18. prosinec 2015

TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 18
cena 8 Kč

50/51
týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Milí čtenáři, příští vydání
týdeníku Homér
vyjde v pátek 8. ledna 2016.

UNO zdražuje nájemné o
stovky procent
Město Most zdraží nájemné v ubytovně pro sociálně slabé v Chanově.

Kupní smlouva na Repre je neplatná
MOST – Mostecká radnice už má černé na bílém rozhodnutí od rozhodčího senátu, který určil vlastnictví
budovy kulturního domu Repre a přilehlých pozemků. Repre spolu s pozemky patří jednoznačně do
majetku města Mostu.
Žaloba na určení vlastnického práva dopadla
pro město Most dobře. Z rozhodnutí soudu také
vyplynulo, že kupní smlouva, kterou město uzavřelo se společností Crestyl, je neplatná. „Rozhod-

čí senát konstatoval, že kupní smlouva, která se
týká prodeje Repre a přilehlých pozemků, je od počátku absolutně neplatná. Znamená to, jako by nebyla,“ konstatoval primátor Jan Paparega a upřes-

nil: „Soud konstatoval, že budova Repre a pozemky
jsou města.“
Radnice nyní bude aktuálně jednat se zástupci
Crestylu ohledně převzetí budovy a jejího dalšího
fungování tak, aby mohla bez problémů pokračovat plesová sezóna 2015/6. V rámci jednání mezi
městem a Crestylem by se měla řešit i otázka finančního vypořádání. (Pokračování na straně 2)
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Chlupaté Vánoce se staly
tradicí
Stovka lidí podpořila psí útulek v Litvínově při tradiční akci Chlupaté Vánoce.
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Rozhovor s Jakubem
Kohákem
Co baví a nebaví Jakuba Koháka a co
je jeho tajným snem, prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Homér.

8

Nově zateplená Citadela
nabízí i kavárnu
Litvínovská Citadela se nově může
pochlubit zrekonstruovaným pláštěm
a novou kavárnou.
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 Ve srovnání s roke

Milí čtenáři
Doufám, že i v hektických
kých
dnech závěru tohoto roku
u si
najdete chvíli na přečtení
ní
Homéru. V rukou držíte pooslední letošní vydání, kteréé
vám přinášíme v mimořádném dvojčísle. Celý
rok jsme se vám snažili
přinášet seriózní a zajímavé informace o dění
v našem regionu. Samozřejmě ne vždy a ve
všem se dá trefit „do
noty“ a souznět s tolika
rozmanitými názory. Věřte, že zachovat si tolik potřebný nadhled v dnes tak komplikované době není
pokaždé jednoznačné a jednoduché.
Příští rok nás čekají dvě zásadní události, které
ovlivní naši blízkou budoucnost. Jak, to by z velké
části mělo záležet hlavně na nás. Politická scéna totiž začíná pomalu a jistě zbrojit na krajské a senátní volby. Pokud vám jako občanům a daňovým poplatníkům není lhostejné, co se ve vaší obci, městě
a regionu děje, bedlivě vnímejte, zda politici slibují
splnitelné a zda pro vás v letech minulých už dobře
konali. Nezapomeňte, že ti, které si zvolíme, budou
při rozhodování o věcech veřejných hybnou pákou
minimálně příští čtyři roky.
Naši milí čtenáři, příznivci a obchodní partneři,
nenechte se semlít předvánoční nakupovací mánií,
přežijte vše v pohodě a ve zdraví a Vánoce a Silvestra prožijte tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Za
celou redakci vám přeji, ať se štědrovečerní obřad
mimořádně vydaří a příští rok je výjimečně šťastný. Pevně věřím, že navzdory všem chaotickým
předpovědím poplujeme v příštím roce klidnými
vodami.
Skvělý závěr roku 2015
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Tříkrálová sbírka
začne 1. ledna
MOST - Počátkem roku 2016 vyjdou opět do ulic koledníci, aby
přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Posláním charitní činnosti
je pomáhat všude tam, kde je
člověk v nouzi. Dobré otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí
radost a uspokojení i dárcům.
Proto upřímné Pán Bůh zaplať
Vám všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem budete podílet na
letošním tříkrálovém koledování a podpoře charitního díla,

které je nezbytné pro zlepšování
podmínek lidí a utváření lepších
mezilidských vztahů. Děkujeme
všem, kdo se chtějí koledování
zúčastnit. Loňská sbírka podpořila lidi, kteří potřebují naši pomoc. I v roce 2016 budou podporovány sociálně slabé rodiny,
děti z nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež i dobrovolníci.
Tříkrálová sbírka potrvá v období od 1. do 16. ledna 2016.
Anna Nikolova,
Oblastní charita Most

Za střežené parkování
se bude platit víc
MOST – Řidiči, kteří si platí pronájem parkovacích míst na hlídaných parkovištích Městské
policie v Mostě, budou muset
sáhnout hlouběji do kapsy. Od
ledna nového roku se totiž zvyšují poplatky.
Až o sto padesát korun více
zaplatí lidé na parkovištích
městské policie. Ze současných 400 korun za měsíc zvýšila radnice od 1. 1. 2016 tyto
poplatky na 550 korun včetně
DPH. Dražší bude také krátkodobé parkování na těchto
místech. Jeden den řidiče při-

jde na 50 korun včetně DPH.
Zvýšené úhrady za pronájem
parkovacích míst se týkají pěti
velkokapacitních
parkovišť
ve městě, která jsou ve správě
Městské policie v Mostě. Jedná
se o parkoviště v ulici Pionýrů,
F. Halase, 1. máje, J. Ševčíka
a Okružní. Druhé hlídané parkoviště v ulici F. Halase (pod
tak zvanými kordy) chce město
zrušit. „Toto parkoviště je z větší části nevyužívané, proto uvažujeme o jeho zrušení,“ uvedl
nedávno primátor Jan Paparega.
(sol)

Město přistoupilo k razatnímu navýšení nájmů v UNO
kvůli dlouhodobě podhodnoceným cenám.

UNO zdražuje nájemné o stovky procent
MOST – Město Most zdraží nájemné v ubytovně pro sociálně slabé
v Chanově. Nájem v UNO se prudce zvýší o několikanásobek. Místo
stávajících pěti set korun za měsíc zaplatí klienti od ledna až tři tisíce korun. Zvýší se i paušály za služby, jako je elektřina a voda.
Hlavním důvodem, proč
město přistoupilo k tak razantnímu navýšení, je podle radnice dlouhodobě podhodnocená
cena, která neodpovídá tržnímu
prostředí. „V ubytovně UNO se
dlouhá léta vůbec neřešily poplatky za užívání bytových jednotek.
Současná cena zcela odporuje
ceně v místě obvyklé. Zařízení je
navíc ztrátové a město má povinnost chovat se hospodárně,“ odůvodnil zdražování náměstek primátora Marek Hrvol. Chanovské
UNO je rozděleno do tří částí.
Pavilony A disponují bytovými
jednotkami, které jsou o velikosti
až 40 metrů čtverečných. Nemají
však ústřední vytápění. Klienti,
kteří tu bydlí, topí v kamnech.
Otop si shánějí sami. V ostatních
dvou částech ubytovny jsou pro
klienty pouze pokoje. „Každoročně bylo město za UNO ve ztrátě zhruba jednoho milionu korun.

Markantním navýšením bychom
se ve ztrátě mohli dostat na polovinu, tedy na půl milionu korun“
vypočítal náměstek. Stávající
nájemné v bloku A se pohybuje
mezi 490 – 526 korunami za měsíc za bytovou jednotku. „To je na
dnešní dobu cena naprosto neobvykle nízká. Navrhujeme zvýšení
na tři tisíce korun za měsíc,“ sdělil Marek Hrvol. V dalších blocích by se mělo nájemné zvýšit
o něco méně, a to jednonásobně.
Nájemné zde se pohybuje dnes
v rozmezí od 600 do 1 000 korun
měsíčně. „Zde navrhujeme navýšit nájemné za ubytování na dva
tisíce korun,“ upřesnil náměstek
Hrvol.

Ubytovna je nyní
poloprázdná
Klienti se ale prý nemusejí
obávat, že by museli kvůli dra-

hým nájmům ubytovnu opouštět. Ceny prý nejsou podle
vedení města likvidační. „Konzultovali jsme navýšení se sociálním odborem. Chtěli jsme vědět, zda se to výrazně nedotkne
uživatelů. Většina z nich pobírá
sociální dávky v hmotné nouzi
a doplatky na bydlení. Znamená
to, že i tento tržní nájem by jim
měl být hrazen formou doplatků
na bydlení,“ vysvětluje dále náměstek.
I přesto, že město hodlá
zdražit služby a ubytování, chce
také, aby se ubytovna více obsadila. V současné době ji totiž využívá jen zhruba padesát
jedna procent lidí. Nejedná se
přitom jen o nepřizpůsobivé
občany. V UNO jsou ubytováni
i lidé, kteří jsou sociálně slabí a mají problém hradit jinde
vysoké nájemné. „Bydlí tu 59
lidí z maximální kapacity 116.
Pokud by se nám ubytovnu podařilo naplnit, budeme po zdražení v zisku ve výši kolem čtyř
set tisíc korun,“ dodává ještě
Marek Hrvol.

Více peněz za vodu
i za elektřinu
Radní schválili kromě navýšení poplatků za ubytování také
zvýšení paušálu, a to na 500 korun za osobu na měsíc, paušálů
za elektrickou energii na 500 Kč
za osobu na měsíc a poplatku za
žeton na sprchování na 20 Kč.
Vše s platností od 1. 1. 2016.

Strážníci už UNO
střežit nebudou
Od ledna čeká UNO ještě další novinka. Oplocený
areál, který je na okraji chanovského sídliště, už nebudou střežit strážníci mostecké
městské policie. Město si chce
najmout bezpečnostní agenturu. „Strážníky bychom raději
viděli v ulicích. V přepočtu by
se také cena za ostrahu agenturou pohybovala v lepších cenových relacích, než jsou náklady
na strážníky,“ zmínil ještě náměstek Hrvol.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Kupní smlouva na Repre je neplatná
Hlasujte pro nejhezčí
vánoční strom
MOST – Široká veřejnost se
může zapojit do ankety o nejhezčí vánoční strom, kterou vyhlásilo město Most na svých
facebookových stránkách.
V anketě můžete hlasovat až
do 20. prosince a stačí jen vyplnit
registrační formulář. V anketě
soutěží šest stromů. Kromě Mostu se zapojil Litvínov, Horní Jiřetín, Obrnice, Meziboří a Lom.
„Vítězná města z okresů postoupí
do krajského finále. Registrovaní
čtenáři, kteří se aktivně zapojí

do ankety, se automaticky stávají
účastníky slosování o hodnotné
ceny,“ uvedl organizátor ankety
Radek Pešout ze Severočeského
deníku. Zatím v anketě o nejhezčí vánoční strom vede město
Most, na druhém místě je s velkým odstupem vánoční strom
v Lomu a o třetí místo bojuje
Litvínov a Horní Jiřetín. Více na
http://www.mostecko.severoceskydenik.cz/zivotni-styl/hlasovani-soutez-o-nej-vanocni-strom-mostecka.html.
(sol)

(Dokončení ze strany 1)
Společnost Crestyl totiž požaduje vrátit desetimilionovou
zálohu kupní ceny. „Obdrželi
jsme výzvu společnosti Crestyl,
abychom neprodleně uhradili deset milionů korun, které
zaplatili jako zálohu na kupní
cenu. Kupní smlouva je ale neplatná, a tak se dá mluvit o vrácení peněz maximálně z důvodu
bezdůvodného obohacení. Deset
milionů korun ale bylo zaplaceno před déle než čtyřmi lety,
namítneme proto promlčení,“
uvedl dále primátor.
V případě soudního sporu
o majetkové vyrovnání má prý
město velkou šanci na úspěch.

„Rozhodčí řízení je specifické
v tom, že jakmile je rozhodčí
nález soudu vydán, neexistuje
proti němu žádný opravný prostředek. Není to klasické soudní
řízení a není možné proto podat
odvolání. Jediné, co by přicházelo v úvahu, je podání žaloby
k civilnímu soudu. To vyloučit
nemůžeme a je to právem společnosti Crestyl. Nicméně rozhodčím nálezem bylo konstatováno
to, co jsme namítali. A nevidím
proto prostor pro to, aby se toto
rozhodnutí zvrátilo,“ uzavřel
primátor Paparega. Radnice
rozhodnutí rozhodčího soudu
ve svůj prospěch prý předpokládala, a nechala proto v rozpoč-

Rozhodčí senát určil, že Repre
i s pozemky patří městu Most.
tu pro příští rok již vyčleněnou
částku čtyři miliony korun, kte-

rá by měla pokrýt provozní náklady budovy Repre.
(sol)

Všechno nejlepší
v novém roce.

zpravodajství
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Značkový butik MILANO
uspokojí i nejnáročnější zákazníky
CHOMUTOV – Nový designový obchod MILANO se značkovým
zbožím se v těchto dnech otevřel v Galerii Pošta v Chomutově, na
hlavní třídě Palackého. Otevření butiku proběhlo ve velkém stylu.
Slavnostně tu přestřihly pásku modelky Kateřina Průšová, Eliška
Bučková a Aneta Vignerová.
Při slavnostní „otevíračce“
předvedly modelky v rámci
módní přehlídky oblečení, které mohou zákazníci v butiku
MILANO nakoupit. Obchod se
zaměřuje na světoznámé značky Pepe Jeans, Replay, Armani,
Quiksilver a Roxy. Zákazníci ho
najdou na hlavní chomutovské
třídě Palackého, hned naproti
bývalému Prioru, kde mohou
i pohodlně zaparkovat.
V obchodě se značkovým
zbožím si může vybrat každý.
Nabízí širokou nabídku zboží od
džínsů, zimního oblečení až po
obuv. Součástí jsou také módní
a trendy doplňky: spodní prádlo, čepice, šátky, pásky, sluneční
brýle či parfémy aj. Atraktivním
zbožím, zejména pro dámy, jsou
zde i luxusní kabelky značky
Armani. Horkým artiklem je
také speciální a široká nabídka
džínů od značky Replay - hyperflex. „Replay vymýšlí stále
nové a nové technologie materiálů. Letošním nejžhavějším hitem
jsou určitě pružné džíny hyperflex, které u nás zákazníci také

najdou,“ zmínil majitel butiku
Matěj Drbohlav.
Samotný obchod, projektovaný pražským profidesignérem,

působí velmi stylově a příjemně.
Originální je i design zkušebních
kabinek. Obslouží vás tu příjemný personál, který vám se vším
rád a ochotně poradí a kromě
toho si tu zákazníci přijdou na
své, i co se týče speciálních předvánočních akcí a slev. „Pro naše
zákazníky jsme připravili i šampaňské či ochutnávku cukroví.

