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Neberte nám Šmejdy!
Předváděcí prodejní akce, 

nechutné praktiky prodejců 
a zastrašení, důveřiví senio-
ři. Ano, domýšlíte se správ-
ně - řeč je o  ŠMEJDECH. 
O lidech bez morálky 
a jakýchkoliv zábran. 
Navzdory atakům 
v médiích, vysvětlova-
cím protiakcím, speci-
álním kampaním pro 
penzisty, a  dokonce 
i hrůzostrašnému tele-
viznímu dokumentu, 
jsou Šmejdi nezničitelní. Jak je to možné? Jedno-
duše: Ti, koho se policisté, novináři, fi lmaři a lidé 
z nejrůznějších institucí snaží před Šmejdy chránit, 
o to vlastně nestojí. Pro osamělé a nepoučitelné 
penzisty je předváděcí vymývání mozků něco jako 
droga. Opakovaně se nechávají podvádět agresiv-
ními prodejci, dokola si stěžují, a dokonce i pláčí. 
Tento týden se Šmejdi objevili v Litvínově. S klasic-
kými praktikami a repertoárem. Skončili ale dřív, 
než stihli pořádně začít. Akci překazila bystrá seni-
orka. Netušíce, že se jedná o „poučenou“ důchodky-
ni, rovněž i jí Šmejdi doručili tradiční lákavou po-
zvánku. Seniorka nelenila a o chystané šmejdí akci 
promptně informovala městskou policii. Zajímavé 
na celé události není to, že strážníci rázně zakro-
čili a Šmejdi zbaběle prchli. Šokující jsou následné 
reakce zklamaných a dotčených penzistů, kteří na 
strážcích zákona za vyhnání Šmejdů nenechali nit 
suchou.

Vzdor všem srdcervoucím příběhům okradených 
a ztraumatizovaných obětí je evidentní, že jim 
Šmejdi ubližují ještě málo. Bojím se, aby náhodou 
nenastal čas, kdy babičkám  a dědečkům  ze všech 
lidí, kteří je dnes chrání, nakonec nezůstal jen jedi-
ný - doktor Chocholoušek.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Současná parkovací místa, vyblokovaná pro zaměstnance nemocnice, jsou před nemocnicí oddělená závorou. Tato místa by se výstavbou nového parkoviště za pavilonem 
B měla rázem uvolnit pro pacienty a návštěvníky. 

Vánoce na náměstí 

trochu jinak

Letošní Vánoce na prvním mostec-
kém náměstí budou trochu jiné. Při-
praveny jsou zajímavé novinky. Mezi 
ně patří i vánoční pošta pro Ježíška. 
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„ANO“ na zámku zdarma

Krásná a slavnostní atmosféra sálu 
v zámku Valdštejnů zpříjemní svateb-
ní obřady v Litvínově. Za svatbu na 
zámku si snoubenci už nebudou mu-
set platit.
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Litvínovský útulek 

má svůj kalendář

Netradiční způsob, jak podpořit litví-
novský psí útulek. Dobrovolníci nafo-
tili kalendář, ve kterém jsou modelo-
vé také pejsci.
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Stromky zaplavily galerii 

Nechte se znovu inspirovat vánoční 
výzdobou. Oblíbenou výstavu vánoč-
ních stromků, a nejen to,  najdou lidé 
v Galerii Radniční sklípek v Litvínově. 
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MOST – Dobrou zprávou pro všechny návštěvníky mostecké nemocnice je, že se výrazně navýší počet 
parkovacích míst před zdravotnickým zařízením. Tou horší, že se za parkování u nemocnice možná bude 
platit.  

Tristní situace s  parkováním u mostecké ne-
mocnice by měla být do dvou let vyřešena. Krajská 
zdravotní totiž počítá s projektem na vybudování 
nového velkokapacitního parkoviště. Jak jsme již 

informovali v  minulých vydáních, parkoviště by 
mělo vyrůst za pavilonem B v  místním parčíku. 
„Krajská zdravotní počítá až se  třemi stovkami 
parkovacích míst. Za nemocnicí vznikne parkoviště 

a bude určeno pro zaměstnance,“ informoval před-
seda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. 
Současná parkovací místa, vyblokovaná pro za-
městnance nemocnice  by se měla uvolnit pro pa-
cienty a návštěvníky. Co ale pacienty - řidiče jistě 
nepotěší, je skutečnost, že by si měli za parkování 
u nemocnice platit. 

(Pokračování na straně 2)

Budou pacienti platit parkovné u nemocnice?

LITVÍNOV – Litvínovská městská policie rozprášila 
akci Šmejdů v  jedné z  chudeřínských restaurací. 
Šmejdi se tu snažili vylákat z důvěřivých seniorů 
astronomické částky za běžné zboží. Vysavače 
nabízeli za osmdesát tisíc korun, nádobí za třicet 
tisíc. Před strážníky ale podvodní prodejci prchli 
i se zbožím.

Na akci Šmejdů upozornila strážníky jedna se-
niorka, která také dostala pozvánku. Šmejdi nabí-
zeli za účast na akci kávu, jako dárek legíny a po-
sezení v  restauraci. Na jejich lákání senioři opět 
slyšeli a do restaurace se vypravili utratit své často 
i životní úspory. „Preventistka Městské policie Lit-
vínov Michaela Hejčová se této problematice věnu-
je při své práci se seniory. Promítali jsme seniorům 
fi lm Šmejdi, vysvětlovala jsem jim, o jakou mani-
pulaci se jedná. Opakovala jim, že zaplatí neúměr-
nou cenu za zboží, které takovou cenu nemá. Přesto 
senioři z Litvínova opět jdou na akci Šmejdů. Jen 
díky jedné seniorce, která si z preventivních akcí od-
nesla ty správné poznatky, jsme se o prodejní akci 

dozvěděli. A samozřejmě jsme to nemohli nechat 
být jen tak,“ říká velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. Strážníci se proto na akci vypravili 
také. Stačilo, aby zahájili kontrolu prodejců, všech 
potřebných dokladů a ohlášení. Prodejci si sbali-
li své zboží a před strážníky utekli. „Při kontrole 
strážníci stihli zjistit nemalé nedostatky. Prodejci 
u sebe neměli potřebné doklady. Začali se schovávat 
a nakonec utekli,“ popsal akci Zdeněk Urban. Od 
seniorů se ale strážníci vděku nedočkali. „Naopak, 
začali se rozčilovat, že jim kazíme pěkné posezení 
a možnost koupit si pěkné zboží. Je těžké některým 
seniorům vysvětlit, že podobné akce Šmejdů jsou 
jen podvod a mají je připravit o peníze,“ doplnil 
Zdeněk Urban. Na prodejní akci Šmejdi seniorům 
předávali výherní losy, které nabyly platnosti až ve 
chvíli, kdy si výherce koupil jiné zboží, lákali je na 
laciné dárky a o koupi je přesvědčovali vyškole-
ní manipulátoři odděleně od skupiny. Akce měla 
všechny znaky podvodných praktik Šmejdů, jak je 
odhalil stejnojmenný fi lm.  (pur)

Strážníci rozprášili Šmejdy

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

U nemocnice pohodlněji, U nemocnice pohodlněji, 
ale možná za peníze...ale možná za peníze...
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Základní škola Most, U Stadionu 1028
Srdečně Vás zveme na výstavu

Naďa Pastelka HOŠTOVÁ
pastely / olejomalby

•
Jiřina a Štěpán JANDOVI

keramika

Slavnostní vernisáž 

v pátek 27. listopadu 2015 od 17.00 hodin
K dílu autorů promluví Mgr. Petra Hegerová 

Hudební vystoupení: Mgr. Kateřina Kalibová – klavír, Kateřina Kalibová ml. – zpěv

Výstava potrvá  
od 30. 11. do 10. 12. 2015 

Otevřeno Po – Pá od 14.00 do 16.30 hodin
MEDIÁLNÍ PARTNER SPONZOŘI VÝSTAVYPARTNER VÝSTAVY

Květiny M.P.
J. Průchy 922/504, Most

Sběrný dvůr se 
rozšíří

MOST – Sběrný dvůr v Mos-
tě se bude rozšiřovat. Stávající 
kapacita je totiž nedostatečná. 
Mostečtí radní vzali na vědomí 
informace k projektu Rozšíře-
ní sběrného dvora a dále pak 
schválili předložení projektu 
Rozšíření sběrného dvora do 
operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. Záměrem 
projektu je navýšení kapaci-
ty stávajícího sběrného dvora 
v areálu zahradnictví Technic-
kých služeb města Mostu a.s. 
V rozšířeném prostoru sběrné-
ho dvora bude vystavěna ko-
munikace a zpevněné plochy 
pro umístění kontejnerů, nádob 
na odpad a ocelového přístřeš-
ku. Prostor bude odvodněn, 
osvícen venkovním osvětlením 
a oplocen z důvodu bezpečnos-
ti. 

U radnice nová 
dlažba  

MOST – Dlažba vedle hlavní-
ho vchodu magistrátu v Radnič-
ní ulici se bude opravovat. Dů-
vodem je značně degradovaná 
a místy zcela rozpadlá stávající 
dlažba. Opravu provede Michal 
Hanzlíček, který předložil nej-
nižší cenovou nabídku ve výši 
254 119,65 Kč včetně DPH. 

Osmkrát u stolu
MOST – Osmkrát se v prv-

ním pololetí příštího roku se-
jdou radní na své schůzi, a to 14. 
ledna, 4. února, 3. a 17. března, 
14. dubna, 12. a 26. května a 9. 
června. Zasedání zastupitelstva 

jsou naplánována na 25. února, 
28. dubna a 23. června.

Prodej nemovitostí 
MOST – Radní vzali na 

vědomí předloženou zprávu 
o příjmech města za prodej 
nemovitostí za 1. – 3. čtvrtletí 
roku 2015. Příjmy z prodeje po-
zemků byly v celkové výši 9 472 
tis. Kč. Příjmy z prodeje objektů 
a obytných domů činily 6 320 
tis. Kč.  V letošním roce byla 
prodána například budova čp. 
1020 v ulici Maršála Rybalka. 
U prodeje budovy čp. 714 v uli-
ci U Stadionu radní doporučují 
zastupitelům schválit prodej za 
3 300 tis. Kč. Realizace dalších 
prodejů se do konce roku 2015 
neočekává.

Pravidla pro petice 
MOST – Radní schválili ná-

vrh novelizace Pravidel pro 
přijímání a vyřizování petic 
a stížností, s účinností od 1. 12. 
2015. Předmětem novelizace je 
upřesnění postupu vyřizování 
stížností, vyjmutí částí vztahují-
cích se k neshodám a zavedení 
informativní evidence o šetře-
ních ombudsmana na Magis-
trátu města Mostu a Městské 
policii Most. 

Prominutí splátky
MOST – Zastupitelům do-

poručuje Rada města Mostu 
schválit prominutí poslední 
splátky zápůjčky poskytnuté 
společnosti HOSPIC v MOSTĚ, 
o. p. s. Důvodem je nedosta-
tečné dofi nancování sociálních 
služeb, které poskytuje hospic 
nevyléčitelně nemocným klien-
tům.

(sol)

MOST – Tradiční sbírka materiální pomoci pro matky s dětmi z azy-
lového domu v Mostě se pořádá i letos. Do projektu jsou zapojeny 
i střední školy z Mostecka. Přidat se ale může každý. Vedle oblečení 
nejvíce pomohou zejména trvanlivé potraviny, vybavení do domác-
nosti či školní potřeby. 

Sbírka, kterou pořádá Dia-
konie ČCE – Středisko sociální 
pomoci v  Mostě ve spolupráci 
se středními školami, odstarto-
vala. Materiální pomoc mohou 
dobrovolníci přinést přímo do 
mosteckého Azylového domu 
pro ženy a matky v tísni. Azylo-
vý dům se nachází v Podžatecké 
čtvrti, v ulici M. Alše, v blízkosti 
dolní budovy gymnázia. Provoz 
azylového domu je nepřetržitý 
a do sbírky mohou proto obča-
né přinášet věci kdykoliv. „Jsme 
velice rádi, že této iniciativy se 
chopili studenti a pedagogové. 

Už několik let při organizaci 
sbírky spolupracujeme se Střed-
ní odbornou školou InterDACT 
Most a s Vyšší odbornou školou 
ekonomickou, sociální a zdra-
votnickou, Obchodní akademií, 
Střední pedagogickou školou 
a Střední zdravotnickou školou, 
Most. Připojilo se i mostecké 
Podkrušnohorské gymnázium. 
Část sbírky tak probíhá přímo 
v prostorách jednotlivých škol 
a žáci i pedagogové se do nich 
velmi aktivně zapojují,“ říká Jan 
Panocha, vedoucí mosteckého 
azylového domu. Letos by orga-

nizátoři rádi oslovili také další 
střední školy v Mostě i Litví-
nově. Tradičně se zapojují také 
spolupracující Farní sbory ČCE 
v Mostě a Chomutově. Dobrou 
zprávou je, že lidí dobré vůle 
přibývá. Dokazuje to i objem 
vybraných potravin a dalších 
věcí, který se každoročně zvy-
šuje. „Loňský rok byl rekordní. 
Jen z Interdactu a VOŠSP jsme 
přivezli dvě plné dodávky, za což 
děkujeme jak studentům a peda-
gogům, ale také vedení obou škol, 
která pořádání sbírky podporují.  
My pak můžeme pomoci i dalším 
rodinám v nouzi,“ uvedl dále Jan 
Panocha a dodal, že v uplynu-
lých letech to byly především 
rodiny zapojené do programu 
Sociální práce.

(sol)

MOST – Letošní Vánoce na 1. mosteckém náměstí budou jiné, než 
jsou Mostečané z  předchozích let zvyklí. Změna se dotkne sorti-
mentu stánků na vánočních trzích. Připraveny jsou i novinky. Do 
dění se více zapojí i mostecké základní školy a mateřinky.  

