Přijďte si 
poslechnout jedinečný šan-
sonový hlas na české scéně!

Vstupné  130 Kč.  Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely, 
s možností rezervace  na  www.citadela-litvinov.cz  nebo telefonic-
ky na 476 111 487.                                                                            (nov)

Litvínovští knihovníci  
připravují unikátní noční  

akci pro mládež 
LITVÍNOV - Žijete světem fantasy, anebo vás snad láká nocování 
v knihovně? A k tomu jste navíc ve věku 13-26 let?

Pak přímo pro vás ušili na míru litvínovští knihovníci Fantas-
tickou noc! Očekávat můžete neotřelou divadelní hru, napsanou 
talentovanou knihovnicí Silvií Knolovou, během které se předsta-
ví v  hlavních i vedlejších rolích světoznámí hrdinové z  říše sci-
-fi a fantazie. Jako bonus navíc si zasoutěžíte o sympatické ceny 
a oprášíte své znalosti superhrdinů, s nimiž se dokonce můžete vy-
fotit. „Je to fantastická akce plná žáru, který v sobě nemají ani všich-
ni draci Daenerys. Ale i tak vám může běhat mráz po zádech. Tak-
že kromě spacáku, polštářku, baterky a svačinky doporučuju i ply-
šáka nebo nějaký jiný vhodný amulet,“ sděluje vše podstatné přímo 
autorka scénáře, paní Knolová. Tato jedinečná akce začíná v Měst-
ské knihovně Litvínov v  pátek 27. 9. od 19:00 a končí v  sobotu  
28. 9. v 8:00 ráno. Je nutné se přihlásit předem na e-mailu: knolo-
va@knihovna-litvinov.cz nebo na telefonu 476 111 373.        (nov)     Křest patronky termální vodou.
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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

 Už v loni v červnu se radni-
ce registrovala do projektu na fi-
nancování bezplatných bezdrá-
tových internetových hotspotů 
ve veřejných prostorách z pro-
středků Evropské unie. V rám-
ci něj byla v dubnu letošního 
roku vyhlášena výzva k zasílá-
ní žádostí na získání poukáz-
ky. Litvínov se dostal do rezerv-
ního seznamu, a protože žada-
tel z hlavního seznamu odpadl, 
stal se z  náhradníka adeptem. 
„Jsme rádi, že jsme byli zahrnu-
ti do výzvy a měli štěstí. Budeme 
mít centra veřejného života, kde 
bude wi-fi zadarmo. Tato místa 
by měla vzniknout do 18 měsíců. 

Zatím je nemáme vytipovaná, 
ale budeme intenzivně hledat,“ 
informovala litvínovská starost-
ka Kamila Bláhová.    

Poukázka WiFi4EU předsta-
vuje paušální platbu určenou 
pouze k pokrytí nákladů na za-
řízení a instalaci wi-fi hotspo-
tů – na  napájecí zdroje, prvky 
pro připojení k internetu apod., 
které splňují požadavky ve vý-
zvě. „Místa s  hotspoty by měla 
být tam, kde zatím není k dispo-
zici žádné bezplatné wi-fi připo-
jení. Připojení musí být poskyto-
váno bezplatně, otevřeně, musí 
být snadno dostupné a využívat 
nejmodernější a nejlepší dostup-

né vybavení schopné zaručit uži-
vatelům vysokou rychlost připo-
jení,“ doplnila vedoucí odboru 
systémového řízení Lenka Ho-
láňová. Po podpisu grantové do-
hody všemi stranami město po-

nese náklady na internetové při-
pojení, údržbu a provoz zaříze-
ní po dobu nejméně tří let. Výše 
ročních nákladů se odhaduje na 
30 tisíc korun. 

(sol)

Litvínováci si zasurfují na volné „wifině“
Ve městě vzniknou hotspoty zdarma
LITVÍNOV – Město se může pochlubit příjemnou novinkou. Vytvoří  
veřejné prostory s bezdrátovými internetovými hotspoty. Litvínov 
totiž  na vytvoření wi-fi míst získá dotaci patnáct tisíc eur. 

O tom, že Litvínov jde s  dobou, svědčí i nedávno instalovaná lavička na 
náměstí pro dobíjení mobilních telefonů.

ÚSTECKÝ KRAJ - O poslední letní neděli 22. září se hlavní pláž jezera 
Milada proměnila na dětské hřiště. 

PKÚ a Dobrovolný svazek obcí jezera Milada tu uspořádaly oslavy 
konce léta společně s vílou Miladou. Ta uzamkla již pátou sezónu, kdy 
si veřejnost mohla užívat sportování i odpočinek u čisté vody na mís-
tě bývalého hnědouhelného lomu. Klíč si od ní již tradičně symbolic-
ky převzali otužilci, kteří se už těší na zimní radovánky v ledové vo-
dě. Malí i velcí si mohli také prohlédnout sanitku a výjezdové vozidlo 
báňských záchranářů PKÚ, včetně potapěčské výstroje. Prostě odpole-
dne jak má být. Tím, že víla Milada předala vládu nad jezerem dočas-
ně jiným, nic nekončí. Naopak. I po skončení letní sezony lze na Mi-
ladě běhat, jezdit na kole nebo bruslích, chodit na dlouhé procházky 
a trénovat tak na další sportovní sezonu. Začne už v únoru zimním bě-
hem!                                                                                                          (nov)

