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Výsluní dostane novou šanci
MOST – Sídliště Výsluní má šanci na změnu k lepšímu. Město by mohlo na jeho revitalizaci získat
dotační peníze, které se nepodařilo získat před několika lety. Na Výsluní by se díky tomu mohlo
zrenovovat bydlení, provést dopravní úpravy, vybudovat hřiště, parky a zeleň.
Město Most se znovu snaží získat dotační
prostředky na regeneraci sídliště Výsluní. V uplynulých letech se to nepodařilo, ale letos se opět naskytla možnost získat prostředky z programu podpory

bydlení Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2010
v dotačním programu Podpora regenerace panelových sídlišť. Dotační titul je zaměřen na revitalizaci
veřejných prostranství, což mohou být chodníky,

parky, dětská hřiště, zeleň, mobiliář v panelových
sídlištích s více než 150 byty a podobně. „Před 4 lety
jsme zakončili velmi intenzivní práce týkající se studie revitalizace Výsluní včetně diskusí s občany. Tehdy byl vyhlášen dotační titul, v němž jsme neuspěli.
Vzhledem k tomu, že se rýsuje možnost opět zažádat
o dotaci v příštím roce, shodli jsme se na tom, že znovu zkusíme štěstí.
(Dokončení na straně 2)

Lidé chtějí zákaz alkoholu
Mostečtí konšelé jsou s fungováním protialkoholové vyhlášky v Mostě spokojeni. Od obyvatel
lokalit, jichž se zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti netýká, jsou ale slyšet hlasy nespokojenosti. Veřejnost by totiž ráda, aby vyhláška platila
nejen pro pár míst ve městě.
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Podzemní kontejery
trendem Mostu?
Estetické podzemní kontejnery se zřejmě stanou v Mostě trendem. Vedení města se rozhodlo,
že odpad patří opravdu spíše pod zem než na ulici,
a podzemním kontejnerům dalo zelenou.

Litvínov
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Moderní kamery hlídají
bezpečí Litvínovských
Nové moderní operační středisko se tento týden otevřelo v Litvínově. Tamní městští strážníci
tak získali „bedlivější oko“, které pohlídá bezpečnost a klid ve městě.

Reportáž
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Kde je černo a kde zeleno
Vypovídající mapa černých a zelených míst
v Mostě začala před časem vznikat díky iniciativě
Ekologického centra v Mostě. Na některé jsme se
byli podívat s fotoaparátem. Která místa získávají
plus a která naopak „palec dolů“, najdete na poslední straně tohoto vydání.

Zahražany opět volné?
Prodej se protahuje
MOST – Osud chátrajících
a rozpadajících se Zahražan
je opět nejasný. I přesto, že
město má vážného zájemce
na odkup objektu, už rok
se vlečou jednání o kupní
smlouvě. Potenciální kupec
si diktuje podmínky, které
jsou pro město nepřijatelné.
Pokud se do konce října obě
strany nedohodnou, mostecká
radnice zvažuje, že od záměru
prodeje odstoupí.
Mezi několika zájemci o prodej Zahražan zvítězila firma MS Development. Jednání ohledně
koupě budovy však probíhají už od listopadu loňského roku. Městu ale došla trpělivost a celou věc
chce uzavřít. „Zájemci o Zahražany si navrhli dvě
liberační podmínky. Pokud stoupne míra nezaměstnanosti v okrese Most nad 13 procent, tak dojde
k posunu termínu uzavření kupní smlouvy a druhá
podmínka, která je neméně hloupá, souvisí s prodejem bytů - pokud klesne počet prodaných bytů, tak
by se opět měla prodloužit lhůta pro odkup,“ informovala náměstkyně primátora Hana Jeníčková.
Na takové podmínky však město přistoupit nehodlá. „Doba, kdy jednáme ohledně kupní smlouvy
a o prodeji Zahražan je neuvěřitelně dlouhá. Dařilo
se nám až doposud návrhy jak na naší straně, tak
i na jejich sladit tak, aby došlo ke konsensu, a nyní
společnost MS Development přišla ještě s těmito návrhy. Je to zásadní rozhodnutí. Nebudeme to akceptovat,“ zdůraznila náměstkyně Jeníčková. Město
prodej Zahražan vybrané firmě nevylučuje, apeluje však na to, že termín jednání ohledně kupní
smlouvy na přelomu října a listopadu by měl být
konečný. Pokud se podaří, aby se obě strany de-

finitivně dohodly, Zahražany se konečně prodají.
V opačném případě město celou záležitost uzavře
s tím, že vyhlásí novou veřejnou soutěž na prodej
objektu.
Ze tří vážných zájemců o odkoupení Zahražan vybralo město společnost MS Development,
jejíž záměr se více zamlouval i obyvatelům lokality. „Vyhrál návrh, který byl poněkud futuristický,
ale získal větší podporu obyvatel,“ potvrdila Hana
Jeníčková. Záměr nové zástavby Zahražan počítal
s vybudováním půldruhé stovky bytů. Investor
zde zamýšlel otevřít například obchod a restauraci, vybudovat velkokapacitní parkoviště. Za ruinu
nabídl téměř jedenáct miliónů korun, což převyšuje původně stanovenou cenu osmi miliónů korun, za niž Most Zahražany v minulosti k prodeji
nabízel. Součástí kupní smlouvy by měla být podmínka, že realizace se provede podle stanovené
studie, investor bude konzultovat všechny stavební úpravy s městem a také jednat v souladu s názorem města. Smlouvu by měla nejdříve schvalovat rada města a poté také zastupitelstvo.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Problém Balín“
Není obvyklé, aby se politické
subjekty obracely na redakci
s prosbou o zastavení článků.
Nicméně, stalo se. Několik osob
z KSČM v Mostě nás požádalo, aby nevycházely na určitou
dobu články o jejich soukmenovci, senátoru Vlastimilu Balínovi.
Informace o něm, byť jsou
pravdivé, prý jejich
stranu poškozují.
Podle soudruhů
z KSČM si „Problém Balín“ strana vyřeší sama,
bez účasti médií. Naše redakce se rozhodla prosbě vyhovět, ovšem s podmínkou, že k tzv. „Problému Balín“
se v návaznosti na ohlasy čtenářů v budoucnu vrátíme. Do redakce přišlo 177 dopisů týkajících se Vlastimila Balína, z čehož pouze tři mluví v jeho prospěch.
Ostatní jsou proti němu. Některé dopisy zveřejňujeme
na www.homerlive.cz v rubrice „Problém Balín“, tak
jak si reportáž o požitcích senátora nazvali sami jeho
straničtí kolegové. Vulgární dopisy tradičně nebereme
do úvahy, i když v mnoha případech pobouření pisatelů chápeme. Naprosto souhlasíme se čtenáři, že senátor Balín je veřejná osoba a je dobře uveřejnit o něm
a o všem, co s výkonem jeho funkce souvisí, všechny
veřejné informace týkající se využívání peněz daňových poplatníků. Je dobře provádět i konfrontaci jeho
činů, postojů a jednání s jím vypracovaným etickým
kodexem politika. Redakce obdržela na téma senátor
Balín velké množství dopisů, pravděpodobně i od členů KSČM. Je zajímavé, že tito lidé poukazují na fakt,
že jeho manželka, která je současně jeho asistentkou,
není členkou strany, ale manipuluje se stranickými
dokumenty a má údajně přístup k osobním údajům
členů strany. Vážení členové KSČM, to, co nám píšete,
je závažné, ale řešení je v každém případě jen a jen ve
vaší kompetenci. Redakce vám v těchto věcech těžko
může pomoci.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Vánoce se přesunou od
Repre na 1. náměstí
MOST – Hlavní vánoční strom se letos rozsvítí opět na 1. náměstí.
Vánoční trhy by se měly rovněž přesunout od Repre před mosteckou radnici.
Kromě toho město nakoupilo novou vánoční výzdobu. Tu
rozšíří i do ostatních částí města. Vánoční stromy budou letos
v Mostě celkem tři a chybět nebudou ani v okrajových částech
města, jako je Vtelno, Souš a Čepirohy.
Po dvou letech se vrací hlavní
vánoční výzdoba v Mostě zpět
na 1. náměstí, odkud byla přesunuta kvůli dostavbě obchodního
gigantu před mostecké Repre.
„Hlavní vánoční strom bude zpátky na 1. náměstí. Letos však bude
v Mostě o jeden vánoční strom
méně, instalován už nebude v ulici Višňová, kvůli stavbě, kterou
tam zahajuje investor. Výzdoba
bude i v okrajových částech města,
vánoční strom i letos chystáme do
Vtelna, Čepiroh a světelný kužel,

Celkové náklady na
pořízení vánoční výzdoby
město přijdou zhruba na
jeden a půl milionu korun.
který byl novinkou v loňském roce
a který si tamní obyvatelé pochvalovali, bude zde i letos,“ slíbila náměstkyně primátora Hana Jeníčková. „Vánoční výzdoba není jen
o výměně té rozbité. Té se ani mnoho nerozbije, je odolná a ani neevidujeme, že by ji někdo úmyslně
poničil. Klášterecká firma vymyslela nové typy vánočního osvětlení
a my doufáme, že se bude Mostečanům líbit,“ věří náměstkyně.
Výrobce vánoční výzdoby městu
Most zapůjčí světelný kužel. Kromě toho má radnice přislíbený
i velký světelný adventní věnec.
„Snažili jsme se vždy přijít s nějakou novinkou. Díky dlouhodobé
spolupráci s klášterskou firmou,
která nám výzdobu dlouhodobě zajišťuje, nám sponzorsky zapůjčí i velký adventní věnec, který přijde umístit mezi magistrát
a Central Most,“ prozradila dále

náměstkyně. Město každoročně
světelnou vánoční výzdobu obnovuje. Nově plánuje vyzdobit
ulici Halasovu a také most k děkanskému kostelu. Nové dekory
budou zhotoveny z kabelů s LED
diodami, jejichž předností je zejména minimální poruchovost
a především velmi nízká spotřeba elektrické energie. „Musíme
řadu prvků modernizovat právě i kvůli rekonstrukci veřejného
osvětlení, protože stávající rozvody nejsou na tak velké výkony
uzpůsobené, což je důvod, proč
přecházíme na LED diody. Není
to z rozmaru. Navíc mají mizivou
spotřebu,“ upozornil primátor
Vlastimil Vozka. Most se každoročně pyšní jednou z nejhezčích
vánočních výzdob v okolí a sklízí
za ni i pochvalu ze strany Mostečanů. Do vánoční atmosféry se
zahalí Most tradičně v době adventu, který připadá v letošním
roce na poslední listopadový víkend. „Jednak už je brzy tma večer a dlouho i ráno, a chceme, aby
si ji Mostečané užili. Domníváme
se, že máme jednu z nejhezčích
výzdob široko a daleko, i když se
nemůžeme srovnávat s Prahou.
Hodnotí ji všichni velmi dobře.
Jsme přesvědčeni, že je řešena velmi vkusně a doufáme, že se bude
líbit i letos,“ dodala náměstkyně
Jeníčková.
(sol)

Radní vzali na vědomí zpřesnění zadávací dokumentace
k veřejné zakázce na poskytovatele dlouhodobého úvěru na
rekonstrukci sportovní haly
a prodloužení termínu pro předložení nabídek na 30. 11. 2009.

Majakovského
změní tvář
Osmadvacet nových parkovacích míst vyroste v ulici Majakovského. Současně budou
vybudovány doprovodné chodníky a příjezdová komunikace,
veřejné osvětlení a umístění nádob na komunální odpad. Vítězem veřejné zakázky na tuto
stavbu se stala firma Báňská stavební Most, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1 805 829,80 Kč.
Stavební práce začnou ještě v letošním roce a do jeho konce by
měly být hotovy.

Podchod
a chodníky se
pohnou
Zrušena a znovu vyhlášena
bude veřejná zakázka na rekonstrukci podchodu u bloku 100.
Ministerstvo pro místní rozvoj

(Pokračování ze strany 1)
Studie na regeneraci sídliště
Výsluní, která se týkala komplexní úpravy sídliště, byla
zpracována v roce 2002. Tehdy žádalo město o finanční
prostředky v objemu sta milionů korun. „Uvažovalo se například o částečném ubourání
některých domů, protože problé-

mem sídlišť je, že jsou přelidněná a přehuštěná a je zde hodně
domů. Nakonec se od tohoto záměru ale upustilo. Součástí regenerace sídliště byly ale také úpravy dopravní, nové chodníky,
parkoviště, parky, hřiště, zeleň.
Sídliště změnu k lepšímu potřebuje,“ připustila náměstkyně.
Studii na regeneraci Výsluní do

poloviny listopadu letošního
roku vypracuje architekt Hasík, autor původní urbanistické studie. Žádosti o dotace se
podávají v únoru příštího roku.
Do budoucna však bude podle
mostecké radnice potřeba revitalizovat i ostatní domy ve městě, zlepšit parkování, vybudovat
parkovací domy apod. „Nemá

smysl malovat vzdušné zámky, když na to nemáme ani ve
střednědobém výhledu finanční
prostředky. Co se týče Výsluní,
jde o výhledový plán. Město se
do jeho obnovy bude muset pustit a je potřeba mít k tomu aktualizovanou studii,“ zhodnotil
primátor Vlastimil Vozka.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Horkým želízkem na cenu města ženský sbor
MOST – Kdo získá Cenu města Mostu za rok 2008, budou rozhodovat mostečtí zastupitelé už tento měsíc. Na její udělení obdrželo město celkem 23 návrhů, které doputovaly na odbor školství,
kultury a sportu.
„Objevují se mezi nimi například lékaři, sportovci či umělci,“
prozradila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Mostečtí radní se rozhodli doporučit zastupitelům
ke schválení udělení ceny ženskému pěveckému sboru Clavis
Cordium, a to za úspěšnou reprezentaci města. „Cena města

se bude schvalovat na zastupitelstvu v měsíci říjnu, takže vlastní
udělování ceny předpokládáme
v měsíci listopadu,“ upřesnil
primátor Vlastimil Vozka. Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium byl založen 24. června 1992.
Sborem prošla velká řada žen,
zlom nastal v roce 2005, kdy
sbor vyjel poprvé na meziná-

rodní soutěž, kde získal stříbrné
pásmo. Další úspěchy následovaly pravidelně. V roce 2006 se
sbor zúčastnil mezinárodního
festivalu ve Švédsku, v témže
roce by opět účastníkem stříbrného pásma na mezinárodní soutěži Praga cantat. V roce
2007 reprezentoval sbor ČR na
festivale v Itálii, v roce 2008
získal dvě medaile, bronzovou a stříbrnou na mezinárodní soutěži v Olomouci. Dalším
úspěchem bylo stříbrné pásmo
na mezinárodní soutěži v Praze

2009, opět v tomto roce se sbor
prezentoval na mezinárodním
festivale v Lipsku.
V loňském roce obdržel magistrát šestnáct návrhů na udělení Ceny města Mostu za rok
2007, kterou si nakonec odnesl
bývalý ředitel Základní umělecké školy Josef Zedník za profesionální a úspěšné pedagogické
působení a celoživotní tvůrčí
činnost. Součástí Ceny města
Mostu je věcná cena, pamětní
list a finanční odměna ve výši
pětadvaceti tisíc korun.
(sol)

Občané vyzývají radní:
Zakažte konzumaci alkoholu!

