6. listopad 2015

TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 18
cena 8 Kč

43/44
týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Rekonstrukce mostecké nemocnice skončila
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SVOZ z okolních lokalit ZDARMA

MOST – Krajská zdravotní slavnostně ukončila rekonstrukci mostecké nemocnice. Stavební práce trvaly
přibližně rok a stály sto padesát miliónů korun.
Projekt „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a. s., - Nemocnice Most, o. z. včetně optimalizace vnitřních prostor“ začal na konci srpna
minulého roku po více než ročních přípravách

a skončil zhruba rok po zahájení. Investiční akce
byla spolufinancovaná z evropských dotací. „Před
třemi lety, když nastupovalo nové vedení kraje, jsme
řekli, že za jednu z nejdůležitějších věcí považujeme

zdravotnictví a zdravotní péči o občany našeho kraje a že také chceme změnit obraz Krajské zdravotní.
Dnešek je ukázkou toho, že se nám to daří. Nová
nemocnice není jen chloubou Krajské zdravotní, ale
přispěla i ke vzhledu města,“ uvedl při slavnostním
ukončení akce hejtman Oldřich Bubeníček.
(Pokračování na straně 4)
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Ubytovny ve 2B
nevzniknou
Obyvatelům lukrativní čtvrti 2B svitla
naděje, že tu nevznikne sociální ubytovna.
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Jízdné v MHD příští rok
nepodraží
Most má nový projekt organizace
městské hromadné dopravy na rok
2016. Jízdenky nepodraží.

 Mostecký špitál postavený v roce 1974 patřil mezi nejmodernější a nejkvalitnější zdravotnická zařízení v ČR. Krajská zdravotní s Ústeckým krajem mu chtějí prestiž
zase vrátit. Jedním z počinů je i právě ukončená rekonstrukce. Na snímku slavnostní stříhání pásky za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka (uprostřed vlevo), předsedy
představenstva Krajské zdravotní, a.s. Jiřího Nováka (uprostřed vpravo) a dalších osobností.

Náhradí čtyřproudovku
objízdné trasy?
5

Litvínov má šanci na stovky
miliónů
Litvínovští zastupitelé na svém mimořádném zasedání jednohlasně schválili Strategický plán sociálního začleňování.
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MOST – Město Most se zapojí do Spolku pro dostavbu silnice R7. Spolek by měl „tlačit“ na to, aby
rychlostní komunikace stála co nejdříve. S dostavbou souvisí i zkapacitnění silnice I/27. Místo čtyřpruhu chce ale stát budovat objízdné trasy.
Vedení města Mostu chce využít všechny možné
prostředky, aby stát realizoval dostavbu rychlostní
silnice R7 a také zkapacitnil i diskutovanou silnici
I/27 z Litvínova do Mostu. Jedním z důvodů pro
dostavbu silnice R7 jsou přilehlé průmyslové zóny,
které jsou na uvedených komunikačních tepnách
přímo závislé. Měly by zóny více zpřístupnit, což
je i jedním z hlavních faktorů příchodu nových
investorů na sever Čech. Město se proto stalo členem Spolku pro dostavbu silnice R7. „Zakládá se
spolek, který bude akcentovat požadavky ve vztahu
k ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic,
tak abychom zkrátili milníky, které jsou nyní plánovány. Poslední úsek R7 by se měl opravit někdy do
roku 2023 a to s velkým otazníkem,“ nastínil mostecký primátor Jan Paparega. Uvedená rychlostní
komunikace je významnou a strategicky důležitou
komunikační tepnou, procházející několika kraji.

Mostecké oblasti se tato situace dotýká tím spíše,
že na dokončenou silnici R7 má navazovat plánované zkapacitnění silnice I/27 v úseku z Mostu směrem na obec Havraň, které více zpřístupní
průmyslovou zónu Joseph. Zkapacitnění silnice
I/27 se řešilo i na výjezdním zasedání vlády, které
se uskutečnilo před nedávnem v Ústeckém kraji. Podle primátora je otázkou, zda se stát vůbec
k tomuto řešení přikloní. Proti zkapacitnění totiž
hovoří ekonomické studie, ale i studie na zátěž silnice v současné době.
„Pokud jde o I/27, při výjezdním zasedání vlády
zmínil ministr dopravy Ťok, že po jednání Bezpečnostní rady státu se zvažují i možnosti objízdných
tras mimo zkapacitnění I/27, byť toto zcela nezavrhl. Zdůraznil ale, že záměr nesplňuje parametry ekonomické výhodnosti a návratnosti. Proto se
chtějí soustředit na objízdné trasy,“ informoval primátor Paparega, který doufá, že i přes různá „proti“ ohledně parametrů a norem dostane čtyřpruh
zelenou. „Doufáme, že budeme seznámeni s výstupem, který ministru dopravy dají jeho úředníci,“
věří Jan Paparega.
(sol)

Naděje na zkapacitnění I/27 jsou
zatím velmi mlhavé.

Milí čtenáři
„Kulisa“ kultovního seriálu
riálu
Nemocnice na kraji města
sta
dostala po čtyřiceti letech,
ch,
co si dávno zasloužila. Před
ed
pár dny přijeli krajští politicii
slavnostně ukončit první
etapu největší rekonstrukce v historii mostecké nemocnice. Co všechno
se za sto padesát miliónů
korun změnilo a co se ještě změní, přinášíme v otvíracím článku a rovněž
i v související reportáži
na poslední straně.
Toužebně očekávaný čtyřpruh z Mostu do Litvínova naopak zůstane nejspíš ve sféře sci-fi. Ministerští
úředníci přišli totiž s novým řešením, jak situaci vyřešit
bez rozšíření silnice. Na co přišli a jaké další významné trasy bychom se snad konečně mohli dočkat, zjistíte
pod titulkem „Nahradí čtyřproudovku objízdné trasy?“
Velkého A. P. Čechova a jeho tragikomedii Tři
sestry si pro listopadovou přemiéru vybral mostecký činoherní soubor. Proč režisér sáhl tentokrát po
světové klasice a koho na divadlelních prknech v této
hře budeme mít možnost spatřit? Čtěte v článku „Velký
Čechov se vrací po padesáti letech aneb Tři sestry na
mosteckých prknech“.
Hned několik radostných zpráv přinášíme pro
cestující v městské hromadné dopravě. Pokud vás
zajímá, které spoje se zruší, které prodlouží či naopak
zkrátí a zda se bude měnit cena jízdného, nepřehlédněte článek o plánech dopravního podniku na příští rok.
Je rozhodnuto – ubytovny ve 2B nevzniknou! Pod
stejným titulkem najdete informaci o kontroverzních
plánech podnikatelů postavit v nadstandardní lokalitě
sociální ubytovny. Když před pár měsíci vyšla pravda
s plány na povrch, zdejší lid se vzbouřil a vyrazil na
radnici za politiky. A jak ti to nakonec vyřešili? Nalistujte stranu 2 a vše se dozvíte.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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z Rady města Mostu
Švábi a štěnice
MOST – Radní schválili přímé
zadání zakázky na dezinsekci
bloků 2, 4, 5, 8, 10, 11 a 13 v Chanově společnosti DEMI-Most
za cenu 223 180 Kč. „Nejedná se
o žádnou mimořádnou událost.
Dezinsekce byla realizována ve
stejném období i v minulém roce.
Bohužel se to vždy v nějakých
cyklech vrací nazpátek. Dezinsekce se týká štěnic a švábů, kteří
se tu objevili v některých blocích.
Jednotlivé bloky kompletně vyčistíme,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol s tím, že město
počítá na tyto účely se stejnou
částkou i na příští rok.

Ztráta dopravního
podniku
MOST – Zastupitelé budou
schválením dodatku smlouvy
rozhodovat o zvýšení úhrad prokazatelné ztráty z provozu MHD
pro letošní rok. Dopravní podnik
města Mostu a Litvínova žádá
město o zvýšení úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD
v roce 2015 o 3 326 000 Kč.

Sesuv a cyklostezky
MOST – Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu
spojených s realizací záměru
ekologické revitalizace schválili
mostečtí radní na posledním zasedání. Dohodu je nutné uzavřít,
aby mohlo následovat majetkoprávní vyrovnání mezi státem
a městem, které se týká staveb
provedených v rámci takzvaných
15 ekomiliard. Jedná se například o sanaci sesuvu ve Sportovní ulici nebo vybudování cyklostezek a stezek kolem Matyldy.

Změny ve fotbalu
MOST – Radní změnili schválením dodatku k zakládací listině
Mosteckého fotbalového klubu,
o. p. s. obsazení správní a dozorčí rady klubu. Ze správní rady
byl odvolán Milan Hrib a z dozorčí rady odstoupil Jiří Koranda, do správní rady byli jmenováni Karel Giampaoli, Zdeněk
Kopas a Libuše Hrdinová. Do
dozorčí rady potom Milan Belej,
Petr Formánek, Martin Strakoš
a Vladimír Wagner.

Z Repre zmizí židle
MOST – Radní schválili společnosti CT Crestyl prodloužení
smlouvy o výpůjčce movitého

majetku v Repre do 31. 12. 2015.
Jedná se především o stoly, židle,
umělecké předměty a hasicí přístroje. Protože společnost sama
o prodloužení smlouvy nepožádala, budou uvedené předměty
v případě, že společnost dodatek
nepodepíše, z Repre odvezeny.

Kdo se postará
o Chanov?
MOST – O správu, opravy
a údržbu sídliště Chanov, úklid
veřejného prostranství v Chanově, správu, opravy a údržbu
ubytovny UNO a správu, opravy a údržbu vybraných objektů
v Mostě se budou starat Technické služby města Mostu. Stoprocentní akciovka města se
o tyto služby stará i nyní. Koncem roku ale vyprší smlouvy
a na příští rok bylo potřeba uzavřít smlouvy nové.

několik let. Jejich vlastníkem je
pražská společnost Euromit, která
je hodlala prodat dalšímu kupci,
chomutovské společnosti, za 11,5
milionu korun. Byty se měly opravit a předělat na malometrážní
pro sociální bydlení. Obyvatelé
okolních bloků se ale proti záměru vzbouřili a svůj nesouhlas, že
se ze čtvrti stane další vyloučená
lokalita, přišli opakovaně vyjádřit
i na zastupitelstvo. Mostecká radnice s majitelem domů již několi-

Pozemky u jezera
MOST – Radní schválili dodatek ke smlouvě k projektu Revitalizace území pro oddech,
sport a individuální výstavbu
- jižní svahy budoucího jezera Most. „Dodatek se uzavírá
z důvodu rozdělení pozemkové
parcely na jednotlivé dílčí parcely a z důvodu změny ceny za
pronájem pozemků ve vlastnictví státu z 25 na 40 Kč za metr
čtvereční za rok,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Pronájem
státu bude město platit po dobu
výstavby. Uzavření dodatku se
státním podnikem Palivový
kombinát Ústí je podmínkou,
aby mohla být stavba provedena. Během ní budou vybudovány příjezdové komunikace,
parkové plochy, cyklostezky
a chodníky v jižní části jezera.
(sol)
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„Je to tak. Jsme předběžně domluveni s vlastníkem nemovitostí o prodeji. Nyní se řeší technické
záležitosti, protože jedna z těchto
tří nemovitostí byla smluvně zatížena,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega.
Kontroverzní tři bloky jsou
zdemolované a staly se terčem
nájezdu vandalů a bezdomovců.
V lukrativní lokalitě, kde se nachází zrekonstruované domy, „straší“
vybydlené bloky v tomto stavu už

krát jednala a rozhodla se, že nebezpečí vzniku ubytoven odvrátí.
„Jedna nemovitost, která má již
novou střechu, je zatížena smlouvou o smlouvě budoucí mezi společností Euromit a chomutovskou
společností. Zástupce společnosti
Euromit nás ale ujistil, že do konce října se dohodou z této smlouvy
nějakým způsobem vyváže, což
následně umožní nabídnout nemovitosti jako celek, tedy všechny tři
bloky k odkupu,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol vzniklý problém, který případný odkup
zatím blokuje.
Odkup zmiňovaných tří
domů nabízí majitel městu za 12
milionů korun, a to ve splátkách

MOST – Vyhlášen bude dotační
program na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin
a integrace cizinců v Mostě.
Program bude zveřejněn od
18. ledna a od 18. února bude
možné podávat žádosti. Dalším
schváleným programem je dotační program na podporu aktivit prevence kriminality v roce
2016. Tady se předpokládá jeho
zveřejnění od 31. 10. 2015, žádosti bude možné podávat od 1.
12. 2015.

ZĞŐŝŽŶĄůŶşǀĞůĞƚƌŚƐƚƎĞĚŶşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş
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MOST – Obyvatelům lukrativní čtvrti 2B, kteří se vážně obávají, že
v jejich okolí vzniknou sociální byty, svitla naděje. Vybydlené bloky
č. p. 31, 34 a 35 by neměly připadnout spekulantům. Zájem o odkup
domů má město Most. Majitel domů chce městu domy nabídnout za
dvanáct milionů korun.

Dotační programy
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Je rozhodnuto - ubytovny
ve 2B nevzniknou!

