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Muzeum praskalo ve švech
Muzeum navštívilo během jediného
dne 2 700 lidí, což je víc, než jindy za
celý rok.

Chcete park Josífek, Nebeský nebo Klobouk?
MOST – Překvapivě nízkou účast měla soutěž na pojmenování mosteckých parků, kterou před rokem
vyhlásilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.. Nápady a návrhy pro pojmenování mohli lidé vymýšlet pro šest parků ve městě.
Soutěž „Pojmenujte naše parky“ vyhlásilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří ve spolupráci se statutárním městem Most a Hospodářskou a sociální radou Mostecka dne 1. prosince

2014. Soutěž trvala do 1. prosince 2015. Našla se
jen ale hrstka lidí, kteří svými nápady přispěli. Pojmenování mohli lidé vymýšlet pro parky v ulici J.
Skupy, u sportovní haly, u kina Mír mezi ulicemi

Kubelíka a Moskevská, v ulici U Stadionu, v Zahradní čtvrti mezi ulicemi Javorová a Jasmínová
a pro park u děkanského kostela. Záměrem soutěže bylo z došlých návrhů vybrat pro vytipované
parky ten nejzajímavější a nejvýstižnější, a park
tímto názvem oficiálně pojmenovat.
(Pokračování na straně 4)

Název parku u sportovní haly pojali
Mostečané stylově - prostě Klobouk.
5

Zachránit vás mohou od
ledna Čech i Němec
Ústecký kraj uzavřel smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických
záchranných služeb se Saskem.
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Uhelný Mikuláš naděloval
šeky
Skupina Czech Coal uspořádala Mikulášskou nadílku s Barborkou pro děti
svých zaměstnanců.

Budeme si za „bílou stopu“
v Krušných horách platit?
9

Advent pokračuje
Adventní akce, které vás naladí na vánoční těšení.

12

9 771212 397004

 Ve srovnání s roke

49

LITVÍNOVSKO – Oblíbeným sportem v Krušných
horách je běžkování. Až dosud na údržbu běžeckých stop přispívali dobrovolní dárci, Ústecký
kraj, partnerská města a obce a zakládající členové Krušnohorské bílé stopy. Stejně, jako například Šumava, Jeseníky, nebo horská střediska
v rakouských Alpách ale nyní zvažují i v Krušných
horách, že by se na úpravě stop finančně podíleli
sami běžkaři.
„Zatím není ještě úplně jasné, jakým způsobem
by měli běžkaři za využívání upravených stop platit. Zvažujeme například platbu pomocí SMS, jako
se platí třeba za parkoviště nebo jízdenky. Cena za
osobu a den by mohla být 50 Kč. To je ale zatím
pouze návrh. Chceme se ještě setkat s provozovateli běžeckých tras v jiných destinacích, kde uvažují
o podobném způsobu hrazení,“ vysvětluje Josef
Dlouhý, jednatel Sport areálu Klíny. Na nová
pravidla si budou muset ale lidé zvykat, a tak se
neočekává, že hned první sezónu budou všichni
poctivě za využívání stopy platit. „Věřím tomu,
že si lidé rádi připlatí za to, aby byly běžecké trasy
v Krušných horách upravené podle jejich představ.
Většina sportovců chápe, že běžecké stopy se neupraví samy a že provozovatelé horských středisek
a Ústecký kraj nemohou vše hradit. Je to stejné jako
s většinou jiných sportů. Kdo chce jezdit na sjezdovkách, zaplatí za údržbu sjezdovky a vlek, tenisté si
platí pronájem kurtu, plavci vstup do bazénu. Běžkaři by měli přispívat na údržbu běžeckých tras,“
dodává Josef Dlouhý. V současné době běžkaři
platí pouze za parkovné na upravených parkovištích v horských střediscích. A to ani ne ve všech.
Například na Klínech si běžkaři stejně jako ostatní
sportovci zaparkují zdarma. „Parkovné je už započítáno do ceny skipasu. Nemůžeme ale kontrolovat
a rozlišovat, kdo přijel na sjezdovku a kdo na běžky.

Parkoviště musíme upravit, zbavit sněhu a zaplatit
obci pronájem. Stejně tak musí upravit parkoviště
na Lesné nebo na Dlouhé Louce. Je třeba zaplatit
traktoristovi, který vstane ráno dřív, než se lyžaři
vypraví do hor a parkoviště protáhne a připraví.
Takže parkovné hradí úpravu parkoviště, nikoliv
běžecké stopy,“ vysvětlil Josef Dlouhý.
(Pokračování na straně 7)

Údržba běžkařských tratí je
nákladná. Nově by se na ní měli
podílet i samotní běžkaři.

Muzeum? Cool!
Asi před deseti lety jsem
m se
vypravila na prohlídku do
mosteckého muzea. Byl to
divný zážitek. Já jediná
ná
návštěvnice, v patách dvěě
zapšklé průvodkyně fosilního věku. Mlčely jak
Fučík a občas významně zasyčely, když jsem
u exponátů stála podezřele déle, než se tehdy
patrně smělo. Tenkrát
jsem si řekla, že pro
klid mé kulturní duše
mi jeden životní exkurz do útrob místního muzea
bohatě stačí. Jenomže... Minulý týden jsem do muzea vkročila znova. A nestačila jsem se divit. Pulsovalo životem a co chvíli to vypadalo, že praskne
ve švech. Akce Den a noc svatého Mikuláše, která
se v muzeu v sobotu odehrávala, trhla totiž absolutní rekord v návštěvnosti. Nový ředitel muzea je
moderní a odvážný muž a ví, že i sebelepší muzeum je bez lidí k ničemu. Klíč od „muzejního království“ „vlastní“ teprve rok, ale dobrých změn už
stihl udělat dost. Potvrdil to i okamžik, když jsem
míjela hlouček dětí. „Jak se vám tady líbí?“ zvědavě
jsem se zeptala švitořících školáků a vzápětí jsem
dostala trojhlasnou odpověď: „Muzeum je cool!“.
Vypovídací hodnota onoho zhodnocení nemůže být
trefnější. V pondělí jsem do muzea volala, abych
zjistila, kolik lidí tam v sobotu přišlo. Sama jsem
čekala kolem tisícovky, ale číslo mě překvapilo. Za
jediný sobotní den prošlo muzeem dva tisíce sedm
set návštěvníků! Laskavému čtenáři uvádím pro
srovnání: Vůbec největší návštěvnost za posledních
šest let mělo muzeum v roce 2009, kdy do něj za
celý rok přišlo pět tisíc lidí. V redakci už víme, že
příští rok vytáhne muzeum z rukávu zajímavá esa.
Zatím jsme je slíbili neprozradit, nicméně věřte, že
stát budou za to.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Bez „Rybovky“ to nejde
MOST – Jaké by to byly Vánoce
bez České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Tradiční (lidově nazývanou „Rybovku“) i letos uvede koncertní agentura MMMM
Petra Macka a opět na pódiu
Městského divadla v Mostě.
Česká mše vánoční začíná
v divadle v pondělí 14. prosince v 19 hodin. Účinkovat bude
kvartet pěveckých sólistů, ženský pěvecký sbor Clavis Cordium. Pražský mužský komorní
sbor a Festivalový orchestr Pet-

ra Macka. Vprvní části vystoupí
kytarový virtuóz Lubomír Brabec. V průběhu večera zazní
hudba A. Vivaldiho a dalších
starých mistrů. Diriguje David Švec. „Rybovu mši vánoční
zařazuji již tradičně na přání
posluchačů. Repríza koncertu se
uskuteční 16. prosince v Městském divadle v Chomutově.
Vstupenky jsou stále v prodeji,“
uvedl šéf koncertní agentury
Petr Macek.
(red)

Po Výsluní se zazelení
i Skřivánčí vrch
MOST – Sídliště Výsluní má novou zeleň. Město zde vykácelo
staré nemocné stromy a vysazovalo stovky nových dřevin. Na
revitalizaci Most čerpal dotace.
Radní schválili smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu
Životní prostředí na projekt
Revitalizace sídlištní zeleně
na Výsluní. Město čerpalo na
zazelenění sídliště v šestistovkách dotaci v celkové výši 3 284
200,50 Kč, tedy 75 % z celkové
částky. „V tomto týdnu by mělo
dojít k ukončení zakázky na revitalizaci zeleně na sídlišti Výsluní.
Prořezávalo se zde kolem tisícovky stromů a vysazovalo kolem
sedmi set nových kusů dřevin.
Během realizace se drobné komplikace vyskytly, občané z jednoho bloku se obávali, že jim stromy

budou stínit. Ty ale nedosáhnou
takové výšky, a navíc jsou na severní straně, takže by se tu tento
zádrhel vyskytnout neměl. Splnili jsme všechny zákonné věci,“
informoval vedoucí odboru
životního prostředí mosteckého magistrátu Vladimír Pátek.
S revitalizací zeleně se bude pokračovat v Mostě i v budoucnu.
V plánu je zazelenit i lokalitu
v okolí pětistovek na Skřivánčím vrchu. „Vzhledem k tomu, že
jsme v jednom roce revitalizovali
zeleň na dvou sídlištích, v příštím
roce zatím obdobnou akci v další lokalitě neplánujeme. Chceme
ale žádat o dotaci s tím, že pokud
uspějeme, další oblast by připadala v úvahu až v roce 2017. Revitalizovat bychom chtěli oblast
Skřivánčího vrchu,“ doplnil ještě
vedoucí životního prostředí.
(sol)

Už za několik málo dnů mohou tyto ruiny patřit znovu městu, které by se postaralo o to, že domy už dál nebudou chátrat.

Ze strašáků ve 2B byty pro lékaře?
O osudu kontroverzních domů rozhodnou zastupitelé
MOST – Mostečtí zastupitelé už za týden definitivně rozhodnou, zda
se vybydlené domy ve 2B promění na sociální ubytovny, nebo v nich
budou bydlet senioři, mladé rodiny, případně lékaři. Politici totiž
budou schvalovat odkup těchto tří objektů zpět do majetku města.
Radní minulý týden dali zelenou odkupu kontroverzních
bloků č. 31, 34 a 35 v ulici J. Seiferta v lokalitě 2B a doporučují
zastupitelům schválit uzavření
kupní smlouvy s prodávající
společností EUROMIT s. r. o.
a to za smluvní kupní cenu 12
milionů korun. Kdysi tyto ob-

jekty město vlastnilo a prodalo
je s tím, že domy jejich nový majitel zrekonstruuje a vybuduje
nové byty. Ze záměru ale sešlo.
Domy chátraly a staly se terčem
nájezdu narkomanů a bezdomovců. „Domy byly postaveny
v letech 1953 – 1955. V současné
době jsou neobyvatelné, zničené
vandaly a bezdomovci. Domy
nemají vnitřní vybavení, okna
ani dveře, jsou to jen holé, zděné konstrukce. Vstupy do domů
a okna v nižších patrech jsou
z důvodu bezpečnosti zazděné,“
potvrdila Klára Vydrová z oddělení vnějších vztahů mosteckého
magistrátu.
Pokud by odkup objektů
schválili mostečtí zastupitelé
na svém zasedání 17. prosince,
spadl by tak kámen ze srdce
stovkám obyvatel této lukra-

tivní čtvrti. Hrozilo totiž, že
si domy odkoupí společnost,
která zde plánovala vybudovat
sociální byty. Obyvatelé se ale
proti tomuto záměru bouřili.
Pokud by se město stalo znovu
vlastníkem domů, plánů, jak by
se daly domy využít a zvelebit,
se nabízí několik. „Zbavujeme
se postupně myšlenky demolic
a spíš směřujeme své záměry
na rekonstrukci. Diskutovaly se
různé záměry, od domů pro seniory až po byty pro mladé rodiny či startovací byty pro lékaře
a podobně,“ prozradil náměstek primátora Marek Hrvol.
Zatím je vše ale ještě otevřené
a konkrétní varianta ještě nepadla. „Závazně jsme to ještě
neřešili, protože chceme počkat,
až budeme skutečně vlastníkem,“ podotkl náměstek Hrvol. Radnice také počítá s tím,
že pokud by se mělo dostat na
rekonstrukci objektů, finanční
injekci sežene. „Na případnou
rekonstrukci by se mohly čer-

pat dotace. I podle toho bychom
chtěli záměr s domy přizpůsobit,“ říká náměstek.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Město chce zpátky do
majetku pozemky a bytové domy p. č. 3641, 3642
a 3643, jejichž součástí je
bytový dům čp. 2251, 2252
a 2253 v ulici J. V. Sládka (bl. 31), pozemků p. č.
3650, 3651 a 3652, jejichž
součástí je bytový dům čp.
2221, 2222 a 2223 v ulici J.
Seiferta (bl. 34) a v neposlední řadě pak pozemky p.
č. 3644, 3645 a 3646, jejichž
součástí je bytový dům čp.
2155, 2154 a 2153 v ulici Jaroslava Seiferta (bl. 35).