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Úvěr na halu

Výsluní dostane novou šanci

a centrum pro regionální rozvoj ČR totiž městu doporučilo, aby tuto zakázku vyhlásilo
jako otevřené podlimitní řízení. Realizace totiž bude hrazena z Integrovaného operačního programu (IPRM) DEMOS.
Stejným případem je i vyhlášení soutěže na opravu chodníků v ulici Rudolická, které také
patří do IPRM DEMOS. Během
této stavby budou rekonstruovány dlážděné a živičné chodníky a dvě schodiště, zastávka
MHD a vybudovány bezbariérové přechody.

Kanalizace
odstartovala
Výstavbu kanalizace pro 5
rodinných domů v ulici Ke Skále v Rudolicích provede firma
Báňská stavební Most, spol. s r.
o., která s nabídkovou cenou
2 371 131 Kč vyhrála výběrové
řízení.

Parkovišť přibývá
Nové parkoviště vznikne
v ulici M. J. Husa, vybuduje ho
firma VOBAS s.r.o., která s nabídkovou cenou 1 837 674 Kč
vyhrála výběrové řízení.
(sol)

MOST – S fungováním alkoholové vyhlášky, která v Mostě platí
od června letošního roku, je spokojena mostecká radnice. Objevily se však už stížnosti od občanů na další lokality, kde zatím
zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti neplatí. Město proto
zvažuje rozšíření vyhlášky.
Nad zavedením alkoholové
vyhlášky, která se příliš neosvědčila v ostatních městech,
mostecká radnice dlouho váhala. Nakonec dostala zelenou.
„Dlouho jsme váhali před zavedením alkoholové vyhlášky, zda
bude účinná. V současné době je
to ale nástroj pro městskou policii. Podařilo se z větší části negativní jevy eliminovat, ale na druhou stranu se objevily i žádosti ze
strany občanů navrhnout do novely další místa,“ hodnotí téměř
půlroční fungování alkoholové vyhlášky primátor Vlastimil
Vozka. Město sice avizovalo, že
v případě potřeby je možné zákaz alkoholu na veřejnosti rozšířit i na další lokality, což nyní
Mostečané požadují, zatím se
však nechce ukvapit. „Když jsme
vyhlášku schvalovali, shodli jsme
se, že necháme rok na to, aby se
ustálila, aby městská i státní policie získala zkušenosti. Počítáme
proto s tím, že se k ní a jednotlivým místům vrátíme někdy na
jaře, zda-li bude potřeba ji rozšířit či nikoliv,“ vysvětlil Vlastimil
Vozka. Mostečané prý požadují,
aby radnice rozšířila zákaz alkoholu i na městskou tržnici.

Stížnosti se v minulosti objevily
i na oblast parku pod nemocnicí, kde se shlukuje pofiderní
mládež a pořádá zde alkoholové
dýchánky. „Přišel například návrh na omezení konzumace alkoholu v oblasti městské tržnice,
v okolí Kosmosu, s tím, že je to

Alkoholová vyhláška
zakazuje požívání
alkoholu na veřejnosti
v devíti vymezených
lokalitách Mostu:
centrum města, okolí
dvoustovek v ulici Čsl.
mládeže až k Neprakta
klubu, v okolí magistrátu
v ulici Pionýrů a Z.
Fibicha, v ulici SNP, v ulici
Lipová v okolí pětistovek,
v okolí gymnázia a oblasti
2B, v ulicích Moskevská
a Rudolická poblíž Penny
a objektu SPORT, na třídě
Budovatelů ke Kauflandu
a u bloků 89, 90 a 91 na
třídě Budovatelů.

zde nedůstojné. Budeme se proto
rozšířením alkoholové vyhlášky
o další místa zabývat,“ přislíbil
primátor. Zda se ale skutečně
alkohol na tržnici či na jiných
místech v Mostě ještě zakáže,
zatím není jasné. „Je potřeba
říci a upozornit, že někde mohou
být podněty od více lidí, někde to
může být jen podnět k zamyšlení. Nebo se jednat o jednotlivce.
Nejde nám o to, rozšířit zákaz
alkoholu postupně na celé území
města a obcházet tak zákon. Návrhy se tu ale shromažďují a my
se jimi budeme důkladně zabývat
a vyhodnotíme, zda je vůbec potřebné alkoholovou vyhlášku rozšiřovat,“ upozornila náměstkyně
primátora Hana Jeníčková.
Stejně jako alkoholová vyhláška začala v Mostě platit
od června letošního roku i tak

zvaná pyrotechnická vyhláška.
O její účinnosti ale podle vedení města nemůže být zatím
ani řeč. „Zatím ještě nelze pyrotechnickou vyhlášku hodnotit, i když k nám chodí žádosti.
Prubířským kamenem bude období Vánoc a Silvestra. Pomocníkem nám bude i nově instalovaná kamera městské policie na
Hněvíně, z níž vidíme téměř celý
Most a je možné identifikovat
případné problémy,“ ubezpečil primátor Vozka. Podle jeho
slov by mělo dojít i k opravě
zařízení systému na Hněvíně
před hradbami. „Situace, kdy
někdo rychle přijel, odpálil tu
ohňostroj a zase rychle odjel, by
se proto neměla opakovat. Výmluvy tu neobstojí,“ dodal první muž města.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Podzemní kontejnery mají
být v Mostě trendem
MOST – Podzemní kontejnery, které se
poprvé objevily u magistrátu, by se měly
rozšířit i do dalších míst. Nejprve jimi
chce město vybavit oblast sedmistovek
a šestistovek, ale praktické a estetické
nádoby na odpad přijdou umístit i do
problematických lokalit.
Podzemními kontejnery se
kromě ulice Radniční, v úseku
před hlavní magistrátní budovou, může pochlubit také
oblast sedmistovek - v ulici
Kříže a také náměstí Prokopa
Holého, kam je nechalo město instalovat před pár měsíci.
Nádoby by se měly objevit ale
i na dalších místech. „Rozhodli
jsme o tomto způsobu ukládání
odpadu už před půldruhým rokem, máme několik stanovišť,
kde kontejnery už jsou. Prioritně budou podzemní kontejnery
realizovány v přehuštěných síd-

lištích, zejména pak v okolí sedmistovek a šestistovek,“ potvrdila náměstkyně primátora Hana
Jeníčková. Město už vybralo
i vítěze veřejné zakázky na dodavatele. Stala se jím firma Reflex Zlín s nabídkovou cenou
336 199 korun. Stejná firma
zvítězila i v soutěži na dodávku
polopodzemních kontejnerů
SEMI na tříděný a komunální
odpad za cenu 124 712 korun.
„Chceme, aby umístění i odvoz
komunálního odpadu ze speciálních kontejnerů byl řešen
liniově, tedy aby jezdilo jedno

specializované auto v konkrétní
lokalitě a navzájem se při svozu
odpadu nekřížila i jiná vozidla
a nevznikaly zmatky,“ upozornil náměstek primátora Luboš
Pitín. Oblast sedmistovek by
měla být vybavena podzemními kontejnery jako první. Dvě
„hnízda“ už jsou v ulici J. Kříže.
„Počítáme, že budeme doplňovat kontejnery pod zem tak, jak
nám budou přibývat finanční
prostředky. Podle předpokladů
by se u sedmistovek měly objevit
v průběhu příštího roku,“ mapoval primátor Vlastimil Vozka.
Sídlištní oblasti nebudou ale jedinými, kam se moderní nádoby na odpad budou instalovat.
„Chceme vytipovat i kritické lokality, kam kontejnery přijdou.
Stížnosti na velký nepořádek
jsou například u hotelu Viktor. Je to dáno i skladbou lidí,“
prozradila dále náměstkyně Jeníčková. Podzemní kontejnery,
jejichž vzhled oproti běžným

nádobám na komunální odpad
je nesrovnatelně lepší, mají ještě další řadu výhod. „Podzemní
kontejnery jsou vhodné do oblastí sídlišť, kde jsou úzké uličky,
kde stojí zaparkovaná vozidla
a je zde horší průjezdnost. Naopak je neplánujeme do lokalit, jako jsou rodinné domky či
místa, kde není tak velká centralizace komunálního odpadu.
Při větrném počasí nehrozí, že
by ujížděly a nebo se převracely,
odpadky z nich vítr neroztrousí
po celém okolí, a navíc se do nich
jen tak někdo nedostane, aby
dělal nepořádek kolem nich,“
vyjmenovala Hana Jeníčková
pozitiva. Podzemní kontejnery
ani nedávají šanci vhazovat sem
nevhodný, nadměrný odpad,
a to kvůli užšímu otvoru kontejneru. Radnice je přesvědčena, že umístěním podzemních
nádob přispěje k většímu pořádku ve městě.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Konečně!
Zhruba před rokem jsme na
stránkách Homéru poukázali
na podivný zvyk – vyplácení odměn dozorčí radě HC Most s.r.o.
Politici tuto záležitost odsoudili
a vzhledem k tomu, že město hokej významně finančně podporuje, ji dokonce označili za amorální. Řadu měsíců se však nic
nedělo. Nyní se snad ledy konečně
hnou, protože touto otázkou se
konšelé začali zabývat tento týden. Jak moc to myslí vážně, to se
ale teprve uvidí. Redakci je však
známo, že člen dozorčí rady Jiří
Novák se odměny vzdal, za což
ho chválíme. O tom, že částky
na odměny ve společnosti, která
žije především ze sponzorských
darů a z dotace města, nejsou
adekvátní, svědčí odměna předsedy dozorčí rady HC Most s.r.o.
Jána Vagašiho, která za rok činí
cca 90 000 Kč.

Z Rady města Mostu
Na koupališti
klimatizace
i pokladna

lečností Technické služby města
Mostu, a.s.

MOST – Nového vybavení
a rozšíření služeb se letos dočkal
mostecký Aquadrom. Radní
schválili technické zhodnocení
koupaliště Aquadrom v Mostě
ve výši 59 405 Kč, které představuje zabudování klimatizační
jednotky ve vstupní hale, dále
zhodnocení ve výši 68 972,40 Kč
spočívající ve zřízení druhého prodejního místa venkovní pokladny pro letní bazény
a zhodnocení ve výši 3 278 Kč,
což představuje zabudování signalizačního světla k venkovní
pokladně pro informovanost
návštěvníků. Veškeré vynaložené náklady byly hrazeny spo-

Herečka Batulková a tanečník Onder křtili
MOST – Taneční studio Kamily Hlaváčikové se před pár dny otevřelo v Mostě. Jeho kmotry se stali vítězové třetí řady Stardance
Dana Batulková a Jan Onder, kteří zatančili úvodní wals a s majitelkou studia si připili šampaňským.
Kromě Dany Batulkové a Jana
Ondera se během slavnostního
večera představili tanečníci a zároveň lektoři nového studia, které nabízí hodiny tance a cvičení
pro děti a dospělé. Sídlí v šestém
patře Business centra v Mostě na
třídě Budovatelů. „Publikum si

mělo možnost vyzkoušet flamenco, salsu, step, orientální tance,
latinské tance či hip – hop,“ vyjmenovala taneční „chuťovky“
Kamila Hlaváčiková. V nabídce
jejího studia bude i mambo, společenské tance, street dance, ale
i cvičení jako například bodysty-

ling, basic step, thai-box-robics,
step aerobic, step body, jóga
a cvičení rodičů s dětmi. „Lektory tanečního studia jsou vynikající tanečníci jako právě Jan Onder
a Lucie Hunčárová pro společenské tance, La Chiri pro flamenco,
Jana Richterová a Jana Preissová
pro orientální tance, Jitka Ernstová pro step a řada dalších,“
zmínila Kamila Hlaváčiková,
která sama povede kurzy salsy,
flamenca, mamba a společenské

Také v dopravním podniku se
hledají prostředky, jak uspořit.
Významný návrh, jak ušetřit,
údajně předložil předseda představenstva Václav Zahradníček.
Navrhl, aby si členové orgánů
nevypláceli odměny. Na tento
podnět reagoval Ján Vagaši, který údajně doporučil další úsporu
a to ve zrušení bezplatného jízdného svazu bojovníků za svobodu. V případě této skupiny, které by se naopak měla projevovat
úcta a to i touto formou (jako je
zvykem v jiných civilizovaných
a slušných zemích), návrh Jána
Vagašiho je nejenom amorální,
ale vzhledem k nízké početnosti
této skupiny kýžený výsledek nepřinese. Podle ředitele DPmML
Milana Dundra by ušetřená částka za svaz bojovníků za svobodu
činila pouhých 78,5 tis. korun.
(red)

Penzion s novou
střechou
MOST – Na opravu střechy penzionu pro seniory v ulici Albrechtická se chystá město Most. „Vloni byla opravena střecha jednoho
z pavilonu penzionu pro seniory
v ulici Albrechtická. Letos přijdou
na řadu zbývající dva pavilony,“
uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Realizace této stavby bude kryta
z rozpočtu příspěvkové organizace Městská správa sociálních
služeb Most. Radní nyní schválili vyhlášení veřejné zakázky na
opravu této střechy.
(sol)