Vychutnávat je mohou během
adventních nedělí. Především jim
ale během Vánoc nabízíme zajímavé slevy a dárkové poukazy,“
láká majitel do obchodu všechny, kdo ještě váhají, co koupit
svým blízkým k Vánocům pod
stromeček. Při koupi zboží nad
určitou hodnotu může zákazník
obdržet kartu s již pětiprocentní slevou. Na tuto zákaznickou
kartu navíc může i při dalších
nákupech sbírat zákazník další peněžní slevy, které nejsou
časově omezené. V případě, že
byste chtěli něco trendy pořídit
pro své blízké a známé a nevíte
si rady s velikostí, barvou a podobně, i v těchto případech máte
skvělou možnost. Zakoupit tu
totiž můžete dárkové poukazy v hodnotě 500, 1 000, 2 000
a 5 000 Kč. „Na tyto poukazy
pak mohou zákazníci nakupovat
zboží podle svého gusta a to až
po dobu jednoho roku,“ upřesnil
ještě majitel butiku a dodává:
„V našem obchodě seženou lidé
kvalitní a specifické zboží. Například zboží od značek Replay
a Armani jezdíme nakupovat
přímo do Milána. Takže některé
druhy zboží lidé jinde u nás neseženou. Chtěli jsme nabídkou

V objektu bývalé hlavní pošty na nejvíce frekventované třídě
v centru města Chomutova vám nabízíme jedny z nejlevnějších
prostor k dlouhodobému pronájmu. Objekt byl zrekonstruován
na obchodní galerii, kde na cca 1700 m2 vzniklo 18 – 20 prodejen, které tvoří obchodní pasáž. Ta zákazníkům nabídne nejen
příležitost k nákupu, ale rovněž poskytne škálu nejrůznějších
služeb. (V objektu se nachází BUSHMAN, TABÁK, CROSSCAFE, MILANO aj. K dispozici skákací hrad pro děti, toalety vč.
bezbariérového WC).

www.milanochomutov.cz

Otevírací doba:

Nabízíme prostory k pronájmu: * prodejní jednotky od 30 m2
do 340 m2 * měsíční nájemné od 190,- Kč/m2/měsíc do 360,Kč/m2/měsíc * startovací nájemné (první tři měsíce zdarma)
* zohlednění nákladů na stěhování provozovny * zohlednění
nákladů na investici do nových prostor * individuální přístup ke
každému nájemníkovi * zohlednění dlouhodobého nájmu.

denně od 9 do 19 hodin,
včetně sobot a nedělí.
Kontakt na prodejnu:
+420 735 055 565.

Tel. +420 777 737 411
vyplnit mezeru na trhu, která
tady na severu chybí a zákazníci
tak nemusejí jezdit nikam daleko.
Cestu si k nám našli například
zákazníci až z Karlových Var, Plzeňska či Teplic.“
Butik MILANO připravuje
slevové akce nejen teď před Vánocemi, ale také sezónní slevy
a zajímavé nabídky během roku.

Aktuální informace a nabídku akcí
butiku MILANO najdete také na:
www.milanochomutov.cz

Adresa na facebook + instagram:
milanochomutov.cz

Po nebezpečné zebře ve Svážné
ulici děti už nepřejdou
MOST – Na mostecký magistrát dorazila petice občanů, kteří chtějí
znovu vybudovat přechod pro chodce ve Svážné ulici a zajistit tak
bezpečnou docházku od parkovacích míst. Přechod v této ulici ale
město nevybuduje.
Ze Svážné ulice zmizel jeden
z přechodů pro chodce. Současná radnice lidem, kteří sepsali
petici, prý vyjít vstříc nemůže.
„Petice dorazila, když se v této
lokalitě dělal nový asfaltový povrch a přechody u školy nebyly
nalajnovány, protože asfalt musí
nějakou dobu zrát. Ve Svážné

V NOVĚ OTEVŘENÉ OBCHODNÍ
GALERII POŠTA NABÍZÍME LUKRATIVNÍ
NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

ulici nebyla krajnice, nebyl zde
střední dělicí pruh, ani přechod,“
potvrdil primátor Jan Paparega.
Zebru nově město nechalo nalajnovat jen ve spodní části 1.
základní školy. „Druhý přechod,
v ulici Svážné, který tady dříve
byl, ústil přímo do vjezdu. Z hlediska nových zákonů a vyhlášek

to ale není možné, a proto jsme
ho tu neobnovili,“ vysvětlil první
muž města. Občany ale ujistil,
že se hledá náhradní řešení. To
v současné době zkoumají dopravní experti. Podle primátora byl přechod ve Svážné navíc
i velmi nebezpečný. „Uvidíme,
jaké stanovisko dostaneme od dopravních expertů. Zda-li tu vůbec
bude možné přechod někde obnovit. Původní byl navíc v blízkosti
zatáčky k nemocnici a výhledové
poměry, zvláště pro malé dítě,

Zebra v ulici Svážná v blízkosti
zatáčky zmizela kvůli bezpečnosti.
Zůstal tu jen jeden přechod.

tu byly velmi špatné. Je tu svah
a děti tak absolutně nemohly vozidla vidět,“ zdůraznil primátor.
Město ale nechalo vylepšit
přechod v ulici SNP, který se také
nachází u 1. ZŠ. Rodiče tu teď
mohou pohodlně zastavit a vyložit či naložit své děti. „U školy
jeden přechod je. Vytvořili jsme
tu průběžný jízdní pruh, ve kterém se dá parkovat. Je dostatečně
široký na to, aby se eliminovalo
jakékoliv nebezpečí,“ informoval
dále Jan Paparega.
(sol)

„Již začátkem února bychom měli
mít plný sortiment zboží z nové
jarní kolekce. Spolupracujeme
s modelkami, které otevíraly náš
obchod, jako je například Kateřina Průšová aj., které by měly
několikrát v roce přijet k nám
a samy nabízet a prodávat zboží
našim zákazníkům,“ říká ještě
Matěj Drbohlav.
(PI/sol)

Bezpečnější přechody
MOST - Více bezpečně by se
měli Mostečané cítit i na dalších
přechod ve městě, které hodlá
město buď vybudovat, či nasvětlit a vytvořit zde středové
ostrůvky.
Nový přechod vznikne,
i s úpravou zastávek, v Čepirozích. „Nyní tento přechod soutěžíme a vzhledem ke klimatickým
podmínkám se dá předpokládat,
že se akce překlene do příštího
roku,“ doplnil Jan Paparega.
Úpravy se dotknou také zeber
v ulici Obránců míru. „V této ob-

lasti se plánují upravit celkem tři
přechody. Jeden u umělecké školy,
druhý naproti 11. ZŠ a třetí pak
v přilehlé ulici Víta Nejedlého.
Přechody by měly být nasvětleny. Některé dostanou i středové
ostrůvky. Jednáme také o úpravě
přechodů, a to na rozhraní křižovatky ulic Průchy a Palacha.
V ulici Pod Šibeníkem nad Liduškou a rovněž v ulici Zd. Štěpánka u Mamuta,“ vyjmenoval
vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu
Jaroslav Mareš.
(sol)

V ulici Svážná by se
měl z bezpečnostních
důvodů také upravit
zdejší chodník. Ten se
rozšíří ze stávajících
1,2 na 2 metry. Podél
chodníku navíc nechá
město nainstalovat
zábradlí.
V těchto dnech vznikají na mosteckých
přechodech nové bezpečnostní prvky.
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Vyhrazená parkovací místa
v tomto městě nebudou!
MOST – Mostečtí radní rozhodli, že zruší veškerá vyhrazená parkovací místa ve městě a lesy značek. O ukončení obnovování smluv na
vyhrazená parkovací místa rozhodovali mostečtí zastupitelé.
Součástí novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, kterou dostali ke schválení
tento čtvrtek na stůl mostečtí
zastupitelé, je jednak markantní zdražení poplatku za vyhrazená parkovací místa ve městě.
V Mostě jich je v současné době
1 124. Za vyharazené parkování
by si měli podle nové vyhlášky
občané od ledna připlatit ze stávajících 4 500 na 9 600 korun za
rok. To ale není jediná novinka,
o které zastupitelé rozhodovali. Podle návrhu usnesení by
měla postupně tato parkovací
místa z Mostu zcela vymizet.
„Rozhodli jsme se pro nejlepší
variantu pro občany, kteří parkují u jednotlivých domů, a to, že
jednotlivá vyhrazená parkovací
místa v tomto městě nebudou,“
komentoval náměstek primátora Marek Hrvol rozhodnutí radních. Ti už chtěli tento materiál
projednat na listopadovém zasedání. To ale bylo zrušeno. K zániku veškerých vyhrazených
parkovacích míst by mělo dojít
do pěti let. Nyní mají Mostečané
na vyhrazená parkovací místa
uzavřené smlouvy, které se jim
obnovují na dobu pěti let. Usnesením zastupitelstva by se ale
tyto smlouvy již dál neobnovovaly. „V příštím roce by tak mělo
na základě neobnovení smluv
zaniknout 520 vyhrazených míst.
Paralelně s tím by mělo dojít

i k navýšení poplatků za platná
vyhrazená parkování, přičemž
očekáváme další výrazný úbytek.
Chtěli bychom se postupně dostat
na nulu,“ potvrdil primátor Jan
Paparega. V roce 2017 by kvůli
stop stavu prodlužování smluv
mělo zmizet dalších 285 míst,
po 66 místech v roce 2018, 56
vyhrazených míst v roce 2019
a v roce 2020 ubude dalších
67 vyhrazených parkovacích

míst. Novela vyhlášky se netýká parkovacích míst pro tělesně
a zdravotně postižené občany.
Pro městskou kasu představují
poplatky za vyhrazená parkovací místa v současné době 5 milionů korun ročně.

Nahradí vyhrazená
místa parkovací
zóny?
Ohledně vyhrazeného parkování v Mostě ale radnice uvažuje
o jiné možnosti. V úvahu podle
vedení města připadají parko-

vací zóny. „Je to jedna z variant,
o které jsme se bavili. Zónování
bychom chtěli nějakým způsobem řešit a zadali jsme už úkol
pro příslušný odbor, aby se touto
věcí zabýval a začal na ní pracovat,“ doplnil primátor Paparega.
(sol)
(Zrušení vyhrazených parkovacích míst a jejich dočasné
zdražení schvalovali zastupitelé těsně po uzávěrce novin.
Aktuální informace ze zastupitelstva města Mostu najdete na
www.homerlive.cz)

Vyhrazená parkovací stání
by z Mostu měla zmizet v
průběhu pěti let.

Pasy bez biometrie končí
MOST – Od nového roku se už nebudou vydávat cestovní pasy bez
biometrických prvků. Ty mohli mít žadatelé za zvýšený poplatek na
počkání. Nejkratší lhůta pro rychlopasy bude nově trvat šest dnů.
Jejich pořízení přijde žadatele ale mnohem dráž.
Hned několik nových poplatků bude od nového roku
spojeno s různými žádostmi
týkajícími se evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů. Některé stávající
poplatky se totiž navýší. „Od 1.
ledna budou nově zpoplatněny
jak žádosti o ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,
tak žádosti o zrušení trvalého pobytu. V obou případech žadatelé
zaplatí 100 korun, přičemž především v druhém případě je třeba
počítat s tím, že poplatek se vztahuje na každou osobu uvedenou
v příslušné žádosti,“ informovala
Klára Vydrová z tiskového oddělení mosteckého magistrátu.

V praxi to bude znamenat, že
například za zrušení trvalého
pobytu čtyřčlenné rodiny tak
klient zaplatí 400 korun.
Připlatit si budou muset lidé
i pokud z osobních důvodů požádají (například kvůli zápisu
titulu nebo vědecké hodnosti)
o vydání občanského průkazu
déle než půl roku před vypršením jeho platnosti. V takovém případě zaplatí 200 korun.
V současné době tento poplatek
činí 50 korun. Poloviční, tedy
stokorunový poplatek pak uhradí v případě, že si budou chtít
občanský průkaz vyzvednout na
jiném úřadu obce s rozšířenou
působností, než u kterého tuto

žádost podali. Stejné pravidlo
i stejný poplatek pak platí i pro
cestovní pasy.
Největší novinkou bude ale
změna, která se týká vydávání
tzv. rychlopasů. „Od 1. ledna bude
ukončeno vydávání cestovních
pasů bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými
údaji, které žadatele přišlo na 1
500 korun (dospělý) nebo 1 000
korun (dítě do 15 let),“ upozornila
dále Klára Vydrová. Cestovní pas
ve zkrácené lhůtě se bude vydávat i nadále, ale potrvá šest pracovních dnů. Navíc si za tento pas
občané výrazně připlatí. „Správní
poplatky v tomto případě budou
činit 4 000 korun u dospělých
a 2 000 korun u dětí. Navíc platí,
že o vydání cestovního průkazu ve
zkrácené lhůtě není možné žádat
na zastupitelském úřadě,“ doplnila ještě Klára Vydrová.
(sol)

Ty naše veselky - unikátně
MOST - Od čtvrtka 17. prosince
je v mostecké výstavní síni Zlatá
trojka k vidění poslední výstava
letošního roku nazvaná „Velký
den“ aneb Unikátní fotky ze
svateb.
Dva profesionální svatební
fotografové Vojtěch Hurych a Petr Wagenknecht
z východních Čech představují veřejnosti úplně
poprvé své soubory fotek
Ty naše veselky (Velký
den), které vznikly jako
vedlejší produkt při oficiálním zakázkovém focení
svateb a kterými si oba
dělají sami sobě fotografickou radost. „Mám obrovské štěstí, že mohu pro-

nejen ty, pro které jsou foceny.
Jsem vděčný, když mohu zachytit
kousek příběhu,“ říká o své profesi Vojtěch Hurych a jeho kolega Petr Wagenknecht dodává:
„Velice důležitý je pro mě humor
ve fotografii. U svatebních fotografií se snažím skloubit
dokumentární přístup, kde
chci být pouze pozorovatelem. Jsem si vědom, že jde
o důležitý den v životě svatebčanů, a vážím si toho,
že mám jejich důvěru.“
Výstavu můžete navšívit
v po, út, čt a pá od 10 do 18
hodin a v sobotu od 9 do
12 hodin. Ve středu je zavírací den. Výstava potrvá
Velký den. do 23. ledna 2016. (nov)

střednictvím fotografií vyprávět
lidské příběhy. Mým splněným
snem je fotit svatby. Nesejde na
tom, co člověk dělá, ale jakou
má motivaci. Nejhezčí odměnou
mi jsou totiž snímky, u kterých
už při zachycení vím, že potěší
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Charles Dickens bude mít
na mostecké scéně premiéru
MOST - Poslední letošní premiéra na mosteckých divadelních
prknech bude ve znamení slavné humoristické knihy Charlese Dickense – Kronika Pickwickova klubu.
V „Pickwickovcích“ Dickens
líčí humorné, skoro donquijotské putování několika londýnských gentlemanů, kteří si
vyrazí na anglický venkov, aby
se zde pobavili i poučili, ale především aby hájili čest nebohých
dam a bojovali za dobro a morálku. Jejich naivita, bezelstnost
a dobrota je nezřídka přivede
do nedorozumění, ba do trapné
a choulostivé situace. Jejich putování se pak mírně řečeno pro-

blematizuje ve chvíli, kdy je pan
Pickwick stíhán pro nedodržení
slibu manželského, o němž pochopitelně neměl nejmenší tušení.
Kroniku Pickwickova klubu
adaptoval ve třicátých letech
významný český dramatik
František Langer. Dramaturgie
v úpravě pro mosteckou činohru
pracuje ještě více s Dickensovou
předlohou a diváci se mohou těšit na jednu humornou příhodu

za druhou, chytlavé songy a strhující vyprávění.
V hlavních rolích uvidíte Františka Nedbala, Jakuba Dostála,
Víta Herzinu, Jakuba Koudelu
a mnoho dalších. V roli hochštaplera Jingla se mosteckému
publiku představí Tomáš Kobr.
Výpravnou inscenaci pro celou
rodinu zrežíroval Lukáš Kopecký. Scénu navrhl Petr Kastner,
kostýmy Veronika Watzková.
Hudbu pro inscenaci složil Mario
Buzzi, k pohybové spolupráci byl
přizván Igor Dostálek.
Premiéra představení Kronika Pickwickova klubu se

Premiéra představení Kronika Pickwickova
klubu se uskuteční v sobotu 19. prosince.

uskuteční v sobotu 19. prosince
od 19.30 hodin na Velké scéně.
(ina)

O Charlesi
Dickensovi
Charles Dickens je dnes
považován za klasického
autora, velkého vypravěče
a představitele realistického viktoriánského románu.
Když ovšem psal své „Pickwickovce“, bylo mu čtyřiadvacet, měl za sebou trudné
dětství a o literárním úspěchu mohl zatím pouze snít.
Dickensovy romány jsou
zcela identické s vkusem
tehdejší
Anglie.
Dickens, to je humor, slušnost
a spořádanost i moralizování. Největší přínos a přesah
jeho díla spočívá v tom, jak
je v něm zobrazen dětský
svět. Dickens děti miloval,
považoval je za nejčistší
lidské bytosti a kvůli dětem
měl rád i ty, kteří už sice nebyli dětmi, ale chovali se dětinsky. Když chtěl, aby jeho
hrdinové působili sympaticky, nechal je jednat jako děti.
Romány jako Oliver Twist,
David Copperfield nebo Nadějné vyhlídky jsou dodnes
živé a slibují neopakovatelný
čtenářský zážitek.