Mostecké parky dříve
a dnes v nové knize
MOST – Novou publikaci o mosteckých parcích připravuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří za finanční podpory statutárního
města Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka. Název ponese
Parky města Mostu dříve a nyní a občané si ji budou moci prohlédnout v elektronické podobě ještě na konci roku.
Cílem publikace je přiblížit
veřejnosti význam městské zeleně ve starém i novém městě Most i její vývoj. Publikace
o parcích bude dostupná na
internetu. Její vznik podpořila Hospodářská a sociální rada
Mostecka a rovněž statutární
město Most. „Letos jsme publikaci dokončili a do konce prosince by měla být na webových
stránkách ekologického centra,
HSRM i města Mostu,“ uvedla
vedoucí Ekologického centra v Mostě Milena Vágnerová.
Publikace by měla poskytnout
veřejnosti informace a přehled
o parcích a zelených plochách
v dnes již neexistujícím starém
Mostě, ale i v současném městě.
„S publikací jsme si dali velkou
práci. Zjišťovali jsme, kolik parků
bylo ve starém městě Most, jakou měly koncepci, jaká zde byla
vysazována zeleň. Porovnávali

jsme zeleň starého města Mostu
s velkolepou koncepcí městské
zeleně v novém městě Most. Lidé
se v publikaci mimo jiné dozvědí
o historii prvních zahrad, jejich
účelu a významu a další zajímavosti. Město Most je hodně zelené.
Ne všechna města to takto mají,“
zmínila dále Milena Vágnerová.

Historická města totiž výstavbu
parků a zelených oáz často neumožňovala. Zahrady a zeleň
ve městě nebyly dříve dostupné
všem. Oproti tomu v nově vybudovaném Mostě je zeleně hojně.
„Lidé mají parky všude na dosah
a v Mostě jich je skutečně dostatek
a dostupnost zeleně pro občana je
tu velmi dobrá,“ je přesvědčena
vedoucí ekologického centra. Ta
také nevyloučila možnost, že by
publikace Parky města Mostu
dříve a dnes mohla v budoucnu
vyjít i v knižní podobě. Prozatím bude publikace dostupná ve
formě elektronické a bude otevřená námětům připomínkám
a doplněním ze strany občanů.
„Budeme rádi, pokud nám budou
moci pamětníci poskytnout i další
doplňující informace či fotografie,
které se budou vázat k uvedeným
parkům a zeleni. Zájem máme
i o jejich komentáře a další postřehy,“ vybízí veřejnost Milena
Vágnerová a dodává: „Pokud se
podaří nashromáždit další zajímavosti a především sehnat peníze, vydali bychom tuto publikaci
i ve formě tištěné.“
(sol)
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Ocenění sportovci v individuálních soutěžích

Sportovce ocenilo vedení města.

Nejúspěšnější
sportovci Mostu
MOST - Každým rokem se na začátku prosince sejdou ti nejlepší
sportovci a trenéři, aby převzali
zasloužené ocenění. Letos byl
tento okamžik o to slavnostnější, že se na rozdíl od minulých
let sešli zástupci sportovních
oddílů a představitelé města
v městském divadle.
A že je v Mostě opravdu bohatá sportovní škála, potvrdil i výčet nominací. V individuálních
soutěžích uspělo 37 sportovců
a sportovkyň na mistrovství

České republiky, Evropy i světa
či v dalších mezinárodních soutěžích. Město ocenilo čtyři týmy
a šest trenérů. Zvláštní cenu získalo 19 sportovců a sportovkyň
za fair play. „Všem vám děkuji
za to, že tak skvěle reprezentujete naše město a že jste se snažili
během celého roku dosahovat co
nejlepších výkonů při zachování
zásad fair play,“ řekl oceněným
sportovcům primátor města
Mostu Jan Paparega.
(nov)

Úspěšní sportovci zaplnili celé divadlo.

 Bárta Bohdan, Sportovní klub Leon
 Bernášek Lukáš, Škola bojových
umění Most
 Bobek Filip, Box klub Baník Most
 Civínová Adéla, Atletický klub Most
 Čech Dominik, Softball club Painbusters Most
 Černý Daniel, Softball club Painbusters Most
 Červenka Miroslav, Aeroklub Most
 Čondlová Clarisa, Klub sportovní
gymnastiky Most
 Demuth Filip, Bowling club Most
 Dobiášová Veronika, Badminton Super Stars Most
 Doležal Lukáš, Sdružení pro stolní
hokej a stolní kopanou
 Hauser Martin, Sportovní klub Leon
 Hojdarová Marie, Bowling club Most
 Chaloupková Lucie, 15. ZŠ Most –
oddíl judo
 Chaloupková Michaela, 15. ZŠ Most
– oddíl judo
 Chludil Michal, Box klub Baník Most
 Jandečka Vojtěch, Billiard-hockey
club Most
 Jeřábek Vladimír, Strongman Club
Most
 Král Ondřej, Badmintonový klub TJ
Baník Most
 Kuchta Miroslav, H-kart klub v AČR
 Machulda Marek Boris, H-kart klub
v AČR
 Müllnerová Dominika, DHK Baník
Most
 Paurová Lucie, Badminton Super
Stars Most
 Pešková Lucie, Aeroklub Most
 Pleva Jan, Tenisový klub Most
 Podhorný Petr, Potápěči Uhlomost-sport
 Rous Pavel, Box klub Chanov
 Schejbalová Lenka, Taneční studio
K. Hlaváčikové
 Sládková Karolína, Sdružení pro stolní hokej a stolní kopanou
 Sliška Ondřej, sportovní tanec
 Svobodová Lucie, Atletický klub
Most
 Šanoba Matěj, Billiard-hockey club
Most
 Šebek Matěj, biker BMX
 Štěpánek Dominik, Box klub Chanov
 Vykouková Kateřina, Sportovní klub
Leon
 Zajíc Tomáš, Moto Most Club

 Zeman Martin, Škola bojových umění Most
Cena fair play
 Babáková Amálie, Bowling Club
Most
 Černý Jakub, Sportovní klub karate
Most
 Hodek Sebastian, Sport Most z. s.oddíl hokej
 Kočí Vít, Softball club Painbusters
Most
 Kučabová Sophie Ellen, Sport Most,
z. s. – oddíl krasobruslení
 Pješčaková Dominika, Taneční studio Kamily Hlaváčikové
 Sejvalová Lucie, Klub Lachtan Most
o. s.
 Stríž Vojtěch, Plavecký klub Most
 Vlková Kateřina, 15. ZŠ Most – oddíl
judo
 Žižková Karolína, Potápěči Uhlomost-sport
 Cicko Tomáš, Mostecký fotbalový
klub
 Přívratský Michal, FK Chanov Aver
Roma
 Zienert Matěj, Floorball club VIPERS
MOST
 Singer Jiří, Hokejbalový club Most
 Weickert Zdeněk, Fotbalová akademie Josefa Masopusta
 Pour Jaromír, HK Baník Most
 Mertl Jan, Baník Most NH
 Štípek Václav, TJ Baník Souš
 Hýna Daniel, Atletický klub Most
Trenéři
 Čech Vladimír, Softball club Painbusters Most
 Kroc Lukáš, badmintonový oddíl Super Stars Most
 Lískovec Petr, TJ Baník Most- oddíl
šermu
 Štýs Stanislav, Softball club Painbusters Most
 Verner Jakub, HK Baník Most
 Záruba Roman, Softball club Painbusters Most
Týmy
 Baník Most národní házená
 DHK Baník Most (Černí andělé)
 Diamonds, Taneční studio Kamily
Hlaváčikové
 Softball club Painbusters Most
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Sběrný dvůr v Mostě se rozšíří
MOST – Město Most plánuje rozšíření sběrného dvora v Zahradní
ulici. Jen letos sem lidé navezli kolem čtrnácti set tun odpadu. Rozšířením dvora by se měl odpad lépe třídit a zvýší se tak i jeho další
využití.
Rozšíření sběrného dvora
v areálu zahradnictví technických služeb schválili již mostečtí
radní a na projekt bude město
žádat dotaci. Prvotním cílem
rozšíření je zvýšit množství odpadů, které je možné následně
využít. „Jedná se hlavně o větší
prostor pro efektivnější vytřídění
objemného a stavebního odpadu
současně s minimalizací množství odpadu, který je odvážen na
skládku. Zlepší se rovněž prostorové podmínky pro zpětný odběr
elektrozařízení. Rozšíření sběrného dvora využijeme také pro

přehlednější uspořádání sběrných
nádob a následně i bezpečnější
pohyb vozidel zákazníků na sběrném dvoře,“ vyjmenoval ředitelTechnických služeb města Mostu
Karel Mutinský hlavní důvody
pro zvětšení kapacity sběrného
dvora v Zahradní ulici. V rozšířeném prostoru sběrného dvora
bude v rámci projektu také vystavěna komunikace a zpevněné
plochy pro umístění kontejnerů,
nádob na odpad a ocelový přístřešek. Prostor bude odvodněn,
osvícen venkovním osvětlením
a také oplocen kvůli bezpečnosti.

Do sběrného dvora si občané města stále více a častěji
nacházejí cestu. Letos dokonce dorazilo do ulice Zahradní s odpadem více zákazníků
než kdy jindy. „Občané města
sběrný dvůr využívají. V tomto roce předpokládáme příjem
zhruba 1400 tun odpadu, což
je více přibližně o 15 % oproti
minulým rokům,“ potvrzuje ředitel technických služeb.
V porovnání s předchozími
roky je množství uložených
odpadů za dobu provozu sběrného dvora podle ředitele relativně stabilní. „Mírný pokles
v minulých letech byl pravděpodobně z důvodu většího využití
velkokapacitních kontejnerů,
přistavovaných do města na

pravidelná stanoviště,“ domnívá se Karel Mutinský.

Co se vozí do dvora…
Zhruba rovným dílem nejvíce zaměstnanci dvora přijmou
objemný odpad a dále směsný
stavební odpad nebo jednotlivé
stavební frakce. Tyto odpady
tvoří až 90 % z celkově přijatého
množství. Z dalších typů odpadů potom pneumatiky, obaly
od nebezpečných látek, dřevní
odpad a další. „Sběrný dvůr od
občanů přijímá všechny druhy
odpadu, které nelze ukládat do
směsného komunálního odpadu.
Bližší informace jsou na webu
TSMM,“ připomíná ještě ředitel
Mutinský.
(sol)

Poškozenou etylénku opraví Němci
LITVÍNOVSKO – Unipetrol zahajuje rekonstrukci poškozené etylénové jednotky v Záluží. Ta byla poškozena výbuchem, k němuž došlo letos 13. srpna. Rekonstrukce bude zahrnovat mimo jiné i vybudování čtyř nových pyrolýzních pecí.
Unipetrol se rozhodl svěřit
hlavní objem prací týkajících se
rekonstrukce poškozené etylénové jednotky v Záluží německé společnosti. Půjde zejména
o inženýrské práce nebo stavební řízení. V rámci rekonstrukce
budou dodány také čtyři nové
pyrolýzní pece. Společnosti,
které se budou na rekonstrukci
podílet dodáním nové techno-

logie a komponent, jsou přední
světoví hráči v oblasti výstavby
technologických a průmyslových celků s projekty realizovanými po celém světě. Oprava
etylénky potrvá zhruba rok.
„K poškození etylénové jednotky
došlo během mimořádné události dne 13. srpna. Podle harmonogramu by měla být etylénová
jednotka opětovně uvedena do

plného provozu v říjnu roku
2016,“ uvedl manažer tiskového
oddělení Unipterolu Mikuláš
Duda. „Děláme maximum pro
to, aby mohla být etylénová jednotka uvedena do provozu v co
nejkratším možném termínu.
Zapojení mezinárodně uznávaných a zkušených společností
Linde a Technip je garancí kvality opravných prací a mělo by
maximálně přispět k dodržení
stanoveného harmonogramu,“
řekl Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální
ředitel Unipetrolu.

Prioritou pro společnost
Unipetrol zůstává bezpečnost.
V průběhu opravných prací na
ni bude kladen maximální důraz. S obnovením částečného
provozu etylénové jednotky (na
úroveň 65 %), včetně související
petrochemické výroby a zvýšení využití kapacity litvínovské rafinérie, společnost počítá
v červenci 2016. „Standardní
provoz etylénové jednotky při
maximálním využití kapacity je
velmi hrubě odhadován na říjen
roku 2016,“ uvedl ještě Mikuláš
Duda.
(sol)

XXXBHFOUVSBEBOJFMD[

3

4

zpravodajství

11. prosinec 2015

Velké výluky tramvají už skončily
MOST – Výlukám tramvajových linek, které probíhaly ještě uplynulý víkend, je konec. Omezení provozu museli cestující čelit kvůli
instalování nového informačního systému. Ten se v současné době
dokončuje a spuštěn by měl být ještě před Vánoci.

Oldřich Bubeníček ocenil náročnou práci zdravotních sester.

