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Kauza kulturního domu
REPRE jen tak neskončí
Spory o majetkové vyrovnání kolem
kulturního domu Repre začaly. Investor se ohradil proti postupu města.

Milí Mostečané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem svých náměstků
Marka Hrvola a Markéty Staré popřál vše dobré v roce 2016. Naší vizí bylo,
je a bude, aby naše krásné město i nadále vzkvétalo ke spokojenosti všech
občanů. Věřím, že se nám to společnými silami podaří.
Jan Paparega, primátor města Mostu
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Co si přejí mostečtí řidiči
na SPZ?
Zájem o SPZ na přání mají i v Mostě.
Fronty se na ně ale nestojí.
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Litvínov rozporcoval
medvěda 2016
Na posledním jednání litvínovských
zastupitelů schválili rozpočet a rozdělili dotace.

 Ve srovnání s roke

Sportovní událost roku
startuje už za pár dnů!
7

Olympijský oheň se
v Ústeckém kraji rozhoří
17. ledna
Co všechno je dobré vědět o zimní
olympiádě dětí a mládeže.
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MOST – Město Most – Evropské město sportu – se
už za několik málo dnů stane dějištěm jedné z nejvýznamnějších sportovních událostí roku 2016
v Ústeckém kraji. Konat se tu budou Hry VII. zimní
olympiády dětí a mládeže, která odstartuje již 17.
ledna.
Olympiáda dětí a mládeže se v Ústeckém kraji
uskuteční už podruhé, v roce 2007 se zde konaly
letní olympijské hry. Tentokrát se bude závodit
v alpském a akrobatickém lyžování a ve snowboardingu, v běžeckém lyžování a v biatlonu, v ledním
hokeji, v rychlobruslení a krasobruslení. Doprovodné soutěže proběhnou v šachu a disco tanci.
Ústecký kraj soupeřil o pořádání her s Pardubickým krajem. „Podporu mládežnického sportu
bereme v Ústeckém kraji jako jednu z našich priorit. Je velmi důležité, aby se děti i mládež v dnešní době věnovaly právě sportu. Věřím, že si zimní
olympiádu užijí nejen reprezentanti jednotlivých krajů, ale že i pro veřejnost to
bude neopakovatelný sportovní zážitek,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Ústecký kraj
má také pro své olympijské
hry maskota, který má
podobu modrofialové
bambule a pro něhož
veřejnost v anketě vybrala příznačné jméno Bambu.
Mladí
účastníci
her budou mít svou
olympijskou vesnici
v Chomutově, kde
bude také 17. ledna
slavnostně zažehnut
olympijský oheň. Od-

tud pak budou vyrážet sportovci za soutěžemi na
Klínovec, do Nového Města v Krušných horách,
do Litvínova a Mostu. Olympiáda potrvá do 22.
ledna 2016. Na olympijských hrách se počítá
s účastí více než 1 100 sportovců.
Na mosteckém zimním stadionu se mezi sebou
utkají nejlepší z mladých krasobruslařů a rychlobruslařů. Aby byl stadion důstojným stánkem,
rozhodla se mostecká radnice nechat sportovní zařízení na přelomu roku podrobit nutným
a potřebných opravám a úpravám. Na stadionu
se například vymalovalo. Nový kabát tak mají
sportovní kabiny nebo také vstupní hala, v zázemí
sportovního stánku se také vyměňovala podlaha,
úpravy doznalo sociální zařízení, opravovalo se
zábradlí a podobně. Náklady za úpravy zimního
stadionu tak vyšplhaly na více než 400 tisíc korun.
„V současné době je stadion již opravený a plně připraven ke konání dětské olympiády,“ ujistil Karel
Mutinský, šéf mosteckých technických služeb, které mají správu stadionu pod svými křídly.
Olympiáda dětí a mládeže je největší akcí
svého druhu v Česku, při níž jednotlivé
kraje reprezentují mladší a starší žáci
a žákyně, dorostenci a dorostenky
a kadeti a kadetky. Český olympijský výbor tento projekt
poprvé ve spolupráci s kraji
uspořádal v roce 2003. V lichých letech se konají hry
letní olympiády dětí a mládeže, v sudých pak zimní
olympiády dětí a mládeže.
(sol)
(Více podrobností k zimní olympiádě dětí a mládeže najdete na straně 12.)

Milí čtenáři
Oslavy prosincových svátků
átků
jsou za námi a začíná reaealita všedního života. Letos
os
bude v mnohém zajímavá,
vá,
neb na politické scéněě
nás čeká velmi bouřlivý rok. Letos se totiž
odehraje hned dvojnásobný volební souboj.
O voličskou přízeň se
na podzim budou ucházet budoucí senátoři
a krajští zastupitelé. Podle politologů se máme
na co těšit. V případě krajských voleb se bude hrát
o budoucí podobu české politiky a jejího vládního
osazenstva. Největší drama se logicky odehraje
mezi sociálními demokraty a hnutím ANO. Už teď
začínají politici vysílat jemné signály, jaké změny si
od obou událostí slibují. Nejtvrdší souboj o budoucí vládu Ústeckého kraje a o křeslo senátora se na
politickém kolbišti začne odehrávat pravděpodobně
až po letních prázdninách. Nicméně sledovat politiky pod drobnohledem není od věci už nyní. Ne vždy
se totiž politici inspirují potřebami a zájmy svých
voličů, o čemž nás přesvědčují dnes a denně. Společnost je náchylná k populistickému ovlivňování,
a proto se při inventuře upylnulých čtyř let spolehněme výhradně na vlastní mozkové závity. Účtování s politiky je přece tak prosté. A navíc těch, kdo ve
prospěch voličstva konali převážně dobro, zas tak
moc není.
Milí čtenáři, obchodní partneři a všichni naši
příznivci, děkujeme vám za dosavadní podporu,
podněty i cennou kritiku. Těšíme se na to samé
i v letošním roce. V prvním sloupku letošního roku
vám za celou redakci našich novin přeji zejména
pevné zdraví a dobré časy.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Vítězi loňské ankety se stali Karolína
Herzinová a Jan Beneš a vítěznou inscenací
Zpívání v dešti režiséra Pavla Kheka.

Kauza kulturního domu Repre:
Spory o vypořádání majetku začaly
MOST – Spory o majetkové vypořádání kolem kulturního domu
Repre začaly. Investor, skupina Crestyl, se totiž důrazně ohradil
proti postupu vedení města, které rozhodně nehodlá investorovi navracet část zálohy kupní ceny ve výši deseti milionů korun.
Radnice považuje nároky na vrácení peněz ze strany Crestylu za
neoprávněné.

Cena diváka běží,
hlasujte a vyhrajte!
MOST – Městské divadlo v Mostě vyhlásilo oblíbenou anketu
Cena diváka. Milovníci divadla
tak mohou vyjádřit sympatie
oblíbeným hercům, ale také
nejlepšímu divadelnímu představení loňské divadelní sezóny.
Vyhlášen je další ročník ankety Cena diváka. Její výsledky
rozhodnou o udělení tří cen:
Ceny diváka za nejlepší inscenaci sezony 2015, Ceny diváka za nejlepší ženský herecký
výkon v mostecké inscenaci
sezony 2015 a Ceny diváka za
nejlepší mužský herecký výkon
v mostecké inscenaci sezony
2015. „Hlasování končí 15. února 2016. Anketní lístky mohou
zájemci vyplňovat v pokladně
divadla nebo pohodlněji elektronickou formou na webových
stránkách městského divadla či
na facebooku. Vylosované výherce odměníme zajímavými

cenami,“ vybízí občany Tereza
Braumová z Městského divadla
v Mostě. Hlasovat mohou diváci z divadelních premiér loňské
sezóny, kterými byly Postřižiny,
Habaďůra, Princezna se zlatou
hvězdou na čele, Lháři, Řidič
paní Daisy, Balada pro Banditu,
Tři sestry a Kronika Pickwickova klubu.
Slavnostní vyhlášení výsledků
a losování výherních anketních
lístků proběhne u příležitosti
1. premiéry divadelní sezony
2016, dne 19. února 2016 v 19.
30 hodin, kterou bude slavný
Cabaret. Po vítězích budou, jak
bývá zvykem, pojmenována
také divadelní vína. Ta budou
mít svůj křest v rámci divadelního vinobraní v září 2016. Vítězi
loňské ankety se stali Karolína
Herzinová a Jan Beneš a vítěznou inscenací Zpívání v dešti
režiséra Pavla Kheka.
(sol)

Tři králové vyrazili do ulic
MOST – Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá i letos a to
v průběhu prvních čtrnácti
lednových dnů. V této době
budou navštěvovat domácnosti i firmy a oslovovat lidi
přímo na ulici skupinky tří
králů. Do zapečetěných pokladniček budou vybírat příspěvky na charitní projekty.
Každá skupinka má svého
vedoucího, který je označen
průkazkou se svým jménem,
podpisy litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní cha-

rity Litoměřice a číslem. To
by mělo souhlasit i s číslem
zapečetěné pokladničky. Sbírka je stejně jako v loňském
roce organizována prostřednictvím farních a oblastních
charit, popřípadě jednotlivých farností. Získané finanční prostředky budou použity
na pomoc matkám s dětmi
v tísni nebo potřebným rodinám, v Mostě pak konkrétně
na podporu Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Sovička.
(sol)

Vedení města Mostu na přelomu roku deklarovalo rozhodnutí Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR z 2. listopadu
o tom, že budova Repre s přilehlými pozemky patří do majetku
města s tím, že kupní smlouva,
kterou na prodej uzavřelo město
v roce 2010, je neplatná. Společnost Crestyl, která za Repre již
zaplatila část kupní ceny ve výši
deseti milionů korun, ale požaduje peníze navrátit. Radnice
ale tyto nároky nereflektuje.
„S ohledem na rozhodnutí soudu

máme za to, že nárok na vrácení požadované části kupní ceny
je neoprávněný, a to z důvodu
promlčení. Je-li tomu tak, město
rozhodně nebude tuto již zaplacenou část kupní ceny vracet,“
vyjádřil se primátor Jan Paparega do médií. Stejně tak také uvedl, že v případě soudního sporu o majetkové vyrovnání má
město velkou šanci na úspěch.
„Jakmile je rozhodčí nález soudu vydán, neexistuje proti němu
žádný opravný prostředek. Není
to klasické soudní řízení a není
možné proto podat odvolání. Je-

Prohlášení skupiny Crestyl v reakci na vyjádření primátora
města Mostu zveřejněné 15. prosince 2015 (http://listy.mesto-most.cz/repre-opet-patri-mestu/d-9346) a další týkající se
REPRE v Mostě.
Město zahájilo rozhodčí řízení, které sice uznalo městem
uváděnou neplatnost kupní smlouvy, ale též potvrdilo, že tato
neplatnost byla způsobena výlučně chybným postupem města.
Soud proto městu ani nepřiznal žádnou náhradu vynaložených
nákladů na proces. Město samo dříve deklarovalo, že přijatou
část kupní ceny samozřejmě vrátí, proto nechápeme jeho současné jednání. Nárok na vrácení uhrazené kupní ceny promlčen
nepochybně není a vydaným rozhodčím nálezem byla otevřena cesta k uplatnění nároku na náhradu škody. Skupina Crestyl
bude své nároky řádně hájit. „Jsme naprosto šokováni přístupem
městské reprezentace, který nemá právní oporu a je v příkrém rozporu se základními principy slušnosti a morálky. O nějakém promlčení nemůže být řeč, proto současná prohlášení pana primátora, že nárok na vrácení zaplacené části kupní ceny je neoprávněný,
naprosto nechápeme. Představte si, že zaplatíte developerovi za
byt a pak vás sám developer upozorní, že uvedl v kupní smlouvě
chybně některé údaje a ta je tak neplatná. A pak vám řekne, že
chce byt zpět a přitom si peníze za něj ponechá. Takto se přitom
město nyní chová,“ říká Simon Johnson, výkonný ředitel skupiny
Crestyl. „V Mostě působíme již řadu let a realizovali jsme zde řadu
investic, které pomohly město rozvíjet. Současný postup města nás
překvapuje a zároveň mrzí, protože město dává jednoznačný signál všem investorům, že je na svém území nechce. Současně pan
primátor tímto chováním na město bere odpovědnost za náhradu
škod – to v konečném důsledku může znamenat, že zaplatí násobně více.“
Více informací k této záležitosti nebude skupina Crestyl do
vyřešení situace poskytovat.
diné, co by přicházelo v úvahu,
je podání žaloby k civilnímu soudu. To vyloučit nemůžeme a je
to právem společnosti Crestyl,“

uvedl ještě na sklonku roku na
tiskové konferenci primátor.
Reakce skupiny Crestyl na sebe
nenechala dlouho čekat. (sol)

V Mostě frčí u SPZ na
přání jména a číslice
MOST – Žádat o značky na přání mohou zájemci již od 1. 1. 2016.
První možnost pro osobní podání žádosti měli občané již od 4. 1.
Tímto dnem se také žádosti začaly vyřizovat.
Čeští řidiči si konečně mohou
objednávat registrační značku
podle svého gusta. Zájem o SPZ
na přání mají i mostečtí řidiči.
Davové šílenství a fronty jako
na některých úřadech v republice na začátku roku ale v Mostě
nehrozily. „K 6. lednu (13:45h)
evidujeme celkem 12 žádostí
o registrační značku na přání
(RZP). Klienti mají zájem například o křestní jména, datum narození nebo kombinace určitých
čísel, např. 99999,“ informoval

šéf odboru správních činností
mosteckého magistrátu Jaroslav
Mareš. Ten mimo jiné také řidiče upozorňuje, že pokud dojde
ke ztrátě RZP, musí žadatel tuto
skutečnost oznámit neprodleně
správnímu orgánu, který vozidlu přidělí standardní registrační
značku, případně si požádá o novou registrační značku na přání.
„Jiné je to u poškozené registrační
značky na přání. Tuto, již schválenou a přidělenou registrační
značku ke konkrétnímu vozidlu,

lze za poplatek 600 Kč vyměnit,“
upozorňuje Jaroslav Mareš.
U registračních značek na
přání je nabídka omezena o výrazy, které se nesmí na značce
objevit. Zakázaná jsou například
vulgární slova, slova podněcující
Poškozenou registrační
značku na přání
lze vyměnit za poplatek
600 Kč.
k rasismu nebo xenofobii. Zvolit
si nemohou řidiči ani zakázané
zkratky apod. Registrační znač-

ka na přání může obsahovat
libovolnou kombinaci písmen
a čísel, kromě zakázaných výrazů. Znaků na značce musí být
osm, z toho alespoň jedna číslice. „Zájemci přijdou na oddělení
evidence vozidel, kde vyplní příslušný formulář, v němž uvedou,
jaký druh požadují. Jejich žádost
musí splnit předepsané náležitosti, což vyhodnotí správní orgán,“
popsal ještě administrativní postup šéf odboru správních činností. Poplatek za jednu SPZ na
přání je pět tisíc korun. Běžná
vozidla mají dvě tyto SPZ, žadatelé tedy budou muset zaplatit
deset tisíc korun.
(sol)