Projekty za miliony skončí v koši
MOST – Mostečtí radní schválili návrh na likvidaci nedokončeného
i dokončeného investičního majetku. Jedná se o odpis zpracovaných projektových dokumentací a studií, které již nelze využít.
„Jedná se o projektové dokumentace, které jsou zpracované, ale nebude se podle nich
už realizovat žádná investiční
akce. Celková suma za tyto projektové dokumentace je ve výši
zhruba dvou milionů korun,“
informoval mostecký primátor Jan Paparega. Likvidovat
se bude desítka projektů, které
má město v šuplíku již několik
let. „Nejstarší je z roku 2003
a je v největším objemu, ve výši

900 tisíc korun. Jedná se o projektovou dokumentaci na park
nad sportovní halou,“ zmínil
primátor. I když skončí projektová dokumentace na revitalizaci parku Střed „v koši“,
městu tento dokument ještě
poslouží. Rozpočet pro příští
rok totiž počítá s rekonstrukcí
tohoto parku. „Projekt je neaktuální a nebudeme podle něj
postupovat. Využijeme z něj
ale některá data a údaje. Čer-

pat odtud budeme informace
o sítích, které tam jsou, a to pro
přípravu nové projektové dokumentace,“ upřesnil primátor
Paparega.
Projekty tak zvaně do šuplíku
likvidovalo město už i v minulém volebním období. A nebylo to za málo peněz. „Byl jsem
překvapen, jaké kvantum projektů tu ještě zbylo. V minulém
funkčním období byl likvidován
tento majetek za zhruba 14 milionů korun,“ upřesnil první
muž města. Mezi projekty, které
se v minulosti skartovaly, byl
i projekt na rekonstrukci spor-

tovní haly. „Vnímáme to historicky jako plýtvání s prostředky.
Například projekt sportovní haly
byl naprosto nereálný, pohyboval
se v řádu stovky milionů korun.
V tu dobu se při zadávání projektu muselo vědět, že se to nebude realizovat,“ podotkl k věci
náměstek primátora Marek Hrvol. Město prý nyní postupuje
v případě zadávání projektů
maximálně obezřetně a hospodárně. „Projektovou dokumentaci zadáváme skutečně na
investiční akce, které se budou
realizovat,“ doplnil ještě primátor.
(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

Rodinný podnik
Otce si Marika vlastně ani
nepamatovala. Odešel od její
matky, když byla ještě malá
holka. Další muž jejího života
byl druhý matčin manžel. Z tohoto manželství se narodila
také holčička Judita. Sestřičku
milovala a období, kdy žili jako
rodina, bylo pro
ni to nejšťastnější
v životě. Pak se ale
matka s Juditiným
otcem rozvedla.
Rozvod provázely hádky a scény,
tahanice o Juditu.
Nakonec
matka
docílila toho, že se
Juditin otec odstěhoval a Juditu si
přestal brát. Bylo
jí patnáct, když si
matka přivedla třetího muže. Z malého útulného
bytu se odstěhovali do starého
neudržovaného domu na kraji
města. Všude vlhkost, plíseň,
nepořádek a špína. V domě
žil také otčímův dospělý syn
Marcel. Měla z něj strach. Díval se na ni i na Juditu takovým
zvláštním pohledem. Styděla se
před ním, byla jí nepříjemná
jeho přítomnost. Věděla, že je
pro ni i sestru hrozba. Jednou
zůstaly se sestrou samy doma.
Matka s otčímem odešli na jeden ze svých velmi častých flámů, ze kterých se vraceli druhý
den v nepoužitelném stavu.
Dívaly se s Juditou na televizi,
když se v pokoji Marcel objevil. S sebou přinesl tašku plnou
věcí, po kterých dívky touží.
Telefony, s jakými se chlubili
jen spolužáci z bohatých rodin,
trika a kalhoty, jaké se právě nosily, a o kterých si holky
mohly nechat jenom zdát. Kosmetika, kterou vídaly jen v televizi. Přinesl také víno. Otevřel
lahev, rozdal jim dárky, usmíval
se na ně. Judita byla nadšená.
Hned se oblékla do nového,
telefon tiskla v ruce. Ona byla
ale ostražitá. Byla starší, víc si
toho prožila, věděla, že nic není
zadarmo. Proč je najednou
Marcel tak štědrý. Všechno to
muselo stát hromadu peněz.
Marcel se jejím otázkám jen
smál. Říkal, že mají brát, dokud
dává. Pak jim řekl, že všechny
holky, které pro něj dělají laskavosti, se mají více než dobře. Proč by nemohl něco dát
i svým dvěma sestřičkám. Judita byla nadšená. Vyprávěl jí, jak
pro něj není nic problém. Jeho
holky jezdí autem, chodí do večerních podniků, dobře si žijí.
Školu neřeší. Mohly by se mít
také tak. To už byla zvědavá.
Nakonec Marcel řekl, že holkám platí za to, že jsou hodné
na jeho kamarády a obchodní
přátele. Bylo jí jasné, že Marcel
je obyčejný pasák. Vrátila mu
všechny ty věci a řekla mu, ať
okamžitě odejde. Judita se ale
k vracení věcí neměla. Líbilo
se jí mít to, co mají její spolužačky. Už nechtěla být jenom
chudák holka, které se ostatní
smějí pro její oblečení. Sestry
se kvůli tomu hodně pohádaly. Křičely na sebe. Nakonec se
Judita rozbrečela a utekla. Marcel se jen poškleboval. Pak se jí
Judita začala odcizovat. Stranila se jí a stále častěji se bavila
s Marcelem. Spolu odcházeli
z domu. Spolu se vraceli. Judita
začala nosit pěkné věci, líčit se.
Měla také nový účes. Snažila se
sestře domluvit, varovat ji. Ta
se s ní ale úplně odmítala bavit. A tak šla za matkou. Řekla
jí, z čeho podezírá Marcela a že
má o Juditu strach. Matka se jí
ale vysmála. Judita je šikovná
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holka a ona se zbytečně bojí.
Ten večer za ní Marcel přišel
s varováním. Měla by se přestat míchat do jeho věcí, nebo
si to odskáče. Když jí bolestivě
zkroutil ruku za zády a donutil ji, aby si před ním klekla
na zem, tvářil se
mírně pobaveně.
To už věděla, že je
opravdu zle. Musí
něco udělat. Judita chodila domů
stále později. Ve
škole měla spoustu neomluvených
hodin. Ještě jí nebylo ani patnáct
let a vypadala jako
dospělá protřelá
žena. Nezbylo v ní
nic dětského. Jednou přišla Judita domů, v obličeji i na těle modřiny. Slyšela
ji plakat. Šla za ní, ale Judita se
nechtěla bavit. Nechtěla říct, co
se jí stalo. Zmlácená pak chodila domů stále častěji. Slyšela,
jak se s Marcelem hádají. Judita
ale nakonec vždy sklopila hlavu
a udělala, co Marcel chtěl. Už se
na to nemohla dívat. Jednoho
večera svou sestru sledovala.
Judita se oblékla do šatů, které
se k jejímu věku nehodily. Nalíčila se, zamaskovala modřiny
make-upem. Venku sedla do
Marcelova auta a odjeli. Věděla
ale, kam Marcel chodí, tak se
vypravila do stejného podniku.
Měla štěstí. Marcel seděl u stolu se skupinou mužů a dívek.
Judita tam byla s nimi. Muži
se chovali hlučně. Pili drahý
alkohol, dívky se smály a nakrucovaly se před nimi. Udělalo se jí špatně, když viděla svou
malou sestru jako děvku. I když
už to dávno věděla. Pak se jeden z chlapů zvedl, vzal Juditu
za ruku a odešel s ní do patra,
kde byly pokoje. Podařilo se jí
proplížit se za nimi tak, aby si
jí Marcel nevšiml. Zahlédla ještě, jak zaklaply dveře v jednom
z pokojů. Stála na chodbě za
dveřmi, nerozhodná. Nevěděla,
co má udělat. Pak ale uslyšela
z pokoje Juditin křik a nářek.
Slyšela rány a mužský hlas. Už
neváhala. Vytočila číslo policie.
Ohlásila, že její čtrnáctiletou
sestru právě v hotelu znásilňuje
a bije cizí muž. Policie byla na
místě během krátké chvíle. Přišli do baru. Běžela jim naproti.
Zarazila se, když uviděla, jak
se muži v uniformách zastavili
u Marcela, poplácali si s ním po
ramenou a chvíli se bavili. Pak
si jí Marcel všiml. Jeho úsměv
byl krutý a studený. Po chvíli přišla Judita i s tím mužem.
Judita jen kroutila hlavou. Ne,
nic se jí nestalo. Je tu se svým
bratrem. Nikdo jí neubližoval. Nepila alkohol. Všechno
je v pořádku. Jeden z policistů
k ní přišel a řekl jí, že vše prověřili. Může být klidná, její sestře
se nic nestalo. Domů došla jako
ve snách. Juditě už není pomoci. Seděla v pokoji, stále ještě
zamyšlená, když přišel Marcel.
Zavřel dveře pokoje a zamkl.
V ruce měl řemen s velikou
kovovou přezkou. Beze slova
se do ní pustil. Když skončil,
ležela zbitá na zemi, tělo samou
podlitinu. To mu ale nestačilo. Svlékl ji a znásilnil. Volala
o pomoc. Do pokoje přišla její
matka. Chvíli ji pozorovala,
pak jen prohodila, že by měla
konečně přijít k rozumu. Ušetří
si starosti a problémy. Druhý
den si líčidly zamaskovala podlitiny, oblékla se do luxusních
hadříků a vyrazila s Marcelem
a Juditou do baru.
(pur)
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Dva kluci z Litvínova baví národ
LITVÍNOV – Nejprve jen kamarády, teď už celý národ i diváky v zahraničí baví dva mladí lidé z Litvínova Petr Legeza a David Zíma
svými podomácku vyrobenými videi. Vtipně reagují na aktuální
témata ve společnosti, přidávají i klasický český humor. Z původní
„legrácky pro pár kluků“ se pomalu stává fenomén sociálních sítí.
Jejich videa mají stovky tisíc zhlédnutí. Ocenění sbírají také ve vysílání celoplošné televize. Dvěma Litvínovákům legrace prostě sedí.
Dnes už máte desítky natočených videí, které baví nejen
Litvínov. Kdy jste s tím začali?
David: Před dvěma lety
v USA. Tam vzniklo první video. Nebyl to žádný plán, prostě
jsme se dostali do vtipné situace, natočili to na video a dali na
Facebook. Video mělo úspěch,
lidé ho sdíleli, lajkovali, bavilo
je. Tak jsme natočili další. Jen
tak, hlavně pro naši zábavu.
A mělo zase úspěch. Tak jsme si
řekli, že budeme pokračovat, že
to baví nejen nás.
Petr: Po návratu z Ameriky
to bylo trochu slabší. Opravdu
jsme se rozjeli až na dovolené ve
Španělsku. Teď už děláme videa
pravidelně.
Kdo vymýšlí témata? Je těžké být vtipný na povel. Teď se
musí udělat video, a tak musíme být vtipní, nemyslíte?
David: S tím nemáme problém. Jeden má nápad, druhý
ho vytuní a při natáčení ještě
přidáme, co nás na místě napadne a do videa sedne.
Petr: Nápadů je plná hlava,
desítky a stovky. Kdyby šlo jen
o nápady, pak by to bylo dobrý.
Jak dlouho vám jedno video
trvá?
David: To záleží na tom,
jak nám to jde. Někdy to dáme
napoprvé, střihneme na místě
a hned umístíme na Facebook.
Otázka hodiny. Jindy musíme
několikrát přetáčet. To hlavně
kvůli hercům (významný pohled
na Petra, který je většinou hlavní
postavou skečů, pozn. red).
Petr: Když jsme točili video,
kde jsem vezl pět malých dětí
v autě, točili jsme několikrát.
Každé z nich chtělo vypadat
dobře.

Používáte profesionální vybavení, nebo točíte na domácí
kameru?
David: Používáme mobil.
Které video se vám osobně
nejvíce líbilo, u kterého jste se
opravdu bavili?
David: Bavili jsme se u každého. Hodně nás bral tanec v metru, což bylo první video z USA.
Nejvíc se podle mě ale povedlo
jedno video, a to Alkohol za
volant nepatří. Petr řídí z místa
spolujezdce. Tohle video bavilo
i lidi. Mělo 1 800 000 zhlédnutí.
Napadlo nás to, když jsme jeli
autem z autoškoly, které se dá
řídit i z místa spolujezdce. Pak
už se myšlenky jen hrnuly.
Petr: Například bezdomovec,
který si říká o almužnu s terminálem v ruce, není z naší hlavy,
ale bavil nás hodně. Přesně stejnou scénu jsme viděli v Brně,

Dotkli jsme se...
kde si ji jen tak pro sebe přehráli
dva místní bezdomovci.
Kde mohou lidé vaše videa
vidět?
David: Na Facebooku, na Primě, chystáme i web Legovinky.
A také na webu Homerlive.cz

...Hollywoodu.