Tři kontroverzní bloky chce koupit město Most.

v časovém horizontu pěti let.
„Připravujeme materiál kolem
odkupu domů do rady města
a následně do zastupitelstva. Byli
bychom rádi, kdyby mohla rada
města záměr odkupu domů řešit
už 12. listopadu, aby mohlo následně rozhodnout zastupitelstvo.
Momentálně čekáme, až nám
majitelé domů přinesou konkrétní nabídku na prodej domů,“ doplnil dále náměstek Hrvol.
Pokud by se vše podařilo
dojednat a zastupitelé odkup
domů posvětili, město už má
plány, jak by s nemovitostmi
naložilo. „Máme představu,
co bychom s domy podnikli.
Zatím ale nechceme předbíhat. Jedna věc je koupit tyto
domy a ze znaleckého posudku
„vyčíst“ technický stav. Chtěli
bychom vše ale nechat ještě odborně posoudit, zda bude vše
zapadat do konceptu a záměru,
který bychom tu rádi realizovali,“ nechtěl více prozradit primátor Paparega.
Jednou z možností, která by
se tak městu v objektech mohla
nabízet, je například vybudování bydlení pro seniory. Je to rovněž i jednou z priorit nové městské vlády v průběhu volebního
období. Pro nový dům seniorů
má město v hledáčku zatím
prázdný objekt v ulici Táboritů.
Blok č. 62 se shodou okolností
nachází jen několik desítek metrů od vybydlených bloků ve 2B.
(sol)

Hluk na autodromu: Budeme
kontrolovat, zda se kontroluje
MOST – Město chce vyjít vstříct obyvatelům Souše, kterým vadí hluk
z autodromu. Lidé, kteří si permanentně stěžují na rámus ze závodního okruhu, totiž požadují po Autodromu Most ochranná opatření. Mostecká radnice bude po provozovateli požadovat kontrolní
kamery, které by měly dohlédnout na měření hlučnosti závodních
strojů.
Vedení Autodromu Most řeší
v současné době spor s obyvateli
Souše ohledně hlukové zátěže na
závodním okruhu. Město Most
komunikuje s oběma stranami
a chce být rovněž nápomocné
k řešení problému. „Krajská
hygienická stanice zde naměřila
hodnoty, které překračují zákonné limity. Autodrom byl o této
skutečnosti vyrozuměn. Není
nám známo, zda padla nějaká
sankce a pokud ano, tak v jaké

výši. Nicméně, v návaznosti na
to se uskutečnilo jednání se specializovanou společností, která
by měla připravit návrhy opatření, jak snížit hlukovou zátěž,
což je ve stádiu realizace,“ uvedl
mostecký primátor Jan Paparega. Ten mimo jiné připomněl,
že v současné době při změně
klimatických podmínek zatím
panuje na autodromu relativně
klid. „Nicméně se tato situace
musí vyřešit,“ konstatoval dále

primátor. Ten mimo jiné také
sdělil, že město navrhne vedení
Autodromu Most dílčí opatření.
„Na poslední společné schůzce
na magistrátu Autodrom Most
deklaroval, že jejich zaměstnanci
provádí měření vozidel, která jsou
vpouštěna na závodní dráhu. Pokud tomu tak je, byl bych rád,
kdybychom se dohodli na tom,
že budou instalovány speciální
kamery na místo, kde se seřazují
vozidla před tím, než vjedou na
dráhu,“ informoval primátor Paparega s tím, že prostřednictvím
kamer a on-line přenosu by tak
mohli občané zjistit a také vidět,
zda skutečně zaměstnanci autodromu měření vozidel provádějí. Podle prvního muže města se

jedná o méně nákladné a přitom
jednoduché opatření. „Domníváme se, že se pořízení kamer
a zavedení tohoto opatření pohybuje v řádu několika tisíců korun. Kamery by sloužily k tomu,
abychom si ověřili, že se hlučnost
vozidel měří a kontroluje,“ řekl
primátor. Podle něj nemá totiž
město Most jinou možnost, jak
zjistit, zda se navrhované opatření ze strany Autodromu Most
skutečně dodržuje. „Co se týče
kamer, jednalo by se ze strany
Autodormu Most o vstřícný krok.
Zařízení na měření hluku vozidel
prokazatelně mají. Otázkou je,
jestli důsledně měří každé vozidlo
před tím, než ho pustí na dráhu,“
dodal Jan Paparega.
(sol)

Stadion se připravuje na olympiádu
MOST – Zimní stadion v Mostě čekají úpravy, aby byl připraven na
zimní olympiádu dětí a mládeže. Ta by měla odstartovat už v polovině ledna příštího roku. Opravy chce město stihnout do konce roku.
Na mosteckém zimním stadionu se mezi sebou utkají nejlepší
z mladých krasobruslařů a rychlobruslařů. Aby byl stadion důstojným sportovním stánkem pro
tuto významnou akci, chce město
dát stadion do pořádku. „Ve spolupráci s Ústeckým krajem, který
je garantem při přípravě zimní
dětské olympiády, jsme se dohodli
na určitých úpravách a opravách
zimního stadionu. Vymalují se
například kabiny, vymění se pryžové podlahy ve spojovací chodbě, která vede ke kabinám a je ve
velmi špatném technickém stavu,“
informoval primátor Mostu Jan
Paparega. Kromě kabin se ale na

stadionu bude malovat i vstupní
hala, šatny, chodba, hala a kou-

pelny, opraví se nátěry zárubní,
dveří, zábradlí, mřížek a izolace
stropů ve sprchách. Uvedené práce vyjdou město zhruba na 231
tisíc korun. „Vyměnit je třeba také
pryžové podlahy, protože krytina

Počátkem příštího roku se
i v Mostě budou odehrávat
dvě ze sportovních disciplín
Zimní olympiády dětí a mládeže ČR, která se ve dnech
17. až 22. ledna bude konat
v Ústeckém kraji.
na stadionu je původní a je ve
špatném technickém stavu. Podle
předložené a schválené cenové nabídky tato investice bude představovat zhruba 180 tisíc Kč,“ dodal
ještě primátor. Všechny uvedené
práce chce město stihnout ještě
do konce roku. „Plán je takový, že
bychom tyto práce rádi realizovali
v měsíci prosinci. Dodavatel byl již
vybrán,“ upřesnil primátor Paparega.
(sol)
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Most u nemocnice se
zbourá, vyroste nový
MOST – K mostecké nemocnici budou řidiči jezdit po novém mostě. Starý padne k zemi. Během výstavby se provoz opět omezí jen
jedním směrem. Most se rozhodlo město vybudovat zcela nový od
základů kvůli dlouhodobé životnosti a zároveň i následné ekonomické úspornosti.
Do dvou let se uzavře jedna
z příjezdových cest k mostecké
nemocnici. Znovu se tak bude
využívat příjezdová trasa z ulice Svážná. V ulici J. E. Purkyně
se totiž bude demolovat stávající částečně zrekonstruovaný
most. Jeho technický stav se
i nadále zhoršuje. Radní proto
znovu řešili jeho další rekonstrukci. Rozhodovali se z několika variant. Možnosti byly od
lokální opravy nosné konstrukce, přes její zevrubnou sanaci,
až po její výměnu. „Probírali
jsme tři varianty. Jedna byla
menší oprava stávající mostní
konstrukce za 6,5 milionu korun, což by vyřešilo životnost
mostu na velmi krátkou dobu.
Toto řešení jsme okamžitě zavrhli,“ konstatoval primátor
Jan Paparega. Ze zbylých dvou
variant, kdy se jedna týkala
komplexní rekonstrukce stá-

vající mostové části a druhá
kompletní výměny konstrukce,
nakonec radnice rozhodla, že
u nemocnice vybuduje nový
most. „Zvolili jsme variantu výměny mostní konstrukce za 33
milionů korun. Rozdíl mezi oběma posledními variantami byl
pouze 4 miliony korun, přičemž
rozdíl v životnosti byl třicet let,
a proto jsme zvolili variantu,
která zaručuje nejdelší životnost
mostu, a to minimálně na 80
let,“ zdůvodnil rozhodnutí radních primátor.
Radní uložili vedoucí odboru
investic a komunálního hospodářství, aby zajistila cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
mostu podle vybrané varianty.
„Rádi bychom projekt zrealizovali v roce 2016, a pokud možno vybrali i zhotovitele. V roce
2017 zvažujeme samotnou stav-

bu,“ nastínil první muž města.
Na investiční akci přitom bude
muset město sáhnout do vlastní
kapsy a most zafinancovat z rozpočtu. „Na stavbu tohoto typu
nelze momentálně čerpat žádné
prostředky. Budeme muset most
realizovat z vlastních peněz,“ potvrdil ještě primátor Paparega.

K novému mostu
i nové parkoviště
Nový most by měl u nemocnice stát ještě do skončení
volebního období. Není to ale
jediný „úkol“ současné městské
vlády. V souvislosti se stavebními změnami u zdravotnického
kolosu by se mělo vyřešit i parkování. Parkovací dům, který
se původně zvažoval, nakonec
u nemocnice kvůli finanční nákladnosti a majetkoprávnímu
problému s pozemky nevyroste.
Lidé by ale měli nová parkovací místa u nemocnice dostat.
„Nové parkování u nemocnice
budeme řešit s vedením Krajské
zdravotní následně,“ dodal primátor Jan Paparega.
(sol)

Na Žatecké se může začít stavět
MOST – Příměstská zóna na Žatecké začíná pomalu pulsovat životem. Pro obyvatele Mostu i přespolní se tu otevírají nové služby.
Investoři a nájemci se navíc prý už dočkají vyřešení problémů s kanalizací a vodou a budou moci začít stavět.
Nově láká zákazníky na své
služby například objekt autohausu, který vyrostl v Žatecké ulici
naproti záchytnému parkovišti.
V příměstské zóně se ale hýbe
stavba dalších objektů a brzy se
začnou stavět další. Všude by
měly vzniknout nové služby pro
zákazníky. Zatím zde výstavbu

i odkupy pozemků investory
zdržovaly problémy s vodovodními a kanalizačními přípojkami. Podle vedení města leží na
stole několik kupních smluv.
„Jedná se asi o čtyři nebo pět uzavřených smluv o smlouvě budoucí. Nyní jsou uzavřené nájemní
smlouvy a drtivá většina z těch,

Víš, co dýcháš?
MOST - Na bezplatné Zelené lince Ekologického centra
Most pro Krušnohoří (ECM)
800 195 342 se dozvíte aktuální
stav kvality ovzduší, a to v pracovní dny v době od 06.15 –

19.30 hodin. Dispečeři ECM
ochotně vysvětlí aktuální imisní situaci a zodpoví případné
další otázky, týkající se oblasti
životního prostředí. Můžete také požádat o bezplatnou

kteří tu stavějí, čeká na rekolaudaci vodovodního kanalizačního
řádu tak, aby mohli stavět. Některé objekty se už dokončují, například společnost Lemona vedle
čerpací stanice. Jiné stavby jsou
hotové a některým jsme letos prodlužovali termín na dokončení,“
uvedl dále Marek Hrvol s tím,
že město intenzivně pracuje
na zkolaudování kanalizačních
a vodovodních řadů. „Jakmile se
toto vyřeší, může se začít stavět,“
dodal náměstek.
(sol)

službu zasílání zpráv o vyhlášení i odvolání smogové situace (překročení informativní,
regulační nebo varovné prahové hodnoty) na vámi udanou
elektronickou adresu - přehled stanic naleznete na http://
www.ecmost.cz/ovzdusi.php.

Pozor na podvodníky!
Za dva roky budou prý řidiči jezdit k nemocnici po novém mostě.

Ředitelská křesla stále prázdná
MOST – Mostecká městská vláda nemá rok po volbách zvolené ředitele u všech společností s majetkovou účastí města. Neobsazené
stále zůstává místo šéfa Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., a ředitelské křeslo Technických služeb města Mostu.
Poté, co padla vládnoucí koalice vzešlá z loňských říjnových
voleb a sestavena byla koalice
nová, proběhla ve vedení společností s majetkovou účastí
města personální čistka. V dopravním podniku byli z orgánů odvoláni zástupci hnutí
ANO a KSČM. Na jejich místa
byli vzápětí dosazeni členové
nových koaličních stran ODS
a ČSSD. Z orgánů doptavního
podniku byli „odejiti“ Miroslav
Trepeš, Václav Jírovec, Karel
Beneš, Jiří Polívka a Miroslav Kunc. Do představenstva
společnosti byli nově zvoleni
Zdeněk Brabec, Jan Zámostný,
Tomáš Kubal a Daniel Dunovský. Do dozorčí rady pak Sáša
Štembera a Jiří Šváb. V současné době by se mohlo rozhodnout i o novém řediteli. „Do
výběrového řízení na ředitele
Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. se přihlásili
noví uchazeči. Předseda představenstva dopravního podniku
mne ujistil, že se tato záležitost
bude projednávat na dalším
představenstvu,“ reagoval primátor Jan Paparega na dotaz

novinářů, kdy bude zvolen nový
ředitel dopravního podniku.
Představenstvo společnosti by
mělo podle informací z vedení
města zasedat 9. listopadu.
Obdobná je i situace ve společnosti Technických služeb
města Mostu. I zde by mělo
v nejbližší době padnout jméno nového ředitele. Do výběrového řízení se přihlásilo šest
uchazečů. Pět z nich splnilo
kvalifikační předpoklady, jedna přihláška byla z výběrového
řízení vyloučena. „Představenstvo technických služeb pouze
otevřelo přihlášky a postoupilo
je radě města. Rada ale není
kompetentním orgánem k tomu,
aby rozhodla o řediteli. To musí
udělat představenstvo, které určí
výběrovou komisi a ta posoudí jednotlivé přihlášky a vybere
nejvhodnějšího uchazeče. Věřím,
že v listopadu bude i zde vybrán
vhodný kandidát,“ ujistil dále
primátor Jan Paparega. Personální výměny se dotkly i orgánů akciové společnosti Technických služeb města Mostu.
Odvoláni byli Jiří Novák, Adolf
Sigmund, Radek Belej, Stani-

slav Škudrna, Václav Zahradníček, Jana Zudová, Martin Zuda,
Alexandr Agh a Hana Aulická
Jírovcová, Radmila Krastenicsová, Petr Pracný a Karel Mutinský.
Do představenstva společnosti byli nově dosazeni Bronislav
Schwarz, Josef Tancoš, Tomáš
Kubal, Daniel Drtík, Jiří Turis
a Lubomír Chytka. V dozorčí
radě společnosti budou nově
působit Václav Hofmann, Zdeněk Brabec, Jiří Novotný, Lenka
Bombera Piskačová, Aleš Havlůj a Jakub Ozaňák.