Občane, chceš tyčku před domem? Tak si ji zaplať!
MOST – Od 2. ledna platí pro držitele vyhrazených parkovacích míst
novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Od této doby si lidé připlatí za roční vyhrazené parkovací místo
5 100 korun. V Mostě se zdražení dotkne zhruba 1400 držitelů.
Více než pět set smluv na
vyhrazená parkovací místa
ale už během letošního roku
zanikne. To je zhruba polovina. Zastupitelé totiž v rámci
novely vyhlášky schválili také
usnesení, že se již nadále nebudou prodlužovat smlouvy
na vyhrazená parkovací místa.
Během schvalování vyhlášky
vypukla mezi zastupiteli ostrá
výměna názorů. Jan Schiller za
ANO například vznesl protinávrh, aby cena za parkování byla
v maximální výši 7 000 korun za rok. „My podporujeme
podnikání a zbylá ekonomická
síla nám je úplně ukradená,“
komentoval svůj protinávrh,
který ale neprošel. Stejně tak
zastupitelé hlasováním nepodpořili ani protinávrh Arnošta

Ševčíka (SMM), aby cena za
vyhrazená místa zůstala pro
občany – než jim skončí platnost smluv – na stejné výši,
tedy na 4 500 korunách. „Hledáme po Mostě parkovací místa.
Bohužel tyčky neřeší parkování.
Třetí volební období nebyla vůle
je zrušit, tak jsme navrhli, že je
zdražíme. Jestli chce mít někdo
před barákem tyčku, tak ať si
ji zaplatí. Je na nás veliký tlak,
abychom je zrušili. Je jich mnohem více než obhájců tyček,“
podotkl předseda dopravní
komise a zastupitel za KSČM
Václav Jírovec a ještě podotkl:
„Když lidé, kteří mají vyhrazená místa, odjedou a jsou celý
den pryč, nikdo jiný na tomto místě stát nemůže a to není
správné. Běžte se například po-

dívat za Rozkvět, zde je u jednoho bloku devadesát tyček!“

Chceme dát rovné
příležitosti všem
Zastupitelé se ptali i na nová
parkovací místa. „Rozpočet přijde o peníze za parkování. Celá

věc se setká s velkou nevolí občanů. Nepočítá se proto v rozpočtu
s dalšími novými parkovacími
místy pro tyto občany nebo s nějakou alternativou?“ ptala se poslankyně Hana Aulická. Vedení
města ale upozornilo, že zdražením a ukončováním smluv
parkovací místa nezaniknou. „Už

v minulosti se zvažovalo zónování
a pak se od toho ustoupilo. Podle
nás je toto správná cesta. Žádná
místa tímto nerušíme, ale chceme dát rovné příležitosti všem,“
komentoval návrh primátor Jan
Paparega. Radnice i nadále řeší
optimalizaci parkování. „Teprve
až budou z průzkumu výstupy,
rozhodne se o tom, zda město
bude pokračovat s parkovišti nebo
zvolí jiné varianty. Neberme to
jako konečné rozhodnutí. Je to jen
střípek kolem parkování v našem
městě,“ ujistil náměstek primátora Marek Hrvol.

V parkování
zvoní hrana
i podnikatelům
Irenu Čapkovou (SMM) zase
zajímalo, jak to bude s vyhrazenými parkovacími místy pro
podnikatele. „Budou se rušit
vyhrazená parkovací místa i pro
právnické osoby nebo budou

mít jiný režim?“ Náměstek Hrvol jí ale odpověděl, že se touto
otázkou město ještě nezabývalo.
„Zatím je to pouze první krok
v optimalizaci parkování ve městě. Nechceme vyhrazená místa
pro fyzické, ani pro právnické
osoby,“ podtrhl Marek Hrvol.

Sto dvacet
šťastlivců
Zastupitelka Blanka Nešporová ze SMM vznesla dotaz, jak
bude město řešit smlouvy na vyhrazená parkovací místa, které
mají lidé uzavřeny na dobu neurčitou. „Budou je mít na doživotí?“ ptala se. V Mostě se jedná
o sto dvacet vyhrazených parkovacích míst. „Ještě jsme se pevně
nerozhodli, jakým směrem se budou tyto smlouvy řešit. Nejdříve
o tom budeme jednat s právním
oddělením a řekneme si, jaké jsou
zde možnosti vypovězení smlouvy,“ doplnil Marek Hrvol. (sol)

zpravodajství
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Prohlášení Sdružení Mostečané Mostu

Nesouhlasíme s nedemokratickými
praktikami primátora Jana Paparegy!
Pro Severočechy Most bylo
zasedání Zastupitelstva města
Mostu, konané dne 17. prosince
2015, velmi nepříjemné.
Opozice se ptala na to, proč
se kupuje osobní vůz pro primátora za milion korun, proč
nebyla poskytnuta místa v kontrolním výboru zastupitelstva opozici, proč byli členové
vládní koalice jmenováni do
představenstev a dozorčích rad
společností Technické služby
města Most a Sportovní hala
Most v rozporu se zákonem,
proč si radní Zelenka může
pronajímat parkovací místa za
400 Kč na rok a běžným občanům se zdražuje parkování na
9 600 Kč na rok.
Severočeši Most byli upozorněni na to, že je krajně nevhodné, aby do čela městské policie

byl jmenován Jaroslav Hrvol,
bratr náměstka primátora Marka Hrvola. Při arogantních vystoupeních náměstka Hrvola to
šumělo i v řadách jeho spolustraníků. Opozice měla připraveno ještě mnoho dalších nepříjemných otázek:
Proč v Technických službách
města Mostu bude právní služby poskytovat kancelář Kindl
& Partneři (právní kancelář zastupující Severočechy Most) bez
výběrového řízení?
Proč bude pojištění společnosti Technické služby města
Mostu zajišťovat také bez výběrového řízení firma otce primátora Paparegy?
Kolik zakázek získal bez výběrového řízení z městského
rozpočtu zastupitel za Severočechy Most Ing. Jiří Nedvěd?

Chápeme, že tyto otázky
a situace byly pro vládní koalici
velmi nepříjemné. Krajně ne-

demokratické reakce primátora
Paparegy však nikdo nečekal. Při
projednávání nejdůležitějšího
materiálu v roce – a to rozpočtu města – byla nedemokraticky
ukončena diskuse. Vrcholem
potom bylo nevyhlášení pře-

stávky pro poradu poslaneckého
klubu, kterou žádala opozice.
Protože se zdaleka nejedná
o první nedemokratický krok
provedený primátorem Paparegou, považujeme za nutné se
vůči takovému chování vymezit.
Nezměrná arogance, nerespektování jakýchkoli demokratických principů, strach z jednání
s více lidmi – to jsou hlavní
povahové vlastnosti „politika“ a šéfa uskupení Severočeši
Most, radního Jiřího Zelenky.
Je smutné, že podobné postupy
a principy začal již po roce vládnutí používat i primátor Paparega.
Vyzýváme jej proto, aby zanechal
dalších nedemokratických kroků,
které do mosteckého zastupitelstva vnesl podnikatel Zelenka.
Klub zastupitelů zvolených
za Sdružení Mostečané Mostu

Reakce primátora města Mostu Jana Paparegy na prohlášení
opozičního Sdružení Mostečané Mostu
Pokud se týká nákupu vozu,
nejedná se o vůz pro primátora,
jak je záměrně interpretováno,
ale pro osobní vůz pro vedení
města, který je využíván i pro
potřeby úředníků magistrátu.
Ačkoliv je v jiných městech
běžnou praxí, že starosta či primátor mají k dispozici služební
vůz i pro osobní účely, ve městě
Most tomu tak není.
K požadavku týkajícímu se
zastoupení opozice v Kontrolním výboru, jsem na zasedání zastupitelstva sděloval, že
stávající složení je výsledkem
koaliční dohody, kdy jedno ze
tří míst tohoto orgánu je navíc obsazeno opoziční stranou
KSČM, nicméně jsem nevyloučil, že je možné se k jeho
složení vrátit.
Ke jmenování osob do představenstev a dozorčích rad společností, ve kterých má město

Most majetkovou účast, jsem se
již vyjadřoval. Jsem toho názoru, že jsme postupovali správně.
Výklad Ministerstva vnitra ČR
není právně závazný, jak MV
ČR samo uvádí. Jeho stanovisko jsme ovšem neignorovali
a akceptovali jsme jím navržený
postup jako doporučující. Přijde mi úsměvné, že SMM tento
postup napadá, když má samo
„máslo na hlavě“. Před několika
lety byl totiž stejným postupem
odvolán z funkce jednatele společnosti Městské divadlo v Mostě, s.r.o. PhDr. Václav Hofmann.
Tento akt proběhl rovněž bez
projednání a to ani dodatečného
zastupitelstvem. Ptám se tedy,
kde je ten rozdíl? Tehdy považovalo vládnoucí SMM takový
postup za správný, ale kdy už nejsou u moci, tomu takto již není?
Ing. Jaroslav Hrvol byl do
čela městské policie navržen,

protože jej koalice považuje
za odborníka, který svou práci
zvládá velmi dobře, kdy funkci
ředitele fakticky vykonával od
okamžiku rezignace Ing. Jiřího
Hincáka, který byl dříve řízením městské policie pověřen.
Jsem toho názoru, že při jednání zastupitelstva dne 17. 12.
2015 byl všem zastupitelům
poskytnut dostatečný časový
prostor k vyjádření a necítím,
že bych postupoval či reagoval na podněty opozičních
zastupitelů nedemokraticky.
Diskuze k návrhu rozpočtu
města Mostu na rok 2016 byla
ukončena po hlasování v souladu s jednacím řádem. Mohu
se omluvit pouze za to, že jsem
nevyhlásil přestávku na žádost
zastupitelského klubu ANO
2011. To jsem také již při zasedání učinil. Po šestihodinovém jednání plném obstrukcí

jsem si neuvědomil, že tento
klub o přestávku dosud nežádal a měl jsem za to, že je nutné
postupoval dle jednacího řádu
a tedy nechat o druhé žádosti
na přestávku pro poradu klubu hlasovat. Plně respektuji
demokratické principy této
společnosti a nevyhýbám se
společnému jednání. Zvažuji
rovněž právní korky v podobě
žaloby na ochranu osobnosti
v návaznosti na obvinění z nedemokratičnosti.
Jan Paparega,
primátor města Mostu

AUTODROM sníží nadměrný hluk
MOST - Vedení společnosti AUTODROM MOST přijalo konkrétní
opatření, která by měla v dohledné době snížit hladinu hluku při závodech, trénincích či testování vozů a motocyklů na okruhu v areálu
autodromu. Právě na nadměrný hluk si stěžují obyvatelé mostecké
městské části Souš, jejichž domy s autodromem sousedí.
Opatření se týkají přísnějších limitů hluku pro formulové
a cestovní vozy, které stanovila
Federace automobilového sportu Autoklubu České repubiky.
Přísnější limity musejí dodržovat i závodníci na motocyklech.
„V případě, že stroj stanovenou
hranici hluku překročí, bude vyloučen z provozu do doby, než
jeho majitel či stáj zjednají nápravu,“ vysvětlil sportovní ředitel společnosti Autodrom Most
Michal Marek.
Autodrom se dále zavázal
k pravidelnému individuálnímu
měření hluku vybraných strojů
při vjezdu na závodní dráhu,
které bude snímat web kamera.
Měřit se bude i na hranici pozemku. Ke statickému měření
autodrom koupí dva speciální
měřicí přístroje, za více než milion korun.
Jednou za rok, a to v době provozu na závodní dráze, určení
pracovníci společně se zástupci města a představiteli spolku
Zdraví pro Most změří hladiny
hluku ve vybraných oblastech.
Výsledné hodnoty budou slou-

žit jako podklad ke zpracování
dalších případných opatření.

„Expertními firmami si také
necháme zpracovat analýzu šíření hluku, z níž by měly vzejít
návrhy na snížení jeho hladiny. Například formou výsadby
zeleně či vybudování zemního
valu ve vhodné lokalitě,“ doplnil
Michal Marek a dodal: „Snahu

o korektní vztahy s obyvateli žijícími poblíž areálu autodromu
deklarovalo vedení společnosti
také nabídkou celoročního bezplatného vstupu na všechny akce.
Této možnosti využilo zatím na
120 lidí“.
(nov)

napsali jste nám
Rituál v sauně
Je neděle 11.30 hodin. Sympatická saunérka Renáta zve
návštěvníky na rituál. Zájemci
se nahrnou do jedné kabiny. Je
nás tolik, že není málem kam
si sednout. Renáta se představí. Je ve slušivých květovaných
šatech. Zazní uklidňující tóny
relaxační hudby. Všichni bezděčně zavírají oči a jsou v očekávání věcí příštích. Dočkávají
se. Renáta v několika etapách
pokropí rozpálená kamna vonnými esencemi. Repertoár vůní
má prý široký. Dnes jsme byli
obdařeni bylinnou směsí, vánoční vůní a dvěma klukům
byla určena vůně čokolády. Ale
i my dospěláci jsme čokoládu
oceňovali. Každé pokropení ka-

men Renáta umocňuje graciezními rozmachy ručníkem, a tak
o vůni nepřijdou ani ti, kteří
sedí nahoře. Když už se zdá,
že rituál končí, přinese Renáta
džber napněný kostkami ledu.
Každý si nabere hrsti a chlad nechá na svém těle působit. Tak to
vážně nemá chybu. Rituál končí.
Pocity jsou tak příjemné, že by
to chtělo standing ovation. Ale
jsme v sauně, a tak zní děkovný
a upřímný potlesk.
P. S. Řeč je o Aquadromu
a já si dovolil zapomenout na
cyklisty. Ale hned to napravuji.
Cyklisté, když bude venku tak
nevlídno, že si do pedálů nešlápnete, vlezte na Aquadromu do
bazénu a pod vodou vás čekají
bicykly. Stačí nasednou a šlapat.
Jaroslav Šíma

Sportovní hala:
Splašky na hrací ploše
a ucpané toalety
MOST – Sportovní hala v Mostě má pár let po velkolepé rekonstrukci závažné problémy
s kanalizací. Ta je totiž původní,
zastaralá, a velmi často poruchová. Sportovci tak prý mají
o zážitky postaráno. Často bývají ucpané toalety a splašky se
dokonce dostávají až na hrací
plochu.
Město Most proto v návrhu
rozpočtu na letošní rok počítá
s rekonstrukcí kanalizace. Na
její opravu je vyčleněno zhruba
sedm set tisíc korun. „Kanalizace je velké a problematické
téma. Byli jsme zaraženi, že
v rámci velké rekonstrukce sportovní haly v řádech stamilionů
se ponechala stará kanalizace
a nyní s ní má vedení sportovní haly obrovské problémy a to
už od samého počátku,“ sdělil

náměstek primátora Marek
Hrvol. Město již řešilo několik
oprav kanalizace. Pokaždé se
ale objevily problémy se splašky nanovo. „Ročně platíme 200
tisíc korun za vysokotlaké čištění. Po velké akci, kdy máme
větší počet účastníků-sportovců
a návštěvníků, se pravidelně
projevuje ucpávání sociálního
zařízení. Toalety jsou absolutně
mimo provoz. Došlo například
k vyplavení splašků na sportovní plochu, kterou využívají
gymnastky. Stav je už neúnosný.
Dohodli jsme se proto na částečné výměně kanalizace. Chceme
předejít výdajům, které každý
měsíc vynakládáme na nějaké
prozatímní řešení,“ potvrdil ředitel Sportovní haly Most a zastupitel Petr Formánek (Sč.cz).
(sol)
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Mostecká vládo,
odpověz!

