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Neplatiči z Janova: Opravte nám naše byty!!!
LITVÍNOV - Romové z Janova si stěžují na Stavební bytové družstvo Krušnohor. Zdá se jim, že by mělo
družstvo věnovat větší péči sídlišti Janov, opravovat jejich byty a zvýšit úroveň bydlení v panelových domech. Dokonce na toto téma sepsali petici. Romové, kteří ji podepsali, dluží společně na nájmech a službách více než čtyři milióny korun. Autor petice údajně žije v Praze a z Janova odešel už před šesti lety.

'$58-=Ŀ,7(.

Petice, ve které se janovští Romové domáhají
opravy bytů, ve kterých žijí a za jejichž stav mo-

hou ve větší míře sami, rozpálila do běla ředitele
SBD Krušnohor. Janovští Romové totiž v petici za

viníka aktuálního stavu Janova označili právě SBD
Krušnohor, které se podle nich o sídliště nestará
a nechává ho chátrat. „Je to naprosto nehorázná
a drzá lež. Je mi z ní na zvracení,“ okomentoval
šokovaný ředitel družstva František Ryba. Podkladem pro petici je stížnost Jozefa Čonky, který
uvádí bydliště v Janově. (Pokračování na straně 5)

S DÁRKEM, CO POBAVÍ
+420 476 449 976 | www.autodrom-most.cz

 Ze svých bytů dokázali cikánští neplatiči udělat ruiny, peticí teď žádají více oprav.

Pozor na vánoční kapsáře!
Policisté vypravují posily
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MOSTECKO – I letos policisté během předvánočního období posilují službu. Od prvního adventního
víkendu se hlídky více pohybují v ulicích, v obchodních centrech a i na přilehlých parkovištích.
Vánoční shon totiž často využívají kapsáři, kteří
si v přeplněných obchodech a na vánočních trzích
vyhlédnou svou oběť, která je zaujata výběrem
vhodného dárku pro své blízké a nevěnuje tak
pozornost svému okolí. V nestřeženém okamžiku
jí obratný kapsář vytáhne peněženku z nákupní
tašky, kterou má odloženou v nákupním vozíku
a během chvilky ji tak připraví o našetřené úspory
na Vánoce.
O svátcích nejsou přeplněna jen nákupní centra, ale také jejich přilehlá parkoviště. Tato skutečnost láká pachatele, kteří se vloupávají do motorových vozidel, protože tam často jejich majitelé
zanechávají cenné věci. Policisté v rámci výkonu
služby obcházejí parkoviště a případným nezodpovědným řidičům za oknem nechávají letáček
s informací, že „Auto není trezor!“. „Důležité je
neukládat věci do zavazadlového prostoru vozidla
v místech, kde je větší pohyb lidí. Nikdy nevíte, kdo
se zrovna na vás dívá. Naše lhostejnost zlodějům
nahrává, a proto si všímejte podezřelých osob na
parkovištích,“ radí krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Zvýšený počet policistů v ulicích mohou občané zaznamenat nejenom u nás, ale i v případě, že
navštíví vánoční trhy ve větších městech na druhé
straně hranic. „Již několik let jezdí naši policisté na
vyhlášené vánoční trhy do Drážďan, kde ve společných hlídkách s německými policisty vykonávají
službu. Tyto policejní hlídky jsou velice pozitivně
vnímány nejen ze strany českých občanů, ale i ze
strany německých kolegů, kterým v případě řešení
problémů a překonání jazykové bariéry v mnohém
pomůžeme,“ vysvětluje dále Veronika Hyšplerová

s tím, že by lidé neměli zapomínat na prevenci,
pokud se nechtějí stát obětí kapsářů. „Buďte ostražití, když jdete od bankomatu, či z peněžního
ústavu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Nezapisujte k platební kartě PIN kód. Peněženku
nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky,
nenoste ji v průhledných taškách. Pozor při nakupování na pojízdné košíky a odložené věci bez dozoru. Muži, vše důležité noste v náprsních kapsách,
nikoli zadních kapsách u kalhot,“ radí policejní
mluvčí. Jako každoročně varují také policejní pyrotechnici před neuváženým nákupem, neodbornou manipulací a dalším nevhodným chováním
v souvislosti se zábavní pyrotechnikou.
(sol)

 Policisté monitorují také vánoční trhy v Mostě.

Cikánské etnikum,
spokojené etnikum
Předesílám, že nejsem, nikdy
jsem nebyla a troufám si tvrdit, že nikdy v budoucnu nebudu xenofob, natož rasista.
ta.
Jenže drzost rozpínající se
cikánské menšiny nezná
mezí. Dá se skoro říci,
že v poslední době dosahuje závratných výšin.
Když jsem minulý týden sledovala zahájení
demolice vybydlených
chanovských paneláků, moc jsem tu oslavu
výsledku
cikánského
přístupu k bydlení (za účasti šťastné ministryně za
kniplem bagru) nechápala. Nicméně budiž. Alespoň budeme o další dva vybydlené domy v očích
zbytku republiky o něco méně populární. Aby ale
legrace s naší sociálně zvýhodněnou (pardon - sociálně „znevýhodněnou“) skupinou nebylo málo,
světlo světa spatřila petice. Sepsali ji cikáni z Janova, kteří dluží na nájmu tolik, že ho nesplatí do
konce svého produktivního života. Stejně jako vždy
mají jednoduchý požadavek – mají totiž NÁROK.
Tentokrát na to, aby jim SBD Krušnohor, zodpovědný za zdevastované byty a nehostinné sídliště,
příbytky opravil, samozřejmě včetně exteriéru. Jak
petice rozpálila šéfa SBD, asi šířit nemusím. Předpokládám, že tento sloupek (stejně jako jiné texty
dotýkající se majestátu hýčkaného etnika) uvízne
v monitoringu jeho zastánců a státem i unií placených iniciativ. Čili toto povídání uzavřu pozitivním
poselstvím. Ať už si o našich romských spoluobyvatelích myslíme cokoliv, jeden příklad bychom si
od nich vzít měli – vždy a za všech okolností drží
pohromadě.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Magistrát bude mít
nového tajemníka
MOST – Magistrát města Mostu
bude mít novou tajemnici a také
nové vedoucí odborů.
Výběrová komise doporučila
do funkce tajemnice Magistrátu města Mostu Ing. Janu
Čejkovou, dosavadní vedoucí
kanceláře primátora a tajemníka, která současně vykonávala
funkci zástupkyně tajemníka.
„Protože tajemníka obecního
úřadu lze jmenovat pouze se
souhlasem ředitele krajského
úřadu, je třeba nyní čekat na
vyjádření ředitele Krajského
úřadu Ústeckého kraje,“ informoval primátor Mostu Jan Paparega. Do výběrového řízení

se přihlásili čtyři adepti. Čerstvě jmenovaní byli do vedoucích funkcí odborů i někteří
další úředníci. Mostečtí radní
jmenovali Bc. Olgu Vyleťalovou do funkce vedoucí odboru
investic, a to s účinností od 1.
1. 2017. Olga Vyleťalová působila na magistrátu už v předchozích letech, a to jako vedoucí oddělení investic. „Byla
jediným uchazečem ve výběrovém řízení,“ upřesnil dále primátor. Do funkce vedoucího
odboru zadávání veřejných zakázek pak se stejnou účinností
jmenovali radní také Ing. Františka Jiráska.
(sol)

U nemocnice bude omezený provoz
MOST – Město si najme pozemky u nemocnice, aby mohlo nechat
opravit most. Ten chce město zrekonstruovat příští rok. K nemocnici
se v době oprav bude zajíždět jen z jednoho směru.
Rekonstrukce mostu bude
probíhat v roce 2017. „Předpokládáme, že realizace potrvá
přibližně devět měsíců, takže
by se to mělo zvládnout. Nájem
mostu ale uzavíráme na celý
rok, abychom si vytvořili dostatečný prostor pro to, kdyby se
práce zdržely,“ uvedl primátor
Jan Paparega. Předpoklady projektanta na tuto investiční akci
jsou padesát dva milionů korun.
Město ale věří, že se zakázku
podaří vysoutěžit za nižší cenu
„Počítáme, že vysoutěžíme níže,
než jsou předpoklady projektanta. Když budou náklady okolo
čtyřiceti milionů korun, budeme velmi rádi. Přesto se jedná
o finančně nejnáročnější investici
příštího roku,“ sdělil primátor
Paparega. Prostředky na opravu mostu plánuje město získat
z úvěru. „V současné době jsou

velmi příznivé úvěrové podmínky, takže provádíme průzkum
trhu a zjišťujeme, kdo bude městu moci poskytnout nejvýhodnější podmínky financování,“
doplnil primátor. Během rekonstrukce, na niž se nyní zpracovává projekt a která by měla začít
nejpozději v jarních měsících,
bude ale kvůli uzavření mostu
omezena doprava k nemocnici. Jezdit se bude moci jen ulicí
Svážnou. Obdobně už doprava
fungovala během oprav mostu
v předloňském roce. „O zajištění dopravy během opravy mos-

tu jsme už jednali s dopravním
podnikem. Bude to fungovat podobně jako v minulosti,“ potvrdil
Jan Paparega.
Aby se akce mohla uskutečnit, radní schválili pro město
Most nájem částí pozemků
v ulici J. E. Purkyně od Krajské
zdravotní, a.s. a to za nájemné
40 Kč za metr čtvereční za rok.
Jedná se o pozemky, které budou dotčeny stavební činností při plánované rekonstrukci
mostu u nemocnice a které jsou
ve vlastnictví právě Krajské
zdravotní. Pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít
s vlastníkem předmětných pozemků nájemní smlouvu na dočasný zábor.

Zábradlí dřív než
most
V okolí nemocnice bude
v příštím roce ale probíhat ještě další investiční akce. V ulici
Svážná se bude rozšiřovat chodník a budovat zábradlí. „V letošním roce byla tato akce vysoutěžena, ale vzhledem ke klimatickým
podmínkám a časové náročnosti,
zejména na zabalení chodníku,
se akce přesouvá na příští rok.
Realizace bude trvat šest až sedm
týdnů a neměla by se krýt s rekonstrukcí mostu u nemocnice, aby se
tu nekomplikoval provoz,“ podotkl k akci primátor Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

 Rekonstrukce mostu potrvá nejméně devět měsíců.

Dá ministertsvo „palec“ na
protihlukovou vyhlášku?

9 – 13 hodin
1. náměstí v Mostě

MOST – Stovky občanů podepsaly petici za záchranu autodromu. Město ale zrušit činnost a provoz závodního areálu nehodlá
a ani nemůže. Plánuje ovšem vydat protihlukovou vyhlášku.

PRODEJ KVALITNÍCH POTRAVIN
REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ
GOURMET MARKET – PRODEJ GURMÁNSKÝCH SPECIALIT

* VÁNOČKOVÁNÍ *
9:00
10:00 – 11:30
11:45 – 12:15
12:30
13:00

Zahájení 4. farmářské slavnosti
Registrace do soutěže o Nejchutnější vánočku roku 2016
Hodnocení vánoček porotou
Vyhlášení vítězné vánočky
Ukončení 4. farmářské slavnosti

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE O NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKU ROKU 2016
K účasti v soutěži je zapotřebí odevzdat řádně vyplněnou
přihlášku v Turistickém informačním centru v přízemí budovy Magistrátu města Mostu, případě se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy registrace@mesto-most.cz , a to
nejpozději do 8. 12. 2016.

V sobotu 10. 12. 2016 od 10:00 do 11:30 hodin je potřeba
odevzdat celou vánočku v označeném stanu na 1. náměstí
v Mostě.

Na 4. farmářskou slavnost navazují Vánoční trhy s programem.
Pořádá statutární město Most,
Okresní agrární komora a Severočeské farmářské trhy

Mostečtí radní projednávali
už druhou petici v letošním roce,
která se týká autodromu. V srpnu šlo o petici spolku Zdraví
pro Most, která poukazovala na
hluk z autodromu a požadovala
vydání vyhlášky, která obtěžování hlukem zabrání. V polovině listopadu pak úřad obdržel
petici za záchranu mosteckého
autodromu, podepsanou stovkami obyvatel. „Záměrem města
není omezovat autodrom v jeho
činnosti, ale chceme, aby nedocházelo k obtěžování občanů
nadměrným hlukem. Zabývali
jsme se proto pečlivě otázkou
vydání obecně závazné vyhlášky
o regulaci hlučných činností,“ vysvětlil primátor Paparega s tím,
že město hodlá zregulovat hluk
tak, aby byl provoz na autodromu zachován od pondělí do soboty do 18 hodin a v neděli jen
do 12 hodin. O státní svátky by
byl provoz zakázán. „Počítáme
s tím, že by se omezení hluku

mohlo dotknout i dalších činností obecně, tedy nejen provozu na
autodromu, ale také používání
sekaček a podobných činností,“
uvedl dále první muž města
a dodal: „Regulace má jediný cíl,
dostat hluk do zákonných mezí.
Pokud se budou dodržovat, tak
není vyloučeno, že se provoz
může vrátit zpět do původního
režimu, který je teď.“
V současné době se řeší konečná podoba vyhlášky a dle
výsledků jednání s ministerstvem vnitra, které nabídlo městu metodickou pomoc, bude po
jejím dopracování předložena
k vydání do Zastupitelstva města Mostu.
„Pokud se vše podaří, mohla by
se vyhláška schvalovat už na prosincovém zasedání zastupitelstva.
V opačném případě bychom její
schvalování posunuli až na únor,
je to ovšem nejzazší termín,“ říká
primátor Paparega. Vydání nové
protihlukové vyhlášky by ale

nemělo podle vedení města znamenat zároveň zrušení závodů
a akcí typu trucků a podobných.
„Autodrom může žádat o vydání
a povolení výjimky. A s těmi počítáme. Závodů podobného typu
je v roce ale jen několik a nám
jde hlavně o regulaci agenturního ježdění a zejména motocyklů,
které produkují největší hluk,“
komentuje další možnosti první
muž města.