19.10. - 23.10.

tance. Herečka Dana Batulková
mostecké taneční kurzy sice zaštítila, ale v roli trenérky bude
Jiřímu Onderovi v době hereččiny zaneprázdněnosti výrazně
pomáhat rodačka z Mostu Lucie Hunčárová, která s Onderem
tvoří soutěžní taneční pár.
Studio nabízí pravidelné kurzy od pondělí do neděle a víkendové semináře. Další informace
lze získat na stránkách www.
tskh.banda.cz.
(bar)

Czech POINT dostal třetí místo
MOST – Most obsadil třetí místo za pracoviště Czech POINTu.
To funguje na hlavní magistrátní budově v Radniční ulici od
roku 2007.
Mezi pracovišti Czech POINT
byla vyhlášena soutěž, do níž se
přihlásilo i město Most. Během
konference 3IN eGovernmet,
která se konala v pondělí a úterý
tento týden v Brně, byly vyhlášeny výsledky soutěže. Mostecký
magistrát se umístil na 3. místě
v kategorii nazvané Nejproduktivnější Czech POINT – Praco-

RADA MLADŠÍCH

Kdo nebo co
jsou prťata?

viště s nejvíce výpisy. „Získali
jsme třetí cenu v jedné z kategorií
o Czech POINT, na prvním místě se umístil Liberec a na druhém
pak Praha 1. Třetí místo je báječné a je zásluhou nejen našich
pracovníků, kteří Czech POINT
obsluhují, ale je to i o lidech,
kteří toto pracoviště navštěvují,“
uvedla k ocenění náměstkyně

Verunka Holubová,
6 let

To jsou třeba koťátka, protože jsou strašně
hodně úplně malinký,
ale někdy to klidně můžou být i štěňátka…

primátora Hana Jeníčková. Soutěžilo se ve třech kategoriích,
přičemž Most se přihlásil do
jedné z nich. V soutěži se mohla
objevit jenom ta pracoviště, která zaznamenala v prvním měsíci
od svého zřízení největší nárůst
výpisů. Hodnotila se pracoviště
zřízená od 1. 1. do 1. 9. 2009.
„Pracoviště Czech POINT jsme
měli zprovozněné k 1. říjnu 2007,
takže funguje už dva roky,“ připomněla náměstkyně. Czech
POINT mohou lidé navštívit ve
Tomáš Dostál, 6 let

druhém patře magistrátní budovy, denně od 8 hodin do 15
hodin, v pondělí a středu pak do
17 hodin. Do budoucna město
zvažuje, zda pracoviště nepřemístí na vhodnější místo. „Co
se týká činností, tak by se neměl
Czech POINT nijak měnit, ale
zvažujeme jej umístit do přízemí magistrátní budovy. Vše je ale
o penězích, takže si nejsme jisti,
jestli to v příštím roce zvládneme
uskutečnit,“ nechal se slyšet primátor Vlastimil Vozka.
(sol)

Třeba jsou to malý lidi
a jsou úplně v trávě.

Michal Kořínek, 5 let

Existujou takový bakterie, který žijou v moři
a jsou úplně pidi, můžou být třebas i na písku. A když se potopíš na
dno, tak je můžeš úplně
prťavý vidět. Nebo jsem
viděl u neznámý mojí
kamarádky z venkova
její maminky miminko,
to taky bylo prtě.

Já mám Martina a ten
Terezka Landyšová,
je u babičky, a je strašně
6 let
malej, budou mu dva
roky, a to je prtě.
(sol)

(Na dotazy odpovídaly
děti z MŠ Most, Lidická,
o.p. K. H. Borovského)
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Otázka pro...

Je pravda, že na Kamencovém jezeru skončila sezóna
a vstupné je nyní zdarma? Prý
tamní kemp navštívilo přes třicet tisíc lidí a dostal údajně nějaké ocenění. Zajímalo by mě,
zda je to pravda, pamatuji si
areál jako celkem obyčejný…
Na dotaz odpovídá Kateřina Tichá z tiskového oddělení
správce Kamencového jezera
„Během letošní sezóny kemp
navštívilo 32 298 návštěvníků. Sezóna skončila posledním
zářijovým dnem. Areál jsme
zatím zanechali bezplatně přístupný. Byla by škoda, aby byl
areál mimo sezónu uzavřen může sloužit k procházkám pro
veřejnost. Autokemp Kamencové jezero získal velice dobré
výsledky v anketě o nejoblíbenější kemp roku 2009 pořádané
serverem Dokempu.cz. V Ústeckém kraji se stal jedničkou
mezi kempy. V republikovém
srovnání skončil kempink na

dvacátém místě. V celorepublikovém srovnání rekreační areál Kamencového jezera získal
dobré šesté umístění v kategorii
Sport a zábava, v níž se hodnotilo sportovní zázemí, zábava,
kulturní akce, animační programy, letní kina atd. Svou pozitivní roli sehrálo také otevření
letního areálu Banda, který nabídl velice rozmanitý a hlavně
špičkový program. V areálu vystoupily hvězdy jako je Helena
Vondráčková, Olympic, David
Koller, Monkey Business a další. Kemp letos nabídl řadu novinek jako je aquazorbing a waterbird. Na jezeře je množství
zábavných atrakcí. Provozovatel pořídil nové lodičky a šlapadla. Kemp se neustále zlepšuje.
Velký důraz je kladen také na
bezpečí návštěvníků. Vodní záchranáře provozovatel kempu
vybavil vodními skútry. Areál
byl oplocen a vybaven odbavovacími turnikety. Proti zlodějům kempaře chrání kamerový
systém.“
(bar)

Chcete se zahřát?
Soutěžte o teple
MOSTECKO – Pan Pohoda,
nový 3D mluvčí Tepelné pohody, což je projekt komořanské
teplárny, vyhlásil fotografickou soutěž. Nese název „Vyfoť
si svou Tepelnou Pohodu“.
Soutěž je určena všem bez
ohledu na věk nebo zkušenosti
s fotografováním. Téma je pojaté velmi široce. „Jak si lidé představují svou tepelnou pohodu
nebo co se jim pod tímto pojmem
vybaví, nabízí široké spektrum
možností. Záleží jen na fantazii,“
vysvětluje Miloslava Kučerová
z teplárny United Energy. Fotosoutěž, která končí 11. června
2010 a pokrývá tak časově vlastně všechna roční období, v nichž
mohou zájemci fotografie tvořit. Na první kreativní projekt
pana Pohody, nového maskota

a mluvčího Tepelné Pohody, už
upozorňují také inzertní upoutávky v tisku se sloganem „Dřímá ve vás Saudek?“.
Nejlepší fotografie budou použity k tvorbě kalendáře společnosti United Energy na rok 2011
a jejich autoři budou odměněni.
„Ti, jejichž snímky se v kalendáři neobjeví, však také nepřijdou
zkrátka. Všechny zaslané snímky
budou vystaveny při příležitosti křtu kalendáře společnosti,“
doplnila Miloslava Kučerová.
Výběr fotografií do kalendáře
zajistí komise složená ze zástupců společnosti United Energy
a z odborníků v oblasti kreativity. Výběr tří nejlepších snímků
bude na bedrech veřejnosti, a to
prostřednictvím hlasování na
internetu.
(bar)

Magistrát bez elektřiny
MOST – Bez elektřiny se ocitne
kompletně hlavní magistrátní
budova tento týden po dva dny.
Proud se vypne ve čtvrtek 15.
a v pátek 16. října.
Ve čtvrtek 15. října a v pátek 16. října bude v odpoledních hodinách hlavní budova
mosteckého magistrátu v ulici Radniční bez elektrického
proudu. „Jak sdělila společnost
ČEZ Distribuce, dojde k přerušení dodávky elektřiny v uvedené
dny vždy ve 13 hodin a potrvá
až do 15 hodin,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková a dodala: „Upozorňujeme občany,
že si své záležitosti budou moci

v uvedené dny vyřídit v hlavní
budově magistrátu pouze dopoledne.“ V provozu tedy nebude
ani pokladna, ani žádná z agend
Czech POINT. Výpadek proudu
bohužel znemožní i telefonické spojení s úřadem. „Uvedené
omezení činnosti se týká hlavní budovy magistrátu v centru
města v ulici Radniční, magistrát
v ulici Pionýrů bude fungovat
standardním způsobem,“ upozorňuje občany tisková mluvčí.
Úředníci z důvodu výluky elektrického proudu upraví svoji
pracovní činnost tak, aby nejpozději 15 minut před přerušením dodávky vypnuli veškerou
kancelářskou techniku.
(sol)

Pozemek pod Aquadromem:
Žádný supermarket!
MOST – Pod mosteckým koupalištěm
nebude smět vyrůst žádný
supermarket. Je to jedna ze změn,
kterou podpořili mostečtí zastupitelé,
když schvalovali pořízení osmé změny
územního plánu. Připravuje se také
možnost bydlet místo náhrobků.
Vlastník pozemků v areálu Širák pro
změnu hodlá na Širokém vrchu postavit
dvacet rodinných domů.
Pod Aquadromem je dnes
rozvojová zóna smíšeného
městského území. Mostečtí
radní se však domnívali, že by
se zde měla znemožnit do budoucna výstavba supermarketů
a obchodních center. Odborníci
z odboru regionálního a územního rozvoje mosteckého magistrátu proto navrhli změnit
využití plochy pouze pro účely
bydlení. Bude zde tedy možné
vystavět bytové domy, rodin-

né domy, veřejná prostranství
a související dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemky patří chomutovské stavební
společnosti. Rodinnému domu
se také nebrání u areálu tenisových kurtů, v místě, které zatím bylo vedeno jako území pro
sport. Desítka rodinných domů
by nedaleko tenisových kurtů za
Benediktem mohla vzniknout
také díky plánům jirkovského
developera.

Bydlení namísto
náhrobních
kamenů

Rodinné domy by podle tvůrců
myšlenky svým rázem vhodně
zapadaly do architektury celé
lokality.

Tam, kde je dnes kostelní hřbitov, by částečně mohla
vzniknout obytná zóna. Město v současné době disponuje
přibližně 23 hektary hřbitova.
„Západní cíp hřbitova není využíván, a proto se doporučuje
zmenšení hřbitova právě v této části,“ uvedla Iva Mazurová,
vedoucí odboru regionálního
a územního rozvoje mosteckého
magistrátu. Zmenšením hřbitova dojde k uvolnění plochy,
která bude využita k propojení
nově vznikající lokality u jezera
a zástavby kolem kostela. I při
zmenšení části hřbitova o přibližně dva hektary bude mít
město rezervu asi tři hektary.
Dvacítka rodinných domků
by se v příštích letech mohla
objevit i na Širokém vrchu, nedaleko tamního hotelu se sportovním a rekreačním využitím.

NE pro elektrárnu
Při pořizování 8. změny
územního plánu se také bude
měnit využití území například
na Ovčíně, kde v místě dnešní
zeleně vznikne čerpací stanice
odpadních vod. Pro změnu veřejné prostranství, nejlépe ve formě městského parku, by vedení
města rádo vidělo na nároží ulic
Budovatelů a Jaroslava Seiferta,
u hotelu Viktor, kde již dnes je
příliš zahuštěná zástavba.
Brzdu naopak zasekli zastupitelé záměrům Litvínovana,
který chtěl v Rudolicích nad Bílinou na zelené planině budovat
fotovoltaické panely. Městský
architekt se ovšem vyjádřil, že
podobné záměry s fotovoltaickými elektrárnami by upřednostňoval tam, kde nejsou vidět
ze širokého okolí.
(bar)

Na pozemcích pod Aquadromem žádné supermarkety nevyrostou.

Remek ukázal, co se jí ve vesmíru
MOST – Kluci a holky z mosteckého dětského domova poslali
balíček s keramikou prvnímu československému kosmonautovi
Vladimíru Remkovi. Ten s nimi totiž před pár dny strávil jeden
den, kdy je zasvětil do tajemství letu do vesmíru.
Studenti mostecké střední
školy InterDACT, které se zaměřují na sociálněsprávní činnost, zorganizovali za podpory
programu „Make a Connection“ aktivitu, která zaujala i někdejšího kosmonauta Vladimíra
Remka. Vybrali deset dětí z dětského domova, kterým po tři
dny vysvětlovali, co je to vesmír,
jaké existují planety, co je sluneční soustava. „Chtěli jsme dětem ukázat svět z trochu jiného
úhlu, seznámit je s neobvyklými
úkazy, odpoutat je od počítačů,
ukázat jim zázraky přírody,“
uvedla studentka Kateřina Glaserová. „Záměr studentek zaujal
pana Remka natolik, že osobně

přijel a uspořádal dětem besedu,“ potvrdila ředitelka mosteckého dětského domova Marcela
Stützová. „Ukázal nám stravu,
kterou jedl ve vesmíru. Děti na
něj měly řadu otázek. Jinak jsme
po každé naší přednášce pro ně
připravovali hru, lepily si planetky a podobně,“ popsala ještě studentka Kateřina Glaserová.
Mládež se také dozvěděla, jakou rychlostí se létá do vesmíru
a podobné zajímavosti. „Pan Remek také pozval čtyři studentky
s učitelkou do Štrasburku,“ zmínila Marcela Stützová.
Za překvapivou angažovanost dostane exkosmonaut od
Mosteckých dodatečný dárek.

