
Špatní řidiči za volantem 
mostecké radnice.

V Mostě již od roku 2006 vlád-
ne skupina spřátelených kšefta-
řů okolo Jiřího Zelenky, kteří 
v  podstatě na  radnici pouze 
hájí své podnikatelské zájmy 
a obyvatelé města je zajímají 
tak možná před volbami, kdy 
potřebují jejich hlasy. V roce 
2014 se sice Zelenka rozhádal 
se svým dlouholetým spojen-
cem Rybou, tehdy se populis-
tické hnutí Mostečané Mostu 
rozdělilo na dvě frakce. 

Zelenkovo frakce Severočeši se však 
ukázala ve volbách silnější, takže Ze-
lenka si moc nad městem Most po-
držel. Jaké jsou tedy výsledky 12 let 
vládnutí pana Zelenky nad Mostem? 
Odpověď nám mohou dát výsledky 
níže uvedeného průzkumu.

V nedávném průzkumu vydaném 
na Aktuálně.cz, který se zabýval kva-
litou života ve 206 českých městech 
se Most umístil na 203. pozici. Ten-
to průzkum je rozdělen na 3 hlavní 
kategorie a to: zdraví a životní pro-
středí, materiální zabezpečení (práce, 
bydlení) a vzdělání, služby a vztahy 
(například existence místních spolků). 
A jak si Most v těchto kategoriích vedl? 
V kategorii zdraví a životní prostředí 
1.9 z 10, což při uvážení téměř pravi-
delných požárů Celia a absolutního 
nedostatku praktických lékařů není zas 
až tak zlé. Ano, to je ironie. V katego-
rii materiální zabezpečení a vzdělání 
získal Most krásnou a celou nulu. Což 
předpokládám, že také naprosto ni-
koho neudivuje. Nejvyšší skóre získal 
Most v kategorii služby a vztahy, pro-
tože i přes minimální, někdy vyloženě 
nulovou podporu ze strany města , jsou 
v Mostě pořád volnočasové a sportov-
ní spolky přítomny a v omezené míře 
fungují. Tohle všechno umisťuje Most 
na 203. místo z 206, ale hlavně, že nám 
magistrát ušetřil miliardu.

Výše uvedený průzkum dobře ukazu-
je, kam nás 12 let vládnutí party pana 
Zelenky a jeho loutek v podobě primá-
torů pana Vozky či Paparegy dovedlo. 
Nejhorší na tom je, že se Zelenkovo 
parta i letos chystá kandidovat pod 
názvem Pro Most. Zřejmě se domní-
vají, že pod novou značkou si lidé ne-

všimnou, že se jedná o ty samé hrobaře 
města Mostu.

Piráti a Zelení udělají vše proto, aby 
město po 12 letech přestalo stagno-
vat, a opět se začalo rozvíjet. Začneme 
tím, že prosadíme zveřejňování všech 
zakázek města a dceřiných firem ve ve-
řejném registru smluv, občané si pak 
budou moci bez problému ověřit, zdali 
vedení města nepředražuje zakázky, či 
je permanentně nepřihrává spřátele-
ným firmám bez výběrového řízení. Při 
obsazování vedoucích funkcí v měst-
ských firmách by se taktéž měli lidé 
bez výjimky vybírat v transparentních 
výběrových řízeních, v současné době 
mají při obsazování funkcí bohužel 
v mnoha případech přednost lidé ka-
marádící s vedoucími politiky, či přímo 
členové jejich stran. Mezi hlavní příči-
ny problémů města patří rozbujelá ko-
rupce a klientelismus, v důsledku toho 
až 20 % procent městského rozpočtu 
skončí jinde než mělo. Piráti a Zele-
ní udělají vše proto, aby tomu učinili 
přítrž. Postaráme se o to, aby peníze 
občanů šli skutečně tam kam mají, 
pokud se to podaří, tak město Most 
bude v průzkumech životní úrovně 
v následujících letech jen růst.

Jan Kunc, kandidát a Bc. Adam 
Komenda, lídr Pirátů v Mostě.

Sociální problémy našeho města aneb 
vše souvisí se vším

Most je naším domovem, ale už několik 
desetiletí se stává experimentálním pro-
storem pro obchod s chudobou. Sociální 
problémy a souvisejí konflikty prohlu-
bují příkopy mezi obyvateli závislými 
na příjmech od státu a obyvateli majo-
rity.  Kde hledat příčiny tohoto stavu 
a jak je řešit?

Vedle systémových nedostatků a nevyhovující 
sociální politiky státu, která neumí adekvátně  
reagovat na problémy související se sociálním 
vyloučením (ba právě naopak) jde o velmi láka-
vý obchod s chudobou, a bohužel neaktraktivní 
prostředí poznamenané těžkým průmyslem 
a těžbou, které mnohdy přináší stigma loka-
lity, kde se nežije dobře. Ne náhodou města, 
která jsou poznamenána například těžbou, 

nejsou na tom v kvalitativních aspektech života 
příliš dobře. Vinnou tohoto stavu je bohužel 
patrné, že velmi těžko přilákáme do našeho 
města občany s vysokými ambicemi na kvalitu 
života. Naopak se naše město stává lákadlem 
realitních kanceláří, které k nám umísťují oby-
vatele sociálně vyloučených lokalit z jiných 
„prosperujících“ měst.

