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přijďte k volbám  23 - 24. září 2022

Petr Globočník
více informací více informací

V letošních volbách si jdeme pro vysvědčení 

4 roky jsme ač v opozici pilně pracovali pro občany Litvínova a v podzimních volbách se 
ukáže, zdali si naši práce cení. Z programu z roku 2018 se toho podařilo realizovat dost, ne-
budu se tu nějak honosit tím, že “jsme to zařídili”, ale spíš bych řekl, že vládní koalice od nás 
opisovala a za to jsem rád. Právě proto jsme šli do politiky, aby se věci v našem městě měnily 
k lepšímu. Namátkou můžu zmínit Pilařský rybník, video přenos z jednání zastupitelstva mě-
sta, participativní rozpočet… nebo, a to jsme skutečně zařídili, bezmála 2 miliony do rozpočtu 
města za kotlíkové dotace. Ne všechno se ale povedlo. Nepřesvědčili jsme vedení města
o nutnosti pozice energetického manažera, městského architekta, nebo přehodnocení plánu 
na nový bazén u Koldomu. 

Pak jsou tu ale věci, které mě vyloženě vadí. Například, když si zastupitelé v čele s vedením 
města odsouhlasili odměny v době, kdy krátili podporu spolkům, nebo prodeje obrovských 
pozemků pod cenou se směšným odůvodněním, že tam vznikne pár pracovních míst, když 
město tratí desítky milionů, to si ty pracovní místa mohlo vytvořit samo město. Dále pak, 
jak někteří kolegové nechodí do práce, byl bych zvědav jak vás by za takový počet absenci 
ohodnotili v práci nebo ve škole. Více o docházce zastupitelů najdete uvnitř těchto novin, ale 
dost rekapitulace, je třeba dívat se do budoucnosti, protože to, že nekrademe a chceme být 
fér, samo o sobě městu nestačí. 

 Stále budeme usilovat o udržení bazénu v centru města, taky uděláme všechno pro to, 
abychom pomohli lidem zlevnit energie, i město může v tomhle ohledu svým občanům po-
moci. Rozhodně budeme více podporovat kulturu a spolky a taky nastavíme férová pravidla 
pro podporu sportu. Velmi důležité je v Litvínově udržet mladé lidi a tak na místo projektů typu 
lanovka, budeme usilovat o to, aby vysokorychlostní vlaky zajížděly až k nám a naši občané by 
mohli vlakem cestovat do Prahy za méně než hodinu. Doufám, že vás naše vize řízení města 
oslovuje a budu velice rád za vaši podporu. Děkuji pěkně. 

Petr Globočník

Vážení přátelé, 

blíží se nové volby, přišel čas bilancování a my jdeme s fi nálním účtem směrem za Vámi, 
k našim voličům. Piráti a Zelení v uplynulém volební období řešili řadu témat. Ať už šlo
o sociální otázky, životní prostředí, ochranu a rozvoj veřejného prostoru nebo neuskutečněnou 
rekonstrukci kulturního domu Repre a na ní navazující diskusi k přestěhování mostecké kni-
hovny. Jsem rád, že se díky naší iniciativě podařilo zabránit prodeji mostecké budovy infekce 
pochybným investorům, prosadit online jednání zastupitelstva nebo zavést model prostupného 
zaměstnávání pro dlouhodobě nezaměstnané. Nikdy jsme v rámci našich aktivit nezapomněli 
a nebudeme zapomínat na ochranu přírody, městské zeleně, ochlazování města a další výzvy, 
které nám pomohou rozvíjet zdravé životní prostředí. 

 Jdeme za Vámi s vizí města, které umí pracovat s veřejným prostorem, které se umí bránit 
spekulacím se sociálními dávkami, které je schopné prosadit kvalitní kulturu, a které umí čelit 
aktuálním výzvám v oblasti životního prostředí. Chceme být dobrými hospodáři, kteří pro naše 
město maximálně využijí veškeré dotace zaměřené na jeho humanizaci a chytrý rozvoj po 
vzoru 21. století.  

 Je mi velkou ctí, že mohu před Vás předstoupit jako lídr společné kandidátky Pirátů
a Zelených, kteří se ucházejí o Vaše hlasy. Za poslední roky jsme se naučili mnoho nového a já 
jsem pyšný na tým, který Vám představujeme. Na naší kandidátce najdete mé kolegy zastu-
pitele, pedagogy, lékaře, sociální pracovníky, odborníky na urbanismus a v neposlední řadě 
i umělce. Musím se přiznat, že je mezi nimi spoustu mých přátel, kterých si hluboce vážím, 
nejen pro jejich profesní vhled, ale i pro jejich charakter, a to je důvod proč břímě lídrovství 
beru právě na sebe. 

Věřím, že je, a ani Vás nezklamu. 
 V nadcházejících volbách Vám přeji šťastnou ruku.

Váš Honza Hrubeš  

uvodní slovo lídra piráti a zelení pro most 

Máme odvahu měnit Most A Litvínov k lepšímu!

Jan Hrubeš Jana Jungmannová

Jana Jungmannová – „Ráda bych změnila nálepku Mostu, jako města, ve kterém se špatně žije.“

                              Rozhovor na straně 7

6-7
přehled
volebních 
programů
na stranách

Jejím profesním životem se prolíná téma dítěte a jeho vzdělávání.Je velkou optimistkou a houževnatou obhájkyní mladých lidí, plna respektu ke 
všem generacím. Jejím cílem je přinést své získané zkušenosti z komplexní agendy vzdělávání a vytvořit tak dobrý prostor pro dosažení kvalitních 
životních podmínek pro všechny.
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jak to vidíme v mostě?
Mgr. Jana Jungmannová

Díky svým dosavadním profesním 
zkušenostem přikládám velký význam 
podpoře vzdělávání. Mostecko 
trpí řadou problémů, ať už jsou to 
neúspěšnosti ve vzdělání či silné soci-
oekonomické zatížení, které se projevuje 
na dětech. Situace to není jednoduchá. 
Naším cílem je tvorba lokální vzdělávací 
strategie ve spolupráci se všemi partnery 
a inspirací z měst, kde dobře fungu-
je. Dále chceme sledovat kvalitu škol, 
podpořit ředitele tak, aby svou práci 
dělali s chutí a houževnatě. Velkým té-
matem Mostu je i prevence patologick-
ého chování nejen ve školách a proto je 
důležité budovat silnou síť podpory pro 
školy a dobré nastavení práce s rodinou. 
S tím také souvisí systémový přístup 
k budování dostatečných kapacit škol 

a školek, aby rodiče měli vždy možnost místa pro své děti tak, jak potřebují. Most může být pyšný 
na své zájmové vzdělávání a sportovní vyžití. Náš úkol bude jej dobře a kvalitně podpořit a propojit 
s potřebou rodinného života.