Víla Milada předala  
vládu otužilcům

Zaměstnanci turistických cen-
ter Krušných hor a měst pod ho-
rami si během pravidelných se-
tkání vyměňují informace o dění 
v celé oblasti a získávají přehled, 
který ke své práci potřebují. Po-
slední setkání se konalo v zoopar-
ku Chomutov. Íčkaři si nejpr-
ve prohlédli to nejzajímavější, co 
zoopark Chomutov nabízí. „Hos-
titelé, zástupci chomutovského 
magistrátu a ITC Chomutov pro 
své kolegy připravili projížďku Sa-
fari expresem. Podívali se do míst, 
které nejsou při běžných prohlíd-
kách k vidění a prohlédli si skan-
zen Stará Ves. Někteří byli v této 
části největšího zooparku v České 
republice poprvé. Turistům moh-
li zatím nabízet výlet do zoopar-
ku pouze podle teoretických zna-
lostí. Nyní mají s tímto výjimeč-

ným areálem i osobní zkušenosti,“ 
uvedla Petra Petrlíková, zástup-
kyně ředitele Destinační agen-
tury Krušné hory. Další cesta ze 
skanzenu vedla na Kamencové 
jezero. I to patří k zooparku Cho-
mutov a v letošním roce prošel 
areál řadou změn. Nejvýznam-
nější je patrná při prvním pohle-
du na vodní hladinu. Jezero, které 
vzniklo zaplavením bývalého ka-
mencového lomu, slouží výhrad-
ně k rekreaci. Nově na hladině 
přibylo pohyblivé plovoucí mo-
lo. O historii i současnosti měst 
Krušných hor přednášel v dal-
ším bodě programu zaměstnan-
cům turistických center Jiří Šlaj-
sna z Oblastního muzea Most. 
„Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vostí, které můžeme dál předávat 
turistům. Právě takové mimořád-

né historické perličky turisty za-
jímají nejvíce,“ pochválila před-
nášku Petra Petrlíková. O Cho-
mutovu se tak íčkaři dozvědě-
li například to, že tu v minulosti 
byly největší slévárny v Evropě 
a právě tady byla vynalezena vý-
roba bezešvých trubek. Železni-
ce, která z Krušných hor odváže-

la slévárenské výrobky, dovážela 
ryby. V Krušných horách neda-
leko Vejprt proto mohla fungovat 
firma na výrobu produktů z ryb. 
Další setkání informačních turis-
tických center je naplánováno na 
prosinec. Íčkaři se tentokrát se-
jdou na Lesné v nově budovaném 
muzeu.                                      (ink) 

Íčkaři se projeli safari expresem 
a prohlédli si Kamencové jezero

Projížďka safari expresem byla pro mnohé premiéra.

Sezonu ukončila vládkyně jezera víla Milada.

Otužilci zamykají jezero.

ÚSTECKÝ KRAJ - S novinkami v oblasti turismu a cestovního ruchu, 
změnami v areálu Kamencového jezera a Krušnohorského zooparku 
Chomutov se zaměstnanci informačních turistických center sezná-
mili na dalším z pravidelných setkání, které organizuje Destinační 
agentura Krušné hory.

Spolupráce s  Ústeckým kra-
jem se zaměřuje jak na akce mo-
toristického sportu pořádané au-
todromem, tak i na jeho aktivity 
související s bezpečností silnič-
ního provozu či na preventiv-
ní a výukové programy pro dě-
ti nebo mladé začínající řidiče. 
„Velice si přístupu představite-
lů kraje v čele s hejtmanem Old-
řichem Bubeníčkem, který opa-
kovaně uděluje Czech Truck Prix 
svou záštitu, vážíme. Jsme pyšní 
na to, že zastupitelé zařadili náš 
nejnavštěvovanější a nejpopulár-
nější závodní víkend do projek-
tu Rodinné stříbro Ústeckého kra-
je, jehož filozofií je podpora nej-
významnějších aktivit v regionu. 
Nejde ale jen o finanční strán-
ku. Cítíme také výraznou morál-
ní podporu. Je pro nás velice důle-
žitá a utvrzuje nás v tom, že naše 
snaha být maximálně prospěšní 
svému okolí není marná,“ uvedl 
výkonný ředitel společnosti AU-
TODROM MOST Ivo Diviš.

Hejtman Oldřich Bubeníček 
upozornil, že autodrom, který 
je symbolem úspěšné rekultiva-
ce krajiny poškozené v minu-
losti těžbou hnědého uhlí, patří 

k  nejvyhledávanějším lokalitám 
v kraji i celé republice. 

„Aktivity autodromu jsou vel-
mi rozmanité, areál je otevřený 
veřejnosti po celý rok. V nabídce 
nechybějí ani kulturní a společen-
ské akce či vyžití v  dalších spor-
tovních disciplínách než jen mo-
toristických. Zvláštní pozornost si 
pak zaslouží kurzy bezpečné jíz-

dy, jejichž náplň se přizpůsobu-
je různým skupinám. Instruktoři 
autodromu školí ve zvládání kri-
tických situací i záchranáře, poli-
cisty či hasiče. I to je jeden z dů-
ležitých aspektů, pro nějž si auto-
drom naše uznání a podporu prá-
vem zaslouží,“ vysvětlil Oldřich 
Bubeníček.

(nov)

Ústecký kraj podpořil Czech Truck Prix,  
akci zařazenou do projektu Rodinné stříbro
MOST/ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští zastupitelé schválili i v letošním roce 
poskytnutí dotace na zabezpečení neprestižnějšího podniku kaž-
doročního kalendáře autodromu, jímž je evropský šampionát okru-
hových tahačů Czech Truck Prix. 

Truckerské týmy se do Mostu sjely na přelomu srpna a září už posedmadvacáté. Zastupitelé už dříve zařadili 
Czech Truck Prix do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož cílem je dlouhodobá podpora nejvýznam-
nějších aktivit, s nimiž kraj spojil své jméno.