Některé změny už radnice 
avizovala. Například prodlou-
ženou dobu vánočních trhů, 
které by měly trvat až do 23. 
prosince. Změny se ale dotknou 
také stánků s vánočním zbožím. 
„Snažíme se, aby letošní vánoční 
trhy byly trochu jiné než obvykle. 
Připravujeme proto změny, které 
se budou týkat i jiného rozmístění 
stánků. Ty by měly být umístěny 

blíže k  divadlu,“ vyjmenovala 
některé ze změn náměstkyně 
primátora Markéta Stará. Jiný by 
měl být i sortiment nabízeného 
zboží ve stáncích. Méně komerč-
ní zboží by měla vytlačit typicky 
vánoční a tradiční nabídka. 
Chybět nebude ale oblíbený bet-
lém se zvířátky. Překvapením 
pro děti by měla být Vánoční 
pošta, kam budou moci vhazo-

vat  svá přání Ježíškovi. Tradiční 
pojetí Vánoc v  Mostě vylučuje 
i možnost, že by přijel do Mos-
tu vánoční kamión Coca - Cola 
se Santa Clausem. „Tuto atrakci 
vyjednává sousední Litvínov. Do 
Mostu kamión ale určitě nepři-
jede,“ prozradila Markéta Stará. 

Na vánočním náměstí tento-
krát bude chybět i pódium, na 
němž obvykle vystupují hudeb-
ní a pěvecká tělesa. „Pódium, 
které bývá zpravidla umístěno 
ve spodní části náměstí, tu stát 
nebude. Chceme využít prostor 
před  městským divadlem, kde 

by měla být umístěna velká kuli-
sa s vánoční tematikou,“ uvedla 
dále náměstkyně. Do programu 
chce město také více zapojit zá-
kladní a mateřské školy. „V do-
poledních hodinách zhruba do 
dvanácti hodin by se zde měly 
střídat jednotlivé třídy mateři-
nek v dílničkách. Odpoledne, a to 
i v  sobotu a v  neděli, zde bude 
prostor pro základní školy, které 
budou zapojeny do kulturního 
programu,“ doplnila Marké-
ta Stará. Vánoční trhy by měly 
v Mostě odstartovat 16. prosin-
ce.  (sol) 

(Dokončení ze strany 1)
„Tyto informace se k nám za-

tím dostaly neofi ciálně,  nemáme 
je ještě potvrzené. Domníváme se 
ale, že není správné, aby parko-
viště u nemocnice bylo zpoplat-
něno,“ reagoval na první signály 
o placení  primátor Mostu Jan 
Paparega.  „Tuto věc jsme zatím 
neřešili,“ uvedl předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní Jiří 
Novák. Současně však připustil, 
že tato varianta připadá v  úva-
hu. „Parkoviště by se zpoplatnila 
všechna, protože všechna patří do 

našeho majetku. Pacientům by-
chom ale tolerovali hodinu nebo 
dvě zdarma, aby si mohli vyřídit 
své záležitosti, například na poli-
klinice nebo mohli zajít na návště-
vu za svými rodinnými příslušní-
ky, příbuznými a známými,“ řekl.  
Podle jeho sdělení by Krajská 
zdravotní zavedením poplatků 
za parkovné chtěla eliminovat 
vozidla, která si zde řidiči odsta-
vují na neurčito. „Zpoplatněním 
by se uvolnila místa vozidel, která 
si sem řidiči schovávají a do ne-
mocnice nejdou.“  (sol)

Vánoce na náměstí trochu jinak

Vánoční sbírka pro matky 
a děti již po deváté

Budou pacienti platit 
parkovné u nemocnice?

Vánoční pošta pro Ježíška je z dílny mosteckého Vánoční pošta pro Ježíška je z dílny mosteckého 
městského divadla a vidět bude už při městského divadla a vidět bude už při 
rozsvěcování vánočního stromu. Přání Ježíškovi rozsvěcování vánočního stromu. Přání Ježíškovi 
do ní budou moci děti vhazovat i během do ní budou moci děti vhazovat i během 
vánočních trhů na náměstí.vánočních trhů na náměstí.



zpravodajství 27. listopad 2015 3

MOST – Mostecký magistrát, 
stejně jako i ostatní obecní 
úřady po celé republice, budou 
mít poslední týden v  roce  na 
oddělení občanských průkazů 
a cestovních dokladů výluku. 
S  koncem letošního roku navíc 
stovkám lidí propadají občan-
ské průkazy. Jedná se o posled-
ní hromadné výměny. 

Držitelé občanských průka-
zů, kteří si tento doklad poří-
dili v  roce 2005, mají nejvyšší 
čas na výměnu za nové. Jedná 
se totiž o hromadné výměny. 
Mezi Mostečany jsou ještě stov-
ky těch, kterým občanky letos 
propadají a stále si ještě žádost 
o novou nepodaly. Vydání prů-
kazu přitom obvykle trvá tři 
týdny. Poslední prosincový den 
nastane navíc na úřadech vý-
luka. „Celé čtyři dny, konkrétně 
od pondělí 28. do čtvrtka 31. 
prosince, nebude možné podávat 
žádost ani vydávat nové občan-
ské průkazy a cestovní doklady. 
Důvodem jsou technické úpravy, 
které vyžadují odstávku celého 
systému. Tato odstávka se tak 
nebude týkat pouze mosteckého 
magistrátu, ale všech obdobných 
úřadů na území České repub-
liky,“ apeluje na občany Klára 
Vydrová z  oddělení vnějších 

vztahů Magistrátu města Mos-
tu. V Mostě bude ve středu 
23. prosince navíc tato služba 
zpřístupněna pouze do 12 ho-
din. Poté bude úřad uzavřen. 
„V době odstávky od 28. do 31. 
prosince bude možné požádat 
o vydání občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů 
s  dobou platnosti jeden měsíc, 
za jehož vydání nebude vybírán 
správní poplatek,“ informoval 
odbor správních činností Mini-
sterstva vnitra ČR. 

Ve čtvrtek 31. prosince bude 
také uzavřen celý mostecký ma-
gistrát. Občané by si měli pro-
to zkontrolovat platnost svých 
dokladů a pospíchat na úřad. 
„V současné době jsme žádný vý-
jimečný nápor nezaznamenali. 
Lidí chodí jen nepatrně více, než 
je běžné. Větší nápor se očeká-
vá před Vánoci, což je ale běžné 
každoročně v tuto dobu,“ uved-
la Klára Vydrová z mosteckého 
magistrátu a ještě dodala: „Stále 
platí, že volnějšími dny jsou úter-
ky a čtvrtky, kdy má úřad rovněž 
úřední hodiny. V tyto dny je ná-
vštěvnost oproti pondělí a středě 
třetinová, někdy až čtvrtinová. 
To platí i o dalších agendách, 
protože lidé stále chodí hlavně 
v pondělí a ve středu.“   (sol)

MOST – Most se do budoucna 
víc zaměří na dopravu ve měs-
tě. Hodlá například upřednost-
nostnit MHD před individuální 
dopravou. Lepší budoucnost 
chce i pro cyklisty.

To jsou hlavní cíle Strate-
gického plánu udržitelné mo-
bility. „Jedná se o dokument, 
který necháváme zpracovat 
společně s  městem Litvínov, 
abychom mohli čerpat dotace 
z  Evropské unie,“ uvedl mos-
tecký primátor Jan Paparega. 
Mezi další priority zařadil Most  
udržení většího podílu MHD 
ve  městě a snížení individuální 
dopravy. „Na podzim proběh-
lo sčítání dopravy, kdy jsme na 
určitých stanovištích ve městě 
měli jak zaměstnance úřadu, tak 
i studenty. Zjišťovali, které úseky 
ve městě jsou nejfrekventovaněj-
ší,“ uvedl k mapování dopravy 
ve městě náměstek primátora 
Marek Hrvol.   

V  budoucnu by se měla 
zlepšit i cyklodoprava. Měs-
to by chtělo pro cyklisty více 
parkovacích kapacit a také jim 
vybudovat nové stezky. „Chtěli 
bychom zvýšit cyklodopravu ve 
městě. Rádi bychom řešili i bez-
pečnost pro cyklisty, aby měli 
jasně vyznačený koridor, jak je 
to standardem třeba v  Němec-
ku. Také počítáme s parkováním 
pro cyklisty, které tady chybí. Pár 
stojanů u různých institucí sice 
máme, ale to je málo,“ připustil 
náměstek Hrvol. V Mostě by se 

mělo zlepšit ale i ostatní parko-
vání. „Celkově chceme řešit par-
kovací politiku ve městě,“ dodal 
náměstek Hrvol k dalším cílům 
strategického plánu. „Strategic-
ký dokument z  oblasti dopravy 
se bude zpracovávat zhruba dva 
roky, a to na základě podkladů, 
které společně s městem Litvínov 
předáme na přelomu roku zpra-
covateli,“ doplnil k  Strategické-
mu plánu udržitelné mobility 
primátor Paparega.   

Přechod 
v Čepirozích už 
brzy

Město Most má připravené 
i investiční akce z oblasti dopra-
vy, které jsou nad rámec Strate-
gického plánu udržitelné mobi-
lity.  „Nejaktuálnější jsou akce, 
které se týkají dopravy a budou 
zahrnuty do rozpočtu na rok 
2016. Máme například zájem na 
tom, abychom ještě letos vysou-
těžili vybudování přechodu na 
frekventované silnici I/27 v  Če-
pirozích včetně zastávek v  této 
oblasti. Počítá se tu i s osvětlením 
přechodu,“ komentoval nejbližší 
akce z oblasti dopravy primátor 
Jan Paparega. Náklady na pře-
chod si vyžádají podle předpo-
kladů kolem čtyř milionů ko-
run. Přechod si tu přáli zejména 
místní občané, aby mohli frek-
ventovanou vozovku bezpečně 
přecházet a dostat se tak k auto-
busové zastávce.  (sol)

MOST – Návrh rozpočtu na rok 2016 je téměř hotov. Radní by ho 
měli projednat na mimořádném zasedaní už 30. listopadu. Zastupi-
telé dostanou návrh rozpočtu ke schválení 17. prosince na veřejném 
zasedání zastupitelstva.  

„V  tuto chvíli rozpočet ještě 
dolaďujeme. Chtěli bychom ho 
dokončit v  nejbližších dnech. 
Návrh pak předložíme do jedná-
ní rady města. Tady bude pro-
jednán, rozeslán do jednotlivých 
poslaneckých zastupitelských 
klubů a poté vyvěšen na úřed-
ní desku města,“ popsal cestu, 
kterou rozpočet ještě musí ujít, 

náměstek primátora Marek Hr-
vol. 

Návrh počítá mimo jiné  
s  několika investičními akce-
mi. „V rozpočtu je dost investic, 
které by měly pozitivně ovlivnit 
život ve městě. Počítáme na-
příklad se zateplením několika 
našich budov,“ uvedl náměstek 
Hrvol. Největší objem peněz 

půjde například na zateplení 
17. a 18. základní školy. „Vzhle-
dem k  tomu, že pavilon 17. ZŠ 
není využíván, zadali jsme roz-
dělení projektové dokumentace 
na dva samostatné objekty. Je 
to největší investiční záměr,  na 
úrovni přibližně 80 milionů ko-
run,“ prozradil ke konkrétním 
akcím příštího roku primátor 
Jan Paparega. Peníze si město 
vyčlenilo také na rekonstrukci 
chátrajícího a dnes už i částeč-
ně zdevastovaného parku nad 
sportovní halou. „Doufejme, 

že dobře dopadne spolupráce 
s německým zástupcem v  rámci 
projektu Euroregionu. Rekon-
strukce parku počítá s  investicí 
ve výši kolem 28 milionů ko-
run. Teď se zpracovává studie 
na tento park,“ prozradil další 
ze zajímavých projektů příštího 
roku Marek Hrvol. Město také 
plánuje opravu  mostu v Rudo-
licích. „Nepředpokládáme, že by 
se měly při schvalování rozpočtu 
vyskytnout nějaké zásadní pro-
blémy a neshody,“ je přesvědčen 
Jan Paparega.  (sol)

Více tramvajemi 
a autobusy, méně auty

Na občankách a pasech 
bude výluka

Rozpočet 2016: zateplování, park 
a oprava mostu v Rudolicích

MOST - Už od podzimu mají rodiče plno práce s přípravou letoš-
ních Vánoc. Na nic se nesmí zapomenout a hlavně je potřeba si 
pospíšit, protože obchody už jsou plné lidí. V tom předvánočním 
shonu si dospělí ani nestihli všimnout, že pro ně děti chystají velké 
štědrovečerní překvapení, s jehož přípravou jim pomáhá také 
Dobrý duch Vánoc...

Divadlo rozmanitostí uvede 
novou autorskou vánoční po-
hádku. Vánoční přání je insce-
nací pro celou rodinu, od nej-

menších až po nejstarší diváky. 
Příběh, jak již samotný název 
napovídá, se odehrává v období 
kolem Vánoc. Všude je spousta 

shonu a výlohy všech obchodů 
lákají děti i dospělé na spoustu 

krásně vypadajícího zboží. Za-
tímco tatínek s maminkou po-
spíchají, aby stihli všechny před-
vánoční přípravy včas, děti pro 
ně, tak trochu tajně, připravují 
překvapení. To se má uskutečnit 
na Štědrý den, který je pro 
mnohé z nás tím nejkrásnějším 
dnem v roce. 

S inscenací Vánoční přání se 
do Divadla rozmanitostí vrací 
tvorba výtvarnice Marie Stej-
skalové, která je dodnes autor-
kou mnoha výprav a loutek na-
šeho divadla. Marie Stejskalová 
ve spolupráci s režisérem Jiřím 
Ondrou vytváří představení 
plné loutek (marionety), vý-
tvarných obrazů a kouzel, které 
evokuje vánoční atmosféru. 
Premiéru pohádky můžete na-
vštívit v sobotu 28. listopadu od 
17 hodin v Divadle rozmanitos-
tí. (nov)

Premiéra nové pohádky Vánoční přání

Hrají: Maminka, babička: Jitka Raková, tatínek, dědeček: Petr 
Rak, holčička: Kamila Čondlová, kluk: Pavel Zikmund, Dobrý 
duch Vánoc: Tereza Karásková, Pan Vánočník: Petr Čulík.

Scénář: Marie Stejskalová, Jiří Ondra, režie a texty písní: Jiří 
Ondra, hudba: Tomáš Alferi, scéna, kostýmy, loutky, návrh 
programu: Marie Stejskalová, realizace loutek a kostýmů: Jar-
mila Nedvědová, Vlastislav Brož, Alena Kočendová.

Jednou z investičních akcí příštího roku je Jednou z investičních akcí příštího roku je 
i rekonstrukce parku nad sportovní halou.i rekonstrukce parku nad sportovní halou.