Hejtman poděkoval
mosteckým sestřičkám
MOST – V městském divadle se
konaly už šesté Mostecké dny
sester aneb Nemocnice Most
včera - dnes – zítra. Odborná
konference se společenským
večerem byla slavnostní tečkou
za ukončením rekonstrukce
pavilonů mostecké nemocnice,
zároveň i odměnou pro její zaměstnance a součástí oslav významných jubileí.
Předchůdkyně mostecké nemocnice své první pacienty
přivítala před sto šedesáti lety,
v roce 1855. Před čtyřiceti lety,
v roce 1975, došlo k jejímu přestěhování do nově zbudovaného
moderního komplexu v ulici
Jana Evangelisty Purkyně a celková oprava vnější podoby pavilonů byla ukončena po roční
rekonstrukci takřka v minulých
dnech. Jen v loňském roce zdravotníci mostecké nemocnice
hospitalizovali 26 669 pacientů, ambulantně ošetřili 386 383
klientů a odoperovali 7 770 pacientů.
Mostecké dny sester spolu
s odbornou konferencí přichystala pro své zaměstnance Krajská zdravotní, a. s. ve spolupráci
a za finanční podpory Ústeckého kraje. Během odborné části
konference se mohli přítomní
více dozvědět o zdravotnickém
právu, o rozvoji perinatologie

v ČR a Ústeckém kraji za posledních 20 let, o kompetenci
zdravotních sester, jak zvládat
agrese a konflikty a mnoho dalších zajímavých témat. Konferenci zakončil slavnostní večer,
při kterém místní herci odehráli
průřez muzikálů, které má ve
svém repertoáru mostecké divadlo. Akce se účastnil také
hejtman Ústeckého kraje, který
ocenil práci zdravotních sester.
„Všem z vás patří obrovské poděkování. Bez sester by zdravotnictví fungovat nemohlo. Vaše práce
je těžká a náročná, o to náročnější, že pracujete s lidmi. Vím to
z vlastní zkušenosti, stejnou profesi má i moje žena. Vaší práce
si opravdu moc vážím,“ pronesl
k přítomným hejtman Oldřich
Bubeníček a popřál pevné zdraví. Poděkování zaznělo i z úst
generálního ředitele Krajské
zdravotní, a.s. Petra Fialy. „Chtěl
bych všem poděkovat za opravdu
nelehkou práci v letošním roce.
Ústeckému kraji za záštitu nad
touto akcí a také za trvalou podporu všech pěti nemocnic Krajské
zdravotní. Například navyšováním kapitálu můžeme více nakupovat potřebnou zdravotnickou
techniku, která je potřeba pro
práci zdravotníků,“ uvedl mimo
jiné generální ředitel.
(sol)

z Rady města Mostu
Rozpočet se
schodkem
MOST – Po týdnech projednávání poslali radní konečnou
verzi rozpočtu města Mostu pro
příští rok do zasedání prosincového zastupitelstva. Celkové
příjmy města jsou v něm vyčísleny na 997 504 tisíc Kč, výdaje
potom 1 029 976 tisíc Kč. Schodek rozpočtu ve výši 32 424 tisíc
korun bude uhrazen z přebytků
z minulých let. Návrh rozpočtu
bude zveřejněn na internetových stránkách města Mostu.
„Máme před sebou ještě poslední
jednání se zastupitelskými kluby,
kde by měli být i opoziční partneři a měli bychom ještě dodiskutovat případné poslední neznámé
v rozpočtu. Jinak co se týče investičních akcí, není zde žádná zásadní, ale je zde poměrně hojně
investičních akcí v rozsahu dvou
až tří milionů korun,“ komentoval návrh rozpočtu na příští
rok námětek primátora Marek
Hrvol.

Dodávky elektřiny
MOST – Radní vzali na vědomí informaci o průběhu
otevírání obálek, posouzení

kvalifikace, posouzení nabídek
a hodnocení nabídek formou
elektronické aukce na dodávky elektrické energie. Veřejná
zakázka byla rozdělena na dvě
části, dodávky elektrické energie v oblasti vysokého a nízkého
napětí. Vítězem první části se
stala společnost CENTROPOL
ENERGY, a. s. s cenovou nabídkou 10 357 051,20 Kč bez DPH.
Vítězem druhé části je firma EP
ENERGY TRAIDING s cenovou nabídkou 7 822 257,38 Kč
bez DPH. Celková úspora za
všechny sdružené organizace
(kromě města Mostu jako centrálního zadavatele jde o příspěvkové organizace a společnosti založené městem, stejně
jako šest okolních obcí) a dva
roky plnění činí více než 4 mil.
Kč bez DPH oproti předchozímu období.

Odvolání
likvidátora
MOST – Na vědomí vzali
radní také zrušení společnosti
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.
a z funkce likvidátora odvolali
k 31. 12. 2015 Jaroslava Kudrličku.
(sol)

Tramvajové výluky kvůli instalování nového informačního
systému zažívali cestující na
Mostecku několik týdnů. Noční výluky tramvajové linky č.
4, které platily ještě uplynulý
víkend, byly poslední. Žádná
další omezení provozu v souvislosti s novým info systémem
by už občané podstupovat neměli. „Realizace projektu ‚Informační systém‘, který je součástí
Integrovaného plánu rozvoje
města Mostu – DOPRAVA pokračuje podle plánu. Projekt
je spolufinancován Evropskou
unií z Regionálního operačního
programu Severozápad a podle

pravidel tohoto programu musí
být dokončený v letošním roce,“
reagoval na dotaz, kdy budou
veškeré práce na zastávkách,
před nádražím a na dalších místech ve městě dokončeny, Karel
Beneš, člen představenstva Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova. Mimo jiné připustil,
že výluky komplikovaly občanům pohyb ve městě. „Z reakcí
občanů je zřejmé, že potřebné
výluky tramvajové dopravy jim
komplikují cestování městskou
hromadnou dopravou. Snažili
jsme se je směřovat zejména na
víkendové a sváteční dny. Za
způsobené komplikace bychom

se chtěli všem cestujícím omluvit
a poděkovat jim za trpělivost,“
omlouvá se za způsobené potíže
při cestování MHD Karel Beneš,
vzápětí ale dodává: „Informační
systém veřejné dopravy však realizujme zejména pro naše cestující a pro zlepšení komfortu při
cestování.“

Na zastávkách nové
označníky
Práce na realizaci informačního systému ale nejsou ještě
u konce. V současné době by
měl být už zavěšen datový kabel,
aby byly propojeny všechny zastávky s dispečinkem. Souběžně
s tím probíhala instalace nové
radiové sítě. „V nejbližší době
dojde také k instalaci nových
označníků s informačními pane-

ly. Práce jsou všechny provázány
a naplánovány tak, aby byl projekt dokončen v požadovaném
termínu,“ uvedl dále Karel Beneš. Vybudován by měl být také
informační panel v prostorách
přednádraží. „Tuto část projektu
realizuje město Most. Dopravní
podnik však s městem úzce spolupracuje. Dokládá to i fakt, že realizaci obou částí projektu provádí
jedna společnost – AŽD Praha,
která uspěla ve veřejné soutěži
na dodavatele,“ podotkl dále
člen představenstva mosteckého
dopravního podniku. Modernizovány a nově vybaveny by měly
být v rámci zavádění informačního systému i tramvaje. Do 47
tramvají bude v rámci projektu
instalován nový palubní počítač
a tramvaje budou připojeny na
novou radiovou síť.
(sol)

Další výluky zatím plánovány nejsou, i když podle
případných požadavků dadavatele projektu „Informační
systém“ však k výluce dojít ještě může.

Cestující pozor, mění se jízdní řády!
MOST – DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova připravil pro
cestující některé změny a novinky, a to s platností od 13. prosince
2015. Jedná se především o změny jízdních řádů v autobusovém
provozu.
V tramvajovém provozu zůstávají časové polohy jednotlivých spojů všech linek zcela
beze změn. K jedné změně ale
přeci jen také dojde. „Dochází
ke změně názvu zastávky Most,
INTERSPAR na Most, Velebudická,“ upřesnil Karel Beneš,
člen představenstva Dopravního podniku měst Mostu a Lit-

vínova, a. s. Cestující by se ale
měli připravit na úpravy jízdních řádů, a to na třech linkách.
Změny nastanou u linky č. 25,
31 a 53. „Na všech ostatních
linkách v autobusovém provozu
v Mostě i v Litvínově zůstávají
časové polohy jednotlivých spojů
beze změn,“ doplnil Karel Beneš.

Linka č. 25
Na lince č. 25 dochází v pracovní dny k přidání dvou spojů,
odjezdy v 19:13 h z Halasovy do
Vtelna a v 19:29 h ze Vtelna do
Halasovy.
Linka č. 31
Na lince č. 31 dochází na
základě požadavku Ústeckého
kraje v sobotu, neděli a svátek
k přidání dvou spojů, odjezdy
ve 13:05 h z Mostu, nádraží do
Havraně, Joseph II a ve 14:25 h
z Havraně, Joseph II do Mostu,
nádraží.

Linka č. 53
Na školní lince č. 53 dochází k prodloužení trasy spoje
z Mostu, nádraží. Tato spoj
bude nově odjíždět již z Rudolic, náměstí a projíždět zastávkami Rudolice, u mostu a Rudolice, rozcestí. Odjezd spoje
z Rudolic, náměstí bude v 7:24
h, spoj bude po příjezdu do
Mostu, nádraží dále pokračovat
po současné trase okolo Krymu, 18. ZŠ, Kahanu, Aquadromu k 11. ZŠ a 10. ZŠ.
(sol)

Chcete park Josífek, Nebeský nebo Klobouk?
(Dokončení ze strany 1)
„I když soutěž trvala dvanáct
měsíců a Most má sedmdesát tisíc obyvatel, byla účast bohužel
minimální. Přispělo jen patnáct
respondentů, kterým ale děkujeme za jejich příspěvky a snahu,“
posteskl si na nezájem veřejnosti šéf městského odboru
životního prostředí Vladimír
Pátek.
Stejně tak překvapila malá
účast i vedení Ekologického
centra v Mostě. „Příspěvků se
sešlo opravdu málo. V porovnání s účastníky z jiných soutěží
našeho ekocentra, kdy průměrný počet soutěžících je několik
set, byl počet soutěžících v této
soutěži neuvěřitelně nízký.
Chtěli jsme soutěží upozornit
veřejnost na význam městské zeleně pro život člověka ve
městě, poukázat na množství
parků, které tu máme, protože
jimi lidé často procházejí a tráví tu čas a ani nevědí, jestli se

nějak jmenují. Mnohé parky
oficiální pojmenování totiž nemají a je to škoda,“ podotkla
vedoucí Ekologického centra Most Milena Vágnerová
a dodala: „Zaznamenali jsem
však na soutěž i záporné ohlasy. Lidé poukazovali na to, že
spousta parků je zanedbaných,
zdevastovaných, chybí zde lavičky. Tam, kde dříve fungovaly
fontány a vodní díla, jsou dnes
rozbité pozůstatky. Dříve přitom měly parky v Mostě věhlas
a byly chloubou města.“ I přesto, že se soutěže zúčastnilo jen
málo respondentů, přispěli
některými zajímavými nápady.
Došlými návrhy se teď bude
zabývat město Most, HSRM,
TSM i ekocentrum, vybírat výherce a zvažovat, jak s návrhy
názvů parků dále naloží. Soutěž byla vyhlášena také jako
doprovodná akce ke vznikající
elektronické publikaci Parky
města Mostu dříve a nyní.

Návrhy občanů na
pojmenování parků
PARK u sportovní haly
(v povědomí jako centrální
park): Park Sportovka, Park
Rozmanitostí, Sokolský park,
Park Václava Havla, Klobouk,
Park E. Kelleyho, Park u Černé
Jamky, Sporťák, Park vítězů
PARK v ulici U Stadionu:
Staďák, Sportovní park, Park
sportu, Park Ivana Dejmala,
Park vítězství, Zelený park, Park
Mezidomí…
PARK u kina Mír (mezi ulicemi Kubelíka a Moskevská):
Mírák, Park Mírovka, Kouzelný
park, Magický park, Park Petra
Pitharta, Ve Stráni, Park Spravedlnosti…
PARK na nároží Skupy
(v povědomí jako park „u zpívající fontány“): Park Miroslava
Fleišera, Park Oáza, Park Sblížení, Park U Křižovatky, Park Vi-

vien, Park Pavla Koukala, Park
U Fontány, Josífek, Park Milady
Horákové…
PARK u děkanského kostela: Děkanka, Chrámíček,
Park Nebeský, Jezerní, Děkanský, Mariánský, Park Na Konci, Boží park, Hvězdný, Park
světla, Andělský, Park Pokroku, Hnutí Brontosaurus, Promenádní park, Park U kostela,
Park Víry a naděje , park Stanislava Štýse
PARK v Zahradní čtvrti
(mezi ulicemi Jasmínová a Javorová): Zahradník, Stromovka, Park U Listnáčů, Krtkův
park, Korunní park, Park 444,
Na Skřivánčím vrchu, Park Na
Špici, park Josefa Vavrouška
(A který se líbí vám? Můžete
posílat vaše návrhy na adresu
redakce týdeníku Homér, Bělehradská 360, 434 01 Most)
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Muzeum málem prasklo ve švech

Plná hlava lásky

MOST – Muzeum zažilo uplynulou sobotu to, co za dobu své existence pravděpodobně nepamatuje. Od suterénu až po půdu ho zaplnily davy návštěvníků, kteří si přišli užít Den a noc svatého Mikuláše.
Do muzea ten den přišlo 270 návštěvníků a 150 učinkujících.
Akce určená dětem i dospělým probíhala v prostorách i na
zahradě muzea. Od dopoledne
až do večera proudily muzeem
davy návštěvníků. Kdo přišel jen
na chvíli, zdržel se většinou až
do konce. Součástí mikulášské
zábavy uvnitř muzea byl vánoční fler jarmark, dílničky pro děti
a rodiče, přednáška o zdravém
vánočním cukroví a občerstvení.
Připraveno bylo i divadelní představení - Legenda o svatém Mikuláši. Na zahradě si návštěvníci
mohli užít pekelný gril, ukázky
skautů, ražbu čertovských mincí,

ohnivá čertovská alotria a další
spoustu zábavy. Nechyběly samozřejmě dobroty a pěvecká vystoupení dětí. Kdo neměl ještě
vybrané dárky pro své nejbižší,
k mání byla inspirace, ale i přehršel nejrůznějších a překrásných
rukodělných výrobků. Vyvrcholením mimořádně vydařené
akce byla Muzejní noc v podobě
svátečního otevření etnografické
části expozice muzea, dílen pro
dospělé a rodinné ekofarmy. Pořadatelem celé akce byla Dílna
Woodmaid ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě. (ina)

Zajímavá byla dobová ukázka
přadení na kolovrátku.

Kdo měl zájem, tomu kovář vyrazil
na památku čertovskou minci.

V divadelním představení Legenda o svatém
Mikuláši se děti dozvěděly, jak to všechno bylo.