Jak se vaše videa dostala do
vysílání celoplošné televize?
Petr: Poslali jsme jedno do
Diváckých zpráv. Každý den se
vysílají, v neděli se pak to divácky nejúspěšnější vyhodnocuje. Naše se líbilo, tak posíláme
další. Autorům patří odměna.
Už jsme si vydělali dvanáct tisíc
korun. Autorský honorář samozřejmě posíláme na charitu.
David: Já prosazuji posílat na
charitu jen část a část šetřit na
kameru.
Stáváte se slavnými, poznávají vás lidé na ulici?
David: To je důvod, proč
chodíme pozdě z hospody. Prodíráme se davy fanoušků.
Jaký máte cíl?
David: Náš cíl je, aby nás pozval Kraus do své show.
Petr: To už je ale tutovka.
Kdo je váš vzor?
David: My sami sobě jsme
vzory. Já Legimu a Legi mně.
Jste přátelé, točíte spolu,
máte stejný smysl pro humor.
V čem jste jiní?
David: Já jsem o šestnáct let
mladší a šestnáct kilo lehčí. (pur)

Region dusí lokální topeniště a doprava
MOST – Poukázala na to konference na téma Ovzduší, kterou uspřádalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v rámci projektu Brána ekologie otevřená. Veřejnost se mohla dozvědět o kvalitě ovzduší v Ústeckém kraji před a po sametové revoluci.
Konference na téma ovzduší
se konala v Mostě poprvé a splnila svůj cíl. Na Benediktu se jí
účastnila téměř stovka zájemců,
a to z řad odborné veřejnosti,
politiků, zastupitelů obcí, pracovníků státní správy i podnikové sféry, pedagogů i studentů. Připomněla jim například,

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Projekt Brána ekologie
otevřená bude
pokračovat i v příštím
roce. Tématem pro rok
2016 bude Půda.
jaké bylo znečištění ovzduší
a přístup k informacím před
sametovou revolucí a jaký byl
další vývoj bezprostředně po
ní a v dalších letech. Přítomní
se seznámili se stávajícími problémy ovzduší Ústeckého kraje
a s opatřeními, vedoucími ke
zlepšování jeho stavu jak na regionální, tak i národní a evropské úrovni. „Kvalita ovzduší se
za posledních 25 let v Ústeckém
kraji výrazně zlepšila. Velkým
problémem jsou ale zvýšené koncentrace suspendovaných částic
PM10 a benzo(a)pyrenu a tím
i překračování imisních limitů.
Největšími zdroji těchto imisí

jsou především lokální topeniště a doprava,“ uvedla vedoucí
Ekologického centra Most pro
Krušnohoří Milena Vágnerová
a dodala: „Konference měla poukázat na to, že se pro ovzduší
v Ústeckém kraji od té doby hodně udělalo, a také prezentovat,
co se v tomto směru ještě dál
plánuje udělat. Například jsou to
kotlíkové dotace, nová koncepce
dopravy a podobně.“

Ovzduší se dostalo
i do škol
Projekt Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, který
odstartoval na Den země 22.
dubna, podpořil Ústecký kraj.
Kromě konference se konaly
také soutěže, přednášky a diskuse pro žáky mosteckých základních a středních škol, ale i pro
širokou veřejnost. „Vyhlásili jsme
soutěž ‚Když se řekne ovzduší‘ pro
všechny věkové kategorie. Patřila
sem jednak fotografická, literární, vědomostní nebo také výtvarná soutěž, která byla nejobsazenější. Ty nejlepší práce jsme
v těchto dnech u nás v ekologickém centru za přítomnosti všech
výherců ocenili,“ zmínila dále
Milena Vágnerová. Ekologické

centrum Most zorganizovalo
pro žáky a studenty základních
a středních škol deset bezplatných seminářů s názvem „Co
dýcháme?“. „Tady se mohli žáci
a studenti například dozvědět,
jak je vzduch důležitý pro život,
jaké znečišťující látky škodí zdraví lidí i ekosystémům, mohli se
seznámit se spirometry a změřit
si vitální kapacitu plic. Dozvěděli
se spoustu zajímavých a přínosných informací. Například co je
inverze, smog, složení vzduchu,

kolik ho za den nadýchá dospělý člověk, kolik dítě… Dále také,
že se do znečištění ovzduší řadí
i znečištění hlukové a světelné
a jak ovlivňuje kvalitu života našeho i rostlin a živočichů,“ uvedla
vedoucí. Součástí projektu bylo
mimo jiné také promítání filmů
pro studenty na téma o ovzduší
v rámci festivalu „Ozvěny EKOFILMU“ v mostecké knihovně.
„Nakonec jsme promítání doplnili i o diskusi,“ dodala ještě Milena Vágnerová.
(sol)

Mezi nejlepšími
oceněnými byl i
Tomáš Novotný. Na
snímku s Milenou
Vágnerovou.

zpravodajství

Ubytovna ve Vodní po svátcích zavírá
LITVÍNOV – Ubytovna ve Vodní ulici se 1. ledna zavře. Všech 81 jejích obyvatel se musí vystěhovat. Objekt je totiž v havarijním stavu
a pro obyvatele nebezpečný. Po dlouholetém sporu se ubytovna
vrací do majetku UNIPETROLU, který dál nehodlá riskovat zdraví
a životy ubytovaných.
O ubytovnu přišel UNIPETROL už v roce 1996, kdy byla
neoprávněně jedním ze zaměstnanců společnosti převedena na
soukromou osobu. Od té doby
společnost usilovala o navrácení svého majetku. Podařilo se
to až v letošním roce. Zpět se
ale chemické firmě vrátil objekt,
který je už pro bydlení zcela nevhodný. „Na opakované výzvy
nám společnosti, které ubytovnu
dosud provozovaly, nepředložily revizní zprávy o technickém
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stavu objektu. Nechali jsme proto vypracovat vlastní revize a
zjistili, že je ubytovna ve velmi
špatném stavu. Je provozována
v rozporu s obecně závaznými
platnými předpisy a nelze ji dále
provozovat,“ uvedl Aleš Cigánek
ze správy majetku UNIPETROLU. Elektrorozvody jsou podle
revizních zpráv v havarijním
stavu v celém objektu. Střecha
hrozí propadnutím. Nefunkční a v katastrofálním stavu je
hygienické vybavení ubytovny,

umývárny, sociální zařízení
a kuchyňky. Navzdory absenci
revizních zpráv přesto provozovatel dostal pro ubytovávání
lidí v takových podmínkách
posvěcení hygienické stanice.
Do objektu za celé roky nedávali
majitelé nic nebo jen velmi málo
z peněz, které si pronajímáním
lůžek vydělali. Ubytovna tak
byla zlatým dolem, protože nájemné pro jednu osobu v takto
nevyhovujících
podmínkách
dělalo měsíčně až pět tisíc korun. UNIPETROL ve spolupráci
s městem nyní řeší, co s ubytovanými. „Je to velice citlivé zvláště teď před Vánoci. Mají vlastně
pouze jediný měsíc, aby si našli
jiné ubytování a vystěhovali se.

Naštěstí nejsou v ubytovně žádné
rodiny s dětmi. Většinou se jedná
o osoby v sociální tísni a o seniory. Díky nadstandardní práci sociálních pracovníků města a Úřadu práce ČR se nám už většinu
lidí podařilo umístit,“ doplnil
Aleš Cigánek. Od ledna zůstane
ubytovna uzavřená a firma začne připravovat projektovou dokumentaci na její rekonstrukci,
zahájí výběrová řízení a začne
s nejnutnějšími opravami. Celý
tento kolotoč bude trvat několik
měsíců. Ale ani pak není jisté,
že se současní nájemníci budou
moci vrátit. UNIPETROL totiž
zatím neví, jak dál po nezbytných rekonstrukcích s objektem
naloží.
(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

Chlupaté Vánoce se staly tradicí
LITVÍNOV - Téměř stovka lidí přišla podpořit opuštěné pejsky z psího útulku v Litvínově na akci Chlupaté Vánoce 2015. Akci pořádaly
útulek pro opuštěná zvířata společně s Městskou knihovnou Litvínov.

* 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

„Z akce se už stává tradice.
Každý rok chodí více lidí. Pro
nás je to příležitost poděkovat všem, kdo našim pejskům
pomáhali v letošním roce. Na
Konto Punťa se vybralo více
než čtyřicet tisíc korun. Za to
jsme samozřejmě velmi vděční.
Z příspěvku od dárců jsme letos
pořídili například nové zateplené psí boudy. Jsem velmi rád,
že jsou v Litvínově lidé, kterým

Provozní doba
útulku během
svátků
24. 12. 2015 od 9 do 14 hodin
25. 12. 2015 od 9 do 12 hodin
26. 12. 2015 od 9 do 12 hodin
1. 1. 2016 od 9 do 12 hodin

Konto Punťa
č. účtu: 19-921491/0100
VS: 232103002
Předepsané složenky je možno
získat na vrátnicích městského
úřadu na Náměstí Míru a v ul.
Vodní.
Hotovostní dar je možno složit
osobně na Městské policii
Litvínov v ul. Vodní

není lhostejný osud opuštěných
zvířat,“ poděkoval všem dárcům vedoucí útulku Štefan
Horský. Na akci lidé nosili vánoční dárky, konzervy pro psy,
kterých se nakonec vybralo
více než sedmdesát. „Byla to
úspěšná akce. Dostali jsme od
skupiny Karolína šek na 4 tis.
Kč. Je to výtěžek z pravidelného charitativního podzimního
koncertu. Dále se křtil kalendář
psího útulku, který nafotili přátelé útulku. Ten se také během
akce prodával. Celý výtisk už je
téměř vyprodaný. Byl to dobrý
nápad, jak útulek podpořit,“
chválil a děkoval dále Štefan
Horský. Na akci kromě Country Karolína zahrál také harmonikář Ondra Krejča. Chlupaté
Vánoce završily úspěšný rok
psího útulku. „Máme za sebou
takové akce, jako je Poděkování
fenky Ťapky, patronem útulku
se stal hokejista Jakub Petružálek, spolupracovali jsme s Nadací na ochranu zvířat. V rámci
jejich projektu ‚Naplňte misky
v útulcích‘ jsme získali 970 kg
granulí. Máme tak s granulemi
až do konce příštího roku vystaráno. Pokud bude chtít někdo
pejskům pomoci a přilepšit jim,
uvítáme konzervy,“ prozradil
dále Štefan Horský. Chlupatými Vánocemi ale rok nekončí.

V rámci programu zahrál Ondra Krejča.

Křtil se také originální kalendář psího útulku.

Vstupenkou na akci byla psí konzerva.
Jako každý rok, i letos se přátelé útulku sejdou 24. 12. od 9
do 14 hodin přímo v útulku.
„Bude samozřejmě stromeček,
máme připravené kalendáře.

Možná se na nás přijde podívat
i patron útulku Kuba. Určitě ale
na všechny čeká jedno skvělé vánoční překvapení,“ zve všechny
Štefan Horský.
(pur)

Žijte hned.
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rozhovor

Jakub Kohák:

„Chtěl bych si zahrát v bondovce“
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Jsem úplně normálním fotbalistou, jako každej druhej. Ale
jsem vynikající fotbalista.
Zajímáte se aktivně i o jiné
sporty, než je fotbal?
O spoustu. Hraji golf, florbal,
hokej, kulečník, tenis, pingpong nebo vrchcáby.
Kde se bere ve vás talent pro
tolik sportovních disciplín?
S tím se musíte narodit. To
už takhle pánbůh sportu u mě
chtěl. Někomu nadělí malou
nohu, jinému paťatý ruce a někomu talent na sporty. Tak to
prostě je.
Hodláte se pustit ještě do nějakého jiného sportu, než jste
vyjmenoval?
Byl jsem osloven trenérem
futsalové reprezentace, abych se
účastnil reprezentačního utkání
ve futsale. Tak ho asi vyslyším.
Nelákají vás adrenalinové
sporty?
Ne, to určitě ne. Vím, že jsem
vynikající a nepotřebuji si nic
dokazovat nějakými volnými pády nebo zavěšováním se
v prostoru.
Bral byste být slavným
a úspěšným fotbalistou?
To já jsem.

FOTO: David Sedlecký

Když se řekne Jakub Kohák (10. 10. 1974), většině lidí se vybaví
reklama (režíroval reklamy např. na Pepsi, Kofolu, T-mobile aj.).
Svůj první reklamní spot natočil už v roce 2001 a o rok později se se spotem pro Nadaci na obnovu Karlova mostu dostal do
prestižního výběru Young Director Award v Cannes. V roce 2009
získal Zlatý ohníček za přínos české reklamě na soutěži Louskáček a do jeho sbírky patří i čtyři sošky Anděl za nejlepší český
videoklip.
Jakub Kohák, alias Zlatan z Letné, rád hraje fotbal
a úspěšně provozuje i spoustu dalších sportů. Známý je
i díky filmovým rolím, zahrál
si například ve filmech Čert
ví proč, U mě dobrý, Hlídač č.
47, Eurotrip, Na cestě, Okresní
přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka, Vejška nebo v novém
filmu Instalatér z Tuchlovic.
Režíroval a hrál ve skečovém
seriálu České televize Pečený
sněhulák a slyšet ho mohou posluchači ranní show radia Evropa 2 v roli „Bombucmana“. Je
také autorem knih Objevy nebo
Svět podle Koháka. V současné
době také příležitostně účinkuje v Partičce, s níž obráží jednotlivá města.
S Partičkou jste zavítal i do
Litvínova. Jak vás tahle práce
baví a jakou v ní máte úlohu?
Tahle věc mě baví hodně.
Úlohu mám pokaždé jinou, jde
o to, koho zaskakuju. Když zaskakuju za herce, tak hraji, když
za režiséra, tak udávám hry
v Partičce. Spíš jsem ale pozorovatel večera.
Je složité vytvořit vtipnou
scénku a improvizovat na dané
téma, které dopředu neznáte?
Pro mě to jednoduchý je,
a proto si mě chlapi vybrali.
Proto jsem jeden z vyvolených.
Není to sice zas úplně hračka,
ale musíte se s tím poprat a jít
do toho po hlavě.

nějakou další vaši reklamní
„vychytávku“?
Momentálně jsme dotočili
reklamu pro Českou spořitelnu
a dokončujeme reklamu i pro
Fio Banku. Startujeme 1. ledna.
Zahrál jste si i ve filmech.
Jaké byly vaše role a kterou jste
si nejvíce užil?
Co se týče filmových rolí, byl
tento rok plodnej. Hrál jsem
v pěti filmech, přičemž v jedné
roli hlavní. Každá z těch rolí
měla svoje, ale nejrozsáhlejší
byla role instalatéra Suchoně.
Diváci vás mohli sledovat
i v úspěšném Okresním přeboru, který jste spolurežíroval.
Mohli bychom se dočkat jeho
pokračování?
To už je dlouhodobější záležitost. Pokračování ale nejspíš nebude. Tvůrci jdou dál a nechtějí
se vracet.
Máte nějakou vysněnou roli,
kterou byste si chtěl zahrát?
No jeje. Chtěl bych hrát
v bondovce. Když ne Jamese
Bonda, tak určitě hlavní zápornou roli. Kdyby byl Bond z dalekého Kavkazu, tak bych mohl
být i Bond.

Kdo je z Partičky podle vás
nejvíc akční?
Asi Ondřej Sokol. Vůdčím
elementem je Suchánek, bláznivým srandistou Genzer, humoristou pro intelektuály Chmela.

Režírujete reklamy, videoklipy, spoty… Pomýšlíte i na
celovečerní film?
Když bude nějaké dobré
téma, typu Zachraňte vojína
Ryana, Forrest Gump apod., tak
se do toho klidně pustím. Ale
nic takového zatím nedorazilo, leda že bychom to přetočili
u nás v českých podmínkách.
To si umím představit, ale musel by hrát Forresta Gumpa Jiří
Pomeje.

Na čem momentálně pracujete? Mohou se diváci těšit na

Jste prý vášnivým fotbalistou?

Za kolik by bylo možné vás
přetáhnout do jiného klubu?
To se dá jen těžko vyjádřit
penězi. Muselo by být splněno
mnoho jiných aspektů. Pro začátek ale řekněme třeba 16 miliard šterlinků. Placeno ale ve
starejch (sterling/česky šterlink:
dříve platidlo na britských ostrovech, oblíbené pro svůj obsah
stříbra a stálou ryzost, pozn.
red).
Oblíbená osobnost fotbalu?
Je jich více, mezi nimi i Zlatan Ibrahimovič – ne nadarmo
se mi říká Zlatan z Letné.
Jste autorem knihy Objevy,
Svět podle Koháka... Chystáte
nějakou další?
Já pořád něco spisuju, škrtám…Možná bych mohl teď
o Vánocích sepsat pohádku.
Uvidíme, jestli se do toho pustím a neupiju se vaječňákem.
Jaký by mohl být ústřední
motiv?
Bude to krádež, prachsprostá
krádež. Ale pozor, bude to vyřešeno a bude to s dobrým koncem a poučením.
Blíží se Vánoce, jak to máte
s předvánočním shonem?
Já to mám perfektní. Mám
všechno hotovo, takže už jen tak
přikuluju…
Co byste si přál od Ježíška?
Chtěl bych, aby mě překvapil. Třeba nějakým pěkným
kusem knihy. Já totiž knížky
sbírám. Měl bych velkou radost, protože by bylo splněno
i to druhé podstatné, že by šlo
o tvrdý dárek.
Jaké knihy se najdou ve vaší
sbírce?
Sbírám KODovky – což jsou
knihy odvahy a dobrodružství,
knihy OKO – což jsou naučné
knížečky, které kdysi vycházely.
Světovou literaturu s kompasem
ve znaku. Sbírám také komiksy,
je jedno jaké. Ty mám hodně
rád. Neposledně potom také
mayovky, foglarovky… Je jich
spousta.