O výměnu dokladů lze pořádat i v úterý a ve O výměnu dokladů lze pořádat i v úterý a ve 
čtvrtek, kdy má úřad rovněž úřední hodiny a čtvrtek, kdy má úřad rovněž úřední hodiny a 
v tyto dny je nápor minimální.v tyto dny je nápor minimální.
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MOST - Část závodního okruhu v  areálu mosteckého autodromu 
bude mít nový asfaltový povrch a obrubníky. Najatá fi rma vyfrézo-
vala úseky vozovky, které už nevyhovovaly kritériím mezinárodní 
automobilové federace FIA ani normám evropské motocyklové fe-
derace FIM Europe. 

„V úseku dlouhém 630 met-
rů, což odpovídá 7 500 metrům 
čtverečním plochy, musíme vy-
měnit už nevyhovující asfalt 
a vybudovat funkční odvodnění, 
aby dešťová voda rychleji odté-
kala z dráhy. Povrch byl už vel-
mi hrbolatý, někde nahradíme 
dokonce původní asfalt z  roku 
1983. Na dráze je také mnoho 
asfaltových záplat, každá z nich 
je jinak drsná, což má samo-
zřejmě vliv na dosažené výkony 
jezdců, ale také na jejich bezpeč-
nost,“ vysvětlil sportovní ředitel 
společnosti Autodrom Most 
Michal Marek.

Kromě nápravy nevyhovující 
stavu dráhy výměna jejího povr-
chu a osazení nových obrubní-
ků přinese podle ředitele Marka 
také posun v  kvalitě sportov-
ních výkonů. „Předpokládám, že 
po stavebních úpravách se okruh 
zrychlí. Očekávám proto nové 
traťové rekordy, a to v  kategorii 
motocyklů a kamionů. U aut se 
to nejspíš nepovede. Rekord totiž 
drží vůz DTM, jemuž mohou 
konkurovat jen velké formule. 
I když, třeba se také dočkáme. 
Zatímco u trucků by mohlo jít 
o zlepšení v  řádu desetin vteřin 
na jedno kolo, u motorek to vi-

dím o vteřinu i více. Výjezd na 
cílovou rovinku bude totiž po 
úpravách výrazně rychlejší,“ 
upřesnil sportovní ředitel.

Nezbytná obnova asfaltového 
povrchu dráhy a výměna ob-
rubníků je součástí výrazných 
investic, které v  následujících 
deseti letech společnost plánuje. 
Vyžádají si podle generálního 
ředitele společnosti Jiřího Vo-
loveckého mezi 100 až 150 mi-
liony korun. Souvisejí zejména 
s inovací celého areálu. „Dokon-
čili jsme generální rekonstrukci 
servisních boxů, administrativní 
budovy na polygonu i v paddoc-
ku mají novou omítku. Plánuje-
me výstavbu nové startovní věže 
a medical centra. Nově jsme ote-
vřeli pneuservis s rychloservisem 
a nabídkou kompletního vyčiště-
ní vozu a prodejem doplňkového 
sortimentu pro všechny motoris-
ty,“ vyjmenoval.

Od modernizace areálu si ve-
dení společnosti slibuje příchod 
dalších partnerů, kteří budou na 
Mostecku utrácet své peníze na-
příklad v místních restauracích. 
Ambiciózním plánem je pro-
to i vybudování hotelu přímo 
v  areálu autodromu, což kore-
sponduje se zvýšenou poptáv-
kou po ubytování zákazníků. 
„Všechny naše významné akce 
jsou dvou a vícedenní. Prvotříd-
ní zázemí bez nutnosti přesunů 
pro jezdce, jejich týmy a samo-
zřejmě i diváky je nezbytností,“ 
doplnil ředitel.  

Závodní okruh mosteckého 
autodromu bude mít 
částečně nový povrch

MOST – Žáci 8. základní školy v Mostě prožili zajímavou hodinu s di-
vadelním představením na aktuální téma Internetová kriminalita, 
a to v rámci projektu PREVENCE TAK TROCHU JINAK. Mohli tak zjis-
tit, jaká nebezpečí na ně mohou číhat při komunikaci na sociálních 
sítích.  

Divadlo VeTři objíždí základ-
ní i mateřské školy na Mostecku, 
kde rozehrává pětačtyřicetimi-
nutová představení na nejrůz-
nější aktuální témata, která si 
školy z široké nabídky vyberou. 
Mohou tak volit například z té-

mat dopravních, zdravé výživy, 
internetové kriminality, blo-
kování tísňových linek, šikany, 
chování k učitelům, domácího 
násilí nebo třeba jak se naučit 
říkat ne. Na konec každého 
představení je zařazena i inter-

aktivní debata s dětmi a prostor 
je i pro dotazy. „Slovo prevence 
může široké veřejnosti znít jako 
poučování. Prevence může být 
ale i zábavná. A právě o preven-
ci zábavnou formou se snažíme. 
Tahle forma podání dětem vy-
hovuje. Vždy zůstane v  hlavě to 
zábavné, co si můžeme osahat. 
Zákazem a příkazem nikdy ni-
čeho nedocílíme. Cílem projektu 
je pak zvýšit povědomí o nebez-
pečích, která mohou potkat děti 

v běžném životě a čeho by se měly 
vyvarovat. Prevenci tak trochu 
jinak děláme už třetí sezónu,“ 
říká k projektu jeden z protago-
nistů Divadla VeTři Vlasta Vébr. 
Téma Internetové kriminality si 
vybrala 8. ZŠ v Mostě uplynulý 
pátek. Spolu s Drogami patří na 
školách toto téma mezi nejžáda-
nější. „Hrajeme ho snad každé 
druhé představení. Je opravdu 
hodně aktuální,“ potvrzuje Vlas-
ta Vébr a současně ještě dodává: 
„Žáci na toto téma reagují velmi 
dobře, protože facebook znají, 
mají na něm profi ly, i když jim 
třeba ještě není třináct let. Rodiče 
jim ale profi l pro komunikaci vět-
šinou zřídí a oni tuto komunikaci 
znají, vědí, co tam píšou a stejně 
tak znají i různá rizika. Co ale 
nevědí a neuvědomují si, je, že se 
jich to může dotknout osobně.“

Páteční představení na 8. ZŠ 
navštívila i řada významných 
hostů. Za Ústecký kraj napří-
klad Karel Giampaoli, garantka 
projektu Marta Hartmannová, 
ale i Hana Aulická, poslankyně 
Parmalemntu ČR a mostecká 
zastupitelka. „Tento projekt i ak-
tuální téma mne zaujaly. My-
slím, že je to pro mě určitě za-
jímavá a cenná zkušenost, a to 
už i z pohledu mé práce v soci-
ální komisi,“ uvedla poslanky-
ně Hana Aulická a podotkla: 
„Představení se mi moc líbilo 
a především to, jakou formou 
je to dětem podáno. Nenásilně 
a zábavně. Žáci si navíc z  toho 
vezmou ponaučení a dozvědí se, 
na co je třeba dávat pozor. Z re-
akcí, které jsem mohla sledovat, 
bylo jasně vidět, že to žáky velmi 
bavilo. To, co tento projekt má 
přinést, přinesl, a to je důležité.“
 (sol)

Nebezpečí číhá na sociálních sítích  

Divadlo VeTři zábavnou formou a scénkami Divadlo VeTři zábavnou formou a scénkami 
ze života upozorňuje žáky na možná rizika ze života upozorňuje žáky na možná rizika 
a nebezpečí, ale i jak se jich vyvarovat.a nebezpečí, ale i jak se jich vyvarovat.

Na přednášku se přišla podívat Na přednášku se přišla podívat 
i poslankyně Hana Aulická.i poslankyně Hana Aulická.
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Tajemství

Už několik týdnů pozorovala 
svého manžela Milana. Něco ne-
bylo v pořádku. Něco bylo jinak, 
než mělo být. Po osmnácti letech 
manželství dokázala odhadnout, 
jestli je její manžel v klidu. Mi-
lan začal psát SMS, což nikdy 
nedělal. Večer se nikdy nene-
chával telefonem 
rušit. Všichni jeho 
kolegové z  fi rmy 
věděli, že ho nemají 
večer rušit, že tento 
čas nechává své ro-
dině. Najednou se 
zavíral do pracovny 
a s někým telefono-
val. Pak jen říkal, že 
musí pracovat. Pak 
začal večer odchá-
zet z domu na růz-
né schůzky. Když 
se ptala, kam chodí 
a co dělá, byl nervózní a utrho-
val se na ni. To se jí za osmnáct 
let manželství nikdy nestalo. 
Nechtěla ho podezírat, ale situ-
ace se nabízela. Milan mohl mít 
jinou ženu. Jen to pomyšlení ji 
trápilo. Neuměla si představit 
svůj život bez manžela. Byli až 
dosud dokonale šťastní. Naladě-
ní jeden na druhého. Měli stejné 
zájmy, podobné názory. Trávili 
společný čas aktivně, nebo jen 
tak sedli, pili víno a společně 
mlčeli. Ji trápilo, že nemohou 
mít dítě. Milan ale věděl, že ona 
není schopna dítě počít a dono-
sit už před svatbou, a přesto si ji 
vzal. Říkal, že je pro něj důleži-
tější, než dítě, které nemá. On 
vydělával peníze, ona byla doma 
a malovala obrazy. Těmi pak 
obdarovávala své přátele a blíz-
ké. Milan obdivoval její práci, 
pořádal výstavy, chlubil se jejím 
uměním. Jejich milostný život 
byl i po osmnácti letech stejný, 
plný něhy a krásy. A najednou 
se Milan změnil. Chtěla vědět, 
co se děje. Potřebovala to. Ne-
mohla se na nic soustředit, ne-
mohla malovat. Myslela jen na 
Milana. Představovala si jinou 
ženu v  jeho náruči. Najednou 
si uvědomila, že žárlí. Nemohla 
dovolit, aby Milan miloval jinou 
ženu. Neuměla by se s tím smířit. 
Dlouho bojovala sama se sebou, 
až se rozhodla, že musí vědět 
pravdu. Najala si soukromého 
detektiva a nechala Milana sle-
dovat. Po dvou týdnech, které 
pro ni byly dlouhé k nevydržení, 
předložil detektiv výsledky své 
práce a jí se zhroutil svět. Na sto-
le před ní ležely fotografi e Mila-
na s neznámou, krásnou a velmi 
mladou dívkou. V jeho pohledu 
byla láska a něha. Stejná, s jakou 
se díval vždy pouze na ni. Na 
jedné z  fotografi í Milan dívku 
opatrně vedl v podpaží. Ta foto-
grafi e byla pro ni nejstrašnější. 
Jasně se na ni rýsovalo těhoten-
ské bříško neznámé. Ta dívka 
čekala dítě a jí bylo jasné, že s je-
jím manželem. Dítě, které mu 
nemohla sama nikdy dát. Ještě 
chvíli doufala, že je to jinak, než 
to vypadalo. Pak se ale podívala 
na jejich účet. Měla na něj pří-
stup od chvíle, kdy ho Milan 
založil. Nikdy ji ale fi nanční zá-
ležitosti rodiny nezajímaly a na 
účet se proto nikdy nepodívala. 
Najednou viděla vysoké částky, 
které odcházely stále na stejný 
účet. Měla kamarádku v  bance. 
Opsala si číslo účtu a požádala 
ji, aby zjistila, komu patří. Ne-
známá najednou měla jméno. 
Už měla jistotu. Milan si našel 
mladou milenku a čeká s ní dítě. 
Vyživuje si ji a je jen otázka času, 
než od ní odejde k té své Kordu-
le. Dokonce našla v Milanových 
dokladech účet za čtyřdenní po-
byt v drahém rakouském hotelu. 
V době, kdy měl být na pracovní 

cestě, si s  Kordulou užíval pro-
dloužený víkend. Přemýšlela, co 
dál dělat. Má Milanovi říct, že 
všechno ví a riskovat, že od ní 
Milan odejde? Má se tvářit, že 
je vše v  pořádku a čekat, jestli 
se Milan Korduly nabaží. Ani 

jedna ta možnost 
nevyhovovala její 
povaze. Ona muse-
la celý problém vy-
řešit okamžitě bez 
ohledu na násled-
ky. Chce zpět svůj 
krásný a pohodlný 
život s  milujícím 
manželem. Musí 
se Korduly zbavit. 
Nemyslela na ná-
sledky, nedokázala 
přemýšlet o tom, 
co s ní bude, pokud 

její čin někdo odhalí. Chtěla jen, 
aby byla Kordula mrtvá dřív, než 
porodí to dítě.  Natolik si doká-
zala uchovat zdravý rozum, aby 
věděla, že jí s  tím nikdo nepo-
může. Musí vše udělat a naplá-
novat sama. Jen tak má šanci, že 
všechno klapne. Trvalo několik 
týdnů, než vymyslela plán. Me-
zitím zjistila, kde Kordula bydlí. 
Nájem v  malém bytě samozřej-
mě platil Milan. Nedokázala by 
Kordulu zabít nožem ani zastře-
lit. Byla jediná možnost. Mohla 
ji jen otrávit. Po mamince, která 
byla veterinářka, měla doma zá-
sobu léků pro zvířata. Mezi nimi 
i silná sedativa pro koně. Při-
pravila si smrtící roztok. Pak se 
vypravila za Kordulou. Zazvo-
nila u dveří. Dívka jí otevřela. 
Bylo vidět, že ji poznala. Milan 
jí musel o své ženě říct, znala její 
tvář možná z  fotografi í. Řekla 
jí, že s  ní chce mluvit. Kordula 
ji pozvala dál. Uvařila čaj, sedly 
si ke stolu. Čekala na svou pří-
ležitost. Požádala mladou ženu 
o cukr. Když se zvedla od stolu 
a odešla na chvíli do kuchyně, 
vylila do jejího šálku pár kapek 
smrti. Pak už ji tam nic nezdr-
žovalo. Kordula se zeptala, co 
vše jí o ní Milan řekl. Zalhala, 
že ví úplně všechno a že si přeje, 
aby dál Milanovi neničila život 
a přestala ho vyhledávat. Zdálo 
se jí, že je Kordula smutná, ale 
neviděla žádné stopy žárlivosti. 
Napadlo ji, že mladá dívka Mi-
lana nemiluje, jen ho využívá 
a tahá z něj peníze. Sotva Kordu-
la vypila svůj šálek čaje, už ne-
měla stání. Věděla, že lék začne 
každou chvíli působit. Chtěla 
být pryč. Kordula začala být ma-
látná a unavená. Během chvilky 
se potácela na rozhraní vědomí 
a spánku. Očistila lahvičku s lé-
kem od svých otisků, vtiskla ji 
Kordule do dlaně. Umyla a ukli-
dila svůj šálek, aby se zdálo, že 
Kordula byla sama, když se ot-
rávila. Pečlivě otřela vše, čeho se 
dotkla.  Pak už jen tiše odešla. 
Doma na ni čekal Milan. Na 
stole zapálená svíčka a víno. Po-
sadila se. Čekala, co bude. Milan 
jí řekl, že měl před ní tajemství, 
ale už ho nechce mít. Před tím, 
než ji poznal, měl poměr s  jed-
nou ženou. To ale skončilo a už 
nikdy ji neviděl. Teď se ale ob-
jevila mladá dívka, která o sobě 
tvrdila, že je jeho dcera. Nechal 
si udělat testy otcovství. Měla 
pravdu. Ta žena tenkrát zataji-
la, že s  ním čeká dítě. Kordula 
je jeho dcera a potřebuje jeho 
pomoc. Matka jí dávno zemřela, 
opustil ji milenec. Čeká dítě a je 
na to sama. Chtěl by jí pomoci 
a prosí o to i svou ženu. Zírala na 
Milana jako uhranutá. Podívala 
se na hodinky. Kordula už měla 
v sobě její jed příliš dlouho. Tady 
už nebylo pomoci. 