Jednání zastupitelů: „To byla fuška!“
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Odchod z hospice
Blanka Nešporová ze SMM
si postěžovala na své odvolání
ze správní rady hospice. „Řekl
jste, že to bylo pro nepráci. V důvodové zprávě bylo, že je to součást koaliční smlouvy. Chci proto
požádat, protože jsem ještě v jedné organizaci města, a to školské
radě při 1. ZŠ v Mostě, že tímto
na tuto funkci rezignuji.“

Parkoviště „na
černo“?
Jan Schiller ze sdružení
ANO se na zastupitelstvu zajímal o vznikající parkoviště
v ulici K. H. Borovského. Dožadoval se odpovědi od vedení
města: „Toto parkoviště či zpevněnou plochu tu dělali pracovníci
technických služeb. Zajímalo by
mě, kdo to nařídil a na základě jakého povolení tato plocha
vznikla, z čeho byla akce financována a kolik to stálo.“ Primátor
přislíbil písemnou odpověď ve
lhůtě třiceti dnů. S tím se ale zastupitel nespokojil. „Zjistil jsem,
že se jedná o černou stavbu, takže odpověď ve lhůtě třiceti dnů se
mi zdá až moc. Proto vás žádám
o zvukový záznam ze zastupitelstva a s těmito podklady bude
klub podávat trestní oznámení
na neznámého pachatele,“ upozornil Jan Schiller. O parkoviště
se zajímala rovněž i zastupitelka
Irena Čapková ze SMM. Ta žá-

dala vedení rovněž o vyjádření
k této věci. „Chtěla jsem s tímto
dotazem vystoupit zrovna tak.
Ptali se mě na to totiž obyvatelé
z bloku 518, kteří informovali
nejen o tom, že tam tato plocha
vznikla, ale i o tom, že je zde
značka zákaz vjezdu,“ doplnila
zastupitelka Čapková.

Columbo
v orgánech
K personálním změnám ve
statutárních orgánech s majetkovou účastí města vystoupil
v diskusi zastupitel Miroslav
Fencl (SMM). Nezdálo se mu,
že byl z orgánů Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova a.s. odvolán zástupce Lubomír Jiřík a následně zvolen
do orgánů společnosti Mostecká bytová. „Lubomír Jiřík jako
specialista na dopravní podnik
přestoupil do Mostecké bytové.
Je mi to divné. Tento pán bydlí
v Košťanech, s Mostem nemá nic
společného, s Mosteckou bytovou
také ne. Je mi líto, že zastupitelé
nechají člověka, který není zastupitelem a nebydlí ani v Mostě,
aby byl součástí statutárního orgánu,“ kroutil hlavou Miroslav
Fencl. „Paní Columbovou také
nikdo neznal. Možná by bylo
vhodné, aby nám pana Jiříka
také někdo představil, abychom
věděli, o koho se jedná,“ dožadoval se.
(sol)

MOST – Poslední zasedání mosteckých zastupitelů loňského roku
bylo rekordně dlouhé. Politici jednali nejdéle za posledních několik
volebních období. Zasedání začalo úderem desáté hodiny dopolední a trvalo téměř osm hodin.
Vyhrocené diskuse a politické
šarvátky mezi opozicí a koalicí
provázely většinu bodů programu. Hlasováním nakonec prošel
i nejzásadnější bod, návrh rozpočtu na rok 2016, i to i přesto,
že opozice hlasovala proti. Zastupitelé po plamenných diskusích podpořili nakonec i změny
ve složení finančního výboru,
z něhož byl odvolán Adolf Sigmund, Živko Iliev, Lubomír
Mejstřík, Hana Aulická Jírovcová a Jiří Novák a na jejich místa
dosazeni Karel Novotný, který
se stal i jeho předsedou, Gabriela Nekolová, Václav Hofmann
a Vendulka Balášová. Z kontrolního výboru zastupitelé odvolali
Zdeňka Brabce a Václava Hofmanna a jmenovali jeho členy
Jána Vagašiho a Josefa Tancoše,
který se stal předsedou. Zvedli
ruku pro pouhé tři termíny zasedání zastupitelstva v I. pololetí letošního roku. Neakceptovali
návrh Jana Syrového z opozice,
který navrhoval, aby se zastupitelstvo scházelo vždy jednou

za měsíc. Prošel také návrh na
delegování zástupců do orgánů
společností s majetkovou účastí
města Mostu. Navzdory výhradám opozice kvůli možnému
střetu zájmů pověřili řízením
Městské policie v Mostě Jaroslava Hrvola. Hlasováním prošlo
poskytnutí dotace společnosti
PONTE records na podporu

internetového portálu ve výši
sto tisíc korun a stejná částka
poputuje i mosteckému hospici na provoz, a to z prostředků
darovaných Vršanskou uhelnou. Ze správní rady Hospicu
v Mostě odvolali politici Blanku
Nešporovou a nově delegovali
na dobu tří let Danu Reinerovou. Podpořili také i odpuštění
poslední splátky hospicu a to ve
výši šesti set tisíc korun. Navýšili úhradu prokazatelné ztráty
z provozu MHD za rok 2015
zhruba o tři miliony korun. Bez

debat se neobešla ani směna
pozemků související s budovou
infekčního oddělení, odkup
kontroverzních bloků ve 2B,
novela vyhlášky, jíž se zdražila vyhrazená parkovací místa
a neposledně i zrušení likvidace
Mostecké bytové.
Další zastupitelstvo města
Mostu se bude konat 25. února,
již opět tradičně od 15 hodin.
Vzhledem k napjaté situaci na
mostecké politické scéně lze
očekávat, že jednání bude opět
velmi zajímavé.
(sol)

Poslední jednání
mnohahodinového zastupitelstva
provázela nervozita a únava.

 VYHRAZENO PRO OBČANY
Začátek zastupitelstva bývá vyhrazen diskusi občanů. Ačkoliv
se dalo očekávat, že díky několika kontroverzním bodům bude
v sále veřejností nabito, občanů
přišlo poskrovnu. Příčina mohla
být i kvůli nezvyklé hodině konání zastupitelstva, které primátor
posunul z třetí hodiny odpolední
na deset hodin dopoledne.

„Protestujeme
proti zdražování
parkovného!“
V diskusi občanů vystoupila
seniorka z bloku 731 na Liščím
Vrchu. Protestovala proti zdražení vyhrazených parkovacích
míst. „Zásadně protestuji proti
zvýšení parkovného. Mám penzi
8 000 korun a parkování se zvyšuje na deset tisíc. Svého muže
si hýčkám, protože je mu 75 let,
ale je mi líto dávat tolik peněz,“
lamentovala žena a dále dodala: „Vidím, že nikdo z těch 1 200
lidí, co si platí parkovné, tady
dnes není. Jen já, sedmdesátiletá
ženská, která proti tomu bojuje.
V ulici Marxe máme sedm vyhrazených míst pro ZTP a jediná
já nemám vozíčkářský průkaz,
i když jsem nemocná.“

Zastupitelstvo moc
brzo
Se dvěma příspěvky vystou-

pil i Mostečan Martin Domín.
Vyjádřil nesouhlas, že zastupitelstvo bylo vyhlášeno na desátou hodinu dopolední. „Jen
málokdo si může dovolit uvolnit
se z práce. Já nemít benevolentního zaměstnavatele, který mne
uvolnil, tak se také nedostavím.
Jak vidíte, někteří zastupitelé
také nemohli být uvolněni z práce. Mám k tomu proto velké výhrady.“ Primátor Jan Paparega
vzápětí na jeho připomínku reagoval: „Dnešní čas byl upraven
v návaznosti na to, že se minulé
zasedání nekonalo.“

Nemusím být
zahradníkem
Martinu Domínovi ležela
„v žaludku“ také probíhající
revitalizace sídliště Výsluní.
„Nemusím být zahradníkem,
abych věděl, že strom vysazený
dva metry od panelového domu
není dobrý nápad. Nemusím být
ani zahradníkem, abych nevěděl,

že ten strom nebude vždycky tak
malý, jak byl vysazen. Jednou vyroste a bude stínit do bytů. V těch
se nebude dát větrat, protože jejich semena, kterými se rozmnožují, nám na podzim nalétají
do bytů a budeme jich mít plný
dům,“ řekl. Nelíbilo se mu také,
jaké druhy dřevin se na sídlišti
vysazují. „Nemyslím si, že by byl
topol vhodný na sídliště. Roste
velice rychle a rychle také odumře, takže se potom bude muset
nějakým stylem zase revitalizovat a předělávat. Ostře s tím nesouhlasím, hlavně proto, že stromy jsou zasázeny nahusto vedle
sebe a blízko domů,“ řekl dále.
Postěžoval si také na nepořádek
na sídlišti při sázení. „Nejsem
spokojen ani s tím, že se vysází
stromy, zahrabou se kůrou a všude na chodnících je bahno, které
si pak na botách nosíme domů.
Uklízečky, které si my platíme,
aby se pak z toho zbláznily,“ uzavřel obyvatel sídliště Výsluní.
(sol)

Most startuje rok 2016 se
schodkovým rozpočtem
MOST – Rozpočet města Mostu na rok 2016, tak jak je schválený,
bojkotovala mostecká opozice. Rozpočet je schodkový. Celkové příjmy města jsou v něm nižší než výdaje.
Návrh rozpočtu na letošní rok
provázela dlouhá a vyostřená
diskuse zastupitelů. Padly například připomínky a podněty
k přerozdělení peněz do mosteckého fotbalu či dámské házené.
„Přerozdělení financí v některých
mosteckých sportovních klubech,
například částka Fotbalové akademii Josefa Masopusta ve výši
více než pěti milionů korun, mi
přijde údivné. Financování je
neprůhledné. Stejně tak je zarážející, že Baník Souš dostane dotaci ve výši jen 1 300 000 korun.
Tato dotace se neustále snižuje
a tato částka je pro klub likvidační. Myslím si, že je to záměr,“
kritizovala zastupitelka a předsedkyně zastupitelského klubu
KSČM Hana Aulická Jírovcová.
Zajímalo ji mimo jiné také přerozdělení peněz pro jednotlivé

mostecké mateřinky, nebo také
zakoupení vozidla za milion korun pro primátora a vedení města. Sprchou dotazů poté střídavě
častovala vedení města Hana
Aulická s Berenikou Peštovou
(ANO). Diskusi k rozpočtu ale
ukončil zastupitel za Sč.cz Sáša
Štembera, který vznesl návrh na
její ukončení. To se ale opozici
nelíbilo. Jednotliví předsedové
klubů za KSČM, ANO a SMM
vystoupili s nesouhlasným stanoviskem a odmítli rozpočet
podpořit. „Mrzí mne a nepamatuji se, že by někdy byla ukončena diskuse k rozpočtu, a to navíc
diskuse zastupitelů. Je to škoda.
Tento rozpočet posílá stovky milionů korun do společností města.
My máme v ruce právní stanovisko, že zvolené řešení není správné
a je zde velké riziko zneplatnění.

Nechceme být na počátku laviny
těchto neplatných rozhodnutí a případných možných škod,
které tak mohou vznikat. Za náš
klub proto tento rozpočet také
nepodpoříme,“ zdůvodnil nesouhlasné stanovisko s rozpočtem například předseda klubu
za SMM a zastupitel Jan Syrový.
Berenika Peštová žádala ještě před konečným hlasováním
o pauzu, kterou jí však primátor
neumožnil. Rozpočet nakonec
prošel (23 pro, 11 proti a 3 se
zdrželi).
Po přestávce, která následovala po schválení rozpočtu, se
Jan Paparega zastupitelce Berenice Peštové za upření jejího
práva na přestávku omluvil.
Celkové příjmy města jsou
v rozpočtu vyčísleny na 997 504
tisíc korun, výdaje potom na
1 029 976 tisíc korun. Schodek
rozpočtu ve výši 32 424 tisíc korun chce město uhradit z přebytků z minulých let.
(sol)
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Mezi děvčaty

Město Most odkoupilo zpět do svého
vlastnictví kontroverzní bloky ve 2B.

Ze 2B vyloučená lokalita nebude
MOST – Město Most se definitivně stalo majitelem domů číslo 31,
34 a 35 ve čtvrti 2B. Koupilo je od společnosti EUROMIT za zhruba
jedenáct milionů korun.
K odkupu domů má ale výhrady mostecká opozice. „Myšlenka je určitě dobrá, protože
s těmito třemi bloky a jejich
nerekonstrukcí se potýkáme ve
městě již delší dobu. Mrzí mě
pouze, že tato věc nebyla prodiskutována v komisi hospodaření
z důvodů časových a ještě víc, že
nebyla utvořena pracovní skupina. Cena je relevantní, navíc je
rozložena do několika let. Ruku
v ruce by ale měl být s těmito ob-

jekty i nějaký záměr. Co se s těmi
objekty bude dělat? Město nemůže jen skupovat prázdné objekty.
Mělo by vědět, jak s nimi bude
dál nakládat, a proto by měla
být funkční pracovní skupina,“
komentovala zastupitelka Hana
Jeníčková (SMM). Jan Schiller
za ANO požadoval, aby se do
usnesení doplnilo, že objekty
po odkupu město zbourá a na
místě vznikne park. To ale primátor odmítl s tím, že je zbyteč-

né dávat předem městu závazky.
O pracovní skupině se ale prý
bude uvažovat.
Opoziční zastupitelé také
před rozhodnutím o odkupu
navrhovali využít domy ve 2B
pro potřeby seniorů, a to především kvůli jejich dostupnosti
a blízkosti k MHD. „Navštěvovali jsme penzion pro seniory
v Albrechtické ulici. Jediné, na
co si senioři stěžovali, bylo to, že
mají daleko k autobusu, k tramvaji a stejně tak i pro případné
návštěvy. Budova infekce je ještě
v hůře dostupnější lokalitě a tento problém by se tu ještě násobil,“

připomíná zastupitelka Irena
Čapková s tím, že město v minulosti kupovalo navíc i blok 60
v ulici Táboritů, který se nachází
přímo naproti objektům ve 2B.
„Na tento objekt je i projektová
dokumentace. Jakým způsobem
chce město s tímto domem pokračovat? I bloky 31, 34 a 35, pro
které také zatím nemáte využití,
by byl penzion o zcela jiné dostupnosti, stejně jako blok 60,“
domnívá se zastupitelka a podotýká: „Budova infekce a jen
její hlídání spolkne ročně kolem
jednoho a čtvrt milionu korun!“
(sol)

