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Čert chcípnul...
O víkendu si připomeneme 

Svatého Mikuláše. Světce 
a přítele dětí, patrona za-
jatců, biskupa, mučedníka 
a pomocníka v nouzi. 
Kult rozdávačného 
a moudrého  Mikuláše 
z Patrasu se sice hoj-
ně uctívá, i když jeho 
pravý význam dnes už 
sotvakomu něco řekne. 
Když jsem se začala 
zabývat myšlenkou, co 
v sobotu nadělím dětem 
do punčochy, mimoděk jsem si vzpomněla na jednu 
mikulášskou příhodu. Slyšela jsem ji před pár lety 
a docela mě pobavila. Snad pobaví i vás: Odehrá-
lo se to v jedné rodině, říkejme jí třeba Dolejškova. 
Táta Dolejška s mámou Dolejškovou se dohodli, že 
na Mikuláše postraší zlobivého syna Ondru. Pro-
tože pan Dolejška pracoval v divadle jako kulisák, 
rozhodl, že role čerta se ujme sám. Den „D“  zin-
scenovali Dolejškovi takto: Táta schová kostým do 
sklepa a večer, až se setmí, půjde se převléknout. 
Paní Dolejšková bude Ondru napínat a spolu s ním 
čekat na čerta. Tak se také stalo. Pan Dolejška od-
kráčel do sklepa a zbytek rodiny zůstal v bytě, v oče-
kávání věcí příštích. Jenže čert dlouho nešel. Paní 
Dolejšková co chvíli nervózně koukala na hodinky, 
zatímco Ondřej už půl hodiny terorizoval v teráriu 
křečka. „Ondřeji přestaň trápit toho křečka a jdi 
se podívat do sklepa, jestli tam náhodou není čert 
a nenese ti dárky,“ zavelela paní Dolejšková, která 
si nebyla jista, zda se s mužem správně domluvili. 
Srdnatý Ondra skočil do trepek a vydal se do sklepa. 
Když se po chvíli vrátil, nevzrušeně sdělil: „Tak čert 
tam je, ale už je chcíplej.“ Rozuzlení události bylo 
jednoduché. Jak se táta Dolejška natřásal a soukal 
do kostýmu, pod nízkým stropem si víc povyskočil, 
praštil se do hlavy a omdlel. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Ve srovnání s rokem 2015 se cena vody navýší o 1,97 Kč za m3. Ilustrační foto.

Z bývalé infekce bude dům 

pro seniory

V  areálu mostecké nemocnice by 

mohl vzniknout dům pro seniory 

s pečovatelskou službou.

3

Litvínovští zastupitelé 

si dali další hlasovací 

maraton

Poslední jednání litvínovského zastu-

pitelstva trvalo několik hodin. Zastu-

pitelé rozhodli o novém mostu a ba-

zénu.

6

Vánoční strom a ohňostroj 

zahájily advent v Meziboří

Koledou zahájily mezibořské děti tě-

šení na Vánoce.

8

Nový kalendář United 

Energy 2016 zahřívá 

humorem

Devátý fi remní kalendář United Ener-

gy jiskří vtipem.
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MOST – Registrační značky na přání si budou moci 
pořizovat řidiči od ledna 2016. V  současné době 
se ještě dolaďují manuály, podle kterých se znač-
ky budou vydávat. Mostečané se už o tyto značky 
začínají zajímat a podle úředníků o ně bude i na 
Mostecku velký zájem. 

Čeští řidiči si budou moci od příštího roku 
objednat registrační značku podle svého gusta. 
Zájem o SPZ na přání mají i mostečtí řidiči. „Za-
znamenali jsme už řadu dotazů ohledně SPZ na 
přání. Zatím ale nejde o žádné hromadné dotazy. 
Nicméně je to služba, která zcela jistě má místo na 
trhu. Myslím, že zájemci budou v hojném 
měřítku,“ je přesvědčen vedou-
cí odboru správních činností 
mosteckého magistrátu Jaro-
slav Mareš a ještě dodává: 
„My tuto službu vítáme. 
Je upravena legislativou, 
a proto je naprosto v po-
řádku.“ 

Nabídka bude ome-
zena o výrazy, které 
se nebudou moci na 
registrační značce ob-
jevit. Zakázaná budou 
například vulgární slova, 
slova podněcující k rasis-
mu nebo xenofobii. Zvolit si 
nebudou moci řidiči ani zaká-
zané zkratky orgánů státní správy, 
zastupitelského sboru nebo krajských 
úřadů, případně textové znaky jako vykřičník 
nebo hvězdičku. Povoleno nebude například slo-
vo policie. Seznam ještě není fi nální a pracuje se 
na něm. Na seznamu zakázaných výrazů pracu-
je jednak policie, Institut pro kriminologii a so-
ciální prevenci, odbor lidských práv při Úřadu 
vlády nebo Ústav pro jazyk český Akademie věd. 
Ten navrhuje nepoužívat kolem 800 vulgárních 
výrazů. Mezi nimi i slova jako prevít nebo třeba 

fusekle. Manuál by měli dostat úředníci každým 
dnem a bude jim sloužit jako vodítko, podle ně-
hož budou značky na přání schvalovat. „Zatím 
máme pouze omluvu za zpoždění, že nám seznam 
ještě nepředali. Mělo by to ale být v nejbližší době,“ 
ujistil Jaroslav Mareš. 

Registrační značka na přání bude moci obsaho-
vat libovolnou kombinaci písmen a čísel, kromě 
zakázaných výrazů. Znaků na značce bude muset 
být sedm nebo osm. „Zájemci přijdou na odděle-
ní evidence vozidel, kde vyplní příslušný formulář, 
v němž uvedou, jaký druh požadují. Vše bude mu-

set splňovat předepsané náležitosti. Správ-
ní orgán pak žádost poté vyhodnotí,“ 

popsal administrativní postup, 
který budou muset řidiči pod-

stoupit, šéf odboru správ-
ních činností. Pak už bude 
stačit jen vyčkat na roz-
hodnutí úřadu a mít při-
pravených povětšinou 
deset tisíc korun. „Po-
platek za jednu SPZ na 
přání je pět tisíc korun. 
Běžná vozidla mají ale 

dvě tyto SPZ. Novela zá-
kona č. 56/2001 Sb., o pod-

mínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích by 

měla také počítat s možností vy-
stavení i třetí značky na přání, a to 

například na nosiče jízdních kol. Žadatelé 
v takovém případě zaplatí patnáct tisíc korun,“ do-
dal na vysvětlenou Jaroslav Mareš. 

Individuální značky by měly být takzvaně i do-
životní. Pokud se majitel rozhodne svůj vůz, na 
kterém již značku na přání má, prodat, stačí pou-
ze navštívit příslušný úřad, kde mu ji převedou na 
jiný automobil. „Zatím nemáme tyto informace 
potvrzené, ale mělo by to tak být,“ dodává ještě ve-
doucí odboru.  (sol)

MOSTECKO – Lidé na Mostecku si od nového roku připlatí za vodu. Zdražení prý ale nebude tak dras-
tické. Voda podraží o 2,1 procenta. Za kubík vody tak obyvatelé v roce 2016 nově zaplatí 98 korun, a to 
včetně DPH. 

Cenu vody v Mostě v roce 2016 stanovila Se-
veročeská vodárenská společnost na 85,22 Kč/m3, 
z toho vodné 43,20 Kč/m3 a stočné 42,02 Kč/m3. 
S připočtením patnáctiprocentní DPH cena vody 

vyšplhá na 98 korun za metr krychlový, z  toho 
vodné na 49,68 korun a stočné na 48,32 korun za 
metr krychlový. „Při průběžném vyhodnocování 
stavu našeho vodohospodářského majetku, sociál-

ně-ekonomických parametrů, předpokládané výše 
infl ace, trendu spotřeby vody a dalších skutečností 
jsme v konsensu s akcionáři zvolili variantu navý-
šení ceny vody o 2,1 procent,“ říká generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti Bronilav Špi-
čák.

(Pokračování na straně 2)

Voda od nového roku opět podraží

SPZ na přání - řidiči už se ptají

Cena vody se v lednu zvedne 

o necelé dvě koruny za kubík.

Ilustrační foto.
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MOST – Z Mostu by mohla zcela zmizet vyhrazená parkovací místa. 
Rušit je chce radnice postupně. Nejdříve čeká držitele vyhrazených 
míst rapidní zdražení (o více než sto procent). V plánu je ale i nepro-
dlužovat už nadále smlouvy na vyhrazená místa. 

To by znamenalo, že zhruba 
do pěti let z Mostu, kde je nyní 
1  124 vyhrazených parkova-
cích míst, nezůstane ani jediné. 
A to ani přesto, že by si lidé byli 
ochotni připlatit. Navýšení po-
platků za vyhrazené parkovací 
místo by měla upravovat no-
vela obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Tu měli 
vydat mostečtí zastupitelé už 
minulý týden. „Připravuje se 
vyhláška o místních poplatcích 
za vyhrazené parkování, kdy by 
mělo mimo jiné dojít k navýšení 
poplatku ze 4 500 na 9 600 korun 
za rok. Novela vyhlášky by měla 
obsahovat i dodatkové usnese-
ní, které by mělo znamenat, že 
stávající smlouvy na vyhrazená 
parkovací místa budou s  datem 
ukončení jejich platnosti a nebu-

dou se již dál prodlužovat,“ uve-
dl mostecký radní a zastupitel 
Tomáš Kubal (ODS). Současná 
městská vláda tak chce z Mostu 
zcela vytlačit vyhrazená parko-
vací místa a tisíce dopravních 
značek. „Máme zpracovanou 
analýzu, podle níž by v  příštím 
roce mělo ubýt kolem pěti set pa-
desáti vyhrazených parkovacích 
míst, jejichž držitelům končí plat-
nost smluv. Počítáme také s  tím, 
že nárůstem ceny zmizí v Mostě 
i další tato místa. Chceme, aby 
postupně zanikla všechna vyhra-
zená parkovací místa a ve městě 
se parkovalo zadarmo,“ vysvětlil 
hlavní smysl nové městské vy-
hlášky radní Kubal. Novelu vy-
hlášky, která by měla začít platit 
od ledna 2016, měli schvalovat 
zastupitelé v  listopadu. Poté, co 
bylo zasedání ale zrušeno, bu-

dou politici o záměru jednat až 
17. prosince. 

Za vyhrazená místa 
luxusní ceny

V Mostě je podle vedení měs-
ta v  současné době nadmíra 
vyhrazených parkovacích stá-
ní. „V  žádném okolním městě 
není tolik vyhrazených parko-
vacích míst jako v  Mostě. Most 
je v  tomto skutečnou anomálií. 
Chtěli bychom proto tato místa 
regulovat. Za uplynulých deset 
let se navíc ani nijak nehýbalo 
s cenami. Ve srovnání s okolními 
městy jsou výrazně nižší,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. V Mos-
tě je příjem za jedno vyhrazené 
parkovací místo čtyři a půl tisí-
ce korun ročně. V okolních sa-
mosprávách se částky pohybují 
v řádech dvanácti až dvaceti ti-
síc korun ročně za jedno místo. 
Zrušením vyhrazeného parko-
vání v Mostě se zeštíhlí městská 
kasa o miliony korun. V součas-

né době utrží město ročně za vy-
hrazená parkovací místa zhruba 
kolem pěti milionů korun. 

(sol)

MOST – Mostecký Aquadrom nabízí svým návštěvníkům skvělé no-
vinky a výhody. Novinky se týkají venkovního areálu a hřiště. Vý-
hody pak slevových voucherů na využívání služeb uvnitř bazénové 
haly. Slevy jsou ale časově omezené. 

Pokud patříte mezi milovní-
ky vodních radovánek a chodíte 
rádi na mostecký Aquadrom, 
nepropásněte možnost výhodně 
nakoupit voucher na koupaliště 
v Topolové ulici. Stačí jen na-
vštívit internetový slevový portál 
a zde získat kredit v hodnotě 1 
200 Kč za pouhých 499 Kč. Karta 
je přenosná a služby na ni může 
čerpat kdokoliv, komu ji půjčíte, 
navíc s ní můžete platit i za více 
osob najednou. Důležité je vy-
měnit voucher za permanentku 
do 31. ledna. „Funguje to tak, že 
na slevovém portálu Hyperslevy 
si zájemci zakoupí inzerovaný 
voucher a my potom na základě 
něho nabijeme elektronickou pe-
něženku, z  níž se čerpají služby 
podle ceníku technických služeb. 
Prodej poběží ještě nějakou dobu, 
kterou nebudeme upřesňovat, 
abychom nabídku udrželi atrak-
tivní. Po ukončení prodeje je 
možné ale vouchery nabít až do 
konce ledna,“ upozornil ředitel 
Technických služeb města Mos-
tu Karel Mutinský. Slevy mohou 
přitom návštěvníci a držitelé 
karty využít na bazén, bazéno-
vé atrakce, saunu a parní aroma 
kabinu s umělým deštěm. Vý-
hodou je neomezená platnost, 
karta je přenosná a můžete ji 
půjčit komukoliv. Majitelé per-
manentek mají navíc další 10% 
slevu na služby Aquadromu (ba-
zén a sauna) v rámci předplatite-

lů. „Cílem této akce, kterou jsme 
pro naše příznivce a návštěvníky 
přichystali, je zvýšit návštěvnost 
Aquadromu a také tím chceme 
zatraktivnit naše služby,“ říká 
dále ředitel technických slu-
žeb. Kromě slevových akcí má 
Aquadrom i další lákavé novinky 
a překvapení. V  současné době 
se také dokončilo nové osvět-
lení na zdejším multifunkčním 

hřišti. „Nasvícení multifunkční-
ho hřiště, které se provedlo díky 
daru města Mostu, je teď úplná 
novinka. Udělali jsme zde umělé 
osvětlení, aby se dalo využívat 
v podvečerních hodinách a v do-
bách, kdy se začíná zkracovat 
den,“ poznamenal dále Karel 
Mutinský. V souvislosti s osvět-
lením, ředitel připomíná také, že 
v  těchto dnech nejlépe vynikne 
barevné osvětlení bazénů, kte-
ré se instalovalo před několika 
měsíci do vnitřních bazénů, a to 
i díky fi nančnímu daru Vršanské 
uhelné. Osvětlení si dosud ne-

mohli milovníci vodních hrátek 
vychutnat plnými doušky. „Ba-
revné osvětlení se ukáže naplno 
teprve teď v  zimě. Předtím to 
tak nevyniklo. Nicméně ohlasy 
na nové osvětlení jsou pozitivní. 
Doufáme, že se bude líbit i dal-
ším návštěvníkům,“ poznamenal 
ještě ředitel. Ten mimo jiné ještě 
prozradil, že v příštím roce jsou 
v plánu i významnější opravy na 
Aqaudromu. Na ně jsou vyčle-
něny nemalé fi nanční prostřed-
ky v  rámci návrhu rozpočtu na 
rok 2016. Ten budou ale ještě 
projednávat zastupitelé.  (sol)

(Dokončení ze strany 1)
„Cena je na spodní hranici 

možného cenového rozpětí, aby-
chom neohrozili fungování vodo-
hospodářského majetku a přesto 
zachovali sociální únosnost ceny 
vody, která představuje dvě pro-
centa průměrných čistých příjmů 
domácností,“ dodává Bronislav 
Špičák. Navýšení o 2,1 % je 
mantinel pro období let 2016 – 
2020 stanovený jedním ze stra-
tegických cílů Podnikatelského 
záměru. 