Co jako zastupitel mohu pro zlepšení 
tohoto stavu udělat? 

•	 Jednat s centrálními orgány o našich kon-
krétních problémech a lobbovat v par-
lamentu za efektivní změnu legislativy 

•	 Přenášet do našeho města dobrou praxi 
nástrojů, které fungují v podobně posti-
žených lokalitách

•	 Eliminovat zdroje sociálního vyloučení 

jako jsou herny, šmejdi poskytující úvěry 
a populisty, kteří si kupují hlasy Romů 
v Chanově 

•	 Vytvořit vlastní fond bydlení, protože 
tam, kde si města své byty ponechala, 
jsou konflikty a napjaté situace mezi lidmi 
méně časté  

•	 Netolerovat laciný populismus, který bu-
duje příkopy lidmi, ale vydat se cestou 
konstruktivního řešení, 

•	 Podporovat komunitu, bez jejíž podpory 
to nepůjde. Musíme jít společnou cestou, 
protože pravidla komunity jsou při řešení 
sociálních konfliktů nejúčinnější.

Jan Hrubeš, Jan Panocha, 
kandidáti do zastupitelstva  

města Most 

Představení kandidátů
■ ■ ■ strana 4 a 5

Hazard a hraní na automatech 
závážným problémem, jaké máme 
připravené řešení?

■ ■ ■ strana 6

Volební program přehledně
■ ■ ■  strana 3

Hrozba zničení známé rekreační 
a houbařské oblasti v našem kraji

■ ■ ■  strana 7

Hlučný autodrom je bohužel 
dlouhodobým problémem.

■ ■ ■ strana 2
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* Jsme zodpovědní za so-
ciální konflikty a sociální 
kolaps na Mostecku, pro-
tože jsme spravovali byto-
vý fond města, který jsme 
rozprodali obchodníkům 
s chudobou z jiných měst.

* Jsme ve skutečnosti volební 
stranou Sdružení Mostečané 
Mostu, propagandu ve Zpravo-
daji SBD Krušnohor nám platí 
družstevníci, od kterých vybírá-
me tučné poplatky.

* Jsme pro zákaz hazardu, 
přitom v minulosti jsme veš-

keré snahy o regulaci hazardu 
zamítali. Naši kámoši už herny 
nemají, teď mají žně kámoši ji-
ných kámošů, a to nemůžeme 
vydejchat.

* Problémové obyvatele ve sku-
tečnosti potřebujeme, abychom 
mohli dělat kampaň a dál roztá-
čet náš byznys. Jsme 
přeci největší druž-
stvo v republice.

* Slušní lidé nás ne-
zajímají. Pro úspěch 
ve  volbách jsme 
schopni udělat coko-
liv, třeba nakupovat 

hlasy v Chanově. Hlavně, aby si 
na tuhle prasárnu lidi nevzpo-
mněli, proto napíšeme petici 
proti nepřizpůsobivým, v kam-
pani to zabere, ale nikomu to 
nepomůže.

Luděk Prošek

Jedna z nejvýznamnějších 
staveb 80. let v ohrožení
Je tomu téměř dva roky, 
kdy vedení města odmítlo 
na naše doporučení rekon-
strukci kulturního domu 
Repre na základě architek-
tonické soutěže. Naše město 
by dostalo jedinečnou šanci 
revitalizovat chátrající kul-
turák způsobem, který od-
povídá jeho architektonické 
kvalitě a výjimečnosti.

Navzdory opakovaným výzvám od-
borníků a občanů se vedení města roz-
hodlo vydat cestou výběrového řízení, 
které reflektovalo pouze navrženou 
cenu projektové dokumentace nikoliv 
však kvalitu a odborné reference při-
hlášených firem. Díky tomuto řešení 
nemohly přihlášené firmy představit 
konkrétní projekt rekonstrukce, jehož 
podobu tak nikdo nezná, což u tak 
vzácné budovy v centru Mostu budí 
rozpaky odborné veřejnosti. 

Smutnou skutečností je také fakt, 
že do výběrového řízení se přihlásily 

pouze tři firmy, což u zakázky na 400 
miliónů korun rozhodně není dobré 
a standardní. Jen pro srovnání, v Ústí 
nad Labem se do architektonické sou-
těže přihlásilo 22 firem. Počet přihlá-
šených firem tlačí uchazeče do situace, 
kdy musí zvyšovat kvalitativní nároky 
na své projekty. 

Musíme se také zamyslet nad tím, 
proč se do soutěže přihlásily jen tři 
firmy? Věděly snad, že tato zakázka 
je již dávno rozhodnutá ve prospěch 
Artechu? To jsou otázky, které kaž-
dému z nás musí vrtat hlavou. Co se 
týče referencí samotného vítěze, není 
to příliš slavné. Artech nemá silné od-
borné reference v oblasti rekonstrukcí 
tak významných staveb jako je právě 
budova našeho Repre. 