Měřič hluku
se zpožděním
K vydání protihlukové vyhlášky přistoupilo město teprve
poté, kdy slibovaná opatření ze
strany autodromu drhla, a došlo
k opakovanému překročení hlukových limitů, které tu v posledních měsících prováděla krajská
hygiena. Město hodlá navíc zakoupit nový přístroj na měření
hluku. V současné době se ale
jeho pořízení zdrželo a zakázka
bude vyhlášena znova až v příštím roce. Důvodem byla příliš
vysoká cena přístroje.
(sol)

Park Šibeník i hipodrom co nevidět „prokouknou“
MOST – Město bude pokračovat v revitalizaci a údržbě Šibeníku
a okolí hipodromu. Na Šibeníku vznikne veřejné osvětlení a zeleň
a u hipodromu se bude dále prořezávat.
Nemalou péči bude v příštím
roce město věnovat parku Šibeník, s jehož údržbou a revitalizací se začalo už v předchozích letech. Hlavní práce se soustředily
na redukci porostů v parku. Od
začátku roku do konce března
a od konce měsíce srpna dosud
se dále uvolňují spodní patra
stromových podrostů, přebujelých keřů a pokračuje probírka

suchých a nevhodných dřevin.
V současné době už má ale park
Šibeník podobu bezpečné zóny
pro své návštěvníky. „Prověřily se lokality, kde se vyskytovaly
cenné druhy teplomilných bylin,
které vyžadují specifický způsob ochrany a údržby, odlišný
od běžné údržby parku,“ sdělila
k dalším pracím tisková mluvčí
magistrátu Alena Sedláčková.

Práce na revitalizaci parku Šibeník budou pokračovat opět do
konce měsíce března 2017. Radnice předpokládá, že by mělo
dojít již k finálním úpravám parku. „Počítáme, že v příštím roce
se vybuduje na Šibeníku veřejné
osvětlení. Pouliční lampy by měly
být přidány podél páteřních tras.
Pro tuto investiční akci máme
v rozpočtu vyčleněné zhruba tři
miliony korun,“ potvrdil náměstek primátora Marek Hrvol.
Osvětlen bude například vnitřní okruh parku a trasa, kudy

se každoročně běží Nightrun.
Počítá se také s odstraněním betonových pozůstatků, které park
hyzdí. Město nevylučuje, že by
na jejich místě mohl vzniknout
nový herní plácek. Jedno nové
dřevěné hřiště už letos na Šibeníku vzniklo. I tady se počítá
s vylepšením. K radosti návštěvníků parku tu přibudou lavičky. „Přidávali jsme už lavičky
k hřišti u dřevěné mašinky a není
problém, abychom vybudovali
více laviček i u nového dřevěného
hřiště. Máme podněty od obyva-

tel. Stejně tak se objevily i požadavky na vybudování dětského
pískoviště na herní ploše. To by
bylo rizikové a problematické na
údržbu. Pískoviště musejí být zakrytá, a navíc na takto otevřené
ploše hrozí jeho znečišťování,“
vysvětlil primátor Jan Paparega, proč město pískoviště na
Šibeníku nevybuduje. Údržba
rozsáhlého parku bude pokračovat pravidelně a každoročně
i po zmiňovaných úpravách.
„Důkladná pravidelná údržba
bude nutností, aby postupem let

nedošlo k opětovnému nárůstů
nevhodných dřevin,“ ubezpečila
ještě Alena Sedláčková.
V okolí hipodromu se letos
prováděly pouze udržovací práce. Mýtily se výmladky akátů
podél přístupové cesty ve spodní části hipodromu. „Jednalo se
o divoce rostoucí křoviska, která se vyčistila a v prořezávce se
bude pokračovat,“ konstatoval
náměstek primátora Marek Hrvol. Zmizet by měly odtud další
nálety a dřeviny, které do skladby porostů nepatří.
(sol)

zpravodajství
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Sportovní hala má díky uhelným
penězům nové vybavení
MOST – Sportovní hala v Mostě nabízí pro veřejnost posilovnu, saunu i kondiční trenéry. Posilovna je v současné době nově vybavena
díky dotaci od těžařů nejmodernějšími posilovacími stroji. Z uhelných peněz pořídila Sportovní hala Most ale také sportovní pomůcky a náčiní pro děti a mládež.
Sportovní hala se snaží více
se otevřít pro veřejnost. Kromě sportovců tak může zdejší
služby využívat i běžný občan
a strávit zde příjemné dopoledne i odpoledne. Veřejnost zde
může využívat například saunu,
ale také nově vybavenou posilovnu s kondičními trenéry,
k dispozici jsou tu i masáže.
Ceny jsou přitom pro zájemce
více než příznivé. „V současné
době jsme díky dotaci od Vršanské uhelné, kterou jsme získali
prostřednictvím města, nově vybavili naši posilovnu. Zakoupili
jsme dva nejmodernější běžecké pásy a veslový trenažér. Jde
o stroje, které splňují ty nejnáročnější požadavky,“ sdělil ředitel
Sportovní haly Most Petr Formánek. Mimo jiné upozornil, že
kromě posilovacích strojů pořídila Sportovní hala také další
vybavení pro děti a mládež, trénujících ve sportovních oddílech. Vše celkem za tři sta tisíc
korun. „Sešli jsme se se zástupci
jednotlivých sportovních oddílů,
abychom na základě naší výzvy
zjistili, jaké vybavení by potřebovali pro sportující mládež. Chtěli
jsme dovybavit halu nejen přístroji a náčiním pro dospělé, ale
hlavně i pro ty nejmenší děti,“
uvedl dále ředitel s tím, že se
pro mladé sportovce nakoupily
například žíněnky, žebřiny, po-

silovací kotouče, švédská bedna
a další náčiní.

Posilovna, sauna a
kondiční trenéři i
pro veřejnost
„Do haly může přijít kdokoliv, kdo má zájem si protáhnout
a regenerovat své tělo a strávit tu
příjemný den. Najde zde i občerstvení,“ potvrdil Petr Formánek
s tím, že novinkou je možnost
využít kondiční trenérky, je-

jichž služby si můžete objednat. Trenérkami jsou mostecké
házenkářky Lucia Mikulčík (za
svobodna Súkeníková, pozn.)
a také Eva Bezpalcová. „Obě
dámy nejen trénují ty nejmenší,
tedy děti z mateřinek, ale mají
navíc funkci kondičního trenéra. Kondiční trenér je službou
i pro nesportovce a pro ty, kteří
nevědí, jak začít,“ dodává Petr
Formánek. Můžete si zde nechat
v prvopočátku sestavit tréninkový plán, konzultovat výživu
a správnou životosprávu. „Lidé
začali halu více využívat. Chodí
sem nejen mladí, ale také senioři,
zvláště v dopoledních hodinách,“
podotýká dále šéf Sportovní
haly Most.
(sol)

Kolik to stojí?
Permanentka na deset
vstupů, která není časově
omezena, stojí pro zájemce
500 Kč. Jednorázově zaplatíte za jeden vstup 60 Kč.
Junioři (osoby do 18 let)
a senioři (od 60 let) zaplatí
za vstup 40 Kč. V případě
zakoupení permanentky vyjde juniory a seniory vstup
na 30 Kč. Pro členy klubu TJ
Baník Most je vstup pro dospělé 40 Kč a 20 korun pro
juniory a seniory.

porušené paragrafy
Okradená seniorka
Z důvěřivé seniorky vylákala
podvodnice z Litvínova pět tisíc
korun. Vydávala se za úřednici
Ministerstva práce a sociálních
věcí. Oslovila ženu v prodejně
a naslibovala jí, že zařídí zvýšení
starobního důchodu. Postupně
od ní vylákala ve dvou případech
po 1 000 korunách jako zálohy na
zahájení řízení. Podnikavá „úřednice“ také ženě navrhla možnost
čerpání karty dotované z Evropské unie, která je prý nabitá na
25 000 korun, ale k podání žádosti o ni k tomu potřebuje částku
3 000 korun. I ty od poškozené
vyinkasovala. Lehce nabyté finance podvodnici zřejmě inspirovaly k další smyšlené historce, kdy
poškozené slíbila zajištění bytu
s nízkým nájmem, opět pocházející z evropských fondů, a chtěla
první nájem 2 100 korun. Poškozená ale peníze neměla a nabídku
odmítla. Obviněná se obdobného
jednání dopustila už v minulosti
a byla loni odsouzena pro zločin
podvodu. Stíhané ženě hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.
Policie vypátrala v Litvínově muže, který byl v pátrání
a obvinila ho z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. „Muže ve věku 39 let
z obce na Mostecku již v létě hlídka policie kontrolovala při řízení

 Ředitel sportovní haly Petr Formánek představil nové stroje v posilovně.

MOSTECKO – Krajská zdravotní zprovoznila v těchto dnech modernizovanou stanici šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice. Maminky s novorozenci mají k dispozici
šestnáct zrekonstruovaných pokojů, z toho osm nadstandardních,
a jeden nový apartmán včetně ostatního příslušenství oddělení.
Šestinedělí prošlo celkovou rekonstrukcí díky finančním prostředků Vršanské uhelné.

Hodková, které se zde narodil
syn František. „Je to tu strašně moc hezké, musím pochválit
personál, který je příjemný. Na
oddělení je vidět hned na první
pohled, že prošlo velkou změnou
k lepšímu. V minulosti jsem tady
byla na návštěvě za sestřenicí,
která zde v nemocnici rodila.
Určitě zrekonstruovanou mosteckou porodnici s novým šestinedělím všem doporučuji. Je to úplně
o něčem jiném, než byly minulé
prostory,“ nešetřila chválou Ve-

Zájemci, kteří chtějí využít sportoviště, saunu, posilovnu aj., by si měli udělat
rezervaci. To je možné v recepci sportovní haly denně
od 7 do 22 hodin, na telefonním čísle 474 774 702 či
na emailu info@sportovnihalamost.cz

Ukryl se pod trámy

Oddělení šestinedělí
je znovu v provozu

Komfortu apartmánu využila
jako jedna z prvních Veronika

Jak využívat služby
ve sportovní hale?

ronika Hodková. Jako velkou
výhodu přivítala vybudování

Za apartmán na stanici
šestinedělí matky zaplatí
800 Kč. Nadstandardní pokoje se dělí do dvou kategorií. Jednak nadstandardní
pokoj s vlastním sociálním
zařízením, který přijde na
500 Kč, a pak nadstandardní pokoj, kde se o sociální
zařízení dělí dvě maminky. Zde pobyt stojí 400 Kč
(všechny uvedené ceny za
pobytový den).

V roce 2015 se v porodnici mostecké nemocnice
narodilo 957 dětí, za první
polovinu letošního roku se
narodilo 478 novorozenců.
osmi nadstandardních pokojů
a apartmánu, který umožňuje
přistýlku pro tatínka nebo člena
rodiny. „S komfortem apartmánu jsem naprosto spokojená,
i cena mi přijde přijatelná. Zvolila jsem si ho, protože jsem chtěla
mít soukromí. Je dobře, že tuto
možnost mostecká nemocnice
maminkám nově nabízí,“ dodala.
Další změnou, kterou matky
oceňují po rekonstrukci stanice
šestinedělí, jsou nové postýlky
pro miminka, které umožňují
měnit polohy, například po krmení novorozence. Výhodou jsou
také termostatické vodovodní baterie, na kterých si lze zvolit teplotu vody při koupání miminka.
Rekonstruované
prostory
stanice šestinedělí jsou díky stavebně technickému řešení tzv.
zájmových prostor přímo propojeny s již zmodernizovaným
oddělením porodnice. Investiční akce stanice šestinedělí si
vyžádala částku 3,5 milionu Kč,
z níž 3,2 milionu Kč šlo z daru
Vršanské uhelné a. s., zbylé prostředky dodala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.
Na navazující projekt „Obnova
přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“
poskytlo Krajské zdravotní, a. s.,
dotaci jeden milion korun také
město Litvínov.
(sol)

osobního vozidla a zjistila, že
má vyslovených několik zákazů
řízení všech motorových vozidel
s platností do května roku 2018.
Policie muže vypátrala v Litvínově, kde našla nejprve jeho
odstavený automobil. Poté ho
hlídka hledala v nedalekém průmyslovém objektu. Když hledaný
spatřil policii, tak se dal na útěk
a ukryl se pod trámy. Policisté
ho našli a vyzvali ho k opuštění
úkrytu, což muž nakonec učinil,“
popsala zásah policistů policejní
mluvčí Ludmila Světláková.

Za drogy deset let
Až desetiletý trest odnětí svobody může uložit soud v případě odsouzení 23letému muži
z Mostu. „Podle kriminalistů
z toxi týmu měl Mostečan v průběhu tří let obstarat a poté prodat
více jak 1 900 gramů omamné
látky marihuany a to ve více jak
200 případech. Kriminalisté koncem listopadu v jeho bytě v Mostě provedli tento týden domovní
prohlídku a zajistili tam sáčky
s obsahem 140 gramů marihuany a finanční hotovost,“ prozradila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Vyšetřovatel
mladého muže obvinil ze zvlášť
závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy a muže vyšetřuje na svobodě.
(pur)

STROM SPLNENÝCH
PRÁNi
à ´
à
OD 23. 11. DO 7. 12. 2016 vystoupení
SlavnostnÍ
předávání dárků
se bude konat
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městského
divadla most
MÓDNÍ
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moderuje
petr říbal
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z Rady města Mostu

Nové učebny
MOST – Základní škole
Jakuba Arbesa (7. ZŠ) radní
schválili podání žádosti o státní dotaci na projekt nástavby
odborných učeben. Jedná se
o tři nové odborné učebny: přírodovědnou,
jazykovědnou
a učebnu informatiky, kabinet,
serverovnu a sociální zařízení.
Projekt dále řeší také kompletní vybavení učeben – moderní
ICT a audiovizuální techniku,
úplnou bezbariérovost objektu
(vybudování výtahu) a podobně. Rozpočtové náklady celé
stavby a veškerého vybavení dle
projektové dokumentace jsou
23,5 milionu Kč. „Projekt z dané
výzvy je financován v režimu ex
post, proto je nezbytné veškeré
náklady předfinancovat,“ doplnila tisková mluvčí magistrátu
Alena Sedláčková.