Ve vývoji ceny vody za po-
slední desetiletí došlo k výraz-
né změně. „Zatímco meziroční 
navýšení ceny vody např. v roce 
2005 činilo 10,2 procent, ná-

sledně v období podnikatelského 
záměru na roky 2011 až 2015 
umožňovaly mantinely mezi-
roční nárůst až o 7,5 procent, 
tak pro rok 2016 se vedení spo-
lečnosti podařilo po zohlednění 
všech požadavků, připomínek 
a reálných možností stanovit 
cenu vody tak, že meziroční na-
výšení představuje pouze 2,1 
procent,“ upřesnil k cenám vody 
tiskový mluvčí vodárenské spo-
lečnosti Jiří Hladík. 

Méně odběratelů, 
vyšší ceny

Cenu vody ovlivňuje řada 
faktorů. Například i počet od-

běratelů. „Celkový počet obyvatel 
nestoupá, jen migrují v rámci re-
gionu do oblastí s nižší hustotou 
osídlení, čímž roste nákladovost 
na připojení 1 obyvatele,“ podot-
kl mluvčí společnosti Jiří Hla-
dík. Výrazně vrostl také rozsah 
majetku vodárenské společnos-
ti, a s  tím i náklady na údržbu 

a fungování celé soustavy. Přes 
postupný růst výdajů na obnovu 
majetek nadále stárne. „Tempo 
obnovy proto potřebujeme vý-
razně zvýšit, ale razantněji zvý-
šit objem prostředků na obnovu 
není možné,“ uvedl Jiří Hladík. 
Neposledně se do ceny vody 
promítá i fakt, že státu „odté-
ká“ významná část z ceny vody. 
„V současnosti jde z ceny vody cca 
33 % vlastníkovi na obnovu ma-
jetku, 41 % jde na provoz a 26 % 
si z ceny vody bere stát ve formě 
celé řady poplatků a DPH, aniž 
by se tyto prostředky někdy vrá-
tily zpět do vodohospodářství,“ 
upozorňuje tiskový mluvčí.

(sol)

MOST - Nezadržitelně se blíží 
vánoční svátky a s nimi i ob-
darovávání nejbližších, přátel 
i známých. I v letošním roce při-
pravil mostecký golfový klub 
sérii vánočních voucherů.

Dárkovými poukazy je mož-
né uhradit veškeré klubové 
služby. Případně roční hrací 
poplatky na rok 2016, startov-
né v turnajích, dětské tréninky, 
dětský golfový kemp,  členství 
v klubu, tréninky vč. získání 
zelené karty apod. Vouchery 

ve formátu A3 byly graficky 
zpracovány v dílně Petra Ba-
ráka, jsou vytištěné na kvalit-
ním 250g papíru a převázané 
stuhou.

Objednávku voucheru lze 
jednoduše provést na info@gol-
fmost.cz, v recepci klubu nebo 
telefonicky na 776 832 891. Sta-
čí sdělit jméno obdarovaného 
a částku, případně účel platby. 
Voucher bude připraven k vy-
zvednutí do druhého pracovní-
ho dne.  (red)

MOST - V Mostě nyní probíhá 
průzkum parkovacích míst. 

„V  současné době provádíme 
sčítání dopravy v  klidu. Jedná 
se o sčítání parkovacích míst 
a vyhodnocování, co je v souladu 
a co by mohlo být v  rozporu se 
zákonem. Výsledky bychom měli 
mít hotové do poloviny prosin-
ce,“ informoval vedoucí odboru 
správních činností mostecké-
ho magistrátu Jaroslav Mareš. 
Výsledky průzkumů a sčítání 

by měly sloužit jako podklad 
pro projekt strategického plánu 
udržitelné mobility, do něhož se 
město Most, společně s Litvíno-
vem, zapojilo. Plán mobility pak 
bude sloužit pro možné čerpání 
dotací na jednotlivé projekty 
obou měst v  rámci dopravy. 
„Statistiky a data jsou dobré ne-
jen pro plán mobility, ale i pro 
nás úředníky a pro další plánová-
ní ve městě,“ dodal ještě vedoucí 
odboru Mareš.  (sol)

Voda od nového roku opět podraží 

Zmizí z Mostu parkovací místa?

Sčítají parkovací místa

Darujte golfový dárek

Aquadrom nabízí velké slevy

Nárůst 2,1 procent zna-
mená ve srovnání s rokem 
2015 navýšení ceny vody 
o 1,97 Kč za 1000 litrů vody. 
Běžnou vanu si tak v příš-
tím roce napustíte za cca 
5,40 Kč a spláchnutí toalety 
vás vyjde na 0,30-0,60 Kč. 

Hudební smršť na pódiu
MOST - V pondělí 7. prosin-
ce vystoupí od 19 hodin v sále 
Městské knihovny Most sku-
pina Di Grine Kuzine. 

Hudba skupiny Di Grine 
Kuzine spojuje do rozpusti-
lé taneční muziky balkánský 
klezmer, berlínský kabaret, 
irský hospodský rock a patří 
tak do stejné stylové přihrád-
ky jako jejich pařížský kolega 
Manu Chao nebo Dr. John 
z Louisiany.

Jako předkapela vystou-
pí mostecké akustické trio 
Zdarr!

Vstupné: 190 Kč, studenti 
po předložení průkazu 60 Kč.

Mostecký Aquadrom připravil pro své Mostecký Aquadrom připravil pro své 
návštěvníky zajímavé slevové akce a novinky.návštěvníky zajímavé slevové akce a novinky.
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MOST – Nejfrekventovanější a dopravně zahlcené mostecké tepny 
jsou ulice Jiřího z Poděbrad, Jaroslava Průchy, ulice ČSA a trasa ve 
směru od Intersparu do centra města. Dopravní zátěž se naopak sní-
žila v ulici Moskevská a Josefa Skupy. 

Vyplynulo to z  aktuálního 
průzkumu dopravy v  Mostě. 
„Zkoumali jsme zatížení jed-
notlivých komunikací ve městě. 
Už neplatí to, co v  předchozích 
letech. Doprava se začala ve 
městě chovat jinak. Jednak tím, 
že se rozrostly satelity nebo tře-
ba i tím, že se provedly úpravy 
některých komunikací,“ vysvětli 
šéf odboru správních činností 
mosteckého magistrátu Jaro-
slav Mareš. Nejvíce frekven-
tovanými komunikacemi ve 
městě, ještě v  letech 2010, byla 
podle úředníků třída Budo-
vatelů, Skupovka a ulice Mos-
kevská. „Dneska už to ale není 
pravda, provoz tu není tak dra-
matický. Daleko zatíženější jsou 
komunikace Jiřího z  Poděbrad 
a Jaroslava Průchy. Výrazně 

vzrostl i provoz od Intersparu 
do centra a obdobné je to v uli-
ci ČSA při vjezdu z  Litvínova 
do Mostu. Jedná se o velké po-
čty vozidel,“ potvrdil vedoucí 
odboru. Ve sčítání vozidel po-

máhali úředníkům studenti. 
Sledovali provoz a čárkovým 
systémem označovali průjezd 
jednotlivých vozidel na vyti-
povaných úsecích ve městě. 
„Zklidnění dopravy na Moskev-
ské přispělo i to, že jsme zde od-
stranili čtyřpruh a vybudovala 
se zde parkovací místa. Tím se 
vytvořily i šikany a doprava tu 
není už tolik bezohledná. Kdysi 

tu jezdili řidiči i osmdesátikilo-
metrovou rychlostí,“ uvedl dále 
Jaroslav Mareš. Opatření, která 
někteří řidiči hojně kritizovali, 
se ukázala jako účelná. „Co je 
hlavní, že se v ulici Moskevská, 
ale i na Skupovce zvýšila bezpeč-
nost. Jsou tu upravené přechody 
pro chodce se středovými ostrův-
ky, doprava je tu plynulá a tato 
opatření se velmi osvědčila,“ 
potvrdil Jaroslav Mareš. Stejně 
tak si zvykli řidiči i na upravený 
provoz na třídě Budovatelů. Po 
zrušení čtyřproudové silnice 
a vybudování parkovacích míst 
tu žádné problémy prý nejsou. 
„Nehledě na to, že se úpravami 
docílilo i zvýšení parkovacích 
míst a to nenásilnou a eko-
nomicky přijatelnou formou. 
Jinak se náklady na vybudová-
ní jednoho parkovacího místa 
pohybují v  řádu osmdesáti tisíc 
korun,“ doplnil pro představu 
šéf odboru správních činností. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Město Most chce s krajem směnit pozemky v okolí Střední 
pedagogické školy v  Mostě, nedaleko Neprakta klubu. Za to chce 
pozemek a budovu bývalé infekce v  areálu mostecké nemocnice. 
V ní by měl vzniknout dům pro seniory s pečovatelskou službou. 

Mostečtí zastupitelé budou 
řešit směnu pozemků v  ulici 
Zd. Fibicha, které jsou v majet-
ku města Mostu, za pozemky 
a budovu bývalé infekce v ulici 

Pod Koňským vrchem, které pa-
tří Ústeckému kraji. S objektem 
nemocniční budovy má totiž 
současné vedení města své plá-
ny. „Jedním z našich cílů v rámci 

volebního programu je vybudo-
vání domu s pečovatelskou služ-
bou pro seniory. Tento objekt je 
podle nás pro tento záměr vhod-
ný, i když je to běh na dlouhou 
trať,“ prozradil mostecký pri-
mátor Jan Paparega, k čemu by 
infekční pavilon v  budoucnu 
měl sloužit. Objekt je ale zchát-
ralý a bude vyžadovat náklad-

nou rekonstrukci v řádu desítek 
milionů korun. S tou město ale 
počítá. Na opravu budovy by 
chtělo využít dotace. „Bude nut-
ná studie proveditelnosti a ná-
sledné zpracování projektu. Dě-
lali jsme si průzkum, a pokud by 
se budova rekonstruovala, rádi 
bychom čerpali dotaci,“ potvrdil 
Jan Paparega. Budova bývalého 
infekčního oddělení Nemocni-
ce s  poliklinikou v  Mostě včet-
ně pozemků je nyní v  majetku 
Krajské majetkové, a.s., jejímž 
jediným akcionářem je Ústecký 
kraj. Pozemky i s budovou jsou 
v hodnotě 4 milionů a devět set 
tisíc korun. Pozemky v  okolí 
Střední pedagogické školy Most 
v  ulici Zdeňka Fibicha, které 
chce město za infekci směnit, 
jsou oproti tomu v  hodnotě ve 
výši zhruba sedm a půl milio-
nu korun. Ústecký kraj by proto 
městu měl ještě doplatit zhru-
ba dva miliony a šest set tisíc 
korun. Směnu pozemků měli 
zastupitelé schvalovat již v  lis-
topadu. Zasedání zastupitelstva 
bylo ale zrušeno, a tak se mate-
riál dostane politikům na stůl až 
v prosinci.  (sol)

U Bati to frčí, Moskevská se zklidnila

Z bývalé infekce bude dům pro seniory

Ulice Jaroslava Průchy patří mezi jednu z Ulice Jaroslava Průchy patří mezi jednu z 
nejzatíženějších dopravních tepen ve městě.nejzatíženějších dopravních tepen ve městě.

Naproti tomu provoz v ulici Moskevská Naproti tomu provoz v ulici Moskevská 
se v posledních letech výrazně zklidnil.   se v posledních letech výrazně zklidnil.   

Bývalou budovu infekčního oddělení Bývalou budovu infekčního oddělení 
chce směnit do svého majetku město chce směnit do svého majetku město 
Most za pozemky u Neprakta klubu. Most za pozemky u Neprakta klubu. 
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MOST – Poslední zasedání mosteckého zastupitelstva skončilo dří-
ve, než začalo. Opoziční zastupitelé zpochybnili legitimitu zasedání 
a poukázali na to, že došlo k porušení jednacího řádu. Primátor Jan 
Paparega musel jednání rozpustit. 