(pur)

SOUDNIČKA
ÚSTECKÝ KRAJ - Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem získala od nadace Kapka naděje nový přístroj za tři sta tisíc 
korun. Defi brilátor bude monitorovat srdce a léčit srdeční arytmii 
u dětských pacientů. 

Dětská klinika ústecké Masa-
rykovy nemocnice má největší 
akreditaci, největší počet vý-
konů a největší počet hospita-
lizovaných dětí v rámci celého 
Ústeckého kraje. „Daru od Na-
dačního fondu Kapka naděje si 
moc vážíme,“ řekl ředitel zdra-
votní péče ústecké Masarykovy 
nemocnice Josef Liehne.

Defi brilátor je určený jak pro 
děti, tak pro dospělé pacienty. 
„Je to přístroj, který řeší poruchy 
srdečního rytmu a je specifi cký 
tím, že je určen i pro ty nejniž-
ší věkové kategorie dětí. Nový 
defi brilátor bude umístěný na 
jednotce intenzivní péče a bude 
jezdit s dětmi na různá vyšetření. 
Přístroj slouží zároveň jako mo-
nitor, který hlídá srdeční aryt-
mii. V případě, že je potřeba dát 
pacientovi impuls, tak přístroj 
na něj upozorní a my ho prove-
deme,“ popsal uplatnění nové-
ho pomocníka lékař jednotky 
intenzivní péče dětské kliniky 
Antonín Gabera. K nákupu no-
vého přístroje pomohli občané 

odevzdáváním starých mobi-
lů. Sběrná místa byla umístěna 
i v ústecké Masarykově nemoc-
nici, kam vyřazené přístroje 
odevzdávali pacienti, návštěvy, 
ale i zaměstnanci nemocnice.   

Během projektu se podaři-
lo shromáždit na 84 vyslouži-
lých mobilních telefonů. Zby-
lé fi nanční prostředky nutné 
k zakoupení přístroje doplnil 
Nadační fond Kapka naděje 
z výtěžku 14. ročníku benefi č-
ního koncertu, který se konal 
tento rok v červnu. Koncert měl 
téma „Znovuzrození“ – nový 
začátek a nová šance s příběhy 
dětí, kterým transplantace kost-
ní dřeně zachránila život. Zakla-
datelka a prezidentka Nadační-
ho fondu Kapka naděje Vendula 
Pizingerová kromě přístroje na 
dětskou kliniku ústecké Masa-
rykovy nemocnice přivezla dár-
ky a zavítala mezi malé pacien-
ty. Od roku 2009 Nadační fond 
Kapka naděje ústecké Masary-
kově nemocnici věnoval dary za 
2 988 tisíc Kč.  (sol) 

ÚSTECKÝ  KRAJ – Pacienti Ústeckého kraje mohou využívat další 
moderní přístroj. V ústecké nemocnici je již zprovozněna nová mag-
netická rezonance. Oproti původní je silnější, výkonnější a pro paci-
enty zaručuje vyšší kvalitu vyšetření.

V  uplynulých dnech insta-
lovali v  krajské Masarykově 
nemocnici v  Ústí nad Labem 
novou magnetickou rezonanci.  
Obměna přístroje proběhla za 
plného nemocničního provo-
zu, jen s  mírným omezením. 
„Prostřednictvím modernizace 
magnetické rezonance a jejího 
dovybavení na vyšší standardi-

zovanou úroveň dojde k zlepšení 
poskytované péče. Umožní nám 
navýšení výkonů a v neposlední 
řadě zefektivní datové výstupy 
jednotlivých vyšetření, což oce-
ní jak pacienti, tak i zdravotníci 
nejen z radiodiagnostického od-
dělení, ale i všichni jejich kolego-
vé, pracující s výsledky vyšetření 
tohoto pracoviště,“ uvedl  Petr 

Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, pod kterou ústecká 
Masarykova nemocnice spadá. 
Nová magnetická rezonance 
je oproti té původní navíc také 
silnější a výkonnější. „Nová 
magnetická rezonance má proti 
původní 1,5teslové  nově 3 tes-
la. Je tedy výkonnější, rychlejší 
a zaručuje vyšší kvalitu vyšetření 
více struktur. Další výhodou je 
větší počet dedikovaných cívek, 
které zajistí specializované vy-
šetření. Data získaná z vyšetření 
putují místo čtyř, osmi až dva-

atřiceti kanály, takže lékař má 
k dispozici více detailů a vyšet-
ření je přesnější. Prakticky,“ do-
dal k  novému přístroji primář 
Radiodiagnostického odděle-
ní ústecké nemocnice Milouš 
Derner.  Magnetickou rezonan-
ci pořídila Krajská zdravotní 
v rámci projektu „Zdravotnické 
přístroje pro Krajskou zdra-
votní, a.s.“, který je fi nancován 
z Regionálního operačního 
programu Severozápad. (sol)

Nemocnice má novou rezonanci

Malí pacienti dostali defi brilátor
Antonínu Gaberovi slavnostně předala přístroj v hodnotě Antonínu Gaberovi slavnostně předala přístroj v hodnotě 
300 tisíc Kč Vendula Pizingerová, zakladatelka a prezidentka 300 tisíc Kč Vendula Pizingerová, zakladatelka a prezidentka 
Nadačního Fondu Kapka naděje. Nadačního Fondu Kapka naděje. 

„Podle čeho se označují na 
silnicích výtluky? Často je na 
komunikacích vidět svítivě žlu-
tá a zelená barva, někdy i rů-
žová v místech, kde jsou často 
i velké díry a rozbitá vozovka. 
Jezdím přes obec Chrámce 
směrem na Litoměřice a tady 
jsou tato riziková místa na-
jednou označena tmavší a dost 
nevýraznou zelenou barvou. 
Za šera nebo ve tmě je pak ta-
kové místo špatně viditelné 
a řidiči se tak mohou hůře vy-

hýbat těmto úsekům. Nemohly 
by se proto označovat všechny 
defekce výraznou a viditelnou 
barvou, která je patrná i za 
snížené viditelnosti – zvláště 
pak na frekventovaných úse-
cích mimo obce? Zajímalo by 
mne také, které úseky silnic na 
Mostecku se budou opravovat 
v příštím roce…“

Na dotaz odpovídá tisková 
mluvčí Ředitelství silnic a dál-
nic ČR Nina Ledvinová

„Barevné značení výtluků se 
neprovádí podle žádného klíče. 
Legislativa nám barevné označo-
vání výtluků nenařizuje, přesto 
tak činí inspektoři provádějící 
kontroly stavu silnic a to sprejem 
barvy, kterou mají zrovna k dis-
pozici. Nicméně bereme poznatek 
uživatelů silnic jako věcný a poku-
síme se jej aplikovat v praxi. 

Na Mostecku je v plánu pro 
rok 2016 oprava úseků: I/13 
Koridor, Komořany km 67,800 –  
MÚK Vysoká Pec km 59,946 směr 

Chomutov. I/13 Komořany DTS 
Vrbenský km 68,455 směr Most 
napojení na čtyřpruh km 69,350. 
I/13 České zlatníky km 78,200  – 
MÚK Chanov km 77,100. I/27 
MÚk Chanov km 27,500. I/27 
Záluží OK km 23,393 směr MÚK 
Dolní Litvínov km 21,653. I/27 
Lom km. 15,350 – MÚK Dolní 
Litvínov km 19,400. Kromě celo-
plošných oprav asfaltových kober-
ců se budou nadále provádět i vel-
koplošné opravy a opravy výtluků, 
dle potřeby.“  (sol)

  ZEPTALI JSTE SE…

Lékaři budou moci s novou magnetickou rezonancí vyšetřit celé tělo.Lékaři budou moci s novou magnetickou rezonancí vyšetřit celé tělo.
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LITVÍNOV – Litvínov se opět 
pokouší prodat bývalou po-
likliniku, která se už pomalu 
mění v ruiny. Záměr posledního 
zájemce, který chtěl od města 
koupit starou polikliniku a pře-
budovat ji na Domov pro seni-
ory s  pečovatelskou službou 
a zdravotnické zařízení s ambu-
lancemi a pohotovostní služ-
bou, rozcupovali  zastupitelé na 
cucky. 

Starou polikliniku prodává 
Litvínov už několik let. V před-
minulém volebním období ji 
zastupitelstvo směnilo s původ-
ním majitelem za objekty Zá-
kladní umělecké školy Litvínov, 
která se přestěhovala do nového. 
Odhadní cena vyměněného ma-
jetku byla tehdy téměř šest mili-
ónů korun. Poslední zájemci na-
bízeli za areál s pozemky necelý 
milión. To se ale zastupitelům 
příliš nezdálo a nepřipravený 
jim připadal i podnikatelský zá-

měr trojice kupců. Do prodeje 
jde proto město znovu. Tento-
krát obálkovou metodou s  tím, 
že bude stanovena sedmičlenná 
hodnoticí komise složená z čle-
nů všech politických stran, kdy 
každá strana bude mít jednoho 
zástupce. Nejnižší cenu město 
nestanoví. Do kupní smlouvy 
pak město hodlá zapracovat své 
podmínky. Mimo jiné, že nový 
majitel bude respektovat vedení 
inženýrských sítí. Nabytím are-
álu mu také vyvstane povinnost 
rekonstrukce nemovitostí a za-
jištění provozu do 5 let od uza-
vření kupní smlouvy pod sankcí 
úhrady smluvní pokuty ve výši 
rozdílu ceny stanovené zna-
leckým posudkem k termínu 
prodeje a kupní ceny. Nepřízní 
zastupitelstva se údajně posled-
ní zájemci nenechali odradit 
a podle vedení města se v obál-
kové metodě se svou nabídkou 
pokusí uspět.  (pur)

LITVÍNOV – Krásná a slavnostní atmosféra sálu v zámku Valdštejnů 
od nynějška zpříjemní většinu svatebních obřadů v  Litvínově. Na 
zámku Valdštejnů se totiž Litvínov rozhodl mít svou hlavní obřadní 
místnost. Za svatbu na zámku nyní snoubenci nezaplatí už ani ko-
runu.

Až dosud vyšla snouben-
ce svatba na zámku na 2 500 
korun. Nově budou svatby na 

zámku zdarma, protože město 
změnilo svou hlavní obřadní 
místnost. „O uzavření manžel-

ství v obřadní síni v zámku Vald-
štejnů je mezi snoubenci zájem. 
Avšak řada z nich po informaci 
o správním poplatku volila hlav-
ní obřadní síň v budově úřadu, 
kde jsou svatby zdarma. Rada 
se shodla, že hlavní obřadní síní 
bude zámecký sál. Síň v budově 
úřadu ponecháme jako obřadní 
místo pro snoubence, kteří pro-
jeví zájem uzavřít manželství 
během pracovního týdne bez 
slavnostního obřadu a také bez 
poplatku. Změna hlavní obřadní 
síně bude mít sice za následek 
výpadek příjmů v rozsahu cca 
50 tisíc korun za rok, ale jdeme 
tímto krokem vstříc občanům, 
kterým tak nabídneme velmi 
slavnostní prostředí,“ komentuje 
rozhodnutí radních místosta-
rostka Litvínova Erika Sedláč-
ková.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští fotbalisté si mohou užívat nové pro-
storné šatny i klubové místnosti. Původní prastaré a nefunkční 
prostory v přistavených UNIMO buňkách vzaly za své. Na jejich 
místě vyrostla moderní patrová budova, do které se vešly nejen 
šatny, ale také místnosti pro rozhodčí, společenská místnost 
a kanceláře.

Původně byl objekt šaten jed-
nopodlažní, sestavený ze dvou 
částí. Ze zděné přední části a ze 

zadní části sestavené z UNIMO 
buněk. „Objekt byl v nevyhovu-
jícím technickém stavu, sociální 

zařízení nevyhovovalo součas-
ným hygienickým standardům. 
Rozhodli jsme se proto šatny 
zrekonstruovat,“ uvedla sta-
rostka města Kamila Bláhová.  
V rámci rekonstrukce objektu 
šaten došlo k odstranění části 
tvořené sestavou UNIMO bu-
něk včetně dělicí zděné stěny 
a dřevěné střešní konstrukce. 

K ponechané zděné části ob-
jektu byla následně ve stejném 
půdorysu přistavěna nová zdě-
ná dvoupodlažní přístavba. 
Byly provedeny nové vnitřní 
instalace, došlo k zastřešení ob-
jektu, osazení okenních výplní, 
vylití podlah a zřízení terasy 
na původní ploché střeše po-
nechané části objektu. Objekt 

byl zateplen a fasáda natřena. 
V přízemí objektu vznikly nové 
šatny a kabiny pro mládežnic-
ká družstva, bylo vybudováno 
nové oddělené sociální zaříze-
ní pro chlapce a dívky, sprchy, 
úklidová místnost a ošetřovna. 
V patře nově vznikla zasedací 
místnost, kanceláře, místnost 
pro rozhodčí a další sociální 

zařízení. Nových šaten si mo-
hou fotbalisté užívat od začátku 
listopadu. Z  ROP Severozápad 
získalo město na akci dotaci 
6  179 tis. Kč. Podíl města činí 
15%. „Slavnostní předání celé 
budovy fotbalistům jsme naplá-
novali až na jaro. To už bude 
nové i vnitřní vybavení,“ dopl-
nila starostka města.  (pur)

Místo starých buněk dostanou fotbalisté super šatny

Prodáme polikliniku! 
Zn: konečně?