Připravuje  se 
turistická stezka

Novou turistickou stezku 
plánuje svazek dokončit ještě 
letos. Na informační tabule zís-
kal dotaci z  Fondu Ústeckého 
kraje i od Net4Gas. Informační 
dřevěné tabule vyrobí Rekul-
tivace skupiny Sev.en Energy. 
Severní energetická, těžební 
společnost ze skupiny, přispěla 
na vytvoření turistické stezky 
finančním darem, rekultivač-
ní společnost pak nabídla dal-
ší podporu ve formě tabulí za 
cenu materiálu. Informační ta-
bule budou v každé z jedenácti 
obcí svazku. „Na tabuli  umís-
tíme 3D mapu části Krušných 
hor, kterou svazek zabírá. Jed-
notlivé obce na tabuli předsta-
ví své turistické cíle. Chceme tu-
ristům představit to nejlepší, co 
je zde  z pohledu turistiky k má-
ní,“ komentoval David Kádner. 

Český Jiřetín řeší 
odpady

Starosta Českého Jiřetína Pa-
vel Veselý představil  nejzásad-
nější změny v  obci za posled-
ní rok. „Největším problémem 
v  obci jsou odpady. Není zde 
sběrný dvůr a spokojeni nejsme 
ani s  vyvážením komunálního 
odpadu. Zřídili jsme proto shro-
mažďovací místo s kontejnerem 
na velkoobjemový odpad. Zpo-

čátku měli někteří obyvatelé vý-
hrady, že jsme dva kontejnery 
omezili na jeden, ale už si zvyk-
li. Koupili jsme si lis na papír, 
kontejner vyvážíme do sběrných 
surovin a také kontejner s  vel-
koobjemovým odpadem vyváží-
me sami přímo na skládku od-
padů. Snažíme se využívat svo-
zové firmy co nejméně,“ popsal 
starosta. Novinkou pro zimní 
sezónu je  traktor s nástavbou 
pro zimní údržbu, s  pluhem 
a sněhovou frézou. „Během mi-
nulé zimy jsme bojovali s tech-
nikou. Z Fondu Ústeckého kra-
je jsme dostali 800 tisíc  dota-
ci a dalších 800  tisíc z obecního 
rozpočtu, “ uvedl starosta. 

Putování 
s Andersenem  

má vítěze
Starostové zhodnotili sou-

těž Putování s  Andersenem. 
Ta odstartovala letos při No-
ci s  Andersenem. Smyslem 
stopovací hry bylo dostat děti 
z  jednotlivých obcí během půl 
roku na návštěvu do všech ob-
cí svazku. „V každé obci byla 
tabulka s  číselným kódem. Dě-
ti hledaly tabulky, sbíraly čís-
la a zároveň mohly v obci strá-
vit příjemné chvíle na sporto-

vištích, v muzeích, na zámku či 
naučné stezce. Smyslem hry by-
lo, aby se děti seznámily s regio-
nem, kde žijí a poznaly soused-
ní obce,“ uvedl David Kádner. 
Vítězem soutěže se stala Anič-
ka z  Nové Vsi v  Horách. Dět-
ský domov v Hoře Svaté Kate-
řiny získal dvě ceny, a to za ko-
lektiv s největší účastí a za ko-
lektiv, který jako první odhalil 
rébus schovaný v číselném kó-
du. Cenu si vítězové přebrali 
při Ukončení turistické sezóny 
ve Sport areálu Klíny. 

(ink)
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FinanČní úřad ubránil i svazek Obcí
Na hrozbu přesunutí Finančního úřadu Litvínov do Mostu a zkrácení úředních hodin na dva 
dny v týdnu reagoval také svazek obcí. V srpnu starostové schválili usnesení, kterým žádají 
o zachování  Finančního úřadu Litvínov v plném rozsahu. „Finanční úřad  využívají obyvate-
lé všech jedenácti obcí. Omezení provozu a přesunutí většiny agendy do Mostu by zejména 
pro obyvatele horských obcí znamenalo komplikace při jednání s finanční správou. Dojezd 
veřejnou dopravou ze vzdálených horských obcí do Mostu přesahuje 60 minut a žádá si ně-
kolik přestupů. V horských obcích je omezená možnost uplatnění na trhu práce u větších za-
městnavatelů a malí a střední podnikatelé vytváří v mnoha obcích jediné pracovní příležitos-
ti. Omezení kontaktu s finanční správou těmto podnikatelům znesnadňujete jejich činnost,“ 
informoval ve svém dopise svazek ředitelku Generálního finančního ředitelství ČR. Na to  re-
agovalo Generální finanční ředitelství  vyjmutím litvínovského finančního úřadu ze seznamu 
pracovišť, ve kterých má být omezen provoz. „Jedná se ale jen o poloviční vítězství. Finanč-
ní úřad sice v Litvínově zůstane, ale kontrolní oddělení se přesune do Mostu. Přitom v Litví-
nově je určitě co kontrolovat. Janov je plný bytů, jejichž majitelé je pronajímají a je otázkou, 
zda řádně platí daň z obchodu s chudobou. Obávám se, aby se finanční úřad nestěhoval do 
Mostu postupně, pozvolna,“ informovala  místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. „Musí-
me být ostražití a postup Generálního finančního ředitelství ČR dál sledovat,“ míní předse-
da svazku David Kádner.  

LITVÍNOV - Chcete si zatan-
čit, pobavit se s přáteli a užít 
si příjemný večer? V Citadele 
je nová pravidelná Tančír-
na. Zatančit si můžete  přijít 
4.   a  18. 10.  vždy od 19 do  
22 hodin.