Nejkratší zasedání zastupi-
telstva v novodobých dějinách 
města Mostu se uskutečnilo po-
slední listopadový čtvrtek. Ještě 
před zahájením se totiž ozvali 
opoziční politici, kteří vznesli 
námitku, že neobdrželi ve sta-
novené lhůtě podklady a mate-
riály, které mělo zastupitelstvo 
projednávat. Pozdní rozeslání 
dokumentů elektronickou for-

mou způsobila technická záva-
da a opozice trvala na zrušení 
zasedání. „Vzhledem k tomu, že 
došlo k porušení jednacího řádu, 
navrhuji dnešní jednání skre-
čovat,“ uvedla zastupitelka za 
SMM Hana Jeníčková. Přidal se 
k ní také opoziční zastupitel za 
ANO Jan Schiller, který potvr-
dil, že přístup k  požadovaným 
dokumentům v  elektronické 

formě nebyl možný. Primátor 
proto vyhlásil přestávku k  po-
radě předsedů jednotlivých 
zastupitelských klubů. „Po po-
radě jsme došli k tomu, že nelze 
objektivně říci, zda-li se k  vám 
všem dostali materiály ve lhů-
tě, kterou stanovuje jednací 
řád, a proto si dovoluji ukončit 
dnešní jednání zastupitelstva,“ 
oznámil poté primátor a ještě 
dodal: „Pokud nastane takovýto 
technický problém, velmi bych 
uvítal, kdyby mi předsedové klu-
bů nebo jejich zástupci oznámili, 
že se nemůžou zúčastnit jednání 

a my vyrozumíme o technických 
závadách. Byl bych vám za to 
vděčný, abychom předešli těmto 
trapným okamžikům.“ Sál tak 
museli opustit i občané, kteří 
přišli diskutovat. Znovu se za-
stupitelé sejdou až 17. prosince 
2015. 

Na programu budou mít za-
stupitelé kromě nejzásadnějšího 
bodu, schvalování rozpočtu na 
příští rok, i materiály, které měli 
projednávat v listopadu.  (sol)

MOST - Uplynulou sobotu dorazili do areálu polygonu zástupci nej-
většího tuzemského sdružení automobilových dopravců ČESMAD 
BOHEMIA a řidiči čtyř dopravců s pěti nákladními soupravami. 

„Už dlouhou dobu řešíme pro-
blémy s přepravou sypkých či 
plovoucích materiálů. Při kont-
rolních měřeních v běžném pro-
vozu se často stává, že cisterna 
či sklopný návěs má přetíženou 
nápravu nebo tahač překročil 
povolenou hmotnost. Je to dáno 
tím, že náklad se při jízdě ne-
rovnoměrně rozloží, čemuž ne-
lze zabránit. Přetížení je přitom 
často zanedbatelné, například 
jen 60 nebo 80 kilogramů při cel-
kové hmotnosti soupravy kolem 
20 tun. Přepravci však čelí vý-
razným postihům, v tomto pří-
padě je to pokuta ve výši 14 tisíc 
korun. Na polygon jsme proto 
pozvali odborníky ze zkušební 
laboratoře EXCOLO a z Cent-
ra služeb pro silniční dopravu 
(CSPSD), jež mají oprávnění 
k autorizovanému měření hmot-
nosti souprav,“ vysvětlil vedoucí 
školicího střediska a sekretář 
technické komise sdružení ČE-
SMAD BOHEMIA Vladimír 
Kydlíček. 

Testy by podle něj měly uká-
zat, co se se sypkým či plovou-
cím materiálem během přepra-
vy děje. Výsledky kontrolních 
měření vybraných pěti tahačů 
s cisternami či návěsy naložený-
mi cementem, plastovými gra-
nulemi, jemným kačírkem nebo 
řepkou olejnou chce sdružení 
předložit příslušným orgánům 
státní správy či samosprávy. 

„Naší snahou je přesvědčit 
zejména dopravní odbory kraj-

ských úřadů, které s dopravci ve-
dou správní řízení, že výsledky 
naměřené na polygonu by měly 
brát v potaz. Soupravy v drtivé 
většině nejezdí přetížené, vyšší 
váha na nápravě či podvozku je 
způsobena právě jen pohybem 
nákladu. Neobstojí ani doporu-
čení, aby návěs či cisterna byly 
opatřeny příčkami. Technické 
opatření proti pohybu nákladu 
není v těchto případech realizo-
vatelné. Proto jsme k testování 
pozvali také zástupce výrobců 
návěsové techniky. I jejich vy-

jádření by mělo podpořit naše 
argumenty,“ upřesnil Vladimír 
Kydlíček. 

Areál polygonu označil za 
ideální jak pro testování, tak pro 
praktické školení řidičů osob-
ních i nákladních vozů. „Naše 
školicí středisko je plně vybavené 
pro teoretickou výuku a sezná-
mení s legislativními předpisy. 
Nyní jsme ve společnosti AU-
TODROM Most našli partnera, 
který nabízí také praktické kurzy 
a workshopy vedené odborní-
ky. Polygon se svými parametry 
a zázemím je navíc v současné 
době to nejlepší, co se v tuzemsku 
k těmto účelům nabízí,“ dodal 
Vladimír Kydlíček.  (red)

Řidiči obřích nákladů 
se testovali na polygonu

Zastupitelé si „sbalili fi dlátka“
Co zastupitelé 
nestihli 
projednat?

- Novelu obecně závazné 
vyhlášky o místním poplat-
ku za užívání veřejného pro-
stranství, která bude zna-
menat výrazné zdražení za 
vyhrazená parkovací místa 

- Převedení kompetencí ře-
ditele Městské policie v Mostě 
na stávajícího zástupce ředite-
le Jaroslava Hrvola 

- Delegování nových zá-
stupců do orgánů společ-
ností s  majetkovou účastí 
města

- Směnu pozemků, jejímž 
výsledkem by byl převod 
nemocniční budovy bývalé 
infekce do majetku města 
Mostu

- Prodloužení splatnosti 
a odpuštění poslední splát-
ky zápůjčky mosteckému 
hospici

- Revokaci usnesení o li-
kvidaci akciové společnosti 
Mostecká bytová, kterou 
chce současné vedení města 
i nadále zachovat. 

Poděkujte Vašim klientům 
a obchodním partnerům 

prostřednictvím týdeníku Homér

PF 2016 
se slevou 50%

volejte: 737 261 941
pište: inzerce@homerlive.cz

Poslední zasedání mosteckého zastupitelstva Poslední zasedání mosteckého zastupitelstva 
skončilo dříve, než začalo. Opozice zpochybnila skončilo dříve, než začalo. Opozice zpochybnila 

legitimitu a jednání bylo rozpuštěno.legitimitu a jednání bylo rozpuštěno.
Na snímku Tomáš Kubal (ODS).Na snímku Tomáš Kubal (ODS).

Kdo řídí velký náklad, Kdo řídí velký náklad, 
měl by zajet na polygon.měl by zajet na polygon.
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Spokojený ďábel

Seděl nad mapou a předsta-
voval si, jaký bude 5. prosinec 
letos. Upil červeného vína a ve 
vzpomínkách se vrátil do své-
ho dětství. Cítil, jak se mu ježí 
chlupy na krku, jako by na něj 
někdo ledově dýchl. Najed-
nou byl znovu malým vystra-
šeným klukem. 
Do jejich domu 
vtrhla parta čer-
tů, řinčely řetězy, 
všude byly chlu-
py, kopyta, rohy. 
Chtěl se schovat 
a hledat ochranu 
u své mámy. Ta 
se ale jen smála 
a vystrkovala ho 
do chumlu příšer. 
Znovu, jako ten-
krát a jako vždy, 
kdy si na ten den 
vzpomněl, cítil nejprve teplo, 
které mu stékalo po nohách. 
Potom chlad a nepřekona-
telný strach. Takovou hrůzu, 
která mu nedovolila dýchat. 
Sevřela mu hrdlo. Zalapal po 
dechu a rychle se napil vína. 
Zahnal tu vzpomínku. Vrátil 
se zpět. Tenkrát, jako malý 
kluk, strach zahnat nedokázal. 
Přestal dýchat, v  křečích se 
zhroutil k zemi. Než si dospě-
lí uvědomili, že dítě skutečně 
nedýchá a situace je vážná, 
uběhlo několik drahocenných 
okamžiků. Do nemocnice 
ho převezli v  bezvědomí. Už 
nikdy nebyl jeho svět stejný, 
jako před tím. Mnohem poz-
ději, když už byl starší, dobře 
věděl, že skupina čertů byli 
jen převlečení chlapi z hospo-
dy, kam jeho máma pravidel-
ně chodila. Matka se smála, 
protože byla jako vždy opilá. 
Dobře věděl, že mu tenkrát 
nic nehrozilo. Ochromující 
strach, kterého se chtěl za kaž-
dou cenu zbavit, v něm ale zů-
stal. Nosil ho v sobě jako dítě, 
nosil ho v  sobě jako dospělý 
muž. To už ale věděl, jak na 
něj. Svůj strach předával dál. 
Na rok se ho zbavil a mohl 
volně dýchat. Přišel na to ná-
hodou. Sám se začal převlékat 
za čerta. Svou masku zdoko-
nalil natolik, že děsil i dospělé 
lidi. Chodil po ulicích, těšil se 
ze strachu, který kolem sebe 
šířil. Stále ale v  sobě měl ten 
temný okamžik. Stále se mu 
ježily vlasy při vzpomínce. 
Najednou se ocitl v  tmavé 
prázdné ulici, nikde kolem 
něj nikdo nebyl. V  jednom 
z domů se otevřely dveře a na 
ulici vyšlo dítě. Kluk tak de-
setiletý. Na uších sluchátka, 
díval se do mobilu, jeho si 
nevšímal. Zrychlil krok. Když 
dopadla jeho ruka maskovaná 
za ďábelský pazour na rameno 
chlapce a on se otočil, v očích 
se mu objevil úlek, strach 
a hrůza. Kluk zalapal po de-
chu. Viděl najednou sám sebe, 
jak se snaží marně nadech-
nout. Stiskl klukovi hrdlo. 
Čím větší panika a hrůza byla 
ve tváři toho kluka, tím větší 
klid se šířil uvnitř jeho duše. 
Obraz malého vystrašeného 
kluka v něm bledl, až se ztratil 
docela. Pustil dítě. Chlapec se 
sesunul k  zemi. Uvědomil si, 
že ho zabil. Znovu se rozhlédl, 
nikde nikdo. Rychle odešel. 
Zamířil rovnou domů. Masku 
sundal a schoval do krabice na 
dno skříně. Seděl a přemýšlel 
o tom, co udělal. Měl cítit hrů-
zu, ale necítil. Měl být zděše-
ný sám ze sebe, ale nebyl. Byl 
klidný a spokojený. Ten pocit 
trval skoro celý rok. Jak se blí-
žil prosinec, začal být neklid-
ný a nervózní. Věděl, co chce. 

Znovu zažít ten pocit. Opět 
najít klid. Vyhrabal masku ze 
dna skříně a vyjel. Tenkrát už 
plánoval. Jel do vzdáleného 
města, chodil v masce po uli-
cích, čekal na svou příležitost. 
Dlouho nepřicházela. Pak se 

mu ale podařilo 
zatáhnout za po-
pelnice holčičku, 
která jen kousek 
od domu venčila 
svého malého psa. 
Cestou domů už 
věděl, že příští rok 
to musí být jiné. 
Musí mít plán. 
Štěstí z posledních 
dvou let se nemusí 
opakovat. Potře-
buje znát město, 
kam vyjede hledat 

svůj klid. Musí vědět, kde jsou 
bezpečnostní kamery, kam 
postavit auto, kudy nejrychleji 
zmizet. A tak letos seděl nad 
mapou a připravoval se na 
svůj den. Z  plánování ho vy-
rušil zvonek u dveří. Neochot-
ně se zvedl a šel se podívat, 
kdo ho ruší. Za dveřmi stála 
jeho matka. Pitím a nočním 
hýřením předčasně zestárlá. 
Zničená žena, ze které neustá-
le táhl alkohol. Prošla kolem 
něj do bytu bez pozdravu. 
V  pokoji uviděla lahev vína, 
usadila se a vzala si jeho skle-
ničku. Narůstal v  něm vztek 
jako vždy, když byl se svou 
matkou. Neuměl jí odpustit, 
že si víc hleděla alkoholu než 
jeho. Že nikdy nebyla máma, 
u které by mohl hledat ochra-
nu. Jen věčně opilá ženská, 
která se neuměla postarat ani 
sama o sebe. Přišla za ním, 
jen když potřebovala peníze. 
Jinak to nebylo ani tentokrát. 
Spustila litanii nářků. Jak se 
jí nevede, kdo všechno jí hází 
klacky pod nohy. Samozřejmě 
je bez prostředků, nemůže si 
na Mikuláše ani zajít na veče-
ři. On má ale peněz dost. Měl 
by matku podporovat. Zvlášť 
v  prosinci, kdy si lidé pomá-
hají. Pohodlně se rozvalila, 
dolila si skleničku a dala se 
znovu do řeči. Jestli si někdy 
vzpomene, jak tenkrát vyvá-
děl, když byl malý kluk. Tak se 
bál čerta, až skončil v nemoc-
nici. Začala se smát řezavým 
opileckým smíchem. Už toho 
měl dost. Už nechtěl zabíjet 
žádné dítě, aby se zbavil své-
ho strachu. Uvědomil si, že se 
potřebuje zbavit té ženské. Šel 
do ložnice, vytáhl svou mas-
ku a převlékl se za děsivého 
ďábla. Při pohledu do zrcadla 
se ušklíbl. Naháněl strach. Ta 
maska byla skutečně zdařilá. 
Vrátil se do pokoje ve chvíli, 
kdy matka dolévala do skle-
ničky zbytek vína. Při pohle-
du na příšeru, která náhle 
stála před ní, vykřikla a skle-
ničku upustila. Temné víno se 
rozlévalo po světlé podlaze. 
Matka na něj zírala, oči do-
široka otevřené hrůzou, ruka 
jí vystřelila k hrdlu. Natáhl se 
k ní a sevřel jí krk do drápů. 
Stiskl. Užíval si tu chvíli. Vě-
děl, že už to nikdy nepřijde. 
Už se to nebude opakovat. Už 
to také nebude potřebovat. Jak 
z matky odcházel život, v jeho 
duši se šířil klid. Bylo po 
všem. Ten temný pocit hrůzy 
se už nikdy nevrátí. Překročil 
ležící tělo a došel si pro novou 
lahev vína. Nalil si, usadil se 
do křesla a upil. Teprve pak 
zavolal policii. Když muži zá-
kona vtrhli do bytu, našli tu 
mrtvou ženu a nad ní spoko-
jeného ďábla.  (pur)

SOUDNIČKA

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

MOST – Opravy zimního stadionu v Mostě jsou v plném proudu. Sta-
dion by se měl nově vymalovat, opravit by se měly podlahy, položit 
nová dlažba, vybavit šatny pro hráče a modernizovat sociální zaří-
zení. Vše se musí stihnout do konce roku. V lednu se totiž i v Mostě 
rozhoří olympijský oheň. 