Lékaři a sestry dostanou přidáno
ÚSTECKÝ KRAJ – Lékaři, sestry, ale i další zaměstnanci z pěti nemocnic (v Ústí n. Labem, Děčíně, Mostě, Chomutově i Teplicích) mají důvod k radosti. Jejich zaměstnavatel, kterým je Krajská zdravotní, jim
totiž navyšuje platy.
Krajská zdravotní zaměstnancům na základě rozhodnutí
představenstva garantuje 5 procent zvýšení stávajících mzdových tarifů. Současně se zvýší
základní sazba minimální mzdy
k valorizaci zaručené mzdy pro
jednotlivé profese. Dojde také
k navýšení příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a ke změně nástupní
mzdy pro střední zdravotnický
personál. „Na jednání představenstva jsme rozhodli o zvý-

šení mezd zaměstnancům pěti
nemocnic Krajské zdravotní
s účinností od 1. 1. 2016. Sociální a mzdová politika v oblasti
odměňování zaměstnanců je nedílnou prioritou při naší snaze
o lepší Krajskou zdravotní. Vybavení špičkovými přístroji nebo
opravy a rekonstrukce nemocnic
by postrádaly smysl bez zaměstnanců, na kterých stojí zajištění
zdravotní péče o obyvatele Ústeckého kraje,“ uvedl předseda
představenstva Krajské zdra-

votní Jiří Novák. Ten zmínil
dobré hospodaření společnosti
již nedávno, při slavnostním
ukončení generální rekonstrukce mostecké nemocnice. „Krajská zdravotní je v dobré kondici.
Poprvé od jejího založení jsou
všechny její nemocnice v prvním pololetí v zisku. Rozhodnutí
představenstva o zvýšení mezd je
dobrým předpokladem pro aktualizaci kolektivní smlouvy, a je
tedy i předpokladem důstojného sociálního dialogu vedeného
mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími
v pěti nemocnicích největšího
poskytovatele zdravotní péče
v Ústeckém kraji,“ doplnil ještě

Jiří Novák. K navýšení mzdových tarifů dala prostor nová
úhradová vyhláška pro rok
2016, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších
výnosů od zdravotních pojišťoven za předpokladu naplnění
odpovídající produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační
péče. „K navýšení mzdových
tarifů přispěly také dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní v letošním roce, ale i určité
úspory dosažené v oblasti systému zadávání veřejných zakázek a opatření provedená revizí
činností společnosti v roce 2015,“
dodal Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. (sol)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

S Kateřinou se poprvé setkal na firemním večírku.
Mladá kolegyně ho okamžitě
zaujala. Měla zvláštní úsměv,
hluboké oči a postavu, nad
kterou se mu tajil dech. Už
ten večer spolu skončili v posteli. Byla jako jeho splněný sen. Několik
dalších
týdnů
byl nejšťastnější
muž na světě. Pak
ale přišla ledová
sprcha. Kateřina
mu jednoho dne
oznámila, že už ho
má dost a končí.
Začala studovat
dálkově vysokou
školu a nemá čas
ani chuť trávit
dny s ním. Prý,
že to bylo hezké,
ale konec. To se musel smát.
Jakýpak konec. On si naplánoval s Kateřinou celý zbytek
života. Miloval ji a žádnou jinou nechtěl. Ani nemohl. Měl
Kateřiny plnou hlavu, plné
srdce. Nejprve si myslel, že si
Kateřina našla jiného chlapa.
To by bylo snadné. Někde by
si na něj počkal a Kateřinu mu
z hlavy vymlátil. Začal proto
dívku sledovat. Čekal před
jejím domem, chodil za ní,
postával před školou, v noci se
jí díval do rozsvícených oken,
dokud nezhasla a nešla spát.
Nakonec si musel přiznat, že
Kateřina nikoho nemá. Skončila s ním jen tak. Pro nic. Šel
tedy za ní a snažil se i přemluvit, aby své rozhodnutí změnila. Druhý den znovu a pak
zase. To už na něj křičela. Že
ho má plné zuby a ať jí prý
dá pokoj. Psal jí zprávy na
mobil. Nejprve jen tak občas.
Později každý den. Jak mu neodpovídala, stupňoval počet
zpráv. Nakonec jí psal desítky
a stovky zpráv. Uvědomil si,
že nemůže bez kontaktu s Kateřinou být. Když si změnila
číslo, cítil se zoufalý. Jako by
ho podvedla. Šel za ní domů.
Neotevřela mu, tak na ni mluvil přes zavřené dveře. Tak
dlouho, až sousedé zavolali
strážníky a ti ho vyvedli před
dům. Nevzdal to ale. Volal
Kateřině do firmy na služební telefon. Posílal jí zprávy na
služební email. Zkoušel společné přátele, nikomu z nich
ale Kateřina nedala své nové
číslo. Nakonec si vzpomněl,
že Kateřinina matka pracovala v knihovně. Zavolal jí,
představil se jako spolužák
její dcery. Vykládal jí, že dělají třídní sraz, na Kateřinu
nemají kontakt, ale někdo si
vzpomněl, že mluvila o své
matce knihovnici. Byla ochotná, milá a číslo na svou dceru
mu dala. Byl šťastný. Spustil
okamžitě smršť zpráv. Měl na
Kateřinu zlost. Stále nechtěla
pochopit, že ji miluje, že patří
k sobě. Dokonce na něj poslala nějaké mladíky. Schytal
pár ran, zlomili mu nos. Prý
že varování. Má nechat Kateřinu být. K smíchu. Koupil
si dalekohled s nočním viděním. Takový chytrý přístroj.
Mohl teď Kateřinu pozorovat
i ve tmě. Nezatahovala závěsy.
Vždy jí to říkal, ale jen se mu
smála. Stále na ni čekal před
domem, před školou i firmou.
Sám už dal dávno výpověď.
Žil z úspor. Až se k němu Kateřina vrátí, pak bude mít dost
času, aby pracoval. Už si neuměl představit svůj život bez
Kateřiny. Když si ho předvolali na policii, ani ho nenapadlo,
že to může být kvůli jeho lás-
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ce. Skončil u soudu. Měl zákaz se ke Kateřině přibližovat,
kontaktovat ji, volat jí či psát.
Nechápal, co od něj chtějí. On
jí přeci neubližuje, on ji miluje a potřebuje s ní být. Ona si
to nakonec rozmyslí. Také ho
miluje, jen si to
stále nepřipouští.
Pozoroval ji dál,
ale dával si pozor,
aby ho neviděla.
Bylo mu jasné, že
už to takhle dál
nejde. Musí se s ní
setkat. Musí se s ní
milovat. Pak bude
vše v pořádku. Čekal opět před jejím
domem. Schovaný
za keři, aby si ho
nevšimla. Prošla
kolem něj. S někým mluvila
do telefonu, smála se. Když
otevírala domovní dveře, do
tváře jí zasvítila pouliční lampa. Byla tak krásná. Za chvíli
se se rozsvítilo u ní v bytě.
Byla sama. Viděl její postavu,
jak přechází z pokoje do pokoje. Na chvíli mu zmizela.
Odešla asi do koupelny. Představoval si, jak voda stéká po
jejím těle. Už nechtěl čekat.
Přeběhl ke vchodu a zadíval se
na zvonky. Měl smůlu, dveře
neměly zámek, ale čip. Zazvonil na první, když se nikdo neozval, tak na další. Konečně se
ozval hlas starší ženy. Požádal
ji, ať otevře dveře, zapomněl si
klíče. Ozval se bzučák, dveře
se otevřely a on měl volnou
cestu k jejímu bytu. Chvíli
stál ve tmě za jejími dveřmi
a poslouchal. Nebylo nic slyšet, všude bylo ticho. Jeho táta
byl zámečník. Naučil se od
něj, jak otevřít dveře během
několika sekund. Dveře tiše
klaply. Vešel dovnitř. Nevěděl,
co Kateřině řekne. Chtěl jen
jedno. Chtěl ji. Vyšla z koupelny, na hlavě smotaný ručník.
Byla nahá. Vyděšeně vykřikla,
když ho uviděla. V očích měla
nejprve úlek a strach. Pak ho
poznala. Strach se změnil
na vztek. Bylo mu jasné, že
se s ní nedomluví. Tedy ne
hned. Strhl ji na sebe, ústa jí
překryl dlaní. Nejprve se s ní
bude milovat. Až si vzpomene, jak krásné to mezi nimi
bylo, bude s ní řeč. Táhl ji do
ložnice. Dobře ten byt znal.
Cítil vzrušení, jako už dávno
ne. Věřil si. Kateřina nakonec
prohlédne. Vezme ho zpět.
Všiml si, že má novou postel,
noční stolky i skříň. Položil
ji na dvojlůžko a přidržel její
drobné tělo pod sebou. Nevzpouzela se. Uvědomil si,
že se nebrání, že leží vláčná
a klidná. Usmál se. Měl pravdu. Ona ho miluje. Čekala
na něj. Stáhl dlaň z jejích úst.
Máš novou postel, prohodil,
jako by se nic nedělo. Usmála
se na něj. Pak řekla, že se jí dělalo zle z té, na které spal on.
Natáhla se k nočnímu stolku.
Ten pohyb ho opět vzrušil.
Byla tak krásná. Otevřela zásuvku. Nevěděl, co si ze zásuvky bere, dokud na něj nemířila hlaveň pistole. Dostal vztek.
Co si myslí. Usmívá se na něj
a pak si vezme zbraň. Rozpřáhl se, aby ji ranou sevřené
pěsti do obličeje ztrestal. Pěst
ale nedopadla. Ohromující
rána ho ohlušila. Teprve pak
si uvědomil náraz do hrudníku, která mu vyrazila dech.
Pak se mu hrudí rozlila strašná bolest a před očima se mu
zatmělo. Jeho poslední myšlenka patřila Kateřině. (pur)
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Azyl zeje prázdnotou
LITVÍNOV - S nezájmem se
setkává provoz azylových
místností v Litvínově. Ty jsou
určeny pro přespání osob bez
domova.
Lidé tu za 40 korun na noc
najdou nocleh, mohou si tu uvařit teplý čaj, umýt se a převléknout do čistých věcí. Navíc za
lidi bez příjmu platí nocleh stát.

Noci zatím nejsou tak mrazivé,
aby to lidi bez domova donutilo
k využívání azylových místností. Nejsou totiž ochotni dodržovat podmínky pobytu. Do azylové místnosti nesmí člověk pod
vlivem návykové látky, a to včetně alkoholu. Další, pro mnohé
nesplnitelnou podmínkou je, že
se musí nocležník umýt. (pur)

Senioři o všem, co je
pro ně nebezpečné
LITVÍNOV – Pro litvínovské seniory je pro letošní zimu připravena série bezpečných setkávání
v městské knihovně. S preventistkou městské policie Michaelou Hejčovou a jejími hosty budou mluvit o všem, co je a není
pro život seniorů bezpečné.
A aby to všechny více bavilo,
vymyslela pro ně Michaela Hejčová na stejné téma také soutěž.
Prostředí litvínovské knihovny, která je také partnerem projektu, je pro seniory příkladem
bezpečného místa pro setkávání. „I proto jsme knihovnu vybrali pro pořádání série těchto akcí,“
vysvětlila Michaela Hejčová.
V knihovně se budou pravidelně setkávat šestičlenné skupiny
vyslané z pěti klubů seniorů
z celého Litvínova. „Účastníci

akcí pak budou vše tlumočit ve
svých klubech,“ prozradila dále
Michaela Hejčová. Senioři se
zábavnou formou dozvědí vše,
co se týká jejich osobního bezpečí. „Mluvit se ale bude nejen
o otázkách prevence kriminality
a bezpečnosti. Se seniory budeme řešit například i to, jaké mají
v Litvínově možnosti pro aktivní
trávení volného času. Mimo jiné,
kam si mohou jít zasportovat,
a jak na sport v jejich věku,“
doplnila Michaela Hejčová.
Atraktivitu těchto setkání pro
seniory zvyšuje Michaela Hejčová soutěží mezi jednotlivými
týmy. Jednotlivé týmy se budou
potýkat s úkoly a otázkami z oblastí, které budou na programu
přednášek. Pro vítěze je připravena odměna.
(pur)

Zachránit vás od ledna
může Čech, ale i Němec
ÚSTECKÝ KRAJ – Dobrou zprávou pro obyvatele horských příhraničních obcí je uzavření smlouvy o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. V praxi to pro region znamená, že zdravotničtí záchranáři z Německa mohou vyjet na pomoc lidem z české
strany Krušných hor a naopak.
Smlouvu o přeshraniční
spolupráci zdravotnických záchranných služeb podepsali
hejtmani Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje, Martin Havel, Martin Půta a Oldřich
Bubeníček společně se saským
ministrem vnitra Markusem
Ulbigem. Ujednání platí od
1. ledna 2016. Završilo se tak
dlouholeté úsilí regionů, aby
zdravotničtí záchranáři mohli
zasahovat na území sousedního státu v případě, že tamní

záchranná služba nebude moci
zásah provést vlastními silami.
„Děkuji všem, kteří se na přípravě a uzavření smlouvy podíleli
a současně záchranářům přeji,
aby výjezdů bylo co nejméně. Byť
by smlouva pomohla k záchraně
zdraví či života jednoho jediného
člověka za rok, má toto ujednání nesporný význam,“ uvedl při
podpisu smlouvy hejtman Oldřich Bubeníček. Spolupráce
bude vyžadovat nejvyšší úroveň komunikace operačních

středisek, výjezdových skupin,
konkrétních záchranářů. Podle
saského ministra vnitra Markuse Ulbiga jde o zajištění výjezdů podél hranice mezi českými
regiony a Saskem v délce 454
kilometry. Zdůraznil, že se lidem, kteří potřebují okamžitou
pomoc, urychleně dostane péče
ať už od českých, nebo od saských záchranářů. Akce se účastnila také náměstkyně ministra
zdravotnictví ČR Lenka Teska
Arnoštová, jež informovala přítomné, že v průběhu prosince
budou zástupci ministerstva
zdravotnictví jednat o uzavření další rámcové dohody mezi
Českou republikou a Rakouskem.
(pur)