Tančírna je přístupná 
všem, kteří si chtějí užít v kli-
du a pohodě standardní a la-
tinsko-americké tance v pří-
jemném prostředí Společen-
ského sálu v Citadele. Večery bude provázet taneční mistr Stanislav 
Uxa. Jde o společenskou akci, nicméně oblečení je rozhodnutím 
účastníků. Doporučuje se taneční obuv a pohodlné oblečení na ta-
nec. Není nutné znát kroky nebo mít kravatu. Důležité je přijít a za-
tančit si. Přijďte se pobavit tancem v příjemné atmosféře! Každý si 
zde může volně zatančit dle libosti. Vstupné 120 Kč/osobu, rezerva-
ce míst na tanecniuxovi.cz . Rezervace se otevírá vždy v pondělí po 
konání poslední tančírny.                                                               (nov)

Otevírá se nová tančírna

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Povídání v Café Baru 
s Janem Rumlem

LITVÍNOV – Café Bar Ci-
tadela Litvínov  uvede  
9. října od 19 hodin v rám-
ci večera „Klubová setká-
ní“ besedu s Janem Rum-
lem.

Večerem provede dlou- 
holetý redaktor zpravo-
dajství Českého rozhlasu 
Jan Beneš. Tentokrát za-
vzpomíná na sametovou 
revoluci a Václava Havla 
s disidentem, publicistou 
a spoluzakladatelem Ob-
čanského fóra JANEM RUMLEM. Vstupné 50 Kč.

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely s  možností rezer-
vace on-line na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz ne-
bo telefonicky na čísle 476 111 487.  Platnost rezervace vstupenek je  
7 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena. Pokud 
do začátku akce zbývá méně než 7 dní, vyzvedněte si zarezervované 
vstupenky nejpozději v den konání akce do 45 min. před začátkem, 
jinak bude rezervace zrušena.                                                       (nov)

Svazek obcí: Finanční úřad  
pro Litvínov pro zatím zachráněn!

ČESKÝ JIŘETÍN – Starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor se 
sešli v Českém Jiřetíně. Seznámili se s novinkami z horské obce, vy-
brali dodavatele tabulí pro turistickou stezku, schválili zapojení do-
tací do rozpočtu svazku a vyhodnotili soutěž Putování s Anderse-
nem. 

27.–28. 9. 2019
Pátek 27. 9. 2019 13–22 hod.

celým dnem vás provede naše moderátorka Marcela Rulfová
degustace s prohlídkou sklepa | prodej burčáku

bohaté občerstvení i domácí vepřové pochoutky z pašíka Johanna...

jízda na koních 14 – 17 hod. |  střelba ze vzduchové pušky
aukce klobásového megahroznu

14.00 Nejenjazz Band | 17.00 Madam Royal
18.00 sbor obce Třebívlice | 20.00 skupina Hodiny

v mezičase vám bude hrát do ouška harmonikář Pepa Horvát

Sobota 28. 9. 2019 11–22 hod.
degustace s prohlídkou sklepa | prodej burčáku

bohaté občerstvení i domácí vepřové pochoutky z pašíka Johanna…
reprodukovaná hudba

změna v programu vyhrazena

vstup volný

w w w.johannw.com | Zámecké v inařstv í Třebívlice s.r.o., Masarykova 200, Třebívlice

ve vinařství

v TřebívlicíchJohannW

Těšíme se na vás v Johann W
v Zámeckém vinařství v Třebívlicích!

LITVÍNOV – V   litvínovské Cita-
dele se 3. října sejdou padago-
gové a odborníci na vzdělává-
ní na  konferenci  4EDU. Přijede 
také Václav Klaus mladší.

Konference je přístupná ne-
jen pedagogickým odborní-
kům, ale i široké veřejnosti. 
„Očekáváme   až 250 účastní-
ků z řad pedagogů, ředitelů, zá-
stupců zřizovatelů škol a studen-
tů,“ řekl  člen správní rady Na-
dace Unipetrol Tomáš Herink. 
Na konferenci vystoupí od-
borníci na vzdělání. Například 

i bývalý dlouhole-
tý ředitel prestižní-
ho pražského gym-
názia PORG Václav 
Klaus mladší, pro-
rektor VŠCHT Pra-
ha, profesor  Zde-
něk Bělohlav,  nebo 
konzultant a men-
tor  Radim Valigu-
ra. Příležitosti pro současnou 
školu rozvede publicista  To-
máš Feřtek  a o výchově mlá-
deže spojené se sportem pro-
mluví Jiří Šlégr. Účastníci kon-

ference 4EDU si budou moci 
vybrat z jedenatřiceti odpoled-
ních workshopů na téma děti 
a technologie, chemické poku-
sy, popularizace vědy, inspirace 

pro třídnické hodiny apod. Or-
ganizátory jsou Nadace Unipe-
trol, HC Verva Litvínov a Spor-
tovní soukromá základní škola. 

(nov)

V Litvínově se sejdou učitelské kapacity

Václav Klaus ml. Tomáš Herink Zdeněk Bělohlav
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Z Rady města Meziboří

Mezibořská škola je 
v perfektním stavu

MEZIBOŘÍ - Mezibořští rad-
ní projednali, v jakém personál-
ním i technickém stavu je me-
zibořská základní škola. A byli 
spokojeni. 

„Personální obsazení školy je 
úplné, stavy učitelů i správních 

zaměstnanců odpovídají očekáva-
ným úkolům,“ informoval ředitel 
školy Jan Peška. Ve škole je 36 
pedagogických a dvanáct nepe-
dagogických pracovníků. Žáků 
každoročně přibývá. „V minu-
lých letech byla pro potřeby žáků 
ohrožených školním neúspěchem 
z projektu Šablony I hrazená po-

zice školní asistentky. Vzhledem 
k dobrým zkušenostem je naplá-
nováno její obnovení v rámci Ša-
blon II,“ informoval ředitel školy. 
Nejvýznamnější změnou je po-
dle  ředitele dokončená rekon-
strukce elektroinstalace na prv-
ním stupni, vybudování nové 
učebny chemie a model sluneč-

ní soustavy ve venkovní třídě, na 
jehož podobě se podílel také  žák 
školy Tobiáš Vitoušek.                            