Skupina architektů a angažovaní ob-
čané usilují o takovou rekonstrukci, 
která by zachovala architektonickou 
kvalitu budovy a zároveň naplňova-
la potřeby občanů, kteří se s ní plně 
identifikují. Vítězem tohoto „boje“ by 
mělo být především naše město, nikoliv 
pochybné firmy a zájmy některých po-
litiků. Most je díky svému modernímu 
architektonickému pojetí unikátním 
českým městem a potřebuje opravdové 
odborníky, kteří nám mohou pomoci 
budovat kvalitní veřejný prostor…

 Jana Jungmannová, Luděk Prošek, Jan 
Hrubeš

BOJUJEME ZA REPRE!

Hluk z autodromu: Zákony 
platí pro malý i pro velký

Nedávno představilo Sdružení Mostečané 
Mostu (SMM) program, ve kterém zdůrazňu-
je potřebu „vystěhovat lůzu za hranice města“. 

Jde o téma velmi citlivé a kontroverzní, které 
budí emoce. Nicméně na celé situaci je ironic-
ká skutečnost, že právě ti, kteří nejvíce křičí 
a ukazují na nepřítele v podobě problémových 
obyvatel, mají největší vinu na současné situaci. 
Díky jejich byznysu, který skrze Krušnohor 
dostal byty do rukou investorů z jiných měst, 
se Most dostal na pokraj sociálního kolapsu. 

Zajímejme se o to, kdo osm let nezřízeně vládl 
v Mostě a kdo v letech 2009–2012 rozprodal 
městské byty v rámci Mostecké bytové, které 
byly převedeny na Krušnohor. Byli to funkci-
onáři Krušnohoru sedící v zastupitelstvu pod 
značkou SMM. 

Zajímejme se také o to, jak 
Krušnohor, personálně propo-
jený se SMM, s těmito byty za-
cházel. Skutečností je, že je pře-
prodával přes své „kamarádské“ 
realitky cizím vlastníkům, kteří 
pod vidinou příjmu z pronájmu 
přiváželi do Mostu sociálně vy-
loučené obyvatele.  Ano, byli to 
opět ti samí lidé a funkcionáři 
Krušnohoru, kteří seděli v za-
stupitelstvu pod značkou SMM. 

V neposlední řadě připomeňme, že SMM 
získalo v roce2014 87 % hlasů chanovských 
obyvatel. Jak se tento zázrak udál? Prsty v tom 
měla bývalá náměstkyně a zastupitelka SMM 
Hana Jeníčková, která nakupovala jejich hlasy 
právě v Chanově. Od soudu za to odešla se 
škraloupem, když dostala peněžitý trest 50 
tis. Kč za maření voleb. Následně lidé spojení 
se stejným sdružením, sbírali petice proti ne-
přizpůsobivým. 

Populismus je bohužel mnohdy účinný, ale 
laciný, stejně jako celé Sdružení Mostečané 
Mostu. O slušné občany jim ve skutečnosti 
vůbec nejde.   

 Jan Hrubeš, Jan Panocha, Luděk Prošek 

Sdružení Mostečané Mostu: 
Buďte fér a řekněte, že vám jde jen 

o Byznys, ne o slušné lidi

Hlučný autodrom je bohužel dlouhodobým 
problémem. Především obyvatelé Souše, 
kteří bydlí v jeho okolí musí snášet hluk 
z často konaných akcí, který jim znemož-
ňuje kvalitní život. Na sociálních sítích se 
velmi často objevují argumenty, proč lidé 
staví domy v okolí autodromu, když vědí, 
jak je hlučný? 

Odpověď je nasnadě: Žádný z domů nebyl postaven 
v době, kdy autodrom převzal nový majitel a zapo-
čaly problémy. Většina domů zde stojí třicet a více 
let. Lépe snad se ptát, proč majitel, který kupuje 
takto drahý areál řádně nepromyslel svou investici, 
když věděl, že v jeho těsné blízkosti je městská čtvrt?  
Každý investor, který chce naplno takovýto areál 

využívat přece musí zvážit rizika, která souvisejí 
s provozem hlučného areálu. Pokud taková rizika 
nezváží, problémy na sebe nenechají dlouho čekat.

Předchozí majitel autodromu se s lidmi vždy doho-
dl. Konaly se tam časově ohraničené sportovní akce, 
které tolik nevadily. A dnešní realita? Maximální 
hodnota naměřeného hluku 79,4 decibelů (jedná se 
o osmihodinový průměr, přičemž zákon připouští 
maximálně 50 dB), poničená radost ze života v pů-
vodně klidné části Mostu a neakceschopnost úřadů, 
které se s takovým případem ještě nesetkaly.  Jenže 
lidé ze Souše se jen tak nedají, mají pevné nervy 
a trpělivost, což je jejich silná stránka. David toho 
Goliáše přeci jen jednou porazí, zákon totiž platí 
pro malý i pro velký.