Městská policie
také bez ředitele
Město Most zatím nemá ani
ředitele městské policie. Pověřený řízením mosteckého
strážnictva je zástupce ředitele
Jaroslav Hrvol. „Co se týče postu ředitele městské policie, to je
předmětem rozhodnutí zastupitelstva. Je zde osoba pověřená
řízením a zatím nevidíme důvod, proč to měnit. Oficiálně je
z funkce ředitele Městské policie
v Mostě uvolněn pan poslanec
Schwarz, a to do doby než mu
skončí mandát,“ komentoval situaci ve vedení městských strážníků primátor Jan Paparega.
(sol)

Blok 706 v ulici Josefa Ševčíka
na mosteckém sídlišti Liščí Vrch
navštívili podvodníci. Chodili
po domě a vydávali se za pracovníky firmy Ela-plast. Správu
družstva na to upozornil předseda představenstva Krušnohoru Roman Laur.
Podvodníci podle jeho sdělení zavítali především do bytů,
na jejichž dveřích byla na štítcích uvedena ženská jména.
Podvodníci bydlícím oznámili,
že jdou dělat servis dveří a oken.
Nejdříve demontovali krytky
na pantech u bytových dveří.
Za práci si účtovali 800 korun.
Písemné potvrzení o příjmu
peněz nevystavili. Když jedna
bydlící zjistila, že má u sebe jen

600 korun, tak jí ochotně odpověděli, že to nevadí, a vzali si od
ní uvedenou nižší částku. Opět
bez vydání potvrzení.
To byl ale jen začátek. Potom
se do vnitřku bytů začali cpát
s odůvodněním, že ještě musejí
zkontrolovat okna (samozřejmě
za úplatu).
Pokud bydlíte v domě ve
vlastnictví Krušnohoru či pod
jeho správou a setkáte se s takovým jednáním na vlastní kůži,
okamžitě volejte předsedu výboru družstevní samosprávy
či společenství vlastníků (nebo
jiného člena výboru) a zeptejte
se ho, zda firmu a práci objednal. Jestliže vám odpoví, že ne,
neváhejte a ihned vyrozumějte

Policii ČR (telefonní číslo 158).
Zabráníte tak dalšímu jednání
závadových osob.
Připomínáme: jestliže je obdobný druh prací v domě naplánován a termín realizace
se blíží, jsou obyvatelé řádně
a včas předem o tom informováni na vývěskách umístěných
v přízemí objektů. Pokud tedy
u vašich dveří někdo zazvoní
s tím, že jde vykonat hromadné
práce, a oznámení o nich nebylo
v domě vyvěšeno, považujte to
za první indicii upozorňující na
skutečnost, že se děje něco nekalého.
Mgr. Petr Prokeš
tiskový mluvčí
SBD Krušnohor
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Rekonstrukce mostecké
nemocnice skončila

Velký Čechov se vrací
po padesáti letech
aneb Tři sestry na mosteckých prknech
MOST – Mostecký činoherní soubor se pustil do odvážného experimentu. Mosteckým divákům se chce představit v klasické hře jednoho z největších světových klasiků A.P. Čechova. Pro divadelní zpracování vybral tragikomedii Tři sestry, kterou Městské divadlo Most
uvede v premiéře tento pátek.
„Pokládáme za důležité jednou za čas v našem repertoáru
takovouto věc uvést. Mostecký
divák by si měl okusit i něco
z divadelní světové klasiky. Navíc, herci mají při takovéto hře
příležitost se někam herecky posunout a herecky růst,“ říká režisér Pavel Khek a dodal: „Velký
Čechov se na mostecké scéně
hrál naposledy v roce 1965. Tehdy to byl ale Strýček Váňa“. Čechov klade podle režiséra na
herecký tým velké nároky. „Diváci budou mít šanci naše herce
a herečky vidět v hereckých polohách, ve kterých je ještě neměli
šanci vidět. Pevně věřím, že Čechovova proměnlivost bude pro
diváky atraktivní, že se jim bude
chtít smát i brečet. Je to hra, ve
které se každý najde. Není člověk, který by v ní alespoň kousek
ze svého života nespatřil,“ říká
umělecký šéf divadla Jiří Rumpík. „Je to velká příležitost. Je to
podstata toho, proč jsme chtěli
dělat divadlo. Vcítit se do postavy a prožít si ji až pod kůži,“
shodují se herci, které režisér
do hry obsadil.

O Antonu Pavloviči
Čechovovi
A. P. Čechov bývá řazen mezi
největší světové spisovatele a je
jedním z posledních velkých autorů „starého-carského“ Ruska.
Když v roce 1904 umíral, patrně
ho ani ve snu nenapadlo, co jeho

zemi čeká – první světová válka,
revoluce, občanská válka, druhá
světová válka, bolševici. Boris
Pasternak v Doktoru Živagovi
napsal, že Rusko se stalo ve 20.
století „ďáblovou laboratoří“. Svět
Čechovových her je jiný. Jeho hrdinové reprezentují zjemnělou
atmosféru konce 19. století, tzv.
fin de siècle. V jejich náladách,
radostech, strastech, touhách
i snech žije duch předrevoluční
ruské inteligence. Čechova dnes
chápeme jako jednoho z prvních, kterým se podařilo zachytit
existenciální krizi moderního
(item postmoderního) člověka.
Na rozdíl od bohatého prozaického díla, Čechovovo dramatické
dědictví je objemem skromnější.
To však nemá souvislost s jeho
významem. Čechov jako by do
těch několika her koncentroval
všechen svůj talent pro zachycení
čehosi tajemného a ryzího v lidských vztazích.

O Třech sestrách
Tragikomedie o tom, jak čas
mění lidi a jejich sny. Sourozenci Prozorovovi, tři sestry a bratr,
žijí ve velkém domě po rodičích.
Děj hry je jaksi neurčitý, čas plyne, v domě se slaví, pak vypukne
požár, ale je uhašen, hosté spolu hovoří – vůbec se tu hodně
mluví, ale ještě více se toho neříká, nálada je místy radostná,
jindy posmutnělá a vlastně se
nic moc neděje; tedy zdánlivě.
Čechov totiž nenápadně roze-

OSOBY A OBSAZENÍ
PROZOROV, Andrej Sergejevič - Vít Herzina
NATÁLIE Ivanovna, jeho
snoubenka, později manželka
- Lilian S. Fischerová
OLGA, Andrejova sestra - Veronika Týcová
MÁŠA, Andrejova sestra Zita Benešová
IRINA, Andrejova sestra - Karolína Herzinová
KULYGIN, Fjodor Iljič, gymnaziální profesor, Mášin manžel - Jiří Kraus
VERŠININ, Alexandr Ignaťjevič, podplukovník, velitel baterie - Jan Beneš
TUZENBACH, Nikolaj Lvovič, baron, poručík - Jakub
Koudela
SOLENÝ, Vasilij Vasiljevič,

štábní kapitán - Jakub Dostál
ČEBUTYKIN, Ivan Romanovič, vojenský lékař - Otto Liška
FEDOTÍK, Alexej Petrovič,
podporučík - William Valerián
RODE, Vladimír Karlovič,
podporučík - Matyáš Procházka
FERAPONT, sluha krajské
správy - Bohuslav Patzelt
ANFISA, chůva - Regina Razovová
Režie: Pavel Khek, dramaturgie: Michal Pětík, scéna:
Michal Syrový, kostýmy: Agniezska, Pátá-Oldak, hudba:
Vladimír Nejedlý

hrává dokonalou studii lidských
vztahů a lidského nitra, ukazuje
postavy uvězněné v neplodném
vzpomínání na dětství a sněním
o budoucnosti (do Moskvy!), až
groteskně neschopné žít vlastní
život v přítomnosti. Je známo,
že Čechov své pozdní hry považoval za komedie, ba dokonce za
vaudevilly. V dopise příteli napsal: „Vy tedy říkáte, že na mých
hrách jste plakal. Nejste sám. Já
jsem chtěl něco jiného. Chtěl
jsem lidem říct: Podívejte se na
sebe, podívejte, jak všichni mrzce a smutně žijete! Nejdůležitější
je, aby to lidé pochopili, a když
to pochopí, okamžitě si vytvoří
jiný, lepší život… Nad čím je tu
potřeba plakat?“
(red)

(Dokončení ze strany 1)
Mimo jiné zdůraznil, že kdysi patřila mostecká nemocnice
k nejmodernějším v republice.
Kraj společně s Krajskou zdravotní se budou snažit tuto prestiž nemocnici navrátit. „Vývoj
jde rapidně dopředu. Je potřeba
dokupovat i nové moderní přístroje, abychom udrželi trend.
Mostečané, kteří dělají pro republiku hodně, si to určitě zaslouží,“ podotkl ještě hejtman.
Rekonstrukce pavilonů probíhala za plného provozu. „Byla
to opravdu trnitá cesta. Nejen při
shánění dotačních prostředků.
Vyskytla se celá řada projekčních
problémů, kdy projekty neměly potřebné podklady a měnily
se za provozu. To, co se ale nakonec podařilo, je mimořádné.
Poděkování patří nejen všem
firmám, které se podílely, ale
především i nemocničnímu personálu,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní,
a.s. Jiří Novák. Rekonstrukce
pavilonů byla jen první etapou.
Další by měly následovat. „Nyní
se jednalo o kompletní zateplení
a výměnu 3 606 oken a dveří.
Kompletně se zrekonstruovaly
střechy včetně výměn izolací. Ve
vnitřních prostorách jsou nové
výtahy, zrekonstruováno sociální
zařízení. V příštím období by se
ale mělo dostat i na opravu zbývajících sociálních zařízení a výtahů,“ podotkl Jiří Novák s tím,
že projekt na dokončení oprav
už je hotový. Dokončení oprav
sociálního zařízení a výtahů
by se mělo realizovat v příštím
roce.

K nové porodnici
přibude i nové
šestinedělí
V současné době finišuje také
rekonstrukce mostecké porodnice. Ta by měla být už za necelé
dva týdny hotova a předána do
užívání. Rekonstrukce porodnice se ale prováděla v rámci samostatného projektu a Krajská
zdravotní ji mohla zrealizovat
i díky uhelným penězům Vršan-

ské uhelné. „12. listopadu ve 12
hodin převezmeme zrekonstruovanou porodnici, kde nám vyšla
vstříc Vršanská uhelná, která se
podílela značnou finanční částkou. Chtěli bychom ihned navázat i kompletní rekonstrukcí oddělení šestinedělí. Na projektové
dokumentaci právě pracujeme.
Máme také již předběžnou dohodu s Vršanskou uhelnou, že by
i tuto akci zafinancovala,“ prozradil další z plánů, který by se
měl týkat mostecké nemocnice,
předseda představenstva Krajské
zdravotní, a.s.

Iktové centrum
i v Mostě
V příštích letech by měla
oprava zdravotnického kolosu
pokračovat i zateplením zbývajících pavilónů. „Snažíme se
v Mostě vrátit nemocnici úroveň
a vzhled tam, kde byly dříve.
V příštím roce bychom chtěli zřídit nové zařízení intenzivní péče
a následné intenzivní péče. Krajská zdravotní ve svém majetku

takovéto zařízení nemá. Jediné
je v Lounech. Ostatní pacienti
musejí jezdit až do Ostrova nad
Ohří. Rádi bychom tato zařízení otevřeli zde už příští září,“
představil další plány Jiří Novák
a doplnil: „Chceme kompletně
zrekonstruovat také plicní pavilon a otevřít minimálně v příštím
roce lůžkovou rehabilitaci s dvaceti lůžky. Je to jedna z podmínek,
pro vytvoření iktového centra,
které bychom v Mostě chtěli mít.“
Smělé plány si Krajská zdravotní
podle jejího vedení může nyní
dovolit. Hospodaření v prvním
pololetí totiž skončilo v zisku.
„Krajská zdravotní je v dobré
kondici. Poprvé od založení Krajské zdravotní jsou všechny nemocnice v prvním pololetí v zisku,“ potvrdil Jiří Novák.

Parkování se rozšíří
Více než stovka vozidel by
měla najít bezproblémové parkování u zdravotnického zařízení.
Parkování se rozhodla Krajská
zdravotní řešit prý co nejrychleji.
„Parkování je u mostecké nemocnice problém jako u většiny jiných
nemocnic, s přibývajícími vozidly. Hledají se vhodné plochy, ale
Krajská zdravotní tu má pozemky
a je připravena studie na rozšíření
parkovacích míst. V příštím roce
by se i tento problém měl posunout
dopředu,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček. Krajská zdravotní
má nyní i jasno, kde nové parkoviště vznikne, ale například
i pro kolik míst bude koncipováno a jak by mohlo fungovat.
„Pro parkoviště se využije plocha
v parku za nemocnicí, v prostorách za pavilonem B. Máme už
i zpracovanou studii. Vzhledem
k tomu, že se jedná o přístupové
místo, nebudeme čekat, že nám
s tím někdo pomůže. Do dvou let
by mělo být hotovo a kapacita by
měla být kolem 120 míst,“ řekl
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. Nové
parkoviště by ale mělo fungovat
jen pro zaměstnance špitálu a ti
by se na něj měli dostat prostřednictvím čipu. Tím se ale zároveň
uvolní parkovací kapacity před
nemocnicí, před pavilonem B.
Tady je v současné době umístěna závora a místa jsou rezervována právě pro zaměstnance nemocnice. Obyvatelé by tak měli
získat kolem sto čtyřiceti nových
míst pro parkování, a to přímo
u budovy nemocnice.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Pro rodinu

Nový informační systém, který by měl být instalován do
konce roku, bude fungovat na trase linky číslo 2.

Jízdné v MHD příští rok nepodraží
MOST – Most má nový projekt organizace městské hromadné dopravy na rok 2016. Mezi hlavní změny bude patřit prodloužení
a úpravy tras některých linek, večerní spoje, ale i rušení spojů. Vylepšit a opravit by se měly i některé autobusové zastávky. Podstatnou zprávou pro cestující také je, že by se nemělo zdražovat jízdné.

pak chtěli udělat úpravu zastávek u Kahanu, a to v místě, kde
se hromadí autobusy. Chtěli bychom tu tento problém provždy
vyřešit,“ ujistil Marek Hrvol.

Změnou v novém plánu dopravy v příštím roce bude i požadované posílení linky č. 25 do
Vtelna ve večerních hodinách
nebo také zajištění náhradní
dopravy do Rudolic v případě
realizace rekonstrukce mostu
v ulici Ke Skále v Rudolicích.
„Je to jedna ze zásadních akcí.
Částka na objízdnou trasu se
pohybuje ve výši kolem 350 tisíc
korun,“ upřesnil Marek Hrvol.
Mezi dalšími změnami se objeví i rozšíření dopravy na lince č.
31 do průmyslové zóny Joseph.
„Všechny požadavky na úpravy
linek vzešly na základě podnětu
občanů,“ dodal náměstek Hrvol.

Oprava tramvajové
trati za půl miliardy

Nový projekt organizace
MHD na rok 2016 vychází z projektu roku 2015. Mezi hlavní novinky patří například prodloužení trasy školní linky č. 53 do
Rudolic, prodloužení trasy linky
č. 5 ve Vtelně do ulice Na Gruntě, posílení počtu spojů linky č.
5, prodloužení trasy linky č. 16,
úprava trasy linky č. 20 a zrušení provozu linky č. 24. „V ulici
Na Gruntě plánujeme prodloužení tratě až k novým domkům,
realizaci zastávky a místa, kde
se bude otáčet autobus. Chceme
mít zajištěnou dopravní dostupnost k rodinám s dětmi, které si
tam postavily domy,“ upřesnil ke
změnám dopravy primátor Jan
Paparega. Co se týče prodloužení linky ve Vtelně k rodinným
domkům, řeší se v této věci ještě
některé zádrhely. „Na veřejném
projednání s občany Vtelna jsme
upozornili, že prodloužení linky
nelze schválit od stolu. Je to závislé na více faktorech, například na
zatížení zadní části komunikace,
která není v majetku města. Patří Pozemkovému úřadu, s nímž
řešíme majetkové vyrovnání,“
upozornil náměstek primátora
Marek Hrvol. Současně s majetkovým vypořádáním se řeší
i zátěž komunikace. „Vrty se zde
již realizovaly. Chceme ale znát
technické složení a zatížitelnost
komunikace. S prodloužením počítáme, ale závisí to na technických parametrech komunikace,“
dodal náměstek.