Hospodaření v plusu
V prvním pololetí letošní-

ho roku hospodařilo Meziboří 
s přebytkem 14 139 tisíc korun. 
„Daně a poplatky jsou plněny na 
49 %. Nejvyšší podíl na plnění da-
ňových příjmů má daň z přida-
né hodnoty, z příjmu právnických 
osob a z příjmu fyzických osob ze 
závislé činnosti. Nedaňové příjmy 
činí 573 tisíc Kč. „Jedná se přede-
vším o úhradu stravného, úroky, 
zpětný odběr odpadu, přijaté ne-
investiční dary, splátky půjček so-
ciálního fondu a fondu oprav či 
dopravní značení,“ informovala 
vedoucí finančního odboru Mar-
tina Kroupová. V prvním polo-
letí bylo na realizaci investičních 
akcí v Meziboří vynaloženo cel-
kem 2 891 tisíc Kč.              (ink)

nabízíme:
* odpovídající mzdové ohodnocení
* stabilní a perspektivní zaměstnání
* firemní benefity - dovolená navíc, 
  příspěvky na stravné, příspěvky    
  na pojištění, příspěvky na rekreaci, 
  možnost využití firemního mobilního  
  tarifu pro soukromé účely, a další
* možnost seberealizace
* možnost osobnostního   
  a profesního rozvoje
* pružnou pracovní dobu
* zaškolení na práce v GIS

pOŽadujeme:
* SŠ vzdělání, nejlépe geodézie nebo  

technického směru či IT
* komunikační schopnosti
* schopnost týmové spolupráce
* znalost práce na PC (Word, 

Excel, Outlook, apod.)
* spolehlivost, iniciativu, samostatnost  

a ochotu učit se novým věcem
* řidičský průkaz skupiny B
* výhodou: znalost práce s AutoCAD Map  

3D, orientace v technických výkresech

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé v novém 
voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz

již od Kč379 900

   NOVÁ
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

SKO-Kamiq-Bezpeci-01-85x120mm.indd   1 12.08.19   10:09

UNI_nabor_operator_Litvinov_Zaluzi_148x210.indd   2 30.01.19   14:41

hledáme dO týmu kOlegu, jehOŽ úkOlem bude ČinnOst spOjená 
s rOzvOjem geOgraFickéhO inFOrmaČníhO systému. 

Změna gescí na radnici 
LITVÍNOV – Radní doporu-

čují zastupitelům schválit změ-
nu v určení gescí, které budou 
uvolnění členové zastupitelstva 
vykonávat od 1. října. Starost-
ce města připadne útvar inter-
ního auditu, úsek kanceláře sta-
rosty, odbory finanční, systémo-
vého řízení, životního prostředí 
a městská policie. V gesci první 
místostarostky bude odbor so-
ciálních věcí a školství, v přípa-
dě druhého místostarosty od-
bor nakládání s majetkem měs-
ta a odbor investic a regionál-
ního rozvoje. „Navrhovanou 

změnou se očekává kvalitativ-
ní zlepšení vzájemné spoluprá-
ce a koordinace činnosti dvou zá-
sadních odborů městského úřadu 
pod jednotným vedením gestora, 
zejména při realizaci investičních 
akcí, oprav a údržby objektů měs-
ta a při plnění některých dalších 
společných úkolů,“ doplnila sta-
rostka Kamila Bláhová.  

Technické kluby už 
příští rok

MOST – Litvínov by se měl 
zapojit do projektu Ústecké-
ho kraje, který podporuje zříze-

ní technických klubů.  Zapojení 
musí ale schválit zastupitelé, stej-
ně jako finanční spoluúčast měs-
ta ve výši pěti procent přiznané 
dotace, maximálně však 420 ti-
síc korun. Technické kluby by 
se měly týkat tří oblastí: řemes-
la a jejich ochutnávka;    IT  no-
vé technologie, 3D tisky, roboti-
ka; stavebnice a digitální a mate-
matická gramotnost. 

Realizace projektu je pláno-
vána od 1. 1. 2020 do konce ro-
ku 2022. „Technický klub zasáh-
ne do povinné výuky žáků zá-
kladních škol. Za Litvínov po-
čítáme s povinným zapojením  

72 žáků 6. tříd a s  mimoškolní 
činností vytvořením pěti zájmo-
vých kroužků,“ informovala mís-
tostarostka Litvínova Erika Sed-
láčková. Pro předškoláky bude 
technický klub probíhat v budo-
vě Lesánku. „Při získání dotace 
město zajistí personální obsazení, 
vhodné prostory, nábytek, pěti-
procentní podíl z dotace a úhradu 
všech nákladů po dobu minimál-
ně dvou let po ukončení projek-
tu, maximálně 2 milióny korun,“ 
doplnila ještě místostarostka.  

Peníze na obědy 
LITVÍNOV – Základní škola 

speciální a Praktická škola v Ša-
faříkově ulici získají přes 220 ti-
síc korun od WOMEN FOR 
WOMEN. Škola peníze použije 
k uhrazení stravného ve školní 
jídelně pro 42 žáků ve školním 
roce 2019/2020.  