U pohřbů jiné ceny
MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na zajištění pohřbení
osob zemřelých na území města
Mostu. Pohřby bude zajišťovat
společnost Technické služby
města Mostu za jednotkovou
cenu za jedno pohřbení zpopelněním v krematoriu a související činnosti za šest tisíc korun.
Dále za jednotkovou cenu pohřbení uložením lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky
na veřejném pohřebišti ve výši
rovněž šest tisíc korun.

Semináře pro
pěstouny
MOST – Radní schválili zadání
veřejné zakázky malého rozsahu
na zajištění odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny formou výjimky Městské správě sociálních služeb v Mostě za dvě stě
tisíc korun a zadání veřejné zakázky na konání dvou víkendových
pobytů spojených se vzděláváním
pro pěstouny též formou výjimky
společnosti Velký vůz Sever za dvě
stě padesát tisíc korun.

Město žádá o
finance
MOST – Město podalo žádost o dotace na projekt z programu Zaměstnanost zaměřeného na komunitní plánování.
„V případě schválení by neinvestiční dotace činila 95 procent
veškerých nákladů komunitního
plánování,“ upřesnila mluvčí
Alena Sedláčková. Rozvoj komunitních služeb plánuje město
Most již od roku 2005. Jedná se
o stálý proces, který bude probíhat i v následujících letech.
Veškeré náklady na tuto činnost byly dosud hrazeny z rozpočtu města. „Bude-li město se
svou žádostí úspěšné, pak dojde
k výrazné úspoře finančních
prostředků. Náklady dvouletého
projektu se odhadují na 1,8 milionu Kč,“ doplnila dále mluvčí.
(sol)

 Nové jízdní řády najdete na www.dpmost.cz

Začínají změny v MHD
MOST – Cestující MHD by se měli připravit na změny. Od konce tohoto týdne dochází k úpravám v v jízdních řádech MHD. Největší změnou je zejména posílení tramvajové dopravy ve vytíženém úseku
mezi centry měst Mostu a Litvínova v době odpolední špičky a zpřehlednění noční tramvajové dopravy.
Časové posuny tramvajových
linek, nové označení nočních
spojů, převedení odpoledních
spojů ve špičce z linky č.1 na
linku č.3 a další změny nastanou již od neděle 11. prosince
v MHD na Mostecku. Změny
se dotknou linek nejen v Mostě, ale i v Litvínově. „Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova
kvůli posílení nejvytíženějšího
úseku mezi centry měst Mostu
a Litvínova zkrátí interval v odpolední dopravní špičce v pracovní dny z nynějších 15 minut
na 6 až 9 minut. Změny začnou
platit k celostátnímu termínu
změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy,“ uvedl
ředitel Dopravního podniku

měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský.
Od neděle by se cestující na
Mostecku měli například připravit na mírné změny mezizastávkových jízdních dob na
tramvajových linkách č. 1, 2,
3, 4, a to v rozmezí maximálně
jedné minuty. Nové jízdní řády
linek č. 1, 2, 3 a 4 mohou cestující nalézt na webových stránkách
dopravního podniku. „Změnou
v označení nočních spojů linek
č. 2, 3 a 4 dojde ke zpřehlednění noční tramvajové dopravy,“
uvedl k chystaným opatřením
ředitel. Nové spoje linky č. 1 začnou jezdit v odpolední špičce
mezi 14:00 h a 15:15 h na trase
Litvínov, Citadela – Most, Do-

pravní podnik. „U těchto spojů
je v zastávce Most, zimní stadion
možnost přestupu na linku číslo
2 ve směru Most, Velebudická,“
doplnil Jiří Holý z odboru komunikace dopravního podniku.
V ranní špičce jsou na lince
č. 3 dále zrušeny spoje ve 4:42
ze zastávky Litvínov, Citadela
a spoj ve 4:40 ze zastávky Most,
nádraží. Zbytek provozu linky
č. 3 v ranní špičce zůstává beze
změn. V odpolední špičce jsou
všechny spoje linky číslo 3 zrušeny a ve stejném období je posílena linka číslo 1. Dojde také
k zavedení nového spoje v pracovní dny s odjezdem ze zastávky Most, Dopravní podnik
ve 4:32. K časovým posunům
dojde také u nočních spojů linek číslo 2, 3 a 4 (cca mezi 23:00
a 4:30), časové posuny by měly
být maximálně do šesti minut.
Tyto spoje budou označeny
nově jako linka číslo 40. (sol)

AUTOBUSOVÝ PROVOZ MOST
Linka číslo 5
Ranní spoj v pracovní dny s odjezdem
ze zastávky Okružní, Shell ve 4:26 je
posunut na 4:21 z důvodu návazností na
upravené tramvajové spoje.
Linka číslo 12
Dochází k mírným časovým posunům
vybraných spojů z důvodu ukončení
obsluhy zastávky Dolní Jiřetín, Centrum.
Linka číslo 17
Ranní spoj v pracovní dny s odjezdem ze
zastávky 1. náměstí ve 4:18 je posunut
na 4:13 z důvodu návazností na upravené tramvajové spoje.
Linka číslo 30
Ranní spoj v soboty, neděle a svátky s
odjezdem ze zastávky Nádraží ve 4:08
je posunut na 4:05.
Linka číslo 31
Nově je zaveden posilový spoj v pracovní dny na trase Obchodní dům PRIOR –
Čepirohy, areál ALTAMEX s odjezdem ze
zastávky Obchodní dům PRIOR v 5:05.
Spoje v pracovní dny s odjezdy v 5:28
ze zastávky Havraň, Joseph II a v 6:18
ze zastávky Čepirohy, areál ALTAMEX
jsou prodlouženy až do zastávky Nádraží.
AUTOBUSOVÝ PROVOZ LITVÍNOV
Linka číslo 12
Dochází k mírným časovým posunům
vybraných spojů z důvodu ukončení
obsluhy zastávky Dolní Jiřetín, Centrum.
Linka číslo 13
Dochází k zahájení obsluhy zastávky
Lom, městský hřbitov. Vzhledem k této
úpravě dochází zároveň k mírným časovým posunům u spojů linky číslo 13
obsluhujících Lom (max. 3 minuty).
V pracovní dny i v soboty, neděle a
svátky jsou posunuty ranní spoje linky.
Spoj s odjezdem ze zastávky Litvínov,
náměstí Míru ve 3:06 je posunut na 3:11
a spoj s odjezdem ze zastávky Loučná,
konečná ve 3:17 je posunut na 3:22.
Linka číslo 14
Ranní spoj v pracovní dny i v soboty,
neděle a svátky s odjezdem ze zastávky
Hamr ve 3:34 je posunut na 3:39.
Linka číslo 28
Nově jsou zavedeny spoje s odjezdy ze
zastávky Horní Jiřetín, rozcestí v 16:55
a ze zastávky Záluží, CHEMOPETROL v
18:25. U některých spojů dochází k mírným časovým posunům (max. 7 minut)
z důvodů ukončení obsluhy zastávky
Dolní Jiřetín, Centrum a rozšíření obsluhy Černic. Spoje s odjezdy ze zastávky
Záluží, CHEMOPETROL v 7:10 a ze zastávky Horní Jiřetín, Triola v 7:39 jsou
zrušeny.

Investoři budou mít v zóně
Joseph zase vody dost
MOST – Do zóny Joseph mohou proudit další investoři. Městu se
totiž podařilo ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi vyřešit zásadní problém s dodávkami vody pro rozvojovou
zónu Joseph.
Městu se povedlo vyjednat
zkapacitnění
vodovodního
řadu za přijatelnější náklady.
Místo desítek milionů korun
tak radnice zaplatí nesrovnatelně méně. „Několik měsíců
jsme řešili dost zásadní problém
v rámci umisťování investorů
ve strategické průmyslové zóně
Joseph. O nedostatek zájemců
jsme nouzi neměli, potíž byla
v tom, že do zóny proudilo z vodovodního řadu méně vody, než
by bylo zapotřebí. S investory,
kteří tu jsou a kteří sem aktuálně půjdou, jsme měli kapacitu
vyčerpanou, a tak jsme nemohli
uspokojit další zájemce,“ sdělil
mostecký primátor Jan Paparega. Zakopaný pes s nedostatkem vody spočíval v tom, že

vodovodní řad, z něhož vede
odbočka do Josephu, putuje
až do zóny Triangle u Žatce.
Zdejší investoři mají ale už
uzavřené smlouvy s vodárnami, které jsou pro odběr vody
výrazně nadhodnoceny oproti skutečnému odběru vody.
„Nicméně tento odběr mají investoři z Trianglu se SČVaKem
zasmluvněn a věc se musí respektovat. Vodovod, který vede
do Triangle přes Velemyšleves,
potřebuje v těchto místech velký
výtlak. Po intenzivních jednáních se nakonec přišlo na technické řešení,“ sdělil primátor.
Zkapacitnění by mělo vyřešit
nové čerpadlo, které by se mělo
v těchto místech umístit. „Výměnu čerpadla zaplatí Most. Je

to však investice zanedbatelná
oproti zkapacitnění vodovodního řadu, kterou bychom museli
v opačném případě řešit se společností Severočeskou vodárenskou. Zkapacitněním se nám
opět otevřou možnosti nadále
jednat s investory a umisťovat
je v zóně, a tím vytvářet i nová
pracovní místa,“ pochvaloval
si primátor a ještě zdůraznil:
„Jednání se SČVaKem byla velmi korektní a jsem velmi rád, že
nám vyšli vstříc.“ Podle vedení
města by mělo k technickému
řešení zkapacitnění vodovodu
dojít v příštím roce. „Půjde jen
o technickou výměnu, s níž bychom se chtěli vypořádat na začátku roku. Zájemců o zónu je
dostatek. CZECHInvest se také
snaží, aby přivedl investory sem
k nám. Věřím, že se vše brzy
znova rozeběhne,“ doufá Jan
Paparega.
(sol)

Pět milionů do sportu
MOST – Sportovní organizace, které pracují s dětmi a mládeží, získají od města v příštím roce pět miliónů korun.
Dotační prostředky z programu na podporu sportu budou moci získat i organizace,
jejichž hlavním posláním je
v oblasti sportu také zvyšování
kvality života obyvatel města
a propagace města prostřednictvím rozvoje a podpory
sportovních aktivit pro širokou
veřejnost, pořádání významných sportovních akcí nebo

podpora při zajištění účasti
sportovců na významných akcích a také podpora handicapovaných sportovců a seniorů.
Program je zveřejněn až do 31.
října 2017.
Dalších 350 tisíc dotačních
korun je v roce 2017 připraveno
na podporu kultury a vzdělávacích aktivit. Město podpoří zejména projekty v oblasti divadla,

hudby, literárních, výtvarných
nebo filmových projektů. Dále
projekty na podporu a rozvíjení odborného růstu mimořádně nadaných žáků a studentů
v umělecké oblasti a projekty,
které svým zaměřením posilují
zájem a motivaci žáků a studentů pro zvyšování jejich vědomostní úrovně, rozvoje kritického myšlení a touhy po poznání.
Tento dotační program je zveřejněn do 7. března 2017.
(sol)
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Cena vody vzroste jen minimálně
MOSTECKO – Za vodu v příštím roce zaplatí lidé na Mostecku jen
o 0,30 haléřů více. Severočeská vodárenská společnost stanovila
cenu vody pro rok 2017 na 98,30 Kč za 1 000 litrů pitné vody.
Za vodné v roce 2017 zaplatí
odběratelé 49,98 Kč, za stočné
48,32 Kč. Severočeská vodárenská, a.s. se při zdražování vody
pro rok 2017 držela v mezích
toho, co si ještě mohou obyvatelé regionu dovolit připlatit.
„Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti
pro vodné a stočné definované
novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020,
který byl schválen v loňském
roce akcionáři, představiteli měst

a obcí Ústeckého a převážné části
Libereckého kraje,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Hladík. Do
zdražení o 0,30 Kč se promítla
inflace, potřeba obnovy vodohospodářského majetku, nárůst
ceny povrchové vody stanovené Povodím Ohře a zohlednění
vývoje spotřeby vody. „Severočeská vodárenská společnost při
svém vzniku od svých akcionářů
převzala rozsáhlý, dlouhodobě
podinvestovaný infrastrukturní
majetek. Jeho obnova je nelehký

úkol, když musíme čelit tlaku na
růst ceny vody vyvolanému legislativou, zvyšováním ceny vstupů
a poplatků státu. Jako vlastník přitom vracíme do obnovy
a přiměřeného rozvoje majetku
35 procent z ceny vody. Dalších
25 procent z ceny vody odčerpá
stát a 40 procent jsou náklady na
provoz včetně oprav prováděných
provozovatelem,“ doplnil Jiří
Hladík. Podle jeho slov nemůže
Severočeská vodárenská při obnově zastaralého majetku postupovat tak rychle, jak by bylo žádoucí, pávě kvůli ceně vody. Její
růst je brzděn limity stanovenými akcionáři. Na cenu vody má

 V ceně vody se odráží i investice do zařízení na její úpravu.

také velký vliv platná legislativa.
„V letech 2005-2010 jsme museli masivně investovat do čistíren
vod z důvodu naplnění legislativy EU, konkrétně se jednalo
o 4,6 mld. Kč. Plníme nejpřísnější evropskou legislativu, ale naše
ekologické úspěchy v konečném
důsledku pro stát znamenají snížení příjmů do Státního fondu
životního prostředí. Takže stát
připravuje nové zpřísnění. Do
budoucna cenu vody bezpochyby
ovlivní legislativa o vypouštění
odpadních vod, které i pro malá
města a obce zpřísňuje již tak
přísné požadavky na limity látek
ve vypouštěných přečištěných vodách, a to nad rámec požadavků
EU. Splnění těchto požadavků
si pochopitelně vyžádá rozsáhlé
investice do technologií malých
čistíren odpadních vod, opět nad
rámec požadavků EU, které budou vodárenské společnosti muset promítnout do ceny vody,“
avizoval budoucí růst ceny Jiří
Hladík. „Musím zdůraznit, že
z pohledu ‚vnitřních‘ vlivů, tedy
nákladů na provoz a na obnovu
majetku, se SVS podařilo dosáhnout stabilního vývoje, kdy
meziroční změny v ceně vodného
a stočného jsou minimální, bez
výrazných skoků a víceméně kopírují míru inflace. Další tlak na
růst ceny vody je však mimo naši
působnost. Připravuje jej stát,
a to v podobě zvyšování poplatků
a nastavení přísnějších limitů,“
upozornil také generální ředitel
SVS Bronislav Špičák.
(pur)