Připravili pro něj keramickou
výbavu – hrneček s nápisem
„Cesta do vesmíru“ a konvici.
Dárku se pro změnu ještě
v říjnu dočkají i děti z dětského
domova. Příspěvky v jejich pro-

spěch vybrali žáci litvínovské
soukromé střední školy sportovní. „Přinesou jim 1. října nějaké dárky do jednotlivých bytů,“
prozradila ředitelka domova
Marcela Stützová.
(bar)

Unikát: Picasso a Dalí v Mostě
MOST – Další unikátní výstavu legendárních světových kumštýřů představí za pár dní mostecká knihovna. Vystaví díla malířů
jako Pablo Picasso, Salvador Dalí nebo Joan Miró.
Po loňské prosincové výstavě „Andy Warhol a americký
pop-art“ se podařilo na sklonku letošního roku získat další
jedinečnou kolekci obrazů. „Ve
středu 28. října bude ve výstavní síni Zlatá trojka v 17 hodin
zahájena výstava Božská komedie,“ potvrdil ředitel knihovny

Tomáš Ondrášek, který před pár
dny přivezl do Mostu soubor asi
čtyřiceti obrazů, plakátů a bronzových soch od pěti španělských
umělců, které lze bezesporu
označit za ikony výtvarného
umění 20. století. Některé z děl
Pabla Picassa, Salvadora Dalího, Joana Miró, Antonia Saury

či Antoniho Tapiese si milovníci
umění mohou poté pověsit i doma. Výstava, kterou provázejí
patřičná bezpečnostní pravidla,
je totiž prodejní. „Vernisáže se
pravděpodobně zúčastní španělský velvyslanec Jeho Excelence
Arturo Beltrán,“ podotkl ještě
Tomáš Ondrášek. Jak to, že se
najednou vystaví sbírka takové
umělecké hodnoty? „Český emigrant z Německa rozprodává svou
sbírku a v Praze má prostředníka,

který ji zapůjčil. Velvyslanec Arturo Beltrán samozřejmě považuje výstavu v Mostě za propagaci Španělska,“ doplnil Tomáš
Ondrášek. Ve stejný den, kdy se
Zlatá a Stříbrná síň otevřou s díly
světoznámých výtvarníků, začne
ve Velké síni pro změnu Výstava
netalentovaných nadšenců. „Jde
o pokračování z loňska,“ podotkl
Tomáš Ondrášek. Akci dává dohromady mostecký novinář Jan
Pimper.
(bar)
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zpravodajství
Velký průzkum: Školy dostanou techniku
zdarma, zbývá jen změnit přístup
MOST/ÚSTECKÝ KRAJ – Autority za katedrou potřebují popostrčit a blíže se „spřátelit“ s informačními a komunikačními technologiemi 21. století. Vyplývá to z monitoringu úrovně
technických podmínek škol, který byl v Ústeckém kraji v rámci
projektu Otevřená škola proveden pro potřeby zřízení E-center
a školních portálů. Ze setkání ředitelů škol, kteří se před pár dny
sešli v Mostě, vyplynulo, že školy v kraji by uvítaly také získání
projektorů.
Školy, ať základní či střední, by
potřebovaly kvalitnější vybavení
a modernější metody výuky. Na
tom se shodli všichni pedagogové vybraných škol v Ústeckém
kraji, kteří se sjeli ke „kulatému
stolu“ do Mostu. Podle mnohých
potřebují někteří kolegové za katedrou přinejmenším popostrčit. „Mně by se líbilo, kdyby se
některé z našich učitelek skutečně
naučily on-line komunikaci, ne
jen předávání a ukládání dat na
internetu. Myslím například i fóra,“ uvedl mimo jiné Pavel Kosi-

na ze Střední zdravotnické školy
Chomutov.

E-centra vzniknou,
ale co strach
z iPodů?
Ve školách Evropské unie dnes
jeden počítač sdílí dohromady
devět žáků. To je jeden problém
– školy nemají peníze na počítač pro každého žáka a každý
žák nemá takové materiální zázemí, aby mu jej rodiče pořídili.
Částečně tento handicap mají

v Ústeckém kraji vyřešit takzvaná e-centra, která pilotně vzniknou na dvaceti školách. Jednou z prvních základních škol
v Mostě by měla být 8. ZŠ a ze
středních jde o školu diplomacie
a veřejné správy. E-centra budou
vlastně pracovištěm s notebookem, tiskárnou a internetovým
připojením, která budou volně
dostupná všem žákům i v době
mimo vyučování. „Ve finále bych
byla opravdu ráda, aby vznikly
výstupy, na kterých se podílejí
studenti i se svými kantory,“ podotkla ředitelka pilotní střední
školy Vladimíra Ilievová.
Co je potřeba ještě vyřešit, je
podle zveřejněné studie přístup
učitelů samotných. „Učitelé se
stále zdráhají pracovat s digitálními učebními platformami. Nové
nástroje, jako jsou blogy, jsou
pouze pomalu začleňovány do vý-

uky. Více než polovina si myslí, že
učitelé ve svých školách nepoužívají ICT sebejistě. Navíc jim není
jasná vzdělávací hodnota nových
osobních přístrojů, jakými jsou
ipod nebo MP3 přehrávače,“ cituje se ve studii. „Já osobně jako
učitel ze sebe nechci dělat nějakého šaška, který se bude za každou cenu snažit zpříjemnit výuku. Myslím si, že se studenti spíše
budou muset do tvorby autotestů
a podobných věcí nutit,“ nechává
si rezervy pedagog Kosina.

Kantoři nechtějí
tiskárny, ale
projektory
Na mosteckém setkání se však
projevila i určitá nesourodost
v názorech a prioritách některých
zástupců škol. „Řada z nich uvedla, že tiskáren je na školách dost
a nejsou natolik potřebné, jako jsou
dataprojektory umístěné přímo ve
třídách,“ potvrdil názor, který se
nově objevil, koordinátor projektu Pavel Staněk. „Dataprojektory
jsou pro nás užitečnější než tiskárny v e-centru,“ souhlasil například
ředitel 8. ZŠ Roman Ziegler. Jak to
nakonec dopadne, se zjistí během
října či listopadu. Všechny školy,
které se o tuto možnost přihlásily, budou osobně kontaktovány
a přímo na jejich půdě se zanalyzuje, jak by mohl fungovat školní
portál, jaké vybavení je potřeba
a podobně. Bude-li to možné,
bude vše spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.
Lucie BARTOŠ

Sociální demokraté nově sídlí v rezidenci
MOST – Okresní výkonný výbor ČSSD v Mostě má novou
adresu. Z administrativní budovy SHD Komes přesídlil do Rezidence Academia.
Nové prostory jsou umístěny
v ulici Obránců míru, v nepřehlédnutelné obytné i komerční

budově, ke které lze klidnou ulicí dojít i z centra města. Místnosti, které budou využívat sociální demokraté, jsou umístěny
ze zadní části domu, a to v přízemí. „Kancelář ČSSD sídlila v
SHD Komes až v jedenáctém
patře, což bylo nevyhovující.

Tyto prostory vypadají reprezentativně, jsou snadno dostupné
a jsou moderní. A my chceme
být moderní stranou,“ uvedl
po přípitku a přestřižení symbolické pásky předseda ČSSD
a poslanec za Ústecký kraj Jiří
Paroubek, kterému na akci asi-

stoval náměstek hejtmanky Petr
Kouda, šéf ústeckého krajského
výkonného výboru ČSSD Petr
Benda, ale také kandidát na poslance parlamentu Josef Tancoš.
Kancelář je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od
10 do 17 hodin.
(bar)

Jiří Paroubek a Josef Tancoš při slavnostním otevření prostor.

Parkovací domy
budou čtyři?
MOST – Město má vytipované
lokality, kde by mohly vzniknout parkovací domy. Objekty
pro masové parkování by měly
být čtyři.
Jedno z míst, kde by mohl
parkovací dům vyrůst, je v centru města. „Jde o místo parkoviště
mezi Českou spořitelnou a bývalým CVČ,“ sdělil František Jirásek, vedoucí odboru investic
a údržby mosteckého magistrátu. Druhá vytipovaná plocha se
nachází v ulici Jana Palacha mezi
čerpací stanicí Shell a penzionem pro seniory Komořanská.

Třetí v hledáčku je na stávajícím
parkovišti v ulici Velebudická,
v místě naproti bývalé Edece.
Poslední uvažovaná možnost je
v ulici Česká u točny tramvaje
číslo 2. „Zatím se hledá vhodný
investor, který by stavbu zafinancoval. Město by poskytlo pozemek
za zvýhodněných podmínek,“
doplnil František Jirásek. Stavba
je totiž ekonomicky značně náročná. Město by na ni jen těžko
sehnalo potřebné prostředky. Ty
představují odhadem částku kolem jednoho sta milionů korun
na jeden parkovací dům. (bar)

Bránit se chtějí děti i dospělí
MOST – Bezplatné kurzy sebeobrany, které zahájila v říjnu
Městská policie v Mostě pro veřejnost, se těší velkému zájmu.
Strážníci trénují několik skupin. Jednou jsou mladí studenti,
druhou pro změnu úředníci, učitelky či dospělí, kteří prostě
mají pocit, že by potřebovali získat více fyzické připravenosti
pro případný útok v budoucnu. Většina z nich se v Mostě necítí
bezpečně. Nejlepší instruktoři městské policie je učí, jak být na
útok připraven, jak umět využít i tak obyčejnou věc jako je deštník nebo jak co nejlépe v případě nouze zakřičet. „Jde o jeden
z celkem pěti projektů, na které jsme získali prostředky z ministerstva vnitra. Kurz je doplněn odborným poradenstvím psychologa,
který seznámí účastníky s taktickým jednáním s potencionálním
pachatelem a zorientuje je v typologii agresorů,“ doplnil mluvčí
strážníků Luboš Trojna.
(bar)

Další letní třída
MOST – Po 1. základní škole budou mít další mostečtí žáci k dispozici venkovní učebnu. Chystá
se na ni 7. základní škola.
Základní škola v ulici Jakuba
Arbesa by chtěla postavit venkovní učebnu. Vzor může okoukat například u 1. ZŠ, která ji vybudovala v letošním roce, a to za
680 tisíc korun. „Základní škola
J. Arbesa uvolní na výstavbu 120
tisíc korun a zbylou požadovanou část uhradí sponzor, kterého
si za tímto účelem škola sama
sehnala,“ informoval náměstek
primátora Jiří Kurcin. S vybu-

dováním exteriérové třídy by
měla být podle náměstka škola
připravena na složitější údržbu.
„Na 1. základní škole už totiž
venkovní lavičky pocítily práci vandalů,“ zmínil Jiří Kurcin.
Stavba z dřevěných a kovových
prvků tam přitom je umístěna
v oploceném areálu školy.V letošním školním roce zatím 7. ZŠ
stihla například vyměnit hlavní vstupní dveře do budovy, na
které získala finanční příspěvek
díky dotaci v druhém ročníku Grantu Pohoda společnosti
United Energy.
(bar)

Vítěz nepostaví
sběrný dvůr

United Energy se omlouvá za způsobené nepříjemnosti
MOST – United Energy byla
z důvodu dokončení oprav
havárie z 5. a 6. října nucena
v pondělí 12. října v nočních
hodinách odstavit od dodávky
tepla a teplé vody domácnosti
v centru města Mostu. Problém
je již zdárně vyřešen.
V noci z 12. na 13. října přistoupila společnost k dokonče-

ní opravy havárie z 5. a 6.
října na páteřním horkovodním potrubí DN
500, v místě za bývalou
Komerční bankou v Mostě, v ulici Ve dvoře. „Byla
provedena výměna celého oblouku kompenzace, na kterém
byla indikována a prozatímně odstraněna prasklina ve

falcu oblouku,“ uvedla
mluvčí společnosti
Miloslava Kučerová.
Zákazníkům
je
k dispozici bezplatná tzv. Zelená linka
0800 099 099, kde jsou
pravidelně aktualizovány informace o průběhu
oprav. Zároveň je zpro-

vozněn tzv. Zelený mobil, který
je k dispozici prostřednictvím
Zelené linky a kde je možné
hovořit s pracovníkem obchodního útvaru společnosti. Informace jsou rovněž k dispozici na
www.ue.cz.
Všem odběratelům se vedení
společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.
(red)

MOST – Ve stavebnictví se zřejmě, alespoň v Mostě, ekonomická recese neprojevila. Vítěz
zakázky za pět a půl milionu korun na výstavbu sběrného dvora
se jí dobrovolně vzdá.
Druhý sběrný dvůr v Mostě,
který má vzniknout v ulici Zahradní, měla začít stavět společnost Stavan EU. Ta se totiž stala
vítězem veřejné zakázky s nejnižší cenou 5,58 milionů korun.
Sběrný dvůr ale nepostaví. „Vítěz nakonec od realizace zakázky
odstoupil. Důvodem je kapacitní
vytíženost společnosti v daném
období,“ zdůvodnila mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.

Město tedy k uzavření smlouvy vyzvalo druhého stavitele
v pořadí, a to společnost Báňská
stavební Most, která vybuduje
sběrný dvůr za 5,9 milionů korun. „Realizace bude zahájena
ještě letos,“ podotkla Alena Sedláčková. Dokončena by měla být
zhruba v květnu příštího roku.
Uvažuje se, že dosavadní sběrný dvůr v Rudolicích, by se poté
zřejmě zrušil, protože město nepotřebuje dvě taková zařízení.
Nejdražší nabídky na výstavbu nového sběrného místa zaslaly mosteckému magistrátu
firmy Herkul (7,8 milionu korun) a Chládek a Tintěra (8,3
miliony korun).
(bar)
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VODA - TOPENÍ - PLYN
Provádíme záruční a pozáruční
opravy plynových sporáků
a plynových spotřebičů:

Od 1. 9. 2009
bude v provozu nová

autobusová linka
na trase
Most - Bílina - Teplice
Vhodné pro studenty.

Podrobné informace na
www.kavka-bus.cz

BUDERUS
HERMANN
KARMA
MORA
DAKON Kontakt:
Tel.: 476 702 507
VIADRUS Mobil: 731 612 003

GAMA RÁDIO
posiluje svůj
obchodní tým
Právě teď hledáme schopné obchodní
zástupce pro severní Čechy
Co požadujeme?
Zkušenosti s obchodem
Středoškolské vzdělání
Řidičský průkaz skupiny B
chuť pracovat pro rádio
Nabízíme dobrou práci a dobré finanční ohodnocení.