REPRE a jeho současný stav
Most je město unikátní svou bohatou historií a velmi ojedinělým přístupem k budování města 

nového. Nese to řadu úskalí a jedním z nich je postupná degradace staveb v centru města. Kulturní 
dům Repre je místem, kam upíráme své síly již od roku 2016. Nejprve jako občanští aktivisté, kteří 
propagovali a žádali po zastupitelstvu města vyhlášení architektonické soutěže a o dva roky později 
jako zastupitelé, kteří toto téma stále otevírali a vyzývali odborníky k vyjádření. Jedním z hlavních 
důvodů proti architektonické soutěži byl čas (cca půlroční časový posun) a cena za uspořádání 
soutěže. Dnes se píše rok 2022 a my stále stojíme na místě. Budova degraduje, koncept na její 
rekonstrukci není. Najít cestu využití takovéto budovy chceme společně s odborníky a občany 
města. Mělo by odpovídat lidem žijícím v moderním městě a v době energetické udržitelnosti. 
Z této vize  pak hodláme vycházet při vyhlášení architektonické soutěže, dle možností i postupného 
charakteru. Chceme Repre dát nový život i za cenu postupných řešení!

MUDr. Petr Končel

Mnoho let sloužím Mostečanům jako 
lékař, ale čas je neúprosný a populace 
zdravotníků stárne, i já pomalu od-
cházím do důchodu. Více jak polovina 
praktických i odborných lékařů má dů-
chodový věk a nebo jsou jen pár let před 
důchodem. Příchod nových lékařů, zdra-
votních sester i pomocného personálu 
je pomalý a spíše sporadický. Důvodů, 
proč se tak děje, je více a rozepisovat se 
o tom by bylo zdlouhavé. Ale je jasné, že 
Most potřebuje posilu v podobě nových 
a ještě neunavených sil do zdravotnictví, 
a to do všech kategorií zaměstnanců ve 
zdravotnictví, nejen lékařů.

Jako zastupitel se chci pokusit 
o zlepšení této situace a přivedení 
nových posil  k nám do regionu. 

Budu se zajímat, co pro zlepšení této situace může udělat město.
Nová generace lékařů i sester jsou vysoce kvali� kovaní pracovníci a mají také vyšší ambice na 

kvalitu života, proto se budu snažit, aby jim město vytvořilo dobré podmínky pro to, aby zde chtěli 
zůstat a dále prohlubovat svou kvali� kaci.

Věřím, že Most tento potenciál umí přeměnit v realitu, a že bychom společně s kolegy na zastu-
pitelstvu našli způsob, jak v Mostě vytvořit nový domov pro příchozí zaměstnance ve zdravotnictví 
a nejen pro lékaře a sestry.

Bc. Lukáš Ryšavý 

Most trápí odliv obyvatel a tradičně 
se umisťuje na spodních příčkách 
v nejrůznějších hodnoceních kvality 
života v českých městech. Mezi lety 
1990 a 2022 poklesl počet obyvatel 
z 70 670 na 62 866. Od revoluce Most 
přišel o necelých 8 000 obyvatel a dosa-
vadní vlády tento problém neřešily. 

I přes potenciál v podobě dobré 
dostupnosti Krušných hor, Českého 
středohoří, nově vznikající jezerní kra-
jiny, Saska i Prahy, řada Mostečanů 
hledá lepší prostředí pro život i výcho-
vu svých dětí. 

Jako jeden z našich hlavních úkolů 
bereme zatraktivnění městského 
prostředí, aby v něm občané rádi trávili 

čas a cítili se bezpečně. Po vzoru jiných měst s podobnými problémy zřídíme kancelář architekta 
města, která bude koordinovat rozvojové aktivity a pomůže přetvořit Most v město 21. století, odkud 
lidé neutíkají. Obnovíme architektonickou soutěž na třídu Budovatelů a vyhlásíme architektonickou 
soutěž na revitalizaci kulturního domu Repre a jeho okolí s cílem nalézt nové využití a oživení centra. 
Centrum města má být výkladní skříní, ne pro ostudu, jako je tomu teď. 

Jiří Kraus

Proč kandiduji za Piráty a Zelené? 
Již v minulém volebním období jsem 
se stal zastupitelem právě za Piráty
a Zelené. V mosteckém zastupitelstvu 
jsem získal mnoho cenných zkušeností. 
Jejich program je mi blízký především 
z důvodu kladného vztahu k životnímu 
prostředí, prosazování transparentní 
politiky a moderního rozvoje města, 
a to včetně kvalitní kultury.

Mou profesí je právě práce v kultuře, 
ta je v Mostě hluboce pod� nancovaná. 
Kultura by měla být výkladní skříní mě-
sta a kraje. Je to vývozní artikl, kterým 
se může město Most prezentovat na 
celostátní i mezinárodní úrovni. Proto 
je třeba o ni pečovat a hýčkat si ji.

jak to vidíme v litvínově?
Moderní město plné zábavy 
Daniel Urik

Oblasti, v nichž je řada věcí zaned-
baná a nedostatečná, je v našem městě 
pořád mnoho, avšak zásadními prio-
ritami je pro mne podpora vzdělávání, 
kultury a sportu, výrazné investice do 
dopravní infrastruktury, bezpečné, ak-
tivně žijící a rozvíjející se město, kde 
najdou své místo mladí i staří a všichni 
společně se mohou hrdě hlásit k tomu, 
že jsou z Litvínova.

Město má obrovský dluh vůči 
občanům zejm. v oblasti kulturních
a společenských akcí, a to pro všechny 
věkové kategorie. Současný koncept 
městských slavností (tři větší akce 
do roka) je nedostatečný a přežitý. 
Nejvýznamnější celoměstské akce 
potřebují nový ”drajv”. Ideálním kon-

ceptem pro oživení centra města by určitě mohly být také tématické víkendy jednou měsíčně 
jako např. festival vína, jídla, hudby, umění, sportu, dokumentárních � lmů, farmářské trhy apod. 

Zásadně se musí změnit také přístup města ke správě nejen vlastního majetku. Je potřeba využít 
všech dostupných cest a nástrojů k jednání a vymáhání povinností, a to ze strany všech subjektů, 
které v oblasti vlastnictví nemovitostí na území města � gurují a jako správci nefungují.

V neposlední řadě je nutné otočit trend vylidňování města pestrou škálou služeb a atraktivním 
městským klimatem. K aktivní spolupráci je nezbytné přizvat podnikatelskou obec, kraj a vzdělávací 
instituce v našem regionu. Pro efektivní a fungující celek je nezbytné kvalitní a rychlé napojení 
města na dálniční páteřní síť resp. železniční vysokorychlostní trať.