 Jan Hrubeš, Martin Martinovský 

Hra na pravdu: Vyznání SBD Krušnohor 
a Sdružení Mostečané Mostu voličům
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Online radnice 

MHD levně a efektivně 

Transparentní výběrová řízení  

S námi hazard nepokveteZdraví lidé ve zdravém prostředí  

Kvalitní vzdělávání s podporou města 

Posílení bytového fondu města 

kvalitní kultura, Architektura
a veřejný prostor  

Společně proti sociálním konfliktům
a sousedským sporům

online Rozklikávací rozpočet 
a územní plán   

Pestrá a udržitelná příroda ve městě a jeho okolí.
Vyvážené partnerství průmyslových podniků a města.
Vymáhání zákonných limitů znečištění – Celio, autodrom 
a těžba uhlí.

Jednání zastupitelstva v přímém přenosu online.
Důsledné dodržování zveřejňování všech zakázek 
města a dceřiných firem ve veřejném registru smluv.
Základní úřadování z pohodlí domova.

Všechny veřejné zakázky a výběrová řízení budou 
skutečně veřejná. 
Být kamarádem vedení města není kvalifikací pro 
vedení městské organizace.

Konec nemravné tolerance hazardu ze strany 
vedení města. 
Hazard je jednou z hlavních příčin sociálního 
vyloučení.

S ročním kupónem jen za 10 korun denně jako v Praze.
Nástup všemi dveřmi u vy�žených linek.
Tramvají až ke Kahanu.        

Pracovník  - mediátor, který pomůže lidem řešit 
sousedské spory a sociální konflikty ve městě.       

Přehledná grafická prezentace rozpočtu města
a územního plánování.     

Podpora nových trendů ve vzdělávání a rozvíjení 
kri�ckého myšlení u mladých lidí.
Školský sociální pracovník do každé základní školy.

Odborné zacházení s vizáží našeho města pod vedením 
zkušených architektů, umělců a s účas� veřejnos�.

Sociální problémy pod kontrolou města, 
ne pod kontrolou obchodníků s chudobou.

piratizelenimost.cz

naše priority:
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3.
martin pícha

pracovník v sociálních službách

4.
mgr. jan Hrubeš ph.d.

vysokoškolský pedagog

5.
jan kunc

editor videí

6.
mudr. kateřina zemanová

lékařka

piratizelenimost.cz

2.
mga. luděk prošek
učitel na gymnáziu, galerista

1.
bc. Adam Komenda

asistent poslance

představujeme se

„Kvalitní vzdělávání a živý veřejný prostor bez heren…“
Luděk (40 let) vystudoval Fakultu umění a designu na ústecké univerzitě, kde následně vyučoval. Také 
dlouhou dobu pracoval v ústecké galerii Emila Filly. Nyní učí na mosteckém gymnáziu.

„K„Když myslím na své dcery, musím myslet i na město, ve kterém chci, aby jednou žily. Myslím i na své studenty 
a studentky a svému městu bych přál, aby zde jednou zůstali, protože v nich je naše budoucnost. Proto budu 
prosazovat nové trendy ve vzdělávání a kritické myšlení. Chci prosadit odborné zacházení s veřejným pros-
torem, které naše město potřebuje jako sůl.  Abychom uspěli, musíme ukončit nemravnou toleranci hazardu 
ze strany současného vedení města, která vede k sociálním konfliktům. Bude to první krok na cestě z kruhu 
sociálního vyloučení.“

„Most bez korupce …“ 
Adam (27 let) absolvoval bakalářské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého             
v Olomouci. V současné době dokončuje magisterské studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze.         
Od roku 2017 studuje práva a zároveň pracuje jako asistent poslance.  

„„V zastupitelstvu chci prosadit důsledné dodržování zveřejňování všech zakázek města a dceřiných firem 
ve veřejném registru smluv. Při obsazování vedoucích funkcí v městských firmách by se jejich vedení mělo 
vybírat v transparentních výběrových řízeních. Být kamarádem primátora nebo náměstka není dostateč-
nou kvalifikací pro vedení městské organizace. Jsem přesvědčen o tom, že mezi hlavní problémy města patří 
rozbujelá korupce a klientelismus. V důsledku toho až 20 % městského rozpočtu končí vniveč. S naší 
posádkou uděláme vše proto, abychom tomu učinili přítrž.”

 „Most je náš domov, který nesmíme dát…“   
Honza (38 let) je doktorem politologie. Své vzdělání získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.              
Je vysokoškolským pedagogem a působí rovněž na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Pečuje také o 
svou babičku, které je 93 let.

„„Chci jako zastupitel a občan aktivně pracovat na řešení sociálních problémů a na zlepšení životního a kul-
turního prostředí našeho města. Jeho součástí je i územní plán, který musí být projednán čistě, bez osobních 
zájmů komunálních politiků a lobbistů. Most nesmí být laciným otloukánkem obchodníků s chudobou, 
těžařů a populistů, a proto kandiduji.“ 

„Most pro potřebné …“
Martin (27 let) Vystudoval chemii na střední průmyslové škole. Je zaměstnán jako pracovník v sociálních 
službách v Domově pro seniory. Je členem odborů a bojuje za práva zaměstnanců v sociálních službách. Se 
svou ženou vychovává 5 letou dceru. 