Máte už vy splněno na Vánoce? Pořídil jste dárky pro vaše
nejbližší?
Já to mám tak, že po celý rok
dostávám spoustu věcí od přátel, sponzorů a známých. Pak to
selektuju. To nejlepší si nechám
a ten šulajs pak posílám dál.
Z toho se stávají dárky pro mé
nejbližší. Myslím politicko-ekonomicky.
Čím byste udělal radost pod
stromečkem synovi?
Myslím, že nějakým pěkným
legem. Uvidíme, jak se Ježíšek
pochlapí…

Jaká je vaše nejhorší vlastnost?
Asi ta, že nenechám nikoho
vyniknout, protože jsem sám
vynikající. Ve všem. A pak také
nedobytnost.
Na čem „ujíždíte“?
Momentálně je to BMW, řada
5. Říkám mu stříbrný sršeň.
A když to není zrovna stříbrný sršeň…?
Tak různě, příroda, kytičky,
zvířátka… Mám třeba rád, když
mě v létě píchne vosa nebo včela. To mě baví.

Držíte se v životě nějakého
moudra, nebo jste si nějaké
sám vytvořil?
Já sám jsem ten, který si vytváří moudra a který se nenechá nikým vést. Mám mnoho pouček,
mouder a zajímavých vět.
Prozradíte nějaké?
Nač vola pádlem vláčeti, když
opodál da lávky jest… Pohybem
do strany, nic nezkazíš. Když to
jde, dej pořádnou m*du, ať se
napne síť…
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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z Rady města Litvínova
Dotace na rok 2016
Radní navrhují schválit pro
rok 2016 dvacet dotací v celkové
částce 30 miliónů korun. Návrhy na uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnutí investičních dotací na rok 2016 s příjemci jsou v celkovém objemu
550 tisíc korun. Tělovýchovná
jednota Kopisty obdrží 150 tisíc
korun na projekt Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
v objektu sportovní haly TJ Kopisty a Fotbalová škola Litvínov,
o. p. s., na projekt Vybavení objektu šaten v areálu Lomská nábytkem 400 tisíc korun.

Klidné vánoční svátky a v novém roce
mnoho oso
obních i profesních úspěchů
a předev
vším pevné zdraví!
Ing. Jiří Novák

Ing. Petr Fiala

předseda představenstva KZ, a. s.

generální ředitel KZ, a. s.

Žižkova zavřena do
jara

ANKETA: Co by měl dostat
náš region od Ježíška?
 Petr Červenka, starosta
Meziboří
„Ježíšek by měl našemu regionu nadělit prosperitu, lidem práci, bezpečnost v ulicích
a nízkou kriminalitu. Obyvatelům Meziboří pak osobní štěstí
a pohodu, splnění všech přání,
lásku a štěstí.“
 Roman Dub, starosta
Louky u Litvínova
„Nejdůležitější dárek pro region jsou nová pracovní místa.
Dále aby se vyřešila problematika sociálně vyloučených lokalit,
aby se region zbavil prázdných
vybydlených domů a sociálních
problémů. Pro lidi v obci pak,
aby se jim tu dobře žilo, aby
mladí lidé neodcházeli jinam
a vraceli se domů.“
 Ivo Pěgřímek, generální
ředitel Severočeských dolů, a.s.
„Urychlení dostavby a zkapacitnění hlavních silničních tahů
v Ústeckém kraji, tzn. komunikace R7 a R8…“
 Kamila Bláhová, starostka Litvínova
„Aby Vánoce všichni prožili v klidu a pohodě se svými
blízkými a načerpali tak energii
a sílu do následujícího období.
Lidem v Litvínově by měl Ježí-

šek přinést zdraví, lásku, pohodu a také spoustu nových pracovních míst v odvětvích, která
nezatěžují životní prostředí.“
 Jaroslav Sikora, starosta
Mariánských Radčic
„V první řadě pracovní pozice. Dále ať si v této hektické
době užijí trochu pohody, ať
mají čas si odpočinout. A pro
obec především, ať už máme
úspěšně za sebou projekt splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.“
 David Kádner, starosta
Nové Vsi v Horách
„Aby dál vydržely všechny
krásné vánoční krušnohorské
tradice, všem lidem hodně štěstí
a zdraví, klidné prožití svátků
a pohodu. Pro Novou Ves v Horách si od Ježíška přeji, aby dál
přetrvávala sousedská pohoda,
vstřícnost a dobré vztahy, které cítím v každodenním životě
v obci.“
 Kateřina Schwarzová,
starostka Lomu
„Jen a jen krásnou a zářivou budoucnost naplněnou
spokojeností, láskou, klidem,
pohodou, pochopením, porozuměním, vstřícností, zdravím
a úspěchy.“

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

 Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné,
a.s.
„Náhradu za zaniklé pracovní
příležitosti. S ostatním si region
poradí sám.“
 Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
„Aby všichni občané Ústeckého kraje vstoupili do nového
roku plní optimismu a podařilo
se jim plnit si sny nejen na poli
pracovním, ale i soukromém.
Aby všem nebyl lhostejný život
v kraji a zajímali se o své bezprostřední okolí a jeho dění,
protože kraj, v němž se nám
všem bude dobře žít a pracovat,
má vždy vyhlídky na lepší budoucnost.“
 Petr Kolman, generální
ředitel Litvínovské uhelné, a.s.
„Pokud se podívám na výsledky jednoho z posledních
průzkumů veřejného mínění v Ústeckém kraji, pak je
zjevné, že obyvatele regionu
v drtivé většině trápí obrovská
nezaměstnanost a chování nepřizpůsobivých občanů spojené často s kriminalitou a ohrožením bezpečnosti v kraji.
Jako vážný problém hodnotili
respondenti také dopravní
situaci a stav infrastruktury.

Pokud bych si tedy směl přát
něco, co by Ústeckému kraji
a Mostecku v novém roce určitě pomohlo, pak by to byl především upřímný zájem vlády
a klíčových institucí o náš kraj
a jeho situaci. Přál bych si, aby
politici přestali jen planě mluvit a slibovat, ale aby konečně
přešli k činům a začali našemu
kraji aktivně a efektivně pomáhat. Jsme region, který zásobuje energií celou ČR a je na čase
mu to vrátit.“
 Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a.s.
„Našemu regionu by Ježíšek
měl přinést radost ze života,
lásku mezi lidmi a osvícenost
místních politiků, kteří region
ovlivňují nejvíce.“

Během jara budou v Žižkově
ulici probíhat stavební práce.
Město tu bude provádět zatrubnění balastních vod nad
ulicí Žižkova s napojením do
stávající dešťové kanalizace s vyústěním do Divokého potoka,
kde se napojí atypickou spojnou
šachtou na odlehčovací stoku.
Provozovatelem
navrhované
kanalizace bude město Litvínov.
Radní proto doporučili zastupitelstvu schválit zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné
zakázky.

Na hřišti nová
pravidla
Nové hřiště v Janově má svůj
vlastní návštěvní řád. Schválili
ho litvínovští radní. Volnočasový areál, který byl vybudovaný
z dotací, je veřejným prostranstvím. Provozní řád je proto
nutný. Součástí areálu je také
jedna kamera Městské policie
Litvínov. Aby základní škola
v Janově byla schopna zajistit

řádný chod areálu, musí zajistit
také správce, a to ve spolupráci
s úřadem práce a městem.

Obnova majetku
Předpokládané výdaje na obnovu majetku Litvínova pro rok
2016 jsou navrhovány ve výši
10,5 miliónu korun. Na obnovu objektů se plánují 4 milióny
korun, na obnovu veřejného
osvětlení 2,5 miliónu korun,
na obnovu městských služeb 3
milióny korun a na obnovu informačních technologií zhruba
1 milión korun.

Rozpočet „na stůl“
Litvínovští radní na svém posledním jednání schválili návrh
rozpočtu na rok 2016. Provozní
rozpočet je navržený jako přebytkový minimálně ve výši splátek jistin úvěrů. Provozní příjmy
v úhrnu představují částku 379
300 tis. Kč. Daňové příjmy činí
celkově 305 623 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 36 162
tis. Kč. Neinvestiční dotace činí
celkově 37 515 tis. Kč. Provozní
výdaje v úhrnu představují částku 362 373 tis. Kč. Návrh provozního rozpočtu na rok 2016 je
přebytkový ve výši 16 927 tis. Kč
s tím, že částkou ve výši 6 927
tis. Kč jsou kryty investiční výdaje. Rozdíl mezi kapitálovými
výdaji a příjmy činí 44 795 tis.
Kč. Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 1 500 tis.
Kč. Kapitálové výdaje v úhrnu
představují částku 46 295 tis.
Kč. Investiční akce v investičním plánu jsou kryty přebytkem
provozního rozpočtu 6 927 tis.
Kč. Celkový návrh rozpočtu je
koncipován jako schodkový,
přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých.
(pur)

 Milan Boháček, generální
ředitel United Energy, a.s.
„Bílou zimu.“
 Petr Škanta, starosta obce
Braňany
„Ať nám nadělí více pracovních příležitostí. Také aby lidé
byli ne jen o svátcích, ale po
celý rok na sebe vlídní a usměvaví.“
(pur,sol)

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
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
19. 12. od 19.30 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU (premiéra)
Autor: CHARLES DICKENS a FRANTIŠEK LANGER. Režie: Lukáš Kopecký. Adaptace slavné humoristické knihy. Podivuhodné cesty a skutky svérázných anglických gentlemanů,
konajících dobro navzdory všem překážkám. Vstupné na premiéru: 250 a 220 Kč, Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč.
22. 12. od 19 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
20. 12. od 19 hodin TRAVESTI ROBERTA SHOW 2015
Po loňské prosincové úspěšné show, si vás dovolujeme pozvat na další pokračování Vánoční Travesti Show s názvem TRAVESTI ROBERTA SHOW 2015 do Městského divadla
v Mostě. 20. 12. 2014 od 19.00 hodin můžete opět zhlédnout světelnou, taneční a kostýmovou show v podání slečny Roberty, kterou stejně jako loňský rok provází The F.A.C.T.
pod vedením Aleny Ali Karlovské, mezi tanečníky se objeví Mates Skopař, Jiří Fedy, Tomáš Pham, Daniela Poláková a další. Během show vystoupí i několik hostů. Zvukovou a
světelnou produkci opět obstarává jedna z největších společností Akustika Polák. Ceny
vstupenek jsou rozděleny do dvou cenových kategorií: 279 a 299 Kč.
POZOR - DRUHÁ ŘADA JE NEPRODEJNÁ! Uvádí agentura PROMO MOST - Robert Šereš
a Pavel Kavický
29. 12. od 17 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Autor: K. M. Valló. Režie: Jiří Kraus. Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým
králem prchla a za prince se provdala. Inscenace pro celou rodinu. Vstupné na reprízy:
150 a 170 Kč, děti 80 Kč. Délka představení: 100 minut. Vstupné pro žáky na dopolední
představení je 80 Kč.

Sedí páreček studentů matfyzu v parku na laviččce a holčina zasněně pronese: „Miláčku, myslíš na to, na co já? „Ano!“ (TAJENKA)

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
26. 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.

CITADELA LITVÍNOV
19. 12. od 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT S ONDŘEJEM RUMLEM
Vánoční koncert s NORTH BIG BANDEM, JUNIOR BIG BANDEM a hostem pořadu ONDŘEJEM RUMLEM.
Ondřej Ruml je všestranný muzikant a zpěvák. Po absolvování Konzervatoře Jaroslava
Ježka vystupoval převážně v pražských klubech s různými jazzovými formacemi. Do širšího povědomí se dostal úspěšnou účastí v pěvecké soutěži X – FACTOR, kde ohromil
veřejnost svým talentem a skončil na druhém místě. Vydal autorské album Proměna
(2010) a v roce 2014 album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha, které bylo
velmi pozitivně přijato kritikou i veřejností a získalo ocenění Zlatá deska. Vystupuje sólově
nebo s kapelou Matěj Benko Quintet, která patří k předním tělesům současné jazzové
scény. Ondřejova vystoupení jsou velkým zážitkem už také proto, že při nich využívá efekt
zvaný looper (smyčkovač), s pomocí kterého vytváří sám celé písně pouze svým hlasem.
Velká scéna. Vstupné 170 Kč.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
19. 12. od 16 hodin DIVADELNÍ VÁNOCE PRO DĚTI
Postavy z pohádek Docela velkého divadla v Litvínově přichystaly pro děti vánoční generálku na štědrý večer, s lidovými zvyky, pečením ryby, výrobou vánočního řetězu a dárků
pro maminky. (Z důvodu omezeného počtu míst objednávejte předem.) Vstupné 100 Kč.

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

■ Koupím LP desky, větší množství vítáno, přijedu, stačí prozvonit
na 721 442 860. Zavolám
■ 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

Arco truhlářství s. r. o.

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

■ Prodám ložnici – 3 skříně, postele i s matrací, noční stolky. Cena
1 500 Kč. Telefon: 608 179 062
■ 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 hodi-

ny – 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 akademické-

ho 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, Hut-

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
nická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229

SEZNÁMENÍ

■ Svobodný

38/177, rád bych
poznal přítelkyni ve věku 25-45 let
pro hezký závazný vztah. Mostecko. Telefon: 721 442 860
■ Žena 62/155/57, ráda pozná
muže okolo 60ti let. ZN: Most. Telefon: 736 164 363
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

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

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
■ 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 společné 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

region

11

18. prosinec 2015

Martin Klika: Města můžou žádat
o dotace na demolici prázdných
domů už od začátku roku
ÚSTECKÝ KRAJ – Města mají konečně naději, že se zbaví prázdných
vybydlených domů, které jsou nejen jejich skvrnou na kráse, ale
také potencionálním nebezpečím a problémem v oblasti kriminality. Od příštího roku startuje dotační program ministerstva pro místní rozvoj na jejich demolici. Řešení problematiky prázdných domů
především v sociálně vyloučených lokalitách prosazoval při návštěvě premiéra Bohuslava Sobotky v regionu i při výjezdním zasedání vlády v Ústeckém kraji krajský radní pro sociální problematiku
Martin Klika.
Prázdné domy jsou podle
vás problémem měst se sociálně vyloučenými lokalitami.
Týká se to více míst v Ústeckém kraji, nebo vycházíte ze
zkušeností z Litvínova, kde jste
zastupitelem?
Není to problém pouze Litvínova. Společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého
kraje jsme oslovili města a obce
Ústeckého kraje s žádostí o vyčíslení vysídlených budov v jejich katastru. Odpovědělo přes
130 obcí. Celkový počet domů
k demolici je 241 s orientačním počtem 1165 bytů. Odhadované náklady na demolice
jsou jen v našem kraji 260 mil.
Kč. Do tohoto průzkumu navíc
neposkytla údaje města Teplice, Rumburk, Varnsdorf, kde je
tento problém také evidován ve
velké míře. Z průzkumu jasně
vyplývá, že se jedná o problém
celého kraje. V kraji narůstá
počet osob žijících v chudobě
a v sociálně vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučených
lokalit je v kraji 80, což je absolutně nejvyšší počet v celé
ČR. V sociálně vyloučených
lokalitách žije více než 38 tisíc
lidí, což je více než jedna třetina
všech obyvatel sociálně vyloučených lokalit v celé ČR.
Proč považujete vybydlené
domy za potencionální nebezpečí pro města? Nejedná
se spíše pouze o estetický problém?
To, že sídliště s vybydlenými
prázdnými domy nejsou nic
pěkného, je jedna věc. Daleko
větší problém ale představují
v oblasti prevence kriminality
a bezpečnosti. Vadí obyvatelům měst a jsou pro ně demotivační. Lidé si říkají, proč by
platili nájem, snažili se o příjemné bydlení v sousedství vy-

bydleného domu. Na to upozorňují sami obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit. Prázdné
domy jsou cílem zlodějů. Vloupají se do neobydlených bytů,
kradou tu vybavení, radiátory,
rozvody. Ohrožují tak ostatní
obyvatele sídliště. Staly se případy, kdy se propadly stropy
v domech po nájezdu zlodějů,
po ukradení hlavních uzávěrů
plynu unikal z rozvodů plyn.
Už ani nepočítám vytopené
domy, šváby, štěnice a potkany,
kteří se z vybydlených domů
šíří dál. Tento problém není
nijak malý, objevuje se také ve
zprávách o stavu kriminality
v Ústeckém kraji, kterou vydává Policie ČR.
Usiloval jste o to, aby vláda
problém s prázdnými domy
řešila. Nyní se to povedlo a od
ledna příštího roku bude spuštěn národní dotační program
na demolici vysídlených budov. Kdo má šanci si na dotační peníze sáhnout a za jakých
podmínek?