V pořadí již sedmé Hry zimní 
olympiády dětí a mládeže od-
startují slavnostně již 17. ledna 
2016 v  Chomutově. Sportovní 
zápolení se během her přesune 
ale i do Mostu. To je hlavním 
důvodem, proč právě nyní dává 
město do pořádku zimní stadion 
a probíhají zde opravy. „Na zim-
ní olympijské hry dětí a mládeže 
se moc těšíme. Je to pro Most vý-
znamná událost. Přípravy jsou 
v plném proudu, protože v té sou-
vislosti probíhají úpravy zimního 
stadionu,“ uvedl mostecký pri-
mátor Jan Paparega. Uplynulý 
víkend se například na stadionu 
pokládaly nové pryžové podlahy 
ve spojovací chodbě kolem šaten 
hokejistů. Posléze by se měl sta-
dion vymalovat. „Malování a ná-
těry prostor zimního stadionu, 

jako jsou šatny, koupelny, chodby, 
haly apod., budou probíhat od 
15.12. do konce roku. Lepší vy-
bavení doznaly i šatny hokejistů, 

kam se instalovaly nové hokejo-
vé police s úložným prostorem,“ 
vyjmenoval nejbližší práce šéf 
Technických služeb města Mos-

tu Karel Mutinský. Na řadu 
přijdou ale i opravy a výměna 
vybavení v koupelnách. „Hlavní 
etapa bude koncem roku. Oprava 
podlahy a položení nové dlažby 
ve spojovací chodbě k restauraci 
bylo také již realizováno. Práce 
jsou koordinovány společně s ho-
kejovým oddílem, aby omezení 
sportovních činností bylo co nej-
menší,“ ujistil šéf technických 
služeb. Olympiáda přiláká do 
Mostu stovky účastníků, radni-
ce proto chystá i opatření, aby 
mohl být zajištěn hladký prů-
běh. „V souvislosti s olympiádou 
máme dojednáno s  dopravním 
podnikem například posilování 
spojů a mimo jiné připraveny 
jsou i benefi ty pro účastníky. Na 
olympiádu budeme připraveni,“ 
doplnil ještě mostecký primátor. 

V Mostě kraso 
i rychlobruslení

Účastníci olympiády budou 
od 17. do 22. ledna závodit na 

svazích Krušných hor a v ně-
kolika blízkých městech v kraji. 
Most bude na zimním stadionu 
hostit dvě bruslařské disciplíny 
– krasobruslení a rychlobrusle-
ní. Na konci ledna tak Most při-
vítá několik desítek mladých zá-
vodníků. Mladé sportovce dále 
uvítá litvínovský a chomutov ský 
stadion, kde se bude hrát hokej, 
snowboarding, alp ské a akroba-
tické lyžování se uskuteční na 
Klínovci a Cí novec bude hostit 
běžecké ly žování a biatlon. Dis-
ciplín je celkem osm a účastníků 
bude téměř 1200 ze všech krajů 
v České republice. „Na všechna 
sportoviště bude vstup zdarma 
a nebudou chybět ani klasické 
olympijské ceremo niály, jako je 
zapálení olym pijského ohně či 
květinové a medailové ceremoni-
ály. Součástí her bude i kulturní 
program. Hlavní zázemí pro 
sportovce poskytne Cho mutov,“ 
doplnila ještě Klára Vydrová 
z oddělení vnějších vztahů mos-
teckého magistrátu.  (sol)

Zimní stadion v Mostě se připravuje 
na olympiádu dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mlá-
deže je projektem Čes kého 
olympijského výboru, který 
vznikl na podporu spor-
tovních aktivit a zdravého 
ži votního stylu dětí a mlá-
deže. V roce 2003 se usku-
tečnil první ročník olympiá-
dy a od té doby se jednotlivé 
kraje střídají v pořadatelství 
zimní a letní varianty. 

Zimním stadion v Mostě se stane dějištěm zimních Zimním stadion v Mostě se stane dějištěm zimních 
olympijských her dětí a mládeže. V současné době olympijských her dětí a mládeže. V současné době 
probíhají na stadionu četné opravy a vylepšení. probíhají na stadionu četné opravy a vylepšení. 
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ze Zastupitelstva města Litvínova

LITVÍNOV – Jak už je v poslední době v Litvínově zvykem, také po-
slední jednání zastupitelů se protáhlo do večerních hodin. Po více 
než pětihodinovém schůzování ztráceli zastupitelé chuť i jiskru 
a jejich řady také značně řídly. Jen díky nejzajímavějším tématům, 
která byla v programu zařazena až ke konci, vydrželi někteří občané 
až do fi nále.

Jednání bylo sice i tentokrát 
velmi dlouhé, ale plné neoče-
kávaných zvratů a překvapení. 
Vzácným hostem litvínovského 
zastupitelstva byl vyslanec Rady 
Evropy Kumar Vishwanathau, 
který přijel představit projekt 
ROMACT - program rom-
ské inkluze na místní úrovni. 
„V současné době je do projektu 
zapojeno Bulharsko, Maďarsko, 
Itálie, Rumunsko a Slovensko. 
V České republice jsou mezi oslo-
venými městy Litvínov, Děčín, 
Budišov nad Budišovkou, Roky-

cany, Vítkov. Cílem programu je 
například posílit místní spole-
čenství, podpořit vznik přímého 
dialogu a spolupráce mezi sa-
mosprávnou a romskou komu-
nitou,“ popsala projekt nejprve 
vedoucí sociálního odboru Ve-
ronika Knoblochová. 

Krmení koček 
dovoleno

Téměř bez povšimnutí ten-
tokrát prošla vyhláška o udržo-
vání čistoty na veřejných pro-

stranství, ochraně životního 
prostředí a ochraně zeleně, 
kterou město zakazuje krmení 
holubů. Krmení dalších zvířat, 
včetně koček, vyhláška dovo-
luje. Právě krmení koček bylo 
tématem nejžhavější diskuze na 
předchozím jednání zastupitelů. 
Milovníci koček nyní mohou 
být spokojení. 

Sázení zakázáno
O něco méně je vyhláška 

vstřícná k  Litvínovákům, které 
těší vysazovat rostliny. To totiž 
vyhláška na pozemcích města 
zakazuje. Důvodem je zejména 
živelné vysazování keřů a stro-
mů na místech, které k tomu ne-
jsou vhodné. Právě tyto dřeviny 
technické služby nejčastěji kácí 
pro jejich nevhodné umístění. 

Šance pro Litvínov
Zastupitelé dále schválili po-

dání projektu „Šance pro Litví-
nov“ v rámci dotačního titulu 
MŠMT s celkovými náklady 
projektu ve výši 30 miliónů 
korun. Projekt má v  příštích 
několika letech pomoci se začle-
ňováním dětí ze sociálně zne-
výhodněných rodin. Paradoxně 
není určen pro janovskou školu. 

Sňatek ve fi nále
Hlasováním také zastupite-

lé dokončili fúzi společnosti 
SPORTaS, Bussines Centre a Ci-
tadela v jedinou společnost, a to 
SPORTaS. Fúze začala už v roce 
2013, odkdy měly všechny tři 
společnosti jednoho jednate-
le. „Hlavním důvodem fúze je 
úspora provozních nákladů ve 
společnostech. Ta se projeví ze-
jména v Bussiens Centre v oblas-
ti mzdových nákladů,“ vysvětlil 
jednatel společnosti Miroslav 
Otcovský. 

Ztráta a poliklinika
Bez diskuze také zastupite-

lé zvýšili úhradu prokazatelné 
ztráty z  provozu MHD v  roce 
2015, a to o 1,5 miliónu korun 
na 40 384 tis. Kč. Zastupitelé 
rovněž souhlasili s  prodejem 
objektu staré polikliniky obál-
kovou metodou s tím, že bude 
stanovena 7členná hodnoticí 
komise složená z členů všech 
politických stran. Nebude sta-
novena nejnižší nabídková 
cena a do kupní smlouvy bude 
zapracována mimo jiné povin-
nost rekonstrukce nemovitostí 
a zajištění provozu do 5 let od 
uzavření kupní smlouvy pod 
sankcí úhrady smluvní pokuty 
ve výši rozdílu ceny stanovené 
znaleckým posudkem k termí-
nu prodeje a kupní ceny.  (pur)

Příště budu proti!
Partnerský spolek Litvínov 

dostal od zastupitelů neinves-
tiční dotaci na mzdy a provoz 
do konce roku ve výši 27 tisíc 
korun. Původně spolek žádal 
o 55 tisíc korun, ale ředitelka 
Marie Svačinová se rozhodla 
pro úsporná opatření. Na za-
čátku letošního roku už spolek 
dostal na provoz 500 tisíc ko-
run. Partnerský spolek zajišťuje 
kontakty s partnerskými městy, 
propaguje město za hranicemi, 
organizuje kurzy, sympozia, 
aktivity pro občany, pomoc pro 
občany v  oblasti německého 
práva a další činnosti. Podle ně-
kterých zastupitelů by ale tuto 
činnost měli vykonávat úředníci 
města. „Napříště už budu vždy 
proti tomu, aby se Partnerský 
spolek fi nancoval. Je to jen přelé-
vání peněz. My jim dáme dotaci 
na provoz, oni nám touto dotací 
zaplatí nájem,“ prohlásila Hana 
Žihlová (Sdružení Litvínováci).

Konec s chátráním
„Účelem plánu je zabránění 

dalšího chátrání majetku měs-
ta. Plán obnovy majetku města 
vychází z provedených místních 
šetření jednotlivých objektů,“ 
vysvětlil vedoucí odboru na-

kládání s  majetkem Pavel Ře-
háček. Do plánu obnovy nejsou 
zahrnuty investice, pro které má 
Litvínov vlastní plán. Celkové 
předpokládané výdaje na ob-
novu pro roky 2016 – 2019 jsou 
navrhovány ve výši 40 miliónů 
korun. Celkové předpokládané 
výdaje na obnovu objektů jsou 
ve výši 16,5 miliónů korun, na 
obnovu veřejného osvětlení ve 
výši 9 miliónů korun, na obno-
vu městských služeb ve výši 10 
miliónů korun a obnovu infor-
mačních technologií ve výši a 4 
milióny korun.

Varovné SMS
Zastupitelé rozhodli o způso-

bu varování obyvatel Litvínova 
v  případě nenadálých situací. 
Z  navržených možností vybrali 
systémy SMS info. Tyto systé-
my jsou využitelné například 
i pro informace o dění v obci, 
komunikace v rámci orgánů 
obce, zapojení občanů do dění 
v obci. U některých systémů je 
možnost rozesílání výstrah před 
silným sněžením, vichřicí a po-
dobně. Systém lze využít také 
pro svolávání hasičů, krizové-
ho štábu, pro kontrolu seniorů. 
Nový systém by mohlo mít měs-
to do dvou měsíců.  (pur)

LITVÍNOV - Oříškem, který museli rozlousknout litvínovští zastupi-
telé, byl plavecký bazén. Rada města doporučila rekonstrukci stáva-
jícího. S tím ale nesouhlasila jak valná hromada plaveckého oddílu, 
tak jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský. 

Ani s bazénem se radní netre-
fi li do názoru zastupitelů. Přes-
tože doporučovali opravit ten 
současný, zastupitelé se rozhodli 
i v  tomto případě zcela jinak, 
než rada doporučila. Ovlivni-
lo je také vystoupení jednatele 
SPORTaSu Miroslava Otcov-
ského. Ten upozornil na velmi 
špatný stav plavecké haly. „ Při 
opravách ocelového skeletu jsme 
zjistili, že hala už je v  takovém 
stavu, že by se při rekonstrukci 
nedala využít. Problém je i s va-
nou. Ta by měla mít všude sílu 
stěny 12 mm, má už ale jen 9 
mm. Nakonec by to dopadlo tak, 
že po odstrojení a všech přípra-
vách by mělo město jen prázd-
nou plochu,“ připomněl zastu-
pitelům Miroslav Otcovský. Pro 
nový bazén se vyslovil i plavec-
ký oddíl. „Valná hromada o tom 
diskutovala na svém posledním 
jednání. Rozhodně jsme pro stav-
bu nového bazénu. Než bude ho-
tový, mohou plavci dál využívat 
ten starý,“ uvedla předsedkyně 
oddílu Gabriela Soukupová. 
Zastupitelé také diskutova-
li o umístění a nákladech na 
jednotlivé varianty. „Líbí se mi 
umístění bazénu v centru města. 
Tak dlouho by se bazén rekon-
struoval, až by město zjistilo, že 
vlastně staví nový,“ připojil se 
k variantě stavět nový bazén Ro-
bert Kysela (SNK-ED). Mluvilo 

se také o budoucích nákladech 
na provoz. Ty jsou podle Mi-
roslava Otcovského v  případě 
nové haly jednoznačně nižší. 
Protinávrh na výstavbu nového 
bazénu dal nejprve Martin Kli-
ka (ČSSD), po něm i Jan Jelínek 
(KSČM). Zastupitelé většinou 
hlasů rozhodli o stavbě nového 
bazénu v  areálu koldomského 
koupaliště.