PF 2016

se slevou 50%

Andělku našli
na Mikuláše
ÚSTECKÝ KRAJ - Babybox Krajské zdravotní – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
přijal v sobotu 5. 12. v 18.30 hodin čerstvě narozené miminko,
holčičku, které dali zdravotníci
jméno Andělka.
„Podle podvázaného pupečníku se pravděpodobně narodila
ve stejný den. Byla dostatečně
oblečená a zabalená ve fusaku,
i přesto podchlazená. Jinak bylo
miminko v pořádku, po přijetí
měřilo 50 cm a vážilo 3140 gramů,“ uvedl sloužící lékař Patrik

Hitka. Lenka Nováková, vrchní
sestra novorozeneckého oddělení uvedla, že malá Andělka
je v současné době hospitalizovaná na observaci ústeckého
novorozeneckého
oddělení.
„Zdravotní sestřičky vyrozuměly
sociální pracovnice, které rozhodnou kam bude odložený novorozenec dále umístěn,“ řekla
Lenka Nováková. Malá Andělka je již pátým novorozencem,
který byl odložen za šest let existence babyboxu v ústecké Masarykově nemocnici.
(nov)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

LITVÍNOV - Hokejový klub HC Verva Litvínov pořádá v průběhu
listopadu a prosince tour po základních a středních školách v Ústeckém kraji. Kondiční trenér litvínovských hokejistů Ondřej Ježek
vždy společně s vybranými hráči vede hodinu tělocviku a ukazuje
žákům a studentům, jak může být tělovýchova zajímavá a zábavná.
Projekt Hodina tělocviku s HC Verva Litvínov je společnou aktivitou
hokejového klubu a společnosti Unipetrol.
Cviky se zaměřují především
na zpevnění středu těla (tzv.
core), který je zcela zásadní pro
udržení rovného a stabilního
trupu. Alarmující je, že s držením těla mají problémy až čtyři
z pěti českých dětí. Do ordinací neurologů tak s bolestmi
a dalšími potížemi, které mají
původ ve špatné motorice, přichází i patnáctiletí žáci. „Kvůli
neustálému sezení u počítače
nesprávně držíme tělo. Právě
pevný střed těla přitom udržuje

záda rovná a bolestem pomáhá předejít. Kdy jindy tedy začít core budovat než v dětském
věku?“ říká kondiční trenér
HC Verva Litvínov Ondřej Ježek, který se spolu s hráči snaží
špatný trend mezi mladými lidmi zvrátit.
Hodina je vedena zábavnou
soutěžní formou ‒ studenti
mohou vyhrát vstupenky na
zápas. Nechybí ani krátké poučení o zdravém životním stylu
a významu pohybu pro správné

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

800 136 018

BRANDOV
„Velmi tento počin krajů vítáme. Už dva roky na stejném
principu funguje spolupráce
policie a hasičů, a je to jen
ku prospěchu obcí na české
i německé straně. V Brandově je navíc od letošního roku
otevřen hraniční přejezd pro
osobní automobily, což práci
záchranářů ještě urychluje,“
hodnotí starosta Brandova
Jiří Mooz.

Hokejisté učí žáky správně držet tělo

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

NOVÁ VES V HORÁCH
Smlouvu uvítali především starostové příhraničních obcí. „Pro nás je to obrovský přínos. Byli jsme mezi
prvními, kdo o tuto smlouvu
usiloval. Trvalo několik let,
než se ji podařilo prosadit,
ale nyní jsme spokojení. Na
německé straně je jen pět
kilometrů od hranic vybavená nemocnice. V případě
ohrožení života mohou nyní
zasahovat němečtí záchranáři. Pacientům se díky kratší
dojezdové vzdálenosti zvýší
šance na záchranu,“ pochvalovaluje si starosta Nové Vsi
v Horách David Kádner.

HORA SVATÉ KATEŘINY
„Jsme rádi, že vše dobře
funguje. Spolupráce se Saskem se osvědčila a věřím, že
stejně dobré to bude i v případě zdravotnických záchranářů. Díky spolupráci s hasiči máme společný projekt
s Olbernhau. Našim hasičům
z projektu pořídíme hasičskou
cisternu, hasiči z Brandova
dostanou zásahové vybavení,“ doplnil starosta Hory
Svaté Kateřiny Lukáš Pakosta.
(pur)

Poděkujte Vašim klientům
a obchodním partnerům
prostřednictvím týdeníku Homér

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

Co na to říkají
starostové z hor?

O hodiny tělocviku s hokejisty HC Verva je mezi školáky velký zájem.

Sezení u počítače ničí dětem správné držení těla.
Je potřeba ho pořádně protáhnout.
fungování těla. Na závěr mohou děti litvínovské sportovce vyzpovídat, naplánována je
i krátká autogramiáda. O program byl u vedení škol skutečně

velký zájem, a pokud se potvrdí
i u studentů, bude v něm litvínovský klub pokračovat i následující rok v dalších školách
kraje.
(nov)

zpravodajství

Poslední hlubinný hnědouhelný
důl v Česku zavírá a propouští
LITVÍNOV – Hlubinný důl Centrum, který chrlil kvalitní hnědé uhlí
více než sto dvacet let, pomalu zavírá své brány. Poslední uhlí se tu
vytěží na jaře příštího roku. Další otvírky nového těžebního pole
svým rozhodnutím neprolomit limity těžby zatrhla v listopadu vláda.
Centrumka má za sebou
první dny útlumového režimu.
Severní energetická, které důl
patří, připravuje plán pro propouštěné horníky. Damoklův
meč visel nad posledním hlubinným hnědouhelným dolem
v Česku už několik let. „Důl
Centrum se dlouhodobě potýkal
s nevyrovnanými ekonomickými
výsledky a několikrát se uvažovalo o jeho uzavření. S ohledem
na zachování zaměstnanosti
však akcionáři životnost dolu
několikrát prodloužili. I když

hlubinná těžba v tomto dole nebyla poslední léta ekonomicky
efektivní, byla udržována zejména s ohledem na zachování
cenného know-how pro budoucí
těžbu v bočních svazích lomu
ČSA. Rozhodnutí vlády o zachování těžebních limitů však
neumožňuje další rozvoj lomu
ČSA ani dolu Centrum. Na jaře
příštího roku tak důl dotěží poslední stěnu v rámci platného
povolení. Investice do otvírky
nového těžebního pole by však
byla v každém případě, nejenom

s ohledem na klesající ceny uhlí,
ztrátová,“ uvedla mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. Firma se připravovala
na rozvoj hlubinné těžby v bočních svazích lomu ČSA. V loňském roce zahájila zkušební
projekt ve svazích pod Jezeřím.
Byl rozražen první okruh a zahájena těžba metodou chodbicování. „Avšak v souvislosti
s platností limitů nebude možné
po ukončení těžby na lomu ČSA
pokračovat ani v tomto projektu,“ dodala mluvčí. S koncem
hlubinného dobývání na Mostecku se otevřela otázka další
existence pro tři sta zaměstnanců. „Dopady této situace se
pokusíme co nejvíce zmírnit.
Připravujeme interní plán za-

městnanosti, který zmapuje
možnosti uplatnění zaměstnanců z dolu Centrum v rámci skupiny, případně u našich dodavatelů,“ vysvětluje Petr Kolman,
generální ředitel Severní energetické. I tak je ale předpoklad,
že část horníků půjde do důchodu a část skončí v evidenci
nezaměstnaných. S ohlášením
ukončení hlubinného dobývání a uzavření dolu Centrum
se Úřad práce ČR připravuje
na zvýšení míry nezaměstnanosti na Mostecku. Vybavení
a technika z dolu Centrum by
mohly rozšířit řady exponátů
v Podkrušnohorském technickém muzeu. Použitelné kusy
společnost využije při těžbě
v povrchovém lomu.
(pur)

Budeme si za „bílou stopu“
v Krušných horách platit?
(Pokračování ze strany 1)

Rolbař, ten těžký
život má
Úprava běžecký stop a celoroční péče o běžecké tratě není
nijak snadný chlebíček. Znamená to tisíce hodin práce pro
deset lidí ve třech horských střediscích. V létě je třeba tratě pro-

řezávat a udržovat průjezdné.
Využívají se totiž také pro cyklistiku a nordic walking. Před
zimní sezónou je nutné zmulčovat trávu, opravit značení,
vyměnit kůly, připravit běžecké
mapy. „Největší kus práce ale samozřejmě odvádíme v zimě. Rolba vyjíždí ve čtyři hodiny ráno,
aby stopa stihla přemrznout, protože taková je nejlepší. Upravená

stopa jen v našem úseku znamená tři až čtyři hodiny práce
rolbaře. Než vyjede rolba, musí
trasu projet skútr nebo čtyřkolka. Zkontrolovat, že není potřeba odstranit polomy, popadané
větve a podobně,“ líčí nelehkou
práci rolbaře Josef Dlouhý. Na
úpravu stopy se vyjíždí třikrát
týdně. Aby byla stopa upravená
na víkend a jednou v týdnu pro

Ilustrační foto.

běžkaře ve všední dny. „Samozřejmě pokud napadne dvacet
centimetrů sněhu přes noc, pak
upravujeme vícekrát,“ doplnil
Josef Dlouhý. A kolik vlastně
celá ta paráda pro milovníky
běžkování v horském terénu
stojí? To podle Josefa Dlouhého
záleží na délce sezóny. „Je to plat
těch deseti lidí, co se o stopu starají. Dále pak náklady na provoz
rolby, které jezdí za sto litrů nafty
na sto kilometrů. Další náklady
představuje údržba a opravy
techniky, roleb, skútrů, čtyřkolek,
materiál na značení, mapy a další turistické brožury. A samozřejmě také cena rolby, kterou si každé středisko pořídilo na vlastní
náklady, a to je až 3,5 miliónu
korun,“ uzavřel Josef Dlouhý.
Krušnohorskou bílou stopu
mohou sportovci podpořit také
zakoupením známek-samolep
v hodnotě 100, 250, 500, 1000
a 2000 Kč. Zakoupením této
známky-samolepy ve střediscích Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, podpoříte KBS a jednotlivá
střediska, kde je známka-samolepa zakoupena. K zakoupení je
možné v Horském hotelu Lesná, na Klínech v recepci Hotelu
Emeran, Penzionu Stará škola
a v Penzionu Biograf, Restauraci Penzion Rozcestí na Dlouhé
Louce a u obsluhy parkoviště
Dlouhá Louka. Známka-samolepa je vyrobena ve velikosti
a kvalitě pro umístění na běžeckou lyži nebo hůlku.
(pur)

porušené paragrafy
A zase ta
pyrotechnika
V posledních dnech, jako každoročně, litvínovští strážníci
opakovaně řeší stížnosti lidí na
používání zábavné pyrotechniky. Hlasité rány se ozývají zejména v sídlištích. Strážníci ale
nemohou kontrolovat nebo šetřit, kdo pyrotechniku používá.
Těžko při použití pyrotechniky
někoho přistihnou. Mohou ale
kontrolovat, a také provádějí
kontrolu prodeje zábavné pyrotechniky, která se řídí zákonem
o ověřování střelných zbraní,
střeliva a zacházení s některými pyrotechnickými výrobky.
Podle tohoto zákona si i nejjednodušší zábavnou pyrotechniku
nesmí koupit osoby mladší patnácti let.
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„Jenom“ se povozil
Ze čtyř trestných činů obvinila mostecká policie 32letého muže z Litvínova. „Ten měl
minulý měsíc v pozdně noční
době vniknout v Litvínově do
obytného domu, ve kterém prý
chtěl jen přespat. Dostal se do
suterénu a poté do neuzamčené sklepní kóje, kde nalezl klíčky od auta. Údajně kvůli hluku
dům opustil. Před domem díky
klíčkům našel vozidlo, které nastartoval a jezdil s ním, i když
nemá ani řidičský průkaz. S vozidlem se povozil a poté ho odstavil v jedné hamerské ulici,“
vylíčila policejní mluvčí Ludmila Světáková. Odložené auto
v hodnotě 400 000 korun našli
policisté. Z vozidla zmizela peněženka s finančním obnosem.
Policisté provedeným šetřením

muže odhalili a stíhají ho pro
přečiny neoprávněného užívání
cizí věci, porušování domovní svobody, krádeže a maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Obviněný je stíhán
na svobodě. Už v minulosti byl
trestán a loni se vrátil z vězení.

Za vloupání až pět
let vězení
Vyšetřovatel mostecké policie
obvinil 27letého muže z Litvínova z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
„Obviněný se měl v Litvínově
vloupat do provozovny, kde odcizil pokladnu, alkoholické nápoje,
potraviny a další věci v hodnotě
215 000 korun. Následně se za
použití násilí v různém období

vloupal do čtyř osobních vozidel. Z VW odnesl různé nářadí,
peněženku a doklady. Z jiného
vozu stejné značky odcizil rybářské pruty a další potřeby pro
rybáře v hodnotě 5 000 korun.
Do třetice z vozidla značky VW
vzal autorádio a různé potraviny. Z mercedesu po jeho návštěvě
zmizela příruční taška a MP3
přehrávač,“ uvedla policejní
mluvčí Ludmila Světláková.
Poškozené firmě a motoristům
zanechal Litvínovan škodu vyšší
než 263 tisíc korun. Už v minulosti kradl a byl za to potrestán.
Obviněný je stíhán na svobodě.
Hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody. Odcizené věci údajně prodal náhodným osobám.
Pachatele odhalili kriminalisté
díky místní a osobní znalosti
prostředí.
(pur)

Se splátkou jen
266 Kč týdně*
bys taky
Nám nic vysvětlovat
neodolala!
nemusíte.