Své pracovní životopisy posílejte na adresu:
S dalšími dotazy se prosím
obracejte na tel. číslo

oh}hypquêzs|%ih

476 124 335

}vkhê¾êwsuê¾ê{vwlu

nebo e-mail:
personal@kavka-bus.cz
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Gama media,s.r.o.
Fr. Halase 845
434 01 Most
nebo dana.petrikova@gamaradio.cz
info také na www.gamaradio.cz

Uzávěrka je 16. října
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Litvínovsko
Moderní kamery pohlídají
bezpečí Litvínovských
LITVÍNOV – Nové moderní operační
středisko slavnostně představila
litvínovská městská policie. To by mělo
pomoci v zajištění větší bezpečnosti
a pořádku ve městě. Modernizace
technologií umožní nyní sledovat
nejproblematičtější lokality Litvínova,
zejména Janov, ale i okolí, kvalitnější
přenos a uchovávání dat.
Tento týden se slavnostně
otevřelo nové, modernizované
operačního středisko Městské
policie v Litvínově. „Nové středisko vzniklo proto, že nejproblematičtější místa Litvínova
dlouhodobě nebyla monitorována kamerovým systémem a samozřejmě toho využívali někteří
k páchání trestné činnosti a přestupkům. Proto jsme přistoupili
k tomu, abychom nejrizikovější
místa, a také nepokrytá pokryli

signálem kamer městské policie,“ zdůvodnil starosta Litvínova Daniel Volák. Nový systém
obsluhují dva lidé v rámci jedné směny. Na tato místa přijala
městská policie čtyři osoby se
sníženou pracovní schopností, a to ve spolupráci s úřadem
práce. „V současné době jsou ve
zkušební době a uvidíme, jak se
osvědčí. Tito lidé musejí už trochu uvažovat jako policisté, tak,
aby jim nic neuniklo, i když jde

o civilní zaměstnance. Musí sledovat každý detail, který se jim
zdá podezřelý. Věřím, že se zapracují,“ doufá velitel litvínovské městské policie Zdeněk
Urban. Vybudování operačního střediska trvalo od července
do letošního září. Město mohlo
tuto investici zrealizovat i díky
pomoci Ústeckého kraje. „Celkové náklady na rekonstrukci kamerového systému a operačního
střediska si vyžádaly tři miliony
a šest set tisíc korun. V loňském
roce nám hejtmanka Ústeckého
kraje nabídla pomocnou ruku.
Dostali jsme jeden milion korun z fondu hejtmanky. Zbytek byla spoluúčast města. Nyní
máme i další sponzory, jako je
například Litvínovská uhelná či
United Energy, nabízejí pomoc
a postupně ji budou i rozšiřovat,“
uvedl místostarosta Litvínova
Martin Klika. Výstavba proběhla od července zhruba do měsíce
září. „Počítáme s rozšířením ka-

Nová technologie
umožňuje definici
alarmových zón,
což bude využito
především u parkovišť
- obsluha nastaví
hlídanou zónu. Dále
automatizaci sledování
pohybu pachatele, kdy
obsluha definuje osobu
utíkajícího pachatele
a systém otáčí kamery
za pachatelem, také
i prodloužení doby
uchovávání záznamu
z kamer.
merového systému. Je potřeba vyměnit kamery za digitální. Pole
působnosti rozšíříme i na Hamr,
ale i dále do Litvínova,“ dodal
ještě místostarosta.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nové operační středisko představili (zprava) starosta Daniel Volák,
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a místostarosta Martin Klika.

Městská vláda šetří
rozpočet i na odměnách
LITVÍNOV – Jako schodkový je zpracován návrh rozpočtu města
Litvínova na rok 2010. Schodek by měl pokrýt revolvingový úvěr
ve výši 85 milionů korun a fond rezerv a rozvoje ve výši téměř sto
a jednoho milionu korun.
I Litvínov si musel při sestavování rozpočtu na rok 2010
pěvně utáhnout opasek. „Propad v rámci daní z příjmů je dost
velký. Museli jsme počítat například s daleko nižšími příjmy z výherních automatů, které máme
na území města, protože zde
v rámci vyhlášky došlo k ponížení počtu, a tím i nižším příjmům
do kasy města, další složkou byly
i příjmy z Celia, tady předpokládáme příjmy ve výši 34 milionů,
které jsou reálné,“ komentoval
místostarosta Litvínova Martin Klika. Litvínov také počítá
s ponížením rozpočtu v případě úhrady ztráty dopravního
podniku, a to částkou čtyřiceti
milionů korun. „V rámci investic
čerpáme prostředky na knihovnu
a Citadelu, jedná se o 80 milionů korun z evropských fondů,
a další peníze, které může město

čerpat, jsou určené na Janov, a to
ve výši 14 milionů korun. Investice byly v plánu bez dotací ve výši
sedmdesáti milionů korun, ale
v rámci úspor se vrátilo do provozního rozpočtu dvacet milionů korun mimo dotace. Zůstává
nám tak okolo 27 milionů korun
určených na investice, kdy musíme vyhodnotit, kam budou směřovat,“ uvedl dále místostarosta
Klika. Podle vicestarosty bude
v rámci investičních akcí Litvínov řešit nezbytné záležitosti.
„Týká se to oprav v rámci škol.
Tam, kde jsou požadavky od hygieny, například na teplou vodu
na WC, osvětlení a podobně
a také na komunikace. Nic však
není rozhodnuto, budeme ještě
jednat, kam prostředky nasměrujeme,“ podotkl Martin Klika.
Podle vedení města k sestavování rozpočtu přistoupila většina

vedoucích odborů a vedoucích
příspěvkových organizací zodpovědně. „Pomohla nám Krušnohorská poliklinika, která přišla
s úsporou zhruba dvou milionů
korun v rámci sociálních služeb. Ušetřit, kde se dá, se snažili také ředitelé škol, kteří hledali
úsporu i u tisícikorunových položek,“ pochválil místostarosta.
Návrh rozpočtu ještě ale není
definitivní. „V současné době se
předkládá do rady města a poté
k jednání do zastupitelstva. Není
to konečná verze,“ dodává místostarosta. Litvínov chce v rámci úspor přiškrtit i odměny.
Radní Petr Myšák (SNK – ED)
navrhl snížit o 20 % částku určenou v rozpočtu na odměny
členům výborů a komisí při zastupitelstvu města, zastupitelům
a radním a druhým jednatelům
ve společnostech města. „Rozpočet jsme sestavovali s ohledem
na předpokládané nižší příjmy.
Město musí šetřit veškeré výdaje. Úspora na odměnách je proto podle mého názoru na místě,“

uvedl radní Myšák. Jeho návrh
Rada města Litvínova schválila
a do návrhu rozpočtu byl zapracován.
Provozní příjmy jsou navrženy ve výši 589 609 tisíc korun a provozní výdaje ve výši
552 295 tisíc korun, provozní
rozpočet tedy vykazuje přebytek ve výši 37 314 tisíc korun.
Kapitálové příjmy jsou zahrnuty
ve výši 13 517 tisíc korun a kapitálové výdaje ve výši 143 487
tisíc korun, kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši
129 970 tisíc korun. Financování na straně výdajů představuje
splátky úvěrů ve výši 8 338 tisíc
korun. Disponibilní zdroje na
účtech města určené na krytí
finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních
akcí a projektů, na něž město
Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či
jiných zdrojů pro rok 2010 jsou
navrženy ve výši 20 000 tisíc korun.
(sol)

Z Rady města Litvínova
Škola se bude
kamarádit s kraji
LITVÍNOV
–
Podepsání
smlouvy o partnerství v projektu vyhlášeném ministerstvem
školství s názvem „REGION
– Program environmentální
výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji schválila Schole
Humanitas Rada města Litvínova. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu. Škola nebude mít na projektu žádnou finanční spoluúčast. Cílem projektu je vytvořit
a ověřit nástroje výuky a výchovy k odpovědnému vnímání regionu pro jeho udržitelný rozvoj u žáků ZŠ a SŠ Ústeckého
a Karlovarského kraje. „Na projekt je celkově schválena částka
9 624 314 Kč. Schola Humanitas
bude poskytovat zkušenosti učitelů při práci se žáky v oblasti
environmentální výchovy, připomínkovat a hodnotit výstupy
z projektu, ověřovat navržené
vzdělávací postupy v oblasti environmentální výchovy na sku-

pinu žáků a podobně,“ nastínila
tisková mluvčí litvínovské radnice Eva Maříková.

Odpad se zdražovat
nebude
LITVÍNOV – Stejnou částku
za odvoz komunálního odpadu zaplatí v Litvínově i v příštím roce. Obyvatelé Litvínova
budou tak platit za sběr a svoz
komunálního odpadu 500 Kč
za rok a osobu. Tato částka nepokrývá skutečné náklady na
jednoho občana města. Dotace
z rozpočtu města na každého
obyvatele činí 410 Kč. V roce
2008 představovaly náklady na
sběr a svoz komunálního odpadu ve městě 17 563 941 Kč.
„Do nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
se nezapočítává nájem a provoz
sběrných dvorů, sběrné dny, likvidace nebezpečných odpadů,
likvidace černých skládek, separovaný sběr a další náklady,
které celkem činí 5 890 070 Kč,“
uvedla tisková mluvčí.
(sol)

S Dudkem se senioři ani
předškoláci nenudili
LITVÍNOV – Knihou srdce
litvínovských čtenářů se staly
v rámci akce Týden knihoven:
Betty MacDonald – Vejce a já,
Stephenie Meyer – Stmívání
a Astrid Lindgren - Děti z Bullerbynu.
Hlavním tahákem knihovnického týdne - v rámci již 13.
ročníku celorepublikové akce
Týden knihoven - bylo vystoupení malíře, ilustrátora a grafika Adolfa Dudka pro MŠ Čapkova s názvem „Hrajeme si na
malíře“. Veselý ilustrátor si pro
děti přichystal hodinku plnou
zábavy i poučení. Nejdříve publiku ukázal své ilustrace v dětských knížkách, na CD nosičích
a v časopisu Sluníčko. Poté malé
diváky seznámil se základními
pomůckami malíře a společně
s dětmi zopakoval základní barvy. Ilustrátor Dudek děti aktivně
zapojil do své show, a tak společně s ním malovaly obrázky
podle říkadel, hádaly kreslené
hádanky a nadšeně spolupracovaly při hravě naučných výtvarných úkolech. „Po dětském
vystoupení odlétl Dudek do Spo-

lečného domu seniorů U Bílého
sloupu, kde pokračoval výtvarnou dílnou pro seniorskou veřejnost s názvem Aktivně kreslit
- aktivně žít,“ řekla s úsměvem
Marcela Güttnerová, organizátorka vystoupení a dodala:
„S Dudkem se prostě v Litvínově
nenudili ani předškoláci ani senioři.“ V rámci tradiční amnestie
pro „zapomnětlíky“ bylo zasláno 340 předupomínek a odpuštěno 29 upomínek provinilcům,
kterým zůstala nějaká ta kniha doma „přesčas“. V knihovnickém týdnu probíhaly akce
i v dětském oddělení. Pořady
s názvem „Hrátky se jmény“ navštívili třeťáci ze základní školy
v Ruské ulici. Vylosovalo se i 11
vítězů zářijových soutěží pro 3
věkové kategorie. Dárkem pro
čtenáře bylo losování o možnost půjčovat si v roce 2010
knihy zdarma. Vylosováni byli
2 čtenáři, po jednom z obou oddělení, kteří v týdnu knihovnu
navštívili. Knihovna také propagovala práci s internetem a proběhl i kurz pro veřejnost Úvod
do internetu.
(sol)

V Janově se dočkají
další chodníky
LITVÍNOV – V Janově se budou rekonstruovat chodníky.
„Do konce letošního roku bude
v Janově pokračovat rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch.
Za zhruba milion a dvě stě třicet
sedm tisíc se opraví zpevněné
plochy u janovské základní školy. Dále bude město rekonstruovat chodníky u služebny PČR
Litvínov – Janov, a to za šest
set sedmdesát šest tisíc korun
bez DPH. Především totiž tento
chodník je už v havarijním sta-

vu,“ uvedla tisková mluvčí litvínovské radnice Eva Maříková.
V případě chodníku u policejní služebny se jedná o jedinou
spojnici mezi horní a dolní částí
Janova. Je velmi využívaná a rekonstrukce je už nutná. Pouhé
opravy by v tomto případě prý
byly nedostatečné. „Řešili jsme
rekonstrukci projektovou dokumentací, chodník bude schůdný
i pro kočárky a imobilní občany,“ doplnil místostarosta města
Martin Klika.
(sol)
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inzerce – servis
Velká scéna
15. října - 19.00 hodin - SLUHA DVOU PÁNŮ
Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií. Vstupné: 150,-130,-Kč.
16. října - 19.00 hodin - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Renesanční komedie o věčném střetu mužského a ženského živlu. Vstupné: 140,- 120,- Kč.
19. října - 19.00 hodin - LIJAVEC
V režii Ladislava Smoljaka uvádí Divadlo Járy Cimrmana. Vstupné: 300,- 280,- Kč.
21. října - 19.00 hodin - MILÁČEK
Paříž konce 19. století je sladkou dobou nevázané zábavy, kabaretů, absintu, barových
tanečnic a nikdy nekončící hry. Uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav. Vstupné: 170,150,- Kč.
22. října - 19.00 hodin - MADONY BEZ KALHOTEK
Diskomuzikál o tragikomice našeho ukradeného mládí. Vstupné: 170,- 150,-Kč.

Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,
učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,
OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 12.00
Telefon 476 202 013, 478 602 013.

NOVINKY
Zlý úmysl – Jackson L.
Četnické příběhy – Sobotka R.
Kalvárie – Braunová P.
Tajemství štěstí – Shimoffová M.
Tchaj-Pan – Clavell J.

Divadlo rozmanitostí
17.10. - 10.00 hod. - BÍLÝ HAD

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

17. 10. - 15.00 h.- BUBÁCI A HASTRMANI
Pohádka Josefa Lady o světě, v němž se lidé setkávají s vesměs hodnými nadpřirozenými
bytostmi. Host, vstupné 60,- Kč.
21. 10. - 19.00 h. - KOZA ANEB KDO JE SYLVIE
Mírně pikantní komedie Edwarda Allbeeho o mírně pikantní záležitosti, týkající se každého
z nás. Host, vstupné 220,- Kč / 200,- a 180,- Kč /.