Když hokej tak se vším všudy
Filip Marko

K Litvínovu neodmyslitelně vedle 
tramvají a chemičky patří hokej. Pro-
blém našeho hokeje je, že jeho obrovský 
rozpočet z velké části hradí město
a náklady na rekonstrukci stadionu 
také. Když se však podíváte po hoke-
jových kluzištích, Zlín který je z velké 
části sponzorován městem o svou extra-
ligovou příslušnost dlouhodobě bojoval 
a nakonec ji neuhájil. Na druhou stranu 
Třinec, který je � nancován převážně 
železárnami, které hokejovému klubu 
navíc postavili stadion každoročně bo-
juje o titul. Náš Litvínov má možnost 
být více jako Třinec, než Zlín. Město má 
mít z hokeje větší prospěch a nejen zac-
pané ulice na Osadě během hokejových 
utkání. Představte si například hokejové 
muzeum, nebo kluziště na náměstí.

Zapojení aktivních občanů 
do chodu města 
Eva Šišková

Město by mělo být přívětivé pro 
všechny občany města a poskytovat 
jim dobré zázemí. To se ale bohužel
v Litvínově zatím neděje.  Město ne-
vede dialog se spolky, podnikateli
a občany pořádně.

Ideální by bylo, kdyby se zástupci 
všech těchto stran mohli scházet u ku-
latého stolu a podávat svoje návrhy, 
přání a připomínky. 

Hnutí ANO v Litvínově nahradilo 
takový kulatý stůl otevřenými dveřmi 
u starostky. To za nás není adekvátní 
náhrada.  Kdyby se vedla takováto jed-
nání, tak by město i jeho občané mohli 
rozvíjet Litvínov více a lépe. 

Velmi mě mrzí, že současné vedení 
města nepodporuje spolky � nančně. Tato položka by pro město nebyla nákladná, a hlavně by se 
městu vrátila v jiné formě. Vrátila by se tak, že by se ve městě rozvíjel kulturní život a měli sem 
motivaci jezdit i lidé z okolí, kteří by následně mohli navštěvovat litvínovské podniky a podpořit 
tak místní podnikatele.

Za sebe si myslím, že dialog s občany, transparentní a průhledné nejen jednání, ale i � nancování, 
je základ. Jedině tak můžeme ohlídat, kam směřují naše peníze. Jako zastupitelka bych se ráda 
scházela se všemi, a naslouchala jejich přáním a návrhům a snažila se vždy najít to nejlepší možné 
řešení/kompromis pro každého. 

Celio a litvínovská ekologie 
William Verner

Každý si asi skládku „Celio“ spojí-
me s problémy, ať už se jedná o čas-
té požáry, nebo v poslední době ne-
legální uložení sudů s nebezpečným 
styrenem. Sudy se styrenem tvořily 
velké nebezpečí pro bezprostřední 
přírodu a také lidi. Navíc jsou teď lidé 
z vedení této skládky obvinění, i přesto
ale město Litvínov pokračuje s od-
vážením odpadu právě na tuto skládku.

V  Litvínově byl také problém se 
svozem odpadu, časté „poruchy“ svo-
zového vozidla, a tím pádem přeplněné 
litvínovské popelnice. Teď budou od-
pad nově svážet TS Litvínov, tak věřme, 
že se tato problematika zlepší. 

Ideální by bylo zajistit stabilní kon-
trolu skládky a nejlépe zajistit to, aby 
si Litvínov skládkoval odpad sám. 

Po soustavném tlaku našich zastupitelů se povedlo alespoň provozovateli skládky udělit první 
pokutu a kvůli požárům instalovat termokamery, které snímají teplotu skládky. Dlouhodobý tlak 
má tedy smysl. V současné době skládka ještě mimo jiné dluží městu Litvínov peníze. 

Z našeho města by se mohlo stát tzv. smart city, i díky vybudování senzorické síti měření kvality 
ovzduší a zlepšení kvality odpadového hospodářství. To by šlo také zaváděním dalších moderních 
prvků, a to jejím nákupem, nikoliv pronajmutím – jako to bylo např. s chytrými koši na náměstí, 
nebo Wi-Fi lavičkou. Posuneme Litvínov do 21. století. 

vnímají ochranu přírody, což je skvělé. V jiných pracovních skupinách řešíme podporu komunitních, sociálních 
a kulturních aktivit. Je příjemné, když můžete svým hlasem podpořit něco smysluplného. Jsem moc rád, že 
se nám v jednom z výborů podařilo prosadit model prostupného zaměstnávání. 

Letos ses stal lídrem kandidátky politického hnutí Piráti a Zelení pro Most, jak dlouho se politice věnuješ? 
Já už se politice věnuji od roku 2012, tzn., že už to bude deset let. Ve stejném roce jsem vstoupil do strany 

Zelených, protože tady hrozil zánik 
Horního Jiřetína a já dlouho vnímal, 
že uhelná lobby a subkultura různých 
hospodářských a profesních komor, 
jsou napojeny na těžaře a prosazují 
jejich zájmy na úkor lidí v Jiřetíně 
a úkor přírody. 

Byl jsem ochoten jednat o postupu 
těžby, ale něco za něco. Moc hezky 
to řekl můj kolega Jirka Kraus: „ Ano, 
chcete těžit? Tak ať ten Most z toho 
taky něco má!“

V kolika letech jsi zjistil, že bys 
chtěl politiku studovat a co tě k tomu vlastně táhlo?

Už na gymnáziu. Táhla mě ta dynamika politických procesů, které tady probíhaly v devadesátých letech. 
Někdy v 16 letech během občanské nauky jsme měli udělat mapu politických stran a já to měl všechno 
nastudovaný dle programů jednotlivých stran. Tady jsem pochopil, že by mne to bavilo a šel jsem studovat 
politologii na vysokou školu. Tehdy to byla velmi prestižní záležitost a brali velmi málo lidí. 

„Je jen otázka času,  kdy se Most stane 
předměstím Prahy.“           
             Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Politik tělem i duší. Mostecký zastupitel, doktor politologie, vysokoškolský
a středoškolský pedagog. V Mostě žije od narození a zná jeho potenciál i všechny 
jeho slabiny. Nebojí se výzev a Most vidí jako město s velkými možnostmi, jen je 
správně uchopit.

Jsi mostecký zastupitel, doktor politologie, ale také učíš na vysoké a střední škole. Pověz mi 
trochu víc o tom, co všechno děláš?

Celý život učím, nejen ostatní, ale i sebe. Na univerzitě (pozn. autora: Univerzita J. E. Purkyně 
Ústí n. Labem) jsem na katedře sociální práce, kde přednáším etiku a fi lozofi i, vedu bakalářské práce 
a vychováváme budoucí sociální pracovníky, kteří se o nás budou jednou starat. 