““Sociální služby jsou pro naše město velice důležitou součástí. Budu bojovat za rozšíření a zkvalitnění 
současné sítě sociálních služeb na Mostecku. Přál bych si zkvalitnění podmínek pro klienty tak i pro 
zaměstnance sociálních služeb na, které se až příliš často zapomíná. Hlavním důvodem proč kandiduji je má 
dcera. Chtěl bych aby vyrůstala ve městě, které prosperuje. Bohužel v dnešní době tomu tak není a mladí 
raději odcházejí. Nemůžeme jim to mít za zlé. Most skončil v žebříčku měst podle kvality života až na 203 
místě a to je velice zlé! Pomozte nám to změnit… volte Piráty a Zelené.”

„Most bez podvodů a leváren …“
Honza (19 let) vystudoval Ekonomické lyceum v Mostě. V současné době se věnuje práci s počítači a video- 
produkci.  

„Rozhodl„Rozhodl jsem se kandidovat, protože nesnáším levárny a bohužel v Mostě se jich děje mnoho. A to je také 
hlavní téma, kterému bych se chtěl v zastupitelstvu věnovat. Jako zastupitel budu důkladně analyzovat 
všechny uzavřené smlouvy, výběrová řízení a použiji veškeré zákonné prostředky k tomu, abych udržel 
chod města ve všech mezích zákona a férovosti.“

„Chci zdravý a perspektivní Most…“
Katka (48 let) pracuje jako lékařka, svojí kvalifikaci získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
Aktuálně se věnuje pacientům v Lázních Teplice. 

„Byla bych ráda, aby se do Mostu vraceli mladí lidé, protože v nich je budoucnost našeho města. Kandiduji     
i proto, abych podpořila ty, kteří pečují o naše zdraví a pomohla jim vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich 
práci.“ 
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7.
jiří najdenov

majitel cestovní agentury

8.
mgr. jan panocha

sociální pracovník

9.
daniel komenda

technik hnacích vozidel

piratizelenimost.cz

10.
jiří kraus

herec

představujeme se

„Dobrá pověst pro naše město…“
Honza (40 let) je vedoucím Azylového domu pro matky s dětmi v Mostě, svou odbornost sociálního                    
pracovníka získal na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. 

„Most je krásné město, jen někteří jeho půvab nechtějí vidět. Pojďme ostatním říci, že Most má šanci na 
kvalitní a pestrý život. Chci, aby v našem městě našel zastání každý a jako zastupitel pro to udělám 
maximum. “

„Most má turistům co nabídnout…“  
Jirka (42 let) po vystudování mosteckého gymnázia pracoval v renomovaných hotelech ve světě a cesto- 
vních kancelářích. U cestovního ruchu zůstal a od roku 2003 provozuje svou vlastní cestovní agenturu           
v Mostě, kde žije se svojí rodinou.

„„Chci dát městu styl a omezit vizuální smog v našem městě. Jako majitel cestovní kanceláře znám mnoho 
pozitivních příkladů zatraktivnění města ze zahraničí a chci tyto příklady přenést i do Mostu.   Mé velké 
přání je oživit nevyužité parky a plochy v Mostě a vylepšit renomé Mostu v oblasti turistiky.“ 

„Chci Most živý a kulturní…“ 
Jirka (42 let) je dlouholetým hercem mostecké divadelní scény. Vedle toho se z něj stává i farmář, který 
miluje přírodu a život.  

„Kandiduji pro to, aby se kulturní stánky ve městě staly centrem společenského života, a aby se rozbujela 
spolková činnost, která dává lidi dohromady. Kultura se musí stát výkladní skříní a dobrým vývozním 
artiklem k propagaci města.“ 

„Chci poctivé město …“  
Daniel (25 let) vystudoval marketing na ekonomiku na střední škole, nyní pracuje jako technik                                 
v chemických závodech

„Mám rád svoje město, a proto mě stále více trápí stav, ve kterém se nachází. Mám na mysli všudypřítomnou 
korupci, pochybné zakázky a klientelismus, jež se rozmáhá na magistrátu. Všechny tyto důvody mě přiměly 
kandidovat za stranu, která prosazuje férovou hru.“