„ANO“ na zámku zdarma Od 1. ledna do 7. listo-
padu 2015 uzavřeli snou-
benci 78 sňatků. Počet 
uzavřených sňatků  oproti 
minulým letům letos mír-
ně stoupl. Svatebčané si pro 
uzavření sňatku vybírali 
nejen obřadní síň v budo-
vě městského úřadu, ale 
také slavnostní sál v zámku 
Valdštejnů, kde proběhlo 47 
obřadů. Doposud se letos 
konaly čtyři jubilejní svat-
by, dvě zlaté, jedna diaman-
tová a dvě kamenné. Pro 
rok 2016 bylo stanoveno 27 
termínů pro uzavření sňat-
ku a 4 termíny pro vítání 
občánků. Pro den uzavírání 
sňatků byla určena sobota 
od 9 do 15 hodin. Hlavním 
místem pro uzavírání sňat-
ků je obřadní síň v budově 
zámku Valdštejnů.

ZAJÍMAVÉ - Zámek Valdštejnů není jediným zajímavým 
místem, které pro své svatby volili snoubenci z Litvínova. „Krás-
ná byla svatba na přehradě Fláje, lidé využívají soukromé zahrady, 
restaurace, oddávali jsme ve Voigtových sadech, na Loučkách nebo 
v Emeranu na Klínech,“ vyjmenoval některá netradiční místa pro 
svatby místostarosta Milan Šťovíček. 

UNIKÁTNÍ - Mezi unikáty patří v Litvínově svatba z minulé-
ho volebního období, kdy se snoubenci rozhodli vzít v ponurých 
chodbách válečného krytu v Gorkého ulici. 

NETRADIČNÍ - V  repertoáru litvínovských oddávajících 
nechybí motorkářská svatba, svatba, na kterou snoubenci přijeli 
lanovkou nebo svatba mezi domácími zvířaty. 

Stará poliklinika je opět na prodej.Stará poliklinika je opět na prodej.

Hlavní obřadní síň v Litvínově je nyní na zámku.Hlavní obřadní síň v Litvínově je nyní na zámku.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

LITVÍNOV - Litvínovské školy mají šanci na třicet miliónů korun od 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na začleňování dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Paradoxně si na tyto peníze 
nesáhne janovská škola. Tam je totiž takových dětí čtyřicet procent, 
což už je podle ministerských úředníků na začleňování příliš.

Během následujících tří let by 
díky projektu „Šance pro Litví-
nov“  mělo přijít do města tři-
cet miliónů korun. Město se má  
podílet půl druhým miliónem. 
„Jedná se o školský projekt určený 
základním a mateřským školám, 
do kterého se v Litvínově zapo-
jí Městská knihovna Litvínov 
a TJ Kopisty. Prioritou projektu je 
snaha o zajištění úspěchu dětí ze 
sociálně vyloučeného prostředí ve 
vzdělávání.  Mateřské i základní 
školy budou mít díky projektu 

vytvořeny vhodné podmínky pro 
práci s dětmi ze socio-kulturně 
znevýhodněného prostředí. Záběr 
projektu Šance pro Litvínov je 
ambiciózní, protože cílovou sku-
pinou je 2 600 dětí, pedagogičtí 
pracovníci i rodiče. Projekt by za 
tři roky své realizace měl mít na 
vzdělávací prostředí Litvínova 
výrazný dopad,“ popsala projekt 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá.  Školy si tak z projektu budou 
moci vybavit učebny, zaplatit 
vzdělávání pedagogů, ale také 

platy školních asistentů. Součás-
tí projektových aktivit je i do-
učování. Jedinou školou, která si 
na peníze z projektu ani nesáh-
ne, je škola v sociálně vyloučené 
lokalitě Janov. I když právě tahle 
škola pracuje s dětmi ze znevý-
hodněného prostředí nejčastěji. 
„Takové jsou podmínky projektu. 
Komunikujeme s  vládní agentu-
rou o našem požadavku, aby do 
podpory byla začleněna i janov-
ská škola a doufáme, že úřed-
níci potřeby Litvínova pochopí 
a budou je řešit,“ komentovala 
nesmyslné podmínky dotace 
starostka města Kamila Bláhová. 
Zatím město bude hledat pod-
poru pro janovskou školu z  ji-
ných zdrojů. Čtyřicet procent 

dětí se zvláštními vzdělávacími 
potřebami v  jedné škole je totiž 
pro učitele příliš tvrdý oříšek. 
„Řešíme problémy s  dětmi, kte-
ré se vrací z  Anglie a nemohou 
se začlenit do kolektivu. Pokud 
jsou tam krátce, pak se dá učivo 
dohonit. Jsou ale i případy, kdy 
dítě odejde v první třídě a vrací 
se k  nám až do osmičky. To se 
nedá zvládnout. Největší problém 
je ale s častým stěhováním rodin.  
Sotva si dítě zvykne na kolektiv, 
trochu se začlení a začne praco-
vat, už se rodina opět stěhuje dál. 
Děti, které k  nám přichází, se 
nestihnou adaptovat,“ vyjmeno-
vala nejhorší problémy ředitelka 
janovské školy Miroslava Holu-
bová.  (pur)

Hlídači bezpečí
Nový výbor pro bezpečnost 

a ochranu obyvatelstva se schá-
zí podle plánu práce schvále-
ného zastupitelstvem města 
a jeho zasedání je neveřejné. 
Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu schválit statut a plán 
činnosti výboru pro bezpeč-
nost a ochranu obyvatelstva. 
Zastupitelstvo města Litvínova 
ho zřídilo v září letošního roku 
jako svůj iniciativní a kontrolní 
orgán. Nový výbor je ze své čin-
nosti odpovědný zastupitelstvu 
města, plní úkoly, kterými ho 
zastupitelé pověří, řídí se při 
tom platnými zákony, předpisy, 
normami. Výbor je devítičlen-
ný. Předsedou byl zvolen na 
posledním zastupitelstvu Mar-
tin Liška, který zastupuje výbor 
na veřejnosti, řídí a organizuje 
jeho činnost a kontroluje plnění 
úkolů jeho členů. 

Co je BilNa Tech 
Rada projednala a zastupite-

lům doporučila uzavření a po-
depsání smlouvy o partnerství 
mezi Střední odbornou školou 
pro ochranu a obnovu životní-
ho prostředí Scholou Humani-
tas a Bildungsinstitut PSCHE-
-RER gGmbH, Reichenbacher 
Straße 39, Lengenfeld v projektu 
BilNaTech. Jedná se o přeshra-
niční vzdělávání v udržitelných 
technologiích: Efektivní využití 
energií a surovin z obnovitel-
ných zdrojů. Projekt si klade za 
cíl rozšířit přeshraniční nabíd-

ky vzdělávacích kurzů v oblasti 
environmentálního vzdělávání, 
udržitelného rozvoje a trvalé 
budoucnosti a rozšíření spolu-
práce v oblasti hospodářského 
a efektivního využití energií 
a surovin z obnovitelných zdro-
jů. 

Odpady nově
Děti v Litvínově už nebudou 

platit za odpady. Litvínovští 
radní doporučili zastupitelům 
schválení Obecně závazné vy-
hlášky č. 7/2015, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, 
ve které jsou oproti původní 
vyhlášce změny z důvodu změ-
ny legislativy. Od 1. ledna 2016 
jsou nově od místního poplatku 
osvobozeny zákonem určené 
fyzické osoby. Od stejného data 
nebude možné vyměřit popla-
tek poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl 
plné svéprávnosti, nebo který 
je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmě-
ní. Vznikne-li dítěti nedoplatek 
na poplatku, přechází poplat-
ková povinnost na zákonného 
zástupce nebo opatrovníka. 
Z moci úřední lze poplatek nebo 
jeho příslušenství zcela nebo 
částečně prominout při mimo-
řádných, zejména živelných 
událostech, a to všem poplatní-
kům, jichž se důvod prominutí 
týká.  (pur)

LITVÍNOV – V  okolí litvínovských škol a školek bude bezpečněji. 
Přibudou kamery a ve školách dokonce bezdrátová tísňová tlačít-
ka. Litvínov tak reaguje na případy ohrožení školních dětí, které se 
v minulosti staly v jiných městech.

Ostře sledované 
školy

Město Litvínov získalo fi -
nanční dar ve výši 150 tisíc ko-
run od Severočeské teplárenské, 
a.s. Městská policie Litvínov 
tyto prostředky použila na zvý-
šení bezpečnosti v  okolí škol 
a na systém zabezpečení škol-
ních budov prostřednictvím 
pultu centrální ochrany objektů. 

„Severočeská teplárenská, a.s. 
pomáhá Litvínovu se zajištěním 
bezpečnosti už od roku 2009. Ve-
lice si této pomoci vážíme a dě-
kujeme za ni. Ve městě je tato 
pomoc vidět a já si jen přeji, aby 
spolupráce fungovala i nadále,“ 
poděkovala za fi nanční dar sta-
rostka města Kamila Bláhová.  
„Máme zájem, aby lidé měli te-
pelnou pohodu. Pohoda není 
možná bez bezpečnosti. Proto 

bezpečnost ve městě podporuje-
me a budeme podporovat i nadá-
le,“ uvedl ředitel společnosti Petr 
Horák. „Z celkové částky 150 
tisíc korun jsme 100 tisíc korun 
použili na modernizaci či opravy 
kamer, které dohlížejí na bezpeč-
nost v okolí škol v Litvínově nebo 
na místa určená pro volnočasové 
využití dětí a mládeže,“ vysvětlil 
velitel městské policie Zdeněk 
Urban. Jedná se o přesun ka-
mery v  ulici Dvořákova, která 
bude umístěna na vhodnější 
stanoviště pro monitorování 
okolí školy s rozšířenou výukou 
jazyků a přilehlého sportoviště. 

Dále byla opravena kamera mo-
nitorující školní hřiště základní 
školy v  Ruské ulici. „Finanční 
prostředky z  daru Severočeské 
teplárenské, a.s. pomohou vyře-
šit také zastaralé monitorování 
sportovního a oddychového are-
álu Nové Záluží a absenci kame-
rového bodu v blízkosti hamerské 
školy,“ doplnil Zdeněk Urban. 

Tlačítko SOS
Zbývajících 50 tisíc korun 

je určených na realizaci pro-
jektu Městské policie Litvínov 
na zabezpečení budov základ-
ních škol a systém včasného 
varování. „Jedná se o instalaci 
bezdrátových tísňových tlačítek 
pro přivolání pomoci v  případě 
jakéhokoliv nebezpečí či nouze. 
Tísňová tlačítka jsou napojena 
na pult centrální ochrany objektů 
městské policie. Po jejich použití 
okamžitě vyjede na místo hlídka 
městské policie, případně další 
bezpečnostní složky. Dojezd hlíd-
ky po přijetí signálu nouze je do 
dvou minut do každé z litvínov-
ských škol. Systém rovněž umož-
ňuje rozesílat SMS zprávy ředi-
telům škol, například v  případě 
varování při vzniklých situacích, 
které se týkají bezpečnosti dětí,“ 
vysvětlil dále velitel. Systém 
je možné také dále rozšiřovat. 
Ředitelé škol mohou například 
pořídit další tísňová tlačítka tak, 
aby jich bylo ve škole několik na 
různých místech. Je také možné 
nainstalovat ve škole kamery, 
které v  případě vyslání signálu 
nouze budou přenášet obraz do 
operačního střediska městské 
policie tak, aby bylo okamžitě 
jasné, o jakou nouzovou situaci 
se jedná.  (pur)

Karamboly na 
přechodech

MOST – Dopravní policisté 
na Mostecku vyjížděli ke dvě-
ma dopravním nehodám, při 
kterých  došlo ke střetu vozidel 
s chodci. V ulici Zdeňka Štěpán-
ka přecházela kolem 17.20 hodi-
ny žena po vyznačeném přecho-
du pro chodce, když o ni zavadil 
řidič motorového vozidla znač-
ky Seat. „Seniorka upadla na vo-
zovku a byla s lehkým zraněním 
převezena do nemocnice. Alko-
hol nebyl u účastníků nehody 
zjištěn,“ informovala policejní 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková.

Druhá nehoda se stala o půl 
hodiny později v Litvínově. Tam 

se mladá řidička osobního vozi-
dla značky Fiat střetla s dívkami, 
které přecházely v  ulici Vald-
štejnská silnici po přechodu pro 
chodce. Nezletilé chodkyně byly 
převezeny do nemocnice. De-
chová zkouška na alkohol byla 
u řidičky negativní. Hmotné 
škody nevznikly.  

Zaměřeno na 
technickou

ÚSTECKÝ KRAJ – Doprav-
ně bezpečnostní akce zaměřená 
na kontrolu technického stavu 
vozidel proběhla v  uplynulých 
dnech v  celém Ústeckém kraji. 
Policie do ní nasadila 47 poli-
cistů, kteří zkontrolovali 415 
vozidel a zjistili celkem 153 

dopravní přestupky. Řidičům 
byly za tyto přestupky uloženy 
blokové pokuty ve výši 53  800 
korun. Správním orgánům obcí 
bylo oznámeno 25 závažnějších 
přestupků. Nevyhovující tech-
nický stav zjistili policisté u 48 
vozidel. Následovalo překroče-
ní nejvyšší povolené rychlosti, 
které policisté řešili ve 24 pří-
padech. Bezpečnostní pásy ne-
použilo 18 řidičů, za nepoužití 
zádržného systému pokutovali 
policisté ve 2 případech a ve 3 
případech zaznamenali překro-
čení hmotnosti vozidla. Požití 
alkoholických nápojů před jíz-
dou řešili policisté se  2 hříšní-
ky. Kromě toho u sebe 1 řidič 
neměl řidičský průkaz. „Při 
kontrolách nákladních vozidel 

policisté řešili v  16 případech 
porušení mezinárodní dohody 
AETR, v 8 případech nedodržení 
bezpečnostních přestávek a doby 
jízdy v 6 případech porušení 
silničního zákona,“ doplnila 
krajská policejní mluvčí Šárka 
Poláčková.