Jak by mohl nový 
bazén vypadat?

Na úrovni prvního patra je 
bezbariérově situován plavec-

ký bazén. Ten bude mít 6 pla-
veckých drah a rozměry 25 m x 
12,5 m. Měl by mít parametry 
pro republikové soutěže. Dále 
pak rekreační bazén 8x12  m 
s integrovaným brouzdalištěm 
4x6 m a whirlpoolem. Zázemí 
bazénů bude tvořit poklad-
na, převlékárny, sprchy a WC, 
plavčíkárna, ohřívárna, občer-
stvení pro zimní provoz, tech-
nické místnosti, místnosti pro 
plavecký oddíl. Podél severní 
strany bazénového prostoru 
je navržena vhodně situová-
na galerie pro diváky a pro 
čekání rodičů při plaveckých 
trénincích. V  přízemí je navr-
ženo zázemí pro letní koupa-
liště, bufet, sociální zařízení, 
šatny, místnosti pro personál, 
strojovny, podstatnou část 

pak zabírají bazénové jímky. 
V zůstatkovém prostoru je 
saunový svět. „Provozně dojde 
k propojení vnitřního bazénu 
s venkovním koupalištěm, cent-
ralizování obsluhy a technologie 
venkovního a krytého bazénu, 
zatraktivnění celého sportovní-
ho areálu u Koldomu a umož-
nění prodloužení sezony nejen 
venkovního koupaliště, ale 
i možnosti tréningů sportovního 
oddílu během prázdnin včetně 
navazujících aktivit a soustře-
dění sportovců. Nová plavecká 
hala umožní celoroční využí-
vání tohoto areálu. S výstavbou 
plavecké haly je řešeno i nové 
parkoviště pro 40 automobilů,“ 
uvedl Miroslav Otcovský. Roz-
počet je 165,5 miliónů korun 
bez DPH.  (pur)

LITVÍNOV – Šmejdi nemají v Lit-
vínově na růžích ustláno. Minulý 
týden jejich akci rozprášili stráž-
níci, teď si na ně posvítí i pre-
ventistka Michaela Hejčová. Pro 
příští rok připravuje pro seniory 
specialitu. Divadelní předsta-
vení o praktikách Šmejdů, do 
kterého budou senioři přímo 
zataženi.

V roce 2016 se chystá Micha-
ela Hejčová zaměřit prevenci 
pro seniory také na Šmejdy. 
„Už jsme vedli diskuze, promí-
tali jsme seniorům fi lm, ale stále 
ještě se nechají od podvodných 
prodejců nachytat. V  příštím 
roce mám pro ně připraveno di-
vadelní představení. Šmejdi v po-
dání herců rozbalí své praktiky 
a senioři jim budou asistovat. 
Budou prostě hrát sami sebe,“ 
prozradila Michaela Hejčová. 
Herci zatáhnou seniory do děje 
a přesvědčí je k nákupu. „Příto-
men bude i psycholog. Ten vždy 
zastaví představení a vysvětlí se-
niorům, co se děje. Kterou větou 

se nechali nachytat, co udělali 
špatně, a kdy už je Šmejdi mají 
ve svých sítích,“ prozradila dále 
Michaela Hejčová. Na Šmejdy 
se zaměřila také nová legislativa 
a už to nemají tak snadné pod-
vádět seniory jako dřív. „Jsou ale 
vynalézaví. Přešli na nové prak-
tiky, které samozřejmě nebudou 
v představení chybět. Sama jsem 
zvědavá, co nového se dozvím. 
Jde o prodej po internetu a po 
telefonu. Internet našim senio-
rům až tak nehrozí, ale prodejci 
po telefonu by je nalákat mohli,“ 
hodnotí nové způsoby podvodů 
Michaela Hejčová. Ta se v příš-
tím roce chce zaměřit také na 
seniory, kteří nedochází do klu-
bů. „Bude to větší práce. Budu 
muset oslovovat seniory přímo 
na ulici, chodit za nimi, přesvěd-
čovat je, aby přišli mezi nás. Má 
to smysl dostat seniory na akce 
a do společnosti jejich vrstevní-
ků. To pomůže všem, kdo se cítí 
být sami,“ doplnila Michaela 
Hejčová.  (pur)

Litvínovští zastupitelé si opět 
dali další hlasovací maraton

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

Na Šmejdy v Litvínově 
si posvítí i preventistka

Nový bazén bude stát na Koldomu

Několikahodinové jednání si Několikahodinové jednání si 
vyžádalo přestávky na poradu klubů.vyžádalo přestávky na poradu klubů.
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LITVÍNOV – Zastupitelé schválili pokuty pro čtyři fi rmy za nedo-
držení termínů zakázek. Samo město má ale minimálně v  jednom 
případě „máslo na hlavě“. Firma Allkon dostala od města pokutu za 
rekonstrukci školy v Šafaříkově ulici, kterou zdržovalo nejen město, 
ale i hygienici a ochránci přírody. S mnohamiliónovou sankcí fi rma 
nesouhlasí, a tak čeká Litvínov soudní spor.

„Úrok je tak nestydatý, že i pro-
dlení jediný týden dělá astrono-
mické částky. Firmy nám vyšly 
vstříc, když jsme to potřebovali. 
Zahájily práce i rok po ukončení 
výběrového řízení. Pokuta pro 
ně může být likvidační a region 
přijde o další pracovní místa,“ 
stýskal si zastupitel Jan Jelínek 
(KSČM). Na pomoc si zastupite-
lé přivolali také právníka města 
Jana Puldu. Ten všechny ujis-

til, že pokud pokuty neschválí, 
bude za vzniklou škodu trestně 
odpovědná rada města. Zastu-
pitelé stále váhali. „Důvodová 
správa k  tomuto bodu je značně 
schizofrenní. Důvody jsme na-
šli, ale nezohlednili,“ poukázal 
zastupitel Martin Liška (ANO). 
„Mám strach, že město v případě 
rekonstrukce školy v  Šafaříkově 
ulici pochybilo v  zadání. Firmu 
jsme povolali rok po té, co vy-

hrála výběrové řízení, v  zadání 
bylo padesát procent změn, byly 
v něm materiály, které se už ne-
vyráběly. Z  toho bude dlouhý 
a vleklý spor,“ varoval zastupitel 
Robert Kysela (SNK – ED). „Od-
mítám se podílet na likvidaci fi r-
my, která splnila, co měla, vyšla 
městu vstříc a ke zpoždění měla 
objektivní důvody,“ prohlásila 
také zastupitelka Hana Žihlová 
(Sd. Litvínováci). Na rozhodo-
vání si vzali zastupitelé přestáv-
ku pro poradu klubů. Nejvyšší 
pokutu dostala fi rma Allkon. Ta 
s ní nesouhlasí. „Jen pro rekapi-
tulaci připomínám zastupitelům, 
že v případě rekonstrukce ZSŠ 
Šafaříkova jsme podepsali s měs-

tem smlouvu v červnu 2013, ale 
k samotné realizaci nás město 
povolalo až o rok později v září 
2014. Nemohl jsem rok držet 
zaměstnance a čekat. Firma už 
měla jiné zakázky. Navíc jsme 
měli začít v termínu pro venkov-
ní práce nevhodném. Koncem 
září jsme byli povoláni městem, 
v říjnu začalo pršet. Přesto jsme 
na práci nastoupili, protože jinak 
hrozilo, že město přijde o dotaci. 
Museli jsme se vyrovnat s desít-
kami změn v zadávací dokumen-
taci. Zcela změnit v některých 
případech navrženou technologii. 
Dokonce se nám podařilo městu 
peníze ušetřit. Od práce nás zdr-
žovali hygienici, když nařídili, že 
nesmíme pracovat v  době, kdy 
jsou ve škole děti. Ochránci pří-
rody nám zase nařídili, že smíme 
s  venkovní fasádou pokračovat 
až po té, co z hnízd vylétnou ro-
rýsi. Těm to trvalo čtrnáct dnů. 
Žádali jsme město o prodloužení 
termínu, ale nedostali žádnou 
odpověď. Nyní máme zaplatit pro 
nás likvidační pokutu,“ vysvětlil 
zastupitelům důvody, proč se 
stavba zpozdila a proč fi rma ne-
souhlasí s pokutou, jednatel All-
konu Václav Kvasnička. Koaliční 
zastupitelé ale těsnou většinou 
dvanácti hlasů pokutu schválili, 
stejně jako v případě dalších tří 
fi rem. Opozice o pokutách od-
mítla hlasovat. Na město nyní 
čeká soudní spor.   (pur)

LITVÍNOV – Starý a už dožívající most na Podkrušnohorské ulici na-
hradí nový. S jeho stavbou se začne už v příštím roce a potrvá mini-
málně rok a půl. Zastupitelé se na svém posledním jednání rozhodli 
nedat na doporučení rady města a most postavit místo radními žá-
daného kruhového objezdu. 

Žádat o nový most přišli na 
jednání zastupitelů občané Me-
zibořské ulice. Nejprve vystou-
pil zástupce obyvatel Meziboř-
ské Jan Vácha. „Všichni jsme pro 
zachování mostu. Když uděláte 
úrovňové křížení, zvýší se hluč-
nost a množství zplodin. Zhoršíte 
nám životní prostředí,“ vysvětlil 
požadavek svůj i sousedů vysla-

nec Vácha. Upozornil na to, že 
technický stav Mezibořské není 
pro zvýšení dopravy nejvhod-
nější. „Projede autobus a duní 
okna, praskají omítky, kanaliza-
ce,“ připomněl. Za most přišel 
orodovat také David Petrlík. 
„V  dopravní špičce nelze ulici 
prakticky přejít. Rozplizlá cho-
botnice s osmi výjezdy, která má 

být úrovňovým křížením, bude 
pro chodce nepřekonatelný pro-
blém,“ upozornil David Petrlík 
a dodal, že ulice Valdštejnská 
je pro dopravu do Meziboří 
mnohem vhodnější. „Uznávám 
připomínky občanů. Rozdíly 
v nákladech na následnou údrž-
bu jsou ale obrovské,“ vysvětli-
la svou podporu úrovňovému 
křížení starostka města Kamila 
Bláhová (ANO) a dodala, že 
zastupitelé nyní musí co nej-
rychleji rozhodnout o variantě, 
dát investičnímu odboru zele-
nou a pak teprve jednat s lidmi 

z  dotčených ulic. Tentokrát ale 
narazila na nesouhlas v  koalič-
ních řadách. „Kruhák nepod-
poruji, protože se lidé v  lokalitě 
jasně vyjádřili, že ho nechtějí. 
Nesouhlasím ani s názorem paní 
starostky, že se nejprve rozhodne, 
a teprve pak se má s lidmi mlu-
vit,“ oponoval Vlastimil Doležal 
(STAN). „Zažil jsem doby, kdy 
tu ještě most nebyl. Viděl jsem 
klouzající autobusy. Teď tu chce-
me stavět křižovatku z kopce do 
kopce, a to hned dvakrát. Jak to 
bude vypadat v zimě?“ stavěl se 
proti kruháku také Jan Jelínek 
(KSČM). „V této lokalitě je do-
prava slušně vyřešená a my si tu 
chceme dělat paskvil s  osmi ná-
jezdy,“ bránil se kruháku také 
Robert Kysela (SNK –ED). Na-
konec se zastupitelé rozhodli dát 
zelenou novému mostu. 

Nový most za dvě 
zimy

Podle Hany Novákové, vedou-
cí odboru investic, bude potřeba 
dvou zim, tedy minimálně rok 
a půl. Objízdné trasy povedou po 
okolních silnicích. Stavba kromě 
rekonstrukce vlastního mostního 
objektu obsahuje veřejné osvět-
lení mostu, protihlukovou clonu 
do výše 1,8 m, úpravu komuni-
kací v nejbližším okolí mostu, 
odvodnění předmostí a drobné 
terénní úpravy v okolí mostu. 
Celkové náklady byly v roce 2009 
stanoveny na 65 844 707,90 Kč vč. 
DPH. (pur)

Zastupitelé rozdali pokuty
Firmy se chtějí soudit

Nadílka ve formě pokut 
od města pro fi rmy:

  Allkon za rekonstrukci 
školy v  Šafaříkově ulici ve 
výši 3,7 miliónů korun.

  R-test za zateplení mateř-
ských školek a družiny v Ja-
nově ve výši 64 tisíc korun.

  Firma Tomovy parky za 
dětská hřiště ve výši 185 ti-
síc korun.

  Firma Stavební společ-
nost Jaroslav Oršuliak, a.s. 
za rekonstrukci komunikací 
kolem jazykové školy ve výši 
611 tisíc korun.

„Rozplizlá chobotnice“ dostala červenou

Navržený kruhový objezd na Podkušnohorské ulici nebude.Navržený kruhový objezd na Podkušnohorské ulici nebude.