Hostitel – Meyerová S.
Ten sen – Formanová M.
Sputnik, má láska – Murakami H.
Ulovit miliardáře – Nezval M.
Babicovy dobroty

KINO MOST

ROZPIS NOVINEK

sál MAXI
15. 10. - 21. 10. - 17:30 h. – PROROCTVÍ
Záhadné proroctví studentky z roku 1959. Vstupné 70,- Kč.
15. 10. - 21. 10. - 20:00 h. - ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2
Nájemnému vrahovi byl do těla vpraven jed, který ho zabije, pokud neudrží své srdce
v nepřetržitém stresu. Vstupné 70,- Kč.
22. 10. - 28. 10. - 17:30 h. - DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení J. Šlitra a J. Suchého.
Vstupné 70,- Kč.

Tajemství štěstí - Proč jsou někteří
lidé šťastnější než jiní? Proč má někdo štěstí a někdo smůlu? Čím to je,
že někomu všechno vychází, ale jiný
má pocit, že si na něj osud zasedl?
Osvojte si návyky šťastných lidí, vyhýbejte se zlodějům štěstí, seznamte
se se zákony expanze a univerzální
podpory, nastavte své myšlenky a
frekvenci na štěstí a vytvářejte silné
vibrační pole, která k vám přitáhne to,
po čem toužíte.

sál MIDI
15. 10. - 35 PANÁKŮ RUMU
Vyhrazeno výjimečným, jedinečným okamžikům v životě. Vstupné 65,- Kč.
18. 10 VALL-I
Animovaná komedie, 95 minut, 40,- Kč.
16. 10. – 21. 10. - SIN NOMBRE
Sedmnáctiletý Casper patří k mexickému pouličnímu gangu Mara Salvatrucha, pro jehož
členy je nejvyšší hodnotou smrt příslušníka soupeřícího gangu. Vstupné 70,- Kč.
22. 10. - LOUISE-MICHEL
Dělnice Louise přijde s nápadem na svérázné využití odškodného. Vstupné 65,- Kč.

Autodílna Paroha Libočany
jsme plátci DPH

telefon: 777 646 863
ceny sekvenčního vstřikování
od 25 000 Kč vč. DPH

KINO KNIHOVNA MOST

CITADELA LITVÍNOV
17. 10. - 18.00 hodin - TANEČNÍ ZÁBAVA S MANŽELI HVOZDOVÝMI
Společenský sál, vstupné: 30, - Kč.
22. 10. - 17.00 hodin - TANEČNÍ ČTVRTEK S PICHLOVANKOU
Společenský sál, vstupné: 30, - Kč.
22. 10. - 19.30 hodin - JAZZOVÝ KONCERT
VERTIGO QUNTET & DOROTA BAROVÁ. Citadela – Club Ponorka, vstupné: 150, - Kč.

KINO CITADELA
(začátky v 19.00 h.)
15. 10. – 19. 10. - MUŽI V ŘÍJI - vstupné: 75, - Kč.
18. 10. - 16.00 hodin - PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - vstupné: 10, - Kč.
20. 10. – 21. 10. - MUŽ A JEHO PES - vstupné: 65, - Kč.
22. 10. – 25. 10. – JÁNOŠÍK - vstupné:80, - Kč.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MOST

LPG

17. 10. - 10:00 h. - DO KINA ZA KRTKEM
Správný tón, Krtek a paraplíčko, Dorotka a hodiny aj. Vstupné 20,- Kč
19. 10. - 18:00 h. - VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Toto dílo je prvním filmem pravdivě zobrazujícím poválečné osudy moravské vesnice.
Vstupné 30,- Kč

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 41: „VŽDY HODINU PŘED TÍM, NEŽ PŘIJDOU TY BOLESTI“
Výherci: Lada Bailová (Most), Jana Böhmová (Most), Růžena Komárová (Most)

Přestavby vozů na

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Mimořádné volby: Koho chcete v parlamentu II
Letos na jaře vyhlásila naše
redakce anketu pod názvem
„Koho byste chtěli vidět v parlamentu“ a „Koho byste v parlamentu vidět nechtěli.“ Čtenáři
pak několik měsíců zasílali do redakce své tipy a návrhy. Na konci

června jsme provedli vyhodnocení a výsledek oblíbenosti a neoblíbenosti našich politiků a jiných
osobností v očích veřejnosti byl
skutečně velmi zajímavý. Vzhledem k tomu, že anketa se setkala
s velkým zájmem, rozhodli jsme

se vyhlásit její druhé kolo. Pravidla jsou stejná jako v prvním
kole. Své tipy můžete zasílat na
adresu redakce, e-mailem, prostřednictvím kupónu v našich
novinách, nebo elektronickým,
který je ke stažení na www.ho-

merlive.cz. Vaše návrhy na politiky, které byste rádi viděli či neviděli v parlamentu, můžete zasílat
do 15. října 2009. První výsledky
zveřejníme poslední čtvrtek v září v tištěném i v elektronickém
vydání Homéru.
Redakce



17. 10. – 9.00 – 12.00 hod. - AKVATRHY, vstupné 20,- Kč.
17. 10. – 10.00 hod. - VŮNĚ PODZIMU
Dekorace z přírodnin, vstupné 50,- Kč.

Koho byste CHTĚLI mít na podzim za poslance parlamentu ČR? 
ODS

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

RŮZNÉ:

BYTY, DOMY:

■ Prodám byt SBD 1:4 v Litvínově 8

ČSSD

(u lesa, klidné prostředí, plast. okna,
lodžie + drobné úpravy). Cena 180
000 Kč (dohoda) Tel. 608 161 252
■ Pronajmu byt v sedmistovkách
2:0, 3.p., výtah. Tel. 607 656 863

KSČM

SZ

AUTO, MOTO:

■ Koupím garáž v Hamru u školy,
kosmetiky, pod silnicí i jiné slušné
místo. Tel. 476 753 002
VZPOMÍNKA:

rok, co nás
■ Prodám krouhač na zelí 2x po- ■ Dne 14. 10. to bude
navždy opus-

užitý za 250 Kč. Tel. 608 256 228
■ Prodám funkční mrazák 3 šuplíky, cena 300 Kč. Tel. 476 104 870
■ Prodám plastovou nádobu
1000 l na vodu, cena 1000 Kč. Tel.
605 448 783 Most

SMM

tila maminka,
babička a teta,
paní Marie Hašková z Mostu.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

NABÍZÍME K PRONÁJMU
byty 1+1 v Mostě, ul. Lesní.
Byty po kompletní rekontrukci.

Bližší informace zájemcům poskytneme
na tel. 777 287 069.

jiné význačné osobnosti bez ohledu na
stranickou příslušnost
nebo bez stranické
příslušnosti


Koho byste NECHTĚLI mít na podzim za poslance parlamentu ČR?
ODS
ČSSD
KSČM
SMM
SZ
jiné význačné osobnosti bez ohledu na
stranickou příslušnost
nebo bez stranické
příslušnosti
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Nový film o proměně měsíční krajiny viděli první diváci
MOST – Nově natočený film, který zobrazuje poetickou stránku
obnovené krajiny severních Čech a změnu, kterou za sto let prošel
způsob těžby hnědého uhlí, má za sebou první veřejné uvedení.
Premiéra snímku „Černobílá barevná“ se přitom nekonala v kinosále, ale na mostecké
Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě. „Jsme rádi,
protože náš film je určen právě
pro mladé. Chceme jej dostat do
škol, čemuž odpovídá i kratší stopáž dvaceti minut. Střední škola

diplomacie a veřejné správy, která
sama premiérové promítání iniciovala, náš záměr dobře pochopila,“ uvedl Stanislav Štýs, autor
filmové myšlenky, lesní inženýr,
který je známým odborníkem
na rekultivace. On i jeho stejnojmenný syn, který je producentem filmu, byli prvnímu odvysí-

lání osobně přítomni, aby znali
následnou reflexi studentů. Ještě
před promítáním si „otec české
rekultivační školy“ neodpustil
studentům představit unikátní publikace k danému tématu
a přinesl žákům ukázat i knihu
„Proměny měsíční krajiny“, kterou před lety napsal spolu s Liběnou Novotnou, dnešní mluvčí skupiny Czech Coal, která se
rovněž na premiéru filmu do
prostor střední školy dostavila.

Řadu prostor pro natáčení
zpřístupnily tvůrcům Severočeské doly Chomutov. „Severočeské doly přivítaly nápad natočit film o století rekultivací na
severu Čech, protože české rekultivace zaznamenávají velké mezinárodní uznání,“ uvedl Vladimír Budinský, ředitel strategie
a komunikace Severočeských
dolů Chomutov a dodal: „Filmařům jsme vyšli ve všech ohledech
vstříc. Stanislav Štýs je mimořád-

nou postavou naší rekultivační
školy a film o jeho práci je vlastně
poctou všem odborníkům, kteří se rekultivacemi po desítky let
zabývají.“ Vladimír Budinský se
nemohl na první veřejné promítání dostavit, film viděl s předstihem. „Považuji film za velmi
dobrý. Vím, že bude promítán
na letošním Ekofilmu a doufám,
že jeho diváky zaujme,“ uvedl
po jeho zhlédnutí. „Naše škola
hodlá v medializaci našeho re-

gionu pokračovat i dále, odvysíláním filmu jsme svou osvětovou
činnost neskončili. Naši studenti
se například hodlají zapojit do
fotografování rekultivovaných
míst a vzniklé fotografie budou
přihlášeny do soutěže,“ zmínila
ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy Vladimíra
Ilievová, která filmovým tvůrcům nabídla pomocnou ruku
při snaze dostat snímek do škol
v České republice.
(bar)

Štýs & Štýs v roli filmařské
MOST – Paul Rosdy, který film
„Černobílá barevná“ režíroval,
jej v nedávném rozhovoru přirovnal k americkému městu.
Není divu, že si odborník na
krajinné rekultivace Stanislav
Štýs se svým synem pro nápad
pozitivního filmu o Mostecku
a jeho proměnách vybrali právě
tohoto rakouského dokumentaristu (rozhovor s ním přinesl týdeník Homér v jednom z minulých čísel). Na jejich společném
přístupu k filmové látce je také
netradiční, že dokázali hravě
a neotřele spojit téma těžby a rekultivací s dětmi. Jaké to mělo
přínosy a kdy se film dostane na
plátna kin, prozrazují v následujícím dvojrozhovoru Stanislav Štýs starší, ekolog a filmový
i skutečný dědeček dvou dětských protagonistů, a Stanislav
Štýs mladší, germanista a producent.
Jak vlastně děti na celé natáčení a na místa, do kterých se
vesměs asi dostaly poprvé v životě, reagovaly? Nebylo například to, co je někdy dospělými
vnímáno negativně, pro ně naopak místem velmi atraktivním a dobrodružným?
Štýs st.: Ne na některé, ale na
všechny navštívené plochy se
dostaly poprvé v životě! Pro mě
to byla mimořádnost, ale ony ji
braly jako samozřejmost. Děti
do těchto míst nechodí s předsudky. Jdou prostě do nějakého
nového terénu, protože každé
dítě objevuje stále něco nového.
Takže pro ně to nově objevované nebylo vůbec apriori špatné.
Během filmování byly naprosto
přirozené. Neučili jsme je žádný
text. Ani jediné slovo se jim nevkládalo do úst. Já jsem si s nimi
například sedl na lavičku před
Tomáš si pomalu zabalil svačinu, kterou mu matka ráno
připravila na kuchyňskou linku.
Posledním pohledem na hodiny se přesvědčil, že už skutečně
musí jít. Je nejvyšší čas. V duchu
zatoužil, aby spolužáci už byli ve
třídě. Když půjde pozdě, nemůže nikoho potkat. Oddálí tak tu
chvíli, kdy bude muset čelit partě kluků, pro něž se stal terčem
hned první den, kdy se s rodiči
do města přistěhoval. Tomáš nebyl typickou obětí šikany. Nebyl
ani výjimečně chytrý, nebyl plachý a v původní škole měl hodně
kamarádů. Chodil ke skautům
a byl šťastný. Když ale dostal
otec dobrou práci ve vzdáleném
městě a rodina se musela přestěhovat, Tomášův život se od základu změnil. Místní parta chuligánů si na Tomáše od začátku
zasedla. Viděli v něm příležitost
pobavit se na úkor někoho jiného, nového. A Tomáš ve městě
nikoho neznal. Nebyl nikdo,
kdo by se za Tomáše postavil.
Zastal se ho. Tomáš si z každodenního setkání s pětičlennou

schodiště, které se teď zrovna
opravovalo. Před čtyřiceti lety
jsem ho fotografoval. Ukazoval
jsem jim snímky, jak to předtím vypadalo a ptám se, co to je.
A Davídek na to: „To je sopka.“
A vnučka, jeho sestřička, říká:
„Ale ne, to vypadá na Bořeň.“
Ony prostě mají určitou představu o svém okolí, o osvětě,
a tu minulou skutečnost opravdu přirovnávaly k těmto mimořádnostem. Pro ně to bude
každopádně zajímavá životní
epizoda, až se třeba po padesáti letech podívají na film, který
jsme chtěli orientovat právě především pro děti a pro mládež.
Jak se vlastně film dostane
k mosteckým divákům?
Štýs st.: Předpokládáme, že
zajistíme, aby se natočil a rozmnožil na DVD a distribuoval
se do škol, protože spíše přes
děti se dostaneme k rodičům
a k veřejnosti, která je tady
zapšklá. Nechává se ovlivňovat dlouholetým atakem, negací některých sdělovacích
prostředků, které mají pochopitelně ohromnou publicitu.
Myslím tím především filmové
prostředky. Vzniklo zde několik filmů a ani jeden z nich
neukazoval Mostecko v pravé
podobě. Vždycky šlo jen o cílený výsek toho černého, a nejenom z hlediska přírody, ale
i lidské komunity. Negativní
pohled na tento region se tím
prodlužuje. My víme, že samozřejmě v republice nezvrátíme okamžitě tento pohled, ale
chceme realisticky ukazovat, že
to pravda není a že se tady situace radikálně změnila. Vtip je
v tom, že když sem někdo přijede, tak neví, že zalesněné svahy Velebudické výsypky jsou

výsledkem rekultivací. Neví,
že park na Hrabáku je vnitřní převýšená výsypka. Neví,
že vinice jsou na výsypce a že
vlastně celé okolí je rekultivované. A nejenom návštěvníci,
oni to leckdy nevědí ani místní. Mladí to samozřejmě nemohou vědět vůbec, protože to
nezažili. A u mladých funguje
korekce v našem „harddisku“,
že zapomínáme na to špatné.
Zaplaťpánbůh, protože kdybychom neuměli zapomínat, tak
bychom tu hlavu měli přecpanou množstvím údajů, které by
nám ze života dělaly galimatyjáš. Je třeba vše stavět do reality. Dá se to ukázat nejenom
na bázi sdělení literárního, ale
především obrazového, které
má větší vypovídací hodnotu.
Proto film.
Na minulý film, který v Mostě pan režisér Rosdy točil, získal evropský grant. Jak jste ale
film financovali nebo produkovali nyní?
Štýs ml.: Film byl vytvořen
v produkci naší společné firmy,
kterou máme s otcem - Ecoconsult Pons. Hlavní měrou nás
podpořily Severočeské doly, a to
především svým nasazením,
otevřeností, pomohly nám s organizací a se spoustou věcí, které bychom jinak nemohli zvládnout. Za to jim patří velký dík.
Štýs st.: Budeme se snažit
uplatnit náš film na říjnovém
festivalu Ekofilm 2009, což je
Mezinárodní filmový festival
o životním prostředí, přírodním
a kulturním dědictví v Evropě.
Štýs ml.: To bude první krok
života filmu a pak bychom ho
rádi dále dostali více mezi lidi.
Štýs st.: Když se to povede,
tak bychom se rádi dostali do

partou spolužáků odnášel modřiny a oděrky. Měl z nich strach.
Tělo ho bolelo už předem. Nikomu ale o svém trápení neřekl.
Nesvěřil se rodičům a neobrátil
se ani na učitele. Stále doufal, že

lou sestru do školky, protože
rodiče se zdrží v práci. Tak se
alespoň vyhne klukům, kteří na něj budou čekat. Čtyřletá
Monika byla mrzutá, že pro ni
nepřijela maminka. S bratrem