Dotační program je vypsán
na tři roky. Každoročně bude
uvolněno na dotace 100 miliónů korun. Peníze jsou určeny
pro města se sociálně vyloučenými lokalitami na demolici
prázdných domů. Větší šanci
sáhnout si na dotaci budou mít
menší města. Podmínkou je,
aby domy byly v majetku města. Proto musí města nejprve
prázdné objekty vykoupit od
majitelů. Další podmínkou je,
aby města uvolněný pozemek
sama využila. Například pro
realizaci městského parku nebo
jiné občanské vybavení. Díky
intenzivnímu vyjednávání s ministerstvem pro místní rozvoj se
nám společně s Hospodářskou
a sociální radou Ústeckého kraje podařilo snížit dobu povinné
využitelnosti pozemku ze třiceti
na deset let. Po uplynutí deseti
let už může město pozemek třeba prodat.
Pro některá města bude problém domy vykoupit. Těžko
budou v rozpočtu hledat peníze. Není možné žádat o dotaci
i na výkup?
Většinou to byla města, která svůj majetek bez rozmyslu
prodala a bytového fondu se
zbavovala. Z dotačního programu mohou čerpat na demolici,
což jsou značné náklady, výkup
domů ale musí zajistit z vlastních zdrojů.

Martin Klika
Někdy je obtížné domy vykoupit jen proto, že majitelé
jsou například cizinci, kteří se
o svůj majetek nezajímají. Co
s tím?
To je opravdu velký problém.
Dobře to znám z Janova. Stačí
jen jeden či dva majitelé bytu,
kteří žijí v cizině, nereagují na
žádné výzvy, o byty se nestarají
a je ztracený celý vchod. V takových případech by mělo být
možné vyvlastnění majetku.
Pokud se majitel o svou nemovitost nestará a poškozuje tím
ostatní obyvatele, pak by měl
pomoci zákon. Budeme o něj
usilovat a věřím, že se nám podaří takový postup prosadit.
(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - První ročník
Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své
vítěze. Cena se uděluje firmám,
které vyvíjí aktivity na ochranu
životního prostředí, péče o zaměstnance a vstřícnost směrem
k regionu nad rámec povinností. Ocenění vyhlásily Ústecký
kraj společně s Radou kvality
ČR a Hospodářskou a sociální
radou Ústeckého kraje.
Cenu vítězům předali hejtman Oldřich Bubeníček a předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová. Do prvního ročníku
soutěže se přihlásilo 23 subjektů z veřejného a podnikatelského sektoru. „Svědčí to o tom,
že velkým i malým firmám, veřejné správě i městům a obcím
nechybí smysl pro odpovědné
chování vůči zaměstnancům,
klientům, životnímu i podnikatelskému prostředí,“ zhodnotil
v úvodu hejtman Bubeníček.
„Je velmi důležité, že se kraj přihlásil k organizování této soutěže. Jsme pátý region v republice,
který k ocenění odpovědných
firem a měst přistoupil. První
ročník byl z mého pohledu velmi úspěšný. Počet přihlášených
firem svědčí o tom, že zaměstnavatelům v regionu není jedno,
jakým směrem se bude region
vyvíjet a chtějí k jeho rozvoji
svým přístupem také přispět.
V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají
k rozvoji regionu. V této oblasti
jsou nebo by měly být vzorem
ostatním, dostávají národní či
mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí,“ komentovala
udělení ceny Gabriela Nekolová. Vítězům ve čtyřech kategoriích pak cenu předal Oldřich
Bubeníček. V kategorii firem
s počtem zaměstnanců nad
250 se vítězem stala společnost
AGC Flat Glass Czech, a.s.,
v kategorii malých a středních

firem společnost HIT Office, s.
r. o., ve veřejném sektoru byla
nejlépe hodnocena Fakulta
sociálně ekonomická ústecké
Univerzity J. E. Purkyně a v kategorii obcí pak statutární město Chomutov. Čestné uznání
získaly mimo jiné statutární
město Most, Vršanská uhelná,
a.s. a Severní energetická, a.s.
Vítězové společně s diplomem
obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala Okresní agrární komora
Most. Vítězové postupují do
celonárodního kola. Na závěr
vyhodnocení prvního ročníku
soutěže byl vyhlášen ročník
druhý, a to podpisem memoranda Ústeckého kraje, HSR
ÚK a Rady kvality ČR. „Kraj
podporuje koncept společenské
odpovědnosti. Sám jde také
příkladem. Nad rámec svých

Čestné uznání za SEVEN
převzala Gabriela Sáričková
Benešová.
povinností podporuje například
prorodinné aktivity. Mimo jiné
kraj v letošním roce vyhlásil
Dotační program na podporu
prorodinných aktivit s alokací
500 tis. Kč, podporuje Rodinné
pasy a Senior pas v Ústeckém
kraji. Do budoucna plánujeme
tvorbu koncepce prorodinných
aktivit,“ zhodnotil vyhlášení
druhého ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost krajský radní pro
sociální problematiku Martin
Klika. Na slavnostní vyhlášení
vítězů navázalo výroční jednání Předsednictva a Sněmu
Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje.
(pur)

porušené paragrafy
Zdrogovaná řidička

Adeptem na zbourání je i prázdný dům v Janově.

Litvínov plánuje demolici ubytovny
LITVÍNOV – Litvínov hodlá příští rok využít dotaci ministerstva pro
místní rozvoj na demolici vybydlených budov. Nejprve chce za státní peníze zbourat bývalou ubytovnu U Bílého sloupu. V dalších letech pomýšlí i na prázdné domy v Janově.
V lednu příštího roku se
spustí dotační projekt, ze kterého mohou čerpat města na
demolici vybydlených domů,
celkem až sto miliónů korun.
Litvínov se chystá získat dotaci

Kraj ocenil
odpovědné ﬁrmy

na ubytovnu U Bílého sloupu,
která je nyní jediným vybydleným objektem v majetku
města. Všechny další prázdné domy v Janově patří jiným
majitelům. O jejich odkoupe-

32. kolo TELH
středa

30. prosince
2015

17:30 hodin

ní nyní město jedná. „Oslovili
jsme společnost CPI. Z pěti jejich prázdných domů hodláme
získat tři. Kupovat můžeme
pouze od těch majitelů, kterým
patří celé domy. Nyní čekáme
na cenovou nabídku k jednání,“
uvedla místostarostka Erika
Sedláčková. Záměrem města je
domy získat na vlastní náklady,
z dotace je zbourat a pozemky

HC VERVA
Litvínov
HC SPARTA
PRAHA

ponechat pro veřejnou zeleň.
„Myslíme především na stromy,
kterých není v sídlišti mnoho,“
doplnila Erika Sedláčková. Jiný
záměr má město s pozemky
po ubytovně U Bílého sloupu.
Ty hodlá prodat na výstavbu
rodinných domů. To ale může
odporovat pravidlům dotačního programu, o kterých zatím
nemá město zcela jasno. (pur)

Přijďte
nám
fandit!
Robin Hanzl

OBRNICE – Policisté obvodního oddělení Obrnice kontrolovali v rámci dopravní akce
řidičku osobního vozidla Škoda
na silnici I. třídy u obce Sedlec
na Mostecku. „U motoristky provedli policisté dechovou zkoušku
na alkohol, která byla negativní
a poté i test na přítomnost návykových a psychotropních látek,
který byl pozitivní na přítomnost
drog,“ uvedla mluvčí severočeské policie Ludmila Světláková.
Řidička se podrobila lékařskému vyšetření a odběru krve.
Policie ženě sdělila podezření ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

policisté při domovní prohlídce
28letého muže z Mostecka. Muž
byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. „Při domovní prohlídce
muži zákona zajistili pěstební
box, elektrotechniku, hnojiva,
peníze, sáčky se sušeným rostlinným materiálem a rostliny,“
vyjmenovala policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Mostečan
měl v několika případech obstarat a poté i prodat přes 150 gramů omamné látky v mostecké
ulici Jaroslava Vrchlického a na
dalších místech v Mostě. Obviněný je pro distribuci drog stíhán na svobodě.

Přišel o marjánku

Půjčka neklapla

MOST – Pěstírnu marihuany
objevili tento měsíc mostečtí

MOST – Úvěrový podvod
odhalili mostečtí policisté
u 31leté ženy z Mostu. Ta si prostřednictvím internetu zažádala
u jedné společnosti o poskytnutí úvěru ve výši 100 tisíc korun.
Do žádosti však uvedla osobní
údaje své známé a to bez jejího
vědomí a také zfalšovala potvrzení o příjmu. Společnost
však neobelhala. Ta podvodné
jednání odhalila a ženě požadovaný úvěr neposkytla. „Žena
je obviněná z pokusu trestného
činu podvodu. Za takové jednání
může soud v případě uznání viny
potrestat pachatele odnětím svobody až na pět let,“ upozornila
policejní mluvčí Ludmila Světláková.
(sol)
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Citadela je nová zvenku.

Nově zateplená Citadela
nabízí i kavárnu
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela se nově může pochlubit nejen zateplením, novými okny a střechou, ale také kavárnou, která láká na
skvělou kávu a občerstvení. Z „kulturáku“ z minulého století se tak
Citadela posunula o několik tříd výš.
Litvínovská Citadela už se
nemusí stydět za svůj vzhled
patřící do období několik desítek let zpět. Nová fasáda, okna
a střecha Citadelu vylepšily
a udělaly z ní důstojný stánek
pro kulturu ve městě. Bonusem
navíc je kavárna, která rozhodně v Citadele chyběla. Příjemné posezení, atmosféra divadelních klubů, malé pódium i
„nadupaná“ promítačka a hlavně výtečná káva a občerstvení
uspokojí i náročné návštěvníky
divadelních představení, filmového klubu a malých komorních koncertů. Kavárna zároveň

nabízí příjemné zázemí pro rodiče, kteří čekají, až jejich dětem
skončí hodina v sousední ZUŠce. Rekonstrukce navíc přináší
značné úspory na provozu zařízení. Jen na teple uspoří SPORTaS, který Citadelu provozuje,
více než dva milióny korun za
pět let. Na rekonstrukci získalo město dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.
Celkové náklady akce činily
cca 23 mil. Kč, z toho dotace
OPŽP byla cca 14 mil. Kč, zbytek hradilo město. „Zásadní část
rekonstrukce probíhala během
prázdnin. Provoz ZUŠ nebyl ni-

Uvnitř je otevřená nová kavárna.

jak omezen. Promítání kina nahradilo letní kino na koupališti,“
uvedl jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský. Na řadě jsou
nyní chodníky kolem Citadely
a opěrná zeď vedle hlavního
vchodu. Tu se v rámci projektu
nepodařilo zrekonstruovat. „Při
sanaci se zjistilo, že zeď je v mnohem horším stavu, než jsme se
domnívali. Musí se zasanovat
betony, při současném stavu není
kam ukotvit zábradlí,“ vysvětlila
vedoucí odboru investic Hana
Nováková. Opěrnou zeď vedle
vchodu bude až do prázdnin
krýt drátěný plot.
Rekonstrukcí pláště ale práce na Citadele nekončí. „Nyní
potřebujeme rekonstrukci také
vnitřních prostor, hlavně vzduchotechniky,
elektroinstalací
a vytápění. Předběžně odhadujeme náklady na dvacet miliónů
korun. Připravujeme proto návrh na postup prací v etapách,“
doplnil Miroslav Otcovský. Ten
také prozradil, jaké překvapení
na nový rok pro návštěvníky Citadely chystá. „Ve vestibulu je už
roky ukrytá plastika Zdeňka Sýkory. Opatrně jsme odkryli desky,
pod kterými je, a zjistili, že je neporušená. Teď se snažíme prostor
kolem plastiky uvolnit, upravit
zdi a v lednu představíme plastiku veřejnosti,“ slíbil jednatel
SPORTaSu.
(pur)

Ústecká nemocnice má
novou dětskou kliniku
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní ukončila rekonstrukci a modernizace Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Dětský urgentní příjem a stacionář se začal opravovat v červenci
letošního roku.
Rekonstrukční práce proběhly po více jak dvaceti letech,
a to za více než 21 a půl milionu
korun. Osmdesát pět procent
finančních prostředků sehnala Krajská zdravotní z dotací.
„Myslím si, že investice do zdravotnictví je velmi důležitá a investice do dětského zdravotnictví
je ještě důležitější, protože právě
děti jsou naše budoucnost a mělo

by se jim dostat té nejlepší péče,
což tyto nádherně zrekonstruované prostory jistě zajistí,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček při slavnostním
představení opraveného dětského pavilonu a zároveň také poděkoval všem pracovníkům za
jejich tvrdou práci.
Dětský pavilon se dočkal
v rámci rekonstrukce nejen vy-

Novou dětskou kliniku si prohlédl také
hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo).

budování nových ambulancí,
stacionáře a centrálních šaten
pro zaměstnance, ale také je
v zrekonstruovaných prostorách nová elektroinstalace,
vzduchotechnika a rozvody
medicinálních plynů. „Chtěl
bych zdůraznit, že jsme ukončili
první částečnou rekonstrukci tohoto pavilonu, ve které bychom
chtěli v příštím roce pokračovat. Dokončíme tak celkovou
rekonstrukci dětského pavilonu
nemocnice, včetně zateplení budovy a generální opravy,“ uvedl
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák.
Během stavebních prací byl
uzavřen hlavní vchod dětského pavilonu D2 a pacienti po
dobu uzavírky využívali vchodu
vedlejší budovy D1. Návštěvy
provizorně využívaly zadního
vchodu do objektu D2.
Během rekonstrukce bylo
omezeno také parkování na
přilehlých parkovištích. Dalším nezbytným omezením bylo
uzavření lůžkové části porodnice (šestinedělí) – nadstandard.
Přes oddělení vedla dočasně
spojovací cesta mezi jednotlivými budovami dětského pavilonu.
(sol)