Za pokuty se postavila téměř celá koalice.Za pokuty se postavila téměř celá koalice.
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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 

MOST – Když se řekne Maďar, okamžitě se většině lidí vybaví čabaj-
ka, guláš nebo pořádně szipós paprika. Málokdo ale asi ví, že pro 
Maďary jsou typické i ořechy. V jakém smyslu, to jsme se dozvěděli 
v Klubu národnostních menšin, kde se začátkem tohoto týdne sešla 
maďarská menšina u louskání ořechů.

Louskání oříšků je jednou 
z maďarských vánočních tradic. 
A právě při této příležitosti se 
sešli Maďaři, kteří žijí v Mostě 
a jeho okolí a pravidelně se se-
tkávají. Louskání oříšků je pro 
Maďary nejen vzpomínka na 
domovskou tradici, ale příjem-
ná příležitost si popovídat s kra-
jany a naplánovat si akce, které 
maďarský klub pořádá. Právě 
Maďaři jsou jednou z nejaktiv-
nějších zdejších menšin, která 
se setkává pravidelně a vymýšlí 
nejrůznější kulturní a gastro-
nomické akce. Svou kulturu 
a výtečnou kuchyni prezentují 
například při příležitosti teplic-
ké lázeňské sezóny a na Mostec-
kých slavnostech. Podle předse-
dy krajské organizace Ferenze 
Kuliny mají tyto akce pokaždé 
velký ohlas: „Gastronomické 
speciality zabezpečují maďarští 
kuchaři z Budapešti. O naše jíd-
lo je vždy velký zájem. Tyto akce 

můžeme pořádat především díky 
podpoře mosteckého magistrátu, 
za což děkujeme a doufáme, že 
spolupráce bude pokračovat i do 

budoucna,“ uvedl Ferenz Kuli-
na.

Na území Mostu žije v sou-
časné době 350 lidí maďarské 
národnosti. „Jedná se o Maďary 
a jejich děti, kteří byli vystěhová-
ni po II. světové válce, a o Maďa-
ry, kteří přišli do Čech za prací,“ 
dodal Ferenz Kulina, který do 
Čech přišel v roce 1954. Maďar-

ský klub v Mostě byl ofi ciálně 
založený v roce 2007. Jeho čle-
nové pořádají nejrůznější před-
nášky a besedy s maďarskými 
spisovateli, vědci a novináři. Po-
vídají si o maďarských tradicích, 
zvycích a pořádají i nejrůznější 
zájezdy. Nejbližší je čeká na vá-
noční trhy do Drážďan.

(ina)

MEZIBŔÍ – Koledou zahájily děti 
z mezibořských mateřských škol 
vánoční těšení. Cinkáním na 
zvonečky ohlásily advent. Roz-
zářil se také vánoční strom před 
mezibořskou radnicí. Slavnostní 
okamžik umocnil ohňostroj.

Rozsvěcení vánočního strom-
ku v Meziboří provázela sláva 
už tradiční. Nechyběly stánky 
s občerstvením, které připravili 
zaměstnanci mateřských škol 
i město. K mání byl punč i čaj 
a závin zdarma. Děti zazpívaly 
koledy na schodech a zvoněním 
na zvonky ohlásily, že stromek 

se už může rozsvítit. Okamžik, 
kdy začíná těšení na Vánoce, 
si nenechali ujít nejen obyva-
telé Meziboří, ale ani přátelé 
z  německé Saydy, které město 
pozvalo na zahájení adventu. 
„Všem občanům Meziboří přeji 
krásné a klidné adventní týdny. 
Prožijte je beze spěchu a hlavně 
ve zdraví,“ popřál všem starosta 
Meziboří Petr Červenka. V Kul-
turním zařízení Meziboří si pak 
všichni mohli prohlédnout oz-
dobené stromky. Ty vyzdobily 
mezibořské děti. Večer završil 
koncert Lubomíra Brabce.  (pur)

Kdo nelouská, není Maďar

Vánoční strom 
a ohňostroj zahájily 

advent v Meziboří

Družnost a zábavu mají Maďaři Družnost a zábavu mají Maďaři 
prostě v krvi. I ti mostečtí.prostě v krvi. I ti mostečtí.

Než se začalo louskat, Než se začalo louskat, 
potěšila zábava.potěšila zábava.

Koledy zazpívaly děti na schodech mezibořské radnice.Koledy zazpívaly děti na schodech mezibořské radnice.

U stánku mateřské školy nakoupil i starosta města Petr Červenka.U stánku mateřské školy nakoupil i starosta města Petr Červenka.
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TEPLICE/MOST – Krajská zdravotní pokračuje v investicích do svých 
nemocnic. Tentokrát pořídila za necelé dva miliony korun nová paci-
entská lůžka s příslušenstvím, která znamenají vysoký komfort pro 
pacienty, ale také praktičnost. Lůžka lépe zpřístupní a usnadní práci 
i zdravotníkům. 

V teplické nemocnici, která 
spadá pod Krajskou zdravotní, se 
realizoval projekt obnovy lůžek 
a dalšího dovybavení nemocnič-
ních pokojů. Cena za nová lůžka 
vyšplhala na necelé dva miliony 
korun. Teplice přispěly částkou 
1,5 milionu korun. Šest oddělení 
dostalo celkem čtyřicet pět no-
vých nemocničních lůžkových 
setů s matracemi včetně nemoc-
ničních stolků a dalšího příslu-
šenství. Konkrétně chirurgie, 
neurologie, urologie, interna, or-
topedie a rehabilitace. Z dotace 
se pořídilo třicet osm lůžkových 
setů a zbytek pak pořídila Kraj-
ská zdravotní z vlastních zdrojů. 
Lůžka mají speciální matrace 
určené pro vysoké riziko prole-
ženin. Nosnost lůžka je 200 kilo. 
„Rozměr matrace dokonale kopí-
ruje tvar lůžka a snadno sníma-
telný potah se zipem má velkou 
ochrannou chlopeň proti znečis-
tění. Součástí lůžka je pojízdný, 
oboustranný noční stolek, který 
je uzamykatelný,“ popsal nové 
vybavení tiskový mluvčí Krajské 
zdravotní Jiří Vondra a dodal: 
„Nová lůžka přináší nejen větší 
pohodlí pro pacienty, ale také vý-
znamně usnadní práci zdravot-
nickému personálu.“

Nemocniční lůžka pořídila 
akciová společnost, pod niž spa-
dají i nemocnice v Ústí, Děčíně, 
Chomutově a Mostě, v  rámci 

investic za zhruba půldruhé 
miliardy korun. Část z  těchto 
prostředků putovalo například 
i do mostecké nemocnice, kte-
rá se nově zateplovala. Tak jako 
teplickou nemocnici pravidelně 
fi nančně podporuje město Tep-
lice, v Mostě je významným do-
nátorem Vršanská uhelná. Díky 
ní se v těchto týdnech dokončila 
také rekonstrukce porodnice 

a chystá se i nové šestinedělí. 
„Krajská zdravotní v posledních 
měsících zažívá období, kdy se 
dokončují významné investiční 
akce. Tento rok jsme proinvesto-
vali 1,5 miliardy Kč. Dotace vždy 
přicházely především ze zdrojů 
prostřednictvím operačních pro-
gramů. Chtěl bych poděkovat 
všem našim donátorům, že dá-
vají fi nanční prostředky do na-
šich nemocnic, potažmo Krajské 
zdravotní,“ řekl předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní 
Jiří Novák. Teplická nemocnice 
se může v  rámci dalších inves-
tičních akcí těšit také na nová 

parkovací místa. „Je již předjed-
nána významná pomoc na rok 
2016, kdy chce město Teplice při-
spět podílem na celkovou rekon-
strukci parkovacích prostor před 
poliklinikou teplické nemocnice,“ 
uvedl generální ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala. V  Mostě 
je rovněž v  plánu rozšiřování 
parkovacích kapacit, které chce 
realizovat Krajská zdravotní do 
dvou let. Finančně podílet se 
chce i město Most. „Chceme se 
zapojit do investiční akce při bu-
dování parkoviště u nemocnice,“ 
potvrdil nedávno mostecký pri-
mátor Jan Paparega.  (sol)

Marjánka v sklenici
MOST – Čtyřčlenná skupinka 

mladíků v parku poblíž ulice K. 
H. Borovského upoutala pozor-
nost mosteckých obchůzkářů. Ti 
nejprve zkontrolovali dva muže 
a u jednoho z nich našli v batohu 
zavařovací sklenici s rostlinným 
materiálem. Následně opodál 
lapli i další dva adepty. Ti si mezi 
sebou plánovali prodat palici 
konopí. Policie oba prodejce ve 
věku 20 let obvinila z trestného 
činu nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy. 
Kriminalisté rostlinný materiál 
zajistili a odeslali ho k provedení 
expertizy. Ta prokázala přítom-
nost účinné látky jak v paličce, 
tak i v obsahu sklenice. 

Šlapal po střechách
MOST - Podivným způso-

bem se bavil 27letý muž z Mos-
tu. Poté, co opustil jeden mos-
tecký bar s kamarádem, tak se 
v ulici Ve Dvoře v pozdně noč-
ních hodinách prošel po něko-
lika zaparkovaných vozidlech. 
„U jednoho auta tovární značky 
Mercedes prošlápl střechu, poško-
dil střešní okno a víko zavazad-
lového prostoru. Poškozený mo-
torista vyčíslil vzniklou škodu na 
částku 30 tisíc korun,“ popsala 
škodu tisková mluvčí mostecké 
státní policie Ludmila Světlá-
ková. Mostečana na místě zadr-
žela hlídka policie. Jeho stopy 
bot byly na několika vozidlech, 
poškodil ale jen jediné. „Měl 
pozitivní dechovou zkoušku na 
alkohol, která byla dvě promile. 
Skončil v policejní cele. Vyšetřo-
vatel ho na základě výsledků še-
tření obvinil z přečinu poškození 

cizí věci a stíhá ho na svobodě,“ 
dodala mluvčí.

Fanoušci zapálili 
světlice

LITVÍNOV - Policisté o ví-
kendu dohlíželi na veřejný po-
řádek v Litvínově v souvislosti 
s konáním utkání extraligy 
ledního hokeje. Ještě před za-
čátkem utkání, na které přije-
li fanoušci celku HC Karlovy 
Vary, policisté z nich zajistili dva 
muže. Ti v ulici S. K. Neuman-
na zapálili dýmovnici a světlici, 
které poté nesli ve skupině asi 40 
fanoušků. Policisté oba mladíky 
ze skupiny vyvedli a převezli je 
na obvodní oddělení k podání 
vysvětlení. Jejich jednání policie 
šetří jako přestupek proti veřej-
nému pořádku. 

Kradl proud
MOSTECKO – Elektrický 

proud odebíral neoprávněně 
53letý muž z obce na Mostecku. 
Energie mu do bytu proudila po 
zásahu do pojistkové skříně po 
dobu několika měsíců. Poško-
zená energetická společnost vy-
číslila vzniklou škodu na částku 
49 tisíc korun. Muž byl již v loň-
ském roce za majetkový delikt 
potrestán. Letos si převzal usne-
sení o zahájení trestního stíhání 
pro přečin krádeže, za který mu 
hrozí trest odnětí svobody až na 
tři léta. 

Drogy i u Domina
MOST – Kriminalisté mos-

tecké policie odhalili dealera 
drog. Podle nich měl 26letý 
Mostečan ve více jak 100 přípa-
dech obstarávat a poté prodávat 
zájemcům o drogy marihuanu. 

„Tu jim předával dotyčný v uli-
ci Budovatelů v blízkosti hotelu 
v loňském i letošním roce. Muž 
byl na základě výsledků šetření 
obviněn z trestného činu nedo-
volené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s  jedy,“ uvedla mos-
tecká policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Obviněný je vyšet-
řován na svobodě. V případě 
odsouzení mu hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody.

Zpronevěřila 
peníze

LITVÍNOV – Ze zprone-
věry a krádeže viní litvínovští 
obvodní policisté 63letou ženu 
z Litvínova. Ta si v místě své-
ho zaměstnání měla přisvojit 
z pokladní kasy v prodejně 
a z příruční pokladny v kance-
láři peníze v celkové výši 23 tisíc 
korun. „Žena si nechala i peníze, 
které vyinkasovala za pronájem 
nebytových prostor a které neo-
devzdala. Poškozenému majiteli 
svým počinem způsobila celko-
vou škodu ve výši 29 tisíc korun,“ 
doplnila k  případu policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.

Kam mizí bagr?
MOST – Policie v Mostě šetří 

krádež dvou kusů lžic od bag-
ru. Ty byly umístěny v kovo-
vém kontejneru poblíž kolejnic 
u obce Komořany na Mostecku. 
„Neznámý pachatel lžíce odcizil 
a prázdný kontejner poté ukryl 
do lesnatého porostu asi 1 kilo-
metr od místa krádeže. Poškoze-
ná fi rma vyčíslila škodu na část-
ku 50 tisíc korun,“ informovala 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. (sol) 

LITVÍNOV - Sociální demokraté 
na posledním jednání litvínov-
ských zastupitelů navrhli při 
projednávání vyhlášky o odpa-
dech, aby děti do osmnácti let 
v  Litvínově neplatily poplatek 
za odpady. S  tím ale nesouhla-
sila koalice a úlevu dětem za-
trhla.