Vezměte si také půjčku
Provident, například na
100 týdnů ve výši 20 000 Kč,
a splácejte již od 266 Kč
týdně.

Další výhody půjčky Provident:
• Peníze kdykoliv,
a to i přes víkend
• Jednoduché vyřízení žádosti
u vás doma
• Transparentní podmínky
• Žádné ručení
* Příklad bezhotovostní půjčky se Stříbrnou slevou ve výši 20 000 Kč s pravidelnou
týdenní splátkou 266 Kč, poslední splátkou 229 Kč, s dobou splatnosti 100 týdnů,
administrativním poplatkem 3548 Kč, úrokem 3015 Kč, s celkovou splatnou částkou
26 563 Kč. Roční úroková sazba 14,19 % a RPSN 36,11 %.

www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky

844 11 22 11

Zavolejte nám a dozvíte se více

Žijte hned.
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Pozor, mění se pravidla
pro pronájem bytů
MEZIBOŘÍ – Od nového roku
platí nová pravidla pro nájemníky bytů v majetku města Meziboří. Nově budou platit zájemci
o byt kauci ve výši šestinásobku
měsíčního nájemného.
O změně zásad pro přidělování bytů rozhodlo vedení Meziboří, protože se zvyšoval dluh
neplatičů nájemného. „Dlužníkům umožňujeme splátkové
kalendáře a jiné výhody, ale ani
tento vstřícný krok k snižování
dluhů nevede. Dlouho jsme váhali, ale jistina ve výši šestinásobku nájemného je pro město
alespoň částečné řešení. Pokud
bude někdo dlužit za nájemné,
z této jistiny mu to bude odečteno,“ vysvětlil rozhodnutí rady
města starosta Petr Červenka.
První tři měsíce příštího roku

mají žadatelé o byt v Meziboří
možnost si svou žádost vzhledem k novým podmínkám
promyslet. „Upozorňujeme žadatele, že jsou po zapsání do seznamu uchazečů o byt povinni
vždy jednou ročně, a to do konce března následujícího roku,
provést písemně, osobně nebo
elektronicky aktualizaci své žádosti. V případě, že tak neučiní,
bude jejich žádost ze Seznamu
vyřazena. Vyzýváme všechny
žadatele, kteří jsou evidováni
v seznamu uchazečů o byt v majetku města Meziboří, aby veškeré případné změny v žádosti
oznámili odboru VMaŽP, kde
jim také budou poskytnuty veškeré informace o způsobu přidělování bytů,“ doplnil starosta.
(pur)

Vyhlášená škola zve na
Den otevřených dveří
MEZIBOŘÍ – Mezibořská základní škola patří mezi vyhlášené
školy v regionu. Děti se tu nesetkají s drogami ani se šikanou.
Navíc má škola nadstandardní
vybavení, ke kterému patří například školní arboretum či moderní učebny chemie a jazyků.
O tom, co vše škola dětem
nabízí a jak se v ní cítí, se mohou rodiče budoucích školáků
přesvědčit při Dnu otevřených
dveří. Ten škola chystá na 20.
ledna od 16 hodin. Pokud se
to rodičům z vážných důvodů
nehodí, nic není ztraceno. Náhradní termín lze domluvit telefonicky nebo e-mailem přímo
v ředitelně školy. „Výuka v mezibořské základní škole probíhá
podle školního vzdělávacího programu Rovná škola, jehož hlavním cílem je všestranný rozvoj
osobnosti žáka a rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na
sociální nebo kulturní zázemí,“
prozradil ředitel školy Jan Peš-

ka. Samozřejmostí je výuka angličtiny s rodilým mluvčím, a to
už od I. ročníku. Děti se také
mohou setkávat s kamarády
z partnerských škol v zahraničí
a procvičit si tak své jazykové
dovednosti. Škola má partnerství s německou Saydou a italským Sogliano. Přímo v areálu
školy je arboretum s naučnou
stezkou v areálu školy a zvěřinec
Zápis do první třídy
je naplánován na
2. a 3. února 2016
od 13 do 17 hodin.
s živými zvířaty. Škole nechybí
dvě tělocvičny a venkovní učebny a hřiště. Škola vychází vstříc
také dětem z jiných měst. „Pro
dojíždějící žáky lze na základě
předchozí domluvy zajistit odvedení od autobusové zastávky na
Meziboří ke škole,“ doplnil ředitel.
(pur)

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

Meziboří schválilo rozpočet 2016
Od Nového roku „pojede“ na provizorium

vysvětlila Jarmila Roubalová.
O investičních akcích pak budou zastupitelé diskutovat na
pracovním jednání zastupitelstva v lednu příštího roku.
V roce 2017 podle rozpočtové-

mění započitatelná doba výdajů
města za technické zhodnocení
a výdaje za významné opravy,
které se připočítávají k ceně
domu. V původních pravidlech
se připočítávaly náklady města

na opravy a technické zhodnocení domů provedené od 1. ledna 2000, nově je to zpětně deset
let. To se ale zdálo nehospodárné zastupiteli Aleši Jedličkovi,
který upozornil, že město tak
přijde o statisíce korun a přednesl protinávrh, ve kterém žádal zachovat původní pravidlo,
a to leden 2000. „Nezdá se mi
správné, že by mělo město nutit
občany, aby platili za všechna
zhodnocení domů zpětně patnáct a více let. Některé práce se
už budou muset pomalu dělat
znovu,“ připomněl místostarosta města Oldřich Malý. Za
pravdu mu dali také opoziční
zastupitelé, kteří podpořili koalici a schválili tak navržená pravidla bez dalších změn a úprav.
Zadost zákonu dali zastupitelé,
když schválili obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku
za svoz a likvidaci odpadu. Poplatek zůstává nezměněn. Dle
zákona pouze přibyly skupiny osob, které jsou z poplatku
osvobozeny. Mimo jiné například lidé umístění v domově
pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení. Jako
každý rok na prosincovém jednání schválili zastupitelé také
udělení předběžného souhlasu
radě města k provedení nezbytných rozpočtových opatření do
konce letošního roku.
(pur)

městnance z návazných profesí
a firem. Region takový nápor
bez pomoci vlády nezvládne.
Na řešení této situace musíme s vládou spolupracovat.
I bez ztráty těchto pracovních
míst se Mostecko dlouhodobě
potýká s nejvyšší nezaměstnaností v celé republice. Je nutné,
aby vláda přihlédla k tomu, že
Mostecko desetiletí zásobovalo republiku hnědým uhlím
a nyní je čas na to, aby byly pro
region připraveny kompenzace. Nejzásadnější je vytvořit
nová pracovní místa. Je naivní
předpokládat, že vzniknou bez
pomoci státu. Na to je region

příliš vyčerpaný a dlouhodobým nezájmem ze strany státu oslabený. Pomoci by mohl
například dotační program na
podporu místních podnikatelů, především na vytvoření nových pracovních míst. Kromě
podpory vzniku pracovních
míst jsou pro rozvoj podnikání v regionu nutné investice
do infrastruktury. Prioritou je
dokončení dálnice D8, výstavba silnic R7 a R6. Bezpečnostní rada státu bude jednat také
o rozšíření komunikace mezi
Mostem a Litvínovem. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje s vládou aktivně

komunikuje
a podílí se na
všech opatřeních, která
by
mohla
důsledky
útlumu těžby alespoň částečně
zmírnit. Společně s krajským
radním pro bezpečnost a sociální problematiku Martinem
Klikou působíme v pracovní
skupině, kterou ustanovil předseda vlády Bohuslav Sobotka
a která připravuje program pro
řešení zaměstnanosti propouštěných horníků v důsledku
ukončení těžby na Mostecku.“
(pur)

MEZIBOŘÍ – Na posledním letošním jednání schválili mezibořští zastupitelé pravidla rozpočtového provizoria, kterým se bude hospodaření města řídit do schválení řádného rozpočtu v roce 2016.
V prvních měsících příštího
roku bude město Meziboří hospodařit s rozpočtovým provizoriem. „S rozpočtovým provizoriem hospodaříme pravidelně už
několik let a tato praxe se nám
osvědčila. Rozpočet schválíme
až v době, kdy bude schválený
státní rozpočet,“ uvedl starosta
města Petr Červenka. Zatím
mohou zastupitelé zvažovat, jakým investičním akcím v příštím roce chtějí dát zelenou. „Do
doby schváleného rozpočtu na
rok 2016 je stanoveno měsíční
čerpání běžných výdajů do výše
5 mil. Kč a je povoleno hradit
pouze mzdové náklady, včetně
mzdových nákladů veřejně prospěšných prací. Dále materiální náklady k zajištění provozu
města a jeho zařízení, havarijní
případy oprav a komerční pojištění majetku. Město poskytne
provozní zálohu Základní škole
a Mateřské škole Meziboří. Hrazeny mohou být také kapitálové
výdaje ve výši 40 tis. Kč na komunikaci pro pěší mezi městy
Litvínov a Meziboří,“ uvedla
vedoucí finančního odboru
Jarmila Roubalová. Zastupitelé dále schválili rozpočtový
výhled na roky 2017 – 2018.
Rozpočtový výhled slouží jako
podklad pro přípravu rozpoč-

tu města v následujících letech.
Podle zastupitele Aleše Jedličky
v rozpočtovém výhledu chybí zamýšlené investiční akce,
o kterých město uvažuje. Žádal
proto o stažení bodu a schválení
rozpočtového výhledu až v září
příštího roku. „To není možné, zákon nám ukládá, aby byl
rozpočtový výhled na rok 2017
schválen ještě v roce letošním,“

ho výhledu počítá město s příjmy a výdaji ve výši 64 017 tis.
Kč, v roce 2018 ve výši 63 740
tis. Kč. Diskuze se rozpoutala
při schvalování změny pravidel pro prodej bytových domů.
„Důvodem pro změny pravidel
pro prodej bytových domů je
nové pojetí legislativy a podněty z praxe,“ vysvětlila vedoucí odboru výstavby majetku
a životního prostředí Gabriela
Soukupová. Debatovalo se zejména o změnách stanovení
ceny. V nových pravidlech se

Starosta
Meziboří Petr
Červenka (vlevo)
a místostarosta
Oldřich Malý.

 OTÁZKA PRO...
Gabrielu Nekolovou, předsedkyni Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
První dopady vládního rozhodnutí prolomit limity těžby
pouze na Lomu Bílina jsou už
známy. Severní energetická
kvůli limitům zavírá důl Centrum. Jaké další dopady na region bude podle vás toto vládní rozhodnutí mít. Je možné je
zmírnit?
„Útlum těžby na lomu ČSA
znamená ztrátu pěti tisíc pracovních míst pro region. Nelze počítat pouze zaměstnance
lomu ČSA, ale také všechny za-

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
12. 12. od 14 h v Sokolovně
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU VE STOLNÍM TENISU
PRO DĚTI

www.novavesvhorach.cz

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

( 773 030 030

zpravodajství
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Uhelný Mikuláš naděloval šeky
MOST – Taneční sál hotelu Viktor byl minulý pátek nabitý do posledního místečka. Skupina Czech Coal tu uspořádala Mikulášskou nadílku s Barborkou pro děti svých zaměstnanců. Těžaři ale nadělovali
i dětem z Dětského domova a z Kojeneckého ústavu v Mostě. Zlatým
hřebem večera byla pro děti Majda z Kouzelné školky.
Jako první dostal nadílku
mostecký primátor Jan Paparega, kterému Ivana Tykač z organizace Woman for Women
předala „Zlatý poklad“. Pod
ním se skrývá název pohádkové knihy o finanční gramotnosti dětí, jejíž vydání společnost
Ivany a Pavla Tykače finančně
podpořila. „Myšlenka pohádek
pro děti o finanční gramotnosti nám je velmi blízká, protože
v naší organizaci dnes a denně
vidíme důsledky finanční negramotnosti. A jsme skuteč-

ně přesvědčeni, že začít u dětí
znamená, vyhnout se tomuto
problému v budoucnu. Velmi
rádi jsme takovému projektu
pomohli na svět,“ řekla ke svému dalšímu dobrému počinu
Ivana Tykač. Organizace manželů Tykačových totiž nezůstala
jen u finanční podpory. Tisíc
knížek Zlatý poklad od ní poputuje jako dárek do těch škol
po celé České republice, které
se v minulém školním roce zapojily do již zmiňovaného projektu Obědy pro děti.

Proč Obědy pro
děti?
Projekt Obědy pro děti pomáhá dětem z celé České republiky,
jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy.

Organizace poskytuje pomoc
formou obědů ve školních jídelnách přímo prostřednictvím
základních škol na základě darovací smlouvy. Žádosti se řeší
vždy individuálně (více informací na www.obedyprodeti.cz).
Tento projekt je možné podpo-

Ivana Tykač s Hanou
Heřmánkovou předávají
primátorovi knihu.

Vršanská uhelná nadělila šeky dětem z
dětského domova a kojeneckého ústavu.

ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně.
Společnost se zabývá poskytováním konkrétních projektů
a programů pro samoživitele
a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocováním
a hledáním řešení pro zlepšení
jejich situace. Generálním partnerem společnosti je Vršanská
uhelná, a.s. Více informací na-

řit, přidat se k pomoci a přispět
na transparentní účet.
Ve školním roce 2014/2015
projekt pomohl 2092 dětem
ze 458 základních škol po celé
České republice. Ve školním
roce 2015/2016 organizace zatím eviduje zájem u téměř 2 500
dětí, z toho se podařilo pomoci
již takřka tisíci dětem z celé České republiky.

Setkání s Majdou z Kouzelné školky
byl pro děti velký zážitek.

Kickboxeři si užili
CHRISTMAS CUP
MOST - Ve sportovním areálu Albrechtická v Mostě proběhl již
dvacátý ročník vánočního turnaje v kickboxingu. Turnaj s názvem
CHRISTMAS CUP patří mezi tradiční turnaje, který na území České
republiky patří mezi nejoblíbenější soutěže a každoročně se na něj
sjíždějí závodníci nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.
V minulosti na tomto turnaji soutěžili i národní šampioni z USA, kteří v té době patřili mezi deset nejlepších ve
světovém hodnocení. Během
turnaje byla k vidění široká
škála disciplín, které kickboxing nabízí, např. Low Kick,
Fullcontact,
Lightcontact
nebo Pointfighting známější
pod názvem Semicontact. „Již
na prvním vánočním turnaji,
který jsem pořádal v listopadu
1995 jsem realizoval myšlenku, že je třeba široké veřejnosti
představovat kickboxing v celé
jeho rozmanitosti. Tak aby
zájemci o tento sport viděli,
že v kickboxu mohou soutěžit

děti předškolního věku, junioři a dospělí jedinci, kteří jsou
na vrcholu fyzických sil, ale
i veteráni. Velmi mne těší, že
letošní 20. ročník zcela ovlád-

Na druhém a třetím místě se za SK Leon umístily
Terezie Adamová a Valentýna Barbořáková.

Julia Marková (vlevo) a Ráchel
Borovská se spokojeným trenérem z
mosteckého oddílu SK Leon.

la disciplína STUŽKOVANÁ,
která je určená hlavně pro děti
předškolního věku. Jsem rád
především proto, že Stužkovaná je disciplína, kterou jsem
vytvořil společně s kolegy ze
Slovenska, premiéru měla loni
během mosteckého vánočního
turnaje,“ uvedl pořadatel akce
Petr Václavík z SK Leon.
Turnaje se zúčastnilo 145
závodníků z 13 týmů České
a Slovenské republiky. Bylo
vybojováno 286 vzájemných
duelů. Závodníci z mosteckého SK Leon vybojovali 4x zlatou medaili, 14x stříbrnou medaili a 18x medaili bronzovou.
(nov)

Ivana Tykač udělala radost
také dětem z dětského domova
a kojeneckého ústavu. Každému
zařízení předala padesátitisícový šek od společnosti Vršanská
uhelná. Děti z kojeneckého ústavu za ně vyjedou na ozdravný
pobyt a dětský domov pořídí pro
své svěřence nový nábytek. (ina)

Nechyběla ani tradiční
nadílka od Mikuláše.

Kdo je WOMEN FOR
WOMEN?
Obecně prospěšná společnost
byla založena 12. října 2012
manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a pomáhá především

leznete na www.women-for-women.cz.

Foto: Daniel Šeiner
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
13. 12. od 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU KORÁLEK
Pěvecký sbor Korálek s jeho přípravnými sbory a s jedním překvapením. Vstupné: 70 Kč.
14. 12. od 19 hodin MMMM - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. RYBA
Tradiční vánoční koncert. Účinkují: Kvartet pěveckých sólistů, ženský pěvecký sbor Clavis
Cordium, Pražský mužský komorní sbor a Festivalový orchestr Petra Macka. V první části
programu se představí kytarový virtuóz Lubomír Brabec, zazní hudba A. Vivaldiho a dalších starých mistrů. Dirigent David Švec. Uvádí Koncertní agentura MMMM.
Vstupné: 300 Kč
15. 12. od 19 hodin a 21. 12. od 10 hodin POSTŘIŽINY
Autor: BOHUMIL HRABAL. Režie: Petr Svojtka. Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru jsou vzpomínkou na
autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru. Vstupné: 150 a 170 Kč.

Pane doktore, jsem impotentní - co mi poradíte? (TAJENKA)

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
12. 12. od 10 hodin VÁNOČNÍ PŘÁNÍ (volné)
Nová autorská vánoční pohádka Divadla rozmanitostí. Už od podzimu mají rodiče plno
práce s přípravou letošních Vánoc. Na nic se nesmí zapomenout a hlavně je potřeba si
pospíšit, protože obchody už jsou plné lidí. V tom předvánočním shonu si dospělí ani nestihli všimnout, že pro ně děti chystají velké štědrovečerní překvapení, s jehož přípravou
jim pomáhá také dobrý duch Vánoc. Pro děti od tří let.
13. 12. od 17 hodin KONCERT KRUŠNOHORSKÉ DUDÁCKÉ KAPELY + křest CD (volné)
Oslava k 10. výročí vzniku Krušnohorské dudácké muziky spojená s křtem CD a vystoupení jejích hostů.

CITADELA LITVÍNOV
11. 12. od 20 hodin VOLNÉ PÓDIUM - IMPROVEČER
Improvizační večer – Divadelní společnost ŠKRPÁL. V Café Baru Citadela. Vstupné 50 Kč.
12. 12. od 20 hodin Taneční kurz pro mládež – VĚNEČEK
Závěrečný slavnostní večer, kdy absolventi tanečního kurzu předvedou svým rodičům
a nejbližším, co se v kurzu naučili. S živou hudbou. Vstupné 250 Kč. Milí rodiče, přijďte
své děti podpořit.
13. 12. od 16 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE – SÓLISTÉ MOSTEČANKY
Taneční zábava na společenském sále, k tanci a poslechu vám zahrají sólisté Mostečanky. Vstupné 50 Kč.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
12. 12. od 16 hodin KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Pohádka o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé děti a taky pořád koukají na
televizi, ale klidně ji vymění za pěknou pohádku. Podle scénáře Jany Galinové nastudovalo celé Docela velké divadlo. Vstupné 80 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
11. 12. od 21 hodin VELRYBA - rock - Most // DOBRÝ POCITY - Pop Rock – Bílina
„Bývalá doprovodná kapela Vládi Šafránka, která nechce nechat zapomenout na 1. sólovou desku Vladimíra - Velryba, ze který uslyšíte všechny pecky z tohohle cédéčka +
přidaný věci od L. Kočára atd. Kapela ve stejným složení, pouze zpěvákem se stal Lukáš
Koranda. Hostem večera kapela DOBRÝ POCITY, která má v rokáči taky už svoje místo a
pár koncertů odehranejch.“

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Prodám elektrickou šmirglovku s kufrem, cena 500 Kč, umyvadlo na noze – barva bahama, cena
400 Kč. Telefon: 724 929 475
■ Prodám 2 x rozkládací sedací
soupravu – rohovou 1 800 Kč, sedací soupravu rohovou + křeslo
rozkládací 2 300 Kč, vše bez hmyzu. Telefon: 607 277 880 – večer
Most
■ Prodám 2 x dvoudveřovou lednici s mrazákem, značky Privileg,
Samsung, 2 800 Kč/ks, 2 x sporák
na PB, 2 400 Kč/ks – vše použité,
ale v dobrém stavu. Telefon: 607
277 880 – večer Most
■ Prodám ložnici – 3 skříně, postele i s matrací, noční stolky. Cena
1 500 Kč. Telefon: 608 179 062

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548

■ Prodám nové pánské sako +
kalhoty ze zakázkového salonu na
postavu 170/80. Kvalita a moderní.
Přidám kravaty dle vlastního výběru. PC 4 000 Kč, nyní 2 000 Kč. Telefon: 604 103 485 – po 19 hodině
■ Prodám staré obrazy cca 90.
let, odhad proveden NG Praha,
dále starý porcelán + sklo + žehličky. Telefon: 604 103 485 – po 19
hodině
■ Nabízím komplet dvou nových
tašek, jedna nákupní, druhá kabela, stejný dezén, vhodné na luxusní vánoční dárek, 150 Kč, lze zaslat.
Telefon: 605 897 486
■ Prodám postel 140x200 cm,
české výroby, typ moderní, postele se železným čelem. Stará 3 roky
za 1 000 Kč. Je s úložným prostorem. Barva potahu fialová. Telefon:
607 109 439
■ Důchodce koupí obraz a hodiny – i poškozené, hledám zkušeného filatelistu – serióznost. Telefon: 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 - dvojčata, velikost 0-6 měsíců, neutrální,
dvojmo, vše jako nové, praktické,
cena dohodou, levně. Telefon: 776
134 971
■ Nabízím tašku zábavných časopisů za poslední 2 měsíce, 50 Kč,
možno zaslat. Telefon: 737 586 243
■ Prodám vojenský dalekohled
z válečné doby, německého původu, cena dohodou. Telefon: 607
438 651
■ Prodám obraz od akademického malíře: Jožka Florian „Slunečnice“ z roku 1973, cena dohodou.
Telefon: 607 438 651

■ Koupím figurální porcelán
Royal Dux Duchcov, tančící páry,
akt a jiné. Telefon: 608 224 183
■ Koupím staré hračky z doby
socialismu, mašinky a vláčky, stavebnici Merkur, auto na bowden,
pásák a jiné. Telefon: 608 224 183
■ Prodám domácí pekárnu Electrolux, nová, 1 000 Kč, novou cyklistickou přilbu, originální balení pro
náročné, dříve 1 300 Kč, nyní 600
Kč. Hezký dárek na Vánoce. Most.
Telefon: 607 454 139
BYTY, DOMY

■ Prodám

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

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

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

Tel. 608 112 122

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

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

■ Žena 62/155/57, ráda pozná
muže okolo 60ti let. ZN: Most. Telefon: 736 164 363
■ Svobodný, bezdětný, 39/168,
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 spoPronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

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

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
lečné s tebou. Nosím naslouchátko, ale slyším. Telefon: 721 033 089
■ Svobodná 33 let s dcerkou, hledá kamaráda, časem možno více.
Na pokec, procházky se psem,
kino, výlety, hlavně někoho fajnovýho, pohodovýho, hodnýho a časem uvidíme. Telefon: 607 109 439
■ Chtěla bych se s tebou smát,
občas se ti vyplakat na rameni,
hledám upřímného muže, nekuřáka z okolí Mostu, který nehledá
krásu, ale dobré srdce. 150/95/40
let. Telefon: 721 464 015
■ Pro naši zlatou babku do nepohody 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 nezávazný vztah, pokud možno štíhlejší 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 pohledný, 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

VZPOMÍNKA

■ 20. prosince uplyne 5 let, kdy
mě navždy opustil můj milovaný
manžel Karel Friedl, bývalý pracovník dolu Pluto Kohinoor a podnikového ředitelství DVÚZ. Stále
vzpomíná manželka Věra s celou
rodinou
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Novák přivezl z mistrovství Černí andělé nakonec Slavii
ČR čtyři medaile
v dramatickém utkání porazili
JIHLAVA - O uplynulém víkendu
proběhlo v Jihlavě, pro litvínovské plavání, velmi úspěšné mistrovství České republiky třináctiletého žactva. Z Plaveckého
klubu Litvínov se nominovali,
na základě výborných výsledků
z oblastního přeboru, dva plavci
a to Adam Novák a Anna Haselbergerová.
Adam Novák zažil velké medailové žně díky perfektně načasované formě. Zazářil už při
prvním startu na 200 m motýl,
kdy v čase 2:21,56 dohmátl na
stříbrné pozici. Tři další medaile
v barvě bronzu mu na krku zacinkaly po výkonech na tratích
200 m polohový závod v čase
2:23,06, 100 m motýl v čase
1:04,31 a 200 m prsa v čase
2:43,13. I v posledním závodě
na 400 m polohový závod bojoval statečně a čas 5:10,41 mu vynesl sice nepopulární, ale pěkné
čtvrté místo.
Anna Haselbergerová zaplavala skvěle oblíbené znakové
tratě. Na té dvousetmetrové dohmátla ve výrazném osobním
rekordu pátá v čase 2:28,49 a od

MOST - V sobotním interligovém šlágru kola házeé žen se na mostecké palubovce představila druhá Slavia Praha. Čtvrté Mostečanky
nakonec v dramatu slavily výhru 23:20 (15:9).

medailové pozice ji bohužel dělila necelá vteřina. I na znakové
stovce pokořila svůj dosavadní nejlepší výkon, ale ani čas
1:10,29 nestačil na ty nejrychlejší a celkově jí patřila šestá
příčka.
Oba třináctiletí plavci, jejichž
trenéry jsou Pavel Kadlec a Gabriela Soukupová, podávají stabilně kvalitní výkony a umisťují
se na špičce českého žákovského
plavání.
(has, jak)