Neplatiči z Janova: Opravte
nám naše byty!!!
(Pokračování ze strany 1)
Podle SBD Krušnohor ale byt
na udané adrese už před šesti lety
prodal a odstěhoval se do Prahy.
Ve své stížnosti popisuje Jozef
Čonka bydlení v Janově jako
velmi bídné, ponižující a za špatných hygienických podmínek.
Domy a byty potřebují podle
Jozefa Čonky nezbytné opravy.
Jozef Čonka i další podepsaní
Romové viní za současný stav
některých domů v Janově neochotu SBD Krušnohor investovat
peníze na jejich opravy a údržbu.
„Ti, co to podepsali, sami o sobě
dluží 3 miliony 128 tisíc 341 korun. Potom jsou tam podepsaní
ti, kteří bydlí v pronajímaných
bytech. Vlastníci bytů dluží 1 milion 31 tisíc korun. Dohromady
činí dlužná částka 4 miliony 150
tisíc korun. Jinými slovy řečeno:
Podepsaní jsou velcí neplatiči
a ještě k tomu si dovolí tvrdit, že
se o ně nestaráme, o chudáčky
jedny?!? Taková prasárna mě dokázala pořádně zvednout ze židle!“ přiznal ředitel. Z velké části
zničené domy a byty v Janově
jsou většinou dílem samotných

nájemníků. Některé domy, které nespravuje SBD Krušnohor,
jsou už dokonce zcela vybydlené a prázdné, zralé na demolici.
Jiné domy na sídlišti, v nichž žijí
nájemníci, kteří řádně platí své
závazky a o byty pečují, jsou ve

velmi dobrém stavu. Za posledních deset let plynulo do sídliště
Janov do domů v majetku nebo
správě SBD Krušnohor 239 milionů 610 tisíc korun, z toho na
dotacích v rámci IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města)

 Za stav domů v Janově z valné většiny mohou sami nájemníci.

130 milionů 782 tisíc korun a na
ostatní zakázky šlo přes 108 milionů. Město Litvínov v rámci
IPRM investovalo do zlepšení
veřejných prostranství ještě dalších 66 milionů 142 tisíc korun.
(pur)

Společník do
konce života
Monika byla jeho jediné dítě. Miloval ji z celého srdce. O to ví, že její
matka, jeho životní láska, zemřela, když byla
Monika ještě malé dítě.
Vychoval ji sám podle
svého nejlepšího přesvědčení. Od dětství
mu dělala jen
radost. Milou
šikovnou holčičku si každý
rychle oblíbil.
Ve škole patřila
k nejlepším. Ve
volných chvílích tančila. Od
dětství sklízela
úspěchy v tanečních soutěžích. Tanec byl její život.
Na střední škole se milá
holčička změnila v krásnou dívku. Mezi svými
vrstevníky byla Monika velmi oblíbená. Měla
hodně přátel. Dál tančila
a ze soutěží vozila jednu
medaili za druhou. Připravovala se na studium
na vysoké škole, užívala
života plnými doušky.
Její budoucnost byla zářivá. Udělal by vše pro
to, aby se jí plnily její sny.
Monice se ale vše dařilo i bez jeho přispění.
Odmaturovala výborně
a bez problému nastoupila na vysokou školu, kterou si vybrala. Všechno
bylo ideální. Na vánoční
prázdniny vzal Moniku do Alp. Drahý hotel,
který vybral, poskytoval
jemu i dceři to největší pohodlí. Monika byla
nádherná. Všímal si závistivých pohledů ostatních mužů, kteří v nich
neviděli otce s dcerou, ale
milenecký pár. S Monikou se tomu smáli. Večer
seděli u skleničky vína
v restauraci a povídali si
o budoucnosti. Monika
mu zapáleně líčila možnosti, které se jí otevírají
v dalším semestru. Poslouchal s mírným úsměvem a pozoroval okolí.
Ženy vrhaly pohoršené
pohledy na podle nich
nesourodý pár, muži oceňovali Moničinu krásu
a mládí. V té restauraci se
Monika poznala s Robertem. Byl to jeho spolužák
z vysoké školy, který se
po studiu odstěhoval do
Rakouska a začal tu obchodovat. Jeho firma byla
velmi úspěšná. Dříve byli
přátelé, během času se ale
potkávali stále méně. Nakonec si roky ani nezavolali. Najednou stál Robert
u jejich stolu. Opálený,
usměvavý, skvěle vypadající. Přisedl si a už s nimi
zůstal. Celý večer, druhý
den na sjezdovce, další
večer a další den. Monika v přítomnosti Roberta
zářila. Brzy pochopil, že
mezi jeho dcerou a přítelem přeskočila jiskra.
Nevěděl, jestli je mu to
milé, nebo nepříjemné.
V každém případě měl
ale radost, že je Monika
šťastná. Láska mezi Monikou a Robertem vydržela, i když jejich výlet
do Alp skončil a vrátili
se domů. Robert Monice často volal a jezdil za
ní. Monika se několikrát
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vypravila za ním do Rakouska. Usoudil, že zamilovanost jeho dcery bude
mít nejspíš pokračování,
a tak se za Robertem vydal sám. Chtěl mu říct,
jak moc mu na Monice
záleží.
Ujistil
svého přítele,
že Monika je
celý jeho život.
Nikdo jí nesmí
ublížit. Jestli jí
ublíží Robert,
pak se on postará, aby toho
hořce
litoval.
Robert ho ale
přesvědčil, že
i on Moniku
miluje a jeho
jediným
cílem je, aby byla šťastná.
Uklidněn odjel domů.
Necítil žádné obavy, když
se Monika vydala s Robertem na prodloužený
víkend. O to horší bylo,
když mu zazvonil telefon
a cizí žena mu oznámila,
že Monika po autonehodě leží v nemocnici
ve velmi vážném stavu.
Hrůzou bez sebe jel přes
půl republiky. Když viděl
ležet Moniku napojenou
na všechny ty přístroje,
bledou a v bezvědomí,
málem se mu zastavilo
srdce. V jako hrozném
snu prožil s Monikou
několik dnů, než konečně lékaři prohlásili, že
bude dál žít. Teprve pak
byl schopen zajímat se
o to, co se stalo. S Robertem se vraceli z večírku,
Robert pil a havaroval.
On sám měl jen několik
lehčích zranění. Cítil, jak
v něm narůstá nenávist
vůči tomu chlapovi, kterému svěřil svou dceru.
Za Monikou Robert do
nemocnice nepřišel. Byl
rád, stejně by ho u lůžka
své dcery nechtěl. Nevěděl, jestli mu někdy
dokáže odpustit. Po dalších několika dnech mu
lékaři oznámili strašnou
zprávu. Monika se už nikdy nepostaví na nohy.
Zůstane upoutána na invalidní křeslo. Zmařená
kariéra nadějné tanečnice najednou byla nic ve
světle toho, že mladá dívka nebude už nikdy chodit. Když to řekl Monice,
neplakala. Jen se v jejích
čích něco změnilo. Ta jiskra, kterou na ní tolik miloval, pohasla. V té chvíli
věděl, že Robertovi nikdy
neodpustí. Snažil se trávit
v nemocnici u Moniky co
nejvíce času. Monika se
ale ani neusmála. Nemluvila. Nereagovala na nic,
čím se ji snažil přivést
na jiné myšlenky. Po několika dnech si Monika
sáhla na život. Sestry ji už
tak často nekontrolovaly.
Monika rozbila skleničku a střepem si podřezala žíly. Bez Moniky už
neměl jeho život smysl.
Nepotřeboval být dál na
světě. Jen musel ještě vyřídit jednu věc. Než i on
skončí se životem, musí
navštívit Roberta. Život
jeho přítele se musí také
změnit. Po jeho návštěvě
bude Robertovi invalidní vozík společníkem po
zbytek života.
(pur)
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Most ke kostelu vrátí kraj městu
MOST – Most k děkanskému kostelu bude po deseti letech opět patřit městu. Udržovat ho budou technické služby.
Most, který vede k děkanskému kostelu, se rekonstruoval
v roce 2006. Most byl v havarijním stavu a hrozilo jeho uzavření. Město se proto rozhodlo,
že se most kompletně zrekonstruuje. Tehdy jej převedlo do
majetku Ústeckého kraje, který
mohl čerpat z dotací finanční prostředky na jeho opravu.
„V minulosti se dohodlo, že po
ukončení udržitelnosti projektu
v rámci dotačního titulu bude
most vrácen do majetku města. V současné době se ale ještě
uplatňují reklamace vůči kraji a je potřeba toto vše vyřídit.
Potom se vrátí městu a starat
by se o něj měly i dál technické služby,“ vysvětlil k převodu
mostu náměstek primátora Marek Hrvol. Na mostě probíhala
nedávno také drobná oprava.
Na mostě totiž selhalo oplechování. To už je ale nyní v pořádku a opravené. Most by se měl
převést zpět do majetku města
Mostu na přelomu roku.

Město prodloužilo smlouvu

na údržbu mostu Technickým
službám města Mostu. „Jedná
se o standardní smlouvu, která
se s technickými službami uza-

vírá každoročně na pravidelnou
údržbu,“ dodal náměstek primátora Marek Hrvol.
(sol)

 Most vedoucí k děkanskému kostelu se rekonstruoval už před 10 lety. Teď proběhne majetkové vypořádání.

V Mostě bude fakultní škola
MOST - Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, která sídlí v ulici
Zdeňka Štěpánka, se chystá na velkou slávu. Stane se totiž fakultní
školou.
Ve čtvrtek 15. prosince předá děkan Pedagogické fakulty
UJEP Pavel Doulík mostecké
speciální škole statut „fakultní
školy“. Slavnostnímu okamžiku
budou přihlížet zástupci mosteckého magistrátu, krajského
úřadu a Karlovy univerzity.
„Získání statutu fakultní školy

vnímáme jako výrazné ocenění
a zároveň závazek pro naši školu,“ uvedla ředitelka školy Hana
Ajmová a dodala: „Fakultní
škola bude poskytovat realizaci
pedagogických a odborných praxí studentů Pedagogické fakulty
UJEP. Ta bude podle požadavků
fakultní školy poskytovat bez-

platné konzultace pedagogům FŠ
PF UJEP – mentorům praxe.“
Pedagogové a další pedagogičtí pracovníci fakultní školy
budou pravidelně dostávat informace o akcích pořádaných fakultou, například o kurzech vzdělávacího charakteru, o kurzech
celoživotního vzdělávání učitelů,
vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků nebo o kurzech pro žáky. Budou rovněž
získávat nové poznatky v oblasti

pedagogických věd (formou seminářů, workshopů nebo zajištěním přístupu k metodickým
materiálům). „Fakultní škola PF
UJEP Základní škola prof. Zdeňka Matějčka Most bude vytvářet
podmínky pro ověřování nových
vyučovacích metod a forem práce,
metodických postupů a pomůcek
připravených v rámci výzkumné
činnosti vysokoškolských učitelů
a studentů fakulty,“ doplnila ještě
Hana Ajmová.
(nov)

Muzeum opět praskalo ve švech

 Názorná ukázka, jak se kdysi předlo.
MOST - Sobotní Fler jarmark
v Oblastním muzeu v Mostě byl
opět korunovaný úspěchem. Návštěvníci do muzea přicházeli už
od dopoledních hodin a užívali si

jak kulturní program, tak i ukázky tradičních dobových řemesel,
domácí dobroty a také prohlídku
samotného muzea. Pro děti zde
byly připraveny dílničky všeho

 To nejlepší nakonec - mikulášské nadělení.
druhu, u kterých ovšem byli často vidět při výrobě i jejich rodiče.
Na půdě muzea bylo možné se
nejenom kochat, ale i zakoupit
rukodělné výrobky. Podvečer

v muzeu vyvrcholil andělskou
ohňovou šou na nádvoří, představením Legenda o svatém Mikulášovi a samozřejmě nechyběla ani
bohatá mikulášská nadílka. (ina)

Škola v Chanově má málo žáků
MOST – V chanovské základní škole je méně žáků, než povolují
normy. Mostečtí radní proto museli schválit výjimku. Zrušení školy
vzhledem ke klesajícímu počtu žáků ale prý nehrozí.
Radní schválili výjimku
z nejnižšího počtu žáků v běžných třídách základní školy ve
Zlatnické ulici od ledna do prosince 2017. V říjnu se totiž počet žáků v uvedené škole snížil
ze 170 na 168, takže žáci v běžných třídách nenaplňují stanovený průměr. „Ve třídě nemůže
být méně než 17 dětí. V některých třídách se ale stává, že jich
méně je,“ vysvětlila náměstkyně
primátora města Mostu Markéta Stará. Podle ní ale nepřipadá
v úvahu, že by se škola do budoucna rušila. „Je zde velká mi-

grace lidí a i vzhledem k tomu je
počet žáků v prvních třídách dostatečný. Do vyšších tříd jich už
ale dojde mnohem méně, takže
se stává, že například v deváté
třídě je jen devět dětí apod.,“
uvedla dále náměstkyně. Dostatečný počet dětí ve škole
také dokládá fakt, že radnice
většinou zřizuje u této školy
také přípravnou třídu. Výjimka
z počtu žáků se týká celé školy.
„Kapacita se bere celkově a průměruje se na jednotlivou třídu,
takže například v devátých třídách je devět dětí a v prvních

jich je mnohem více. Když se
vše zprůměruje na celou školu,
tak vychází 16,8 žáků na třídu.