Nechtělo se mu do 
vězení

MOST – Nástup do vězení 
oddaloval 28letý muž z Mostu. 
Na toho vydal Okresní soud 
v  Mostě příkaz k  dodání do 
výkonu trestu odnětí svobody. 
Muž měl do věznice nastoupit 
do konce října. To však neuči-
nil, i když si výzvu k  nástupu 
do věznice převzal osobně již 

v  září. „Policie po muži pátrala 
a v  minulém týdnu ho objevila 
v bytě rodičů. Muže hlídka našla 
schovaného v  bytové komoře,“ 
informovala Ludmila Světlá-
ková. Mostečan si od policistů 
převzal záznam o sdělení pode-
zření ze spáchání přečinu maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. Ještě týž den byl 
předán pracovníkům vězeňské 
služby.

Bitka bez motivu 
LITVÍNOVSKO – Napa-

dení dvou mužů u jedné litví-
novské restaurace řešili poli-
cisté začátkem listopadu kolem 
čtvrté hodiny ranní. V prostoru 
východu z  restaurace tam měli 
napadnout dva muži dvojici 

kamarádů. „Podezřelí ve věku 
36 a 23 let se s  neznámou dvo-
jicí nejprve bavili a poté došlo 
ke slovní rozepři. Po ní mladší 
z  podezřelých napadl několika 
ranami pěstí do obličeje 25letého 
muže a poté se pustil pěstmi do 
jeho o rok staršího kamaráda. 
Toho povalil na zem a druhý 
podezřelý, 36letý muž, ho kop-
nul do hrudníku a přidal několik 
ran pěstí do obličeje a břicha,“ 
popsala bitku mluvčí Ludmila 
Světláková. Oba napadení muži 
měli viditelná zranění, se který-
mi lékařské ošetření nevyhleda-
li. Oba podezřelí si převzali od 
policie záznam o sdělení pode-
zření ze spáchání přečinu výtrž-
nictví.

(sol) 

porušené paragrafy

Teplárna podpořila bezpečnost ve městě

Dotace pro znevýhodněné děti? 
Janovská škola si na ně nesáhne!

Velitel Zdeněk Urban předvedl novinky Velitel Zdeněk Urban předvedl novinky 
v bezpečnosti starostce města Kamile v bezpečnosti starostce města Kamile 
Bláhové a řediteli Severočeské Bláhové a řediteli Severočeské 
teplárenské a.s. Pavlu Horákovi.teplárenské a.s. Pavlu Horákovi.
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29. 11. od 17.00 h park u OÚ:  
VÁNOČNÍ TRHY A 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU od 17.30 h  Můžete si ochutnat svařáček a zároveň se přijít pochlubit vánočními dobrotami a výrobky.  
 
5. 12. od 16 h na sále KD: 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikulášská diskotéka a čertovské soutěže.  
6. 12. od 14 do 16 h ve firmě NBW s.r.o. 
ADVENTNÍ NEDĚLE Ukázky prací dřevařské výroby, dětské dílničky, výroba svíček, občerstvení, prohlídka expozice hraček.   
9. 12. od 18 h  park u OÚ 

KOLEDY ZPÍVÁ CELÉ ČESKO 
 
12. 12. od 14 h v Sokolovně 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
PRO DĚTI 
 
 
 

 
19. 12. autobusový zájezd 
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY Přihlášky na OÚ, cena 100,- Kč. 
 
20. 12. od 14 h v muzeu 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Nejen děti si mohou umístit na vánoční stromeček doma vyrobenou ozdobu či přáníčko. Následuje soutěž o nejchutnější vanilkový rohlíček. Cukroví přineste s sebou na místo konání. 
 
23. 12. od 18.30 h park u OÚ 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO Mostečtí skauti přivezou Betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů.  
24. 12. od 22 h u kostela sv. Michaela 

PŮLNOČNÍ NEPŮLNOČNÍ Starosta zve na svařák.  
26. 12. od 10 h v Sokolovně 

VÁNOČNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISU 

www.novavesvhorach.cz 

NOVÁ VES V HORÁCH – Na svoz bioodpadu získala Nová Ves v Ho-
rách dotaci z ministerstva životního prostředí. Za ministerské pení-
ze pořídili horalové kontejnerové vozidlo a štěpkovač.

Na projekt Svážení bioodpa-
du v Nové Vsi v Horách získala 
obec dotaci 3,5 mil. Kč. Spolu-
účast obce je deset procent. „Za 

dotaci jsme si pořídili kontejne-
rové vozidlo IVECO, štěpkovač 
a 82 kompostérů. Kompostéry 
rozdáme obyvatelům obce. Díky 

projektu hodně ušetříme. Bude-
me soběstační v oblasti nakládá-
ní s  bioodpadem. Prostředky na 
vyvážení bioodpadu zatěžovaly 
obecní rozpočet,“ pochvaluje 
si projekt starosta obce David 
Kádner. Do budoucna uvažuje 
starosta také se zřízením obecní 

kompostárny. „Plánujeme zřízení 
kompostárny s využitím bývalých 
silážních jam v  Nové Vsi v  Ho-
rách. Ty jsou v současné době ne-
využité. Chceme do toho ale jít, až 
bude vyhlášena výzva a budeme 
mít šanci sáhnout si opět na dota-
ci,“ doplnil David Kádner.  (pur)

NOVÁ VES V HORÁCH – Starosta 
nové Vsi v Horách David Kádner 
připravuje pro obyvatele „své“ 
obce překvapení. Už v srpnu se 
mu podařilo získat starý dům 
sousedící s  obecním parkem 
a přestavuje ho na spolkový 
dům určený pro setkávání oby-
vatel a činnost obecních spolků.

Patrový dům s  velkým po-
zemkem pořídila obce lacino. 
Polovinu dostala za korunu od 
státu, druhou polovinu koupi-
la v  dražbě za devadesát tisíc 
korun. „Dům chátral, nikdo se 
o něj nestaral. Přitom je na vý-
borném místě. Zahrada sousedí 
s naším parkem. Měl jsem s tím 
domem plány, jen jsme ho mu-
seli získat. To se v  srpnu poda-
řilo. Rekonstruovat chceme opět 
z  dotace. V  příštím roce by měl 
být připravený projekt,“ říká sta-
rosta David Kádner. Ve zrekon-
struovaném domě bude prostor 
pro činnost všech spolků, které 
v  obci působí. V  přízemí bude 
velká herna pro děti a spole-
čenská místnost, kterou budou 

moci obyvatelé obce využívat 
při pořádání různých slav-
ností, svateb, rodinných oslav 
a podobně. „Součástí projektu je 
i úprava zahrady. Ta navazuje na 
obecní park. Děti si během oslav 
a různých akcí budou moci bez-
pečně hrát venku v zahradě, pří-
padně pokračovat v  činnostech 
v parku,“ plánuje David Kádner. 
V  objektu by po jeho otevření 
měl být správce, který by o něj 
pečoval a dohlížel na dodržo-
vání pravidel. Navazovat bude 
také na Informační centrum 
v  Nové Vsi v  Horách. „Chceme 
tímto projektem podpořit činnost 
spolků. Ty jsou pro společenský 
život v horské obci velmi důleži-
té. Nově nyní například vzniká 
nový spolek v  Mníšku. Soustře-
dí se výhradně na kulturní akce 
a na propagaci regionálních ře-
mesel,“ prozradil David Kádner. 
Dále v  Nové Vsi v  Horách pů-
sobí například Spolek žen, Sbor 
dobrovolných hasičů, TJ Sokol 
Nová ves v Horách a další spol-
ky a sružení.  (pur)

LITVÍNOV – Netradiční způsob, jak podpořit litvínovský psí útulek, 
vymyslela Niki Lašová. Společně se skupinou dobrovolníků připra-
vila a nafotila kalendář, ve kterém jsou jako modelové také pejsci 
z útulku. Výtěžek z kalendáře půjde na podporu opuštěných pejsků 
v Litvínově.

„Sama mám doma několik 
pejsků a chtěla jsem si udělat 
kalendář s  jejich fotkami jen 
sama pro sebe. Protože ale často 
chodím do útulku a snažím se 
pomáhat opuštěným psům, tak 
mě napadlo, udělat kalendář 
pro psí útulek,“ líčí, jak nápad 
vznikl, Niki Lašová. Svůj nápad 
popsala na facebooku. Pak se 
ukázala síla tohoto sociálního 
kanálu. „Přihlásilo se asi šede-
sát lidí, kteří se chtěli fotit a akci 
podpořit. Vybrala jsem na každý 
měsíc někoho. Pak jsem oslovila 
fotografa a půjčovnu společen-
ských šatů z Litvínova. Samotné 
focení jsme zorganizovali přímo 
v  psím útulku v  Litvínově. Bylo 
to úžasné. Modelové se vzájem-
ně neznali, ale práce s nimi byla 

skvělá. Děkuji všem, kdo se na 
tvorbě kalendáře podíleli,“ říká 

dále Niki Lašová. Kalendář vyšel 
v nákladu sto kusů. Za 190 Kč si 
ho mohou lidé koupit v  psím 
útulku v  Litvínově, v  půjčovně 
společenských šatů Diamond 
v Litvínově, prodává se také na 
služebně Městské policie Litví-
nov. Z každého kalendáře půjde 

130 Kč na podporu útulku. Už 
dnes je většina kalendářů pro-
daná.  (pur)

BUDAPEŠŤ – Na mezinárodním Big Bandovém festivalu v Budapešti 
reprezentoval Českou republiku Junior Big Band Základní umělecké 
školy z Litvínova. Litvínovský soubor svým výkonem porotu zaujal 
a umístil se ve zlatém pásmu nejnáročnější soutěžní kategorie.

V listopadu se konal v Buda-
pešti 15. ročník Big Bandového 
festivalu. V  rámci dvoudenní 
soutěžní přehlídky si mohli 
návštěvníci festivalu poslech-
nout bezmála dvě desítky ja-
zzových kapel z  Maďarska, 
České republiky, Slovenska 
a Finska. Mimo soutěž vystou-
pil navíc v  sobotu večer jako 
zvláštní host festivalu vyni-
kající slovinský Jazz Punt Big 
Band. Soutěžního festivalu se 
zúčastnil jako jeden ze dvou 
českých orchestrů i Junior Big 
Band Základní umělecké školy 

z  Litvínova, který svým výko-
nem velice zaujal mezinárodní 
porotu a umístil se ve zlatém 
pásmu nejnáročnější soutěž-
ní kategorie. Díky vstřícnosti 
organizátorů festivalu mohli 
strávit členové litvínovského 
orchestru v Budapešti další dva 
dny, během nichž si prohlédli 
město a zúčastnili se též besedy 
s  místními učiteli. Koncert na 
této besedě a vzájemná výměna 
zkušeností a názorů byly pro 
obě strany velmi přínosné a za-
jímavé. Po návratu z Maďarska 
se Junior Big Band začal hned 

připravovat na další vystoupe-
ní, která jej čekají například 
letos v  prosinci v  Litvínově, 

nebo v příštím roce na různých 
místech v  České republice, ve 
Španělsku a v Německu.  (pur)

Neznámý vtipálek vystrašil obyvatele Litvínova. Vedle nádo-
by na bioodpad vyhodil dokonale zabalenou „mrtvolu“. Děsivý 
nález ohlásila jedna z náhodných kolemjdoucích strážníkům. Ti 
při bližší kontrole zjistili, že je to jen fi gura lidského těla umně 
vymodelovaná ze starých hadrů.  (pur)

Překvapení pro horaly

Litvínovský psí útulek má vlastní kalendář

Junior Big Band zahrál v Budapešti

Starosta Nové Vsi chce kompostárnu
Junior Big Band.Junior Big Band.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

MOST – Nadějná devatenáctiletá boxerka Fabiana Bytyqi, mistryně 
světa v kickboxu a vicemistryně republiky v amatérském boxu, se 
stala tváří nového salonu krásy v Mostě – Studia IN – které se ote-
vírá na bulváru Skupy. Jak jde spolu ruku v ruce krása a tvrdý sport 
a proč se stala tváří salonu právě tato mladá dáma s tvrdou pěstí, 
jsme se zeptali v následujícím rozhovoru. 

Můžete našim čtenářům při-
blížit, který přesně druh spor-
tu děláte, jaké máte za sebou 
úspěchy a proč právě box vás 
tolik baví?

Teď se momentálně zabývám 
klasickým boxem. Předtím jsem 
dělala kickbox a thajský box. 
V  kickboxu jsem získala titul 
mistryně světa a v  amatérském 
boxu jsem vyhrála zatím druhé 
místo na mistrovství ČR a prá-
vě jsem odstartovala profi  ka-
riéru. A proč mě baví boxovat? 
Asi i proto, že se u toho můžu 
perfektně vybít a odreagovat se. 
Začínala jsem už odmalička, ve 
čtyřech letech s karate. Po něko-
likaleté závodní dráze jsem pře-
šla ke kickboxu a odtud vedla 
moje cesta k thajskému a klasic-
kému boxu.

Odkud pocházíte, máte ne-
tradiční jméno…?

Maminka je Češka. Táta po-
chází z Kosova - z Albánie, pů-
vod mám tedy odsud. Já jsem se 
ale už narodila tady, v Ústí nad 
Labem a tady také žiju. 

Jak jde podle vás spolu do-
hromady krása a tvrdý sport, 
kterým žijete? Proč jste se sta-
la tváří salónu a jak jste rea-
govala na tuto nabídku Studia 
IN?

Není to tak, jak si spousta lidí 
myslí, že boxer musí být hloupý. 
Naopak. Myslím si, že naopak 
musí být chytrý a přemýšlet – 
třeba nad tím, jak a kdy uhnout, 
přesně si to umět se soupeřem 
načasovat. Je to i o té práci v hla-
vě. Salon si mě vybral jako svou 
tvář hlavně kvůli tomu, aby byl 
právě vidět kontrast mezi tím, 
že jsem boxer – protože si kaž-
dý většinou představí nějakého 
nevzhledného hromotluka – 
a tím ukázat, že mám i druhou 
stránku. Hned jsem na to kývla, 
protože je to skvělá propagace 
nejen pro mě, ale zároveň i po-
moc pro studio. 

Co vás ještě baví kromě bo-
xování? Máte ještě nějaké ko-
níčky vedle toho?

Baví mě především boxování, 
což je zároveň i můj velký ko-
níček. Ale ráda dělám i sporty, 
které box doplňují, což je třeba 
běhání, plavání, občas brusle, 
fi tko apod. 

Jak jsou vám blízké salony 
krásy – jste jejich častou ná-
vštěvnicí? 