Oprava zastávek
pokračuje
V letošním roce se v rámci
IPRM Doprava opravily všechny tramvajové zastávky. V příštím roce se na řadu dostanou
i některé autobusové stanice.
„Máme v rozpočtu peníze na
opravu zastávky v ulici Topolová. V následujícím roce bychom

Velká rekonstrukce v tramvajovém provozu, která se realizovala v posledních letech v rámci
IPRM Doprava, ať se jednalo
o tramvajové křížení, nové zastávky, přednádraží či nové tramvaje, letos končí zavedením nového informačního systému. Ten
by měl být dokončen do konce
prosince. Další velký projekt, který by se měl dotknout dopravy na
Mostecku, zatím zůstává ale jen
na papíře a u slibů. „Je tu dlouhodobý záměr, který je v rámci ITI
– územně teritoriálních investic
a týká se aglomerace Chomutov –
Ústí nad Labem, kam je přihlášen
projekt týkající se rekonstrukce
tramvajového spojení Most – Litvínov, a to v objemu 480 milionů
korun,“ konstatoval primátor Jan
Paparega. Podle vedení města je
tento projekt ve výhledu zatím
největší investiční akcí, která by
se na poli dopravy měla realizovat. „Není to ale ještě ve finální
fázi. Uvidíme, kdy se tento projekt

Jízdné nepodraží
Předběžný odborný odhad
prokazatelné ztráty z provozu
MHD pro rok 2016 vyšplhal
k téměř 89 milionům korun.
Z toho přibližně 52 milionů v autobusovém provozu
a necelých 38 milionů v tramvajovém provozu. Návrh finančního plánu k dopravním
výkonům, které jsou v projektu předloženy, je sestaven
s nulovým hospodářským výsledkem dopravního podniku. „Výše finančních prostředků na úhradu prokazatelné
ztráty neuvažuje s dotací na
tramvajový provoz od Ústeckého kraje, a to i z důvodu že
od roku 2010 nebyla dopravci
žádná dotace přiznána,“ uvedl primátor Paparega a v souvislosti s finanční otázkou
v oblasti dopravy ujistil: „Neplánujeme v příštím roce žádné zdražování jízdného.“
spustí, jestli se vůbec spustí. Nicméně je projednaný a je to prioritní projekt v této aglomeraci,“
doplnil ještě první muž města.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Rodiče se rozvedli, když byla
ještě malá holka. Otec se svými penězi, postavením a mocí
zůstal v jejich velké vile, ona
a matka se odstěhovaly. Jako
dítě nechápala, proč musí odejít z domu, kde jí bylo dobře.
Rodiče se hádali, matka často
brečela. Nechtělo
se jí stěhovat se
od táty, který si
s ní hrál a kterého
milovala. Po rozvodu rodičů už se
s otcem vídala jen
zřídka. Nastěhovaly se s matkou
do nového bytu.
Máma nechodila
do práce, celé dny
seděla doma a užírala se tím, že je
sama. Neustále jí
opakovala, jaký je její otec zmetek a zlý člověk. Jak je opustil,
zradil. Měla v hlavě zmatek.
Táta byl v jejích očích skvělý
člověk. Vždy, když mohla být
s ním, byla spokojená a šťastná.
Ničemu, co říkala její máma,
pak nevěřila. Byla s ním ale
příliš málo. Většinu času trávila
s mámou a poslouchala o svém
otci ty nejhorší věci. Otec se
znovu oženil, s novou ženou
měl dvojčata, chlapce. Záviděla
jim, že můžou žít v domě, kde
ona trávila dětství. Záviděla
jim, že můžou být s tátou každý den. Záviděla jim, že jejich
máma o tátovi nemusí říkat nic
zlého. Zlobila se na tátu, že její
mámu vyměnil za tu druhou
mladší ženu. Když trochu povyrostla, začala přemýšlet více
o tom, co se v jejich rodině stalo. Proč můžou mít krásný byt
a žít si dobře, když máma nechodí do práce. Vzpomínala na
její věčné nářky, když ještě bydleli s otcem pohromadě. Začala
si uvědomovat, že to táta neměl
s mámou nijak jednoduché. Že
je táta i po rozvodu živí a udržuje jim vysokou životní úroveň. Na vysoké škole už měla
jasno. To máma všechno pokazila. Kdyby se s tátou nehádala, mohla s ním být mnohem
častěji. Šla za tátou a požádala
ho, aby u něj mohla bydlet. Už
je plnoletá, matka o ní nerozhoduje. Chtěla se nastěhovat
zpět do jeho domu. Táta ji ale
překvapil. Dvojčata šla do první třídy a on nechtěl narušovat
chod rodiny. Také by máma
prý byla sama. Byl to pro ni
šok. Cítila se znovu zrazená
a odstrčená. Její máma měla ve
všem pravdu. Táta ji vyměnil za
mladou ženu a ty dva haranty,
které ona nemohla ani vystát.
Kdyby neměl novou rodinu,
byl by ji teď rád přijal do svého
domu. Kdyby byl osamělý jako
matka. Napadlo ji, že pokud by
otcova žena a děti neexistovaly,
byla by mnohem šťastnější. To
se ale dalo zařídit. Věděla, kudy
každý den vozí kluky do školy.
Na trase byl nechráněný železniční přejezd. Vlak tudy jezdil
ve stejnou dobu jako její macecha. Stačilo jen vše dobře naplánovat. Nejprve ukradla auto
a schovala ho na lesní cestě nedaleko železničního přejezdu.
Ráno se připravila, na blond
vlasy nasadila černou parku,
na oči velké sluneční brýle. Své
auto nechala stát na lesní cestě
a k přejezdu přijela kradeným
autem. Čekala. První i druhý
den měla smůlu, auto s rodinou jejího otce projelo dřív, než
jel vlak. Třetí den se na ni ale
usmálo štěstí. Na semaforu se
rozsvítila červená, auto zastavilo. Nikde v dohledu jiné auto
nebylo. Viděla kluky na zad-
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ních sedadlech, jak se o něco
přetahují. Počkala, až se bude
vlak blížit. Rozjela se a prudce
narazila do auta před sebou.
Náraz auto odmrštil přímo
před projíždějící vlak. Pak už
stačilo rychle z místa nehody
ujet. Kradené a teď
už i nabourané
auto schovala do
lesa. Pečlivě otřela
vše, čeho se dotkla,
byť měla rukavice.
Nechtěla nechat
žádnou stopu. Pak
přestoupila do svého auta, sundala
si paruku i brýle
a odjela. Brýle i paruku cestou vyhodila. Jela do školy
na přednášku. Její
spolužák ji už ráno přihlásil
v elektronickém docházkovém
systému, takže se jevilo, jakoby byla ve škole už od začátku
přednášky. Otec jí zavolal až po
obědě. Do telefonu plakal. Jeho
žena měla nehodu. Zemřela
a jeden jeho syn také. Druhý
je vážně zraněný, v nemocnici bojuje o život. Hned jela
k němu. Utěšovala ho, podporovala, byla s ním. Byla mu
jedinou oporou v těžkých chvílích. Vozila ho do nemocnice,
seděla s ním u postele svého
nevlastního bratra. Opíral se
o ni ve všem. Byl jako bez života. Zbavený vlastní vůle. Zmítal
se mezi zármutkem a strachem
o život syna. Pak se dozvěděl
další strašnou zprávu. Chlapec
sice svá zranění přežije, ale už
nikdy nebude zdravý. Nikdy se
nebude hýbat, nebude mluvit.
Jeho mozek zůstane navždy
poškozený. Lékaři navrhli, aby
dal chlapce do zařízení, kde by
se o něj odborníci postarali.
Otec ale nesouhlasil. Chtěl mít
syna doma. Nakoupil veškeré
vybavení, které pro péči o postižené dítě potřeboval a najal
ošetřovatelku. Se synem trávil
veškerý svůj volný čas. Na ni
mu nezbývalo. Měla vztek. Tolik udělala pro to, aby byl otec
s ní. Po té nehodě se zdálo, že
bude jeho jediná. A on zatím
věnuje všechen svůj času tomu
klukovi a ona je opět na vedlejší koleji. Vytěsnil ji ze svého života. Řekl jí, že je dospělá žena,
ať si najde svůj byt a odstěhuje
se. Bude ji finančně podporovat, ale měla by žít svůj vlastní život. S někým, kdo by ji
miloval. Vzala si z toho jen
jeho poslední slova. Znamená
to tedy, že on ji nemiluje. Nikdy ji nemiloval. Nikdy pro
ni neudělal to, co pro svého
syna. Už toho měla dost. Všeho toho odstrkování a všech
zrad. Řekla mu, že si byt hledá
a do týdne bude pryč. V noci,
když otec i jeho kluk spali,
vstala. Chodila tiše po domě,
dotýkala se věcí, ukládala si
do paměti, jak vypadal dům,
kde trávila nejšťastnější chvíle
svého života. Pak si z garáže
přinesla kanystry benzínu.
Rozlila ho všude. Nejvíce ho
nalila kolem dveří pokoje, kde
spal otec a syn. Všechno chtěla
spálit. Všechno i je dva. Škrtla
zápalkou. Měla v plánu utéct z domu, ale benzinových
výparů bylo příliš. Kolem ní
se rozpoutalo ohnivé peklo.
Hořel i vzduch. Oheň jí vnikl
do plic, sežehl ji zevnitř. Byla
mrtvá dřív, než oheň vzbudil
jejího otce. Otevřel dveře dětského pokoje a pustil zuřící živel dovnitř. Hasiči po uhašení
požáru našli v domě tři ohořelá
liská těla.
(pur)
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Litvínov má plán, jak
obnovit majetek
LITVÍNOV – V následujících čtyřech letech hodlá Litvínov do
obnovy svého majetku investovat 40 miliónů korun. Vytvořilo
si na to plán, který je součástí
schváleného rozpočtového výhledu. Dokument řeší obnovu
majetku města, jako jsou například budovy škol, budovy MěÚ,
veřejné osvětlení, chodníky, silnice, dále pak obměnu počítačů
a drobné výpočetní techniky
městského úřadu.
Plán obnovy pokrývá období
2016 – 2019. Každoročně pak
bude odbor majetku předkládat
aktuální návrh akčního plánu,
který se bude schvalovat spolu
s rozpočtem. Město by tak mělo
mít na každý rok jasno, do čeho
hodlá vkládat peníze. Konečné
slovo budou mít zastupitelé. Od
plánu obnovy majetku si město slibuje, že bude čtyři roky
dopředu určeno, kdy, co a za
kolik se bude opravovat. „Účelem plánu je eliminace dalšího

chátrání majetku města,“ uvedl vedoucí odboru nakládání
s majetkem Petr Řeháček. Plán
obnovy majetku města vychází
z provedených místních šetření
jednotlivých objektů se zástupci
zařízení, vedení města a vedoucího odboru nakládání s majetkem. „Obnova majetku byla
hodnocena z několika hledisek,
a to dle stavu majetku, potřebnosti nebo využitelnosti a stanovených priorit realizace oprav
s ohledem na dostupné finanční
prostředky. Pod pojmem obnova
se rozumí výdaje na opravy a nákupy neinvestičního charakteru.
Investiční výdaje, rekonstrukce,
modernizace, které jsou technickým zhodnocením, jsou předmětem investičního plánu města. Jednotlivé akce budou dále
konzultovány s odborem investic
a regionálního rozvoje tak, aby
případně nedocházelo ke kolizím
s investičním plánem,“ doplnil
vedoucí odboru.
(pur)

Litvínov má šanci na stovky miliónů
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé na svém mimořádném zasedání
jednohlasně schválili Strategický plán sociálního začleňování. Na
základě tohoto plánu má město možnost sáhnout si na dotace ve
výši stovek miliónů korun. Jednotlivá ministerstva totiž podle tohoto plánu vyhlásí dotační tituly šité Litvínovu přímo na míru.
Strategický plán umožní městu čerpat dotace ze strukturálních a investičních fondů pro
nadcházejících šest let. Každoročně ale budou zastupitelé plán
znovu schvalovat podle aktuálních potřeb města. Na dotace
od jednotlivých ministerstev

má město šanci především díky
spolupráci s vládní Agenturou
pro sociální začleňování. Město se tak například chystá žádat
o dotace na revitalizaci školských zařízení od ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 259
miliónů korun. Na společný

inkluzivní projekt všech škol
v Litvínově hodlá město získat
30 miliónů korun. V rámci tohoto projektu zaplatí například
asistenty pedagogů, další vzdělávání učitelů, doučování žáků
nebo psychologické poradny. Na
bezpečnost a prevenci kriminality bude žádat město o dotaci
9 miliónů korun a na sociální služby o 38 miliónů korun.
Spoluúčast města je ve všech
projektech předpokládaná od 5
do 10 procent. Zastupitelé při-

z Rady města Litvínova
Na zimu připraveni

je problém zejména v zimě, kdy
auta brání údržbě komunikací.