Mostecká bytová: Rušíme, co jsme zrušili
MOST – Svou stoprocentní akciovou společnost Mosteckou bytovou
město Most nakonec „nechá žít“. Společnost je v dobré kondici a tak
zastupitelé rozhodli o zrušení likvidace a pokračování její existence.
Kolem likvidace Mostecké
bytové se strhla mezi zastupiteli žhavá debata. Ještě před pár
měsíci totiž chtělo město Mosteckou bytovou zlikvidovat. Teď
ale nastal obrat. Opozice chtěla
vědět, proč se vedení města tak
náhle rozmyslelo. „Mostecká
bytová je v současné době v dobré kondici. Firma má provozní
výsledek plus pět a půl milionu
korun. V účetní uzávěrce jsme
ve ztrátě necelých pět milionů
korun. Tuto ztrátu ale zapříčinil
prodej bytového domu na začátku loňského roku. Pokud by
prodej nebyl, byla by firma ke
konci roku 2015 v plusu, a to pět
a půl milionu korun. Pracovali
jsme na tom, abychom dosáhli

těchto výsledků spolu s akcionářem. Snížil se počet zaměstnanců, kontrolovali a omezili jsme
údržbu a v plusu jsme byli i díky
snížení počtu orgánů společnosti,“ uvedl likvidátor společnosti
Jaroslav Kudrlička.
Šéf finančního odboru Petr
Krupička na vysvětlenou dodal:
„Zjistili jsme, že společnost nemusí být v likvidaci, aby finanční prostředky mohly být staženy
a převedeny majiteli. Jde to udělat v průběhu normálního života
společnosti a pouze snížením základního kapitálu. Tato varianta
se jevila jako optimální.“ To ale
zpochybnil komunista Václav
Jírovec. „V představenstvu Mostecké bytové jsem působil, a to

v době kdy se rozhodovalo dát
ji do likvidace. I když jsem s tím
nesouhlasil, přesto se to událo.
Když jsem vstoupil do rady města před rokem, chtěl jsem, aby
se Mostecká bytová vrátila tam,
kde byla. Na to jsem ale dostal
odpověď, že by to bylo složité
a že se věc nechá rok běžet a pak
se uvidí. Uplynuly čtyři měsíce
a najednou to všechno jde. Přijde
mi to podezřelé, a proto se zdržím hlasování,“ uvedl zastupitel
za KSČM.
Hanu Aulickou Jírovcovou
také ještě zajímalo, jaký dopad bude mít toto rozhodnutí
pro rozpočet na rok 2016, zda
město již splatilo Mostecké bytové půjčku ve výši 97 milionů
korun a případně kolik peněz
ještě musí splácet a jakou formou. „Máme dnes na účtu kolem 137 milionů korun. Jsou to

rezervované peníze, z kterých se
živí provoz. Město splácí půjčku
podle uzavřené smlouvy. Lhůta
pro splacení půjčky je rok 2016.
Z 97 milionů korun nám město
dluží cca 26 milionů korun,“ odpověděl Haně Aulické Jaroslav
Kudrlička. Náměstek primátora
Jaroslav Hrvol k tomu ještě dodal, že v rozpočtu města je na
splátku vyčleněna částka kolem
19 milionů korun. „Je to nižší
částka. Splátky nejsou pravidelné, ale vždy když dostane město
dotační prostředky, tak se snažíme tyto peníze postupně převádět na Mosteckou bytovou,“
doplnil ještě na vysvětlenou šéf
finančního odboru Krupička.
Zastupitelé také delegovali nové
zástupce do představenstva společnosti, a to ve složení zastupitelky Libuše Hrdinové, Marka
Leštiny a Lubomíra Jiříka. (sol)

Město Most má infekci! Ale co s ní?
MOST – Hned několik objektů na území města Mostu aspiruje na
dům pro seniory s pečovatelskou službou. Kromě tří vybydlených
bloků ve čtvrti 2B se může na dům pro seniory proměnit i bývalý
objekt infekce.
Zastupitelé totiž odsouhlasili směnu městských pozemků v ulici J. Fibicha za budovu
bývalé infekce s přilehlým pozemkem v majetku společnosti
Krajská majetková. Infekce je
tak města Mostu. Zda ale v budově bude zamýšlený pečovatelský dům, zatím není zcela
jasné. Opozice má totiž proti
těmto plánům velké výhrady
a nesouhlasila ani se směnou
pozemků. „Nevíme, co se s tímto
objektem oficiálně plánuje. Je zde
fakt, že se zvýší provozní nákla-

dy a ohromné budou i finance
na rekonstrukci. S tím nesouhlasím,“ vznesla protinávrh na
neschválení směny pozemků
zastupitelka Hana Jeníčková
ze SMM. Zajedno s ní byl i její
stranický kolega Milan Hrib.
„Proč kupujeme něco, co nepotřebujeme?“ ptal se. Koaliční
zastupitel a radní Daniel Drtík
ale v debatě podotkl, že současný správce a majitel objektu
deklaroval jednoznačný zájem
budovu nabídnout městu, anebo ji za jakýchkoliv podmínek

odprodat. „Vzhledem k tomu,
že v Mostě řada objektů hrozí
rizikovým využitím a infekce,
která je s řadou malometrážních

prostorů stejným rizikem, aby
nedošlo k rozšíření problematické lokality, vyhodnotili jsme
směnu jako výhodnější. Aby nad
ní město neztratilo kontrolu,“
uvedl zastupitel Drtík a ještě
dodal: „Chápu, že nemůže být
v každé volné budově penzion,
nicméně se ukáže, jaké využití
bude optimální.“ Zastupitelka
Hana Aulická ale oponovala, že
obavy, aby se z infekční budovy
stal dům pro nepřizpůsobivé,
jsou zbytečné. „Je to v majetku
Krajské majetkové a ta nemá
zájem prodat ji někomu, kdo by
s tím mohl nekale manipulovat,“
uvedla Hana Aulická. Protinávrh opozice na neschválení
směny neprošel.
(sol)

Miloš byl splnění jejích snů.
Už nebyl úplně mladý, věděl, co
od života chce. Měl dobré postavení, vliv a úroveň. Navíc dobře
vypadal. Poznali se spolu na dovolené v Řecku. Ona tam byla
sama, on tam byl také sám. Nakonec to byla nejkrásnější dovolená
v jejím životě. Miloš
byl pozorný, laskavý, štědrý. Milovali
se hned první večer
a jí to nepřipadalo
nijak
nemorální.
Byl skvělý milenec,
který ji uspokojoval jako nikdo před
ním. Po návratu
domů se nepřestali
scházet. Bral ji do
divadla, na koncerty. Hráli spolu tenis
a golf. Vozil ji v noci
domů a zůstával do rána. Bydlel
ve velké vile, ale tam ji pozval až
po ročním vztahu. V domě s ním
bydlela jeho matka. Těšila se, až
se s Vilmou seznámí. Miloš o ní
mluvil často a vždy velmi hezky.
Vilma byla starší, ale velmi udržovaná a krásná dáma. Několikrát ji viděla s Milošem ve společnosti. Byla jí sympatická. Po
prvním seznámení názor zcela
změnila. Vilma se k ní chovala
s povýšenou laskavostí. Mluvila
s ní, jakoby byla jen chvilkovým
rozmarem jejího syna. Vyžadovala od syna veškerou pozornost.
Letmo se ho dotýkala, usmívala
se na něj, když mluvil, hleděla
mu upřeně do očí. Najednou
se cítila ve společnosti Vilmy
a Miloše zbytečná. Miloš se soustředil na svou matku víc než na
ni. Po prvním společném večeru
ji odvezl domů, ale hned se vrátil. Přesně podle přání své matky.
Když byli spolu sami, byl Miloš
stejně skvělý jako dřív. Rozhodla
se, že se nebude Vilmou zabývat.
Užívala si vztah s Milošem, jak
jen to bylo možné. Když zjistila,
že je těhotná, byla šťastná. Čekala
Milošovo dítě a plánovala, jak se
vezmou a nastěhuje se do Milošova domu. S Vilmou ve svých
představách vůbec nepočítala.
Milošova matka by se měla podle ní přestěhovat jinam a nechat
mladé, ať si užívají rodiny. Miloš
na zprávu, že bude otcem, reagoval také velmi potěšeně. Zahrnul
ji pozorností, dárky, láskou. Požádal ji o ruku. Zdálo se jí, že nic
nemůže pokazit jejich vztah. Až
do chvíle, než novinku oznámili
Vilmě. Dívala se na ni zle a s odporem. Čišelo z ní tolik chladu,
až se otřásla zimou. Vilma suše
prohlásila, ať si Miloš dělá, co
chce, ona ale s tak nevyrovnaným
sňatkem nesouhlasí a z domu se
stěhovat nebude. Pak odešla a za
ní zůstalo jen ticho a hustá atmosféra. Miloš byl nejistý, nevěděl,
jestli má běžet za matkou, nebo
zůstat s ní. Nakonec se zvedl,
omluvil a odešel za Vilmou. Zůstala sama v salónu a nechápala
reakci svého partnera ani jeho
matky. Po hodině čekání se sbalila a odešla. Nakonec se vše urovnalo a s Milošem začali plánovat
svatbu. Ty rozpaky ze začátku
ale nikdy nezapomněla. Když se
nastěhovala do Milošova domu,
změnil se její život na ruby. Vilma jí neustále dávala najevo, že
je paní domu a ona jen návštěva. Několikrát se s ní pustila do
křížku, ale Miloš se vždy postavil
na stranu své matky. Byla z toho
zoufalá. Doufala, že po svatbě
se vše změní, ale bylo to ještě
horší. Vilma řekla Milošovi, že
by se měl vyvarovat intimností,
dokud se nenarodí dítě. A Miloš
ji poslechl. Najednou byla sama.
Miloš pracoval do večera, spát
chodil do pokoje pro hosty, aby

5
SOUDNIČKA
ji nerušil. Vilma ta ji přehlížela
a ani se nesnažila se přetvařovat.
Když se sešli u společné večeře,
usmívala se Vilma na Miloše,
dotýkala se ho, strhávala na sebe
veškerou jeho pozornost. Na ni
už toho moc nezbývalo. Řekla si,
že už takhle dál žít
nemůže. S Milošem
si musí promluvit.
Ten večer přišel
domů hodně pozdě.
Čekala na něj v ložnici, kam většinou
zašel, aby ji alespoň
políbil na dobrou
noc a promluvil s ní
pár slov. Slyšela, jak
si nalévá skleničku,
pak klaply dveře od
koupelny a začala
šumět sprcha. Rozhodla se, že tentokrát ho odejít
nenechá. Přiměje ho, aby se s ní
miloval. Miloš vyšel z koupelny,
ale do ložnice nedošel. Napínala
sluch, ale Miloš zmizel v druhé
části domu, který obývala Vilma. Vstala z postele a vydala
se za ním. Šla tiše a po tmě. Ve
Vilmině ložnici se také nesvítilo. Napadlo ji, že se spletla,
Vilma spí a Miloš šel do svého
pokoje. Pak ale uslyšela ty zvuky. Neklamné zvuky sexu. Nemohla tomu uvěřit. Pootevřela
tichounce dveře. Chtěla to vidět,
přesvědčit se. Miloš byl se svou
matkou v posteli, oba nazí. Milovali se a její přítomnosti si vůbec nevšimli. Zvedl se jí žaludek,
zděšeně si přitiskla dlaň na ústa,
aby nevykřikla. Když se trochu
vzpamatovala, stejně tiše zavřela
dveře a jako ve snách odešla do
ložnice. Seděla na posteli až do
rána. Necítila chlad. Přemýšlela
o své situaci. Čeká dítě s mužem,
kterého si bere do postele jeho
vlastní matka. Matka, která ji
nikdy nepřijala a nemá ráda ani
její dítě. Nakonec donutí Miloše,
aby ji opustil. Zůstane s dítětem
sama. Cítila, jak v ní vzrůstá vlna
nenávisti. Nejraději by Vilmu
zničila, roztrhala na malé kousky, sprovodila ze světa. Pak by
bylo vše, jak má být. Miloš by
patřil jen jí. Nikdo by jí ho nebral, nikdo by se mezi ně nestavil
nenormálním, nezdravým způsobem. Čím víc o tom přemýšlela, tím jí bylo jasnější, že to musí
udělat. Musí se Vilmy zbavit.
Stačí jen vymyslet způsob, jak to
udělat. Nakonec se rozhodla pro
požár. Až nebude Miloš doma.
Vilma špatně spí, bere si prášky
na spaní. Až usne, odnese do její
ložnice aromalampu se svíčkou,
vyleje olej a zapálí dům. Bude to
nehoda. Stejně ten dům nemá
ráda. Chce žít s Milošem někde
jinde, bez stínu jeho matky. Ten
večer šla spát Vilma brzy. Chvíli
počkala a s připravenou lampou
olejem a svíčkou se vydala k ní
do pokoje. Vilma spala hlubokým spánkem ovlivněným farmatiky. Rozlila olej u její postele,
lahev od oleje položila na zem.
Zvrhla lampu a zapálila svíčku.
Olej začal hořet rychleji, než čekala. Chytila pokrývka, závěsy.
Vilma se neklidně pohnula. Všude se šířil dusivý dým. Spokojeně
pozorovala plameny. Pak chtěla
vycouvat do chodby. Najednou
se jí zatočila hlava. Nemohla
dýchat. Pokoj byl plný dýmu.
Upadla na zem a ztratila vědomí.
Když přijel Miloš domů, byli už
kolem domu hasiči. Hořela jedna část vily. Sevřelo se mu srdce.
Tam měla své pokoje jeho matka.
Hasiči pro něj ale měli zprávu
stokrát horší. V domě našli dvě
mrtvé ženy. Nepodařilo se zachránit ani jeho matku, ani jeho
manželku.
(pur)
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Vážení spoluobčané, přátelé,
na prahu roku nového je dobrým zvykem ohlédnout se za
rokem uplynulým a pojmenovat vše významné, co nás v roce
příštím očekává.