Minimálně jich ale musí být sedmnáct,“ dodala ještě Markéta
Stará.
(sol)

 ZŠ v Chanově sem už neodmyslitelně patří.

zpravodajství

Máte šanci na práci - TRANSFER,
CESTA nebo SPOLEČNĚ
ÚSTECKÝ KRAJ – Do Ústeckého kraje plyne nejvíce peněz na projekty zaměstnanosti ze všech krajů v republice. Ústecký kraj společně
s krajskou pobočkou úřadu práce podpořily zaměstnanost a vznik
nových pracovních míst.
Ústecký kraj spolu s partnery realizuje aktuálně projekty
Transfer a Cesta. Oba jsou pro
mladé lidi do 29 let, kteří kvůli
nedostatečnému vzdělání obtížně hledají práci, mají problémy
s různými druhy závislostí, žijí
v sociálně vyloučených lokalitách apod. „V současné době už
do projektu TRANSFER vstoupilo 371 osob. Jsme tedy za polovinou,“ říká k projektu jeho
manažer Aleš Janeček. Oba
projekty začaly letos v červnu
a ukončeny budou v říjnu 2018.
Na projekt Cesta je připraveno více než 23 miliónů korun,
na Transfer téměř 100 miliónů
korun. V rámci obou projektů
vznikne bezmála dvě stě nových
pracovních míst.
Dalším projektem Ústeckého
kraje, který by měl být spuštěn v únoru příštího roku, je
INNOSTART. Zaměřuje se na
studenty posledních ročníků
učilišť a středních škol. Díky
němu získají studenti praktické dovednosti a znalosti, které
zaměstnavatelé vyžadují. Bezprostředně po ukončení studia
budou připraveni podle požadavků zaměstnavatele nastoupit
do práce.
Své projekty představil také
Úřad práce ČR Krajská poboč-

ka v Ústí nad Labem. V současné době probíhají v kraji tři
projekty Úřadu práce ČR. Do
října 2018 se realizuje projekt
INICIATIVA. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od
15 do 29 let. Díky tomuto projektu mohou mladí lidé získat

odbornou praxi, stáž v zahraničí, práci na zkoušku nebo
mentora, člověka, který by jim
s uplatněním na trhu práce
pomáhal. Dalším projektem
je FLEXI. Ten je pro lidi, kteří
se starají o dítě do patnácti let
věku nebo jiného člena rodiny.
Zaměstnavatelé mohou díky
projektu pro tyto lidi získat
podporu na částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní
dobu a další flexibilní formy

zaměstnání. Pro lidi s nízkým
vzděláním, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných déle
než dvanáct měsíců, je určen
projekt SPOLEČNĚ. Od ledna příštího roku bude spuštěn
projekt OUTPLACEMENT na
pomoc zaměstnancům, kteří
jsou ohroženi ztrátou zaměstnání nebo jsou ve výpovědní
lhůtě. Všechny projekty nabízí
zaměstnavatelům podporu na
pracovní místa.
(pur)

LITVÍNOV – S originálním vánočním dárkem přichází litvínovská Citadela. Svým blízkým
tu můžete věnovat kulturní zážitek.
Nevíte, čím udělat radost
vašim přátelům nebo blízkým
k Vánocům. Hezkým a zároveň
praktickým dárkem je v takovém případě dárkový poukaz
na kulturu. Obdarovaný si tak
může vybírat z nabídky kulturních akcí pořádaných kulturním
domem Citadela a bude pouze
na jeho uvážení, jakou akci si
z naší bohaté nabídky vybere.
Zda to bude divadelní předsta-

vení, koncert, zábavný pořad
nebo kino. „Poprvé jsme dárkové
poukazy prodávali vloni. Byl o ně
veliký zájem, tak jsme se rozhodli
pokračovat i v letošním roce. Už
jsme jich prodali desítky, ale stále
ještě jsou v prodeji,“ uvedla Lenka Pecová z propagace Citadely.
Dárkový poukaz v hodnotě 100,
200 a 500 Kč lze zakoupit v pokladně Citadely nebo objednat
telefonicky na 476 111 487, případně emailem: info@citadela-litvinov.cz. V případě nevyužití
celé nominální hodnoty šeku se
peníze nevrací. Platnost poukazu je do 30. 6. 2017.
(pur)

Vyjeďte si 31. 12. na Sněhové hry v Saydě. Město Meziboří vypravuje autobus do Saydy na Silvestrovský běh.
Zúčastnit se můžete běžecké soutěže volnou technikou pro všechny věkové kategorie a Zimní vycházku za
svařáčkem s lyžemi i bez kolem Saydy. Zájemci o místo
v autobuse se mohou hlásit na Městském úřadě Meziboří. Další autobus bude vypraven 21. 1. na Mistrovství
Německa v běžeckém lyžování pro ročník 2002/2003
s bohatým doprovodným programem.
(pur)

Zapojte se do plánování
rozvoje Ústeckého kraje
 Podporu úřadu práce využívají také obce pro úklid a údržbu zeleně.

MEZIBOŘÍ – Na posledním jednání schválili mezibořští zastupitelé
rozpočtové provizorium, kterým se město bude řídit do doby schválení rozpočtu města. Dále vzali na vědomí po dlouhé diskuzi technicko-ekonomickou studii provozu a investičního rozvoje areálu
letních a zimních sportů v Meziboří.
na plážový volejbal, singl trek 3
km, 5 km, lezecká stěna, lanová
prolézačka či minigolf. Studie
také pamatuje na modernizaci lyžařského vleku a na další
využití sjezdovky mimo zimní
sezónu, například na grassti lyžování. Stávající sportoviště si
podle studie žádají rekonstrukce za téměř dva milióny korun.
„Ve studii jsou uvedeny aktivity,
které by se v budoucnu mohly
v Meziboří realizovat. Bude to
ale samozřejmě záležitost také
ekonomická.
Zastupitelstvo

bude muset rozhodnout, kolik se
v kterém roce na obnovu sportovišť a výstavbu nových z rozpočtu města uvolní. V současné
době před námi stojí velký úkol.
Sportovní areál je potřeba obnovit a dát do podoby, jakou měl
před lety,“ komentoval studii
starosta města Petr Červenka.
Studii nakonec vzali zastupitelé
na vědomí.
V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové provizorium pro hospodaření města
v příštím roce. „Stanovení rozpočtového provizoria se v předchozích letech osvědčilo, proto
k němu přistupujeme i letos.
Důvodem je především to, aby
rozpočet města byl schválen s co
nejpřesnějšími daty, tím se vy-

Advent je i čas podvodů
LITVÍNOV - Předvánoční čas nahrává také zlodějům a podvodníkům. Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban proto varuje
zejména seniory, aby byli opatrní a ve sváteční čas zbytečně nepřišli
o peníze.
„Je tu stále problém ‚šmejdů‘.
Seniory na nepoctivé prodejce
upozorňujeme,
preventistka
zařazuje ‚šmejdy‘ do svého programu. Vysvětluje seniorům,
proč je nabídky prodejců lepší
odmítnout. Nakonec se ale najde vždy někdo, kdo je ochotný
na prodejní akce přijít a nechat
se nachytat. Podobná akce se
v Litvínově konala minulý týden. Strážníci byli na místě, já
jsem osobně mluvil s některými
seniory a znovu jim připomínal
všechno, co o prodejních akcích
už slyšeli. Na místo se dostavili také kontroloři ČOI. Bylo

Citadela nabízí
originální dárek

Silvestrovský běh
kolem Saydy

Meziboří opět vstoupí do nového
roku s rozpočtovým provizoriem
Jednání zastupitelů zahájila
diskuze o budoucnosti sportovního areálu v Meziboří.
Zastupitelé podrobně probírali
technicko-ekonomickou studii
provozu a investičního rozvoje
areálu letních a zimních sportů
v Meziboří. Firma, která studii
zpracovala, doporučuje městu ke stávajícím sportovištím
pořídit také nové, za bezmála
patnáct miliónů korun, které
by mohlo město získat z dotací.
V Meziboří by se podle studie
mohlo objevit například hřiště
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ale překvapivé, kolik seniorů
bylo opět ochotno naletět na
předražené nabídky prodejců,“
říká Zdeněk Urban. V předvánočním čase se v Litvínově
objevili také zloději, kteří se
soustředí především na seniory. „Je to případ podvodnice,
která se pohybuje po Litvínově
s malým dítětem. Máme o ní
informace od svědků, ale zatím
nebyla přistižena při činu a ani
kamerovým systémem nebyla
zaznamenána. Žena s dítětem
oslovuje hlavně seniory, žádá
je o rozměnění bankovek. Jakmile senior vytáhne peněženku,

aby mladé mamince pomohl,
rozehraje podvodnice své představení. Zapojí dítě a vyvolá
zmatek, na jehož konci je senior s vykradenou peněženkou,“
popsal praktiky podvodnice
Zdeněk Urban. Strážníci se
v předvánočním čase také více
věnují zlodějům v obchodech.
„Těch vždy v prosinci přibývá.
V poslední době se také množí
stížnosti na obtěžování v obchodech neodbytnými lidmi,
kteří nabízí různé předměty ke
koupi v rámci charitativních
sbírek,“ doplnil Zdeněk Urban.
Poslední případ je z Kauflandu, kde žena nabízela lidem,
že jim bude věštit osud z dlaně.
Počínala si při tom ale tak, že
zejména starší zákazníci se cítili být obtěžováni.
(pur)

varujeme schvalování rozpočtových opatření ihned na počátku
roku a dále zamezíme velkému
počtu rozpočtových opatření
v průběhu roku,“ informovala
zastupitele vedoucí finančního
odboru Jarmila Roubalová. Do
doby schválení rozpočtu města
na rok 2017 může město podle
rozpočtového provizoria čerpat běžné výdaje v maximální
výši 6 miliónů korun za měsíc.
Vlastní čerpání běžných výdajů bude omezeno pouze na
nutné osobní a věcné náklady,
nezbytné k zajištění provozu
města, popřípadě havarijní případy oprav a údržby majetku
města, včetně navrhovaných
investičních výdajů.
(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj má
šanci na změnu. Situace v kraji
by se mola zlepšit, pokud dojde
k naplnění nejdůležitějších úkolů, které se objevují ve Strategii
hospodářské restrukturalizace
Ústeckého kraje. Díky strategii
by tak mohla ministerstva například vyhlásit dotační programy
Ústeckému kraji přímo na míru.
Ještě v prosinci vláda projedná Strategický rámec hospodářské restrukturalizace, na
jehož vzniku se podílela řada
regionálních institucí. „Před
spuštěním jsou speciální webové
stránky. Tam také lidé najdou
všech sto patnáct navržených
konkrétních opatření, která zajistí, že strategie bude naplňována.
Nechceme z ní mít jen dokument
do šuplíku. Chceme viditelné
výsledky,“ uvedla zástupkyně
zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje a předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová, která je za celý proces
restrukturalizace na území kraje
odpovědná. Navržená opatření
nejsou jediná, která by se v rámci restrukturalizace kraje mohla

provádět. „Chceme do rozhodování o změně Ústeckého kraje
zapojit odbornou i laickou veřejnost. Na web jsme proto umístili
formulář, jehož prostřednictvím
může každý obyvatel Ústeckého
kraje navrhnout opatření, které by podle jeho soudu vedlo ke
zlepšení hospodářské a sociální
situace v kraji,“ doplnila Gabriela Nekolová. Na základě navržených opatření bude Ústecký
kraj společně s Hospodářskou
a sociální radou Ústeckého kraje
a úřadem zmocněnce vlády vyvíjet tlak na vládu, aby vznikaly
dotační programy podle potřeb
Ústeckého kraje. „Podobně, jako
se podařilo prosadit dotační program na demolice prázdných
objektů v sociálně vyloučených
lokalitách, nebo dotační program
na regeneraci brownfieldů, nevyužívaných a zchátralých průmyslových či zemědělských areálů,
které by mohly dál sloužit pro
podnikání a rozvoj hospodářství v kraji,“ doplnil informace
Martin Klika, předseda Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje.
(pur)
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Autodrom: Příští rok nabídneme
divákům řadu novinek
MOST - Na řadu novinek se mohou těšit v příštím roce návštěvníci
mosteckého autodromu. Novou sezonu obohatí několik premiér.
Atraktivní podívanou bude bezesporu květnový závodní víkend
historických automobilů. Nebudou mezi nimi chybět ani monoposty F1, jež se účastnily velkých cen do roku 1965.
Sezona 2017 zahrnuje devět
stěžejních závodů, tedy o tři
více než letos. Doplní je jako
každým rokem řada dalších
podniků, například Edda Cup,
Carbonia Cup, vytrvalostní závod 6 hodin Le Most či závod
v rallycrossu. Pro širokou veřejnost přichystal autodrom zahájení hlavní sezony na neděli 16.
dubna v podobě už pátého pokračování oblíbených volných
jízd s vlastním automobilem po
závodní dráze The Most AUTOSHOW #5. Součástí všech
závodů a akcí bude vždy bohatý
a pestrý doprovodný program
pro diváky. „Počet vlastních závodů nemusí být konečný. Máme
rozjednáno ještě jedno želízko
v ohni. Mohu zatím prozradit jen
to, že na své by si přišli zejména
milovníci rychlých motocyklů.
Každý závodní víkend obsahuje navíc řadu velmi zajímavých
vložených závodů. Kromě pokračování oblíbeného, letos obnoveného seriálu Octavia Cup, který
se objeví v Mostě hned dvakrát,
se diváci mohou těšit například
na Porsche Platinum GT3 Cup
Challenge, P 9 Challenge, Clio
Cup CE nebo KIA Lotos Race.
Všechny účastníky doplňkových
závodů bychom měli znát do
konce roku,“ upřesnil generální ředitel společnosti AUTODROM MOST Jiří Volovecký.