Na pravidelné koordinační
schůzce, kterou svolává starosta
Meziboří Petr Červenka vždy
před zahájením zimní údržby, se
potvrdilo, že jsou město i všichni další zúčastnění na zimu připraveni. Schůzky se zúčastnili
zástupci Dopravního podniku
měst Mostu a Meziboří, Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje,
Policie ČR a Technických služeb
Meziboří. Starosta Petr Červenka nejprve pochválil spolupráci
všech při údržbě komunikací
během loňské zimy. Vedoucí
Technických služeb Meziboří
Pavel Esop předal všem zúčastněným aktuální telefonní
kontakty a seznámil s prioritou
čištění komunikací v ulicích
Žižkova, Husova a P. Holého.
Dále informoval o tom, že technické služby budou opět uklízet
prostory autobusových zastávek
a nájezdy a výjezdy do zastávek
tak, aby nedošlo k poškození
vozidel. Ze strany Policie ČR
padlo upozornění na trvale nevhodné parkování vozidel, což

Za nový byt kauce
Rada města Meziboří schválila novou povinnost pro nájemníky v městských bytech.
Od ledna příštího roku budou
u nově uzavíraných nájemních smluv skládat jistinu ve
výši šestinásobku měsíčního
nájemného. „K tomuto rozhodnutí nás vedly stále se zvyšující
dluhy na nájemném a službách
v objektech v majetku města určených pro bydlení. Dlužníkům
umožňujeme splátkové kalendáře a jiné výhody, ale ani tento
vstřícný krok k snižování dluhů
nevede. Dlouho jsme váhali, ale
jistina ve výši šestinásobku nájemného je pro město alespoň
částečné řešení. Pokud bude někdo dlužit za nájemné, z této
jistiny mu to bude odečteno,“
vysvětlil rozhodnutí rady města
starosta Petr Červenka. Nejvyšší
kauce v případě bytu 1+4 je vypočtena na 12 192 Kč. Nejméně
zaplatí noví nájemníci bytů malých 1+1, a to 5 928 Kč. (pur)

Opozice s koalicí byly tentokrát ve vzácné shodě.

jali Strategický plán sociálního
začleňování téměř bez výhrad.
Zasekli se ale u analytické části
plánu, ve které se uvádí, že obyvatelé města vnímají negativně
zákaz posezení na venkovních
prostranstvích. „To samozřejmě
záleží na tom, koho jste se ptali.
Janovský osadní výbor například tento zákaz uvítal, protože
v rámci nulové tolerance vedl ke
zklidnění situace v Janově. S takovou analýzou aktuální situace nemůžu souhlasit,“ prohlásil
Martin Klika (ČSSD). Ani pro
ostatní zastupitele nebylo zařazení této analytické části do strategie nezbytné a zásadní, proto
se jednohlasně shodli o vyřazení odstavce o nespokojenosti
občanů se zákazem sezení na
stavebních prvcích ze strategického plánu. Dále se zastupitelé
zajímali o proces přípravy strategického plánu. „Chtěla bych znát
i další projekty, které do tohoto
plánu nebyly zahrnuty. Můžeme
z nich například udělat takovou
zásobárnu projektů pro pozdější
využití,“ navrhla Hana Žihlová
(Sdružení LITVÍNOVÁCI). Vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová ji ale ujistila,
že žádný navržený projekt nebyl
vyřazen a zastupitelé mají každoročně možnost strategický
plán doplňovat.
(pur)

Jazykovka nemá hřiště a mít nebude
LITVÍNOV – Víceúčelové hřiště vedle volejbalových kurtů dostane
škola s rozšířenou výukou jazyků. Ta v současné době žádné sportovní hřiště nemá a podle vedení města ani v budoucnu žádné nové
mít nebude. Kolem školy už totiž nejsou prostory, kde by mohlo
město hřiště postavit. Škola se bude muset spokojit s hřištěm velikosti kurtu.
Multifunkční hřiště vedle
kurtů je v současné době ve velmi špatném stavu. Na tuto skutečnost upozornila město školská rada. Hřiště má v pronájmu
Volejbalový klub Litvínov, ale
nijak ho nevyužívá. Přednostní právo využití má základní
škola, ale ani ta vzhledem ke
špatnému stavu sportoviště nepoužívá. „Máme hřiště v nájmu,
ale nemůžeme s jeho stavem nic
moc dělat. Nemáme finanční
prostředky na obnovu hřiště,
nemůžeme hřiště uzavřít a dát
mu režim. Chodí sem prakticky
v jakoukoliv denní dobu kdokoliv, a to se nedá uhlídat,“ uvedl
předseda volejbalistů Miroslav
Mikolášek s tím, že hřiště potřebuje celkovou rekonstrukci.

Na hřišti je nepořádek, povrch
je nerovný a poničený, oploce-

ní už dávno neplní svou funkci. Rada města celou záležitost
projednala a rozhodla se pro
řešení. Hřiště vyjme z nájemní
smlouvy volejbalového klubu.
Město provede opravy tak, aby
odpovídalo
bezpečnostním
předpisům a předá ho do správy základní školy. Žádné další

Hřiště u jazykovky už nebude chátrat.

hřiště, které by odpovídalo velikostí potřebám školy, město
v této lokalitě neplánuje. „Kolem
školy není vhodné místo, kde by
mohlo hřiště být. Revitalizovali
jsme park, rekonstruovali okolní ulice. Škola musí svůj učební
plán tělesné výchovy přizpůsobit
podmínkám, využívat například
to, že je u lesa,“ upozornila místostarostka Erika Sedláčková.
Jazyková škola společně s hamerskou školou jsou jediné dvě,
které hřiště nemají. Hamerská
škola využívá hřiště nedalekého učiliště. V budoucnu by se
mohla dočkat vlastního. Žáci
z jazykové školy mají smůlu,
vhodné místo pro školní hřiště
totiž v minulosti město prodalo.
Multifunkční hřiště vedle volejbalových kurtů postavilo město
před lety z dotace. Hřiště nikdy
nemělo správce a vždy bylo otevřené veřejnosti. Už v prvních
letech po otevření neslo známky
opotřebení a špatného technického stavu.
(pur)

Litvínovští budou dostávat varovné SMS
HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

LITVÍNOV – Litvínov už má jasno, jakým způsobem chce napříště
varovat obyvatele v případě krizových situací. Jako nejvhodnější
se městu jeví varianta předávání informací prostřednictvím SMS
zpráv. Tuto variantu využívá úspěšně už řadu let například horská
obec Nová Ves v Horách.
Po srpnové havárii v Unipetrolu RPA začal Litvínov zvažovat, jakým způsobem by mohlo
vedení města varovat v podobných situacích obyvatele. Současný systém prostřednictvím
webových stránek města a mobilním hlášením městské policie se totiž ukázal jako velmi
nedostatečný. Volba padla na
SMS info. Ta je založena na
principu rozesílání informačních SMS zpráv registrovaným
uživatelům. Systém je dále využitelný i pro jiné účely než jen
pro krizové situace. „Zaregistrované uživatele lze informovat
podle zvolené oblasti jeho zájmu
nebo i částí města, ulic nebo podle funkce. Informace pro radu
města, zastupitele, krizový štáb,

městskou policii, dobrovolné
hasiče ppro vnitřní ppotřebyy úřadu
u a podobně,““ informoval tajemník
emník města Josef Skalický.
Registrovat se budou zájemci
prostřednictvím
rostřednictvím
registrační
SMS
MS nebo webového formuláře,
e, což lze podle tajemníka zakomponovat
omponovat do stránek města.
„Systém
Systém lze ovládat z libovolného
ého počítače připojeného na
internet
nternet nebo přímo z mobilního
telefonu
elefonu bez počítače. To je důležité
ežité zejména pro vysílání
SMS
MS zpráv přímo z terénu
u v době výjimečných
situací,
výpadku
ituací,
proudu
roudu a podobně.
ě. Výhodou této
varianty
arianty je nízký,
ý, prakticky

nulový, pořizovací náklad, nízká cena udržovacích nákladů
a krátká doba realizace cca 2
měsíce. Hlavní nevýhodou je
možnost přetížení nebo úplného
výpadku mobilních služeb operátorů v krizových situacích,“
vysvětlil
Josef
Skalický.
y
J
ý Jen
J
u SMS systému ale město nezůstane. Rada
města doporučila
zpracování studie proveditelnosti
Va r o v ného

informačního systému obyvatelstva. Jedná se v podstatě
o rozhlas ve městě umožňující
přehrávání mluveného slova,
varovného tónu a hudby. Na
vybudování systému lze využít
prostředky z Operačního proggramu životního prostředí.
Realizaci by předcházelo
př
projektu
vytvoření
následné prověa násled
ření v terénu,
řen
kkteré by
specifikovalo
přesné
umístění
jednotlivých hlásivý
čů. „Nabídky
v této ooblasti jsou
rozsáhlé. Jedná
velmi rozsá
se o systém v rozpětí od
2,7 mil. Kč do 10 mil. Kč
250 hlásičů,“
a od 170 do 25
města.
prozradil tajemník
tajem
(pur)
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Rudolf Jung: Pro náš region
i Horní Jiřetín je to špatná zpráva
tím nevím jak. Co je ale horší, že
z trhu práce zmizí jejich slušně
honorovaná pracovní místa pro
jejich potomky a samozřejmě
zmizí generace kvalifikovaných
pracovníků s ojedinělou praxí
k obsluze těžebních technologií.
To jsou ztráty téměř nenahraditelné. Stejně tak, jako problematická obnovitelnost „odstavené“
unikátní těžební technologie,
zejména velkostrojů, což je ovšem laikovi těžko vysvětlitelné.

MOST – Vláda na svém zasedání v říjnu v Ústí nad Labem rozhodla
o částečném prolomení těžebních limitů, tedy o pokračování těžby
na Dole Bílina a neprolomení limitů na lomu ČSA. Uhlí za těžebními
limity ale vláda neodepsala ze strategických zásob a každoročně
bude znovu posuzovat, zda uhlí za limity stát potřebuje, či ne. Jak
toto rozhodnutí vnímá Okresní hospodářská komora Most, která
dlouhodobě podporovala prolomení těžebních limitů, jsme se zeptali předsedy Rudolfa Junga.
Prolomení těžebních limitů
jen „napůl“ vzbuzuje rozporuplné reakce. Jak vidíte tento
polovičatý krok vlády vy?
Hospodářská komora na
všech organizačních úrovních
jednoznačně podpořila pokračování těžby uhlí za tzv. limity,
ale odpovědi na konkrétní otázky berte, prosím, jako odpovědi
mé osobní, i když si myslím,
že názory drtivé většiny členů
znám a nemyslím si, že by byly
v rozporu s mými.
Je bezesporu pozitivním počinem a svým způsobem dobrou zprávou, že vláda našla po
více jak dvaceti letech odvahu
a „donucena“ realitou energetické bezpečnosti alespoň zatím
z poloviny odstranila z českého
legislativního prostoru onen
zhusta zneužívaný a tehdy možná v dobrém úmyslu vytvořený
technicko-legislativní zmetek,
což jsou známé „Pithartovy limity“ a umožnila alespoň jednomu těžaři postupovat standardně podle horního zákona.
Dobrou zprávou také je, že se
snad vláda už přestala opájet

Ilustrační foto.

vizí o všespásné roli bez uhlíkové energetiky a uznala, že
v současné době se bez uhlí,
jako většina světa i v atmosféře
žádoucích úspor a rozvoje neuhlíkové energetiky, ještě prostě
neobejdeme. Dobrou zprávou je
také to, že vláda nepodlehla tlakům k odpisu zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě
uloženém v předpolí dolu ČSA.
Do spektra dobrých zpráv patří
i to, že vláda hlasovala jednohlasně. I když možná bezděky
do médií ulétlý výrok jednoho
z ministrů, že si vláda koupila
čas, je bohužel smutnou skutečností, navíc když se neřekla ta
skutečná, tedy výsledná cena.
Než začnete se špatnými
stránkami, co říkáte na to, že
jedné společnosti vláda ustoupila, druhé ne?
Fakt, že stát umožnil postupovat a podnikat podle horního
zákona své obchodní společnosti, a privátní společnosti toto
nezadatelné právo nadále omezuje, si jako představitel podnikatelské organizace nedovedu

Rudolf Jung
zasadit do obchodních pravidel.
Budu se snažit, aby mi to nějaký
renomovaný právník vysvětlil.
Jaký dopad bude mít rozhodnutí vlády na region?
Pro region je to špatná zpráva. Špatně je ztráta v oblasti
ekonomické výkonnosti regionu, ztráta i v oblasti malých
a středních firem, pro které je
segment energetiky významným zdrojem subdodávek.
O jaksi automaticky vyžadované
sponzorské podpoře z podnikatelských zisků nemluvě. I ta
bude mít velmi pravděpodobně výraznou klesající tendenci.
O konkrétní horníky, kteří přijdou o práci, se možná sociální
systém nějak postará, i když za-

Jaké dopady bude mít toto
rozhodnutí vlády na Horní Jiřetín?
Podle mého názoru je to
špatnou zprávou i pro většinu
Jiřetínských. Důvodů, proč jsem
o tom přesvědčen, je celá řada
a nerad bych ve zkratce tohoto
rozhovoru dal prostor k jalovým diskusím. Ale pokud se
najde prostor, rád se vyjádřím.
Jen snad na okraj – povinné odvody za vytěžený nerost dotovaly rozpočet obce ve výši kolem
30 milionů korun ročně. Navíc
existence na okraji těžební jámy
s nejistotou, kdy to rozhodnutí
o pokračování těžby nastane –
co k tomu dodat?
Vláda chce každoročně znovu o potřebě uhlí za limity rozhodovat. Je podle vás prolomení na ČSA v budoucnu reálné?
Jak jsem již říkal, nejen Hospodářská komora a Svaz průmyslu, ale i ti skuteční Energetici mají jednoznačné stanovisko
a myslím si, že rozhodnutí vlády také pod čarou říká - uhlí
budeme potřebovat. Navíc to
paradoxně říkají také dnešní přemýšliví odpůrci tím, že
uhlí necháme k využití budoucí
generaci, což je ovšem ekonomicko-technický nesmysl, ale
na konečné věci to nic nemění.
Jsem přesvědčen, že když už
politika zasahuje i do oblastí
ryze technických, že zmiňované
rozhodnutí vlády je tedy politickým prvním krokem a že se
dopracujeme k logickému stavu
a pro naši energetickou bezpečnost a nezávislost využijeme
zdrojů, které máme k dispozici.
Ovšem čím déle to bude trvat,
tím to bude dražší.
(pur)

Sprejeři jsou už i senioři
LITVÍNOV - Litvínovští senioři
se na workshopu „Umění všem“
v litvínovské knihovně stali pouličními umělci.
Umělecký workshop, který
uspořádala Městská knihovna
Litvínov pro seniory, se inspiroval činností organizace LATA65
v Portugalsku. Skládal se ze čtyř
hlavních částí. Nejprve si účastníci vyslechli v knihovně přednášku, kde se dozvěděli základní informace o graffiti, něco
o jeho historii, významu i tvorbě. Následně si vytvářeli vlastní
šablony pomocí kartonu, zalamovacích nožů a především
vlastní fantazie. Každý z osmi
účastníků si vytvořil svůj motiv
– od psí tlapky až po abstraktní

motivy. Třetí část byla věnovaná sprejování na tréninkových
plochách v knihovně. V závěru
se senioři vydali vyzkoušet své
nově nabyté dovednosti do terénu a sprejovali na legálních
plochách ve městě. „Cílem projektu je především smazání věkových stereotypů a propojení
umění mladších a starších generací. Senioři pak mohou lépe porozumět novodobým trendům,
když si je vyzkouší na vlastní
kůži,“ řekla o projektu Alena
Herzánová, jedna z organizátorek. Workshop byl oficiálně
ukončen slavnostní vernisáží
a výstavou fotografií, které byly
pořízeny v jeho průběhu.
(red)