Učím i na Střední škole technické ve Velebudicích, kde pomalu končím, protože přecházím do Národního 
pedagogického institutu. Učil jsem tam dějepis a občanskou nauku. Než jsem do Velebudic nastoupil, čelil 
jsem mnoha předsudkům vůči této škole a musím říct, že studenti této školy jsou báječní a překvapilo 
mne, jak jsou nastavení. Jejich morální zásady a hodnoty, pocity sounáležitosti a solidarita s ostatními 
by mohla být vzorem pro mnohé z nás. 

V neposlední řadě jsem v pracovních orgánech zastupitelstva. Často řeším různé požadavky obyvatel, 
kteří mají strach, že jim před domem pokácí strom nebo řeší nepořádek ve svém okolí. Lidé hodně 

Studoval jsi v Ústí nad Labem i v Praze, jak jsi vnímal rozdíl mezi těmi městy po návratu ze studií a je 
něco, co bys chtěl aplikovat i v Mostě?

Záleží na věku. Dnes bych z Mostu neodešel, rozhodně by se mi těžko odcházelo. Vždycky jsem toužil být 
Pražák a žít kulturním životem, ale jak člověk stárne a zraje, tak nechce přelidněné náměstí a nádraží, kde 
se pomalu nedá hnout. 

Mezi Ústím a Mostem moc velký rozdíl nevidím, ba naopak, Most mám daleko radši než Ústí. Po příjezdu 
do Ústí cítím odér Spolchemie a už jen to samotné uvítání města, když tam člověk přejede skrz Trmice, není 
moc vlídné. Samozřejmě, když se pak dostane člověk dál, do centra, tak je to svým způsobem krásné město. 

Ale Prahu mám rád a naštěstí není daleko od Mostu. Já už se toho asi nedožiju, ale přeju si, aby se další 
generace lidí dožila vysokorychlostní trati, kterou by skutečně mohla využívat. A pokud se to jednou zrealizuje, 
tak už je jen otázka času, kdy se Most stane předměstím Prahy, což by mu hodně pomohlo. 

Co vnímáš jako největší mosteckou slabinu a naopak, co je jeho největší potenciál?
Určitě to jsou sociální problémy, které vznikly vlivem ekonomické transformace, bytové politiky našeho 

města v 90. letech a vlivem rozprodeje bytů. Pokud budeme jako politici zvolení, budeme se muset snažit 
nějakým způsobem ovlivnit obchod s chudobou.  

Jeho silná stránka je právě v té příležitosti všudypřítomných rekultivací. A co obdivuji na našem městě 
je všudypřítomná zeleň - parky, stromy, trávníky, zahrádky. Člověku stačí pár minut a hned je v přírodě. 

Které místo máš v Mostě nejraději a proč?
Jsou to moje rodné Zahražany, kde jsem se narodil a kde dlouho žiju. Ale nedávno jsem navštívil Vtelno, kde 

probíhaly slavnosti vína a byl jsem unesen tím, jak to tam žije komunitním životem a hrozně jim to závidím 
a samozřejmě i přeju. 

Ale Zahražany a Hněvín jsou pro mě nejhezčí. Historická čtvrť, která zažila ještě starý Most, krásné vily na 
svahu pod hradem, k nám stále promlouvají svou historickou pamětí. Most má smůlu v tom, že k nám skrz 

to nové město nepromlouvá historie a jakási kolektivní paměť bohužel moc nefunguje. 
V letošních volbách jsi nasazen jako číslo jedna, proč myslíš, že jsi byl zvolen?
Především chci říct, že mám na čele kandidátky skvělou parťačku, odbornici na vzdělávání a celkově 

renesančního člověka Janu Jungmannovou. Jsem jí vděčný za mnoho věcí nejen v politice, ale i v životě. 
A teď ke Tvé otázce. Nechci, aby to znělo jako sebechvála, ale věřím, že umím přijít s nápadem, který 
osloví a zaujme. Mezi moje silné stránky patří schopnost mít vize, defi novat je konkrétně a oslovit s nimi 
lidi. Myslím, že to je ten přínos, který lidem, které do voleb povedu, imponuje. Za tento projev důvěry  
jsem jim velmi vděčný. 

Pokud byste uspěli, víš přesně, co bys chtěl v Mostě udělat?
Jako první bych asi řešil životní prostředí a sociální otázky, což považuji za nejdůležitější. Chtěl bych, 

abychom se jako Mostečané sjednotili a řekli jasné ne spekulacím s byty za účelem čerpání sociálních 
dávek. Musíme táhnout za jeden provaz a jasně si vymezit hranice, jak budeme odpovědně zacházet 
s bytovou politikou našeho města. 

A druhou věcí, co bych udělal je, že bych zřídil orgán životního prostředí, který by řešil otázky Celia 
a odpady obecně. 

Jsme na začátku prázdnin a do voleb zbývají zhruba tři měsíce, co máš teď v plánu?
Chystám se jen pracovat. Ještě mi zbývá jeden projekt pro univerzitu a už teď mobilizujeme lidi 

kolem nás ohledně voleb. Dáváme dohromady různé administrativní záležitosti kolem kandidátky 
a je to poměrně časově náročné. 

Kdybys měl tu možnost a na Mostu mohl něco změnit, co by to bylo?
Možná to bude znít prvoplánově, ale pokud by to šlo, ze sekundy na sekundu bych odstranil všechen 

vizuální smog. Aby město bylo čistý a vizuálně příjemný pro všechny z nás. 

Autor: Ing. Pavlína Petržilková
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KANDIDUJÍ ZA LITVÍNOV DO TOHO! KANDIDUJÍ ZA piráti a zelení MOST

1 | Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

42 let, zastupitel města Mostu, 
vysokoškolský pedagog

1 | Bc. Petr Globočník, DiS.