První velkou
premiéru zažije
autodrom o
víkendu 12. až 14.
května
Tento víkend bude patřit
historikům. The Most Historic
Grand Prix nabídne několik velmi zajímavých sérií závodů. Patří mezi ně FIA Lurany Trophy
for Formula Junior Cars či Historic Grand Prix Cars Association (HGPCA) - souboje vozů
velkých cen s motory vpředu
z let 1930 - 1960 a vozů s motory
vzadu z let 1961 – 1965. Podívanou na krásné naleštěné závodní veterány doplní cestovní vozy
série Triumph Competition and
British HTGT a také na mos-

teckém okruhu známé HAIGO,
a to jak v kategorii historických
cestovních vozů, tak i formulí.
 Víkend 2. a 3. června
Druhý ročník soutěže The
Most RALLY #2. Bude součástí
Rally sprint série vypsané Autoklubem ČR. Termín se tak
posouvá z podzimu do pozdního jara, což přinese teplotní
komfort pro týmy i fanoušky.
I v tomto případě čeká fanoušky
novinka. K rychlostním zkouškám v uzavřeném areálu polygonu totiž tentokrát přibydou
i rychlostní zkoušky po komunikacích v okolí.

riálu se vyhodnocují i národní
šampionáty zúčastněných zemí,
a to České republiky, Slovenska,
Polska, Rakouska, Chorvatska
a Slovinska.
 Víkend 28. a 29. července
Po loňské premiéře se do
Mostu vrací série DMV Grand
Turismo Touring Car Cup pro
cestovní vozy i GT speciály. Na
okruhu se předvedou jezdci
v silných a superrychlých vozech, jakými jsou Audi R8 LMS,
Lamborghini Gallardo GT3,
McLaren MP4-12 GT3, Porsche
997 GT3 Cup, Chrysler Viper
GTS-R, Ferrari 488 GT3 nebo
BMW M235i.
 Víkend 4. a 5. srpna
Areál mosteckého polygonu
bude už potřetí patřit mezinárodním závodům formulí sestrojených univerzitními týmy

historických silničních motocyklech The Most Historic Motorcycle Weekend. Seriál závodů
organizuje spolek Klassik Motorsport.
 Víkend 1. až 3. září
Nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoročního
kalendáře Czech Truck Prix.
Závody evropského šampionátu
okruhových tahačů European
Truck Racing Championship
(ETRC) zahalí tentokrát slavnostní háv. Truckeři v Mostě
svedou totiž boje o vítězství už
po pětadvacáté. Diváci se tak
mohou těšit na pompézní doprovodný program, jehož součástí bude i premiérový Truck
festival.
 Víkend 6. až 8. října
Pod názvem závodního víkendu The Most Grand Finale

 Motoristický kalendář na mosteckém autodromu bude opět plný akcí a překvapení.
 Víkend 16. až 18. června
Autodrom přivítá závody automobilů a formulí zóny střední Evropy The Most FIA CARS
CENTRAL Europe Challenge.
Na okruhu v Mostě mají mnohaletou tradici.
 Víkend 14. až 16. července
Milovníci a fanoušci nadupaných motorek si přijdou na své
při sledování soubojů The Most
Alpe Adria, tedy stále populárnějšího šampionátu motocyklových závodů nejvyšší úrovně
ve střední Evropě. V rámci se-

z celého světa The Most Formula Student. Polygon se svým zázemím a tréninkovými moduly
je ideálním místem setkávání
těchto početných týmů studentů, které stojí za vývojem „miniformulí“, jež jsou poměrem váhy
a výkonu srovnatelné s Formulí
1. Očekává se příjezd více než
800 studentů a jejich doprovodu.
 Víkend 16. až 18. srpna.
Vyznavači jednostopých vozidel určitě přivítají pohled na
souboje jezdců z celé Evropy na

se skrývá evropský pohár cestovních vozů FIA European
Touring Car Cup (ETCC). Mosteckou premiéru poháru okoření skutečnost, že autodrom je
jeho poslední zastávkou v novém ročníku. Dají se tak očekávat líté souboje o celkové vítězství. Velkolepě pojatá víkendová
slavnost zahrnuje i poslední závod sezony okruhového seriálu
Octavia Cup. Jeho jezdci si to
tak na severu Čech rovněž rozdají o konečné pořadí.
(nov)

Hejtman rozzářil advent na zámku v Jimlíně

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

ÚSTECKÝ KRAJ - Adventní trh, lití z olova, zdobení perníčků, středověká hudba Quercus, zpěvák Bohuš Matuš, andělé na chůdách
a mnoho dalšího bylo připraveno pro návštěvníky tradičního Adventního setkání na zámku Nový Hrad v Jimlíně.
Desítky stánků s adventním
zbožím soupeřily s tradičními i nezvyklými jídly. Nejvíce
lidi lákaly ale kromě voňavých
dobrot také stánky se starými

řemesly a tradicemi. Děti si
mohly vyzdobit perníčky nebo
se seznámit s litím olova apod.
Adventní trhy se tentokrát neuskutečnily přímo na zámku,

který je příspěvkovou organizací kraje, ale v podzámčí. Na
nádvoří zámku se totiž opravuje dešťová kanalizace a cesty.
Na zahájení Adventních trhů
na zámku v Jimlíně zavítal také
letos hejtman Oldřich Bubeníček, který slavnostně rozzářil
vánoční stromeček. Poté se nad
zámkem slavnostně rozzářil

ohňostroj. „Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Měli bychom
se na ně důstojně připravit, strávit je v klidu, míru a pohodě.
O Vánocích je také příležitost
sejít se s rodinami a nejbližšími
a člověk by se měl umět na chvíli zastavit...“ komentoval čas
adventu hejtman Bubeníček.
(sol)

téma

9

9. prosinec 2016

Skládkování končí - co s odpadem?
Ve spalovně se změní v teplo
a elektrickou energii

teplo do domácností bez problémů další desítky let, proto
musíme hledat i jiné možnosti,
jiná paliva než jen uhlí. Odpad
je k tomu ideální. Namísto, aby
na skládkách zatěžoval životní
prostředí pro budoucí generace,
změní se na teplo a elektrickou
energii.
Znamená to, že plánujete
zcela změnit palivo a hnědé
uhlí nahradit odpadem?
To určitě ne. Spalovna odpadů by svým výkonem nepokryla
potřeby našich odběratelů během celého roku. V zimě, při
nižších venkovních teplotách,
by se dál spalovalo také hnědé
uhlí.
Skládkování odpadů zatěžuje životní prostředí. Pokud
se bude spalovat, není to ještě větší zátěž ve formě emisí
a škodlivin vznikajících při
spalování?
Spalovny odpadů jsou vyvíjeny už velmi dlouho. Technologie je sice velmi drahá, ale
dokonalá. Pro spalovnu, kterou v Komořanech plánujeme
postavit, použijeme nejlepších
dostupných technik jak pro
čištění spalin, tak pro produkci zbytků po spálení. Výsledkem je skutečnost, že spalovna
odpadů v Komořanech bude

jde do spalovacího procesu a je
následně vyčištěn. Pro případ,
kdy nebude probíhat spalování
odpadu, bude tento „nevyužitý“ vzduch veden přes účinné
filtrační zařízení. Tím se zabrání
šíření zápachu v době odstávky
spalovny do okolí.
Nebude spalovna obtěžovat
hlukem?
Od místa, kde by měla spalovna stát, je do obydlených
částí měst minimálně tři kilometry. To je dostatečná vzdálenost. Hluk z provozu spalovny
bude především uvnitř zařízení,
i když i v tomto případě platí, že
dokonalé technologie zaručují
dokonalý výsledek. Hluk tedy
ani uvnitř spalovny nebude nijak zásadní. V místech vzdálených několik kilometrů se hluk
ze spalovny nijak neprojeví.
Do spalovny bude nutné odpad dovážet. Nedojde k nadměrnému zatížení komunikací
těžkou nákladní dopravou?
Počítáte také s využitím železniční dopravy, která se v Komořanech nabízí?
Odpady do spalovny budeme samozřejmě muset dovážet.
Umístění spalovny je ale ideální
v tom, že se odpady budou vozit ze čtyř směrů, tudíž nedojde
k vyššímu zatížení jedné komunikace. Podle výpočtů odborníků se zvýší zatížení čtyřproudé komunikace mezi Mostem
a Chomutovem v řádech několika málo procent. Železniční
dopravy bychom samozřejmě
využívali raději. Kolem spalovny vedou koleje. Nejsem
v tomto oboru odborník, ale po
konzultacích s potenciálními
partnery, kteří se tímto zabývají,
víme, že v současné době zatím
není dořešen způsob přepravy
odpadu po železnici ani souvi-

tolerují. Přímo v centru Berlína například funguje bez problémů spalovna s pětkrát větší
kapacitou, než bude ta naše.
Nikoho z obyvatel Berlína neobtěžuje hlukem, zápachem
a nevadí ani dovážení odpadů. Lidé tam vědí, že není řešení „někam odpad odvézt,
ať se problému ujme někdo
jiný, hlavně že my máme vyřešeno…“. Dalším příkladem
je spalovna Liberec, Brno atd.
V případě spalovny Komořany
je vybraná lokalita mimo město sociálně přijatelnější a také
vhodnější z důvodu propojení
se sousední teplárnou Komořany. To nám dovoluje využití
některých dnes již existujících
technologií nutných pro provoz teplárny a tím snížení pořizovací ceny projektu, lepší
ekonomii projektu a cenu výstupního produktu, tzn. tepla
pro Most a Litvínov. Navíc se
jedná o průmyslovou zónu.
Jak probíhá proces spalování odpadů? Je nutné odpad
předem třídit?
V novém zařízení v Komořanech se bude spalovat zbytkový
komunální odpad po vytřídění
využitelných složek. To je ten,

provozována s výraznou rezervou vzhledem k předepsaným
zákonným emisním limitům.
Množství škodlivých emisí, které naše spalovna vyprodukuje
do ovzduší za pět let, je stejné
jako v případě, kdy skládka odpadů hoří osmačtyřicet hodin.
A to není nijak výjimečná situace. Minimálně jednou za rok
zahoří téměř každá skládka.
Odpad, který plánujete spalovat, ale musíte také někde
skladovat. Nebude spalovnu
provázet zápach rozkládajících se odpadků?
Tady opět přichází ke slovu
dokonalá, vyzkoušená a běžně užívaná technologie po celé
západní Evropě. V zásobníku
odpadů před jeho spalováním,
tak zvaném bunkru, je odsáváním vzduchu udržován neustálý
podtlak, díky kterému nedochází k uvolňování případného
zápachu do volného prostoru
mimo něj. Takto odsátý vzduch

sející logistika (sběrná místa,
nakládka atd..). Snad jen zabalený v balících. Problém je také
v tom, že jakákoliv taková manipulace musí být někým uhrazena. V tuto chvíli jsme vsadili na
nejjednodušší a nejefektivnější
cestu, tedy dovoz nákladním
automobilem. Nicméně jsme
připraveni i na tuto variantu.
Technicky proveditelné to je.
Přesto všechno, co říkáte,
není spalovna plánována příliš
blízko měst?
V západní Evropě, kde to
aspoň trochu jde, jsou spalovny odpadů téměř výhradně
součástí velkých měst, což je
z ekonomického i ekologického hlediska naprosto racionální. Krátké dopravní vzdálenosti = nízké škodliviny vzniklé
převozem odpadu. Platí tam
filozofie lokální odpovědnosti
„každý si musí po sobě uklidit
sám“ a lidé ve městech jsou si
toho vědomi a tato zařízení

který se odkládá do černých
kontejnerů a v současnosti se
odváží na skládky. Před samotným procesem spalování bude
obsluha spalovací linky odpad
kontrolovat a třídit. Takto připravený odpad se v zásobníku
podrtí. V kotli je možné spálit prakticky veškerý takovýto
komunální odpad. Přesto část
v podobě zbytku po spálení odpadu budeme vracet na skládky.
Je to ale opravdu pouze zlomek
z původního objemu přijatého
do spalovny. Před vstupem do
spalovny budou umístěny detektory, které upozorní na případný radioaktivní odpad. Ten
se spalovat nebude. Je třeba opět
zdůraznit, že celý proces stojí na
již dnes léty vyzkoušené a běžně
užívané technologii.
Stačí pro spalovnu odpad
vyprodukovaný v nejbližších
městech, nebo uvažujete o dovážení odpadu například ze
zahraničí?

MOSTECKO – Ústecký kraj, stejně jako celá republika, se musí připravit na změnu legislativy v oblasti nakládání s odpadem. Evropská unie totiž na své členské země tlačí, aby skončily se skládkováním odpadů. Přednost by mělo dostat materiálové využití,
recyklace a energetické využití (např. spalování). Skládkování se
městům s novým zákonem o odpadech výrazně prodraží. V Ústeckém kraji se ročně vyprodukuje 500 tisíc tun odpadu, ale spalovna
tu není jediná. Problém s odpadem v Ústeckém kraji by mohla vyřešit spalovna, kterou plánuje postavit a provozovat v Komořanech
United Energy, a.s. ve spolupráci s EVO Komořany, a.s. O výhodách
spalování odpadu a fámách, které tento způsob likvidace zbytků
provází, jsme si povídali s technickým ředitelem United Energy Ing.
Petrem Marešem.
Kdy vznikl plán postavit
a provozovat v Komořanech
spalovnu odpadů a proč se do
likvidace odpadů chce zapojit
teplárenská společnost?
Projekt připravujeme od roku
2008. Hlavním důvodem, proč
jsme se pustili do tohoto projektu, je snaha nahradit hnědé
uhlí při výrobě tepla a elektrické energie. Všichni víme, jak
se vyvíjí situace kolem limitů
těžby. Cena hnědého uhlí kolísá. Chceme být našim klientům
stabilním partnerem a dodávat

Fakta o spalování
odpadů
V České republice vyprodukujeme v současné době
přibližně 4 milióny tun komunálního odpadu ročně.
Z tohoto množství se přibližně 75% uloží na skládky, 15% využije materiálně
a pouhých 10% energeticky.
Rozvinuté země Evropy,
k nimž bychom se chtěli
přiblížit, odpady recyklují,
zbytek energeticky využívají
a skládkují minimálně.
K energetickému využívání odpadů přistupují i tak
vyspělé a ekologicky zásadové země, jako je Švýcarsko,
Německo, Švédsko, Belgie,
Dánsko, Rakousko a řada
dalších. V Evropě je v provozu téměř 400 spaloven.
V západní Evropě jsou
existující spalovny téměř
výhradně integrální součástí
velkých měst. Převážením
odpadu za město by pouze
vznikaly ztráty při dopravě
vyrobeného tepla a elektřiny
zpět do měst.
Energetická hodnota odpadu je srovnatelná s hnědým uhlím.
Největší spalovna na světě,
s kapacitou 1 400 tisíc tun
odpadu ročně, se nachází
v hlavním městě Nizozemí.
Zpracovává odpad z území
města a z devatenácti sousedících obcí a má více jak devadesátileté zkušenosti.
Nejvíce spaloven je ve
Francii, v roce 2009 jich měli
130 a stále přibývají.
Spálením jedné tuny odpadu na skládce se do atmosféry uvolní 10 kilogramů chloru. Stejné množství
chloru se uvolní, pokud se ve
spalovně odpadů spálí 1 700
tun stejného odpadu.
Ohňostroj u příležitosti
nového milénia v Londýně
způsobil za 15 minut více
emisí dioxinů, než kolik by
za více než 100 let vyprodukovala spalovna odpadů na
jihozápadě Londýna, které je
využíváno pro kombinovanou výrobu tepla a energie.