V Mostě byl první Adam
MOST - Letošním prvním mosteckým miminkem je Adam
Tokár. Narodil se 1. ledna v 02. 50 hodin, vážil 3,2 kilogramu
a měřil 50 centimetrů. „Už je to moje třetí dítě, doma na něho
čekají dva starší bráškové Nikolas a Šfefánek. Porod proběhl bez
komplikací a to, že se Adámek narodí právě prvního ledna, jsme
s přítelem vůbec neplánovali. První termín jsem měla až o několik
dní později,“ řekla maminka Nikola Tokárová. Rodiče prvního
Mostečánka dostanou od města jako bonus finanční dar ve výši
20 tisíc korun. Ten použijí na vybavení dětského pokoje a koupí
z nich například přebalovací pult.
(nov)

V Ústeckém kraji byl první Rudolf
ÚSTECKÝ KRAJ - Poblahopřát prvnímu miminku narozenému v Ústeckém kraji v roce 2016 přišli na oddělení šestinedělí
Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Děčín, o. z. člen rady Ústeckého kraje a předseda
dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s. František Pelant a primátorka statutárního města Děčín Marie Blažková. Malý Rudolf
Hoření se narodil 1. ledna v 1.14 hodin v děčínské porodnici,
vážil 2860 gramů a měřil 50 centimetrů.
Ke gratulaci mamince a prvnímu novorozenci Ústeckého
kraje se připojil i předseda představenstva Krajské zdravotní,
a. s. Jiří Novák: „Chtěl bych mamince i malému Rudolfovi popřát
hlavně pevné zdraví, pohodu, klid a po narození syna i další společné šťastné okamžiky v novém roce. Současně chci popřát všem
maminkám, které porodily a v nastávajícím roce budou rodit
v nemocnicích Krajské zdravotní, jim i jejich novorozencům pevné
zdraví a hodně štěstí.“
Na Nový rok se v děčínské porodnici narodili tři novorozenci.
V celé Krajské zdravotní, a. s., pod kterou spadají porodnice Nemocnice Děčín, o. z., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z. a Nemocnice Chomutov, o. z., se 1. ledna 2016 narodilo celkem třináct
miminek.
(vlk)

Rok 2015 považuji za velmi
vydařený. Ve městě jsme proinvestovali cca 160 milionů korun.
Podařilo se nám získat zhruba
100 milionů korun z různých
dotačních programů, což považuji za opravdu výrazný úspěch.
Mezi nejzásadnější akce, které
se podařilo zrealizovat, patří
určitě rekonstrukce sportovní
haly u Koldomu, Citadely, Alešovy ulice včetně souvisejících
investičních akcí jiných subjektů a mateřské školy Paraplíčko,
dále zateplení penzionů pro
seniory, výstavba šaten ve sportovním areálu na Lomské, revitalizace zeleně u základní školy
s rozšířenou výukou jazyků
nebo v zámeckém parku a také
multifunkční hřiště v Tylově ulici. Jsem ráda, že jsem se s vámi
pravidelně setkávala u různých
příležitostí. Mezi ty nejdůle-

žitější patří otevření zámku
Valdštejnů a následné akce, které zde probíhaly. Ani náměstí
nezůstalo prázdné. Zaplnilo se
například u příležitosti konání
extraligových utkání, oslav hokejového titulu mistra ČR nebo
při Valdštejnských slavnostech,
Svatomichaelských slavnostech
či některých částí programu
Krušnohorských Vánoc. Děkuji
vám za pomoc při dotváření litvínovských tradic i výborné atmosféry, která je s těmito akcemi
ve městě spjata.
Ovšem nesmím zapomenout
také na horší okamžiky, mimořádné události, které město
v roce 2015 zasáhly - výbuch
plynu a následný požár domu
v Janově a havárie v areálu
Unipetrolu. Ráda bych ujistila
všechny spoluobčany, že jsme
pro zdárné zvládnutí těchto situací udělali maximum. Znovu
děkuji všem, kteří se na likvidaci
následků podíleli.
V roce 2016 vedení města zaměří svou činnost zejména do
intenzivní investiční přípravy

revitalizace budov základních
a mateřských škol, rekonstrukce
komunikací a chodníků (např.
v Tylově ulici), dvou strategických investic města – výstavbu
nového bazénu na Koldomu
a výstavbu nového mostu na
křížení ulic PKH/Mezibořská.
Budeme opět usilovat o dotace
na projekty, které jsou již připraveny. Jedná se například
o rekonstrukci obvodového pláště budovy městského úřadu čp.
12 či rekonstrukci strojovny na
Zimním stadionu Ivana Hlinky.
Chceme získat dotaci na demolici vybydlených objektů U Bílého sloupu či v Janově. Přeji si,
abychom v získávání dotací byli
úspěšní stejně jako v roce 2015.
Samozřejmě, že máme v plánu
opravy či rekonstrukce rozbitých silnic, chodníků, veřejného osvětlení i budov v majetku
města. Do toho všeho město
v roce 2016 investuje z rozpočtu
města cca 50 milionů Kč. Dovolte, abych vás pozvala na první
významnou akci v Litvínově
v roce 2016, kterou je olympiáda dětí a mládeže ČR. Bude se
konat v druhé polovině ledna

na zimním stadionu. Dále vás
zvu samozřejmě i na ostatní, již
tradiční celoměstské akce, které
jsou rozprostřeny po celý rok.
V rámci prohloubení spolupráce
s našimi partnerskými městy věřím, že u nich dojde k některým
inovacím.
Na závěr mi dovolte popřát
vám všechno nejlepší v novém
roce, hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a ať se vám splní
vše, co si přejete.
Kamila Bláhová,
starostka města Litvínova

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2016 vstupujeme s optimismem. Věřím, že
se nám letos podaří navázat na
úspěšný loňský rok. Dále chceme pokračovat v obnově města
a budeme usilovat o to, aby Meziboří nadále zůstalo upraveným
a čistým městem, ve kterém se
jeho obyvatelům dobře žije. Na
zásadní akce loňského roku, které přispěly ke zkrášlení města, se
nám podařilo získat dotace. Především musím zmínit realizaci I.
etapy úpravy parku na náměstí
8. května. Za důležité považuji
také zateplení a opravu střechy
Kulturního zařízení Meziboří.
Daří se nám také postupně řešit
problémy s nedostatkem parkovacích míst. V loňském roce jsme
vybudovali dvě nová parkoviště.
Dokončili jsme všechny plánované opravy městských komunikací. Zejména pro naše seniory

jsme vybudovali výtah na městské radnici. Poděkování patří
rovněž Ústeckému kraji a Správě
a údržbě silnic. Nejen, že komunikaci na Okružní ulici udržuje
kraj od doby, kdy ji od města převzal do svého majetku v naprostém pořádku, ale v loňském roce
také zásadní část komunikace
opravil. Věřím, že stejně tak bude
údržba komunikace pokračovat
i letos. Za významný počin pro
celé Meziboří považuji zahájení
činnosti sociálně zdravotnického zařízení SENMED, které ve
městě vybudovala soukromá
společnost. Zrekonstruovala přitom starý a nevyužívaný objekt.
Úspěšně pokračuje rovněž rekonstrukce bývalé střední školy a její
přeměna v Senior park, bydlení
pro seniory. Díky aktivitám soukromých společností se daří řešit
problém s prázdnými a nevyužívanými budovami. Všech těchto

aktivit, které nejen že odvrací
hrozbu, že v Meziboří vzniknou
ubytovny pro sociálně slabé,
ale také do města přináší nové
pracovní příležitosti, si vážíme.
Významnou událostí v Meziboří
bylo v loňském roce také dokončení rekonstrukce úpravny vod,
kterou prováděla Severočeská
vodárenská společnost.

Poděkování na tomto místě
patří všem zaměstnancům města a jeho zařízení, technických
služeb i základní a mateřské školy za jejich práci často nad rámec
běžných povinností. Jen díky
nim je Meziboří čisté a bezpečné
místo pro život. Děkuji také členům Tělovýchovné jednoty Meziboří především za jejich práci
s mládeží, kterou vykonávají ve
svém volném čase bez nároku na
odměnu. Vyzdvihnout musím
rovněž práci Policie ČR a Městské policie Litvínov. Díky nim
patří Meziboří k nejbezpečnějším městům v regionu.
Občanům Meziboří do nového roku přeji, aby se jim v našem městě líbilo a měli stálý
pocit bezpečí. Všem pak hodně
štěstí, pohody, zdraví a osobní
spokojenosti.
Starosta Meziboří
Petr Červenka

Vážení spoluobčané, obyvatelé Lomu,
uplynulý rok, tak jako snad
všechny předešlé, utekl jako
voda. V našem městě byl opět
naplněn budováním, rekonstrukcemi a prací pro naše občany. Podařilo se nám vybudovat
obratiště autobusů u městského
hřbitova tak, aby sem mohly zajíždět autobusy a my tak trošku
ulehčili občanům jejich cestu za
svými zesnulými blízkými. Další velkou akcí byla rekonstrukce
vodovodního a kanalizačního
řadu v ulici Březová, kde jeden
podnikatel doslova vyšplouchl
tamní majitele rodinných domů,
a oni by tak bez naší pomoci

zůstali úplně odříznuti od vody.
Na městském hřbitově jsme
vybudovali nádherná pietní
kolumbária. A tak bych mohla psát donekonečna. V našem
městě zkrátka neustále něco budujeme a naše město zkrášlujeme. Také do roku 2016 máme
opět mnoho plánů. Od rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování odpočinkového a relaxačního parku na Gutmaně, po
rekonstrukce chodníků a místních komunikací až k zateplení
penzionů pro seniory a demolici
zchátralých budov. Chystáme
také vybudování stezky pro pěší
a cyklisty z Lomu do Litvínova okolo Bomby a litvínovské-

ho hřbitova. Novinkou budou
bezúročné půjčky občanům na
zkrášlení jejich domů, například na fasády, okna a další
rekonstrukce. Plánujeme koupit
autobus pro naše děti a seniory,
abychom je mohli dovézt, kam
si přejí. Samozřejmě pro všechny Lomáky připravujeme také
tradiční kulturní akce. Větší
pozornost chceme věnovat provozu lomského informačního
centra. Našemu městu a především jeho občanům Lomákům,
protože město tvoří především
jeho obyvatelé, přeji jen a jen
krásnou a zářivou budoucnost
naplněnou spojeností, láskou,
klidem, pohodou, pochopením,

porozuměním, vstřícností, zdravím a úspěchy.
Kateřina Schwarzová,
starostka Lomu

Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2015 byl prvním
rokem nového zastupitelstva.
Velmi děkuji všem zastupitelům
za práci, kterou pro obec odvádí.
Poděkování patří rovněž všem
obyvatelům Nové Vsi v Horách,
kteří pečují o své domy a jejich
okolí a snaží se o to, aby naše
obec byla příjemným místem
k životu. Loňský rok byl pro nás
příjemný a úspěšný. Podařilo
se nám zrealizovat několik projektů, které přispějí ke zlepšení
života v obci. Mezi nejvýznamnější patří dokončení další etapy
budování parku a centralizace
kulturního dění do středu obce.
Získali jsme starý dům sousedící

s obecním parkem a přestavíme
ho na spolkový dům určený pro
setkávání obyvatel a činnost
obecních spolků. Tímto projektem chceme jejich činnost
podpořit. Spolky jsou pro život
v obci důležité a děkuji všem,
kteří se na jejich práci podílí.
Upravit chceme rovněž zahradu, která navazuje na park. Tu
by měly využívat hlavně děti.
Neméně významné je, že jsme
za dotaci pořídili IVECO kontejnerové vozidlo, štěpkovač
a 82 kompostérů. Kompostéry
rozdáme obyvatelům obce. Díky
projektu hodně ušetříme. Budeme soběstační v oblasti nakládání s bioodpadem. Prostředky na

vyvážení bioodpadu zatěžovaly
obecní rozpočet.
Věřím, že rok 2016 bude
pro Novou Ves v Horách stej-

ně úspěšný. Máme připraveno
několik projektů, díky nimž si
budou lidé v obci k sobě opět
blíž, a obec bude hezčí. Prvním
takovým projektem, se kterým
začínáme už v lednu, je rekonstrukce ordinace praktického
lékaře pro děti i dospělé. Také
v letošním roce nás všechny čeká
hodně práce, aby byla naše obec
krásnější a život v ní příjemnější. Věřím, že se s úkoly vyrovnáme stejně dobře jako v roce
minulém. Všem přeji do nového
roku jen pevné zdraví a optimismus.
David Kádner,
starosta Nové Vsi v Horách

zpravodajství
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Porada zastupitelských klubů byla
hned po začátku jednání.

Litvínov rozporcoval medvěda 2016
LITVÍNOV – Poslední jednání litvínovského zastupitelstva v loňském roce patřilo k nejdůležitějším. Schvaloval se totiž rozpočet
pro rok 2016. Ještě po zahájení jednání ale neměla koalice většinu
a z opozice byla na místě také pouze polovina zastupitelů. Nakonec
se ale zastupitelé sešli téměř v plném počtu a rozpočet pro letošní
rok je na světě.
Nový rozpočet schválili zastupitelé bez průtahů, bez jediného
diskuzního příspěvku a v rekordním čase. Proti byli jen
sociální demokraté a Sdružení
nezávislých kandidátů.
„Při
sestavování rozpočtu jsme dbali
na to, aby byl provozní rozpočet
přebytkový. Nejvýznamnější částí příjmů provozního rozpočtu
jsou příjmy z daní. Prognózy do
příštích let příjmů z daní jsou

run na základní a mateřské školy, 4 milióny korun na veřejné
osvětlení.

Kdo si sáhne do
pokladny
Dceřinky: Na dotacích se
rozdělí 30 miliónů korun. Největší dotace půjdou do dceřiných společností města. Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Rozpočet je schodkový. A to provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 379 300 tisíc korun, na straně výdajů ve výši 362 373
tisíc korun, kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 1 500
tisíc korun, na straně výdajů ve výši 46 295 tisíc korun.
optimistické,“ uvedla vedoucí finančního odboru Jana Lanková.

Kam se bude
investovat?
Mezi nejvýznamnější investice, které jsou zahrnuty do investičního plánu na rok 2016, patří
řešení balastních vod v Žižkově
ulici za 7,5 miliónu korun. Na
komunikace je v plánu investic
16 miliónů korun, 5 miliónů ko-



dostala na zajištění sociálních
služeb 6 miliónů korun, SPORTaS, s.r.o. na úhradu části provozních nákladů společnosti
9 527 tisíc korun a CITADELA
VI. s.r.o. na podporu kulturních
aktivit 3 324 tisíc korun.
Sport: Sdružení sportovních
klubů Litvínov, o.s. dostalo na
podporu výkonnostního a rekreačního sportu členů sdružení
3 milióny korun, Tělovýchovná
jednota Kopisty na dlouhodo-

bou práci s mládeží 100 tisíc
korun, Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. na fotbalovou mládež
2016 400 tisíc korun, TJ Sokol
Litvínov - Lom na podporu
sportovní a spolkové činnosti 90 tisíc korun, HC Litvínov,
sportovní spolek na ledové plochy, pronájmy NP včetně služeb
3 347 tisíc korun. FK Litvínov,
a.s. získal na údržbu sportovních areálů Lomská a hřiště za
ZS I. Hlinky dotaci ve výši 850
tisíc korun.
Sociální služby a školství:
Dotaci získala spoplečnost
Most k naději na projekty:
Centrum pro rodinu a následnou péči ve výši 100 tisíc
korun a Asistent pro terénní
kontakt ve výši 100 tisíc korun,
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. na částečnou
úhradu provozních nákladů
školy 1 900 tisíc korun, Dětský
domov a Školní jídelna Most
na podporu kulturní, pobytové a rekreační akce pro děti
v „Mosťáčku“ 15 tisíc korun;
Svaz důchodců ČR, Regionální
organizace Most Litvínov, o.s.
na zajištění Sportovních her seniorů 2016 20 tisíc korun, Základní umělecká škola Litvínov
na projekty: Koncertní řada
vážné hudby se ZUŠ 2016 20
tisíc korun, The International
Jazz Festival Litvínov 2016 100

tisíc korun, Oblastní charita
Most na projekt Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Domino 100 tisíc korun, Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě na Sociální práce
v ohrožených rodinách 50 tisíc
korun, Občanské sdružení Porozumění na podporu Mateřského centra Klubíčko 100 tisíc
korun.
Kultura: Partnerský spolek
Litvínov, o.p.s. dostal na přeshraniční spolupráci, kulturní
a vzdělávací činnost pro město
Litvínov 500 tisíc korun, Docela velké divadlo Litvínov, o.p.s.
475 tisíc korun a Jaromír Truhlář na Dechovku pro seniory 10
tisíc korun.
Investiční dotace na rok
2016: Tělovýchovná jednota
Kopisty, spolek na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení
a šaten v objektu sportovní haly
TJ Kopisty“ ve výši 150 tisíc korun a Fotbalová škola Litvínov
o.p.s. na projekt „Vybavení objektu šaten v areálu Lomská nábytkem“ ve výši 400 tisíc korun.