Přiznám se, že zkrášlovací 
studia moc nenavštěvuju. Mám 
totiž dva tréninky denně, takže 
pořádně nestíhám a není na to 
čas. Musím ale říci, že toto byla 
příjemná změna, když mě tady 
tak pěkně nalíčili a hezky se 
o mě starali. Pokud mi zbyde 
čas a budu moci, tak bych ur-

čitě ráda i dál využívala zdejší 
služby.  

Je pro vás osobně jako pro 
sportovce důležitý vzhled?

Za sebe mohu říci, že ano. 
U boxerek vybírají do jednot-

livých stájí sportovkyně hod-
ně i podle vzhledu, aby měly 
dobrou propagaci a bylo dobré 
promo. U chlapů je to jedno, 
protože mohou vypadat, jak 
chtějí. Tam záleží hlavně na 
tom, jak boxují. U žen je to troš-
ku i o tom, aby se líbily a byly 
také trochu prodejné do reklam. 
Pečovat tedy o sebe musíme. 
Myslím si, že to je také pro lidi 
zajímavé, když přijde hezká hol-
ka a pak se pere v ringu. Víc je 
to zaujme.    

Jaké zkrášlovací procedury 
nejvíc využíváte?

Nejvíc asi manikúru. Ale teď, 
když jsem musela nehty sun-
dat, je to hlavně kadeřník. Líbí 
se mi také móda. Na každý 
galavečer máme jiné oblečení. 
Vždycky máme společenské 
šaty. Často jezdím do zahrani-
čí, například do Německa, kde 
je to navíc takové honosnější, 
večery bývají i v kasinech, a po-
dle toho se odvíjí také oblečení. 
I na boxerské zápasy se snažím 

úbory střídat a obměňovat. 
Není to priorita, ale z mé strany 
se snažím nebýt pořád stejná. 

Změnila byste na sobě něco, 
co se týče fyzického vzhledu, 
případně vlastností?

Chtěla bych mít hodně kudr-
naté vlasy. Jinak asi nic. Jsem, 
jaká jsem a nic s tím nenadělám. 
A ani nic dělat nechci. 

Které služby vás nejvíc oslo-
vily v  mosteckém Stu-
diu IN?

Určitě ma-
n i k ú r a . 
Proto-
ž e , 

když si nalakuju nehty a mám je 
v rukavicích, tak se do druhého 
dne oloupou. Gelové nehty, jak 
rychle odrůstají, tak se musí ne-
ustále zkracovat. Navíc nejsou 
ani pohodlné v rukavicích a ně-
kdy jsou při úderech i bolestivé. 

Ve 
S tu -

diu IN 
mě zaujala 

zdejší nabídka speciálních 
laků na nehty, především pak 
shellac či strip lac. Jsou přírod-
nější, aplikují se přímo na nehet, 
který se potáhne stejně jako lak 
na nehty, ale vydrží daleko déle 
a jen tak se neoprýskají. Odpa-
dají tak starosti a ušetří se čas.

Jak se vám v mosteckém sa-
lonu IN celkově líbilo?

Když jsem si zadala do navi-
gace adresu salonu a přijela jsem 
do této ulice, tak jsem si Studia 
IN hned všimla. Nikde jsem ho 
nemusela hledat a ptát se. Cíti-
la jsem se tu bezvadně a hodně 
příjemně. Žádné obrovské pro-
story, ale útulno a čisto. Světlé 
barvy a decentní doplňky mi 
lahodily. Byla tu navíc taková 
domácí atmosféra. V recepci se 
mne hned ujali a obsloužili mě, 
nabídli mi občerstvení…

Jakou tu mají nabídku slu-

žeb, co byste tu chtěla určitě 
třeba ještě vyzkoušet nebo 

jste vyzkoušela a oslovilo 
vás to?

Myslím si, že právě 
nabídka škály služeb je 
perfektní. Tak akorát, 
co běžná žena potře-
buje mít. A tady je to 
všechno pohromadě. 
Ať je to manikúra, 
pedi kúra, masáže, ka-
deřnictví, líčení, solá-
rium a pak také „vychy-
távky“, respektive lákavé 

novinky, které široko da-
leko nejsou. Je to první 

studio na severu, které pro-
paguje body wraps. Jsou to 

speciální bahenní zábaly, které 
detoxikují tělo, zbavují únavy, 
podporují správné zažívání, 
zbavují únavy a prostě je to 
také hodně příjemný relax. Pak 
se mi také hodně líbilo líčení. 
Cítila jsem se v tom velmi dob-
ře, nebylo to nic přehnaného 
a výrazného, což mi perfektně 
vyhovuje. 

Komu byste doporučila 
zdejší služby?

Určitě nejen ženám. Myslím 
si, že je to i výborná inspirace 
pro muže, když chtějí udělat 
svým přítelkyním, manželkám 
či známým radost. Pořídit tu 
totiž mohou i poukázky na Vá-
noce, k  narozeninám a podob-
ně. Nemusí dlouze nad ničím 
přemýšlet a mají výborný dárek, 
který ženy a dívky určitě potě-
ší a mají z  čeho vybírat. Navíc, 
když si nebudou přesně vědět 
rady, nemusejí ztrácet hlavu, 
protože v salónu mají příjemný 
personál, který své práci rozumí 
a jistě i dobře poradí vhodnou 
službu. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Boxerka Fabiána Bytyqi se stala tváří 
mosteckého salonu krásy - Studia IN
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Najdete nás na facebooku: In
 stu

dio

Tel.: 
+420 606 888 333

Salon najdete na ulici J. Skupy v Mostě.Salon najdete na ulici J. Skupy v Mostě.
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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 to-
hoto 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
 ■ Důchodce koupí obraz a hodi-

ny – i poškozené, hledám zkuše-
ného fi latelistu – serióznost. Tele-
fon: 737 545 100

 ■ Prodám TV Samsung – 
UE50F5570, 1 135x741 cm, PC: 17 
990 Kč, nyní 9 000 Kč, rok výroby 
2013, málo hraná. ZN: stěhování. 
Telefon: 723 035 568

 ■ Střešní box na auto 140x40x80 
cm. Telefon: 723 035 568

 ■ Nabízím spoustu hezkého 
oblečení pro miminko - dvojča-
ta, velikost 0-6 měsíců, neutrální, 
dvojmo, vše jako nové, praktické, 
cena dohodou, levně. Telefon: 776 
134 971

 ■ Nabízím tašku zábavných ča-
sopisů za poslední 2 měsíce, 50 Kč, 

možno zaslat. Telefon: 737 586 243
 ■ Prodám vojenský dalekohled 

z válečné doby, německého pů-
vodu, cena dohodou. Telefon: 607 
438 651

 ■ Prodám obraz od akademické-
ho malíře: Jožka Florian „Sluneč-
nice“ z roku 1973, cena dohodou. 
Telefon: 607 438 651

 ■ Koupím fi gurální porcelán 
Royal Dux Duchcov, tančící páry, 
akt a jiné. Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím staré hračky z doby 
socialismu, mašinky a vláčky, sta-
vebnici Merkur, auto na bowden, 
pásák a jiné. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám domácí pekárnu Elect-
rolux, nová, 1 000 Kč, novou cyklis-
tickou přilbu, originální balení pro 
náročné, dříve 1 300 Kč, nyní 600 
Kč. Hezký dárek na Vánoce. Most. 
Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám dětskou vaničku, 
modrá, protiskluzová, 150 Kč, dá-
rek nočníček + prkénko na WC. 
Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám depilační strojek 
Braun, nový, 200 Kč, bezdrátovou 
klávesnici, bílá, 200 Kč, rádio Sen-
cor SC 221E-Q, stříbrný, perfektní 
stav, 300 Kč. Most. Telefon: 607 
454 139

 ■ Prodám rotoped, 1 500 Kč. Te-
lefon: 778 408 998

 ■ Prodám 4 plastové židle – bílé, 
vhodné na chatu nebo zahradu. 
Telefon: 723 085 088

 ■ Prodám ložnici z roku 1964 (to-
aletka, noční stolky 2 ks, dvojpo-
stel, třídveřová skříň, dvoudveřová 
skříň). Cena 3 000 Kč. Telefon: 721 
777 132. Chomutov

 ■ Daruji starší obývací stěnu. Te-
lefon: 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 Insport-

line, PC 2 290 Kč, nastavitelná zá-
těž, boční nášlap, gumová táhla s 
rukojetí, nosnost 100 kg, vhodné 
pro domácí použití. Nepoužívaný. 
Prodám za 1 000 Kč. Telefon: 724 
126 835

 ■ Prodám mlýnek na maso Dor-
kert 22, osazen na pracovním sto-
le elektormotorem 380 V a převo-
dovkou. Cena dohodou. Telefon: 
728 102 013

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, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

 ■ Kdo by měl zájem o oblečky na 
miminka dvojčáta od narození, od 
nejmenších velikostí do 6 měsíců 
dvojmo, praktické i hezké, balík 
věcí – 1 000 Kč. Telefon: 776 134 
971

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, Hut-
nická ulice, čtvrté patro s výta-
hem, v bytě nová kuchyňská lin-

ka, plastová okna. Dům zateplen. 

Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč. 

Telefon: 731 667 446

 ■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v 

Mostě. Volejte na telefon: 775 279 

229

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám přítelkyni pro nezá-

vazný vztah, pokud možno štíhlej-

ší postavy a věk okolo 45 let z okolí 

Mostecka. Telefon: 702 917 726

 ■ Muž 37 let, pohledný, sportovní 

postavy, hledá ženu do 45 let, děti 

nejsou překážkou, na vzhledu mi 

nezáleží, ale na dobrém srdci ano. 

Pokud tu někde jsi, tak se ozvi. PS: 

redakce

 ■ Muž 30 let, svobodný, prý po-

hledný, hledá ženu do 50 let k 

vážnému seznámení. Mám rád 

přírodu, cestování apod. Pokud jsi 

také láskou zklamaná jako já, tak 

se ozvi. PS: redakce

 ■ Rozvedený, bezdětný, neku-

řák, 62/164/72 kg, hledá hodnou 

ženu z Mostu a okolí, vážný vztah. 

Telefon: 702 810 302

 ■ Muž 57, Louny, rád spozná 

ženu, ktorá si dokáže vážiť hod-

noty srdca, žijem na ubytovně, 

ak hladáte majetky, nevolajte, ja 

hladám šancu života, lásky, úcty, 

opory. Telefon: 775 427 706

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

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

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

27. 11. 2015 od 19 hodin POSTŘIŽINY

Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezamě-

nitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru.

30. 11. 2015 od 19 hodin REVIZOR derniéra

Gogol v anekdotickém příběhu přesně vystihl podstatu úplatkářství, vrtkavosti morálky a 

pokřivenosti společenských vztahů. A to vše nesmírně vtipně, s nadsázkou a jasnozřivě. 

Revizor je nestárnoucí komedie, v níž účinkujeme všichni. Velká scéna.

1. 12. 2015 od 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE A SKUPINY BACILY

Během vánočního koncertu v adventním čase představí Václav Neckář nejen písničky z 

nejnovějšího vánočního alba Mezi svými, ale zazní i další písničky a balady této legendy 

české popmusic.Velká scéna. Vstupné: 300 Kč 

3. 12. 2015 od 19 hodin TŘI SESTRY 

Tajemná, radostná i posmutnělá hra o lidech, kteří uvízli ve vlastním životě, ve vzpo-

mínkách i snech. Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty světové dramatické literatury. 

Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající divadelní zážitek. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 

28. 11. 2015 od 10 hodin a od 17 hodin VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Nová autorská vánoční pohádka Divadla rozmanitostí. Už od podzimu mají rodiče plno 

práce s přípravou letošních Vánoc. Na nic se nesmí zapomenout a hlavně je potřeba si 

pospíšit, protože obchody už jsou plné lidí. V tom předvánočním shonu si dospělí ani ne-

stihli všimnout, že pro ně děti chystají velké štědrovečerní překvapení, s jehož přípravou 

jim pomáhá také dobrý duch Vánoc.

Pro děti od tří let.

CITADELA LITVÍNOV 

3. 12. 2015 od 19 hodin TRAVESTI SKUPINY

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV 

5. 12. 2015 od 16 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA a MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Pohádku inspirovanou Hansem Christianem Andersenem napsala Jana Galinová. Hudba 

a texty písní Jan Turek, choreografi e Lenka Masárová, scéna Hynek Dřízhal a Jurij Galin, 

kostýmy Tomáš Kypta. V režii Jurije Galina hrají Andrea Traganová, Kristýna Lišková, 

Michal Žižka, Petr Kozák, Robert Stodůlka, Kamila Raková, Jana Galinová a Lukáš Masár. 

Do divadla přijde Mikuláš s čertem a andělem. Upozorňujeme rodiče, že je nutné se na 

to přichystat.

Kolik vážíš? ptá se jedna postarší dáma druhé. „Nó,“ protahuje ta druhá, „s brýlemi padesát kilo.“
„A bez brýlí?“ (TAJENKA)

Prodáme komerční objekt 
v ulici kpt. Jaroše čp .99

kontakt: 602 627 884

Prodám zachovalý, funkční šlapací 
stroj MINERVA. Téměr nepoužíva-
ný, cena 500 Kč. Telefon: 607 655 
455. Most
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V neděli na derby 
s Karlovými Vary

Další domácí utkání se-
hraje mistrovská Verva na 
ledě Zimního stadionu Ivana 
Hlinky v  Litvínově v  nedě-
li 29. listopadu, kdy přivítá 
v  podkrušnohorském derby 
tým Energie Karlovy Vary. 
Zápas začíná netradičně 
v 15.30 hodin. 

Most v pondělí proti 
Šumperku

Hokejisté prvoligového 
HC Most se doma představí 
po krátké sérii zápasů venku. 
Stane se tak v pondělí 30. lis-
topadu, kdy se na jejich ledě 
představí Salith Šumperk. 
Střetnutí začíná tradičně 
v 17.30 hodin.

Mladíci z Litvínova 
dostali pozvánku 

do repre
Dva hráči mladšího do-

rostu Litvínova byli pozváni 
na akci reprezentace do 16 
let. Jednodenní kemp v Led-
či nad Sázavou, kterého se 
zúčastní také Ondřej Dufek 
a Lukáš Vacín, se bude konat 
1. prosince. Svěřenci Petra 
Hakena během kempu ode-
hrají také jedno modelové 
utkání.

Krasobruslařky 
z Mostu byly 

v Roudnici
Mostecké krasobruslař-

ky se prosadily na závodech 
v Roudnici nad Labem. Zlato 
vybojovaly Eva Blahoutová 
a Sophia Kučabová. Stela 
Nováková byla pátá, Ema 
Jančárková dvanáctá, Saša 
Vitmayerová  sedmá a osmé 
místo patřilo Štěpánce Ma-
říkové. 