Mozková sprcha po celý rok
LITVÍNOV - V litvínovské knihovně probíhal celý rok aktivizační kurz
trénování paměti pro seniory. Zájemci se mohou přihlásit i na 2016.
V Městské knihovně Litvínov probíhají aktivizační kurzy
paměti již od roku 2007. Jsou
již tradiční aktivitou knihovny
a prošla jimi celá řada seniorů,

kteří si uvědomovali, že je velice
důležité udržovat si čilý a zdravý mozek. Cílem kurzu je, aby
senioři byli co nejdéle aktivní,
soběstační a nezávislí na svém

okolí. Na jednotlivých lekcích
zkoušeli jednoduchá koncentrační cvičení, různé hry se slovy
a čísly, procvičovali paměťové
háčky a další mnemotechnické
metody nebo tvořili myšlenkové mapy. Vše probíhá zábavnou
formou bez nějakého zkoušení
či testování znalostí a dovedností účastníků. Knihovna nabízí Mozkovou sprchu i v příštím
roce. Bude obsahovat 9 lekcí za
200 Kč. Maximální účast je 15
seniorů. Zájemci se mohou přihlásit v knihovně. „Kurz trénování paměti může být i vhodným
dárkem pro rodiče, protože se zde
budou setkávat s přáteli a sdílet
podobné zážitky,“ dodává a zve
na kurz certifikovaná lektorka
Marcela Gűttnerová, ředitelka
knihovny.
(nov)
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„Těžba je pro region důležitá“,
říká starosta Jaroslav Sikora
MARIÁNSKÉ RADČICE – Těžba Lomu Bílina se má s posvěcením vlády přiblížit po částečném prolomení těžebních limitů k Mariánským
Radčicím na pět set metrů. Co na to říkají obyvatelé obce a jaké jsou
vztahy mezi obcí a Severočeskými doly? Na to jsme se zeptali starosty obce Jaroslava Sikory.
Jak vnímáte prolomení těžebních limitů, které posouvá
těžbu blíže k obci? Jaká je nálada mezi obyvateli Mariánských
Radčic?
K prolomení těžebních limitů
už došlo v roce 2008. Už tenkrát se počítalo s tím, že se těžba k obci přiblíží. Prolomením
limitů se čas těžby prodlouží
o 25 let. Proti prolomení limitů žádný velký boj v obci nebyl.
Devadesát procent lidí z obce
svého času pracovalo na šachtě,
uhlí je živilo. Od roku 2008 se
zastupitelstva shodují na pod-

poře těžby. Uznáváme, že těžba
je pro celý region důležitá. Zatím nikdo nepřišel s ničím, co
by těžební průmysl nahradilo.
Žádné návrhy na nová pracovní
místa, nic.
Pokračování těžby a postup
lomu na katastr obce přináší
Mariánským Radčicím výhody. S čím můžete počítat?
Především s penězi za vydobytý nerost. Ročně by to mohlo
přinést do rozpočtu až padesát
miliónů korun. Mariánské Radčice by tak byly nejbohatší obcí
v celém regionu v poměru výše

příjmů do rozpočtu na počet
obyvatel. Zatím nás Severočeské doly podporují na základě
dobrovolných vztahů. Každoročně přispívají finančními
dary.
S přiblížením těžby se ale
samozřejmě zhorší životní
prostředí v obci. Připravujete
nějaká ochranná opatření?
Jsou už dohodnutá ochranná opatření v rámci prolomení
limitů z roku 2008. O dalších
v současné době jednáme. Severočeské doly jsou povinny před
zahájením těžby zpracovat vliv
na životní prostředí EIA. Obec
se k tomuto posudku bude vyjadřovat a může si nadiktovat,
jaká ochranná opatření si představuje. Už se realizuje výsadba
stromů v ochranných lesních

Jaroslav Sikora.
pásech, protihlukové stěny
v ulici Zátiší, kde je lom nejblíže
k obci, stanice na měření prašnosti, abychom měli zpětnou
vazbu. Trváme také na ochranném valu, aby byla obec co nejvíce chráněna.
Jaká je spolupráce se Severočeskými doly, slyší na vaše
požadavky?
Jednání s doly je fér a komunikace je na dobré úrovni.
(pur)

Hornojiřetínští vyzývají vládu,
ať je nehází přes palubu
HORNÍ JIŘETÍN – Stovky lidí z Horního Jiřetína se připojily k petici,
kterou inicioval jejich soused Pavel Gruber. Hornojiřetínští žádají
dobré místo pro další život. A to přímo od vlády, která je svým rozhodnutím přivedla do patové situace. Limity neposunula a zásoby
uhlí neodepsala. O těžbě na lomu ČSA chce stát rozhodovat znovu
a znovu každý rok a nechávat tak obyvatele Horního Jiřetína v nejistotě.
Iniciativa „Přejeme si dobré
místo pro další život“ vznikla
v reakci na události minulých
měsíců završené rozhodnutím
rozhodnutí vlády ČR ze dne 19.
října 2015. Za vznikem iniciativy stojí občan Horního Jiřetína
Pavel Gruber. „Tato výzva formuluje názory nemalé části občanů
i příznivců našeho města, kteří
nesouhlasí s postojem vlády ČR
k budoucnosti těžby na lomu ČSA
zejména proto, že tím nutí místní
obyvatele i nadále žít své životy
v nejistotě, na okraji povrchového
lomu. Naši opravdu novou a lepší budoucnost vidíme v životě na
jiném, perspektivním místě. Na
místě, kde těžbou surovin nebudeme ohroženi ani v budoucnu,“
vysvětluje vznik iniciativy Pavel
Gruber. Ten také uvádí, že někteří občané Horního Jiřetína mají
zájem jednat o podmínkách, za
kterých by bylo přesídlení reál-

né. „Na příkladech, které známe
ze zahraničí, víme, že je to možné
a pro dotčené obyvatelstvo nijak
neprolomitelné tabu,“ dodává
Pavel Gruber. S podepsanou iniciativou se Pavel Gruber obrací
na členy vlády. „Na ty, kteří nás
s vydatnou pomocí vedení měs-

ta Horní Jiřetín svým posledním
rozhodnutím dovedli do patové
situace, aby se naší budoucností
vážně zabývali,“ uzavřel Pavel
Gruber. Iniciativu podepsaly
stovky signatářů nejen z Horního Jiřetína.
Podmínky pro vyrovnání
v případě pokračování těžby
zveřejnila Severní energetická
v polovině letošního roku. Severní energetická nabídla pro
obyvatele Horního Jiřetína dvě
varianty. Buďto skupinové řešení, tedy výstavbu nového
města v jedné z vybraných lo-

kalit podle individuálních požadavků vlastníků původních
nemovitostí. Druhou variantou je finanční náhrada ve výši
140 % ceny nemovitých věcí dle
Listu vlastnictví, stanovené na
základě znaleckého posudku.
K nemovitosti, trvale obývané
vlastníkem, navíc fixní částka až
1,5 miliónu Kč. Osobní náhrada
pak může představovat 100 až
250 tis. Kč pro jednoho člověka.
Další náhrady jsou určeny pro
podnikatele a subjekty, které
v Horním Jiřetíně vyvíjí své aktivity.
(pur)

Horní Jiřetín

Horníci zvou ministryni: Přijeďte
za námi na Centrumku!
MOST – Hlubinný důl Centrum končí svou činnost na jaře příštího
roku. Už v březnu by měla být propuštěna první polovina zaměstnanců. Celkem přijde o práci v hlubinném dole tři sta lidí. Hornické
odbory a Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje ale nehodlají nechat
propuštěné horníky bez pomoci. Vydali se proto na ministerstvo
práce a sociálních věcí vyjednat pro propouštěné horníky důstojné
podmínky.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí nabízí propouštěným horníkům program, který by jim měl
pomoci překlenout období bez
zaměstnání a najít nové uplatnění na trhu práce. „Ministerstvo
je připravené, přišlo s programem
rekvalifikací, dotovaných pracovních míst a pobídek pro zaměstnavatele v regionu, kde budou
propuštění horníci hledat práci.
To vše je v pořádku a je to forma
pomoci. Osobně se ale domnívám,
že tato aktivita ministerstva by
neměla být vše, co vláda a stát pro
horníky udělá. Dlouhé roky pracovali v těžkých podmínkách a zajišťovali uhlí pro republiku. Zejména

horníci z hlubinných dolů si zaslouží větší pozornost. Prosazuji
proto vznik sociálního programu,
který by po určitou dobu částečně
sanoval propuštěným horníkům
snížení příjmů,“ uvedl krajský
radní a předseda Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin
Klika. Ani horníci nejsou zcela
spokojeni s tím, jak se zatím stát
staví k situaci lidí, kteří přijdou
o práci kvůli politickému rozhodnutí vlády prolomit těžební
limity pouze na Lomu Bílina.
Předseda hornického odborového svazu Jaromír Franta vyzval
ministryni Michaelu Marksovou
Tominovou, aby přijela nejlé-

pe hned v lednu přímo do dolu
Centrum a vysvětlila horníkům,
jaká opatření pro ně ministerstvo
připravilo. „Zatím mají odboráři
předběžný příslib, že za horníky
ministryně práce a sociálních věcí
přijede. Předpokládáme, že bude
mluvit už o konkrétních opatře-

ních a číslech. První propouštění
je naplánováno už na březen.
Horníkům příliš času na obecná
vyjádření nezbývá,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti Severní energetická, která důl Centrum provozuje.
(pur)

Na autodrom a polygon
letos přišlo 200 tisíc lidí
MOST – Akce, které letos uspořádala společnost Autodrom
Most, přilákaly do areálu na dvě
stě tisíc lidí. To je o zhruba šest
tisíc více než v roce 2014.
Společnost
AUTODROM
MOST uspořádala v letošním
roce na stejnojmenném závodním okruhu a v přilehlém arealu polygonu pro výcvik bezpečné jízdy sedm mezinárodních
a tuzemských závodů motocyklových a automobilových
speciálů. „Naším cílem je otevřít
areál široké veřejnosti a vytvořit
z něj navštěvované centrum, jež
bude součástí nejen sportovního,
ale také společenského a kulturního života regionu po celý rok.
Věříme, že naše nabídka akcí na
příští rok přiláká další fanoušky
a našich příznivců bude stále přibývat,“ uvedl generální ředitel
společnosti Jiří Volovecký.
Sezonu zahájila divácky
velmi úspěšná akce The Most
AUTOSHOW #1. Každý si
za volantem svého auta mohl
projet závodní okruh, zájem
byl obrovský. Pořadatelé vydali 720 žádanek o jízdu po závodní trati. Řada návštěvníků
také využila možnosti nechat
se svézt v závodním speciálu
profesionálním pilotem. Diváci

zažili premiéru i nových servisních boxů.
Zážitek z tradičních motocyklových závodů Alpe Adria/
IMRC Championship, které autodrom hostil v červenci, umocnila přítomnost dvojnásobného
vítěze nejprestižnějšího seriálu
Grand Prix Lukáše Peška. Lukáš dlouhodobě s mosteckým
autodromem spolupracuje, je
instruktorem kurzu sportovní
jízdy na motocyklu.
Perlou letošní sezony byly
tradičně závody okruhových
tahačů Czech Truck Prix s řadou slavných jmen, k nimž patří
už dlouho i tuzemské legendy
David Vršecký, Adam Lacko či
Frankie Vojtíšek. Všechny tři
váže k mosteckému autodromu vřelý vztah. Kromě účasti
v prestižním evropském serialu
tahačů a pravidelného testování
svých strojů ochotně účinkují i v divácky velmi oblíbených
doprovodných
programech
v areálu autodromu i polygonu.
Vršeckého a Lackova stáj Buggyra uspořádala na polygonu
v listopadu i poslední tiskovou
konferenci před odjezdem na
Rally Dakar 2016. Czech Truck
Prix přilákala i letos na 100 tisíc
fanoušků z celé Evropy. (nov)
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Kraj už má rozpočet

Vršanská uhelná pozvala starosty
VRSKMAŇ – Tradiční setkání se starosty partnerských obcí uspořádala společnost Vršanská uhelná tentokrát v obci Vrskmaň. Setkání se zúčastnilo všech osm starostů spolu s generálním ředitelem
Vršanské uhelné Vladimírem Roučkem a primátorem města Mostu Janem Paparegou. Vrskmaň
nebyla jenom hostilem setkání, ale vysadil se zde další strom partnerství. Jedná se o lípu, která byla
do Vrskmaně dovezena až z Holandska. Další stomy přátelství jsou vysazeny na Benediktu a ve
Strupčicích. Setkání se starosty pořádá Vršanská uhelná pravidelně dvakrát do roka.
(nov)

Zámecký park k nepoznání?
LITVÍNOV – Zámecký park by měl být od října letošního roku k nepoznání. Dokončila se totiž revitalizace za více než tři milióny korun.
Při letmém pohledu do parku se toho ale příliš nezměnilo. Jen přibyly dřevěné plůtky, které mají chránit novou zeleň před neukázněnými chodci.
Už při bližším zkoumání
změn je patrné, že byly vykáceny staré a poškozené stromy
a náletové dřeviny. Místo nich
jsou v parku mladé stromky.
Vysázeno bylo i nižší zelené patro, keře a květiny. O květiny má
město ale obavu. Nenechaví zahrádkáři se totiž nestydí mladé
květiny z parku přestěhovat na
své zahrady. Další problém je
s upravenými trávníky. Litvíno-

váci jsou po léta zvyklí zkracovat si cestu parkem, jak se jim to
hodí, bez ohledu na cesty. To ale
ohrožuje projekt. A tak město
nechalo kolem travnaté plochy
postavit plot.„Jedná se o dočasný plůtek, který by měl zabránit
vyšlapávání pěšin v parku. Na
revitalizaci trávníků byla poskytnuta dotace. Za současného stavu, kdy lidé chodí parkem křížem
krážem a nerespektují chodníky,

nám ale hrozí, že o část dotace
přijdeme, nebo město vynaloží
další neúměrné náklady na pěstební péči poškozeného trávníku.
Obracíme se proto na občany
města, aby trávníky dále nesešlapali a dali zeleni šanci dorůst,“
vyzývá nejen chodce, ale i cyklisty Hana Nováková, vedoucí
odboru investic a regionálního
rozvoje Městského úřadu Litvínov. Rozhodnutí města o instalaci provizorního plůtku padlo
po konzultaci s technickým
dozorem investora, odborem
nakládání městského majetku
a odborem životního prostředí
městského úřadu.
(pur)

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili rozpočet
na rok 2016 v celkovém objemu
13 646 484 tis. Kč. Rozpočet příjmů na rok 2016 je proti loňskému rozpočtu vyšší o 2 018 831
tis. Kč. Pro rok 2016 jsou navrhovány povinné výdaje kraje ve
výši 12 328 111 tis. Kč, což je
90,3 % celkových výdajů. V návrhu rozpočtu je vyčleněno 452
285 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných
výdajů. Centrální rezerva kraje
je schválena ve výši 108 885 tis.
Kč. Je určena na financování
mimořádných situací a nepředvídatelných výdajů Ústeckého
kraje. Do Fondu Ústeckého kraje schválili zastupitelé pro příští
rok 26 mil. Kč.

Na lékařskou
pohotovost kraj
vyplatí více než 16
miliónů korun
V příštím roce bude zajišťována lékařská pohotovost
ve stejném režimu jako letos.
V Ústeckém kraji je již řadu let
uplatňován model, ve kterém
kraj poskytne městu dotaci na
zajištění pohotovostí a město následně uzavírá smlouvu
s příslušným poskytovatelem
zdravotních služeb o provozu
ordinací lékařské pohotovostní služby. Výjimkou jsou města
Litvínov a Teplice, která se na
zajištění lékařské pohotovosti
nechtějí podílet. Dále pak město
Most, které je opět připraveno
spolupodílet se (i finančně) na
zajištění příslušných pohotovostních ordinací ve své spá-

dové oblasti v příštím roce, ale
pouze prostřednictvím kraje,
nikoli přímým smluvním vztahem s místními poskytovateli
zdravotních služeb. Za zajištění
lékařské pohotovostní služby
zaplatí kraj více než 16 mil. Kč.

Zastupitelé
rozdělili dotace od
firem
Dva finanční dary od velkých
zaměstnavatelů v regionu rozdělili na svém posledním jednání krajští zastupitelé. Z daru
200 tisíc korun od České spořitelny poslalo zastupitelstvo
o.s. Niké na podporu činnosti
Cargo Gallery. Finanční dar Severní energetické ve výši 250 tis.
Kč přidělilo zastupitelstvo obci
Telnice na Muzejní areál „Stará
pošta Varvažov“.

Zastupitelé schválili
dotační program na
výměnu kotlů
Kotlíkovou dotaci pro příští
rok schválili krajští zastupitelé.

Z dotace, kterou Ústecký kraj
získal z Operačního programu
Životní prostředí, je vyčleněno 156 310 680 korun na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva a odvíjí se od
počtu kotlů vhodných k výměně v Ústeckém kraji. Do konce
roku 2018 musí být v kraji vyměněno minimálně 1 080 kotlů.
Žádosti začne kraj přijímat po
uplynutí lhůty třiceti dnů, po
které musí být dotační program
zveřejněn na úřední desce Ústeckého kraje.