Zastupitelstvo v jiném 
termínu

LITVÍNOV – Veřejné jed-
nání Zastupitelstva města Litví-
nova se z plánovaného termínu  
31. října  přesouvá na 7. listo-
padu.  Jednání proběhne v au-
le Scholy Humanitas od 16 ho-
din.                                          (sol)

Z Rady města Litvínova

Město Meziboří

kontakt:
Stanislava Praženicová

+420 777 972 799
stanislava.prazenica@ue.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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňuje-
me vás, že soukromou inzerci komerč-
ního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redak-
ci, inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž hledá přítele – kamaráda 

pro hezké chvíle, co život nabízí, 
život je barevný a zábavný, jen si ho 
užít. Hlavně s vyřešenou minulostí. 
Zn: žít – užít– naplno. Telefon: 792 
352 595

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s  vyřešenou minulostí a  se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 
792 352 594 – SMS – případně volat

 ■ Hledám přítele nebo kamará-
da z Mostu a okolí na procházky, 
kino a disco. Je mi 31 let, mám in-
validní důchod, ale ještě pracuji. 
Tel: 728 691 359

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušno-

nohor 2+1, 50 m2, ulice Obrán-
ců míru 360, po rekonstrukci 
bytového jádra (koupelna, WC, 
kuchyň), dům je zateplen + plas-

tová okna. E-mail: cizagro@dac.
cz, tel: 602 651 134, 722 469 471.

 ■ Koupím byt na Meziboří. Tele-
fon: 737 261 941

 ■ Nabízíme výškové 
práce, zejména údržba 
budov: fasády, čištění 

okapů, likvidace vosích  
a sršních hnízd nebo 

shazování sněhu a ledu. 
Telefon: 775 118 525 

www.jmgroup.cz

ÚSTECKÝ KRAJ - Nejen senio-
ři, ale i handicapovaní či dlou-
hodobě nemocní mají možnost 
vyplnit si takzvanou ICE kartu 
neboli Seniorskou obálku, kte-
rá obsahuje důležité informace 
o pacientovi. Ústecký kraj patří 
mezi deset krajů republiky, kte-
ré se do projektu zapojily. 

Seniorská obálka je ke staže-
ní ZDARMA! Aktuálně ji mo-
hou čtenáři najít i na zadní stra-
ně Seniorských listů. Vyplně-
ná karta pomáhá zdravotní-
kům v případech, kdy je pacient 

v bezvědomí nebo ve stavu, kdy 
není schopen sám komuniko-
vat. Do Seniorské obálky by mě-
li pacienti nebo jejich příbuz-
ní vyplnit svoji anamnézu, pro-
dělané operace, alergie, seznam 

léků, které užívají, i kontaktní 
osoby. Formulář by měli umís-
tit na viditelné a dostupné mís-
to. „Doporučujeme, aby si senio-
ři nebo nemocní umístili obálku 
například na vchodové dveře ze-

vnitř bytu nebo na lednici. Přivo-
laná pomoc se tak může snáze do 
těchto dokumentů podívat a člo-
věku pomoci,“ říká 1. náměstek 
hejtmana Martin Klika. 

(nov)

Seniorská obálka pomůže v nesnázích

„V  Ústeckém kraji klademe 
velký důraz na dopravní preven-
ci. Jsme jediný kraj, který dělá 
tuto akci pro mladé řidiče, a byl 
bych moc rád, abyste si z  dneš-
ního dne odnesli rozhodně něco 
více než jen to, že nemusíte se-
dět ve škole. Věřte mi, že po vy-
zkoušení simulátorů na vlastní 
kůži se budete vždycky poutat. 
Vždy, když usednete za volant, 
jezděte rozvážně a bezpečně, aby 
se už neopakovala nehoda dvou 
děvčat u  Obrnic a řada dalších 
nehod, kde přišli o život řidi-
či ve vašem věku,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopra-
vy Jaroslav Komínek.  

  Z  policejních statistik vy-
plývá, že ti, co vlastní řidičák 

zhruba dva roky, tak se ze třice-
ti procent stávají viníky doprav-
ních nehod.

Středoškoláci si mohli vy-
zkoušet nejrůznější simuláto-
ry dopravních nehod a rizik 
silničního provozu, ovlivně-
ní omamnými látkami pomo-
cí simulačních brýlí či trena-
žér motocyklu a automobilu. 
Na akci si mohli studenti vy-
zkoušet základy první pomoci 
a nechybělo ani představení ha-
sičské techniky i policejní tech-
niky, včetně nástrojů pořádko-
vé policie. Držitelé řidičského 
průkazu si mohli zkusit parko-
vání na přesnost a vyhrát hod-
notné ceny. 

                                          (nov)
Středoškoláci si mohli vyzkoušet nejrůznější simulátory dopravních ne-
hod a rizik silničního provozu.

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

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

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

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Věřte, že po simulátoru se budete vždycky poutat!
ÚSTECKÝ KRAJ - V  Mostě, Děčíně a Rumburku proběhla preventivní 
akce pro mladé řidiče SAFETY ROAD. Prostřednictvím simulátorů, 
trenažérů i přednášek se seznámili s riziky silničního provozu. Cílem 
akce je eliminovat časté tragické nehody zejména mladých řidičů.

Do salonu Jarka v Litvíno-
vě hledáme kadeřnici  

na ŽL. Možné i jako  
brigádu na MD.

Kontakt J. Khaurová  
602 165 498

Vzhledem k přibývajícím akcím shání Zámecké 
vinařství Johann W v Třebívlicích  další ČÍŠNÍ-
KY A SERVÍRKY. Chcete-li pracovat v krás-
ném prostředí a s fajn lidmi kolem sebe, posílej-
te své životopisy i s telefonickým kontaktem na: 
asistentka@johannw.com.
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Na extraligu zase  
za týden

Až za týden mohou přijít 
příznivci litvínovského HC 
Verva na další domácí extra-
ligové utkání. V neděli 6. říj-
na žluto – černí na svém le-
dě vyzvou Mountfield Hra-
dec Králové. Zápas, který bu-
de vysílat ČT, začíná v 17.30 
hodin.