39 let, předseda spolku MY LITVÍNOV, 
zastupitel města Litvínova, komunitní 

pracovník, litvínovský patriot

5 | William Verner

20 let, ekolog, podnikatel, aktivista
46 let, zastupitel města Mostu,

 herec, farmář

5 | Jiří Kraus

9 | MUDr. Kateřina Lacková

52 let, lékařka internistka

6 | Tomáš Hák

38 let, upisovatel průmyslového 
pojištění; člen spolku MY LITVÍNOV

6 | Mgr. Petr Fadrhons

50 let, zástupce ředitelky 
Charity Most

2 | Mgr. Jana Jungmannová

43 let, pedagožka, 
odbornice na vzdělávání

2 | Mgr. Daniel Ulrik

36 let, zástupce ředitelky ZŠ a MŠ 
Hora Svaté Kateřiny, zastupitel 

města Litvínova

10 | Mgr. Jan Panocha

45 let, sociální pracovník, 
metodik, konzultant

7 | Daniel Hulič

45 let, poloprofesionální hrající trenér

7 | Linda Berchinová

23 let, studentka 
bohemistiky a médií

3 | MUDr. Petr Končel

64 let, lékař internista

3 | Filip Marko

48 let, světlař, provozovatel 
hudebního klubu, zastupitel města 

Litvínova

11 | MgA. Luděk Prošek

44 let, zastupitel města Mostu, 
pedagog

8 | Iveta Čepeláková

28 let, finanční asistentka

8 | BcA. Pavel Skála

36 let, pedagog dramatické výchovy 
na ZUŠ, organizátor divadelních 

festivalů PřeMostění a NaNečisto

4 | Bc. Lukáš Ryšavý

25 let, zastupitel Ústeckého kraje, 
student FŽP ČZU

4 | Eva Šišková

47 let, učitelka, výtvarnice

Bc. David Charvát, věk 38 let

Petr Machuta, věk 60 let

Mgr. Lucie Jedináková, věk 41 let

Ing. Jakub Hladík, věk 28 let

Ing. Karel Kořínek, 73 let

Dana Burgetová, věk 60 let

Jan Vágner, věk 26 let

Karel Homola, věk 44 let

Zdeněk Belinger, věk 47 let

Oldřich Roud, věk 48 let

Jaroslava Kolářová, věk 32 let

Alice Formánková, 64 let

Zdeňka Frühaufová, 73 let

Ondřej Potrebuješ, 37 let

Josef Pova, 48 let

operátor výroby, ochránce přírody

referent investic magistrátu města Most

terapeutka, kouč, logopedická preventistka

management consultant

penzista, aktivista, člen klubu historiků

komunitní pracovnice

student, sportovec

manažer NET4GAS

živnostník v oboru elektro

školník SŠ Hamr, předseda cyklistickéhoklubu

oční optička

penzistka

penzistka

kontrolní pracovník v nadnárodní společnosti 

podnikatel

Sára Malá, 23 let

Eliška Povová, 71 let

Kateřina Hrachová, 22 let

Bc. Tomáš Harant, 27 let 

Šimon Drda, 18 let

Ing. Monika Růžičková, 45 let

Mgr. Martin Bažant, 46 let

BcA. Barbora Gréeová, 25 let

Ladislav Jonák, 62 let

Ing. Pavlína Petržilková, 37 let

David Štýs, 18 let

Jan Korba, 26 let

Jana Jungmannová, 62 let

Lubomír Pařil, 37 let

Mgr. Martina Koplová, 31 let

Bc. Zdeněk Masojídek, 35 let

Roman Barnaš, 43 let

Ing. Václav Tichý, 37 let

Bc. Kateřina Sojková, 43 let

Anna Klepišová, 18 let

Alena Kaválková, 34 let

Štefan Pecko, 55 let

Kateřina Hrubá, 40 let

Eva Weberová, 44 let

Monika Malečková, 43 let

Petr Konrád, 47 let

David Panocha, 43 let

Matouš Rybák, 18 let

Jan Mareš, 39 let

Nikola Lukášová, 24 let

Přestěhoval se ten Globočník?
Před volbami 2018 slíbil Petr Globočník, že se vrátí do rodného 

sídliště Janov. Byť se z pohledu politické strany jednalo o marginální 
věc, jeho prohlášení vzbudilo rozruch. Je proto na místě se zeptat, 
jak to se to s tím stěhováním po čtyřech letech má.  

Jak to tedy Petře je? Bydlíš v Janově?
V Janově mám trvalé bydliště od roku 2020, ale reálně jsme tu začali s rodinou 

bydlet až od letošního jara. 

Znamená to, že jsi v Janově na trvalo?
Nejstarší dcera tady nastupuje v září do školky, ale ještě musíme vyřešit topení 

v bytě. Věřím, že to zvládneme a budeme tu moci být i přes zimu.

Někde jsi říkal, že budeš bydlet v paneláku, kde tedy bydlíš?
Panelák nakonec nevyšel. Měl jsem nabídky od obchodníků s chudobou za 

čtrnáct tisíc měsíčně. Na to jsem neměl peníze a ani obchod s chudobou nechci 
podporovat. Pak byly nabídky od Krušnohoru, ale s těmi vedu několik sporů, tak 
mi nepřišlo vhodné jít bydlet k nim, obdobný problém mám i s CPI, které v Janově 
dopustilo rozsáhlou devastaci, kterou nyní sanuje město. Naposledy už jsem se 
skoro stěhoval ke kamarádovi, ale ten nakonec byt prodal. Nakonec jsem se s lidmi 
ze spolku domluvil, že spojíme mojí potřebu bydlení a vizi spolku mít zázemí pro 
naše aktivity, a usídlili jsme se na Libuši. 

Můžeš Libuši nějak blíž představit?
Libuše je dnes už sousedský dům. Před pár lety místo plné výkalů, injekčních 

stříkaček a hald suti. Já tam mám pro rodinu tři místnosti a koupelnu. Zbytek 
je pro potřeby lidí ze sousedství, členů komunity, kterou tu tvoříme. Za tři roky 
jsme zlepšili část uprostřed sídliště,kterou využívali jen lidé užívající drogy a děti
k nebezpečným dobrodružstvím na místo které slouží potřebám spokečnosti
a žije kulturním životem. Nejsme ale sociální služba, nedáváme nic zadarmo. 
Lidi se musí na aktivitách podílet. To mi přijde důležité, aby tu vyrostli lídři, kteří 
ukážou, že lidi můžou měnit i věci jako Janov, když nečekají kdo jim co dá, pracují 
na sobě a nejsou lhostejní. 

Z čeho to fi nancujete?
První dva roky jsme platili všechno ze svého, pak se povedlo napsat projekty, které 

byly podpořeny. Někteří my říkali, že jsme dostali dotace. Jenže my nic nedostali. 
Všechno jsme si odpracovali, sami se naučili. Ani koruna tam nebyla zadarmo
a je to tak dobře. K dnešnímu dni činní podpora zhruba sedm milionů v několika 
projektech, které mají udržitelnost do roku 2030. Z toho do opravy domu šlo asi 
800 tisíc. Jsou to peníze, které ale slouží celému Litvínovu, zboží nakupujeme
u místních, na práci bereme zejména lokální řemeslníky a zaměstnali jsme lidi, 
kteří byli v evidenci úřadu práce. Víte, já sliboval, že začnu s Janovem něco dělat. 
Mohl jsem čtyři roky sedět v zastupitelstvu, pronajmout si na oko byt v paneláku
a pro sídliště neudělat nic, ale já mám Janov strašně rád a s jeho osudem se smířit 
nechci. Nejvíc ze všeho jsem rád, že se nám začalo dařit zapojovat místní, a věřím, 
že za pár let bude vidět, že komunitní práce má smysl. Budu rád, když se k nám 
sami přijedete, o tom co říkám, přesvědčit na vlastní oči.