11.  Bc. Lukáš Růžička, 22 let, programátor

13.  Jan Coufal, 22 let, student geografie  

15.  Linda Berchinová, 19 let, studentka žurnalistiky  

17.  Šárka Menich, 47 let, zdravotní sestra 

19.  Andrea Zdzieblová, 26 let, vedoucí nákupního oddělení 

21.  Ing. Pavel Komenda, 54 let, investiční technik

23.  Karel Fiala, 23.  Karel Fiala, 38 let, živnostník 

25.  Magdaléna Hejtmánková, 40 let, asistentka pedagoga 

27.  Bc. Jiří Čepelák, 51 let, strojař 

29.  Michael Pašek, 26 let, strojař 

31.  ing. Jan Pazourek, 26 let, bankovní poradce 

33.  Vít Beneš, 19 let, student matematického inženýrství   

35.  Jana Komendová, 42 let, účetní 

37.  37.  Pavlína Vurmová, 43 let, pracovnice v sociálních službách 

39.  Tomáš Jelínek, 25 let, prodejce lodí 

41.  Kateřina Píchová, 28 let, inspektorka kvality 

43.  Michal Vurm, 41 let, údržbář 

45.  Zdeňka Komendová, 79 let, důchodkyně

12.  Mgr. Jana Jungmannová, 38 let, pedagožka 

14.  MUDr. Petr Končel, 60 let, lékař 

16.  Martin Martinovský, 50 let, invalidní důchodce 

18.  Eliška Povová, 66 let, důchodkyně  

20.  Ing. Petr Lacek, 44 let, informatik 

22.  Mgr. Jitka Blažková, 60 let, pedagožka  

24.  Mgr. Martin Bažan24.  Mgr. Martin Bažant, 42 let, učitel 

26.  Mgr. Marie Jarolímová, 47 let, vedoucí pracovnice  

28.  Lukáš Ryšavý, 20 let, student územního plánování  

30.  Karolína Nodesová, 18 let, studentka   

32.  Lubomír Pařil, 33 let, operátor ve výrobě 

34.  Sára Malá, 18 let, studentka   

36.  Miroslav Pešta, 59 let, svářeč 

38.  Petr 38.  Petr Svašek, 53 let, nezaměstnaný 

40.  Eva Weberová, 40 let, referentka 

42.  Markéta Tourková, 41 let, zdravotní sestra 

44.  Alena Janečková, 25 let, administrativní pracovnice 
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Hazard a hraní na automatech zá-
važným problémem, který zásadně 
prohlubuje propast sociálního vy-
loučení v našem městě. 

Díky hazardu stále roste kriminalita, řada 
rodin se díky němu dostává do dluhových 
pastí nebo se v jeho důsledku rozpadá. To, 
že herny fungují jako místa pro distribuci 
drog, je také známá věc. Gamblerství je 
jedna z nejhorších závislostí a její prevence 
potom stojí stát velké peníze. 

Lidé jen v Mostě prosází přes miliardu 
korun ročně. Zisk do městské pokladny 
z provozování hazardu rozhodně nemůže 
vyvážit jeho sociální dopady a z nich vy-
plývající náklady, které hradíme my daňoví 
poplatníci do kapes hazardní mafie. Je až 
paradoxní, že místní zastupitelé lamentují 
proti zneužívání dávek, sami však nepřímo 
prosazují jejich „prolévání“ v automatech. 

Například současná vláda pod vedením 
Severočechů své sympatie k hazardu ne-
skrývá, umožňuje jejich další vznik, a to 
i v úplném centru města (před OD PRI-
OR). 

Známo je i „napojení“ některých vlád-
noucích politiků na majitele mosteckých 
heren.

Další příklad pokrytectví předvedlo Sdru-

žení Mostečané Mostu, které zřejmě do le-
tošních komunálních voleb vybralo jako 
jedno z témat HAZARD. Přitom to bylo 
právě SMM, které za své vlády odmítalo 
jeho zrušení či zásadní regulaci. My jsme 
před čtyřmi lety usilovali o jeho zrušení, 
předložili jsme vedení města petici, zastu-
pitelé však přání mnoha obyvatel města 
nevyslyšeli. Odmítli též vyvolání místního 
referenda, ve kterém mohli občané rozhod-
nout o zákazu hazardu sami.  

Naším cílem je NULOVÁ TOLERANCE 
HAZARDU v Mostě, což se již úspěšně 
podařilo v řadě měst (např. Ústí nad La-
bem, Litvínov,…). 

Luděk Prošek

HAZARD JE RAKOVINA NAŠEHO MĚSTA, PROTO HO ZAKÁŽEME

Péče v mostě, ale né pro mostečáky 
O tom, že v současné době probíhá rekonstrukce bloku č. 60 určitě víte. Naše současné vedení města 
se rozhodlo, dokonce „splnilo“ svůj závazek vybudovat další Domov jak nás informují na svém 
webu. Pravda je taková, že se nejedná o Domov pro Seniory, ale Domov se zvláštním režimem, 
který je hlavně určen pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou. I toto zařízení potřebuje naše 
město jako sůl o tom nemusíme vůbec diskutovat.

Ptám se proč město Most tento domov nevybuduje pod svou příspěvkovou organizací a to Městskou 
správou sociálních služeb, která v Mostě zajišťuje tento typ služeb a raději budovu poskytne soukromé 
společnosti.

Pod hlavičkou Městské správy sociálních služeb by občané města měli jistotu, že služba bude pro ně 
finančně dostupná a to u soukromé společnosti nemáme.

Vlastníkem budovy č. 60 je společnost Mostecká bytová (jediný akcionář je Statutární město Most) 
a ta jej bude pronajímat společnosti Alzheimer centrum za 2 000 000 korun ročně. Tyto výdaje se budou 
společnosti muset nějak vrátit a to na úkor čeho?

Pan náměstek Hrvol se na sociálních sítích chlubí miliardovým zůstatkem na účtě města. Proč tedy 
správa nově vznikajícího centra nezůstane v rukou města. Vidina 2 000 000 korun ročně je zřejmě silná 
motivace pro zaprodaní vlastních občanů, kteří nemají jistotu, že nově vznikající zařízení pro ně bude 
finančně dostupné. 

