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cena 8 Kč

Plesová sezóna v REPRE možná naposledy
MOST – Vítězem veřejné zakázky na projekt rekonstrukce Repre je
společnost Artech. Získala zakázku za patnáct milionů korun. Projekt by měl být hotov příští rok na podzim. Nadcházející plesová
sezóna by měla být v Repre poslední.
Veřejnou zakázku na projekt
rekonstrukce Repre vyhlásilo
město v červnu. Ze čtyř přihlášených byl jeden vyloučen
a ostatní vyzváni k podání nabídky. „Do soutěže se přihlásily
vesměs jen pražské společnosti,
včetně například Metroprojektu.
Z místních se nepřihlásil nikdo,“
komentoval soutěž náměstek
primátora Marek Hrvol. Po
hodnocení nabídek se na prvním místě umístila společnost
ARTECH, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 14,6 milionu korun
bez DPH. Hodnoticími kritérii
byla cena, zkušenosti a termín
plnění. „Věnovali jsme výběru
zhotovitele projektu velkou pozornost. Komise zasedala třikrát.
Vítěznou firmu jsme pozvali na
magistrát, aby představila své
architekty a celý pracovní tým.
Firma Artech nejlépe splňovala požadavky. Jde o regionální
firmu. Má na svém kontě řadu
významných investic napříč celou republikou, například i chomutovský aquapark,“ podotkl
Marek Hrvol.
Podle vedení města bude po
celou dobu realizace fungovat

také pracovní skupina města,
v níž by měli být zastoupeni
odborníci včetně městského
architekta. „O architektonickou
část nám jde nejvíce, tyto věci se
budou komunikovat. Pokud jde
o funkčnost objektu, bude to věc
Artechu. Počítáme s tím, že projekt by měl být hotov zhruba do
roka,“ doufá náměstek.
Pokud by mělo město projekt
na stole už na podzim příštího
roku, samotná realizace by byla
možná už v roce 2019. Celkové
odhady na realizaci se pohybují
v řádu čtyř set milionů korun.
„Předpokládáme, že náklady se
podaří ještě snížit po vyhlášení
zakázky. Nicméně žádný strop
ani mantinely ohledně ceny nemáme,“ uvedl náměstek.

Opraví se i chodníky
Projekt bude zahrnovat i rekonstrukci přilehlých prostor
kolem Repre. „Jednali jsme
i s vlastníkem Prioru a máme už
předběžný souhlas s užitím jejich pozemků. Ty budou celistvě
opraveny, tedy i plochy Prioru,“
ujistil Marek Hrvol.



Rekonstrukce Repre by mohla začít už na přelomu roku 2018/19.

 Tajemství třetí říše
MOST - Ve čtvrtek
23.11. od 17 hodin zve
Městská knihovna Most
na přednášku „Největší
tajemství třetí říše“.
Přednáší a promítá
Milan Zacha Kučera,
autor literatury faktu.
Vstupné 40 Kč.
 Přijďte fandit
MOST - V neděli 19.11.
od 12 do 14 hodin
vyvrcholí na hřišti 11.
ZŠ Most letošní ročník
Mostecké ligy malé
kopané. Od 12 hodin
se hraje zápas o třetí
místo a od 13 hodin
finále.
 Mikuláš v Citadele

CITADELA LITVÍNOV
VSTUPNÉ 220 Kč

LITVÍNOV – Citalela
Litvínov pořádá 2.12.
„Čertovský mejdan“ pro
děti. Masky Mikuláše,
čerta či anděla jsou
vítány, nejsou však
podmínkou. Na
programu spousta
legrace s Divadlem VeTři
a také příchod čerta
a Mikuláše s drobnou
nadílkou pro všechny
hodné děti. Po domluvě
možnost předání
vlastních balíčků dětem.
Začátek v 17 hod. v Café
Baru. Vstupné 60 Kč.