Záhadné ztráty
v knihovně
LITVÍNOV - V Městské knihovně
Litvínov proběhlo již osmé Listování s knihovníky, tentokrát
s lehce kriminální zápletkou.
V Městské knihovně Litvínov
se nebývale rozmohly krádeže
ponožek. Drzý zloděj z každého
páru vzal vždy jeden kus, čímž
za sebou zanechával takzvané
„licháče“. Po nezbedném nenechavci zbylo ještě pár nakousaných ponožek. Naštěstí se celá
událost odehrála v rámci divadelního představení Listování
s knihovníky. V něm si tentokrát knihovníci dětského oddě-

lení zahráli na Lichožrouty ze
stejnojmenné knihy Pavla Šruta.
„Knihu můžeme doporučit všem,
kteří mají také doma záhadného
lupiče ponožek. Sice se vám zřejmě zloděje polapit nepodaří, ale
alespoň úsměvně nahlédnete do
jeho nelehkého života,“ chválí
populární trilogii Ondřej Hogen, knihovník dětského oddělení. Říjnovou dramatizaci české
knihy zhlédlo na tři desítky diváků. V listopadu se ještě před
uložením k zimnímu spánku
představí Včelí medvídci.
(red)
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Hendikepovaní hokejisté
budou mít své mužstvo
LITVÍNOV – Hendikepovaní
hráči hokeje našli v Litvínově
spřízněné duše. Při HC Litvínov
vzniklo družstvo sledge hokeje složené z hráčů s postižením všech věkových kategorií,
z Čech i sousedního Německa.
Sledge hokejisty přijaly HC
Litvínov a HC Verva Litvínov
pod svá křídla už v letošním
roce. Mužstvo trénuje na litvínovském ledě, vyjíždí hrát
zápasy. Do Litvínova se sjíždí
hráči s postižením dolní části těla ze širokého okolí. Část
hráčské základny sledge hokeje je i ze sousedního Německa.
„Nestačí nám, že mohou sledge
hokejisté v Litvínově trénovat.
Chceme pro ně připravit co
nejlepší podmínky. Jsem rád, že
kluci a chlapi s postižením nezahořkli a dál mají vůli a sílu se
sportu věnovat. Dohodli jsme
se proto s ředitelem Svazku obcí
v regionu Krušných hor Martinem Klikou, že pro ně připravíme společný projekt. HC Litvínov, o.s. a Svazek obcí v regionu
Krušných hor,“ prozradil Kamil
Havelka, předseda HC Litvínov, o.s. Projekt bude zahrnovat úpravu Zimního stadionu
Ivana Hlinky pro potřeby hendikepovaných sportovců. „Jedná se především o bezbariérové
vstupy na led. Projekt by dále
zahrnoval dotace na vybavení
a finanční pokrytí celé sezóny

Pilotní projekt v Litvínově
by mohl být inspirací i pro
ostatní sportovní oddíly.

Sledge hokej je sport,
který je příbuzný lednímu
hokeji, ale je určen pouze
pro hendikepované hráče.
Pravidla sledge hokeje jsou
téměř stejná jako pravidla
ledního hokeje. Tento druh
hokeje byl vynalezen v 60.
letech ve Švédsku. Hráči jsou
upnutí do speciálních ocelových saní se dvěma noži
a plastovým sedákem a pohybují se pomocí dvou krátkých hokejek, které mají na
jednom konci ocelové hroty
a na druhém čepel, díky které ovládají puk. Brankář je
také usazen na saních, má ale
pouze jednu hokejku, chránič nohou (beton), lapačku
a vyrážečku.
tak, aby se oddíl mohl účastnit soutěží. Také vybavení je
důležité. Saně na sledge hokej
i vybavení pro každého hráče
není nic laciného. Pro hendikepované sportovce či jejich rodiče
v případě dětí, které v oddílu tak
máme, je někdy velmi náročné finančně tento sport zvládnout. My si ale uvědomujeme,
že právě sport hendikepovaným
pomáhá zvládnout nelehkou životní situaci, posouvá je kupředu,“ zdůraznil Kamil Havelka.
Pilotní projekt v Litvínově by
mohl být inspirací i pro ostatní sportovní oddíly, jak pomáhat svým hendikepovaným
kolegům sportovcům a zapojit
je do „hry“. Náklady spojené
s tvorbou a spolufinancováním
projektu je HC Litvínov, o.s.
připraveno hradit z vlastních
zdrojů.
(pur)

Hudební divadlo dětem
vyprodalo Docela velké divadlo
LITVÍNOV - Dva koncerty pro děti z mateřských a základních škol
uvedlo tento týden v Docela velkém divadle hostující Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské. Malí diváci se opravdu měli nač
dívat a co poslouchat.
Dvě dopolední představení
„Povídejme si, děti“ jsou zkomponována na motivy knihy Josefa Čapka ,,O pejskovi a kočičce“.
Tři pohádky, ze kterých je představení složeno, byly protkány
mnoha veselými písničkami,
které si s Michaelou Novozámskou a jejím hereckým partnerem Janem Pouchlým s velkou
chutí zazpívaly i děti ve vyprodaném sále divadla. O tom, že se
jim představení opravdu líbilo,
svědčí i smích a potlesk, kterým
děti odměňovaly písničky a pohádky. A nejen děti se dobře bavily, ale i přítomné paní učitelky,

o čemž svědčí zápisy v kronice
divadla.
,,V našich představeních chceme dětem předvést pohádkový
příběh s veselými písničkami, ale
v této hře a zpěvu i nenásilně předat myšlenky, které autor citlivě
do svých příběhů vepsal a kterými v dětech probouzíme jejich
fantazii. Reakce dětí při představení a milá slova jejich učitelek
jsou pro naši práci velmi důležité. Povzbuzují nás a odměňují.
Bez nich by naše práce nebyla
radostná a neplnila své poslání,“
říká Michaela Novozámská, autorka scénáře představení.

Za úředníky v Meziboří
novým výtahem

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

MEZIBOŘÍ – Občané města Meziboří mohou nyní za svými úředníky vyjet pohodlně výtahem.
Až do nejvyššího patra radnice
vyveze nový výtah naráz osm
osob. Poslouží i hendikepovaným, protože město zvolilo bezbariérovou variantu.
Město vyšel výtah na 2,5 mil.
Kč. Zhotovitelem je firma Stavební a obchodní společnost
Most. „V přízemí městského úřadu v kancelářích pracovali zástupci každého odboru. Přesto se
stávalo, že lidé museli vyřídit své
záležitosti ve druhém patře, což
bylo obtížné zejména pro seniory. Také se stal případ, kdy jednu
z úřednic napadl v úřední době
občan Meziboří. Veškerou agendu jsme proto nyní přestěhovali

do druhého patra. Vstup je díky
výtahu bezbariérový a občané
vyřídí vše potřebné na jednom
místě. Kanceláře v přízemí budeme využívat jako sklady a pro
pracovníky úřadu, kteří nepřicházejí do styku s občany. Abychom zcela vyšli vstříc občanům
města, zřídíme ještě rezervační
systém pro pohodlné objednávání termínu návštěvy úřadu,“
komentoval nový výtah starosta
města Petr Červenka. V příštím
roce chce město rekonstruovat
vstup před budovou městského
úřadu. Díky výtahu a zrekonstruovanému bezbariérovému
vstupu se tak Meziboří chce zařadit do projektu Mobility pro
všechny bezbariérové trasy.
(pur)

Hudební divadlo dětem by
chtělo poděkovat firmě Elektrokval-T, s.r.o. za jejich laskavou

pomoc při pořádání koncertů
pro děti v Litvínově.
(mjb)

napsali jste nám...
Toto „romantické“ zákoutí se nachází za Radničním sklípkem, na městském, veřejně přístupném pozemku. Můžete prosím vaším prostřednictvím od zodpovědných politiků či úředníků zjistit, zda jde o setrvalý stav (který je zde takto už čtyři
měsíce), nebo zda technické služby města hodlají někdy zjednat
nápravu. Pokud ano, tak při jejich akčnosti - v které pětiletce?
S pozdravem Adam Veselý

zpravodajství

Bydlení pro seniory v
SENIOR PARKU se už rýsuje
MEZIBOŘÍ - SENIOR PARK v Meziboří, kde vznikne nadstandardní
bydlení pro seniory, bude hotové už příští rok. V současné době se
objekt zatepluje a probíhá rekonstrukce vnitřních prostor. Během
pár měsíců budou připravené ukázkové byty a zájemci o bydlení si
budou moci vybírat.
Objekt, který nový majitel
plánuje přestavět na bydlení pro
seniory s wellness a bazénem,
navrhovali někteří zastupitelé původně zbourat. Nakonec
se ale shodli a bývalou střední
školu prodali společnosti SENIOR PARK CENTER. Ta už
od jarních měsíců letošního
roku intenzivně pracuje na její
rekonstrukci. „V současné době
je kompletně zateplená střecha
hlavní budovy a západní stěna.
Pracujeme na zateplení zbytku hlavní budovy tak, aby byla
zvenku do zimy hotová. Současně probíhají práce i uvnitř objektů. Dělají se příčky a podlahy,
v přízemí podlahové topení, aby
se mohlo pokračovat i během
zimy,“ popsal záměr SENIOR
PARK CENTER zástupce společnosti Petr Legeza. Společnost tak naplňuje svůj záměr
vybudovat dostupné bydlení
pro seniory s nadstandardním zázemím a službami jak
uvnitř, tak v okolí areálu. Před-

poklad je vznik asi 65 menších
bytů s dispozicí 1+kk a 2+kk
o rozměrech kolem 33 – 47 m2
a dalších prostorů vhodných
pro seniory. Každý byt bude vybaven koupelnou s WC, vanou
nebo sprchovým koutem. Každý bude mít rovněž kuchyňský
kout s vybavením. Objekt bude
nadstandardně zateplen, nově
budou zhotoveny veškeré inženýrské sítě, vytápění a vzduchotechnika, aby se minimalizovaly
náklady na provoz objektu. Na
jižní straně plánuje firma vybudování teras. „Záměr plánujeme
trochu změnit. Původně jsme
chtěli byty také v přízemí vedlejší budovy, ale tam by mohly
být komerční prostory a služby
pro seniory. Aby zůstala zachována kapacita bytů, zvažujeme
přistavět jedno patro. To ale až
ve druhé etapě. Nyní se soustředíme na hlavní budovu, kterou
chceme mít i s upraveným venkovním prostorem dokončenou
v prosinci příštího roku. Po-

dle průběhu prací počítáme už
v květnu nebo červnu s dokončením ukázkových bytů. Ty by si
mohli zájemci o bydlení v SENIOR PARKU prohlížet a případně si byt vybrat a objednat před
dokončením stavby,“ doplnil
Petr Legeza. Vedlejší budova by
měla být dokončena v létě 2017.
„Za další rok budeme pracovat
na třetí etapě, což je wellness
a vnitřní bazén se slanou vodou,
solární loukou a saunami, které
budou přístupny i široké veřejnosti. Dále budou upraveny zbývající venkovní prostory včetně
jezírka. SENIOR PARK nabídne
příjemné bydlení pro soběstačné
seniory. Přesto bude k dispozici
ambulantní domácí péče. „Zatím volíme pouze formu ambulatní péče, kdy bude jedna pečovatelka za obyvateli SENIOR
PARKU docházet. Pokud by
praxe ukázala, že je potřeba větší péči, pak se nebráníme služby
rozšířit. V objektu bude k dispozici také prádelna. Nepočítáme
ale s péčí o nemohoucí seniory.
Ti by od nás měli přecházet do
tomu přizpůsobených sociálně
zdravotnických zařízení, která
jsou nově v Meziboří k dispozici,“ uzavřel Petr Legeza. (pur)

Meziboří zná nejkrásnější
předzahrádku
MEZIBOŘÍ – Mezibořští už znají vítěze soutěže o nejkrásnější předzahrádku, kterou pořádá město. Letošní čtvrté kolo soutěže o nejkrásnější předzahrádku v Meziboří vyhrála Ivana Lahmerová. Ta pečuje o předzahrádky před čtyřmi vchody domu v Komenského ulici.
Druhé místo letos obsadila
Waltraud Krásná, která v předchozích třech letech vždy stanula na stupni vítězů. Za třetí nejkrásnější předzahrádku komise
zvolila dílo Anny Kramešové.

„Jsem velmi rád, že lidem v Meziboří záleží na tom, jak naše
město vypadá. Cením si toho, že
pečujete o předzahrádky a zpříjemňujete tak sobě i svým sousedům životní prostředí. Je pravda,

Nejlépe se o předzahrádky postarala
Ivana Lahmerová, na snímku s Oldřichem
Malým a Petrem Červenkou.