Další stavební práce se budou v Žižkově ulici provádět
v jarních měsících. Ulice tak
bude opět opakovaně rozkopaná a neprůjezdná. V jarních
měsících tu město hodlá zatrubňovat balastní vody. Potrubí
bude vedeno mělce k Žižkově
ulici, podchod pod Žižkovou
ulicí bude proveden protlakem
v hloubce pod stávajícími inženýrskými sítěmi. Potrubí bude
vloženo do ocelové chráničky.
Nad protlakem bude zřízeno
spadiště. Potrubí bude dále vedeno mělce areálem SÚS. Dále
bude vedeno v souběhu se stávajícími kanalizacemi přes sběrný dvůr až k Divokému potoku,
kde se napojí atypickou spojnou
šachtou na odlehčovací stoku.

Pochybnosti nad
radou právníka
Pochybnosti nad radou nového právníka města Jana Puldy

z předchozího jednání zastupitelů vyjádřila Hana Žihlová
(Sdružení Litvínováci). „Na minulém jednání nám bylo právníkem města řečeno, že zastupitelé
nemají právní odpovědnost za
své rozhodnutí. Já si prostudovala příručku pro zastupitele
a ta je v rozporu s tím, co tvrdí
náš právník,“ uvedla na jednání
Hana Žihlová. Právník města
podle jejího mínění uvedl zastupitele v omyl a ovlivnil tak hlasování o udělení pokut firmám,
které se zpozdily s dokončením
zakázek.

Chybí přechody
Na chybějící přechody na
zrekonstruovaných
komunikacích kolem základní školy
s rozšířenou výukou jazyků se
přišel zeptat obyvatel této lokality. „Všechny přechody na
Podkrušnohorské ulici a u školy
jsou dokončeny. Vše ostatní jsou
pouze místa pro přecházení, která se neoznačují zebrou,“ uvedla
vedoucí investičního odboru
Hana Nováková.

Opožděná
nahrávka
V diskuzi občanů padlo také
upozornění na to, že na webu
města není zveřejněna audio

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

Kdo nic nedostane
Dotaci naopak zastupitelstvo
nepřiznalo litvínovskému gymnáziu, dále Lince bezpečí a K –
centru a Oblastní charitě Most
na terénní sociální programy.
(pur)

Sexy motor funky rock New York

z jednání litvínovského zastupitelstva

Žižkova opět
neprůjezdná

HAVARIJNÍ SLUŽBA

nahrávka z předchozího jednání zastupitelstva. Ta by měla být
občanům k dispozici až po čtrnácti dnech po jejím pořízení.
Usnesení má být zveřejněno do
deseti dnů.
(pur)

MOST – Lord Bishop. Být skromný, tichý a hodný není jeho
parketa. Záhadný a nenapodobitelný dvoumetrový kytarista
z newyorského Bronxu řádí na pódiu jako raněný tygr. Za uplynulých patnáct let natočil jedenáct CD a odehrál ve čtyřiačtyřiceti zemích více než 3 000 koncertů. Kdo se chce o předchozích
řádcích přesvědčit, má jedinečnou příležitost. Lord Bishop zavítá 18. ledna v 19 hodin do Městské knihovny v Mostě. Vstupné
je 180 Kč, studenti 50 Kč.
(red)
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Spolek plánuje živá
krušnohorská řemesla
LITVÍNOV - Náročný rok má za sebou Partnerský spolek Litvínov.
Spolek se zaměřil především na význam rodu Valdštejnů pro Litvínov, a to v návaznosti na 300. výročí založení Valdštejnské manufaktury a povýšení Litvínova na městys s královskými privilegii.
Akce na toto téma připravuje i pro příští rok. O činnosti spolku jsme
si povídali s ředitelkou Marií Svačinovou.
Nejvýznamnější
loňskou
akcí Partnerského spolku Litvínov je dlouhodobý projekt
Manufaktura. V čem spočívá?
V loňském roce jsme připravili v souvislosti s 300. výročím
založení Valdštejnské manufaktury v roce 1715 výstavu na
toto téma v zámku Valdštejnů.
Podařilo se nám získat sponzory na tuto akci, mimo jiné díky
spolupráci s krajským radním
Martinem Klikou také Ústecký
kraj. Po mnoha a mnoha hodinách usilovné práce se podařilo
realizovat důstojnou výstavu,
která decentně připomíná zašlou slávu, ale především obrovský historický a hospodářský význam hornolitvínovské
hraběcí manufaktury a jejího
zakladatele J. J. Valdštejna. Projekt Manufaktura ale výstavou
nekončí. Bude pokračovat ještě
dalšími výročními doprovod-

nými akcemi a přednáškami
i v roce 2016.
Loňský rok byl pro Partnerský spolek Litvínov náročný
hlavně tím, že jste připravovali
velký projekt při příležitosti
300. výročí založení manufaktury. Co dalšího má spolek „na
svědomí“?
Sídlo spolku se stěhovalo do
zámku Valdštejnů. Dále probíhala pravidelná činnost spolku,
která zahrnuje kurzy a schůzky
s partnery, tlumočení, překlady
pro občany i partnery, právní
poradny a návštěvy zahraničních partnerů. V dubnu jsme se
zúčastnili Křtu pramenů Ohře
v německých Smrčinách, v květnu jsme s malou skupinou navštívili Oederan – Park miniatur
a tkalcovské muzeum, rovněž
v květnu jsme na pozvání spřáteleného partnerského spolku
navštívili s malou delegací Stadt-

bergen a zúčastnili se v rámci
městských slavností Stadtbergenu partnerského setkání všech
měst a spolků, v červnu jsme se
s českoněmeckou skupinou zúčastnili Slavností Ohře v Kadani, v červenci zájezdu do Prahy
při příležitosti jízdy koňského
spřežení se solným povozem
z Halle do Prahy. Tu jsme také
od začátku až do konce spolu
s Destinační agenturou Dolní
Poohří organizovali. Akce měla
velký úspěch ve všech městech,
kudy povoz projížděl, zejména
oceněna byla starostou Prahy 1.
Co připravujete pro letošní
rok?
Kromě pravidelné činnosti a účasti na akcích, jako jsou
například Valdštejnské slavnosti, také projekt „Zaniklé textilnictví v Krušných horách“. To
je zatím pouze pracovní název. Jedná se o projekt z Fondu malých projektů s městem
Oederan. Cílem je zmapovat
historii textilnictví a připravit
nový turistický okruh „Toulky Litvínovem“ – po zaniklých
fabrikách. Dále společně s Destinační agenturou Krušné hory

Na výstavě je možné
vyrazit si originální minci.
plánujeme také výstavu živých
krušnohorských řemesel podpořenou turistickými materiály
přibližujícími řemeslnou tradici
na české i německé straně Krušných hor. Další aktivitou, na
které se bude podílet Destinační
agentura Krušné hory, je plánovaná Noc Valdštejnů na litvínovském zámku, která by měla

Litvínov řekl na chodník NE!

domů. A v tomto případě máme
s chodníkem problém. Poslal by
pan Ziegler lidi, kteří skončí v šest
hodin večer v práci a jdou pěšky
z Litvínova do Meziboří domů ve
tmě po Tesařově stezce?“ podivoval se nad argumenty koaličních
zastupitelů Thomas Sebastien
Müller (ČSSD). Některým zastupitelům také vadilo, že by měl
být chodník na komunikaci, po
které jezdí autobusy. Jiří Biolek
(STAN) nesouhlasil se zúžením
komunikace, což by bylo podle
jeho mínění pro provoz nebezpečné. „K žádnému zúžení nedojde. Komunikace bude naopak
o chodník rozšířená,“ poučil
všechny kritiky, kteří si nepro-

Pro chodník byli sociální demokraté.
studovali předkládaný materiál
Thomas Sebastien Müller.
Chodník o celkové délce 1,7
km má být zřízen na stávající
komunikaci, bude od vozovky
oddělen svodidly, bude provedeno nové značení, zábradlí,

vpustě a další. Součástí záměru
je vybudování nových přechodů
pro chodce a část nového veřejného osvětlení u zastávek autobusů. Na výstavbu chodníku
bude Meziboří žádat o dotaci.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Policie v Mostě obvinila
koncem roku 32letou ženu
z Mostu z přečinu krádeže
a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. Žena měla
při poskytnutí sexuálních služeb okrást muže ze středních
Čech. „Muž ženu oslovil na
silnici I/15 a domluvili si sex.
Podnikavá žena stihla odcizit
nepozorovaně volně položenou
peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební
kartou. Muž odcizení peněženky zjistil poté, co chtěl ženě
zaplatit a vyslovil podezření
z krádeže. To žena odmítla
a vozidlo opustila. Poškozený
se obrátil na policii. Ta nepoctivou ženu vypátrala a nyní
ji stíhá na svobodě,“ popsala
událost policejní mluvčí Ludmila Světláková. Jak naložila
s odcizenými věcmi, policistům nesdělila. Někdo se však
pokusil pomocí odcizené karty objednat neúspěšně zboží
v hodnotě několika desítek tisíc korun přes internet. Případ
je nadále v šetření kriminální
policie.

Za výbuch může
kanystr

Dlouhodobě cenově
dostupné

výstavu obrazů Litvínov v Obrazech X Olbernhau v obrazech,
pozornost zaměříme na propagování a podporu Montanregionu a plánujeme 7. krušnohorské mezinárodní paličkářské
sympozium – bienále ve spolupráci s Novou Vsí v Horách, paličkářskými kluby v Chomutově
a v Karlových Varech.
(pur)

porušené paragrafy
Prostitutka okradla
zákazníka

LITVÍNOV – Nepochopení a neochota ke spolupráci se sousedním
městem byly cítit z projednávání záměru vybudovat chodník mezi
Mezibořím a Litvínovem. Chodník chce vybudovat Meziboří pro
zvýšení bezpečnosti chodců, kteří chodí mezi oběma městy po neosvětlené komunikaci. Litvínov sice se záměrem po vleklé diskuzi
souhlasí, finančně se ale ani na části na svém území podílet nehodlá.
Zejména koaliční zastupitelé
projevili v tomto případě málo
pochopení pro chodce, kteří
míří z Litvínova na Meziboří a naopak. Chodník je podle
některých z nich zbytečností,
protože lidé prý mohou využívat
pro pěší chůzi na Meziboří jiné
cesty. Například lesní neosvětlenou trasu po Tesařově stezce.
Několik dalších cest na Meziboří
připomněli například Roman
Ziegler (ANO) a Erika Sedláčková (KSČM). Roman Ziegler
vznesl protinávrh, aby se město
k záměru připojilo, ale aby se na
celé akci finančně nepodílelo.
„Bez problémů budujeme nové
chodníky v Janově u vybydlených

zahájit pásmo nočních prohlídek zámku se speciálním programem zaměřeným především
na historii zámku a Litvínova.
Partnerský spolek na letošní rok
připravuje také na Valdštejnské
slavnosti ražbu nové mince, která připomene 300. výročí udělení císařského privilegia používat
městskou pečeť s erbem. Dále

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil v těchto dnech stíhání 36leté ženy z Janova. Podle výsledků šetření měla žena
v červenci uschovat ve svém
bytě v pátém patře panelového domu v Janově v plastovém
otevřeném kanystru blíže nezjištěné množství benzinu, který se následně vlivem vysokých
teplot intenzivně odpařoval
a vytvořil se vzduchem výbušnou směs. „Tato směs kolem
3. hodiny explodovala. V bytě
se v té době nikdo nenacházel.
Výbuch zapříčinil vznik požáru a to nejen v bytě obviněné,
ale byl poškozen i majetek bytového družstva,“ připomněla
červencový výbuch policejní
mluvčí Ludmila Světláková. Po
výbuchu byli obyvatelé domu
evakuováni. Následky se od-

straňovaly několik dnů. Došlo
k poškození rozvodů, osvětlení,
elektrických přívodů do bytů,
mechanismů výtahů, stoupaček
vody a topení aj. To vše si vyžádalo opravy družstva, které
vyčíslilo škodu na částku vyšší
než 1 700 000 korun. Následkem exploze, kdy došlo k rozmetání různého materiálu do
okolí domu, byla poškozena
i dvě osobní auta a jejich majitelé vyčíslili škodu na částku
40 000 korun. Žena je obviněna
z trestného činu poškození cizí
věci.

Od těhotné
přítelkyně ho
odtrhli až strážníci
Litvínovské strážníky na pomoc přivolala žena z Třebušické
ulice. Obtěžoval ji její bývalý
přítel. Žena je těhotná a nechtěla se pouštět do hádky. Strážníci
na místě zjistili muže, kterého
poučili a vykázali z místa. Už
za necelou hodinu se ale muž
na místo vrátil, na svou bývalou přítelkyni křičel, vulgárně
ji urážel a vyhrožoval. Strážníci ho opět vyprovodili z místa
a důrazně ho poučili, aby své
chování neopakoval. Marně.
Po dalších třiceti minutách byl
muž opět před bytem své bývalé
přítelkyně, kopal do dveří a vyhrožoval, že ji zabije. Strážníci
tentokrát agresivnímu muži nasadili pouta a předali ho Policii
ČR.