Nové kluziště u magistrátu
za dva týdny
MOST – V nejbližších dnech
se v borovicovém parku vedle
magistrátu začne se stavěním
zimního kluziště. To chce město pořídit pro Mostečany jako
vánoční novinku. V provozu by
mělo být od 1. prosince.
Kluziště bude součástí vánočních trhů. Vánoční výzdobou
budou opatřené i okolní borovice a z náměstí povede ke kluzišti i vánočně nazdobená trasa.
Kluziště bude mít své provozní
hodiny a starat se o něj bude
Sportovní hala Most. „Otevřeno bude po celý den. Dopolední
hodiny nabídneme k využití mateřinkám,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
Součástí bude také zázemí, kdy
tu bude fungovat i půjčovna
bruslí. Kluziště bude mít 13 krát
5 metrů. Bude mít ledovou plochu, která se bude pravidelně

udržovat. „Kluziště jsme pořídili
do našeho majetku, protože to
bylo finančně mnohem výhodnější než jeho pronájem, i proto
chceme, aby fungovalo po většinu

I

Za hodinu bruslení zaplatí návštěvníci 30 Kč. Zpoplatněno
bude i půjčování bruslí. 3. prosince se tu odehraje také zábavní program, a to u příležitosti
slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu na 1. náměstí.

roku. Bude mobilní, takže může
být kdykoliv demontováno a postaveno na jiném místě, například i u zimního stadionu. V létě
se na něj mohou instalovat umělé
desky a bude využitelné i mimo
zimní sezónu,“ vyjmenoval další
možnosti využití náměstek primátora Marek Hrvol.


Podobné kluziště, které je u teplické Olympie, bude i v Mostě.
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Šéfem strážníků Jaroslav Hrvol
MOST – Bývalý ředitel mosteckých strážníků Bornislav
Schwarz se po ukončení mandátu poslance parlamentu zpátky
k městské policii nevrátí.
Dosavadní ředitel Městské
policie v Mostě Jaroslav Hrvol
dostal od radních mandát znovu řídit městskou policii, a to od
24 listopadu 2017. Již bývalý ředitel strážníků a bývalý poslanec
parlamentu Bronislav Schwarz
byl v červnu 2014 dlouhodobě
z funkce ředitele Městské policie

Most uvolněn pro výkon funkce
poslance Poslanecké sněmovny.
„Protože funkční období poslance skončilo a Bronislav Schwarz
ukončil k 31. říjnu 2017 pracovní
poměr u města Mostu, řídil od
1. listopadu městskou policii primátor Jan Paparega,“ vysvětlila
personální změny tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.
Po dobu výkonu mandátu Bronislava Schwarze byl pověřený
řízením policie Jaroslav Hrvol.
(sol)

Noc divadel v sobotu
MOST – V sobotu 18. listopadu
proběhne v celé České republice
již popáté Noc divadel. Pro diváky je na Malé scéně Městského
divadla v Mostě připraveno ve-

komunální politika

Lanové městečko a vyhlídka už příští rok
MOST – Město vyhlásilo veřejnou zakázku na lanové centrum s vyhlídkovou věží. To vyroste na Šibeníku už v příštím roce. 3D bludiště
nebude oplocené. Jeho ochranu má zajistit kamerový systém a hlídač.
Vyhlídková věž a bludiště budou novou atrakcí mosteckého
parku Šibeník. Rozhledna bude
kruhová s vyhlídkou na centrum, Ressl, Širák a Hněvín ve
výšce 22 metrů nad zemí. Zhruba v polovině věže bude další
vyhlídkový ochoz. Takzvané 3D
bludiště bude z pochozích lávek
zavěšených mezi kůly. Na nich
budou přestupové domečky.