Zapojení občanů

 do chodu obce

 je základ.

Až 2% na 
  participativní

  rozpočet.

 Litvínov 
 DO TOHO!

učitelka v Mateřské škole

Konzultantka v oblasti technologií

Důchodkyně

Studentka Univerzity Karlovy

Projektový manažer

Student

Projektová manažerka

Učitel

Pedagožka dramatické výchovy na ZUŠ,
organizátorka divadelního festivalu PřeMostění

Důchodce

PR specialistka

Student

Knihař

Důchodkyně

Zahrádkář, ochránce přírody

Facilitátorka, sociální pedagožka

Pracovník v sociálních službách

Technik, kameraman, sportovec

Energetik

Vedoucí pracovnice úřadu práce

Studentka zdravotnické školy

Koordinátorka pracovníků v sociálních

Mechanik

Porodní asistentka

Účetní

Telefonní operátorka

Strojvedoucí

Skladník

Student

Učitel

Prodejní asistentka

12 |

13 |

14 |

15 | 

Adam Malý, 18 let   

Ing. Petr Lacek, 48 let

Jan Dinstrpír, 26 let

Bc. Jakub Masojídek, 33 let

student

programátor

barman 

středoškolský pedagog
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 „Ráda bych změnila nálepku 
Mostu, jako města, ve kterém 
se špatně žije.”

Mgr. Jana Jungmannová 
Jejím profesním životem se prolíná téma dítěte 

a jeho vzdělávání. Je velkou optimistkou 
a houževnatou obhájkyní mladých lidí, plna respek-
tu ke všem generacím. Jejím cílem je přinést své 
získané zkušenosti z komplexní agendy vzdělávání 
a vytvořit tak dobrý prostor pro dosažení kvalitních 
životních podmínek pro všechny.

Svůj život jsi zasvětila vzdělávání druhých. Vím 
o tobě, že učíš i školíš, připravuješ různá školení, 
můžeš se trochu rozpovídat o tom, co všechno 
v profesním životě děláš?

Ve své podstatě vždycky říkám, že středobodem 
mého zájmu je dítě a jeho rovný vstup do života 
a nabídka možností, které může jednou v životě 
využít. 

To znamená, že část mého profesního života mo-
mentálně zasvěcuji expertní koordinaci Akademie 
ČOSIV (pozn. autora: Česká odborná společnost pro 
inkluzivní vzdělávání), kde je hlavním tématem péče 
o duševní zdraví dětí a rovné příležitosti ve vzdělávání, 
tzn., že proškolujeme personál jak školského sektoru, 
tak sociálního, aby uměli pracovat s potřebami dětí. 

Další část mého angažmá je pracovní úvazek, kde 
se zabývám matematickou gramotností a jejím dob-
rým uchopením v rámci vzdělávacího systému, tzn. 
proškoluji učitele skrze výuku dětí a vysvětluji možno-
sti matematické gramotnosti ve výuce. A to, jak dobře 
adaptovat do matematiky postupy a metody, které 
znám z kreativního vzdělávání. Tím se dostávám ke 
třetímu tématu a to je vlastně částečný úvazek učitele 
výtvarné výchovy na základní umělecké škole v Mostě, 
kde pracuji s dětmi přímo a kde se snažím učit děti 
pomocí kreativních metod, aby je tvoření bavilo a uměli 
jej využít i ve svém dalším životě.

Pedagogiku jsi vystudovala v Hradci Králové 
a pak ses vrátila zpět do Mostu. Jak moc jsi vnímala 
rozdíl mezi oběma městy?

Je to už dlouhá řádka let, ale musím říct, že jsem 
ten rozdíl vnímala vždycky velmi intenzivně. Hradec 
Králové je opravdu krásné město, které má svoji historii 
a ne náhodou se mu říká malá Praha, i stran toho jak 
obrovskou nabídku tam člověk má i z hlediska toho 
kulturního vyžití. A i to jaké lidi tam potkává, protože to 
je univerzitní město a tím se kolem toho odvíjí veškerý 
život, který je tam nastaven. 

Můj návrat do Mostu byl velkým prozřením. Na co 
jsem si tam během pětiletého studia zvykla, tady 

jsem to úplně neměla čím naplnit. A možná to byl 
střípek k tomu, kdy jsem se postupně začala snažit 
vytvářet možnosti kulturního zázemí a péči o veřejný 
prostor. Protože, byť jsem zmiňovala, že je Hradec 
Králově krásné město, tak i město Most má svoje 
vizuální kvality a doufám, že se nám je daří postupně 
odkrývat a uvědomovat si, že ta architektura stojí za 
to, abychom o ni pečovali. 

Jsi maminkou dvou dcer, jak se změnil tvůj život 
po jejich narození? 

Samozřejmě, jako u každé mámy, která si prošla 
cestou těhotenství a porodu a života s dětmi se můj 
život změnil. Je to velká změna a pro mě to je zdroj 
obrovského učení. Obě dvě děti mi rozhodně nastavují 
zrcadlo, jak je v tom životě dobře vést. Spoustu věcí 
jsem v sobě musela přenastavit, abych dětem byla 
dostatečným partnerem na jejich cestě výchovou
a vzděláváním. 

Zmínila ses, že už po návratu ze studií 
jsi začala vnímat veřejný prostor ve městě, 
ale až s dětmi jsi založila spolek Veřejná kulturní 
iniciativa, jehož jsi předsedkyní.  Co přesně tě 
přimělo spolek založit a co je jeho náplní? 

Ve své podstatě s dětmi člověk potřebuje cho-
dit ven trochu víc intenzivněji a až potom začne 
vnímat prostor kolem něj trochu 
jinak. Jestli je to bezpečné místo 
pro ty jeho děti a co všechno ten 
prostor nabízí a začne vnímat úplně 
jiné kvality. Což pomalinku vedlo 
k tomu, že jsme se s přáteli začali 
o veřejný prostor zajímat a vyústilo 
to k založení spolku Veřejná kultur-
ní iniciativa Most. 

Spolek má ve svých stanovách 
především náplň stran kulturní
a vzdělávací, ale hlavně taky 
osvětovou, Dalším úkolem spol-
ku je snaha vést dialog se samo-
správou města a hledat možnosti, 
jak ten veřejný prostor vylepšit. 