 Technický ředitel United Energy Petr Mareš představuje vizualizaci spalovny.
Zdrojem odpadů budou primárně přilehlé obce na území
Ústeckého kraje. Spádová oblast z hlediska dodávek odpadu
a ekonomie jeho svozu představuje rádius do maximálně 70
km od zařízení. Potvrzujeme
již zmíněnou filozofii, že odpad
by měl být likvidován tam, kde
vzniká. Jakékoliv daleké převážení je neekonomické a vše prodražuje. V žádném případě není
uvažováno o využívání odpadů

Jak je na tom
s likvidací
odpadů Ústecký
kraj
Skládkování je nejméně
přijatelný způsob nakládání s odpady jak z hlediska
vlivů na životní prostředí,
tak z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme
o materiálové a energetické
zdroje obsažené v odpadech. Pomocí odpadů v ČR
lze nahradit nejen klasická
paliva (plyn, olej atd.), v drtivé většině importovaná, ale
i tuzemská paliva (uhlí atd.).
V porovnání s odpadem se
jedná o paliva vždy výrazně složitěji získávaná. Pro
budoucí desetiletí se tato
paliva navíc jeví jako méně
vhodná a to z hlediska ekologie i z hlediska udržitelného rozvoje. Skládky přitom
patří v Ústeckém kraji mezi
nejvýznamnější
zařízení
na odstraňování odpadů.
V kraji je jich v provozu
celkem 14, z nichž 11 je určeno pro ukládání odpadů
kategorie „ostatní odpad“
a přijímají především komunální odpad. V současné
době se v Ústeckém kraji vyprodukuje více jak 500 tisíc
tun komunálního odpadu
ročně, z toho je více jak 348
tisíc tun ukládáno na skládkách. Vzhledem k faktu, že
výhřevnost směsných komunálních odpadů dosahuje
výhřevnosti hnědého uhlí,
lze říci, že se v ÚK uloží do
zemské kůry nenávratně 348
000 tun hnědého uhlí ročně.
ze zahraničí. Dovážet odpad
z Německa by bylo příliš drahé.
Navíc Německo má svých vlastních 99 spaloven a odpad jako
palivo si hlídá a chrání.
Znovu se musím vrátit
k ekologii. S odpady se dá nakládat i jinak, než jen skládkovat. Pokud ale ve spalovně
zlikvidujete veškerý odpad
z Ústeckého kraje, zbyde pro

šetrnou likvidaci odpadu, například recyklaci nebo kompostování nějaký prostor?
Spalovna v Komořanech
bude mít kapacitu maximálně
150 000 tun odpadu ročně. Ve
spádové oblasti ve vzdálenosti
70 kilometrů od spalovny se ale
vyprodukuje 260 000 tun odpadu ročně. Spalovat se bude pouze už vytříděný zbytkový odpad, který už nelze jinak využít.
Z toho vyplývá, že nebudeme
pálit veškerý odpad a na ostatní
způsoby využití ještě zbývá odpadu dost a dost.
Co se bude dít se zbytky po
spalování, s popelem?
Ročně spalovna vyprodukuje zhruba 45 000 tun škváry
a strusky a zhruba 4 000 tun
popílku a odprašků, což představuje přibližně třetinu původní hmotnosti odpadu a pouhou
desetinu jeho původního objemu! Škvára a struska se bez dalších úprav může použít ve stavebnictví, například pro stavbu
chodníků a silnic. Může se ale
také dále upravovat a využívat
ve stavebnictví jako „upravený“
stavební materiál. Také je možné ukládat je na skládky odpadu jako běžný odpad. Jen s tou
výhodou, že zabere desetinu
místa než původní odpad, a co
je podstatné, již dále nevznikají škodlivé látky biologickým
rozkladem! Na výstupu strusky
z kotle se ještě vyseparuje kov
z popele, což je základní surovina pro následné materiálové
využití.
Moderní technologie je také
velmi drahá. Jak chcete výstavbu spalovny financovat?
Nezvýší se kvůli spalovně cena
tepla pro odběratele z Mostu
a Litvínova?
Myslíme si, že máme stále
šanci na získání dotace z Evropské unie. Projekt je připraven,
čekáme jen, až se podaří České
republice vyjednat s Evropskou
unií podmínky pro příjemce
dotací. V minulosti byly v tomto
směru úspěšnější sousední státy.
Například Polsko získalo dotaci
na šest nových spaloven (až 60%
investičních nákladů!), zatímco
Česká republika nevyjednala
ani jedinou dotaci na toto zařízení. Rozhodně neplánujeme spalovnu stavět výhradně
z vlastních zdrojů. Projekt je životaschopný i bez navýšení ceny
tepla. Jinak řečeno zvýšení ceny
tepla neplánujeme a jsme si vědomi konkurenčního prostředí.
Pokud se podaří získat dotaci a projekt zahájit, jak dlouho
bude stavba trvat a kolik pracovních míst do regionu přinese?
Od zahájení stavby by měla
spalovna do dvou let začít fungovat. Vznikne tu až padesát
nových pracovních míst.
Eva MAŘÍKOVÁ
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.

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

Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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Bližší informace
na tel. čísle
726 765 703

■ Prodám moderní dlouhé ple-

sové šaty na štíhlou postavu, vysokou 165 cm, zakoupené v Německu. Nutné vidět a vyzkoušet. Cena
dle dohody. Telefon: 604 103 485
– po 19. hodině
■ KOUPÍM MOTOCYKL JAWA
/ ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX
aj. nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, dále harmoniku
Heligonku, flašinet, vojenskou
vzduchovku, soc. hračky, autíčka
na ovládání na bovden, také nářadí kovadlinu, kleště, kovářskou
probíjecí desku, signovačku, malý
soustruh aj. Stačí SMS, ozvu se 603
335 591 - Nabídněte cokoliv - PENÍZE IHNED - Platí stále
■ Prodám kuchyňskou linku
– světlá, 3 metry dlouhá s vestavěnou myčkou + kamna (sklokeramická deska) + menší lednice
– Zanussi. Cena 5 500 Kč nebo
dohodou – Teplice. Telefon: 777
448 522
■ Prodám světle modrou sedací soupravu 3+1+1. Je rozkládací
– látka + kombinace se dřevem.
Cena dohodou. Telefon: 777 448
522
■ Prodám obývací pokoj: šatní skříň, stůl + 4 židle, sekretář,
knihovnu, rozkládací válendu,
konferenční stolek. Cena 2 000 Kč.
Telefon: 728 353 200
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brother, velikost 50x30x28
cm. Cena 500 Kč, kuchyňský stůl
kulatý – bílý + 4 židle. Mobil: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, už
jsou 100 let stará, žluté barvy, zdobená dekorem včetně ozdobné
hlavy. Mobil: 728 353 200. Cena
2 000 Kč
■ Prodám sprchový kout 80x80
cm, nový, originál zabalený, skleněný, původní cena 3 300 Kč, nyní
2 500 Kč. Most. Telefon: 602 856
601
■ Prodám kamna, zachovalé Petry, mám je na Klínech, za málo peněz je prodám (1 000 Kč). Telefon:
776 866 591
■ Prodám pánské, nové, nepoužité, lehké, sportovní sako a
kalhoty na postavu 170/85 ze zakázkového krejčovství. Pořizovací
cena 3 800 Kč, prodám za 1 800 Kč.
Nutno vidět a vyzkoušet. Telefon:
604 103 485 – po 19. hodině

BYTY, DOMY

■ Prodám byt v blízkosti centra
Litvínova, po rekonstrukci, klidný
a čistý cihlový dům, veškerá občanská vybavenost, nízké nájemné. Cena 590 000 Kč. Rychlé jednání – sleva. Telefon: 731 648 184
■ Prodám byt v Litvínově u po-

Primátor převzal od svaté
Barbory kouzelné světlo
MOST - Patronka horníků svatá Barbora a její kouzelné světlo už
k Mostu neodmyslitelně patří. Letos ale obřad předání světla přilákal na 1. náměstí dosud nebývalý počet diváků. Spolek severočeských havířů tak sklízí plody své, dnes již několikaleté snahy o obnovení a slávu hornických tradic.
Ani letos horníci v úvodu svého krátkého pochodu městem
nevynechali návštěvu Centrálu, kde pro obveselení přítomných zahráli a zazpívali některé
karmíny včetně hymny Spolku
severočeských havířů a kde proslulým „A kde je Barbora“, které
se zakrátko změnilo v „Ať žije
Barbora“ vyvolali svatou Barborku. Ta se pak za společného zpěvu k jejich průvodu, jenž vedl na
náměstí, ochotně přidala.
Přestože se zlý permon v podání herce Oty Lišky a jeho
mladých pomocníků snažili
letos Barboru spoutat řetězy
a zabránit jí tak v předání světla
do rukou primátora Jana Paparegy, odvážní bánští záchranáři
včas zasáhli a Barboru z jejich

jha vysvobodili. Světlo, které má
Mostu přinést na příští rok jen
to dobré, tak do rukou prvního
muže města Barborka nakonec

přece jen předala. A nejen to,
město letos převzalo od spolku
v mramoru vytesaná hornická
kladiva, aby se tak Most, patřící do rodiny slavných horních
měst, mohl konečně pyšnit symbolem, jenž k němu jednoznačně patří. Kladívka z mramoru
společně odhalili primátor Jan
Paparega a generální ředitel Vr-

šanské uhelné Vladimír Rouček
(viz. horní snímek). Poté zazněla hornická hymna „Hornický
stav“.
Uniformovaní havíři i malí
permoníčci se potom vydali
směrem k Rozkvětu, aby svůj
průvod společně s hornickou
kapelou Mostečanka ukončili
tam, kde jej za svitu loučí také
zahájili. Diváci na náměstí pak
ještě měli možnost poslechnout
si malé zpěváčky ze sboru Permoníček a Čmeláček.
(nov)

likliniky, 40 m2, nízké náklady na
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon:
607 507 352
■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Veselou

a seriózní přítelkyni
hledá penzista. 67 let, nekuřák.
Jsem šofér od Žatce. Telefon: 705
233 646
■ Ráda poznám vzdělaného,
slušného muže kolem sedmdesáti
let, štíhlejší postavy, vysoký přes
170 cm, vdovec nebo rozvedený
nevadí. Mám stejné vlastnosti. Telefon: 604 103 485
■ Hledám muže do 60 let, pracujícího, abstinenta, který stojí o věrnou pracující ženu, já 48/170/XXL.
Pouze SMS: 723 091 331
■ Gay starší, hledá přítele, kamaráda pro život, pro vše hezké, co
život přináší, zkrátka kluka do nepohody. ZN: Stále věřím. Telefon:
722 022 713. Těším se. TP a okolí
■ Hledám kamarádku nebo
kamaráda. Jsem 66letý/171 cm,
nekuřák, rekreační sportovec. Úroveň a solidnost vítám. Telefon: 705
233 646
■ Chtěla bych se seznámit, ale
asi všichni chlapi, co jsou ještě
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z
Mostu s 8letou dcerou jsme moc
samy a rády tě poznáme. Telefon:
607 109 439

AUTO, MOTO

■ Prodám

2 ks protektory
165/13/90 za 1 000 Kč, původní
cena 1 360 Kč, zn. Barum. Telefon:
608 141 385
■ Prodám velmi lacino dohodou
auto Renault Megane 1998, STK
platná do února 2017, poplatek na
podporu sběru a využití autovraků je
zaplacen. Telefon: 606 106 292. Most
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Mladší žákyně se
představily při druhém
kole v Chomutově
CHOMUTOV - V neděli zajížděly
mladší žákyně Volejbalového
klubu Litvínov k dalším zápasům druhého turnajového kola
krajského přeboru, a to do nedalekého Chomutova. Ve skupině na ně čekal nelehký úkol,
porazit soupeře zvučných jmen,
jako jsou například Veros Chomutov , Baník Most, Baník Meziboří nebo VK Šanov Teplice.
První zápas proti Chomutovu
litvínovské volejbalistky vyhrály
po velmi obětavém výkonu 2:0
na sety.
K druhému zápasu přistoupily úplně stejně a družstvo Baníku Meziboří v zápase plném
krásných dlouhých výměn porazily rovněž 2:0 na sety.
Do třetího utkání, proti družstvu Baníku Most, nastoupily
s odhodlánim zopakovat stejný

výkon. Soupeř ale neponechal
nic náhodě a po velkém boji
zvítězil 2:0.
Čtvrtý zápas s družstvem Šanov Teplice začal pro VK Litvínov
slibně výhrou prvního setu. Další
dva sety ale již byly v režii soupeře, který Litvínov porazil 2:1.
Výkon litvínovských hráček
byl i v tomto zápase skvělý a naznačil, že v příštích kolech budou jeho hráčky usilovat o první
místo v turnaji.
„Musíme poděkovat všem hráčkám za nádherný a obětavý výkon
a rodičům za skvělou podporu
a atmosféru, bez které by to nešlo,“
konstatovali po turnaji oba spokojení trenéři Litvínova Petr Zelmanovič a Jiří Kasanda. Sestava
litvínovského družstva: Břicháčová, Kasandová, Rosenbaumová,
Chýlová, Škramlíková.
(jak)