že ve městě se najde mnohem více
krásných a udržovaných předzahrádek. Jen se lidé nehlásí do
naší soutěže, snad ze skromnosti.
Navrhuji proto do příštího roku
zavést novinku, a to ocenění jedné předzahrádky mimo soutěž,“
uvedl během slavnostního vyhlašování vítězů starosta města
Petr Červenka. Porota kontrolovala a oceňovala přihlášené
předzahrádky v nepravidelných
časových intervalech. „Naše
hodnocení tak bylo objektivní.
Hodnotili jsme celkový dojem,
nápad a velikost předzahrádky,“
vysvětlil člen komise Jiří Boháč.
Příjemný dojem z upravených
předzahrádek kazí Mezibořským pouze někteří bezohlední
sousedé, kteří nechají upravené
záhony ničit svými psy. Na tento nešvar si postěžovali všichni
účastníci soutěže. „Snažíme se,
chceme, aby bylo město krásné,
děláme to ve volném čase a bez
nároku na odměnu pro všechny,
kteří kolem našich předzahrádek
chodí. Přesto se setkávám také
s nevolí lidí. Nepomůžou, ale vadí
jim, že se někdo jiný snaží. To
jsou ale samozřejmě jen výjimky.
Většinou mám kladné ohlasy na
svoji práci,“ připustila vítězka
soutěže Ivana Lahmerová. (pur)

Mezibořští mají o zábavu postaráno
MEZIBOŘÍ – S úspěchem se setkaly letošní akce Spolku přátel Meziboří. Ten vznikl právě proto, aby se obyvatelé města mohli společně
bavit, setkávali se při různých příležitostech a v Meziboří založili
nové tradice.
První velkou letošní akcí byl
podzimní Mezibořský gulášfest.
Soutěže o nejlepší guláš se zúčastnilo sedm týmů. Akci podpořil dotací také Ústecký kraj.
„Plánujeme s akcemi pokračovat
i příští rok. Chceme dostat lidi
z křesel od televize, vytáhnout
je ven, aby se společně bavili. Jsem velmi rád, že se letošní
akce povedly, hlavně ta největší
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z nich - Gulášfest. Tu chceme
rozhodně opakovat i v příštích
letech,“ uvedl Jan Peška, předseda spolku. V příštím roce se
mohou Mezibořští těšit například na trempování na sjezdovce, v zimních měsících na
biatlon. „Biatlon by byl takový
sranda závod, na sjezdovce pak
chystáme přenocování pro rodiče
s dětmi, táboření, hraní na kyta-

ru a vše, co k tomu patří,“ doplnil Jan Peška. Ještě v letošním
roce, 11. prosince, se má konat
Vánoční těšení na sjezdovce se
zpíváním koled a obnovováním
vánočních zvyků a tradic. „Plánujeme minimálně čtyři akce za
rok. Budeme žádat opět o podporu z Ústeckého kraje a spolupracovat chceme také s městem.
Tak, aby se na akci podílela i komise školství, kultury a sportu.
Společně plánovat, aby se nestalo, že se budou větší akce v Meziboří překrývat,“ uzavřel Jan
Peška.
(pur)
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David Vršecký se stal členem
mosteckého automotoklubu
MOST - Dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů na okruzích
David Vršecký z týmu Buggyra se stal členem Automotoklubu Most.
„Jezdec tak vyjádřil podporu
našemu klubu, čehož si velmi
vážíme. Jeho členství ale není
jen symbolické. Na mosteckém
autodromu, kde automotoklub
sídlí, je David častým hostem.
Náš okruh je pro něj zároveň
domácí zastávkou prestižního
evropského seriálu závodů tahačů,“ vysvětlil člen řídicího
výboru Autoklubu Most Luděk
Diviš.
Rozhodnutí
známého
a úspěšného jezdce by mohlo
přesvědčit ke vstupu do mosteckého automotoklubu i jeho
fanoušky. „Členem se může stát
každý příznivec motoristického sportu, který dbá zároveň

na bezpečnost, což je i jednou
z priorit našeho klubu. Naší
snahou je vytvořit členskou základnu fanoušků, kteří budou
aktivně prosazovat stěžejní myšlenky našeho klubu,“ vysvětlil
Diviš.
Vstup do klubu neobnáší žádný finanční vklad či poplatky,
členství naopak zaručuje různé
výhody a slevy. Jednou z nich je
Bronzové členství, které zahrnuje dvě vstupenky na závody The
Most Rally Sprint, jež se uskuteční 14. listopadu. Bezplatný
vstup na vybrané akce a závody
v příštím roce, patnáctiprocentní
slevu na kurzy bezpečné jízdy na
polygonu v areálu autodromu,

patnáctiprocentní slevu na vstupenky Czech Truck Prix 2016.
Nové akce a slevy klub postupně zveřejní na stránkách http://
projekty.wms.cz/automotoklub-most a www.autodrommost.cz.
V oblasti motorsportu je
hlavní náplní automotoklubu
pořádání okruhových závodů.
Vedle rozvoje motorismu se automotoklub zaměřuje na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráci s autoškolami
a dalšími institucemi, provozování dětského dopravního hřiště v areálu mosteckého autodromu, organizování dětských
letních táborů, programů a akcí
v oblasti prevence nehodovosti
silničního provozu, dopravní
výchovy a vzdělávání či protidrogové prevence.
(nov)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
9. 11. 2015 od 19 hodin CIKÁNI JDOU DO NEBE
Příběh tragicky končící lásky obávaného zloděje koní Lujka Zobary a tajemné Rady, který
je zároveň obrazem života v cikánském klanu.Tento muzikál patří k tomu nejlepšímu, co
lze na naší muzikálové scéně vidět.
Uvádí Severočeské divadlo s.r.o. Ústí n/L.Velká scéna.

U vás v domě bydlí nějaký pan Racek. My jsme mu v práci říkali Racek chechtavý.
Slyšel jsem. Ale ten už se dochechtal, (TAJENKA)

10. 11. 2015 od 19 hodin TŘI SESTRY
Tajemná, radostná i posmutnělá hra o lidech, kteří uvízli ve vlastním životě, ve vzpomínkách i snech. Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty světové dramatické literatury.
Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající divadelní zážitek. Velká scéna.
11. 11. 2015 od 19 hodin POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Co se stane, když se na večírku náhodou potkají tři páry, které před lety rozdělil rozvod.
Komorní scéna.
12. 11. 2015 od 19 hodin LHÁŘI
Groteskní, absurdní, černá i dojemná komedie výrazného skotského dramatika. Drsný
úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do
vlastních lží. Velká scéna.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
6. 11. 2015 od 10.30 hodin PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Klasická pohádka s verši Františka Hrubína. Interaktivním zpracováním (děti budou různými způsoby zapojovány do děje) naváže na úspěšného Otesánka. V inscenaci budou
použity klasické (violoncello) i lidové (ﬂétna) nástroje a loutka. Pro děti od tří do devíti let.
Představení je dlouhé 40 min.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
7. 11. 2015 od 16 hodin LABUTÍ PRINCEZNA
Příběh o princezně, kterou zlý čaroděj Rudovous zaklel do labutí podoby. Na motivy slavného baletu upravila Jana Galinová, hudba Petr Iljič Čajkovskij, scéna Milena Dubšíková,
kostýmy Dagmar Březinová, choreograﬁe Dana Morávková. V režii Jurije Galina hraje celé
Docela velké divadlo.

CITADELA LITVÍNOV
6. 11. 2015 od 19 hodin KRISTÍNA & BAND - HOREHRONIE TOUR 2015
Koncertní turné jedné z nejžádanějších česko – slovenských zpěvaček, kterou proslavil
hit Horehronie. Velká scéna.
8. 11. 2015 od 16 hodin VODNICKÁ POHÁDKA
Dětská činohra – Divadélko Romaneto. Malá scéna.
10. 11. 2015 od 18 hodin VLAŠTOVKA – GIACOMO PUCCINI
Filmový záznam z metropolitní opery v New Yorku. Velká scéna.
11. 11. 2015 od 19 hodin VEČER PRO HANU HEGEROVOU
Amatérské zpěvačky společně s profesionálním klavíristou a moderátorem vytvořily
jednoduchý program, ve kterém se snaží poděkovat nejslavnější české šansoniérce za
radost i smutek, který svými písněmi celý život rozdávala. Účinkují: Jarmila Říhová, Erika
Antošová, Jana Kotková, Luděk Havel a Antonín Moravec. Café Bar.

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

■ Prodám 4 plastové židle – bílé,
vhodné na chatu nebo zahradu.
Telefon: 723 085 088
■ Prodám ložnici z roku 1964 (toaletka, noční stolky 2 ks, dvojpostel, třídveřová skříň, dvoudveřová
skříň). Cena 3 000 Kč. Telefon: 721
777 132. Chomutov
■ Daruji starší obývací stěnu. Telefon: 720 618 359
■ Prodám malou ledničku 700
Kč, nový koberec 4x5 m – 1 500 Kč,
zrcadlo – ručné vyřezávané – 400
Kč, válendu – 500 Kč. Telefon: 720
618 359
■ Prodám Twist stepper Insportline, PC 2 290 Kč, nastavitelná zátěž, boční nášlap, gumová táhla s
rukojetí, nosnost 100 kg, vhodné

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
pro domácí použití. Nepoužívaný.
Prodám za 1 000 Kč. Telefon: 724
126 835
■ Prodám mlýnek na maso Dorkert 22, osazen na pracovním stole elektormotorem 380 V a převodovkou. Cena dohodou. Telefon:
728 102 013
■ Kdo by měl zájem o oblečky na
miminka dvojčáta od narození, od
nejmenších velikostí do 6 měsíců
dvojmo, praktické i hezké, balik
věcí – 1 000 Kč. Telefon: 776 134
971
■ Prodám rotoped, 1 500 Kč. Telefon: 778 408 998
■ Po jednom miminku nabízím
hezkou výbavičku v bezvadném
stavu, velikost od narození do 6
měsíců, i značkové, balík věcí 700
Kč. Dobírka možná. Telefon: 605
897 486
■ Prodám sedací soupravu,
béžová barva, PC: 23 998 Kč, nyní
5 000 Kč, rohová + křeslo. Telefon:

731 329 980
■ Prodám kožený černý kabát,
dámský, velikost 48, baloňák –
dámský nenošený velikost 46-48,
černé boty na podpatku velikost
39, obraz pět dílů zvaný pěttych
– nepoužitý. Telefon: 723 085 088
■ Prodám motorovou travní
sekačku s pojezdem a startérem,
zánovní. Telefon: 725 464 073
■ Prodám knihy, téma 2. světová
válka, cena dohodou. Telefon: 731
532 305
■ Prodám kvalitní knihy od r.
1946 (160 ks komp.), starší obrazy
různých autorů, sklo, žehlička. Volat od 19 hod. Tel.:604 103 485
■ Koupím plynové topidlo „Gamat 4 000“, staré, ale funkční. Hledám odborníky: filatelisty a sběratele angličáků (seriozní). Díky za
nabídky. Telefon: 737 545 100
■ Prodám sedací soupravu roz-

kládací, 5 míst + křeslo. 2 300 Kč,
sedací souprava rozkládací: 1 800
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám lednice s mrazákem, 2
ks – 2 800 Kč, 2 ks sporáku na PB
– 2 300 Kč/ks, šuplíkový mrazák 3
500 Kč, velkou palmu 20 listů 1800
Kč, 2 ks sedací souprava rozkládací, 2 300 Kč a 1 800 Kč. Telefon: 607
277 880

BYTY, DOMY

■ Prodám 2+KK, DB, v pátém
patře, v původním zachovalém
stavu. J. Ševčíka 946 blok 723, v
Mostě ve velmi čistém, tichém
domě. Byt je volný. Cena 165 000
Kč. Telefon: 721 819 050
■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446

Prodáme komerční objekt
v ulici kpt. Jaroše čp .99
kontakt: 602 627 884

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.
Nástup ihned.

Tel. 608 112 122

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

- kdo levně prodá
nebo daruje piano.
Kontakt: 602 617 617

Tel. 704 007 132
■ Pronajmu zařízenou garsonku
v soukromém domě u gymnázia v
Mostě. Telefon: 607 681 434
■ Sháním pronájem 2+1, Most,
do 5 000 Kč + kauce. Telefon: 607
109 439
SEZNÁMENÍ

■ Rozvedený, bezdětný, neku■ Prodám 2+KK, DB, páté patro, řák,
62/164/72 kg, hledá hodnou

v původním zachovalém stavu, J.
Ševčíka 946, blok 723 v Mostě, ve
velmi čistém tichém domě. Byt je
volný. Cena 165 000 Kč. Telefon:
721 819 050
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229
■ Prodám DB 1+1 v prvním patře, 38 m2, cihlový dům s výtahem
v Mostě, blízko středu města, v
klidném prostředí, cena 183 000
Kč včetně členského podílu 24 000
Kč, byt volný ihned. Telefon: 721
828 479
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

ženu z Mostu a okolí, vážný vztah.
Telefon: 702 810 302
■ Muž 57, Louny, rád spozná
ženu, ktorá si dokáže vážiť hodnoty srdca, žijem na ubytovně,
ak hladáte majetky, nevolajte, ja
hladám šancu života, lásky, úcty,
opory. Telefon: 775 427 706
■ V každom veku je dar lásky,
ktoru hladám, ak máš hodnot
srdca. Napíš. Žiadný flirt. Muž 57,
prac. Len vážně. Tel. 775 427 706.
Jozef Offertaler, Husova 2390, 440
01 Louny.
■ Muž 57 nehladá majetky ani
krásu, to vše trvá do času, ale
hladám srdca vernost, to trvá na
večnost. Žiadný flirt. Som z Loun a
dialka není prekážka. Tel. 775 427
706. Zn. Vážně.
■ Vdova, 65/160/70, hledá pána
k seznámení do 70-72 let, z Mostu a okolí – nekuřáka. Telefon: 733
733 924
■ Muž 31 let, hledá ženu do 45
let, na vzhledu nezáleží, ale miluji
baculky. Pokud tu někde jsi, tak se
ozvi. Info: REDAKCE
■ Muž 29 let, sportovní postavy,
75 kg, hledá ženu do 40 let, pokud
tu někde jsi, tak se ozvi. ZN: Samota bolí. Info: REDAKCE
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Litvínov překvapivě porazil
favorizovanou Frölundu Indians
LITVÍNOV – Zatímco v extralize je to zatím marnost nad marnost
a výkony týmu z pohledu diváka nejsou v kategorii mistr, v evropské Champions Hockey League se hokejistům HC Verva Litvínov
více než daří. V prvním osmifinále totiž na svém ledě dokázali porazit favorita ze Švédska, aktuálně vedoucí tým jejich nejvyšší soutěže, Frölundu Indians 2:1. Na odvetu tak pocestují s jednobrankovým
náskokem.