Které místo máš v Mostě nejraději a proč?
Jsou to dvě místa a do určité míry jsou k sobě pro-

tipólem. Mám ráda centrum města, parter kulturního 
domu Repre, protože si myslím, že má obrovský po-
tenciál proto, jak jej využít a tam i nějakým způsobem 
cítím bezpečno pro svoje děti. Vlastně je to jediný 
prostor, kde naše děti mohou běhat, aniž bychom se 
báli, že je přejede auto v centru města. A potom,  mám 
moc ráda Ressl. V tomhle městě je totiž úžasný to, že 
stačí kousek vylézt a jste v lese. Člověk se tam může 
krásně projít a těch cest, co tam vede… Stále mám 
pocit, že jsem je ještě všechny neprochodila a tak je 
Ressl častou destinací našich rodinných procházek. 

Naším cílem je fungující město 21. století přívětivé občanům, tedy město bezpečné, poskytující 
dostatek možností sportovního a kulturního vyžití, s hodnotným veřejným prostorem s dostatkem 
zeleně, vybízejícím ke trávení volného času, město s rozvinutým systémem kvalitní veřejné dopra-
vy a připravené na změny klimatu. Jako základ považujeme transparentnost vedení městského 
úřadu a příkladnost radních v čele se starostou.

Ve veřejné dopravě je nezbytné, aby roční jízdné bylo mnohem výhodnější než jednotlivé jíz-
denky a lidé byli náležitě motivováni k dennímu využívání MHD. Budeme proto nadále prosazovat 
zásadní zlevnění ročních kuponů stejně jako možnost platit jízdné kartou či prostřednictvím sms. 
Protože naším cílem je město malých vzdáleností, kde lidé tráví čas ve veřejném prostoru a auto 
využívají jen minimálně, zasadíme se o to, aby chodníky ve městě byli v té nejlepší možné kondici 
a městem vedla síť bezpečných cyklostezek. Důležité je pro nás zahájit jednání o tom, aby vyso-
korychlostní trať (VRT) končila v Litvínově a ne v Mostě. Ve vybraných částech města zřídíme 
rezidentní parkovací zóny tak, aby lidé v místě svého bydliště snáze našli místo k zaparkování. 

Podnikatelé musí participovat na chodu města a být zapojeni do jeho rozvoje. Na druhou stranu 
úkolem města je vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání. Proto budeme pořádat pravidelné kulaté 
stoly se zástupci podn’katelů a hledat cesty k synergii podnikatelské sféry a zdravého rozvoje 
města. Pro podnikatele z řad lékařů a dalších chybějících profesí připravíme nadstandardní pod-
mínky, aby pro ně působení v našem městě bylo atraktivní. 

Město musí být přívětivé pro všechny občany, je třeba proto více podporovat občanské spolky 
a mladé lidi, ale nezapomínat ani na ty nejstarší. 

Zasadíme se o modernizaci domů pro seniory, využijeme prázdné budovy města, aby sloužily 
potřebám občanů a nadále nechátraly. Rozvoj města vnímáme jako komplexní záležitost a proto 
necháme zpracovat ve spolupráci s architekty koncepci rozvoje pro celé město, aby postupně 
mohl vznikat harmonický a funkční celek, který propojí Litvínov od Janova po Koldům. 

Budeme prosazovat férovější rozdělování veřejných prostředků. I děti provozující jiný sport než 
hokej, stejně jako kultura, si zaslouží rovnocennou podporu města. Profesionální sporty fi nančně 
náročné, jako hokej, musí být stejně jako v jiných městech, například Třinci, fi nancovány zejména 

více informací o programu

soukromou sférou nejen z kapes občanů. Ti mohou svůj oblíbený sport podpořit svojí návštěvou. 
Janov již nesmí být dále ostudou města. Je třeba zahájit neprodleně jednání s majiteli bytů 

a to včetně CPI a SBD Krušnohor, na obnově se musí podílet všichni a proto zapojíme i zdejší 
obyvatele. Noční můra sociálního vyloučení se však již netýká pouze Janova, osadní výbory proto 
zřídíme i pro další místní části. Celkově budeme do rozvoje více zapojovat občany, protože naše 
město může vzkvétat jen, když se o to budou sami jeho obyvatelé zasazovat. 

Vzhledem k aktuální hrozbě energetické chudoby se budeme v této situaci snažit občanům 
pomoci. Jednotlivým SVJ nabídneme půjčky na pořízení solárních panelů a tepelných čerpadel. 
Zřídíme pozici energetického manažera a následně budeme usilovat o zřízení městského ener-
getického družstva. 

Základem transformace našeho města je fungující úřad, na kterém musí pracovat převážně 
patrioti. Vytvoříme motivační podmínky, aby na úřadě chtěli pracovat lidé se silným vztahem
k našemu městu. 

Litvínov může být lepší, Litvínov DO TOHO!

Program volby do zastupitelstva města Litvínova nejdůležitější témata

odvaha měnit most k lepšímuodvaha měnit Litvínov k lepšímu

celý program na stránkách www.litvinovdotoho.cz

celý program na stránkách www.piratiuk.cz/mostecko

Také jsi spolupořadatelkou festivalu Recykult, 
který má vrátit život do centra města a zároveň 
představuje místní kulturní dění . Jak vznikla celá 
myšlenka Recykultu?

Jak to tak bývá, ty nejzásadnější myšlenky vznikají 
z různých přátelství a ze setkání milých lidí, kde se 
hledá možnost, jak věci vylepšit v nějaké příjemné 
atmosféře. A tímhle způsobem si myslím, že došlo 
i k tomu, že jsme se různým způsobem propojily 
a naše ženská čtveřice se dala dohromady a vytvořila 
námět a program k tomu, jak to centrum města osídlit. 
Hlavní myšlenka byla osídlit centrum města a naučit 
Mostečany do centra chodit a trávit tam čas. A ty 
další myšlenky se přidávaly, jako oslovovat místní 
prodejce, kulturní aktéry, aby se nějakým způsobem 
prezentovali a to místo zabydleli. Cílem téhle rado-
sti je i to, že se každý rok snažíme přinést nějaké 
téma (třídění, plýtvání jídlem, nábytková banka)mezi 
návštěvníky formou přednášek a moc nás těší, že se 
lidé tady rádi dozvídají.

Aby toho nebylo málo, zaštiťuješ vedení galerie 
Bunkr, která přináší kvalitní umělecký program. 
Galerie nese příznačný název, protože se opravdu 
nachází v bývalém protiatomovém krytu. Je těžké 
vést tady galerii? 