Kraj má nový
Akční plán rozvoje
sociálních služeb
Ústecký kraj aktualizoval svůj
Akční plán rozvoje sociálních
služeb. Akční plán obsahuje aktualizované popisy jednotlivých
služeb a jejich kapacity s rozložením podle místa poskytování
sociálních služeb v rámci celého
kraje. Přílohou akčního plánu je
aktualizovaná Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016–2018.
(pur)

Všem lidem přeji hodně štěstí a zdraví, klidné
prožití svátků a pohodu. Aby dál přetrvávala
sousedská pohoda, vstřícnost a dobré vztahy,
které cítím v každodenním životě.
Foto: Josef Pešír

Starosta Nové Vsi v Horách David Kádner
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Litvínov vyloupil
Kometu a má tři body
BRNO - Asi zatím nejcennější
vítězství v sezoně vůbec si připsala mistrovská Verva na ledě
Komety Brno. Jednak venku,
pak také na ledě týmu, který na
rozdíl od říjnových Karlových
Varů není dole, a navíc nešlo
vůbec o šťastné vítězství, nýbrž
více než zasloužené.
S novicem Vantuchem ve
čtvrté formaci a s několika hráči na marodce, včetně brankáře
Januse, vyrukoval Litvínov na
horký brněnský led. Do sestavy
se po trestu vrátil obránce Gula,
nevešli se do ní tentokrát Sklenička a Válek.
Litvínov odehrál velmi dobrou první třetinu. Dal gól, nastřelil břevno, hrál tři přesilovky, při kterých vesměs hodně
nebezpečně ostřeloval svatyni
Komety. Hlavně v úvodu zápasu ukázal pokračující dobrou
aktuální formu gólman Petrásek. Krásný gól v utkání vstřelil
obránce Frolo. Ten obral o puk
Kaberleho a pak skvělým způsobem vymíchal Čiliaka s bra-

Mostečtí hokejisté doma těsně
prohráli v derby s Kadaní

vurou nejšikovnějších útočníků,
aby dal na 1:2.
„V naší situaci je pro nás každý
bod zvenku fantazií. Snažili jsme
se vstoupit do utkání bez chyb
v obraně a čekali na naše šance.
Musím pochválit brankáře. Výsledek jsme se snažili udržet až
do konce. V Brně se nehraje dobře, jsou tu výborní diváci, kteří
své mužstvo ženou,“ řekl k průběhu utkání asistent trenéra Jiří
Šlégr.
Kometa Brno – HC Verva Litvínov – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Branky
a nahrávky: 31. Němec (Hruška,
Kováčik) – 5. Pavlík (Havlíček,
Pavelka), 35. Frolo, 44. Jánský
(Hübl, Lukeš). Rozhodčí: Hradil
a Hejduk. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1.Zásahy: Čiliak 18 - Petrásek 23. Diváci: 6 839. Sestava
HC VERVA Litvínov: Petrásek
– Kubát, Chaloupka – Pavelka,
Pavlík – Frolo, Gula - Hořava,
Hanzl, Piroš – Jánský, Hübl,
Lukeš – Jurčík, Havlíček, Gerhát - Vantuch, Smolka, Doležal.
Trenéři: Rulík a Šlégr.
(jak)

Zápas se pro Mostecké nevyvíjel až tak zle. Šli jako první

do vedení. Pak sice prohrávali,
ale dokázali srovnat krok, a to

i poté, co šel soupeř znovu do
vedení 2:3. Jenže i když se v závěru podařilo vyrovnat na 3:3,
a domácí začali pomýšlet na
prodloužení, přišla šance soupeře tři minuty před koncem a z ní
padl vítězný gól zápasu. Body
si tak odvezla Kadaň. Most se
tak stále krčí u dna tabulky a na
předposlední Šumperk ztrácí
pět bodů.
HC Most – SK Kadaň 3:4
(2:2, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 4. Doležal (Kubinčák,
Tauš), 17. Nedrda (Hanzl), 49.
Kubinčák (Tauš) – 5. Szathmáry (Hlava), 9. Dušek (Račuk),
29. Hlava (Hejcman, Szathmáry), 57. Kverka (Vrána, Kadlec). Rozhodčí: Grech – Štofa,
Beneš. Vyloučení: 5:5. Využití:
0:3. Sestava HC Most: Mouček
(9. Horák) – Hora, Cvrk, Baránek, Zeman, Procházka, Havelka, Strejček, Bittner – Doležal, Tauš, Kubinčák – Rod,
Alinč, Slavíček – Nedrda,
Hanzl, Řehoř – Mical, Přeučil,
Rindoš.
(jak)

Kamila Javorková získala na Poháru
ČR jedenáctiletého žactva pět medailí

Černí andělé neuspěli
v dohrávce se
slovenskou Sláviou
Partizánske
MOST - O víkendu Černí andělé
zavítali k dohrávce 7. kola WHIL
na Slovensko, konkrétně do Partizánskeho, který jim minulý rok
vzal v předposledním kole šanci
k zisku titulu mistra WHIL. Zápas
tehdy skončil remízou 19:19.
Do zápasu mostecké hráčky vstupily s cílem dodržovat
obranu, ve které se jim dařilo
v předešlém zápase proti Slavii.
Bohužel v prvém poločase andělé nevyužili několik příležitostí k obrácení zápasu ve svůj
prospěch a tak šli do šaten za
nerozhodného stavu 16:16.
Ve druhém poločase kouč
zkusil takticky změnit obranu na 1:2:3, ale bohužel hned

MOST – Nedaří se, nedaří … Mosteckým hokejistům se stále nedaří
odrazit se od samotného dna prvoligové tabulky a nepovedlo se jim
to ani v předehrávce 34. kola, kdy na svém ledě hostili v derby utkání celek SK Kadaň.

LITVÍNOV - O uplynulém víkendu se konaly zimní Poháry ČR v plavání pro desetileté žactvo v Chomutově a pro jedenáctileté žactvo
v Táboře.

v úvodu měl Most tři vyloučení
a nepodařilo se mu odskočit ve
skóre. Nakonec se druhý poločas dařilo vést alespoň o 2 góly,
jenže v závěrečném náporu domácí tým strhnul vítězství na
svou stranu, takže utkání skončilo 28:26.
„Děvčata nepodala optimální
výkon. Stinnou stránkou je zranění Dominiky Zachové, která
nedohrála první poločas. Trenér
soupeře, Peter Olšavský, naopak
potvrdil, že to byl nejlepší výkon
Partizánskeho v letošní sezoně,
kdy oporami byly zkušené hráčky
Michnová a Geričová,“ komentoval průběh zápasu mostecký
trenér Dávid.
(jak)

Absolutně největšího úspěchu
dosáhla jedenáctiletá Kamila
Javorková, která v Táboře vybojovala celkem pět medailí. Dvakrát zvítězila systémem start - cíl
a tituly vítězky Poháru ČR převzala za výkony na tratích 100
m polohový závod v čase 1:14,3
a 50 m motýl v čase 0:32,5. Na
motýlkové padesátce tak obhájila titul z letního Poháru ČR. Stří-

brná medaile ji patřila v závodě
200 m polohový závod v čase
2:44,0 a dvě bronzové medaile,
do kompletní sbírky kovů, přidala na tratích 50 m volný způsob v čase 0:30,0 a 100 m volný
způsob v čase 1:07,4. V závodě
na 200 m volný způsob obsadila
krásné páté místo.
V Chomutově na Poháru ČR
desetiletého žactva se nejvíce

dařilo Karolíně Kvasničkové,
která obsadila na trati 100 m
prsa časem 1:34,4 nepopulární,
ale krásné, čtvrté místo a na trati
poloviční 50 m prsa se probojovala na pátou pozici. (has, jak)

slední příležitostí ke golfovému
odreagování před maratonem
návštěv a shonu. Pokud se vyplní předpověď meteorologů, dosáhnou sobotní teploty rekordní

výše a tak už nezbývá než se
zastavit v každodenním shonu,
přijít si zahrát, pobavit se a pobýt s přáteli. Na setkání se těší I.
Golf club Most.
(nov)

Judo Most dva týdny excelovalo na německé půdě
MOST - Mostecké Judo při 15. ZŠ v Mostě se dva víkendy po sobě
zúčastnilo závodů v Německu. První víkend patřil německému Rammenau, kde byl mezinárodní turnaj pro všechny kategorie. Judisté
z Mostu měli celkem 17 závodníků a 13 z nich stálo na stupních vítězů. Celkem závodilo 200 dětí z 33 oddílů. Most se umístil na krásném
9. místě.
První místo si vybojovali
Bednář Karel, Beneš Erik, Potočková Zuzana, Prošek Tomáš,
Milek Jan a Drexler Jiří. Druhé
místo získali John Denis, Vitvar
Antonín a Vlková Kateřina. Na
třetí příčce se umístili Bednář
Jakub, Potoček Čeněk, Vorlíček
Vojtěch a Šírek Pavel.
Druhý víkend se judisté
z Mostu zúčastnili Mikulášské-

Čeněk, Salajková Aneta, Klempt
Matěj, Šírek Pavel, John Denis

a Karel Bednář. Druhé umístění
patřilo Beneši Erikovi, Potoč-

ho turnaje v německém Freibergu. Celkem závodilo 70 závodníků z 8 oddílů. Reprezentace
15. ZŠ Most se umístila s velkým náskokem na prvním místě
v oddílech. Ziskem 16 medailí
převálcovala německé účastníky
závodů. Šest zlatých, 4 stříbrné
a 6 bronzových medailí přibylo
do naší sbírky.
První místo získali Potoček

30. kolo TELH
sobota

26. prosince
2015

17:30 hodin

HC VERVA
Litvínov
HC KOMETA
BRNO

Přijďte
nám
fandit!
Michal Trávníček

Vantuch novou
posilou Litvínova
Osmadvacetiletý útočník
Lukáš Vantuch z Hradce
Králové je novou posiloumistrovského HC Verva
Litvínov. V Hradci letos odehrál 12 utkání, v poslední
době působil ve WSM lize
v Litoměřicích. V Litvínově
by měl hostovat do 31. ledna
2016.

Memoriál Edy
Kubrického podeváté
V sobotu 19. prosince Baník Souš pořádá již 9. ročník turnaje v malé kopané,
memoriál Edy Kubrického.
Hrát se bude na hřišti s umělou trávou v areálu Baníku
Souš. Turnaje se zúčastní 9
mužstev. Startovat budou
současní i bývalí hráči klubů
Mostecka. Začátek je v 9.30
hodin. Předpokládaný konec
ve 14 hodin.

V Mostě na hokej až
po Novém roce
Až na začátku nového
roku se mohou přijít fanoušci mosteckého hokeje
podívat na domácí vystoupení svého týmu. Až do
konce prosince totiž budou
Mostečtí hrát na ledě svých
soupeřů. V pondělí 28. prosince v Třebíči a dva dny nato
v Českých Budějovicích.

Zápas žen HC byl
odložen

Předvánoční golfový turnaj v Mostě
MOST - S poslední předvánoční sobotou je tradičně spojený
i stejnojmenný PŘEDVÁNOČNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ.
Sobota 19. 12. 2015 bude po-
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kové Zuzance, Pepovi Tichému
a Káťe Vlkové. Třetí příčku obsadil, Bednář Jakub, Komínek
Jakub, Pletichová Šárka, Šamun
Oliver, Vitvar Antonín a Vorlíček Vojtěch.
„Poslední dvoje závody v tomto roce se nám velice podařily
a jsem na všechny naše děti moc
pyšná,“ řekla trenérka Veronika
Nemčeková. „Ještě bych chtěla
touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhají, jak
už při focení závodů nebo při trénincích či se snaží něco sehnat do
oddílu. Jste bezva parta,“ dodala
trenérka Nemčeková.
(nem, jak)

Hokejistky HC Litvínov
si své další utkání prozatím nezahrály. Domácí duel
s Berounem, který se měl
odehrát 15. prosince, byl totiž odložen. V minulém kole
Litvínov vysoko deklasoval
Karlovy Vary, a to 17:2.

Dvakrát na zápasy
juniorů
Tým juniorů HC Litvínov
se hned dvakrát po sobě
představí na domácím ledě.
V pondělí 21. prosince nastoupí od 17.30 hodin proti
Ocelářům Třinec, v úterý
pak od 13.00 hodin změří
síly s Vítkovicemi.

Mladší dorostenky
v souboji s Plzní
Neúspěšně dopadl pro
mladší dorostenky DHK
Baník Most duel s prvním
týmem tabulky I. ligy, Plzní.
Mostečanky nakonec odešly
z palubovky poraženy 25:19,
po poločase 14:9. Střelkyní
utkání byla Bušauerová s 9
góly.

Fotbalisté do
Chemnitz nepojedu
Několikrát začínali fotbalisté FK Baník Most 1909
přípravu novoročním halovým turnajem v saském
Chemnitz, kde se hrálo za
účasti předních regionální
týmů. Letos se budou muset
účastníci turnaje obejít bez
černo – zelených barev Baníku. Ten totiž k turnaji neodcestuje.
(jak)
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Silvestr v Mostě na 1. náměstí

Silvestrovská oslava i pro rodiny s dětmi
proběhne 31. 12. 2015 na 1. náměstí v Mostě
od 17:00 do 19:00 hodin.
17:00 Abba revival
18:00 Petr Kotvald + dance company + TRIK
19:00 ohňostroj
provází Petř Říbal

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,

Dětský Silvestr v Lomu

Dětský Silvestr startuje 31. 12.
od 16:00 hodin na náměstí Republiky.
16:00 – 17:30 Zábavný program, účinkuje
Divadlo „M“ z Duchcova
17:35 Velký ohňostroj!
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Silvestr v mosteckém rokáči

Silvestr 2014 v Selském dvoře

20:00 – 3:00
Silvestrovské menu a živá hudba: Bourbon
Acoustic
Vstupné: 250Kč (vč. půlnočního sexu /
překlep: sektu/ a malého občerstvení)
V nabídce: nakládané sýry, uzené prkénko,
selský talíř, samuraj, utopenci a další!
Nutná rezervace míst na 777 89 59 22 nebo
selskydvur@selskydvur.info
www.selskydvur.info, Facebook: Selský
dvůr. Akční cena na ubytování o silvestrovskou noc: 450Kč/osoba.

Mostecký V+V Rock bar připravuje silvestrovskou akci. Pokud bude dostatek
zájemců, můžete se těšit na oslavy i zde,
od 20:00 hodin. Pokud máte zájem strávit
Silvestr v mosteckém rockovém klubu,
volejte 608 977 391. „Můžeme si udělat
rockotéku, videotéku, nebo budou-li vaše
nabídky s předstihem, může zahrát i naše
oblíbená kapela na zábavu jak dělaná
HARDOX. Pokud nás bude alespoň 40. Jídlo
si doneste svoje. Pití máme. Nenechávejte
to na poslední chvilku a ozvěte se!“
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Silvestr v Litvínově

Mediaprint a Kapa,

31. 12. Kostel sv. Michaela archanděla, od
16.00 hodin Děkovná bohoslužba na závěr
starého roku.
31. 12. ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM NA
NÁMĚSTÍ MÍRU, 17.00 hodin
OHŇOVÁ SHOW
Ohniví tanečníci, rytmus a žár, pohyb, hudba Skupina Infinitos Praha
OHŇOSTROJ po představení

Silvestr v Oseku

Silvestr U2 DESIRE REVIVAL
BAND v mosteckém Dublinu

Oslavte konec roku ve velkém stylu v restauraci Dublin. Irská silvestrovská párty
se super půlnočním překvapením! Vstupné: 200 Kč, rezervace na tel.: 476 735 342.
Párty začíná od 19:00 hodin.

31. 12. se bude konat silvestrovská zábava v osecké restauraci Stropník (naproti
klášteru).
Startuje se v 19 hodin. O zábavu se postará
GangBand a Koolooloo (acoustic fusion) a
DJ Keyta. Chybět nebudou soutěže o ceny.
Vstupné 200 Kč. V předprodeji v restauraci
za 180 Kč.

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
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