Lvi zajíždí k derby 
do Bíliny

Druholigový tým hokejis-
tů Mostečtí Lvi se ve středu 
představil na domácím le-
dě proti Vrchlabí a v sobotu 
28. září jej čeká derby. K ně-
mu zajíždí do nedaleké Bíli-
ny, kde se střetne s domácím 
celkem HC Draci. Utkání za-
číná v 17.30 hodin.   

Souš jede k utkání  
do Kladna

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizi, celek Baníku 
Souš, se po vysoké domá-
cí výhře nad Dobříší (7:0) 
představí na hřišti soupeře. 
V sobotu 28. září hraje s do-
mácím SK Kladno od 10.15 
hodin.  

Mostecký FK přivítá 
tým Domoušic

V dalším kole krajského 
přeboru v kopané dospělých 
přivítá Mostecký FK, které-
mu zatím patří druhá příč-
ka v  tabulce, na svém hřiš-
ti Sokol Domoušice. Zápas 
na Fotbalovém stadionu Jo-
sefa Masopusta se hraje v so-
botu 28. září a začíná v 10.15 
hodin. 

Sokol Horní Jiřetín 
jede do Vilémova

Druhý zástupce Mostec-
ka v krajském přeboru v ko-
pané dospělých, Sokol Horní 
Jiřetín, jede k  dalšímu mis-
trovskému utkání ven. V so-
botu 28. září nastoupí od 
16.30 hodin proti domácímu 
SK STAP – STRATEC Vilé-
mov.

Běh kolem  
jezera Most 

V sobotu 28. září se od 
11.00 hodin uskuteční dal-
ší ročník Běhu kolem jeze-
ra Most. Jedá se již o tradiční 
běžeckou akci. Přichystány 
jsou trasy 11 km (velký zá-
vod) a 4,5 km (malý závod) 
dlouhé. Prezentace od 9 ho-
din a start v 11 hodin u pře-
sunutého kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě. 

Ukončení turistické 
sezony 2019 

Na neděli 28. září se chys-
tá ukončení turistické sezo-
ny 2019. Start cyklojízdy je 
v 11.00 hodin v areálu pře-
sunutého kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v  Mos-
tě. Přichystány jsou dvě tra-
sy. Krátká 15 km a dlouhá 
35 km. Start i cíl je u koste-
la. V cíli bude kreativní stá-
nek čisté mobility, zábavná 
stezka s úkoly, občerstvení, 
stánek a zábavná dráha Cy-
klopointu.                               

(jak)

Neudržel ho příliš dlouho, 
ale žádnému z týmů se během 
první půle nepodařilo soupe-
ři odskočit. I když domácí vedli  
v osmadvacáté minutě o čty-
ři branky, Olomoučanky tříb-
rankovou sérií těsně před siré-
nou upravily poločasové skóre 
na rozdíl jediné branky. Hosté 
i v úvodu druhé půle drželi s do-
mácími krok, až v šestačtyřicá-
té minutě se Černí andělé utrh-
li a vytvořili si čtyřbrankové ve-
dení, které ještě navýšili. A když 
hráčky Olomouce bojovaly až 
do posledních minut, podaři-
lo se jim už jen zkorigovat skóre 
na konečný pětibrankový rozdíl. 

„Samozřejmě jsme s naším 
projevem nespokojení, s energií, 
kterou jsme do utkání dali, mož-
ná s výjimkou úseku od čtyřicá-
té do padesáté minuty, kdy jsme 
hráli vysunutou obranu, díky té-
to části zápasu jsme vyhráli. By-
lo to pro nás hrozně těžké utkání, 

celý týden jsme trénovali kondici, 
takže hráčky jsou velmi unavené. 
Mysleli jsme si, že to bude jedno-
dušší, ale únava asi byla větší, 
než jsme plánovali. Na druhou 
stranu to pro nás byla poslední 
šance, kdy máme tým pohroma-
dě, na kondici trochu zapraco-
vat, protože nám děvčata odjíž-
dějí na reprezentační srazy a vra-
cejí se týden před Ligou mistrů. 
Po prvním poločase byly hráčky 
obrovsky unavené, snažili jsme se 
hrát ofenzivně, ale dnes jsme na 
to s výjimkou jedné části utkání 
neměli, jsme rádi za vítězství,“ 
okomentoval průběh utkání tre-
nér Baníku Jiří Tancoš.

DHK Baník Most – DHK 
Zora Olomouc 32:27 (14:13). 
Nejlepší střelkyně: Šípová 8, Mi-
kulášková 4, Mikulčík 4 – Janso-
vá 6, Závišková 6/2. Rozhodčí: 
Petr Halada, Jan Kosmák. Sed-
mimetrové hody: 6/2-5/4. Vy-
loučení: 5/4. Diváků:300.    (jak)

Černí andělé si doma poradili s Olomoucí
MOST - V Mostě se odehrálo možná větší drama, než všichni čekali. 
Domácí si velmi rychle v úvodu vytvořili náskok, který zase stejně 
rychle prohospodařili a soupeř se ve dvanácté minutě dostal do-
konce do jednobrankového vedení. 

„Šli jsme do utkání s plánem, 
který se nám dařilo zpočátku 
dodržovat. Pak přišla série vy-
loučení, dostali jsme domácí na 
koně a odskočili nám. Ještě jsme 
stav snížili a chtěli jsme ve tře-
tí třetině za každou cenu vyrov-

nat. Dostávali jsme se do šancí, 
ale opět jsme doplatili na disci-
plínu. V posledních čtyřech mi-
nutách jsme dohrávali v oslabe-
ní a to se zápasy těžko otáčí,“ 
řekl po utkání asistent trenéra 
Radim Skuhrovec.