 Martin Pícha, člen a kandidát Pirátů

Už skoro rok a půl uplynul 
od doby, kdy v březnu 2017 
proběhlo poslední veřejné 
projednání územního plánu 
města Mostu. Během samot-
ného projednávání jsme upo-
zornili na neobvyklou změnu, 
kdy velký pozemek ve Vtelnu, 
který patří otci primátora, má 
být nově zapsán jako prostor 
pro individuální bydlení v ro-
dinných domcích. 

Střet zájmů primátora, který by 
měl ve své funkci chránit zájmy 
města pochopitelně vyvolává emo-
ce, a to už tím, že zmiňovaný zásah 
je neobvykle velký. 

Navíc změna byla do územního 
plánu zanesena na poslední chví-
li a  významným dílem  přispěje 
k tomu, že se bude i nadále cent-
rum města bude vylidňovat.  Navíc 
nepoměr mezi zhodnocením po-
zemku Ivana Paparegy a vzniklými 
náklady pro město nebyl detailně 
řešen, proto jsme v připomínkách 
doporučili, aby město požadovalo 
příspěvek na rekonstrukce svých ob-
jektů (například školky, školy, parky 
apod.) Radnice slibovala, že nové 
projednání územního plánu proběh-
ne v první polovině toku 2018, ale 
zatím je v otázce nového projednání 
klid po pěšině. Proč? Možná pan 
primátor ví, že by mu to neprospělo 
v předvolební kampani.   

Jan Hrubeš

Kauza územní plán 
a ticho po pěšině, 

aneb „malá domů“ pro Paparegu? 
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Z odborných kruhů zaznívá, 
že zahoření skládek je po-
měrně časté, ovšem četnost 
požárů na Celiu je v posled-
ních letech alarmující. V roce 
2016 hořelo na Celiu pětkrát, 
v roce 2017 šestkrát. 

Největší požár zachvátil skládku 
v srpnu loňského roku, kdy se nákla-
dy na hašení skládky v plamenech 
vyšplhaly přes částku osmi miliónů 
korun. Kdo to zaplatí? Asi nás ne-
překvapí, že to budou poplatníci, 
protože platné zákony stanoví, že 
firmy nenesou náklady za uhašení 
v případě, pokud jej nezaviní. Když 
hoří chemička nebo továrna na plas-
ty, dojde jistě k vysokým škodám 
na strojích či výrobních objektech, 
ale co když zahoří skládka? Uvolní 
se místo, kam skladovat další odpad, 
který „zadotují“ občané tím, že za-
platí hasičský zásah.  

Od čeho je skládka, která s trvalou 
pravidelností hoří? Jak se pracuje 
s odpady, které jsou na skládku svá-

ženy? A co nebezpečný odpad, který 
je v Celiu také skladován?  To vše 
nás vede k zamyšlení, jestli skládku 
raději nezrušit, poněvadž nesplňuje 
základní předpoklad, a tím je profe-
sionální uskladnění odpadů a jeho 
likvidace. Stejně jako od lékaře oče-
káváme bezchybnou operaci, oče-
káváme od odborníků – specialistů 
na odpady – odborné zpracování 
odpadů. Za tuto odbornou činnost 
platíme nemalé peníze z kasy obcí 
a měst, tedy z veřejných rozpočtů. 
A jak již bylo uvedeno, další finanční 
injekci dají občané za likvidaci po-
žáru, který na skládce uvolní další 
místo, pro odpad, za který opětovně 
zaplatíme. 

Tento nekonečný kruh finančních 
injekcí je završen reálným poškoze-
ním zdraví lidí a přírody a neprů-
hlednou majetkovou strukturou 
Celia, o kterém vlastně nevíme, kdo 
jej vlastní.

 

Petr Globočník, Jan Hrubeš, Luděk 
Prošek 

Výpalné pro Celio?

Blízké okolí Lubence (Blatna, 
Tisu, Žihle) v nejjižnějším cípu 
Ústeckého kraje je kromě rekre-
ačníoblasti pro obyvatele kraje 
zdevastovaného těžbou uhlí také 
jedním z míst v „hledáčku“ stá-
tu, kde by jednou mohl skončit 
vysoce aktivní jaderný odpad. 
Nejvhodnější místo pro takový 
záměr se pokouší vybrat Státní 
organizace Správa úložišť radio-
aktivních odpadů (SÚRAO) už 
od roku 2003.