Cesta do pekla
to kluky přestane bavit. Doufal, že jednou dosáhnou
hranice, kterou už
nebudou chtít překročit a pak mu
dají pokoj. Zatím
se ale teror stále
jen stupňoval.
Tomáš věděl,
že dlouho už
nevydrží. Bude
muset
něco
udělat. Do školy
přišel až po zvonění. Cestou nikoho nepotkal,
a tak si alespoň
na chvíli oddechl.
Po škole nepůjde rovnou domů. Musí pro svou ma-

bude muset šlapat domů pěšky.
Nafoukla si pusu a s bráškou
nepromluvila ani slovo.
Tomáš ji nechal. Šlapala vedle něj, on si
poslouchal písničky
z MP3. Když je uviděl postávat na rohu
ulice, popadl Moniku za ruku. Rozhlédl se, aby našel
jinou cestu, ale už
si jich všiml. Snad
ho nebudou trápit
před jeho malou sestrou. Strnule prošel
kolem party kluků,
kteří tentokrát skutečně neřekli ani slovo. Tomáš si s úlevou oddechl. Věděl,

Výklad před studenty si vyslechla i mluvčí
skupiny Czech Coal Liběna Novotná.
rodin i přes televizi. A jestli to
dobře dopadne, tak máme představu jej poté otitulkovat také
anglicky a díky tomu přihlašovat i na mezinárodní festivaly,
čímž by se záležitost našeho regionu dostala do světa.
Určitě mi ale dáte za pravdu,
že leckdy základní fakta o rekultivovaných plochách Mostecka
neznají místní obyvatelé, natož
„svět“…
Štýs st.: Máte pravdu. Já vám
řeknu extrémní příklad z poslední doby. Možná jste si všimla, že jsem vybral čtyři fotografie - panoramata, nechali jsme
je zvětšit a pověsit v jednotlivých patrech magistrátu. Když
jsme to pověsili, tak jsem se díval zrovna na profil Mostu přes
vinice. Vedle si stoupla asi čtyřicetiletá paní, kouká na obraz

a říká mi: „Tady jsou v Mostě vinice?“ Já jsem jí povyprávěl, jak
to vzniklo. A ona povídá: „Vidíte, já pracuji tady na magistrátu
a nevím to.“
To vás jistě nepotěšilo. Proč
jste si pro svůj film vybrali právě režiséra Rosdyho?
Štýs ml.: Přestože to tady
částečně zná, přes dobrou přípravu, kterou měl i na prvním
filmu a kterou jsme společně
dělali i u druhého filmu, tak je
stále někým, kdo není odsud.
Když jsme na začátku přemýšleli, jak film pojmout, co s ním
udělat, jaké by měl mít vyznění,
tak mě napadlo, že by to – přes
úvodní odpor všech ostatních
– měl dělat někdo úplně zvenku,
kdo neví, jak to tady v jednotlivostech funguje a není zatížený
tím, že by zde bydlel. Na druhou

že druhý den cestou do školy
to bude o to horší. Přesně o tu
denní dávku, které byl dnes
ušetřen. Hlavně, že mu dali pokoj před Monikou. Sestra by se
vyděsila, brečela by a určitě by
všechno řekla rodičům. Jak věděl předem, ráno na něj parta
kluků čekala už před domem.
Rozhodl se, že se už trápit nenechá. Už toho bylo dost. Věděl,
že se neubrání, když ho budou
chtít zbít, ale alespoň to zkusí.
Když došel k pětici ušklíbajících
se spolužáků, už věděl, co jim
řekne. Nechce se prát. I když na
každého zvlášť by stačil. Jestli se
ho jen dotknou, půjde k lékaři.
Nechá si ošetřit všechny nové
i staré rány. Pak všechno řekne
rodičům i učitelům. Jeho otec
má vliv. Nechtěl to použít, ale
ubližovat už si nenechá. Ať si
to vyřídí rodiče. Do kluků vjel
vztek. Už to nebyla sranda. Nechtěli, aby jejich rodiče museli
řešit cokoliv ve škole nebo s Tomášovým otcem. Jestli jenom
cekne, třeba se může něco stát
té malé holce, co si ji včera tak

pěkně vedl. Třeba spadne pod
auto. Nebo jí někdo nešťastnou
náhodou zlomí nohu. Tomášovi
zatrnulo. Oni vyhrožují Monice. Ten den šel Tomáš místo do
školy za otcem do práce. Musí
mu to říct. Otec vyslechl Tomáše bez přerušování. Trochu
nevěřícně si prohlédl modřiny na synově těle, které Tomáš
před rodiči až dosud ukrýval.
Pak odvezl syna do školy a šel
rovnou do ředitelny. Tuto záležitost bude řešit policie. Do
školy se postupně začali sjíždět
rodiče všech pěti kluků. Tomáš
pozoroval, jak jeden po druhém
odchází do ředitelny. Nechtěl to
takhle řešit, ale nedali mu jinou
možnost. Odpoledne konečně
půjde domů v klidu. Nebude se
ničeho bát. Na cestě mezi domovem a školou ho tentokrát
nečekala celá pětice. Se dvěma
kluky si snad poradí. Práskači,
zasyčel na něj nejstarší z party.
Jeho otec si z kázání ve škole nic
nedělal. Bylo mu jedno, co syn
dělá. Klidně pošle kluka do nápravného ústavu, když to budou

stranu – tím, že je tu vzdálenost místní, jazyková, kulturní
– nám film dal o hodně větší
práci, než kdybychom jej realizovali s někým odsud. Jazyková
přesnost při natáčení a následně
při střihu je velká. Pracujete se
slovem, s přesným významem
některých vyjádření, takže jsme
se hodně zapotili, ale o to sladší
ovoce to nakonec přinese.
Štýs st.: Já bych doplnil ještě
jeden postřeh: Výsypkové pustiny mají asi podobné kouzlo,
jako mají pouště pro naše turisty, když přijedou do Egypta.
Pro Egypťany je to symbol smrti
a my, když tam přijedeme jako
turisté, na to koukáme jako na
něco atraktivního. Má to něco
společného.
Děkuji za rozhovor
Lucie BARTOŠ
učitelé chtít. Ten den už Tomáš
neměl strach. Šel klidně dál. Netušil, že pro toho kluka to byla
poslední kapka. Půjde ze školy
kvůli Tomášovi. Otec ho klidně potopil. Bylo mu už všechno
jedno. Stejně skončí v ústavu, tak
ať si to Tomáš alespoň pořádně
odnese. On a jeho stín, který ho
všude následoval a dělal všechno pro to, aby se mu zavděčil, to
dají tomu spratkovi protekčnímu pořádně vyžrat. Pustili se do
něj ve chvíli, kdy je chtěl s hlavou hrdě vztyčenou minout. Pár
ran a kopanců, kterým se Tomáš
pokusil celkem úspěšně bránit.
V okamžiku, kdy kolem projížděl autobus, strčili společně do
Tomáše. Výkřik a skřípění brzd
se spojily v jeden zvuk. Učebnice ze školní brašny zůstaly ležet
rozsypané na chodníku. Spokojeně sledoval, jak se lidé sbíhají.
Pod koly autobusu ležel Tomáš
nehybně. Kolem hlavy se mu
rozlévala kaluž krve. Byl spokojený. Tak to chtěl. Pro něj začíná
cesta do pekla. On ji nastoupí
s plnou parádou.
(pur)
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Hokejisté HC Benzina Litvínov dvakrát za
sebou vyhráli a už nejsou předposlední
LITVÍNOV/BRNO – Dva zápasy a plný počet šesti bodů. Tak
taková je bilance dvou extraligových kol, tedy 14. a 15., pro HC
Benzina Litvínov. Díky tomu se
Litvínov odlepil od předposlední příčky a posunul se v tabulce
až na 11. místo.
Ještě ve čtvrtek týmu hrozilo,
že v neděli bude jeho náskok na
poslední Brno vymazán. Dnes
má na chvost tabulky náskok 12
bodů. A po jedenácti kolech poprvé opustil předposlední příčku extraligového pořadí.
Hvězdou obou zápasů se stal
křídelní útočník Peter Jánský.
V souboji s Mountfieldem České Budějovice dva góly dal a na
jeden nahrál. Při utkání v Brně
si připsal jednu branku a jednu

asistenci. Celková bilance za dvě
kola tak zní 3 + 2, a to už je velice slušné. Ve všech případech,
kdy střílel góly, uplatnil zejména
svou bruslařskou rychlost. Navíc v posledních čtyřech kolech
jej ČT vždy vyhodnotila jako
nejlepšího litvínovského hráče
v zápase.
Výsledky HC Benzina Litvínov ve 14. a 15. kole:
HC Benzina Litvínov –
Mountfield Č. Budějovice 5:2.
Branky a nahrávky: 26. Gerhát (Pilař, Kroupa), 27. V. Hübl
(Černý, Švarný), 29. Jánský (V.
Hübl), 39. Jánský (Reichel, Švarný), 47. Reichel (Lukeš, Jánský)
– 23. Gřegořek (Gulaš, Sailer),
60. Ptáček (Vak, Sailer). Třetiny
0:0, 4:1, 1:1.

se o to postaral Pulpán. V první třetině se hrál oboustranně
útočný hokej. Do vedení se dostali hosté zásluhou Mocka, který využil početní převahy svého
týmu. Do druhé třetiny vstoupili domácí s touhou vyrovnat,
což se jim podařilo, když ve 24.
minutě střílel obránce Bombic.

Knakal zachránil gólem
v poslední minutě bod
MOST – Obránce Martin Knakal už poněkolikáté svým gólem
v závěrečných minutách utkání
spasil mostecký Baník. V utkání
11. kola II. ligy tak hlavně zásluhou jeho přesné trefy domácí
Most remízoval s Čáslaví 1:1.
Mostečtí nemohli v zápase
využít hned čtyři hráče stálého
kádru. Kromě zraněných Jedináka, Štumpfa a Boutasgounta chyběl i Keňan Oboya, který
v neděli bojoval se svým reprezentačním výběrem v Tunisku.
Hosté šli do vedení už po
čtvrthodině hry, kdy se prosadil Okleštěk, který střelou ze 40
metrů překonal Palečka v mostecké brance.
V dalších minutách se domácí
po tak trochu mdlém úvodu začali více prosazovat, ale k vyrovnání to nevedlo. Až v poslední
minutě Andreiův centr přizvedl
hlavou Tonev a Knakal nekompromisní ranou zaslouženě vyrovnal na konečných 1:1.
Baník enormním úsilím doma
už podruhé v sezoně vydřel remízu v závěrečných minutách.

A stejně jako proti Žižkovu se
trefil Martin Knakal.
„Nezačali jsme vůbec dobře.
Prvních patnáct minut se nám
prakticky nic nedařilo a vše to vyvrcholilo inkasovanou brankou,“
začal hodnocení zápasu mostecký kouč Jorge Aňon. „Snažili
jsme se vpředu něco vymyslet, ale
Čáslav bránila pozorně a dobře,“
uznal s tím, že jeho svěřenci se
sice tlačili do zakončení, zkoušeli se prosadit kombinačně,
centry, rohovými kopy, standardkami, ale nic nevycházelo
tak, aby z toho padl gól. „Čáslav
byla v defenzívě opravdu kvalitní. Prokázala zkušenost. Řekl
bych, že to byl vyrovnaný zápas,
remíza je podle mě zasloužená,“
uzavřel Aňon.
FK Baník Most – FC Zenit
Čáslav 1:1 (0:1)
Branky: 90. Knakal – 15.
Okleštěk. Rozhodčí: Ochotnický – Zlámal, Štěrba. ŽK: Andrei, Tonev, Fleišman, Hofmann
– Okleštěk, Haniak, Klučiar, Kotrba. 958 diváků.
(ok)

Plavecká štafeta měst
v teplickém Aquacentru
TEPLICE – Tradiční plavecká
štafeta měst na 500 x 100 m se
konala v teplickém Aquacentru.
Nejlepší dosažený čas v bazénu
na stometrové trati byl 0,54 minuty.
Soutěž pořádal Dům dětí
a mládeže Teplice a zúčastnit se
jí mohl každý, kdo libovolným
stylem dokázal uplavat vzdálenost 100 metrů. Součástí letošního ročníku byla i vložená
soutěž o ceny, určená základním
a středním školám a sportovním oddílům, které se zúčastni-

ly akce za město Teplice. Navíc
pro lidi to byla také šance, jak se
dostat do plavecké haly zadarmo. Stačilo zaplavat 100 metrů
a bazén byl k dispozici pro další
radovánky. Podle Jitky Kopecké
z DDM letos byla účast plavců
oproti předchozím letům o něco slabší. Do soutěže se zapojilo 506 účastníků, přičemž nejmladšímu plaváčkovi bylo pět
let, naopak nejstarší byla 66letá
žena. Mezi nejmladším a nejstarším plavcem tak byl rozdíl
61 let.
(ok)

Opět v pátek se bude hrát
v Litvínově extraligový hokej.
Na Zimním stadionu Ivana
Hlinky přivítá domácí HC Benzina Litvínov celek pražské Slávie vedený koučem Vladimírem
Růžičkou. Zápas začíná tradičně
od 17.30 hodin.