Oceláři Třinec – HC Ver-
va Litvínov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). 
Branky a nahrávky: 13. P. Vrá-
na (Roth, Gernát), 37. Kofroň 
(Adamský), 38. Stránský (P. 
Vrána, Hrehorčák) - 40. Zyg-
munt (Ščotka, J. Říha), 52. Kaš-
par (Hanzl, Jarůšek).  Sesta-
va HC Verva Litvínov:  Honzík 
(Janus) – Kubát, Trončinský, 
Ščotka, J. Říha, Jánošík, Štich, 
L. Doudera – Zygmunt, V. Hübl 
(A), Gerhát (A) – Kašpar (A), 
Myšák, Jarůšek – Petružálek, J. 
Mikúš, M. Hanzl – Trávníček 
(C), Helt, Jurčík.                  (jak) 

Sláva probíhala už od rána, 
kdy byla na programu utkání 
nejmenších fotbalistů. Pak byla 
na řadě utkání starých gard Ba-
níku Souš a Baníku Most. Hrá-

lo se také recesní utkání me-
zi týmem soušských fotbalis-
tek a celkem Městského divadla 
v  Mostě. Hráli i fanoušci proti 
mužstvu trenérů a funkcionářů 

klubu. Oslavy vyvrcholily mis-
trovským zápasem A mužstva 
s Dobříší. To skončilo vysokým 
vítězstvím Baníku 7:0, po po-
ločase 4:0. Petr Hlaváček v  zá-
pase dosáhl na svůj první ha-
ttrick v dresu Souše. Další bran-
ky vstřelili Pátek, Malec, Boha-
ta a Nobst.                             (jak)

Plavci Adamec a Andrlová  
vybojovali medaile 

MLADÁ BOLESLAV – V sobo-
tu proběhl v Mladé Boleslavi 
již 42.ročník Ceny Mladé Bo-
leslavi, která je zároveň me-
moriálem Miroslava Trottera 
v plavání.

Plavecký klub Litvínov 
reprezentovalo sedm plav-
ců.V konkurenci 415 závod-
níků ze 27 klubů ČR se dařilo 
dvanáctiletému Petru Adam-
covi získat dvě zlaté medai-
le v disciplínách 50 a 100 m 
volný způsob. Úspěšná by-
la také teprve desetiletá Adé-
la Andrlová, která si vyplava-
la stříbrnou medaili na trati  
50 m prsa.                             (jak)

Chystá se výjezd na  
Ligu mistrů do Györu

MOST - Fanklub DHK Baník Most nabízí možnost vypravit autobus 
na utkání Ligy mistrů do Györu, a to v neděli 17. listopadu. 

Zájemci se mohou nahlásit u paní Hánové, tel.číslo 777 737 763. 
„Prosíme i zájemce, co se hlásili panu Smolovi, aby se ještě nahlási-
li u paní Hánové,“ upozorňuje fanklub Černých andělů. Cena bude 
přibližně 400 korun za dopravu + lístek na utkání. Cena bude ješ-
tě upřesněna.                                                                                      (jak)

Změna sestavy nezafungovala,  
Litvínov v Třinci těsně prohrál

TŘINEC - V netradičním odpoledním čase na sebe narazily dva týmy, 
kterým se v úvodních kolech příliš nedaří. Severočeský Litvínov 
zavítal do třinecké Werk Areny. Domácí fanoušky rozjásal zkušený 
Vrána, když tečí překonal litvínovského brankáře. Ve druhé třeti-
ně se prosadily oba celky, Třinečtí přidali dvě branky, za Litvínov 
skóroval mladík Zygmunt. Naděje vzplály při gólu Kašpara v půlce 
třetí dvacetiminutovky. Verva už však žádný gól vstřelit nedokázala 
a Třinci podlehla.

Baník Souš slavil 100 let trvání
MOST – Velkolepé oslavy se v  sobotu uskutečnily v  areálu fotba-
lového klubu Baník Souš. Zdejší fotbal si připomínal 100 let svého 
trvání. vs.
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Ukončení turistické sezóny a strašidelná bobovka přilákaly stovky návštěvníků
KLÍNY – Krušné hory se 

s  letní turistickou sezónou roz-
loučily velkoryse. Slunečné 
a teplé dny uplynulého víken-
du přilákaly do hor stovky lidí. 
Destinační agentura Krušné ho-
ry spolu se Sport areálem Klí-
ny pro ně připravily dvoudenní 
večerní akci pro dospělé i děti. 
Ohňová šou, vystoupení hudeb-
ních kapel, ale hlavně strašidla, 
která dokázala pořádně vyděsit 
i otrlé povahy, to vše byla láka-
dla, která si ani letos turisté ne-
nechali ujít.                                                                                        

(ink)

Dřív, než se setmělo, užily si děti hry a zábavu. Pak už přišla na řadu strašidla.

Jízdu na bobovce dostali jako odměnu všichni účastníci soutěže Putování 
s Andersenem, kterou pořádal Svazek obcí v regionu Krušných hor. Stačilo 
vyměnit herní kartu za jízdenku.

Tančilo se, zpívalo... prostě byla zábava!

Odměny rozdával i Petr Káš, ředitel Life is Skill. Cenu si odneslo hned padesát soutěžících. 

Čarodějnice na lidskou drobotinu 
shlížely z koňských hřbetů.

Akci spolu se Sport areálem Klíny pořádala Destinační agentura Krušné hory.

Strašidla si dala na sobě mimořádně záležet.

Na akci nechyběl předseda Svazku obcí v regionu Krušných 
hor David Kádner s rodinou.

Součástí programu bylo i vyhodnocení 
soutěže Putování s Andersenem. Telefon si 
vysoutěžila Anička z Nové Vsi v Horách.

Některá strašidla byla jen pro silné nervy.

www.branadocech.cz