Mladé házenkářky
využívají v přípravě
spolupráci s trenérkami
gymnastiky
MOST - Místo sálového obutí
bosky a místo palubovky gymnastický koberec. Již několik let
využívá oddíl DHK Baník Most
spolupráci s trenérkami z oddílu
gymnastiky, který taktéž působí
v mostecké sportovní hale.
Přímo k nim do gymnastického sálu docházejí na jednu
hodinu v týdnu kategorie od
minižaček po starší žákyně.
„Tato součást sportovní přípravy naší mládeže je ideální
průpravou rozvíjející všeobecné
pohybové schopnosti a zároveň

i dobrá kompenzace ke specializovanému tréninku házené.
Bohužel prostor a čas nám neumožňuje dostat na gymnastický sál i hráčky dorosteneckého
věku, ale od těch, které touto
průpravou prošly, vím, že si
uvědomují její přínos, který to
pro ně byl a dnes jim tato možnost chybí. Určitě je to skvělá
součást přípravy našich svěřenkyň a my jsme za tuto spolupráci nesmírně vděčni,“ říká Jiří
Maršík, trenér mládeže DHK
Baník Most.
(jak)

Fanoušci si mohou
koupit lístky na
oba domácí zápasy
Vervy najednou
LITVÍNOV – Tým hokejistů HC
Verva Litvínov absolvuje o víkendu dva domácí zápasy. Klub
tak přichází s nabídkou pro
fanoušky, kteří chtějí navštívit
tyto poslední zápasy Vervy na
domácím ledě před reprezentační přestávkou a nevlastní
permanentku. Ti si mohou buď
on-line nebo na pokladně už od
středy 7. prosince zakoupit lístky na oba zápasy najednou.

Verva již dnes přivítá celek
PSG Zlín a v neděli odpoledne
se představí na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky proti
celku Oceláři Třinec, který vede
litvínovský odchovanec a někdejší střední útočník Vladimír
Kýhos.
Páteční zápas se Zlínem začíná tradičně v 17.30 hodin.
Nedělní utkání s Třincem pak
v 15.30 hodin.
(jak)

Kouč Jandač opět
povolal Pavelku a
Hanzla
Útočník HC Verva Robin
Hanzl a obránce Tomáš Pavelka byli opět nominováni
do reprezentačního výběru
trenéra Jandače, pro nadcházející Chanel One Cup,
který se bude hrát ve dnech
15. – 18. prosince v Moskvě
a Helsinkách. V nominaci je
také bývalý gólman Litvínova Pavel Francouz.

Reichel a Dufek
v repre výběru
do 20 let

Mostečtí hokejisté
přetlačili Benátky
MOST – Vítězství za tři body si v domácím utkání s celkem Benátek
nad Jizerou připsali hokejisté HC Most. Přitom duel 31. kola WSM
ligy pro ně nezačal nejlépe. Naštěstí dokázali skóre otočit ve svůj
prospěch. A když soupeř srovnal na 2:2, přišla zanedlouho odpověď
v podobě třetího mosteckého gólu, který byl rozhodující. Prim hrál
v utkání útočník Havlíček, který vstřelil dva góly.
Bez zajímavosti určitě není
také fakt, že to bylo již třetí domácí utkání Mostu v řadě, které
vyhrál 3:2. Poprvé v derby s Ústím nad Labem, následně s Pro-

stějovem a teď s Benátkami.
HC Most – Benátky nad Jizerou 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Branky
a nahrávky: 20. K. Černý (Rulík), 25. Havlíček (Kubinčák,

Divíšek), 49. Havlíček (K. Černý, Divíšek) – 6. J. Mikyska, 47.
Husa (J. Mikyska, Kolmann).
Rozhodčí: Jílek J. – Šperl, Jílek
M. Vyloučení: 5:12. Využití: 2:1.
Sestava týmu HC Most: Petrásek – Kokeš, K. Černý, Šesták,
Strejček, Šefl, Hora, Rulík –
Havlíček, Divíšek, Kubinčák –
Smolka, Alinč, Rod – Řehoř, J.
Šimeček, Mical – Trübenekr, R.
Veselý.
(jak)

Plavkyně Kamila Javorková
je čtyřnásobnou mistryní
České republiky
Javorková se představila celkem šestkrát. Čtyři závody na
100 polohový závod, 200 polohový závod, 100 motýl a 200
volný způsob dovedla fantastickým způsobem, kdy nedala
soupeřkám vůbec šanci zapochybovat o tom, kdo ovládne
tyto tratě, k vítězství a zisku čtyř
titulů mistryně ČR.
Sbírku kovů obohatila i na
trati 100 m volný způsob o stříbrnou medaili a bronz jí patřil
na sprintérské trati 50 m volný
způsob.
Kamila Javorková je jedním
z největších talentů, které litvínovské plavání mělo a má,
ovládá skvěle všechny čtyři styly a rozhodně má na tom podíl
i její sebekázeň na vysoké úrov-

ni, pozitivní a poctivý přístup
a ochota jít v tréninku až za hranice, kdy to začne bolet.
V Kopřivnici proběhlo ve
stejném termínu mistrovství
České republiky žactva čtrnáctiletého. Zde se představili tři
plavci z Litvínova, a to Adam
Novák, Anna Haselbergerová
a Jana Seilerová.
I když se nepodařilo přivézt
medaili, výsledky byly parádní.
Adam Novák se v každém startu probojoval do první desítky
nejlepších. Na tratích 100 a 200
m motýl obsadil nepopulární
a trochu smutná čtvrtá místa,
na 200 m polohový závod byl
sedmý, na 200 m volný způsob
devátý a desátá příčka mu patřila v závodech 100 m polohový

Medailový zápis pak zaznamenali v kategorii mladších
žáků díky Janu Matuščínovi.
Ten sice prohrál hned na úvod
s pozdějším vítězem Kalinou,
v následujících zápasech už ale
ztratil jediný bod a vybojoval
stříbro.
Starším žákům, Radku Řeháčkovi a Matyáši Vaníčkovi, se
při jejich premiéře na závěrečném turnaji moc nedařilo, když
obsadili sedmé a osmé místo.
V kategorii žen obsadila výbor-

né čtvrté místo Pavla Mišíková.
Pro Valentinu Grimmovou, loňskou mistryni mezi mladšími
žáky, přechod do soutěže dospělých znamenal hlavně zisk cenných zkušeností.
Z početného zastoupení v kategorii mužů si nejlépe vedl Ondřej Müller, který skončil těsně
pod stupni vítězů na čtvrtém
místě. Do elitní desítky se probojoval ještě Petr Henych, obsadil deváté místo. Výsledky z 37.
mistrovství ČR:

Muži – 1. Jiří Nakládal (BHC
Dragons Modřice), … 4. Ondřej Müller, 9. Petr Henych (oba

BHC StarColor Most), 12. Zdeněk Bednář (BHC Most), 16.
Ondřej Frýba (BHC StarColor

Útočníci Kristian Reichel
a Jan Dufek (mimochodem střelec úvodní branky
a autor asistence na vítěznou
branku v zápase Mostu proti
Prostějovu) byli nominováni na turnaj World Junior
A Challenge. Národní výběr
do 20 let nejprve zamíří do
městečka Fort McMurchy,
kde si 9. prosince zahraje přípravu proti týmu Oil Barons.
11. prosince startuje turnaj
v Bonnyville, jehož se vedle
českých mladíků zúčastní
také výběry Kanady Východ,
Kanady Západ, USA, Ruska
a Švýcarska.

Skončil brankářský
kemp Jardy Belaně
Po tři víkendy mohli zájemci o zdokonalování se
v brankářské fotbalové činnosti využít možnosti zúčastnit se kempu Jaroslava
Belaně. Ten s uskutečnil
v areálu Baníku Souš a jeho
součástí byla také autogramiáda gólmana druholigového Sokolova a bývalého
reprezentanta Petra Johany.

Pardubice odjely
s řádným výpraskem

TRUTNOV - Během uplynulého víkendu se v Trutnově konalo mistrovství České republiky dvanáctiletého žactva v plavání. Litvínov
měl na něm jedinou reprezentantku, a to talentovanou Kamilu Javorkovou, která jela obhajovat tituly z letního MČR.

Řádný výprask si odvezl
z litvínovského ledu celek
hokejistek Pardubic. Ten
totiž s omácím HC prohrál
13:0. Opět se střelecky výrazně prosadila Chmelová.
Ve dvou zápasech po sobě
dosáhla 16 branek.

Útočník Slavíček
odešel do Kadaně

závod a 400 m polohový závod.
Anna Haselbergerová si skvěle vedla ve znakařských disciplínách. Na trati 100 m obsadila
pátou příčku a šestá dohmátla
na trati 200 metrů. (has, jak)

Matuščín stříbrný na mistrovství ČR ve šprtci
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Stříbrné a bramborové bylo pro mostecké
billiard-hockeyisty 37. mistrovství České republiky, které proběhlo
ve Žďáře nad Sázavou. Po celoroční kvalifikaci na turnajích Českého
poháru obsadili Mostečtí čtyři z pěti vypsaných kategorií, jejich zástupce chyběl pouze mezi juniory.
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Most), 20. Ondřej Černý (BHC
StarColor Most B), 22. Dalibor
Frýba, 29. Patrik Purket (oba
BHC StarColor Most), 31. Lukáš Fedič (Most)
Ženy – 1. Petra Zajíčková
(BHK Orel Boskovice), … 4.
Pavla Mišíková (BHC StarColor
Most B), 8. Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most).
Junioři – 1. Jiří Dohnal (BHC
TJ Sokol Bohumín). Starší žáci
– 1. Jakub Procházka (Fluke
Kohoutovice), … 7. Radek Řeháček (BHC StarColor Most B),
8. Matyáš Vaníček (Real Draci
18. ZŠ Most). Mladší žáci – 1.
Tomáš Kalina (BHL Žďár nad
Sázavou), 2. Jan Matuščín (BHC
4. ZŠ Most).
(has, jak)

Po 310 zápasech v mosteckém dresu odešel křídelní
útočník Bohumil Slavíček
z HC Most na hostování do
klubu SK Kadaň. V Mostě
hrál povětšinu letošní sezony v útočné formaci po boku
zkušeného Tomáše Divíška.

V pondělí startuje
Christmas Cup
Mezinárodní
hokejový
turnaj mládeže Christmas
Cup 2016 startuje už v pondělí 12. prosince. Celkem se
při něm představí tři kategorie. Tou první budou ročníky narození 2006 a 2007.
Turnaj se bude hrát v Bílině
a v Mostě a zúčastní se jej
dvanáct týmů.

Muži do Varnsdorfu,
juniorky do Kladna
Hráči BK Baník Most míří
v sobotu 10. prosince k utkání Severočeské ligy do Varnsdorfu, kde se od 17.00 hodin
utkají s místním celkem TJ
Slovan. Juniorky kategorie
U19 zajíždí ve stejný den
k ligovému utkání do Kladna. Proti Sokolu nastoupí od
15.30 hodin.
(jak)
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Umělce, kteří se na výzdobě podíleli, ocenila místostarostka malým dárkem.

Vernisáž zahájila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková
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Vánoční inspiraci nasajte v zámku Valdštejnů

tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)

LITVÍNOV – Vánoční atmosférou je Litvínov přímo prosycen. Náměstí Míru září
novým osvětlením, v Galerii Radniční
sklípek voní vánoční stromky vyzdobené dětmi z litvínovských škol a školek
a v zámku Valdštejnů je zahájena výstava
vyzdobených vánočních stromků z dílny
litvínovských umělců.
Vernisáž výstavy v zámku Valdštejnů
zahájila místostarostka Erika Sedláčková, vánoční tradice připomněl litvínovský farář a příjemnou vánoční náladu
pomohly doladit děti z pěveckého sboru
Janováček. Všichni výtvarníci amatéři
i profesionálové, kteří se na výstavě podíleli, pak obdrželi z rukou Eriky Sedláčkové drobnou pozornost jako vyjádření
díku za spolupráci na jedné z nejnavštěvovanějších expozic v zámku. Zámek
Valdštejnů je otevřen od středy do neděle
od 9 do 17 hodin. Už v listopadu pak za-

čala výstava vánočních stromků v Galerii Radniční sklípek. Součástí
vánoční výstavy je také doprovodný program pro širokou veřejnost. Připraveny
byly dílničky pro děti. Během návštěvy
galerie si vystřihnou, vybarví a složí svého strážného anděla nebo svou šťastnou
hvězdu. Nechybí andělská pošta, kam lze
vhodit dopis a přání pro Ježíška. „Protože zájem o vánoční výstavu je každoročně
mimořádný, opět jsme rozšířili návštěvnické dny. Po celou dobu jejího trvání, to je
do 23. prosince, k nám můžete přijít i v neděli. Takže se na vás těšíme od úterý do
pátku vždy od 9 do 12 hodin a od
12.30 do 17 hodin, v sobotu
a neděli pak od 12 do 17 hodin,“ zve pracovnice galerie Ivana Bonaventurová.
(pur)
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Cukroví jako ozdoby je k nakousnutí.

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

K vidění je i stromek veskrze originální, celý ze dřeva.

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

Obdiv si zasloužil každý stromek.

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

Vánoční stromky zůstanou v zámku Valdštejnů po celý rok.

Andělská pošta je otevřena v Galerii Radniční sklípek
až do 23. prosince.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