Krasobruslařky
mají opět zlato
LITVÍNOV – O uplynulém víkendu litvínovské krasobruslařky
nezahálely a opět se rozjely
závodit. V sobotu se závodilo
v poháru ČKS A, který se uskutečnil v Českých Budějovicích.
Zde litvínovský oddíl úspěšně
reprezentovaly sestry Viktorka
a Valinka Hüblovi.
Viktorka se při svém druhém
závodě v kategorii žačky nejmladší A umístila na krásném
devátém místě a Valinka při
svém druhém startu v letošní
sezoně v kategorii přípravka vyhrála a do Litvínova tak přivezla
zlato.
V neděli se uskutečnily závody v ISU Českého poháru,

které se uskutečnily v Ostravě.
Závodu se zúčastnily další dvě
litvínovské závodnice, které bojují o postup na mistrovství ČR
ve své kategorii. Obě děvčata
soutěží v kategorii žačky nejmladší a Magdaléna Farkašová
se umístila při svém druhém
závodě v této soutěži na senzačním šestém místě ze třiceti
závodnic a Klára Červenková,
při své premiéře v této nejvyšší
soutěži, obsadila svou krásnou
jízdou desátou příčku.
O víkendu čekají litvínovské
krasobruslařky závody ČKS
v Ústí nad Labem a závod Českého poháru ISU v Hradci Králové.
(leh, jak)

Judisté brali šestnáct
medailí v Rumburku
RUMBURK - V sobotu se konal v Rumburku Pohár Severu
mladých judistů. Závodily děti
od mláďat až po starší žáky (kategorie 7 - 14 let). Celkem zde
startovalo 195 závodníků z 20
oddílů.
Mostecká výprava z 15. ZŠ
měla 17 závodníků a 16 z nich
stálo na stupních vítězů. Získali tak 3 zlaté, 8 stříbrných a 5
bronzových medailí, které tak

putovaly do sbírky cenných
kovů. Výsledky závodníků 15.
ZŠ Most: 1. místo: Potočková
Zuzana, Grimm Karel a Milek
Jan. 2. místo: Potoček Čeněk,
Vitvar Antonín, Bednář Karel,
Bednář Jakub, Vlková Kateřina,
Beneš Erik, Slavíček David, Šamun Oliver. 3. místo: Vorlíček
Vojtěch, Zikán Ondřej, Prošek
Tomáš, Janoušek Václav, Kumšta Viktor.
(jak)

Původně se po posledních nepříliš přesvědčivých výkonech
očekávalo, že Švédové smetou
Litvínov z ledu. Svědčily o tom
i reference, které třeba z skandinávské soutěže přivezl momentálně zraněný Jakub Petružálek,

ale obavy se ukázaly, jako liché.
Domácí celkem slušně šlapali a nakonec po gólech Kubáta
a Hanzla zvítězili. Za hosty se
trefil Johnson.
HC Verva Litvínov – Frölunda Indians 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 33. Kubát
(Jurčík), 46. Hanzl (Trávníček)
– 42. Johnson (Lasch). Rozhodčí: Fonselius (FIN), Smetana
(AUT) . Vyloučení: 3:1. Využití:
1:1. Zásahy: Petrásek 20 - Johansson 15. Diváci: 1 125.
Sestava Litvínova: Petrásek
- Kubát, Chaloupka - Pavelka,
Pavlík - Sklenička, Frolo - Černý, Gula - Smolka, Hübl, Lukeš,
Hanzl, Trávníček, Martynek,
Piroš, Válek, Jurčík, Gerhát, Baránek. Připraven Horák. Trenéři
Rulík, Weissmann, Šlégr. (jak)

nazvedal celkem 205 kg (dřep
70 kg - benč 60 kg – mrtvý tah
– 75 kg). Přesto, že to byly pro
Honzu první závody a jako dorostenec musel soutěžit ve sloučené kategorii muži do 66 kg, si
nevedl špatně a obsadil 4. místo.
Pro Martina Hrubého jsou
to druhé závody, ale první v silovém trojboji. Martin startoval v kategorii muži do 83 kg
a nazvedal v trojboji celkem
432,5 kg (dřep 135 kg – benč
112,5 kg – mrtvý tah 185 kg).
V nejobsazenější kategorii (19
závodníků) nakonec na své
první soutěži v trojboji obsadil
krásné 14. místo.
Třetím nováčkem byl junior Radek Maxa, který nastoupil v mužské váhové kategorii do 83 kg a v trojboji
nazvedal 412,5 kg (dřep 140
– benč 92,5 kg – mrtvý tah
180 kg). Za tento výkon obsadil
16. místo a je pravděpodobné,
že postoupí i na mistrovství republiky juniorů.

Hráči Litvínova
budou čepovat
peprně hořké pivo
Litvínovští hokejisté Viktor Hübl, Petr Chaloupka
a Zbyněk Sklenička vyrazí v pátek 6. listopadu v 18
hodin do Sport baru na
Podkrušnohorské ulici v Litvínově. Svým fanouškům
tady načepují pivo Radegast
Peprně Hořký. Limitovanou
várku ležáku s extra dávkou
chmele a jemnou pepřovou
příchutí uvařili nošovičtí sládci k oslavě 45. výročí
založení pivovaru. Kromě
čepování piva odpoví hráči
Litvínova na otázky svých
příznivců a vyfotí se s nimi.
Fanoušci budou moci vyhrát
hokejové ceny v soutěžích
a odnést si domů podpisy
hráčů. Vstup na akci je zdarma.

Házenkářky přivítají
doma Olomouc
V sobotu 7. listopadu pokračuje interliga házené žen
dalším kolem. DHK Baník
Most v něm na své palubovce
přivítá celek Zory Olomouc.
Hraje se ve sportovní hale
v Mostě od 18.00 hodin.

Dvě výhry stolních
tenistů Baníku

Golﬁsté měli Huberta a Halloween
MOST - V sobotu 31. října proběhl na mosteckém greenu další z turnajů, který se v předchozích letech zabydlel v soutěžním kalendáři.
Poslední říjnový den však nebyl pouze oslavou Halloweenu a svátku sv. Huberta, ale i oslavou výborné nálady, přehlídkou výtečných
sportovních výkonů a klubového života.
Akce byla tradičně rozdělena
na dětskou a dospělou kategorii,
podle toho, kdo co slavil. Svatý
Hubert je v Česku, od nepaměti, považován nejen za patrona
všech myslivců a myslivosti, ale
i lovců, střelců, řezníků, kožešníků či loveckých psů.
Naproti tomu Halloween je
svátek, který v našich končinách nemá žádnou tradici a byl
poměrně nedávno importován
z anglosaských zemí. Pokud si
však odmyslíme jeho absurditu,
může dobře posloužit k pobavení, a to se také stalo.
Oběma svátkům bylo přizpůsobeno i stravování hráčů, kteří
posnídali zvěřinovou paštiku
s brusinkami i dýňovou polévku

a k obědu je čekal kančí guláš.
Mezi oběma jídly však byl čas
sportovních výkonů. Za nádherného a slunečného počasí se
s nástrahami hřiště, v kategorii
muži s HCP 0-54, nejlépe vypořádali Pavel Kučera (44 STB),
Tomáš Lískovec (43 STB) a Jiří
Honsa (38 STB).
Kategorii žen s HCP 0-54
ovládla Jaroslava Švestková (32
STB), před druhou Martinou
Mannovou (31 STB) a třetí Miroslavou Chamulákovou (30
STB). V dětské kategorii zvítězily dívky, které v pořadí Laura
Dušková a Viktorie Sasová obsadily první a druhé místo. Teprve na další umístění dosáhli
chlapci, když třetí skončil Oli-

ver Sas a čtvrtý David Hauptvogl.
Ceny byly přizpůsobeny charakteru soutěže i odlehčené atmosféře společného soutěžení.
Všichni umístivší se hráči v kategorii dospělých si odnesli polštáře s mysliveckým motivem
a dále tradiční Starou mysliveckou, lovecký salám, zvěřinové
paštiky, koření na zvěřinu a další. Například polštář s jelenem
v říji jistě zaujme čestné místo
v nejednom obývacím pokoji
a bude důstojnou připomínkou
sportovního úspěchu konkrétního hráče. Při ocenění se samozřejmě nezapomnělo ani na
mládežnickou kategorii. Hráčky i hráči si rozdělili sladkosti,
přívěsky na krk, lidskou kostru,
svítící lebky či halloweenskou
masku. Vítězové turnajových
kategorií se kvalifikovali do Turnaje vítězů turnajů 2016.
(in, jak)

První soutěžní zkušenosti
Kolik mi ten dres na závodech přidá kilogramů? Tak touto otázkou se nemusel zabývat
ten, kdo se jel v sobotu 24. října
do Kralup nad Vltavou zúčastnit 2. mistrovství východních
Čech v klasickém silovém trojboji (RAW). Na těchto závodech
je zakázáno používat podpůrné
vybavení (dresy a bandáže),
v boji tedy rozhoduje ryzí síla
závodníka. Na tuto soutěž se do
Kralup přijelo utkat 82 závodníků a závodnic, což je na národní
úrovni, historicky nejvyšší počet všech dob. Své zastoupení
zde měl i oddíl SKST Litvínov,
který na tuto soutěž vyslal tři
úplné nováčky a tři o trochu
zkušenější závodníky.
Jako první litvínovský závodník na své pokusy nastoupil nejmladší (16 let) a nejlehčí člen oddílu Jan Merhaut. Honza, který si
šel po dvouměsíčním tréninku
jen nasát trochu soutěžní atmosféry a nasbírat první zkušenosti, nakonec s velkou rezervou
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Posledním naším závodníkem, který startoval, v kategorii do 83 kg byl František Hejl.
Franta se zas po delší době objevil na soutěžních prknech.
Bohužel měl potíže s kolenem,
což se projevilo hlavně na dřepu. Nakonec výkonem 405 kg
v trojboji (dřep 125 kg – benč
97,5 kg – mrtvý tah 182,5 kg)
obsazuje 17. místo a vylepšuje si osobní rekordy v benči
o 2,5 kg, v mrtvém tahu o 7,5 kg.
Poslední dva naši závodníci
startovali ve váhové kategorii
do 93 kg. První z nich byl Julius
Čmerda, který se snaží po malých krůčcích zvyšovat své „osobáky“ každou soutěží, což se mu
docela i daří. Nakonec celkovým
výkonem 525 kg v trojboji (dřep
180 kg – benč – 125 kg – mrtvý
tah 220 kg) skončil na 7. místě
a vylepšil si své osobní rekordy
o 2,5 kg, jak ve dřepu, tak i v mrtvém tahu a v trojboji pak o 5 kg.
Působení
litvínovských
trojbojařů v soutěži zakončil

Třetiligoví stolní tenisté zajížděli k dalším dvěma
zápasům za svými soupeři.
V obou případech se jim
dařilo. Nejdříve zvítězili na
stolech TTC Brandýs nad
Labem 3:10 a poté jednoznačně přehráli domácí TJ
Sokol Roztoky 1:10.

V Mostě na hokej až
v pondělí
Až v pondělí 9. listopadu se mohou příznivci vydat na hokej v Mostě. První
liga, stejně jako extraliga, má
přestávku, a tak se bude hrát
až po ní. Mostečtí přivítají
atraktivního soupeře, a sice
pražskou Slávii.

S ruským klubem se
dohodl dvojzápas
DHK Baník Most se na
utkáních 3. kola poháru EHF
s ruským velkoklubem Dinamem Sinara (Volgograd) dohodl na dvojzápase v Mostě,
a to v termínech 15. a 16. listopadu. Oba zápasy začínají
v 18.00 hodin.

Basketbal v Mostě se
vydal lepší cestou

Z oddílových parťaků Juliuse Čmerdy a Lukáše Rosenkranze
(vpravo) se stali soupeři na 2. mistrovství východních Čech
v klasickém silovém trojboji v Kralupech.
10. místem Lukáš Rosenkranz,
který ve váhové kategorii do
93 kg, nejvíce soupeřil právě
s Julou. Lukášovi se od začátku dařilo a procházel soutěží
bez poskvrny. Až poslední
pokus v mrtvém tahu 220 kg,
mu pro technickou chybu nebyl uznán, čímž přišel o osmou příčku. Přesto nazvedal
pěkných 510 kg (dřep 175 kg

– benč 125 kg – mrtvý tah
210 kg) a vylepšil si své osobní
rekordy v celém trojboji: dřep
o 15 kg, benč o 2,5 kg, mrtvý
tah o 10 kg a trojboj o 35 kg.
Přesto, že tato mega soutěž
končila až po půlnoci, tak se
našim závodníkům a hlavně
těm začínajícím moc líbila
a už se těší na další.
Text a foto Petra STEINEROVÁ

K mnoha změnám došlo
v mosteckém basketbalovém klubu. K té nejzásadnější v osobě organizačního
pracovníka a pokladníka,
kdy z pracovních důvodů
odchází Petr Rosenberger.
Ve funkci ho nahradí dlouholetá opora stolku rozhodčích Petr Hendrych. Zrušilo
se družstvo U13 postavené
jako mix.

Útočník Petružálek
v Litvínově
Na krátkou návštěvu do
Litvínova přijel hokejový
útočník Jakub Petružálek,
který v současné době obléká dres švédského Örebrö.
Důvodem jeho návštěvy byla
skutečnost, že je v současnosti zraněný a nemůže zasáhnout do hry.
(jak)

12

fotoreportáž

6. listopad 2015

Mostecká nemocnice je součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s., která vznikla 1. září roku 2007 a zahrnuje pět
nemocnic - v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově
a Děčíně.

Realizaci stavby zajišťovalo Sdružení ﬁrem METALL QUATRO, s. r. o., HERKUL, a. s., a Stavební a obchodní společnost Most, s. r. o., pod názvem Společnost Nemocnice
Most. Hodnota celé zakázky činila zhruba 150 milionů
korun.
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Bělehradská 360,
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IČ: 27864588
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Celkem 3 606 nových kusů oken a dveří mají pavilony A, B
a C. To vše za účelem modernizace při snížení energetické
náročnosti stavebních objektů a samozřejmě i zlepšení
technického stavu a celkového vzhledu.

Šéfredaktorka:
tel.: 476 103 978
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)

Základní kámen Nemocnice v Mostě. Ta byla postavena
v roce 1974. Teprve po dlouhých 40 letech se dočkala první
zásadní rekonstrukce.

V nemocnice jezdí nové výtahy. Vyměněna za nové byla
ale jen část, stejně tak jsou nová jen některá sociální
zařízení. V jejich rekonstrukci se bude pokračovat v další
etapě a to za zhruba osm milionů korun.

Redakce:
tel.: 476 108 411
Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová
Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:

V rámci rekonstrukce se kompletně zateplil obvodový
plášť, střechy, výměnila se okna, zrekonstruovaly rozvody
vnitřní kanalizace, teplé a studené vody, zrekonstruovalo
sociálních zařízení a také výtahy.
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tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Rekonstrukce mostecké porodnice probíhá zvlášť
a bude dokončena do 14 dnů. Její obnovu ﬁnančně
podpořila Vršanská uhelná. Těžaři přislíbili zaﬁnancovat i rekonstrukci oddělení šestinedělí, které by
se mělo realizovat v příštím roce.

Rekonstrukce se provedla za plného provozu nemocnice, což bylo
technicky i organizačně náročné. Vše se ale podařilo zvládnout i díky
nemocničnímu personálu.

Problém parkování u nemocnice je stále palčivější.
Krajská zdravotní ale slibuje vybudovat do dvou
let parkoviště nové, pro zhruba sto dvacet vozidel.
Nové parkoviště vznikne za pavilonem B v prostorách parku. Bude ale určeno jen pro zaměstnance
a fungovat by mělo na čipy.
Před nemocnicí se díky výstavbě nového parkoviště
uvolní půldruhé stovky parkovacích míst, která jsou
nyní obsazena vozidly zaměstnanců a oddělena závorou. Plocha bude sloužit pro parkování občanů.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

Prohlídku po nové nemocnici absolvoval v rámci slavnostního ukončení
stavby i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (druhý zprava).

Pohled z vyšších pater na pavilon, kde je umístěna i pohotovost a centrální příjem, je mnohem příjemnější, než
zhruba před rokem, kdy se s rekonstrukcí nemocnice teprve začínalo.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