Náš spolek Veřejná kulturní iniciativa Most, vzal pod 
patronaci program Galerie Bunkr. Tento prostor se 
jako galerie snažil dostat na světlo světa už díky třem 
studentům, které Luděk (pozn. autora: MgA. Luděk 
Prošek, člen výboru) vedl na univerzitě. Bohužel stalo 
se to, že na to ti jednotliví aktéři neměli dostatek času 
a galerie začala skomírat. Luděk tak využil nabídky 
a rozhodl se převzít tzv.otěže a galerii vést. 

Víceméně program galerie Bunkr navazuje na velmi 
úspěšnou galerii NF, která fungovala v Ústí nad La-
bem dlouhou řadu let a kterou Luděk vedl. Koncept 
jsme se podobným způsobem snažili převést i do 
mosteckého prostředí. Galerie se cíleně orientuje na 

umělce, kteří nejsou až tak příliš spjatí s městem Most. 
Cílem je přinášet do Mostu prvořadé umění, za kterým 
by jezdili i lidé ze širšího okolí. Nechceme se profi lovat 
jako regionální výstavní prostor, ale prostor, který je 
celorepublikový. Máme obrovské štěstí a samozřejmě 
nám pomáhá i mnoho vzájemných přátelství, která 
postupem let vznikla, že je ten program opravdu velmi 
kvalitní. Většina umělců, kteří tady vystupují, jsou 
laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, což je nejpre-
stižnější ocenění uměleckého veřejného prostoru. 
A stává se, že k nám na výstavu jezdí i lidé z Prahy, aby 
se podívali na umělce a na jejich specifi cké výstavní 
projekty přímo pro tento prostor. 

Jsi jedničkou Pirátské strany v  letošních 
komunálních volbách, proč myslíš, že tě nominovali?

Myslím si, že do určité míry jsem již etablovanou 
osobností, která si nese historii aktivního přístupu 
k veřejnému prostoru. Svým postojem ukazuji, že péče 
o věci veřejné je důležitá a že jsem ve spoustě svých 
aktivit dokázala, že mne zajímá, jakým způsobem 
může samospráva pomoci k dobrému životu všech 
generací obyvatel. Během svého profesního života 
už jsem se dopracovala řekněme do trochu odbor-
nější roviny, rozumím tomu, jak nastavovat vzdělávání 
a péči nejen o nejmladší, ale i následné generace 
k tomu, aby se jim tady dobře žilo a měli dobrou 
budoucnost. 

Pokud byste ve volbách uspěli, čeho bys chtěla 
dosáhnout a máš nějaký cíl?

Naším cílem je být aktivním tvůrcem jednotlivých 
strategií samosprávy. To znamená, rozhodně bych 
ráda promlouvala do vizí a budoucnosti vzdělávací 
strategie, kterou by se Most měl profi lovat. Je nejvyšší 
čas nastavit mechanismy tak, abychom pracovali se 
všemi dětmi na jejich dobré budoucnosti. Ale samo-
zřejmě to není jediný cíl. Myslím si, že je rozhodně 
důležitá péče o bytovou politiku, kterou město nemá 
dobře propracovanou, ale i péče o životní prostředí 
a otázky skladování odpadu v Mostě. To jsou věci, do 
kterých bychom uměli kvalitně promluvit. 

Kdybys mohla na městě Most něco změnit, co 
by to bylo?

Já bych moc ráda změnila nálepku toho města, 
ve kterém se špatně žije. Město Most by mělo mít 
kvalitní a dobré PR, proto aby tu lidé chtěli zůstat 
a žít. A aby tu budoucnost města chtěli společně tvořit.

Autor: Ing. Pavlína Petržilková

naloď se
k pirátům

pomoz šířit
a páchat dobro

SLIBY CHYBY
Politiky je třeba hlídat, před volbami často 

slibují možné i nemožné. Proto jsme se pokusili 
srovnat programy všech zastupitelských klubů 
z roku 2018, se kterými šly do voleb. Jak můžete 
vidět, tak například nám z opozice se podařilo 
splnit obdobně programových bodů, nebo někdy 
i více než třeba stranám ve vládní koalici. A taky 
aby ne, když od nás někdy opisovala. Ale za to 
jsme vlastně rádi. Ukazuje to, že i z opozice se 
dá něco dokázat.

Nicméně si přesto myslíme, že vládní strany 
by toho měly zvládnout mnohem více, ba co 
více v některých případech se stalo i to, že pro 
splnění slibů, které dávaly voličům - jako např. 
MHD zdarma - neudělaly naprosto nic! Hlídejte 
politiky přímo s námi, podpořte nás ve volbách 
a rozšiřte naše řady. Společně dokážeme měnit 
Litvínov k lepšímu.

DOCHÁZKA
Co by vám řekli v práci nebo ve škole, kdy-

byste měli docházku jako například JUDr. 
Daniel Volák (ODS), který chyběl na více 
než polovině zastupitelstev? Myslíme si, že 
když je někdo zvolen občany, tak by měl cítit 
zodpovědnost vůči nim a jednání zastupitel-
stva se účastnit. 

V následující tabulce můžete vidět jakou 
docházku měly jednotlivé strany a jejich nej-
lepší a nejhorší zastupitele co se docházky 
týče. Nenechte v zastupitelstvu sedět lidi, 
kteří nechodí do práce. Kandidovat není po-
vinnost, vykonávat funkci zastupitele řádně 
naopak povinnost je. Ukažte, že nebudete 
trpět flákače, volte Litvínov DO TOHO!

5 top 
priorit

Levnější energie 
pro občany města1

Vysokorychlostní trať do 
Litvínova a MHD za 10,- Kč 
na den

2

Řešení problémových 
lokalit a objektů ve 
městě

3

Opravené silnice
a chodníky4
Přivedeme lékaře do 
města 5

www.litvinovdotoho.cz

pro MODERNÍ 
A FUNKČNÍ MĚSTO
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PIRÁTSKÁ KŘÍŽOVKA

Chraňme naše města 
před suchem!

Sucho je problém, který trápí čím dál více 
měst. Náš recept spočívá v intenzivnější výsadbě 
stromů,  vytváření průlehů, které umožní zasa-
kování vody do terénu nebo výstavbě zasakova-
cích a retenčních nádrží. Cestou k řešení může 
být i mozaikové sekání trávy, které zabraňuje 
vytváření vyschlých žlutých trávníkových ploch 
ve městě. Díky těmto opatřením přispějeme 
k ochlazení našich měst a snížíme pravděpodob-
nost usychání stromů, které spatřujeme kolem 
nás čím dál častěji. 

PROČ VOLIT PIRÁTY?

z mostu 
a litvínova 

hodinu

budoucnost je na vás 

23 - 24. 9 2022

rozhodněte o 
budoucnosti 

mostu a litvínova!  

litvínov do toho!

piratiuk.cz/mostecko

za méně než

chceme bazén v centru!
zní to jako retro?