Opilec napadl
sousedy
Ke rvačce v ulici Čapkova
vyjela hlídka Městské policie
Litvínov. Na místě od sebe roztrhli tři aktéry, dva muže a ženu.
Muž a žena svorně tvrdili, že
se vraceli domů, když na ně ze
vchodu vyběhl spoře oděný
mladík. Pustil se do nich s tím,
že v domě nebydlí a nemají
tam co dělat. On sám tam byl
na návštěvě u rodičů. Strážníci
ošetřili utržené rány, a protože
napadení hodlali podat trestní
oznámení, povolali na místo
Policii ČR.
(pur)

zpravodajství
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Litvínov má za sebou neklidný rok
LITVÍNOV – Uplynulý rok nepatřil mezi ty, na které by velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban vzpomínal rád. Poznamenalo ho
několik událostí, které si vyžádaly mimořádnou pozornost městských strážníků. Patří k nim výbuch plynu v Janově, opakující se požáry i havárie v areálu Unipetrolu.
Rok 2015 nebyl na mimořádné události skoupý. Nejprve to byly v jarních a letních
měsících neustále se opakující
požáry v Janově. „Je to veliký
problém. Většinou začne hořet
v prázdných bytech, kde zůstává
nepořádek a odpadky. Dalším
rizikovým místem jsou odpadem
přeplněné komory na chodbách
domů. Prázdné byty jsou také
lákadlem pro zloděje. To řešíme
prakticky neustále. Krádeže ve
vybydlených bytech, odmontované rozvody vody, baterie, dokonce i rozvody plynu. Pak hrozí
vytopení celých vchodů, obyvatele domů ohrožuje unikající plyn,“
zmínil Zdeněk Urban jedno
z opakujících se bezpečnostních rizik, kterými se strážníci
zabývali v loňském roce. Významnou událostí byl výbuch

plynu v bytě v Janově v sobotu
4. července v ranních hodinách.
„Tato událost byla pro Městskou
policii Litvínov velmi náročnou zkouškou. Zajišťovali jsme
evakuaci obyvatel postiženého
domu, pomáhali složkám integrovaného záchranného systému, strážníci se starali o rodiny,
které v jediném okamžiku přišly
o střechu nad hlavou. Práce pro
nás ale nekončila ani po uhašení
požáru. Událost si vyžádala zvýšenou pozornost a aktivitu městské policie i následujících několik
týdnů,“ uvedl Zdeněk Urban.
Další zátěžovou zkouškou pro
strážníky, ale i pro celý Litvínov,
byla srpnová havárie v Unipetrolu. „Tato událost nám dala
hodně zabrat. Byli jsme nápomocni při koordinaci záchranářských prací. Bylo to náročné na

Zdeněk Urban
čas, ale i na psychiku strážníků.
V některých chvílích jsme neměli
o moc víc informací než ostatní
obyvatelé Litvínova. Přesto jsme
museli fungovat, uklidňovat rozrušené lidi, usměrňovat dopravu,
mírnit vzrušené emoce. Byly to
těžké chvíle,“ připustil velitel. Na
činnost strážníků si velké požadavky kladla také jedna velmi
pozitivní událost, a to průběh
extraligy a následné vítězné
oslavy.
Loňský rok přinesl ale také
pozitivní události. Podařilo se

navýšit počet asistentů prevence kriminality ze čtyř na dvanáct. Skupina asistentů prevence kriminality tak pokryje celý
Litvínov. Celé město je také více
pod dohledem kamerového systému, protože se kamerový systém obnovil a v současné době
čítá 29 kamer. „Při bilancování
loňského roku musím zmínit
velmi dobrou spolupráci s Policií
ČR. Zvýšila se také spolupráce
s rychlou záchrannou službou.
V loňském roce jsme zaznamenali více žádostí o součinnost od
záchranářů, zejména při ošetřovní opilých nebo agresivních
pacientů,“ dodal Zdeněk Urban.
Ten také dodal, že velmi dobrý
byl loňský rok pro psí útulek.
Svědčí o tom celá řada vydařených akcí a spolupráce s Nadací
pro ochranu zvířat, která opět
zajistila opuštěným psům z Litvínova plné misky. Na bezpečnost obyvatel Litvínov dohlíží
38 strážníků. Celkem má Městská policie Litvínov 70 zaměstnanců.
(pur)

Mezibořské důchodce vede už rok žena
MEZIBOŘÍ – Mezi aktivní kuby důchodců patří už desítky let ten
v Meziboří. V současné době má 215 členů a už rok ho vede Jana
Bothová. Nová předsedkyně vnesla do aktivit klubu důchodců novinky, zachovala ale také osvědčené a léty prověřené činnosti.
Ve funkci vystřídala dlouholetého předsedu Vasila Hvozdu.
Ten vedl klub dlouhých patnáct
let a těšil se všeobecné oblibě.
„Náš bývalý předseda vedl klub
velice dobře. Vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu už ale nemohl dál pokračovat. Je samozřejmě těžké nahradit někoho, kdo
je oblíbený a jehož práce lidem
vyhovuje. Na jeho práci se mi ale
daří navázat, a navíc přidávám
novinky, které dříve nebyly,“ říká
nová předsedkyně. Aktuálně
mezibořští důchodci připravují
nové logo Sportovních her seniorů. Navrhla ho předsedkyně klubu, která také vede jeho
výrobu. „Použila jsem motivu
rukou. Konkrétně otisk ruky
nejstarší účastnice her. V rámci
ergoterapie jsme se dali na ruč-

ní práce a logo vyrobíme. Zvolenou techniku zvládnou i méně
zruční a senioři s hendikepem,“
říká předsedkyně klubu. Klub
pokračuje v činnosti pravidelných kroužků cvičení pro ženy.
Muži hrají v herně v klubu šachy a karty, což je zajímavé i pro
ženy. Senioři také trénují ping
pong. „Ženy by se chtěly zapojit do soutěže družstev seniorů.
Chceme vyzvat okolní kluby,“
prozradila Jana Bothová. Celý
rok probíhaly tradiční aktivity
klubu. Mezi nimi je i pár takových, které Jana Bothová považuje za mimořádné. „Určitě bych
chtěla vyzdvihnout naši účast na
Sportovních hrách seniorů. Byli
jsme třetí, což považuji za velmi
pěkný výsledek. Na příští hry,
které se budou konat v červnu,

Jana Bothová
chceme pozvat naše přátele ze
Saydy. Mohou si přijet vyzkoušet
jednotlivé disciplíny k nám na
Meziboří nebo se přímo zúčastnit Sportovních her seniorů. Za
zmínku stojí také oblíbené výlety
a rekreace, o které je mezi členy
klubu velký zájem. Byli jsme například v Praze, na Karlštejně,
v Teplicích, na Růžovém hrádku,
v krupském muzeu a na dalších
místech. Velký úspěch měla rekreace v Jetřichovicích a v Lip-

tovském Jánu. Také se nám podařilo vyjet k moři. Zorganizovala
jsem letecký zájezd pro 22 seniorů do Černé Hory,“ vyjmenovala
předsedkyně klubu nejzdařilejší
aktivity. V letošním roce hodlají
senioři z Meziboří pokračovat
v tradičních akcích a aktivitách.
„Novinkou by měla být návštěva
Národního divadla v Praze. Největší akcí ale budou oslavy 50.
výročí od založení Klubu seniorů
v Meziboří. Hlavní oslavu plánujeme na 18. února v Rudém
domě v Litvínově. Pozvali jsme
na tuto oslavu také naše přátele
z Braňan. Chceme jim tím oplatit jejich každoroční pozvání na
jejich taneční zábavu. Připravujeme se na Sportovní hry seniorů, kde chceme opět získat jednu
z medailí. Klub může být aktivní
a činorodý především díky podpoře města, které se velmi vážíme
a věříme, že nám město zachová
přízeň i do budoucna,“ uzavřela
Jana Bothová.
(pur)

Senior z Meziboří získal ocenění
MEZIBOŘÍ - Bývalého dlouholetého předsedu mezibořského klubu
důchodců ocenila za dlouholetou dobrou práci Ústřední rada Svazu
důchodců České republiky.
Při příležitosti 25. výročí svého vzniku udělila rada Vasilu
Hvozdovi Pamětní list za obětavou práci pro Svaz důchodců

České republiky. Vasil Hvozda
působil jako předseda Klubu
důchodců Meziboří patnáct let.
Své funkce se vzdal v minulém

roce ze zdravotních důvodů.
Do klubu dochází dál a účastní se pořádaných akcí. „Vasilu
Hvozdovi za jeho práci v klubu
důchodců patří uznání také od
města Meziboří. Vážím si lidí,
kteří jsou i v seniorském věku
aktivní a zapojují se do veřejné-

ho života. Vasil Hvozda udělal
pro mezibořské seniory velký kus
práce, za což mu děkuji. K ocenění od Svazu důchodců ČR
přidávám gratulaci,“ uvedl při
slavnostním předání pamětního
listu starosta města Petr Červenka.
(pur)

Vasilu Hvozdovi (vlevo) k ocenění
gratuloval i starosta města Petr Červenka.

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 V MOSTĚ
8. 1. 2016 od 19 hodin PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ ANEB POZOR, ZLÝ PES!
Hororově detektivní komedie, ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka
Holmese ve zcela novém světle. Velká scéna.

Hej barmane, nalej mi z tamté lahve s pěti hvězičkami! Stane se, host padá mrtev k zemi.
A barman kreslí na lahev šestou hvězdičku. (TAJENKA)

13. 1. 2016 od 19 hodin LHÁŘI
Groteskní, absurdní, černá i dojemná komedie výrazného skotského dramatika. Drsný
úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do
vlastních lží.
14. 1. 2016 od 19 hodin TŘI SESTRY
Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty světové dramatické literatury. Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající divadelní zážitek. Velká scéna.
15. 1. 2016 d 19 hodin NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ...
Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pán Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a co tam všechno slyšel.
Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Malá scéna.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
9. 1. 2016 od 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český
spisovatel.

V+V Rock bar Most
8. 1. 2016 od 20 hodin BEATLES Revival - Praha
Tradiční novoroční koncert skupiny Beatles revival Praha. Tento koncert bude naprosto
jedinečný, protože kapela již hraje koncerty pouze v divadelních nebo velkých koncertních
sálech.
9. 1. 2016 od 20 hodin OLDŘIŠKA JE TU S NÁMA DÁL
Kamarádi a přátelé Oli, Olivie, Oldřišky. V sobotu vzpomeneme 1. výročí od jejího odchodu
z tohoto slzavého údolí, přijdou zahrát muzikanti - kámoši - Dost času, Hardox, Zdarr atd

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 1. 16 hodin RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy,
začíná podnikat veselý, neposedný skřítek Rákosníček svá nebeská dobrodružství.

CITADELA LITVÍNOV
12. 1. 2016 od 18 hodin CARMEN  GEORGES BIZET
Filmový záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Sklenka vína ke vstupence zdarma.
Velká scéna.

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 staré hodinky, LP desky, knihy – větší množství vítáno.
Stačí prozvonit na telefon: 721
442 860
■ Nabízím výbavičku po 1 miminku, pěknou, luxusní, velikost
0-6 měsíců, od bačkůrek po čepičky, vážnému zájemci i pošlu. Telefon: 605 897 486
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brotther, velikost š: 30 cm,
v: 28 cm, d: 50 cm, má 7 stupňů
pečení. Cena 800 Kč. Telefon: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, žlutá, pískové barvy, velikost 30x30
cm, výška 120 cm na uhlí, starožitné, cena 2 000 Kč. Telefon: 728
353 200

Arco truhlářství s. r. o.

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

■ Prodám obývací pokoj – šatní
skříň, sekretář, knihovnu, stůl, 4
židle, válendu, konferenční stolek,
cena 2 500 Kč. Telefon: 728 353
200
■ Prodám pánský kabát na velikost 175 cm, medové barvy – pravá kůže, ručně šitý, vhodný pro
člena ČSSS, cena 1 500 Kč. Telefon:
728 353 200
■ Nabízím pěknou výbavičku na
dvojčátka – miminka, velikost od
0-6 měsíců, cena dohodou, vše
jako nové, výhodně. Telefon: 776
134 971
■ Kdo daruje za odvoz nebo
symbolickou cenu válendu s úložným prostorem? Telefon 731 070
922 nebo 732 666 429
■ Stěhujete - prodáváte - kupujete - vyklízíte RD - pozůstalost i nebyt. prostory (sklad, kůlny, stodola,
půda, sklep, garáž aj.) od různých
starých/nepotřebných věcí - pomohu vám s likvidací. Uklid, odvoz
odpadu zajistím - určitě se dohod-

neme - sběratel - platí stále - celá
ČR. Telefon: 603 335 591
■ Koupím: harmoniku - heligonku, housle - flašinet, hrací skřínky,
hodinky kapesní aj., obrazy, socialistické hračky, plast. auta na setrvačník, na dálkové ovládání aj., dětské šlapací autíčko – kočárky, rádia,
kahany, reklamní plechové cedule
jakékoliv, vojenské vzduchovky
různé, puškohled, popř. perkusní
pistol, pušku - flobertku, dalekohledy, nože, dýky, bajonety aj. Různé staré sbírky, věci všeho druhu,
nabídněte. Telefon: 603 335 591
■ Koupím - vybavení dílny, stroje,
kovadlinu cca 100 kg a více do cca

Přijmeme
UKLÍZEČKU
zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110

3 000 Kč, výheň, probíjecí kovářskou desku + kleště, svářečku KS
nebo Triodyn do 4 000 Kč. Klempířské nářadí, signovačku - pertlovačku, malý soustruh, děličku
a jiné nářadí - cena dle stavu! Nabídněte, stačí SMS, ozvu se hned.
Telefon: 603 335 591
■ 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

BYTY, DOMY

■ Prodám

2+KK, DB, v pátém
patře, v původním zachovalém

Prodáme komerční objekt
v ulici kpt. Jaroše čp .99

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
stavu. J. Ševčíka 946, blok 723, v
Mostě, ve velmi čistém, tichém
domě. Byt je volný. Cena 165 000
Kč. Telefon: 721 819 050
■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229

SEZNÁMENÍ

kontakt: 602 627 884

■ Pro svoji 74letou kamarádku
hledám přítele do nepohody a pro
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
cesty za mořem a sluníčkem. Má
ráda divadlo, tanec, cestování a je
velice společenská. Telefon: 474
547 679
■ Přátelské seznámení by ráda
uvítala žena 72/168, nekuřačka z Mostu – muže okolo 70 let,
abstinenta, nekuřáka k občasným
schůzkám při kávě i společné zábavě. Telefon: 731 389 028
■ Je mi 57 let a hledám ženu srdca, je to ťažké, dnešna doba je,
len majetky, podvody, já hladám
v mojom veku ženu srdca. Info:
redakce
■ 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
■ 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. Telefon: 721 033 089

AUTO, MOTO

■ KOUPÍM

- MOTO JAWA - ČZ
- motocross, moped Stadion - tříkolku Velorex - rikšu, vozík páv, v
jakémkoliv stavu před renovací
nebo jen ND - velký TP – doklady.
Dále staré stabilní motory – tachometry, budíky, dynama, magneto
aj. ND. Traktor Holder. Nabídky
možno po SMS - ozvu se hned. Telefon: 603 335 591

region
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Hokejisté Mostu vstoupili
do nového roku vítězně
MOST – Do nového roku vstoupili hokejisté druholigového HC Most
na domácím ledě vítězně, když po samostatných nájezdech porazili
favorizovanou Duklu Jihlava 3:2. Rozhodující nájezd proměnil Hanzl, bratr extraligového Robina Hanzla.