Ženy přehrály Kladno 
a vyzvou Pardubice
Hokejistky HC Litvínov 

byly úspěšné v duelu s Klad-
nem, které o víkendu pora-
zily 6:2. V tabulce se dostal 
tým o jediný bod za první 
Kladno, má ale ještě zápas 
k dobru. V sobotu 28. listo-
padu vyzve Pardubice. Utká-
ní se hraje na spodní ledové 
ploše od 18.30 hodin. 

Dorostenci mají další 
moravský skalp

Házenkářští dorostenci 
HK Baník Most se v  elitní 
společnosti skvěle zabydleli. 
V  neděli přidali na domá-
cím hřišti další výhru, když 
35:31 (13:14) porazili tým 
Frýdku-Místku. V  tabulce 
jsou v  klidném středu s  de-
víti body.

Kuželky

Výsledky 7. kola krajského 
přeboru skupiny A: Žatec - 
Kadaň 8:0, Teplice - Údlice 
2:6, Chomutov - Most 5:3, 
Bílina - Bílina B 5:3, Spořice 
- Vejprty 3:5.

 Na zkoušku přichází 
dvojice útočníků

Prvoligový HC Most po-
siluje. Na měsíční zkoušku 
přichází dvojice útočníků. 
Jedná se o Martina Baránka 
(naposledy Ústí nad Labem) 
a Lukáše Rindoše (naposledy 
Schweinfurt). (jak)

24. kolo TELH

neděle 

29. listopadu 
2015

15:30 hodin

HC VERVA
Litvínov

HC Energie
KARLOVY VARY

Přijďte
nám
fandit!

Peter Jánský

MOST/MĚDĚNEC - Během uply-
nulého víkendu  proběhlo sou-
středění kickboxerů ze sportov-
ního klubu Leon. Soustředění 
pojal hlavní trenér Petr Václa-
vík starší jako součást přípravy 
před vrcholnou událostí oddílo-
vého dění, kterou je mezinárod-
ní turnaj CHRISTMAS CUP 2015. 

Pro nejmenší sportovce bylo 
přínosné, že si mohli během 
přípravy zatrénovat s  oddí-
lovými kolegy, kteří už se již 
zúčastnili soutěží na nejvyšší 
úrovni. „Mohu jmenovat čer-
stvého dvojnásobného mistra 
a vicemistra světa Bohdana 
Bártu, který se letos zúčastnil 

dvou mistrovství světa asociací 
WKU a WKA a z  obou turna-
jů si přivezl zlatou, stříbrnou 
a bronzovou medaili. Bohdan 
stanul na stupních vítězů hned 
v  několika disciplínách, bylo to 
v  Semicontactu, Lightcontak-
tu a v  Kick Lightu,“ uvedl Petr 
Václavík a dodal: „Pevně vě-
řím tomu, že příprava, kterou 
sportovci pod vedením trenérů 
a zkušených oddílových kolegů 
absolvovali, přinese ovoce a 28. 
listopadu 2015 si ve sportovním 
areálu Albrechtická během 
turnaje CHRISTMAS CUP 
2015 zaslouženě vybojují poháry 
a medaile.“  (nov)

Soustředění jako 
příprava na CHRISTMAS 

CUP 2015

BRATISLAVA – S  povinnými 
body se vrátil tým Černých an-
dělů z  interligového utkání 
v  Bratislavě, kde se utkal s  do-
mácím ŠKP. 

Pouze v  úvodu domácí do-
kázali s  hráčkami mosteckého 
Baníku držet krok. Potom už 
Černí andělé své soupeřky jasně 

přehrávali a nakonec si odvezli 
vysoké vítězství. 

ŠKP Bratislava vs. DHK Baník 
Most 19:35 (12:17). Nejvíce bra-
nek: Szabo 4, Pastorková 4, Vani-
nová 4 – Jeřábková 7, Matoušková 
5, Szarková 5. Rozhodčí: Daňo, 
Sabol. Sedmimetrové hody: 10/3 
– 0/0. Vyloučení: 2:6.  (jak)

LITOMĚŘICE - Během uplynulého víkendu se v  Litoměřicích konal 
Oblastní přebor v plavání krajů Ústeckého a Libereckého pro dva-
náctileté a starší žactvo. Litvínovští plavci přivezli celkem 20 medai-
lí, včetně dvou titulů oblastního přeborníka. 

Třináctiletý Adam Novák vy-
bojoval ve výrazných osobních 
rekordech dvě zlaté medaile na 
tratích 100 m a 200 m motýl 
a právem si připsal tituly oblast-
ního přeborníka. K tomu získal 
ještě čtyři stříbra na tratích 200 

m prsa, 200 m volný způsob, 
200 m polohový závod a 400 m 
polohový závod. 

O šest medailí se postarala 
třináctiletá Anna Haselberge-
rová, když vybojovala 3x stříbro 
na tratích 100 m polohový zá-

vod, 400 m polohový závod, 100 
m znak a 3x byla na bronzovém 
stupínku v závodech 100 m vol-
ný způsob, 200 m znak a 200 m 
polohový závod.

Dařilo se i Adéle Emě Dvořá-
kové, která v kategorii čtrnácti-
letých získala stříbrnou medaili 
na trati 100 m motýl a 3x byla 
bronzová na tratích 200 m mo-
týl, 200 m polohový závod a 400 
m polohový závod.

V  kategorii čtrnáctiletých 
žáků vybojoval 3 medaile Ond-
řej Wohl, když dohmátl 2x dru-
hý na tratích 100 m znak a 200 
m znak a bronz si připsal na 100 
m polohový závod.

Také v dorostenecké kategorii 
měl Plavecký klub Litvínov své-
ho zástupce, a to Jakuba Dietri-
cha, který vybojoval stříbrnou 
medaili na trati 200 m motýl. 

Oblastní přebor byl kvalifi -
kačním závodem pro žactvo na 
nadcházející zimní mistrovství 
České republiky.  (has, jak) 

MOST - Předposlední listopadovou neděli odehrál výběr Mostu svůj 
poslední podzimní zápas v  rámci celostátní Ligy malého fotbalu. 
Zástupcům Mostecké ligy malé kopané se podařilo navázat na svůj 
týden starý úspěch z hřiště Brna a opět zvítězit. Tentokrát v poměru 
7:3 na hřišti posledních Pardubic.

Přestože skóre zní jednoznač-
ně, nejednalo se, alespoň v prv-
ním poločase, o nijak jednodu-
ché utkání. Pardubice přivítaly 
Most na svém extrémně malém 
hřišti, na kterém normálně hra-
je své zápasy pardubická malá 
kopaná v modelu 4 hráči v poli 
a jeden brankář. 

Most nastoupil ve složení: 
Bíro - Kopas, Karaus, M. Ma-
cháček, Macko, Onuščák, Polák, 
Pyskatý a Režný.

V poločasu se šlo do šaten za 
stavu 3:4. Po změně stran pak 
stříleli branky pouze Mostečtí, 
kteří si tak po zásluze připsali 
vítězství a plný bodový zisk. 

„V prvním poločase jsme dle 
mého názoru zaplatili daň za 
náš pozdní příjezd, neboť kluci 
působili malátně a dělali hloupé 
chyby. V druhé půli to už ale byl 
ten tým, na který jsem zvyklý, 
a ke konci se kluci fotbalem již 

vyloženě bavili. Každopádně jim 
chci moc poděkovat jak za tento 
zápas, tak za celou první polovi-
nu sezony. Sice jsem před začát-
kem ligy vyhlásil útok na první 
polovinu tabulky, ale ani já jsem 
nebyl tak odvážný, abych pomýš-
lel na přímý boj o první místo. 
A podívejte se na nás teď. Zimu 
strávíme s Prahou v čele!“ řekl po 
zápase trenér mosteckého výbě-
ru Vojtěch Benda.

Praha podlehla na hřišti Pří-
brami a Most ji tak se šestnácti 

body dotáhl na čele tabulky. 
Praha je před ním v  tuto chvíli 
jen díky lepšímu skóre a v tomto 
pořadí oba týmy také stráví ce-
lou zimní přestávku. 

A co říkají statistiky? Všech-
ny zápasy odehrál v  zeleném 
mosteckém dresu jediný hráč, 
Tomáš Karaus. Kanadské bo-
dování výběru v  tuto chvíli ve-
dou s  deseti body David Mac-
ko (7+3) a Jakub Polák (5+5) 
a mosteckou svatyni bránili 
pětkrát Ondřej Bíro (průměr 
3,2 obdrženého gólu na zápas) 
a dvakrát Václav Šlégr (3,5). 
Most tak může směle vyhlížet 
druhou polovinu Ligy malého 
fotbalu, která začne na jaře. 

(jak)

PARDUBICE - Po výhře v  derby nad Chomutovem v  samostatných 
nájezdech si hokejisté úřadujícího mistra HC Verva Litvínov připsali 
další dva body. Tentokrát za vítězství 4:3 na ledě Pardubic. 

O vítězi opět rozhodovaly 
samostatné nájezdy, ve kterých 
tentokrát další bod pro Severo-
čechy trefi l Hanzl. V  normální 
hrací době se po dlouhé době 
dvakrát prosadil zkušený cen-
tr Piroš. Pardubice se v případě 
výhry mohly v  tabulce dotáh-
nout těsně na desátý Třinec.  
„Mohli jsme si v závěru utkání 

pojistit výhru za tři body, hlav-
ně v přesilovce pět na tři, kterou 
jsme ale sehráli hrozně. V závěru 
jsme pak byli rádi za dva body 
po nájezdech. Brali jsme výhru 
a body po dlouhé době, situace 
nebyla dobrá a na hráčích už to 
nechávalo následky. Proto věřím, 
že to mužstvu pomůže. Naše hra 
se v Boleslavi a v Třinci lepšila, 

ale body nám do dneška chyběly. 
Martynek? To vypadá asi na pět 
týdnů, jde o rameno, snad vazy,“ 
řekl po derby s Chomutovem 
trenér Ondřej Weissmann.

Stejný kouč pak komentoval 
i utkání v  Pardubicích. „Jsem 
rád, že si odvážíme dva body, pro 
nás jsou v současné situaci hodně 
důležité. Utkání pro nás nezačalo 
dobře, po hrubých chybách jsme 
prohrávali 2:0. Cením si toho, že 
mužstvo zabralo. Ve druhé tře-
tině jsme byli lepší, vytvářeli si 

šance a nepříznivý stav srovna-
li. Ve třetí třetině nikdo nechtěl 
udělat chybu, hrál se opatrnější 
hokej. Při nájezdech se štěstí při-
klonilo k  nám,“ řekl. Výsledky 
posledních dvou zápasů:

HC Verva Litvínov - Piráti 
Chomutov 3:2sn. (2:0, 0:1, 0:1 
– 0:0 – 1:0). Branky a nahráv-
ky: 2. Kubát (Jánský, Hübl), 10. 
Pavlík (Hübl, Lukeš), rozh. náj. 
Lukeš – 22. Rutta (Skinner, Čer-
venka), 60. Vondrka (Květoň). 
Rozhodčí: Hodek a Horák. Vy-

loučení: 10:8. Využití: 2:1. Divá-
ci: 5 364.

HC Dynamo Pardubice - HC 
Verva Litvínov 3:4sn (2:0, 0:2, 
1:1 - 0:0 – 0:1). Branky a nahráv-
ky: 4. Čáslava (P. Sýkora, Naho-
dil), 20. Marcinko (Redenbach), 
44. Nahodil (P. Sýkora, Rolinek) 
- 22. Piroš (F. Pavlík), 26. Piroš 
(Válek), 51.  Lukeš (F. Pavlík), 
rozhodující sam. nájezd Hanzl. 
Rozhodčí: Hejduk, Šindler - 
Bláha, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez 
využití. Diváci: 7 014.  (jak)

Verva doma porazila Chomutov a loupila v Pardubicích

Ze slovenské metropole 
se Černí andělé vrátili 

s povinnými body

Adam Novák se stal dvojnásobným 
oblastním přeborníkem v plavání

Mostečtí stráví zimní přestávku 
v Lize malé kopané na druhém místě
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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LITVÍNOV – Na půdě městské Galerie Radniční sklípek najdete tra-
diční inspiraci na vánoční výzdobu. Letos je tu 27 stromků, které 
ozdobili žáci a studenti litvínovských škol. 

Hlavní sál pak zaplnila svý-
mi hračkami, loutkami a návr-
hy divadelních výprav známá 
výtvarnice Marie Stejskalová. 

Na výstavě se podílely děti 
ze všech litvínovských škol. 
Pochlubily se svým uměním 
a fantazií. Kdyby bylo stromků 

Vánoce se blíží

V Galerii Radniční sklípek 
už voní vánoční stromky

dvakrát tolik, nezůstane žád-
ný bez ozdob. Natolik tradiční 
výstava Litvínováky chytla. Do 
galerie ale nelákají je ozdobe-
né stromky. Na předvánoční 
výstavě se podílela také vý-
tvarnice Marie Stejskalová. Ta 
vystavuje své loutky, hračky 
a návrhy divadelních výprav. 
Výtvarnice absolvovala Střední 
umělecko-průmyslovou školu 
v Praze-Žižkově. Zabývala se 
návrhem hraček, oděvů, pra-
covala v propagacích různých 
podniků. Působila v amatér-
ském loutkovém divadle Lout-
ka Litvínov. V roce 1987 bylo 
založeno Divadlo rozmanitostí 
v Mostě, kde 25 let, až do od-
chodu do důchodu, v dílně 
divadla vyráběla loutky, kulisy, 
rekvizity a hostovala zde jako 
výtvarnice. Marie Stejskalová 
ani v důchodu nesedí s rukama 
v klíně, čas od času se vrátí do 
Divadla rozmanitostí, aby mu 
pomohla svými nápady a ši-
kovností, vyrábí hračky svému 
vnoučkovi a také svým kama-
rádům a známým. Zlomek její 
dlouhodobé výtvarné činnosti 
je ke zhlédnutí v litvínovské 
galerii. Netradiční vánoční 
ozdoby, rukodělné výrob-
ky Marie Stejskalové jsou ke 
zhlédnutí do 23. prosince. Do 
stejného data mohou děti v ga-
lerii napsat Ježíškovi a dopis 
opatřit originálním razítkem 
andělské pošty.   (pur)