K  návrhu na odpuštění po-
platku za odpad pro děti využili 
sociální demokraté schvalování 
vyhlášky o komunálním od-
padu. „Chceme tím vyjít vstříc 
rodinám s  dětmi. Zároveň se 
sociálním aspektem tento návrh 
řeší také problém s  vymáháním 
dluhů za poplatky od rodičů, 
kteří za své děti odpad neplatí,“ 
vysvětlila návrh sociálních de-
mokratů zastupitelka Kateřina 
Holzknechtová (ČSSD). Návrh 

sociálních demokratů přes ko-
alici neprošel, přestože pocho-
pení našel například u Romana 
Zieglera (ANO). Ten ale ne-
souhlasil se ztrátou příjmů do 
rozpočtu města. „Tomu návrhu 
rozumím, upozorňuji ale na to, 
že by to byl výrazný výpadek pří-
jmů. Navrhoval bych případně 
zvýšení poplatku za odpady pro 
dospělé,“ uvedl Roman Ziegler. 
„Ztráta v rozpočtu by byla tři mi-
lióny korun. Dnes jsou náklady 
na vymáhání dluhů srovnatelné, 
ne-li vyšší,“ připomněl Martin 
Klika (ČSSD), který dále neza-
pomněl poukázat na líbivé gesto 
z  minulého volebního období, 
kdy koalice snížila poplatek za 
odpady pro všechny. Návrh so-
ciálních demokratů nakonec 
neprošel.  (pur)

porušené paragrafy

Pacienty už nebudou trápit proleženiny 
Nemocnice má nová lůžka

Čtyřměsíční fenka křížence Jacka Russela hledá hodné lidi, 
kteří by ji měli rádi a chtěli se o ni starat. Na oplátku jim dá 
všechnu lásku a oddanost, které jsou schopni jen psí přátelé lidí. 
Informace o psí holčičce získáte na tel. čísle 777 651 270. 

Děti bez poplatků 
za odpad? Zamítnuto!

Chcete mě?

Primářka teplické Primářka teplické 
neurologie MUDr. Marta neurologie MUDr. Marta 

Vachová představila nové Vachová představila nové 
vybavení, které fi nančně vybavení, které fi nančně 
podpořilo město Teplice, podpořilo město Teplice, 

primátorovi Jaroslavu primátorovi Jaroslavu 
Kuberovi.Kuberovi.
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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
 ■ Nabízím komplet dvou nových 

tašek, jedna nákupní, druhá kabe-
la, stejný dezén, vhodné na luxus-
ní vánoční dárek, 150 Kč, lze zaslat. 
Telefon: 605 897 486

 ■ Prodám postel 140x200 cm, 
české výroby, typ moderní, poste-
le se železným čelem. Stará 3 roky 
za 1 000 Kč. Je s úložným prosto-
rem. Barva potahu fi alová. Telefon: 
607 109 439

 ■ 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

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
 ■ Svobodný, bezdětný, 39/168, 

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

štíhlý, sportovec. Hledá touto 
cestou dívku, může mít i dítě. Byt 
mám. Ženy nebiju!! Prosím zatím 
jen SMS. A které by nevadilo žít 
na vesnici. PS: Už jsem se zklamal 
moc a chtěl bych Vánoce mít spo-
lečné s tebou. Nosím naslouchát-
ko, ale slyším. Telefon: 721 033 089

 ■ Svobodná 33 let s dcerkou, hle-
dá kamaráda, časem možno více. 
Na pokec, procházky se psem, 
kino, výlety, hlavně někoho fajno-
výho, pohodovýho, hodnýho a ča-
sem uvidíme. Telefon: 607 109 439

 ■ Chtěla bych se s tebou smát, 
občas se ti vyplakat na rameni, 
hledám upřímného muže, neku-

řáka z okolí Mostu, který nehledá 

krásu, ale dobré srdce. 150/95/40 

let. Telefon: 721 464 015

 ■ Pro naši zlatou babku do ne-

pohody se smyslem pro humor, 

milující hudbu, divadlo, slunce, 

moře, vodu a společnost, hledáme 

kámoše do 70ti let z okolí Mostu. 

Telefon: 474 547 679

 ■ 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

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 MOST
6. 12. od 17 hodin PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Zábavný, originální a veselý pohádkový muzikál. Úsměvné vyprávění o tom, že dělání 
opravdu všechny smutky zahání. Přijďte si poslechnout nebo i třeba společně zazpívat 
známé a přesto neotřelé Svěrákovy a Uhlířovy písničky. Představení vzniklo v koprodukci 
pražského Divadla pohádek a libereckého Divadla F. X. Šaldy.
Vstupné: 140 Kč, děti 80 Kč.

9. 12.  od 19 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY

Autor: Alfred Uhry. Režie: Jakub Korčák. Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou 
svébytných osobností, samotě i tvrdohlavosti. Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu cenu 
a známé je rovněž její fi lmové zpracování. Vstupné na reprízy: 140 Kč. Délka představení: 
90 minut.

10. 12. od 10 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (pro školy)

Autor: K. M. Valló. Režie: Jiří Kraus. Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým 
králem prchla a za prince se provdala. Inscenace pro celou rodinu. Vstupné na reprízy: 
150 a 170 Kč, děti 80 Kč. Délka představení: 100 minut. 
Vstupné pro žáky na dopolední představení je 80Kč. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
4. 12. od 17 hodin MIK, MIKU, MIK S ,,NEDLOUBEJ SE V NOSE“ (volné)

Divadelní rozmaňácká nadílka s Mikulášem a písničkami naší kapely. Pro děti od tří let. 
Představení je spojené s Mikulášskou nadílkou. Balíčky označené jménem dítěte donést 
s sebou.

CITADELA LITVÍNOV
6. 12. od 17 hodin KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – pohádka s Mikulášskou nadílkou

Pohádka pro děti s Mikulášskou nadílkou. Pro děti je připravena pohádka „Křemílek a 
Vochomůrka“ v podání divadla ANFAS Praha a poté přijde i Mikuláš s jeho družinou. 
Pařezová pohádka v mechu a kapradí je  plná dobrodružství. Děti se mohou těšit na 
Čtyři pohádky z mechu a kapradí. Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, 
pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené 
světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 
Vstupné 95 Kč.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
5. 12. od 17 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Pohádku inspirovanou H. CH. Andersenem upravila Jana Galinová. Do divadla přijde Mi-
kuláš s čertem a andělem. Upozorňujeme rodiče, že je nutné se na to přichystat. (Hlášení 
o chování dětí a odměny či tresty přijímáme v šatně divadla od 14 hodin). Vstupné 90 Kč. 

V+V ROCK BAR MOST
4. 12. od 21 hodin LUCIE Revival - Plzeň 

„K tomu není co dodat! Kapela v plným obsazení, rozšířenej repertoár a po roce pravidel-
nej MIKULÁŠSKEJ KONCERT V ROKÁČI ! ! !“

Víte jaká tři slova nejraději slyší žralok plující za výletní lodí? (TAJENKA)

Prodáme komerční objekt 
v ulici kpt. Jaroše čp .99

kontakt: 602 627 884
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Na extraligu zase 
v neděli

Do Litvínova na extrali-
gové utkání mohou hokejo-
ví příznivci opět jít v neděli. 
K utkání 26. kola přijedou 6. 
prosince Vítkovice. Střetnutí 
začíná na Zimní stadionu 
Ivana Hlinky v  tradičním 
čase, tedy v 17.30 hodin.

Bivoj zase doma až za 
týden

Litvínovští fl orbalisté 
k  dalšímu utkání nejvyšší 
soutěže zajíždějí do Pardu-
bic, aby se doma opět před-
stavili až za týden. To budou 
13. prosince na palubovce 
sportovní haly u Koldomu 
hostit Tatran Střešovice.

Stolní tenisté hrají na 
domácích stolech

Rezerva SKST Baník Most, 
účastník divize, se o víkendu 
představí na domácích sto-
lech. V sobotu od 16.00 ho-
din hostí Teplice a v  neděli 
od 10.00 hodin změří síly 
s Děčínem.

Reichel s Havelkou 
jedou na turnaj do 

Kanady
Martin Havelka a Kristian 

Reichel byli nominováni na 
akci reprezentace do 18 let. 
Svěřenci Roberta Reichla 
se sejdou 7. prosince, o den 
později je čeká odlet do Ka-
nady, kde sehrají hned ně-
kolik utkání s nejlepšími 
reprezentacemi světa. Konec 
akce je naplánován na 21. 
prosince.

Hokejistky porazily 
Pardubice

Hráčky HC Litvínov v dal-
ším ligovém kole hrály na 
domácím ledě a vysoko 8:2 
porazily hostující Pardubi-
ce. Teď je čeká zápas venku. 
V neděli zajíždějí do Tacho-
va.

Nejúspěšnějším 
juniorem Tomáš 

Franta
Plavec Tomáš Franta, zá-

vodník Slavie Chomutov, 
který pochází z  Mostu, se 
stal vítězem ankety Nej-
úspěšnější sportovec – ju-
nior Ústeckého kraje, jejíž 
výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny v ústeckém hotelu 
Clarion. Nejlepším mostec-
kým sportovcem – juniorem 
byla vyhlášena atletka Lucie 
Svobodová.  

Kýhos jde trénovat 
Hradec

Hokejový klub Mountfi eld 
HK zareagoval na průběh 
letošní extraligové sezony 
a nepříznivé výsledky změ-
nou na pozici hlavního tre-
néra. Ke dni 1. prosince 2015 
byla ukončena spolupráce 
s Peterem Draisaitlem, jeho 
pozici nově zaujímá Vladi-
mír Kýhos. Ten bude u A-tý-
mu spolupracovat s Tomá-
šem Martincem a Michalem 
Tvrdíkem. (jak)

26. kolo TELH

neděle 

6. prosince
2015

17:30 hodin

HC VERVA
Litvínov

HC VÍTKOVICE 
STEEL

Přijďte
nám
fandit!

František Lukeš

LITVÍNOV – Úřadující mistr, HC Verva Litvínov, nestačil v podkruš-
nohorském derby na Energii Karlovy Vary a ocitl se na samotném 
dně extraligové tabulky. Verva do klasického „šestibodového“ due-
lu, který byl navíc o únik z posledního místa, nastoupila s obráncem 
Gulou místo Chaloupky a v pozměněném složení útoků (podobně 
dohrávala už zápas v Pardubicích). Hosté opět i s Radkem Dudou, 
který v pátek proti Vítkovicím vstřelil jediný gól svého týmu. Litví-
novští nakonec zápas prohráli 1:4. 

„Představovali jsme si od muž-
stva úplně jiný výkon, ale bohu-
žel se nám to nepodařilo. Vary 
lépe bruslily, hrály do obrany, 
byly zarputilejší v osobních sou-
bojích. I když se nám dvě třetiny 
nepovedly, dali jsme rychle gól ve 
třetí třetině a věřili, že bychom to 
utkání ještě mohli zdramatizo-
vat. Pokazili jsme si to ale sérií 
vyloučení a inkasovali jsme další 
branku. Pak už jsme dohrávali 
v křeči. Proč zaostáváme v brus-
lení? Opravdu nevím, museli 
byste se zeptat hráčů. Já vidím 
to, co vy, ale nevíme, proč to tak 
je,“ řekl po skončení utkání no-
vinářům na tiskové konferenci 
domácí kouč Radim Rulík. 

Po utkání přišel mezi novi-
náře na jejich žádost generální 
manažer klubu Robert Kysela, 
který se vyjádřil k  současné si-
tuaci mužstva. 

„Situace je vážná, zhodnotíme 
si to, ale dál to takhle nemůžeme 
provozovat. Prohráli jsme důleži-
tý zápas, který jsme měli zvlád-
nout. Není to jednoduché. Máme 
několik zraněných hráčů, moc 
nám jich na výměnu nezůstává. 
Snažíme se už nějakou dobu s Jir-
kou Šlégrem někoho přivést, oži-
vit tým, výměnou nebo i posíle-
ním, do obrany i útoku, ale zatím 
se nám to nepovedlo. Je to složité, 
ten hráč musí do Litvínova chtít, 
jeho klub zase musí chtít našeho 

hráče, takže opravdu nedokážu 
říct, kdy se nám to povede. Na 
druhou stranu nechceme ztrácet 
hlavu a dělat výměnu pro výmě-
nu, mělo by to mít určitou kvali-
tu, přivést hráče třeba do první, 
druhé naší lajny. Trenéři? Situa-
ce myslím ke změně nenazrála. 
Žádné signály z kabiny o konfl ik-

tu mezi hráči a trenéry nemám. 
Mají nyní naši důvěru, i když ne-
chci říkat, že k výměně nikdy ne-
může dojít. Snažili jsme se před 
sezonou pomoci týmu a vyjít mu 
vstříc. Po ztrátě Mariána Vody 
jsme přivedli nové kluky na fyzič-
ku, zůstal Radim Rulík a trenér 
brankářů. Chtěli jsme dát šanci 

našim mladým klukům a věřili, 
že to zvládnou. Je samozřejmě 
těžké nahradit hráče, kteří odešli. 
Pavel Francouz chytil i nemožné, 
Martin Ručinský uměl tým strh-
nout a dával mu sebedůvěru. Po 
snížení na 1:2 nám dnes právě 
takový hráč na ledě a na střídač-
ce chyběl. Nemyslím si, že by naši 
kluci zapomněli hrát hokej, ale 
je nám jasné, že impuls do týmu 
musí přijít. Že zaostáváme v na-
sazení, bojovnosti? Když má ně-
kdo strach hrát, odhazuje puky, 
nevěří si, protože se bojí riskovat, 
a pak to vypadá, jako že neboju-
je. Náš cíl postoupit do play off  se 
nemění, stále není nesplnitelný, 
ale vnímáme, že naše ztráta se 
zvětšuje a že musíme konec sezó-
ny zvládnout,“ řekl Kysela.

Hned následující den klub 
oznámil, že u A mužstva skončil 
asistent hlavního trenéra Weiss-
mann. Ten podle vyjádření na 
webu HC Verva požádal o uvol-
nění a po vzájemné dohodě 
ukončil své angažmá.  (jak) 

MOST - Dosavadní hlavní trenér A týmu házenkářek DHK Baník 
Most Luboš Hudák ukončil k  30. listopadu, po vzájemné dohodě, 
své působení u družstva. Informovalo o tom vedení klubu. 