Jubilejní Bernas Cup
ovládli Gambleři
MOST – Jubilejní 10. ročník futsalového memoriálu Vlastimila
Bernase ovládly celky Gamblers
Most. Ve finále si to totiž mezi
sebou rozdali Gamblers Most
a Gamblers Juniors. Z vítězství
se nakonec radoval Most, který
zvítězil 1:0. V boji o 3. místo pak
uspěl celek Jamajskej bob v duelu s FC Juniorsko, když vyhrál 2:1.
Turnaj se hrál za účasti patnácti týmů, nejdříve ve třech základních skupinách, ze kterých
se postupovalo do dalších bojů
o pořadí.

Konečné pořadí turnaje: 1.
Gamblers Most, 2. Gamblers Juniors, 3. Jamajskej bob, 4. FC Juniorsko, 5. – 8. Inseminátor FC,
Garda FCH, Hyeny, Partizan
Most, 9. – 15. MaKo Litvínov,
FCH Most, FK Rašovice, Trůňové, Real Most, FC Katalánci, Legendy Gamblers. Pořadatelé vyhlásili nejlepší jednotlivce. Těmi
se stali: nejlepší hráč - Kamil
Lenkvík (Garda FCH), nejlepší
střelec - Josef Hromas (Partizan
Most - 6 gólů) nejlepší brankář Lukáš Skalák.
(jak)

Už to vypadalo, že se schyluje k další porážce. Mostečtí sice
drželi s favoritem krok, ale prohrávali. Jenže v 59. minutě i Tauš
vyrovnávacím gólem vynutil
prodlužení. Když to nerozhodlo,
přišly na řadu nájezdy a v nich
jediný gól vstřelený Hanzlem,
který byl vítězný. Mostečtí hokejisté tak brali dva cenné body.

Most - Jihlava 3:2 sn (0:1,
1:0, 1:1 - 0:0 - 1:0). Branky
a nahrávky: 22. Kubinčák (Rindoš, Alinč), 59. Tauš (Doležal), rozhodující nájezd Hanzl
– 16. Dobrovolný (Beránek),
51. Skořepa (Zadražil, Štebih).
Rozhodčí: Schmejkal – Bosák,
Šmika. Vyloučení: 9:8. Využití:
0:1. Diváci: 235.

Sestava HC Most: Petrásek –
Hora, Cvrk, Zeman, Strejček,
Kokeš, Havelka, Černý, Pokorný
– Kubinčák, Tauš, Smolka – T.
Doležal, Alinč, Rindoš – Nedrda, Rod, Písařík – Mical, Hanzl,
Slavíček.
Sestava Dukly Jihlava: Škarek
– Šafář, Štebih, Baránek, Kaláb,
Grebenyuk, Parýzek, Zadražil,
Dobrovolný – Harkabus, Skořepa, Důras – Diviš, Melenovský,
Tomeček – Beránek, Flek, Kohout – Anděl, Březina, Malec.
(jak)

Mužstva byla nově rozdělena
do dvou skupin, z každé skupiny
vzešel vítěz. Turnaj se odehrál
systémem každý tým s každým.
Celý turnaj se nesl v bojovném duchu, k vidění bylo opět
mnoho pěkných fotbalových
momentů, a to jak na hřišti, tak
v místní hospůdce, kde se vzpomínalo nejen na fotbalová utkání a zážitky z let krátce či dávno
minulých.
Skupinu A, v které hrály týmy
do 35 let, vyhráli Číňani. Skupinu B, kde startovaly celky nad
35 let, ovládli Legionáři. (jak)

Sedmáci HC Litvínov
ovládli prestižní
turnaj ve Zlíně
ZLÍN, LITVÍNOV – Parádního
úspěchu dosáhli na prestižním
turnaji Ševci Cup 2015 ve Zlíně
sedmáci hokejového Litvínova.
Domů si přivezli zlaté medaile,
když ve finálovém zápase přetlačili po samostatných nájezdech celek Karlových Varů.
Hrdinou zápasu se stal David Skuhrovec, syn někdejšího obránce extraligové Vervy
Radima Skuhrovce, který dva
góly dal a třetím pak rozhodl
penaltový rozstřel. Letošního,
v pořadí druhého, Ševci Cupu
se zúčastnilo osm týmů, včetně
pražské Sparty nebo domácího
Zlína, které pořadatelé rozděli-

li do dvou skupin a hrálo se na
dvou stadionech. Triumf si pak
vybojovali mladí talenti Litvínova. Finále:
K. Vary – Litvínov 3:4 sn.
Branky a nahrávky: 19. Houdek,
32. Houdek (Černý), 41. Černý
(Galla) – 1. Skuhrovec (Slavík),
16. Slavík (Matas), 22. Skuhrovec (Slavík), rozh. náj. Skuhrovec.
Sestava HC Litvínov: Čermák
(Klika) – Hocelík, Minařík, Vavro, Kadár, Kočárek, Gebhard,
Matas, Slavík, Skuhrovec, Dej,
Vopat, Buberl, Pokorný, Suchánek, Kendrala. Trenér: P. Franěk.
(jak)

34. kolo TELH
pátek

8. ledna
2016

17:30 hodin

Dnes na extraligové
utkání proti Třinci
Tipsport extraliga pokračuje dnes dalším svým
kolem. Úřadující mistr HC
Verva Litvínov se v něm utká
s loňským finalistou, týmem
HC Oceláři Třinec. Střetnutí 34. kola nejvyšší soutěže
začíná na Zimním stadionu
Ivana Hlinky v 17.30 hodin.

Mostečtí hrají derby
s Litoměřicemi
Hokejisté HC Most se po
utkání v Havířově představí
v sobotu 9. ledna opět na domácím ledě. Jejich soupeřem
bude v severočeském derby
celek Stadionu Litoměřice.
Utkání se hraje v Mostě od
17.30 hodin.

Maskot olympiády
přijede do Mostu
Na mosteckém ledě se
v rámci dvou utkání WSM
ligy představí maskot Her
zimní olympiády mládeže,
které hostí Ústecký kraj ve
dnech 17. – 22. ledna. Postavička se jmenuje Bambu.
V Mostě bude k vidění v sobotu 9. ledna a ve středu 13.
ledna.

Na hřišti v Souši se hrál
9. ročník memoriálu
Edy Kubrického
MOST – Na umělé trávě v areálu
Baníku Souš se v závěru loňského roku uskutečnil již 9. ročník
tradičního turnaje v malé kopané, Memoriál Edy Kubrického.
Turnaj byl finančně podpořen
statutárním městem Most a společností Severní energetická.
Oproti předcházejícím letům
se turnaje zúčastnilo 9 mužstev,
dle symboliky ročníku turnaje. Startovali tradičně současní
i bývalí hráči klubů z Mostecka.
Svůj tým vyslal prvně i mostecký magistrát vedený primátorem Janem Paparegou.
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Hráčky jsou pracovité, nechybí
jim motivace a drží spolu, říká
nový kouč házenkářek Dávid
MOST – Slovensko - německý trenér Peter Dávid, kouč A týmu Černých andělů, který v prosinci loňského roku převzal interligový celek DHK Baník Most po slovenském trenérovi Ľuboši Hudákovi, se
v Mostě již zabydlel. V krátkém rozhovoru prozradil, jak vidí Most
a mostecký tým.
Jak byste shrnul poslední
interligový zápas v Partizánském? Co bylo hlavní příčinou
neúspěchu?
V zápase s Partizánském nám
zcela odešla obrana. Bylo úplně jedno, jaký obranný systém
jsme hráli, nepodařilo se nám
totiž eliminovat kvalitní spojky
soupeře. V útoku jsme pak nevyužili vícero příležitostí, které
se nám nabízely. Nebyl to prostě
náš den …
Jak hodnotíte tým a kde vidíte jeho silné a slabé stránky?
Družstvo je velmi ctižádostivé, má vůli a táhne za jeden provaz. Dává do všeho vše. Jako slabé stránky vidím nevyrovnanost
výkonů v zápasech a také to, že
zraněné hráčky nám v zápasech
citelně chybí.
Jaká je atmosféra a duch
týmu?

HC VERVA
Litvínov
HC Oceláři
TŘINEC

Atmosféra je velmi dobrá.
Hráčky jsou pracovité a nechybí jim motivace. Důležité je, že
také drží spolu a navzájem se
podporují.
Je v plánu případné posílení
týmu přes zimní přestávku?
Ano, ale zatím stále v procesu
řešení. Proto bych nerad předbíhal.
Co říkáte na své nové působiště – Most?
Zatím jsem toho ve městě
moc neviděl, nebyl čas. Tedy až
na sportovní areály a restaurace,
pochopitelně. Ale velmi mě zaujalo, že se zde všude pohybuji
buď do kopce a nebo s kopce.
Jaké je zázemí mosteckého
celku v porovnání s německými mužskými a ženskými
týmy?
V Mostě se pracuje velmi
profesionálně, na což jsem

Přijďte
nám
fandit!
Jaroslav Janus

zvyklý i z Německa. Vše se zde
řeší okamžitě a vždy se najde
vhodné řešení situace. Jsou zde
vytvořené podmínky pro profi
házenou.
Kde a jak jste trávil Vánoce?
Na Vánoce jsem vždy s rodinou, kterou jsem si „dovezl“
z Německa, a tradičně jsme
strávili čas u švagra a švagrové
na Slovensku, kde je o nás nejlépe postaráno.
(hou, jak)

Házenkářky zamíří na
Slovensko
Do slovenské Šaly zamíří
již tento víkend házenkářky
interligového DHK Baník
Most, a to k dohrávce 13.
kola podzimní části soutěže.
Zápas zde sehrají v sobotu 9.
ledna od 18.00 hodin.

Hokejistky hrají až
koncem ledna
Až na konci měsíce ledna
se opět zapojí do mistrovské
soutěže hokejistky HC Litvínov. Ty se v neděli 24. ledna
představí na ledě svého soupeře, kterým bude celek Berouna.

Junioři se představí
dvakrát venku
Tým juniorů HC Litvínov
v závěru týdne čekají dva zápasy na ledě soupeřů. V pátek zajíždí k utkání do Mladé
Boleslavi. Hned následující
den, v sobotu 9. ledna, pak
cestují do Liberce k souboji
s domácími Bílými tygry.

Naděje Černých
andělů jedou na
Vajgar
V sobotu 9. ledna odjíždějí jedny z nejmladších
nadějí DHK Baník Most na
přípravný turnaj MINI VAJGAR CUP do Jindřichova
Hradce, který se zde uskuteční také 10. ledna. Mostecké naděje si při něm zahrají
velkou házenou, tedy s obsazením 6 hráček v poli, plus
brankářka.
(jak)
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Časový harmonogram soutěží Her VII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 17. - 22. 1. 2016
Ski areál Klínovec, 18. - 21. 1.
18. 1. alpské lyžování
snowboarding
19. 1. alpské lyžování
snowboarding
20. 1. akrobatické lyžování
21. 1. alpské lyžování
snowboarding

tel.: 476 103 978
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
Redakce:
tel.: 476 108 411

obří slalom
paralelní slalom
slalom
slopestyle
skicross
paralelní slalom
snowboardcross

8:15-11:00
8:30-11:00
8:15-11:00
9:00-14:00
9:00-14:00
8:15-14:30
9:00-14:00

11:45-14:30
12:00-15:00
11:45-14:30

Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová
Předseda redakční rady:
Petr Petrik

Golf Resort Cínovec, 18. - 21. 1.
18. 1. běžecké lyžování
biatlon
19. 1. běžecké lyžování
biatlon
20. 1.
21. 1.

běžecké lyžování
biatlon
běžecké lyžování
biatlon

Ředitelka společnosti:

individuální závod - volně
rychlostní závod - volně
individuální závod - klasicky
závod s hromadným
startem - klasicky
oficiální trénink
oficiální trénink
štafety - klasicky
štafety - volně

9:00-12:00
12:00-16:00
9:00-12:00

tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:

12:00-16:00
10:00-13:00
14:00-17:00
9:00-12:30
13:00-17:00

tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha

Zimní stadion Chomutov, 18. - 21. 1.
18. 1. lední hokej
8:30-20:00
19. 1. lední hokej
8:30-20:00
20. 1. lední hokej
8:30-20:00
21. 1. lední hokej
9:00-11:00

(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,

12:15-14:30

e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,

Zimní stadion Litvínov, 18. - 21. 1.
18. 1. lední hokej
19. 1. lední hokej
20. 1. lední hokej
21. 1. lední hokej

fax: 476 100 557.

8:30-20:00
8:30-20:00
8:30-20:00
8:00-10:00

Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10

11:30-13:30

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,

Zimní stadion Most, 18. - 21. 1.
18. 1. krasobruslení
krátký program
19. 1. krasobruslení
volná jízda
20. 1. rychlobruslení
závod na 1 kolo
závod na 500 m
21. 1. rychlobruslení
závod na 3 kola
štafeta 16 kol

Olympiáda
v mapové aplikaci
Aplikace
zobrazuje
a vyhledává sportoviště
s jednotlivými disciplínami,
ubytovací kapacity, autobusové a vlakové stanice v okolí sportovišť s napojením na
IDOS, volnočasové aktivity,
lékařské pohotovostní péče,
webkamery,
parkoviště
u sportovišť, zimní údržbu
silnic. Najdete zde také kontakty na organizační tým.
Údaje v aplikaci lze sdílet na
sociální sítě a je také provázána na Google Street View.
Pro případ potřeby zde naleznete návody k ovládání
a video-návod. https://geoportal.kr-ustecky.cz/apps/
zodm2016/

Olympijský dům
je v Chomutově
Olympijským domem při
olympiádě dětí a mládeže
2016 bude Městské divadlo
v Chomutově, kam bude
moci každý sportovec přijít na návštěvu v rámci své
akreditace. V městském
divadle, v rámci programu
olympiády dětí a mládeže 2016, budou mimo jiné
probíhat kulturní soutěže,
kterými jsou Disco Dance
a turnaj v šachu.
Připravila Eva MAŘÍKOVÁ

Mediaprint a Kapa,

trénink
trénink
trénink

trénink

Městské divadlo Chomutov, 18. - 21. 1.
18. 1. Disco Dance, zahájení soutěže
předkola, semifinále duet
předkola, sólo ženy
semifinále malých skupin
ukončení soutěže
šachy 1. kolo
šachy 2. kolo
19. 1. Disco Dance, zahájení soutěže
semifinále, finále sólo ženy
finále duet
finále malých skupin
vyhlášení
ukončení soutěže
šachy 3. kolo
šachy 4. kolo
20. 1. šachy 5. kolo
šachy 6. kolo
21. 1. šachy 7. kolo
vyhlášení

9:00-11:45
13:15-19:30
7:00-9:15
9:30-16:30
9:00-9:40
10:00-12:00
12:00-15:00
9:00-9:40
10:00-12:00
12:30-14:00

11:30
11:40
12:40
14:00
15:00
9:30-11:30
14:30-16:30
10:00
10:10
11:00
11:30
12:00
12:30
9:30-11:30
14:30-16:30
9:30-11:30
14:30-16:30
9:30-11:30
12:00

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