Černí andílci vybojovali
druhé místo při
Mikulášském turnaji
MOST – Po tři dny probíhal
v mostecké sportovní hale tradiční házenkářský turnaj mládeže. Mikulášský turnaj se zde hrál
již po jedenadvacáté. Bohužel
vzhledem k probíhající celorepublikové Žákovské lize starších
žákyň, tentokráte jen v kategorii žaček mladších.
Utkání se odehrávala ve dvou
skupinách a v každé bylo po
sedmi týmech. Hrací doba byla
1 x 25 minut. Přijely týmy ze
Slovenska a Čech. Mezi účastníky nechyběly DHC Plzeň, DHK
Pardubice, Slávia Praha A+B,
HC Mělník, TJ Slavoj Tachov,
TJ Sokol Praha Vršovice, Spartak Ústí nad Labem, HC Chelk
A+B, Juventa Michalovce A+B.
Pořádající oddíl DHK Baník
Most nasadil do turnaje také
dva týmy. Tým A složený z děvčat narozených v roce 2003, ale
doplněný i mladšími, a tým B,
složený z děvčat ročníku 2004
až 2006. Celkem do turnaje
z mosteckého klubu zasáhlo 28
hráček.
Pro všechny zúčastněné nebyl
víkend jen o sportovním vyžití,
ale byl pro ně připraven i doprovodný program. V pátek večer
byla Mikulášská nadílka s diskotékou a soutěžemi pro hráčky
a trenéry, v sobotu seznamovací
večer s muzikou a občerstvením
pro trenéry a vedoucí v restauraci Černý anděl. Kromě toho
měla všechna družstva zajištěn
vstup do Aquadromu v Mostě.
Další nedílnou součástí bylo ur-

čitě i zhlédnutí sobotního utkání WHIL, kdy v šlágru kola nastupoval A tým žen proti Slávii
Praha. Putovní pohár za vítězství v turnaji si odvezl finálový
soupeř domácího týmu, kterým
byla pražská Slavia. DHK Baník
Most tak obsadil druhé místo.
„Radost nám udělalo nejen
druhé místo, ale i individuální
ocenění naší brankařky Terezy
Jurinové, jako nejlepší brankařky
turnaje, která odchytala kvalitně sama celý turnaj za oba dva
týmy a cenu pro Miss turnaje si
odnesla další naše hráčka Anna
Chaloupková, která si, myslím,
byla i nejmladší hráčkou ze všech
zúčastněných,“ řekl trenér Jiří
Maršík. Složení obou týmů Černých andílků:
Tým A: Tereza Jurinová –
Aneta Křepelová, Valerie Brátová, Lucie Válečková, Adéla
Aubrechtová, Eliška Řádová,
Kateřina Filová, Adéla Časová,
Adéla Scheithauerová, Eliška
Jindřichová, Kristýna Turčanová, Eliška Schmiedová, Kateřina
Schüttövá.
Tým B: Tereza Jurinová –
Kateřina Grundová, Kateřina
Procházková, Kristýna Boháčová, Anna Chaloupková, Anna
Bechyňská, Karolína Mocková,
Viktorie Brodáni, Aneta Dočekalová, Nikola Rišková, Nikola
Licková, Petra Mayerová, Natálie Koldová. Trenéři: Jiří Maršík,
Nikola Bartásková, Eva Vostárková, vedoucí Miroslav Straka.
(jak)

27. kolo TELH
pátek

11. prosince
2015

17:30 hodin

Ta se ale nezrodila vůbec lehce. Hostující Slávistky totiž měly
pomalejší rozjezd, kdy v prvním
poločase na domácí nestačil, ovšem v druhé půli přidaly a Černým andělům zle zatápěly. Nakonec ale body zůstaly v Mostě.
Nový kouč DHK Baník Most
Peter Dávid tak slavil i domácí
úspěšnou premiéru na lavičce
Černých andělů.
„Chtěli jsme Slavii ve druhém
poločase dorazit, ale stal se přesně
opak,“ poukázal na vývoj zápasu
nový kouč Mostu. Jeho svěřenkyně v prvních dvaceti minutách druhé půle daly jen čtyři
branky. „Kdybychom hráli v prvním poločase jako ve druhém, tak
bychom Most hodně přitlačili ke
zdi. Dostali jsme jen 23 branek,
to je na mostecké palubovce krásné. Ale našich dvacet gólů je proti
Mostu málo,“ zhodnotila duel
slávistická trenérka Petra Vítková, která ještě v minulé sezoně
oblékala dres Mostu. Na oblíbenou hráčku severočeské publikum nezapomnělo a přivítalo ji
obrovským potleskem.

DHK Baník Most vs. DHC
Slavia Praha 23:20 (15:9). Nejvíce branek: Martinková 4,

Szarková 4/2, Súkenníková 4 –
Pokorná 5, Kordovská 5, Stellnerová 4. Rozhodčí: Macho,
Hájek. Sedmimetrové hody: 4/3
– 2/1. Vyloučení: 3:2. Diváci: 1
250.
(jak)

Ženy přivítají celek
Karlových Varů

reza Čubanová, Barbora Hübnerová, Aneta Raševová, Eliška
Ťapušíková, Eliška Šperková,
Filip Trefný a Ondra Bohata.
Mostečané opět neudělali na-

šemu městu ostudu a patří jim
velká gratulace.
Zároveň je nutno také zmínit, že skupina odcestovala do
Brna už o den dříve, protože
byla pozvána na největší taneční
veletrh tance v ČR, aby vystoupila v rámci programu Nejlepší
vystoupení ČR. (http://youtu.
be/S_yaR48Nwhs - video z vystoupení).
Tereza Čubanová

Litvínov naplno bodoval
v souboji s Vítkovicemi
LITVÍNOV – V utkání 26. kola Tipsport extraligy se příznivci žlutočerných dočkali plného bodového zisku svého týmu. Domácí úřadující mistr HC Verva Litvínov hostil celek Vítkovic a po dlouhé pauze
zvítězil v normální hrací době. Vítkovičtí tak odjeli s porážkou 3:1.

HC VERVA
Litvínov
PSG Zlín

Na sobotu 19. prosince se
v Litvínově chystá velkolepá
hokejová show. Mistrovský tým HC Verva Litvínov
oslavuje 70. výročí založení
klubu a při té příležitosti si
na jeho ledě zahrají exhibici známé hokejové osobnosti. Očekává se, že budou
hrát Martin Ručinský, Petr
Nedvěd, Jiří Šlégr, Robert
Lang, Martin Straka, Jaroslav Špaček, Pavel Patera
a další skvělí hráči na čele
s litvínovskými odchovanci
se vám představí ve speciálních dresech na jednom ledě
v jediném odpoledni!

Hokejisty prvoligového
HC Most čeká po středečním duelu s Prostějovem
další domácí zápas až v pondělí 14. prosince. To od 17.30
hodin přivítají na svém ledě
v derby utkání celek SK Kadaň.

MOST/BRNO - Mostecká taneční skupina Institute of TOG se právem
může pyšnit titulem vicemistr Evropy. Na mezinárodní soutěži IDF
European Cup v Brně, která proběhla v listopadu, získala právě tento titul. Tanečníci z Mostu soutěžili v kategorii malých skupin - hiphop - dospěláci a získali famózní stříbrnou medaili.

„Pro nás je už každé utkání
tak trochu jako play off. Doháníme velké manko. Chtěl bych
týmu poděkovat za týmový výkon, po dlouhé době výborný

Hokejová exhibice
v Litvínově

V Mostě v pondělí na
derby

Vicemistři Evropy z Mostu

Porazit je dokázali jen tanečníci z Ukrajiny. Choreografie,
s kterou získali titul vicemistři
Evropy má název Haha Ha a s ní
si dokázali 2. místo vytančit Te-
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výkon od prvního do posledního hráče. Hráli jsme skoro tři
čtvrtiny utkání na pět obránců,
ale obránci to zvládli. Dávali si
krátké střídání, útočníci jim po-

Přijďte
nám
fandit!
Filip Pavlík

máhali, zkrátka tak, jak to má
být. A dál jsme hráli to, co jsme
chtěli,“ ohlédl se za průběhem
utkání asistent trenéra Jiří Šlégr.
HC Verva Litvínov – HC Vítkovice 3:1. Branky a nahrávky:
6. Pavlík (Hübl), 10. Hořava
(Hanzl, Trávníček), 44. Jurčík
(Pavlík, Havlíček) – 34. Kucsera (Kolouch). Rozhodčí: Čech
a Hejduk. Vyloučení: 4:7, navíc
Gula na 5 min. a do konce za
faul kolenem a Kubát (oba L)
2+2 min. vys. hůl. Bez využití.
Zásahy: Janus 34 a Dolejš 27.
Diváci: 3 640. Třetiny: 2:0, 0:1,
1:0.
Sestava HC Verva Litvínov:
Janus – Kubát, Chaloupka – Pavelka, Gula – Frolo, Pavlík – Hořava, Hanzl, Trávníček – Jánský,
Hübl, Lukeš – Válek, Havlíček,
Piroš – Jurčík, Smolka, Gerhát.
Trenéři: Rulík, Šlégr.
(jak)

Hokejistky HC Litvínov
čeká v sobotu 12. prosince další mistrovské utkání.
Tentokrát se představí na domácím ledě, a to proti týmu
Karlových Varů. Utkání se
hraje na spodní ploše od
17.30 hodin.

Staré gardy se sjedou
do Ústí nad Labem
Tradiční halový fotbalový turnaj starých gard se
uskuteční v sobotu v Ústí
nad Labem. Kromě tradičních účastníků, jako jsou FK
Teplice, FC Chomutov nebo
Arma Ústí, se zde představí
také dva naši zástupci, a sice
FK Litvínov a Baník Most.

Hrají se hokejové
turnaje mládeže
Již po sedmnácté probíhají
v Mostě, ale hlavně v Bílině,
mezinárodní
mládežnické turnaje v ledním hokeji
Christmas Cup 2015. V tomto týdnu mezi sebou do středy soupeřily týmy ročníků
2005 – 2006, od čtvtka do
dneška měří mezi sebou síly
týmy nejmladší, a to ročníku
2007 – 2008. Série pokračuje
v dalších dvou týdnech.

Tradiční futsalový
memoriál v Mostě
Na 26. prosince je opět
přichystaný tradiční futsalový turnaj, který se tentokrát
hraje nejen jako memoriál
Vlastimila Bernase, ale také
jako memoriál Josefa Štolby. Již 10. ročník turnaje se
uskuteční ve sportovní hale
v Mostě. Pořadatelem je
FCH Most.

Litvínov se zajímá o
Petružálka
Útočník Jakub Petružálek,
který v loňské sezoně pomohl Litvínovu k historicky
prvnímu mistrovskému titulu, předčasně ukončil své angažmá ve švédském Örebrö.
Pro Vervu je podle slov generálního manažera Roberta
Kysely Petružálkův návrat
určitě téma.
(jak)
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STAROPLZENECKÝ ŽIVÝ BETLÉM 13. 12.
12 na ná
nááměstí Míru u vánočního stromu v 16 hodin.
Přijďte si prožít vánoční příběh, zazpívat koledy a odnést si domů dobrou náladu. VÁNOČNÍ
KONCERT s North Big Bandem, Junior Big Bandem a hostem 19. 12. v Citadele od 19 hodin.

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)

LITVÍNOV

TEPLICE
TEPL
LIC
CE

Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová

ADVENTNÍ KONCERT 20. 12. v kostele sv. Michaela archanděla od 17 hodin, Český komorní ansámbl mladých. Pořádá ZUŠ Litvínov. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 23. 12. na nám. Míru u vánočního
čního
stromu, od 16 do18 hodin. Pozvi,
pobav
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hosti svého souseda naa nám
náměstí
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12. – 13. 12. 2015 od 10 do 19 hodin VÁNOČNÍ
TRHY na Zámeckém náměstí: stánkový prodej,
ukázka starých řemesel, tradiční české adventní
hodování, farmářské výrobky. Chybět nebudou
adventní koncerty a troubení ze zámeckého balkonu každou celou hodinu. V neděli od 18 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele J. J. Ryba: Česká mše
še
vánoční.
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Roman Moucha

DUCHCOV
Adventní koncert na zámku 20. 12. neděle
v 16 hodin, Valdštejnský sál Státního zámku Duchcov, hudební rozjímání pro soprán, violoncello a klavír s ARDOR MUSICUS BRNO. Adventní
troubení každou adventní neděli v 17 hodin
z věže kostela Církve československé
é husitské.
Troubení fanfár a koled, Žesťové trio Jakuba Fischera.

MOST
MOS
ST

(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:

ADVENTNÍ KONCERT 16. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě od 18 hodin, pořádá
Podkrušnohorské gymnázium Most. ČESKÁ
MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY 14. 12. od
19 hodin v Městském divadle v Mostě hraje Macek Music Management Most, 18. 12. od 18 hoPanny Marie hraje SGR
din
n kostel Nanebevzetí
Naneb
Most.
Mo
ostt.
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VÁNOČNÍ TRHY od 16. do 23. 12 - vánoční dílny,
výroba vlastních ozdob, ohrada se zvířátky, betlém, Ježíškova pošta, prodej vánočního zboží
denně od 10 do 18 hodin na 1. náměstí v Mostě. Každý den bohatý program. Neděle 20. 12.
16 hodin vystoupení Pěveckého sdružení severočeských učitelů, 16.40 hodin Taneční škola
manželů Hoffmanových, 17.20 Zimní medvědí
pohádka.

ADVENTNÍ KONCERT na Libušíně, který se koná
v malebném kostele sv. Anny v neděli 13. prosince od 15 hodin. Předvánoční čas svým vystoupením zpříjemní soubor hudebníků na dechové
nástroje - FIVE BRASS. Vánoce s vláčky v Klubu
železničářů v Krupce 28. a 29. prosince od 9 do
17 hodin můžete obdivovat vystavené modelyy
a v 1. patře na velkém kolejišti pouštět celýý vl
vlak.

LESNÁ
L
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY 13. 12. od 13 do 16
hodin vánoční ozdoby z plástů a včelího vosku,
drátování dekorativních svíček, plstění
tění ovčí vlny,
výroba andělů z korálků, hrnčířský kruh, řezbářř
ství. 20.12. od 13 do 16 hodin Betlémské světlo,
vánoční svícny z jablek, výroba vánočních františků, quilling – vánoční přání.

přijímá obchodní oddělení.

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