Geologickými průzkumy měly 
být zjištěny podrobnější geologické 
vlastnosti vybraných lokalit, ty méně 
vhodné měly být postupně vyřazová-
ny a ze vzájemného porovnání těch 
vhodnějších měla vzejít lokalita nej-
vhodnější. Plán to byl geniálně jed-
noduchý a počítal také nejspíš s tím, 
že ho ocení i místní obyvatelé, až se 
z médií dozvědí, jaká jim byla vy-
myšlena budoucnost. Ti však místo 
očekávaného hromadného projevo-
vání nadšení začali organizovat míst-
ní referenda, v nichž voliči úložiště 
rázně odmítli. Samozřejmě, v těch 
okamžicích převládal při rozhodování 
neurčitý strach z neznámého a z toho 
plynoucí postoj místních „Ne na mém 
dvorku!“ To bylo na přelomu let 2003 
a 2004. Jak ale doba pokročila, to ne-
známé dostávalo mnohem zřetelnější 
obrysy. K obcházení veřejnosti Sprá-
va úložišť přidala obcházení zákonů 
nebo zatajování a překrucování in-
formací. Proti tomu je zvýšení pro-
zatím jen odhadu celkových nákladů 

na hlubinné úložiště (ze 47 miliard 
v roce 2001 na 111 miliard v roce 
2014) jen běžným českým folklórem 
v nakládání s veřejnými prostředky. 
A pro jaký odpad je hlubinné úložiště 
navrhováno? Tím nejnebezpečnějším 
je vyhořelé jaderné palivo z elektrá-
ren. Ono tak úplně vyhořelé není. 
I když se současní propagátoři jádra 
chlubí, že z válečku jaderného paliva 
o průměru i výšce kolem jednoho 
centimetru získají současné elektrár-
ny energii odpovídající šesti stům 
litrům benzínu, současnými tech-
nologiemi zatím není možné využít 
energii z paliva lépe než z pěti pro-
cent. Efektivita takové technologie by 
byla srovnatelná s automobilem, který 
by na sto kilometrů jízdy z načerpa-
ných 120 litrů benzínu spotřeboval 
pouze 6 litrů, ale zbylých 114 litrů by 
bylo nutné vylít do kanálu. Pardon, 
uložit do úložiště. V případě jader-
ného odpadu a velkých peněz s tím 
spojených mají slova posunutý svůj 
původní význam.

Podobně jako vyhořelý neznamená 
vyhořelý ani úložiště není tím, čím se 
zdá být. Ve svém původním význa-
mu by znamenalo, že uložené jader-
né palivo s téměř nespotřebovanou 
energií v něm bude připraveno, třeba 
až vědecké poznání dozraje do vyšší 
úrovně, k opětovnému vyzvednutí 
a použití.

Stejného přesvědčení musí nabýt 
i návštěvník webových stránek ČEZu, 
kde je použité palivo popisováno 
jako cenný zdroj surovin a energie 
budoucnosti. Omyl! Podle české kon-
cepce o nakládání s radioaktivními 
odpady a vyhořelým jaderným pali-
vem má použité palivo už na věčné 

časy a nikdy jinak zůstat uloženo 
v zemi. I proto je slovo úložiště po-
užívané v této souvislosti jen navo-
něným výrazem pro skládku. Pojetí 
jaderného bolševismu pak umocňuje 
doba v řádu stovek tisíc let, po kterou 
bude nutné použité palivo izolovat 
od okolního prostředí. I takový pro-

blém ale mají odborníci ze SÚRAO 
vyřešený. Ještě nedávno v této sou-
vislosti ukazovali na webu, v televizi, 
v novinách i na besedách s veřejností 
ukládací kontejner z mědi. Když se 
však objevila informace, že u nás má 
být místo mědi použita jeho levnější 
varianta z obyčejné uhlíkové oceli 

(železa), ukazování mědi nahradi-
lo ujištění, že prý takový v českém 
prostředí dostačuje. Podobné je to 
i s ujišťováním že v českém úložišti 
nemůže skončit zahraniční jaderný 
odpad, protože jeho dovoz je zaká-
zaný zákonem.

Jestliže je ale z ČR vyváženo více než 
20 % elektrické energie, stejnou část 
jaderného odpadu nemusíme dovážet 
ze zahraničí, ale vyrábíme si ji tady 
sami. No a geologické průzkumy, kte-
ré měly prokázat, že horninový blok 
pro úložiště je celistvý a bezpečný? 
Za celých 18 měsíců platnosti po-
volení se odborníkům ze SÚRAO 
nepodařilo získat naprosto žádná 
geologická data vhodná k porovná-
ní vhodnosti lokalit. Po neúspěšné 
snaze o prodloužení průzkumů přišli 
odborníci s tvrzením, že dostačují 
obecná data z výzkumů, které mohou 
být prováděny bez povolení. Nižší 
znalostní úroveň geologických dat 
bude při výběru lokalit nahrazena 
údaji z výzkumu veřejného mínění, 
při nichž vybraní obyvatelé vybra-
ných obcí budou odpovídat například 
na to, zda od stavby úložiště očeká-
vají zkázu nebo prosperitu. Je tedy 
možné, že úložiště nebude tam, kde 
je to z geologického hlediska nejbez-
pečnější, ale tam kde bude nejmenší 
odpor veřejnosti. Hrozbu výběru naší 
lokality ještě podtrhuje fakt, že sta-
rosta Blatna V. Beneš (KSČM) dává 
výstavbě zelenou a to zřejmě z důvo-
du finančních kompenzací. Za žádné 
peníze bychom si neměli nechat vzít 
poslední přírodní krásy našeho už tak 
zdevastovaného kraje.

Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec

Úložiště jaderného odpadu: Hrozba zničení známé 
rekreační a houbařské oblasti v našem kraji
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