„Důvodem jsou odlišná fi -
losofi e a vzájemná očekávání 
obou dvou stran, jež měly spo-
lečně vést k naplnění vytyčených 
předsezonních cílů našeho klubu. 
Lubošovi Hudákovi upřímně dě-
kujeme nejen za jeho odvedenou 
práci, ale i za bezproblémovou 
a férovou spolupráci, čehož si 
velmi vážíme,“ uvedl v  prohlá-
šení předseda DHK Baník Most 
Rudolf Jung.

Počínaje prvním prosin-
cem se stal hlavním trenérem 
A mužstva nově příchozí slo-
venský kouč se zkušenostmi 
z  německé Bundesligy Peter 
Dávid, který pro tým bude prá-
vě svou praxí a profesionalitou 
zcela jistě velkým přínosem a od 
kterého mohou i další mostečtí 
trenéři hodně čerpat. 

„Očekáváme, že nový trenér 
vnese do týmu nový impuls, kte-
rý tak pozvedne jeho výkony,“ 
řekl dále Jung s  tím, že Dávid 
se ve své nové pozici představil 
již 3. prosince v  Plzni, během 
osmifi nálového zápasu České-
ho poháru žen proti domácímu 
týmu SVŠ Plzeň. Domácí pre-
miéru pak bude mít v  sobotu 
5. prosince při zápase 12. kola 
WHIL s  týmem DHC Slavia 
Praha. A kdo je kouč Peter Dá-
vid?

Naposledy působil u sloven-
ského týmu HT Tatran Prešov, 
se kterým v loňské sezoně získal 
titul mistra Slovenska a vyhrál 
Slovenský pohár. Je bývalým 
trenérem slovenské reprezen-
tace mužů a československým 
a slovenským reprezentantem, 

jenž za svou hráčskou kariéru 
získal mistrovský titul ČSSR 
s  Duklou Praha (1986) a mist-
rovský titul SR s  Lokomotivou 
Trnava (1994). Jako hlavní tre-
nér vedl bundesligový ženský 
tým HSG Sulzbach/Leidersbach 
a následně i bundesligový muž-
ský tým TV Grosswallstadt, kde 
z  asistentského postu později 
přešel na pozici hlavního trené-
ra. (jak)

Mistr nezvládl derby s Karlovými Vary, 
asistent Weissmann druhý den u týmu skončil

OSTRAVA – Ostravský Best Wes-
tern Hotel Vista hostil o víkendu 
nejlepší hráče a hráčky billiard-
-hockeye šprtce. Pořadatelský 
klub ostravských Šprtmejkrů 
připravil pro účastníky třicáté-
ho šestého mistrovství republi-
ky příjemné prostředí, v  němž 
se Mosteckým vedlo se střída-
vými úspěchy. 

Zazářila Valentina Grimmová 
(Real Draci 18. ZŠ Most), která 
se stala mistryní republiky v ka-
tegorii mladších žáků. V  téže 
kategorii na medaili nedosá-
hl Lukáš Michálek (Netopýři 
Most), zvítězil ale v celoročním 
hodnocení a odnesl si trofej pro 
vítěze Českého poháru.

Mezi muži obsadili velmi 
slušná umístění v  první desít-
ce Matěj Šanoba (7.) a Ondřej 
Müller (10.). Oba přitom mají 
šanci na účast na dubnovém 
mistrovství světa, o nominaci 
se bude rozhodovat na začátku 
ledna. Na MČR se naopak neda-
řilo Ondřeji Frýbovi a Zdeňku 
Bednářovi, kteří obsadili místa 
na chvostu výsledkové listiny.

Po dlouhé době měl mostecký 
šprtec dvojnásobné zastoupení 
v  mistrovské soutěži žen. Ani 
Daniela Uherová, ani Pavla Mi-
šíková ale podle předpokladů do 
medailových soubojů aktivně ne-
zasáhly. Po loňském bronzu a od-
chodu některých konkurentů do 
vyšší věkové kategorie je trochu 
zklamáním vystoupení Tomáše 
Sýkory, který skončil pátý.

Výsledky 36. MČR: Muži: 1. 
Jaromír Procházka (SHL SDS Ex-
most Brno), …, 7. Matěj Šanoba 
(BHC StarColor Most „B“), …, 
10. Ondřej Müller, …, 30. On-
dřej Frýba, 31. Zdeněk Bednář 
(všichni BHC StarColor Most). 
Ženy: 1. Milada Foltýnová (Pra-
gue NHL), …, 7. Daniela Uhe-
rová (BHC StarColor Most „B“), 
8. Pavla Mišíková (Real Draci 
18.ZŠ Most). Junioři: 1. Simon 
Kaňa (Gunners Břeclav), …, 5. 
Tomáš Sýkora (BHC 4.ZŠ Most). 
Starší žáci: 1. Patrik Tirpák (Flu-
ke Kohoutovice). Mladší žáci: 1. 
Valentina Grimmová (Real Draci 
18.ZŠ Most), …, 5. Lukáš Michá-
lek (Netopýři Most).  (has, jak)

Grimmová mistryní 
republiky ve šprtci

Hudák u Černých andělů 
skončil, střídá jej Dávid

MOST – Po sérii porážek se hokejisté prvoligového HC Most opět 
dočkali tříbodové výhry a odlepili se tak od samotného dna tabulky, 
kam poslali právě Šumperk, který na svém ledě porazili. 

Vítězství je o to cennější, že 
Mostečtí po první třetině pro-
hrávali 0:2 a v  posledním děj-
ství díky dvěma trefám obránce 
Marka Baránka nasadili k doko-

nalému obratu. Třetí gól vítězů 
vstřelil Válek. Výhra byla pre-
miérovou na lavičce Mostu pro 
nového kouče Josefa Beránka 
mladšího. 

HC Most –Šumperk 3:2 (0:2, 
1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 
34. Válek (Hora, J. Doležal), 53. 
Marek Baránek (Havlíček), 53. 
Marek Baránek (J. Doležal, Vá-
lek) – 10. Milfait (Fořt), 20. Dr-
til (Holík, Vrdlovec). Rozhodčí: 
Grech – Kokrment, Malý. Vy-
loučení: 6:4. Využití: 0:1.  (jak)

Mostečtí se dočkali vítězství,
porazili Šumperk

Luboš HudákLuboš Hudák
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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

Vydavatel:

Media Info System, a. s.,

Bělehradská 360,

Most 434 01

IČ: 27864588

Registrace – MK ČR E 11598,

ISSN 1212-3978

Šéfredaktorka:

tel.: 476 103 978

Pavlína Borovská

(sefredaktor@homerlive.cz)

Redakce:

tel.: 476 108 411

Mgr. Vlasta Šoltysová,

zástupce šéfredaktora

(soltysova@homerlive.cz)

Spolupracovníci redakce:

Mgr. Jan Foukal

Patricia Sittingerová

Předseda redakční rady:

Petr Petrik

Ředitelka společnosti:

tel.: 476 103 977

Ing. Martina Sabolová

(reditel@homerlive.cz)

Obchodní oddělení, inzerce:

tel.: 476 108 410, 737 261 941

Lukáš Koťátko

(inzerce@homerlive.cz)

Sazba a technická příprava:

tel.: 476 108 412

Roman Moucha

(grafi k@homerlive.cz)

Adresa a telefony redakce:

Adresa: Bělehradská 360,

434 01 Most,

e-mail: redakce@homerlive.cz,

http://www.homerlive.cz,

fax: 476 100 557.

Tisk:

CZECH PRINT CENTER a. s. 

Praha 10

Rozšiřuje:

PNS GROSSO, s. r. o.,

Mediaprint a Kapa,

Pressegrosso, s. r. o.,

A.L.L. production, spol. s r. o.,

vlastní distribuce.

Předplatné:

Informace podává a objednávky

přijímá obchodní oddělení.

MOST - Teplárenská společnost 
United Energy křtila svůj devátý 
fi remní kalendář. V  něm hraje 
hlavní roli humor. Dvanáct ob-
rázků kresleného humoru na 
téma teplo a tepelná pohoda 
ušil komořanské teplárně na 
míru známý karikaturista a pí-
sničkář Miroslav Kemel. Křtu se 
ujal generální ředitel United 
Energy Milan Boháček. 

Stavba elektrárny v  Komo-
řanech, tepelná pohoda ob-
jektivem fotografů, glamour 
fotografi e žen v  průmyslovém 
komplexu teplárny či fauna 
v areálu teplárny… To jsou jen 
některá ze zajímavých témat, 
která si v  minulosti United 
Energy pro své kalendáře vy-
brala. „Až na historický první 
fi remní kalendář naší společ-
nosti, souvisely všechny násle-
dující s činností komořanské 
teplárny. Ani kalendář pro rok 
2016 s názvem ‚… i humor 
zahřeje‘ nebude výjimkou. Ná-
mět vznikl na základě faktu, 
že lékařská věda v řadě studií 
prokázala, že smích a humor 
mají ohromný vliv na tělesné 
a duševní zdraví člověka. A my 
doufáme, že listování naším fi -
remním kalendářem fyzickou 
i psychickou pohodu jeho ma-
jitelů vydatně podpoří,“ řekla 
Miloslava Kučerová, tisková 
mluvčí společnosti. Kalendář 
je vydáván v nákladu 700 kusů, 
přičemž každý zaměstnanec 
společnosti obdrží jeden vý-

tisk. Ostatní budou věnovány 
obchodním partnerům a přá-
telům teplárenské společnosti. 

Kalendář s humorem v hlav-
ní roli získává už řadu ohlasů. 
Největší měl z  téměř desítky 
nápadů loňský kalendář pod 
názvem Život u nás. „Téma 
kalendáře Život u nás napad-
lo našeho generálního ředitele, 
a to v souvislosti s uhnízděním 
chráněných sokolů na našem ko-
míně. Řekla bych, že patří mezi 
naše nejzdařilejší a to nejen po-
dle ohlasů. Vizuálně se jednalo 
o jeden z nejhezčích kalendářů. 
Muže samozřejmě potěšil kalen-
dář Warmth pro rok 2014, kde 
jsou v  ústřední roli ženy v  prů-
myslovém objektu teplárny,“ 
zhodnotila Miloslava Kučerová. 
Nápady pro kalendáře bývají 

nejčastěji přímo z kuchyně tis-
kové mluvčí společnosti. „In-
spirace přichází někdy nahodile, 
jindy za úporného přemýšlení. 
Například k námětu na kalen-
dář pro rok 2016 mě inspirovala 
jedna vtipná fotografi e na PF 
nejmenované fi rmy…,“ prozra-
zuje autorka námětu Miloslava 
Kučerová. Ta má dokonce jasno 
už dnes, jaké téma bude mít ka-
lendář pro rok 2017. „Přiznám 
se, že téma již promyšleno mám, 
ale nechám si ho pro sebe jako 
překvapení. Prozradím jen to-
lik, že při jeho tvorbě je opět po 
dlouhé době počítáno s pomocí 
obyvatel regionu. Kalendář bude 
slavit 10. výročí a já doufám, že 
se bude líbit stejně, jako ten pro 
příští rok,“ uvedla tisková mluv-
čí teplárny.  (sol)

Kalendář i pro 
dobrou věc

Kalendáře United Energy 
měly v minulosti širší rozměr. 
Například kalendář pro rok 
2012, Malíři Mostecka. „Ka-
lendáře UE nejsou běžně pro-

dejné. Tento byl však v ome-
zeném množství k dispozici na 
vernisáži Malíři Mostecka, kde 
se kalendář za osobní účasti 
vybraných mosteckých malí-
řů křtil. Návštěvníci tak měli 
jedinečnou možnost si jej za 
symbolickou cenu 100 Kč za-

koupit a také nechat podepsat 
od přítomných výtvarníků,“ 
připomněla mluvčí Milosla-
va Kučerová s tím, že výtěžek 
z prodeje ve výši 3 900 korun 
věnovala teplárna na nákup 
knih do dětského oddělení 
Městské knihovny v Mostě. 

Náměty kalendářů UE od roku 2009: 

  2009 – Ohlédnutí za stavbou elektrárny Komořany. Kalen-
dář vydaný k 65. výročí vzniku. 

  2010 - Tepelná Pohoda. Kalendář věnován projektu Tepelná 
Pohoda ve fotografi ích. 

  2011 -Tepelná pohoda objektivem fotografů. Vytvořen z fo-
tografi í amatérů vybraných v rámci vyhlášené soutěže pro veřej-
nost na námět, jak si kdo představuje tepelnou pohodu. 

  2012 – Malíři Mostecka. Představuje tvorbu umělců žijících 
v regionu Mostecka. 

  2013 – S námi pocítíte teplo. Motiv plyšového medvěda 
v různých ročních obdobích zahřeje u srdce. 

  2014 – Warmth 2014. Glamour fotografi e žen v prostředí 
průmyslového objektu teplárny. 

  2015 – Život mezi námi. Ukazuje faunu v areálu teplárny 
a jejím bezprostředním okolí. 

  2016 – I humor zahřeje. Představuje 12 humorných kresle-
ných obrázků na téma teplo a tepelná pohoda, ušitých na míru 
komořanské teplárně.

Nový kalendář United Energy 2016 zahřívá humorem

Nový kalendář pro rok 2016 pokřtil Nový kalendář pro rok 2016 pokřtil 
generální ředitel United Energy Milan generální ředitel United Energy Milan 
Boháček a tisková mluvčí společnosti Boháček a tisková mluvčí společnosti 
Miloslava Kučerová.Miloslava Kučerová.