Hokejistky deklasovaly
tým Berouna
Družstvo Berouna vysoko deklasovaly hokejistky HC Benzina Litvínov. Ty v dalším utkání
I. hokejové ligy žen své soupeřky navíc na jejich ledě přestřílely
10:2. Branky vítězek: Chmelová
4, Horáková 2, Zíbarová 2, Eibinová a Rauchová.
Kometa Brno – HC Benzina
Litvínov 1:3. Branky a nahráv-

ky: 8. Šindel (Novák, Erat) – 30.
Jánský (Jenáček), 49. V. Hübl (Je-

náček), 53. Lukeš (Jánský, Reichel). Třetiny 1:0, 0:1, 0:2. (ok)

Chomutov si drží neporazitelnost,
tentokrát ale ztratil bod s Chrudimí
CHOMUTOV – Hokejisté prvoligového KLH Chomutov dosud v novém ročníku nepoznali
hořkost porážky. Nestalo se tak
ani v utkání 9. kola, kdy hostili
na svém ledě Chrudim.
Hosté sice byli houževnatým
soupeřem, ale nakonec odjeli s porážkou. V prodloužení

Na extraligový hokej
opět v pátek

Ve třetí třetině branka nepadla a tak utkání dospělo do prodloužení. V tom měly výhodu
přesilovky 4 na 3 domácích, kteří dokázali nedisciplinovanost
hostů potrestat Pulpánem už po
43 vteřinách.
KLH Chomutov - HC Chrudim 2:1p
(ok)
V 10. kole fotbalové divize skupiny B se z našich
zástupců dokázali prosadit
pouze Chomutov a rezerva FK Teplice. Další dva na
body nedosáhli.
Chomutovští doma hostili rezervní celek SK Kladno a svého soupeře nakonec
přehráli 2:1, když jejich góly
stříleli Daneski a z penalty
Zaťko. V Dubí, kde FK Teplice B hraje svá domácí utkání, se hrálo derby mezi domácím týmem a hostujícím
FK Litvínov. Tepličtí nakonec zvítězili 2:0 po přesných
trefách Melunoviče a Pavlíčka. Stejným poměrem prohrála juniorka Baníku Most,
která na hřišti v Braňanech
podlehla Čelákovicím a poprvé tak v domácím prostředí ztratila body.

Hokejbalové naděje si
zatrénovaly s mistrem světa
MOST – Akce Hokejbálek s mistry světa, která měla napomoci
rozvoji hokejbalu a zvýšení jeho
popularity mezi širokou veřejností, se uskutečnila v Mostě
v Areálu netradičních sportů.
V Mostě se trénovalo pod
dohledem mistra světa a odchovance HBC Pento Most
Aleše Kypeta. Je pravdou, že
děti z mosteckých škol, pro kte-

ré byla akce zejména určena,
nedorazily, ale v hale byli žáci
Penta, kteří si s úspěšných reprezentantem a odchovancem
mosteckého hokejbalu rádi
vyzkoušeli některé tréninkové prvky. Navíc dravý forvard
a věhlasný střelec ochotně se
skupinkou mladých mosteckých nadějí zapózoval pro objektiv fotoaparátu.
(ok)

V sobotu se hraje prvoligové
hokejové derby mezi dosud neporaženým a vedoucím Chomutovem, který hostí na svém ledě
od 17.30 hodin celek HC Ústečtí
Lvi Ústí nad Labem. Očekává se
velká divácká návštěva, nejen
z okolí. Do Chomutova se totiž chystá také početná výprava
z Ústí.

Tepličtí sehrají odvetu
poháru až v listopadu
Až ve středu 11. listopadu se
bude od 17.00 hrát odveta osmifinále Ondrášovka Cupu mezi
Teplicemi a Hradcem Králové.
Druholigový celek totiž měl dva
dny po původně plánovaném
termínu 28. října hrát mistrovské střetnutí s Duklou, proto byl
zápas poháru přeložen na pozdější datum. Tepličtí vkročí do
domácí odvety s výbornou výchozí pozicí, protože hradecké
Votroky na jejich hřišti porazili
2:1.

Házenkářky měly
o víkendu volno

Kopisty oslavily 90. výročí vzniku reprízou
historicky prvního zápasu s Mostem
LITVÍNOV/JANOV – Fotbalový klub SK Kopisty oslavil v sobotu 90. výročí svého vzniku. U této příležitosti se v areálu klubu
v Litvínově - Janově uskutečnilo
setkání hráčů a příznivců všech
generací Vrcholem akce bylo
střetnutí dříve narozených místních fotbalistů proti svým vrstevníkům z Baníku Most. Stalo

V sobotu prvoligové
derby Chomutov - Ústí

se tak symbolicky, protože zápas
starých gard byl reprízou vůbec
prvního historického utkání Kopist. V roce 1919 totiž začínající
fotbalisté SK Kopisty nastoupili
proti sousednímu Mostu. Střetnutí skončilo výsledkem 0:16.
Utkáním tak byla vzdána pocta těm, kteří tuto tradici založili a celým svým srdcem pro ni

pracovali. Na své si přišli i ti nejmladší, pro které byl uspořádán
v dopoledních hodinách kvalitně obsazený turnaj minipřípravek. Samotný závěr kopistských
oslav obstarali hráči A týmu mistrovským utkáním I. A – třídy
proti Oldřichovu a již tradiční
vzpomínkové posezení v klubovně oddílu.
(ok)

V sobotu měla pokračovat I.
liga házenkářek dalším kolem,
kdy se DHK Baník Most představil na palubovce Slávie Praha.
Nakonec ale měly mostecké házenkářky, které si v této sezoně
říkají Černí andělé, volno. Důvodem bylo soustředění reprezentace, do které byly povolány
dvě hráčky Mostu, a to Martinková a Crhová.

Junioři KHL Chomutov
mají nového trenéra
Extraligovým juniorům KLH
Chomutov se v posledních utkáních výsledkově nedařilo, proto
se vedení klubu rozhodlo k výměně na pozici hlavního trenéra. Dosavadního kouče Petra
Nekvindu vystřídal Aleš Totter,
který dosud vedl stejnou věkovou kategorii v Jihlavě.

Hokejisté Mostu
bodovali v Děčíně
O první letošní porážku Děčína v II. lize se postarali hokejisté
mosteckého HC, kteří sem zajížděli k utkání 7. kola. Domácí
HC Děčín podlehl HC Most 4:8.
Branky vítězů střílelili Vrtek 2,
Růžek 2, Kašťák, Nedrda, Přeučil a Beránek.
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Černá a zelená místa na mapě Mostu
MOST – Neoficiální listinu černých
a zelených míst ve městě začalo tvořit
Ekologické centrum Most ve spolupráci
s veřejností. Na černém seznamu se
tak objevila řada zdevastovaných
a neudržovaných míst, která jsou
„neplánovanou skládkou“ a kde by
stačila někdy i jen trocha pouhé osvěty.
Černá místa
Černé skládky, nepořádek
na veřejných prostranstvích,
u kontejnerů, špatně udržovaná zeleň, prašnost, hluk
a podobně. Zkrátka vše, co
nedělá zrovna dobrou vizitku
našemu městu. Kde jsou tedy
„rezervy“?
1. Podchody (u nádraží
v Rudolicích, u bloku 100) –
Charakterizuje je zápach moči,
zvratky, odpadky, počmárané
zdi a výskyt osob, jako jsou
bezdomovci, opilci, feťáci, dealeři drog.
2. Lesopark Šibeník – Synonymum pro odpadky, skládky,
nepořádek u odpočívadel, primitivní příbytky bezdomovců.
3. Autobusové nádraží Oprýskaná a otlučená stanoviště autobusových zastávek,
nevyužívání objektu pro jeho

ky, nechybí pohozené televizory a pneumatiky.
7. Bylany - Odbočka k Resslu od silnice z Komořan k průmyslovému objektu Bylany má
stejný problém jako výšlap na
Špičák – skládky. Kromě suti
a domovního odpadu je zde
zejména odložiště starého nábytku.
8. Skelet naproti Baumaxu - Mezi ulicemi Bohuslava
Vrbenského a Okružní – proti parkovišti u Baumaxu stále
otevřená, nebezpečná kostra
budovy láká lidi bez domova
i zvídavé uličníky. Ani okolí
není udržované.
9. Havraň – Čepirohy - Od
silnice Havraň - Čepirohy vpravo přes starou trať za objektem
bývalých stavebnin před Čepirohy je dalším z míst, které
přímo vyzývá k odložení nepo-

p

I přírodní zajímavosti a lokality s glejtem vytříbené ekologické estetiky se však dají v Mostě
najít. Která místa označuje veřejnost za „černá“ a která za „zelená“, zjistíte na této straně. Pokud
myslíte, že na mapě ukázkových
oáz uprostřed města a naopak
necivilizovaných adres chybí
nějaké důležité území či prostranství, můžete využít speciální bezplatnou linku 800 195 342
a informaci bez okolků nahlásit.

Popsat současný stav a nečinně přihlížet samozřejmě nestačí.
Ekocentrum proto u každého
z problematických míst určilo,
kde přesně je problém, co je příčinou a kdo je viník. Poskytuje
dále návrh, jak problém řešit.
Na svých internetových stránkách také prozrazuje, jak se stát
patronem některé lokality a co
to vlastně znamená. Vše se děje
v rámci projektu s názvem Most
– čisté město.
(bar)

o

– dopravní podnik) je vpravo
polní cesta, asi 150 metrů. Cesta vedoucí k vodní nádrži je posetá součástkami z motorových
vozidel i provizorními domečky bezdomovců.
11. Skyřice - Ze Vtelna okolo Bilba po Skyřické ulici a dále vlevo podél sadů se nachází
„všehochuť“.
12. Odbočka od ul. Skyřická na Velebudickou výsypku.
- Odbočka od ul. Skyřická na
Velebudickou výsypku je zásobárnou vybavení do bytu.

vaje č. 2 a 3. Jde o nově zrenovovanou plochu v blízkosti panelového domu.
5. Benedikt – Areál s rekreační vodní nádrží je udržovaný,
zelená plocha areálu se pravidelně seče, každý den se provádí úklid areálu, zaměstnan-

7. Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Okolí kostela, včetně místa se sousoším
sv. Nepomuka, je vždy čisté
a upravené.
8. Park u bývalých kasáren
- Pásy zeleně podél ulice Československé armády, pod bývalými kasárnami, působí jako
kvalitně uspořádaná zeleň oddělující rušnou silnici od obytných domů.
9. Oblastní muzeum v Mostě - Na konci ulice Československé armády ve staré části
města působí budova nejen
svou historickou majestátností,
ale i čistotou a příjemným pohledem do stromořadí, včetně
parčíku, který přináleží přímo
k muzeu za plotem.
10. Park pod knihovnou
- Park je umístěn mezi ulicemi Moskevská a Kubelíkova,

n

původní účely, skládky odpadků v porostech svahu koridoru.
4. Park Hrabák - Naproti
dopravnímu podniku jsou zde
také stále nezanikající skladiště. Přitom se zde vyskytuje pestrá skladba zeleně a je možné
zde při procházce narazit i na
zajíce, králíky nebo bažanty
a sovu, což je důvodem, proč je
toto místo i na seznamu „zelených míst“.
5. Okružní ulice – plocha
pod rodinnými domky směrem k Baumaxu a k Intersparu
(prázdné území láká především
bezdomovce a kromě množství
odpadu je zde zároveň místo
častých požárů vzniklých vznícením pohozených plechovek
od toluenu).
6. Vrch Špičák – Cestu na
vrch lemují malé i větší sklád-

třebných věcí (kartony, palety,
nedoprodané a poškozené zásoby stavebního materiálu).
10. Mezi Velebudicemi a Čepirohy - Za odbočkou na Výšinu (ze směru Čepirohy na Most

n

1. „U tří sýrů“ - Místo vyniká pestrou barevností trvalkových záhonů, doplněných jedinečnými dřevinami. Lokalita je
vybavena lavičkami i koši.
2. Okolí kostela sv. Václava
- Jedná se o oplocený, ale volně
přístupný pozemek obklopující kostel sv. Václava. Prostor se
stromy a keři dotváří několik
sakrálních plastik.
3. Park Střed – Dnes po provedené částečné rekonstrukci
jde celkem o udržovaný park,
vybavený novými lavičkami,
odpadkovými koši a funkčním
osvětlením.
4. Park za blokem 518 - Park
je rozložen mezi bl. 518 a silnicí
Rudolická, proti konečné tram-
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Zelená místa
Dobře udržované parky, lesoparky, stromořadí, solitérní
stromy, předzahrádky, klidové
zóny, cyklostezky, nádoby na
separovaný odpad, dostatek
odpadkových košů, zajímavě
řešená dětská hřiště. Ano, i to
lze nalézt v Mostě:
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ci Technických služeb města
Mostu se často věnují opravám
dětských atrakcí.
6. Park Hrabák – Vyhledávané místo pro odpočinek a relaxaci.

v

na ploše mezi budovou policie
a Městskou knihovnou v Mostě. Je - bezpečně - využívaný hlavně jako průchozí park
s možností odpočinku na lavičce.
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