Lávky budou mít podobu spletitých lanových překážek. Budou
umístěny ve dvou až třech patrech nad sebou. Bludiště bude
přístupné dětem od tří let.
Bludiště ani vyhlídka ale nebudou oplocené. „Nepočítáme
s tím, že by byl komplex oplocený. Bude ale hlídaný. Jednak kamerovým systémem a bude zde
fungovat i ostraha. Chceme, aby

se věnovala bludišti pozornost,
a tento majetek se budeme snažit
co nejlépe ochránit, a to i vzhledem k tomu, že se nachází na Šibeníku,“ uvedl náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol.

Vstupné do bludiště
bude přiměřené
Počítá se také se vstupným.
Lidé prý ale nemusejí mít obavy
- město slibuje, že bude cenově
přístupné. „Jednáme se Sportovní halou Most, s kterou se chceme
dohodnout, aby provozovala 3D

černí představení Baron Prášil
a poté následuje doprovodný
program, do něhož se zapojí členové činohry městského divadla.
Vstupenky jsou v prodeji. (nov)

Plesová sezóna v REPRE...


Ples naposledy?

Letošní sezóna by měla být
v Repre poslední. „Je možné,
že volební rok posune jednotlivé
potřebné administrativní úkony
a že se tu může uskutečnit i plesová sezóna následující. Uvidíme, jak se vše vyvine,“ připustil
Marek Hrvol.

Stará knihovna se
nejspíš prodá
V novém Repre by měla kromě multikina a planetária fungovat také městská knihovna.

Ta se sem přestěhuje z dosavadních prostor v Moskevské
ulici. „Řešení městské knihovny
a staré budovy knihovny po jejím
přestěhování sice není teď na pořadu dne, ale řešíme to. Původní
sídlo knihovny nebude využito
pro potřeby města. Nechceme do
objektu investovat. Pokusíme se
pro něj najít využití. Podmínky
nastavíme tak, aby o tuto nemovitost byl zájem,“ nastínil
možnosti, jak naložit se stávající
budovou městské knihovny, náměstek Hrvol.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nové kluziště u magistrátu...
Kvůli vybudování kluziště
se ale bude muset pokácet zhruba na desítku vzrostlých letitých
borovic. „Park s borovicemi je
záložní plochou pro budoucí
výstavbu. V budoucnu se tady
mohlo postavit cokoliv. Dnes je to
plocha, kde dochází ke srocování
nepřizpůsobivých a zeleň, která
tady zůstane, je dostatečná. Most
patří mezi nejzelenější města
a nedomníváme se, že osm borovic by bylo nějakým citelným
zásahem,“ komentoval kácení
stromů náměstek Hrvol.
„Pokácené stromy poslouží
školkám na vánoční výzdobu,“
doplnila ještě Markéta Stará.
Podle vedení města je plocha

pro kluziště vedle magistrátu
prý zcela ideální a náhradní
možnosti, například kolem Repre, by prý nevyhovovaly. „Jiné
místo zvolit nešlo. Jednak to chceme mít jako součást vánočních
trhů, takže to musí být v blízkosti centra. Jsme přesvědčeni, že to
velmi zvedne atraktivitu vánočních trhů, a právě i centra města. Chceme, aby nebylo v zimě
vylidněné. U Repre by bylo kluziště odtržené od náměstí, navíc
technický stav okolí před Repre
není nejlepší, jsou tam skoro všude podzemní garáže a tunely,“
komentoval k případným náhradním prostorům náměstek
Hrvol.
(sol)

Bludiště ani vyhlídka nebudou oplocené, ale za vstup do těchto atrakcí se bude platit.

bludiště, a proto nemáme zatím
finální verzi ceníku. Mělo by to
být ale určitě cenově přijatelné
pro běžné uživatele z našeho
města. Zároveň chceme ale omezit, aby na toto hřiště zbytečně
nemigrovali ti, kteří tam nemají
co dělat,“ řekl náměstek Hrvol.
Součástí by měly být ale například různé výhodné cenové
balíčky, jako je rodinné vstupné
a podobně. „Určitě by to mělo jít
cenově také propojit s vyhlídkou,
která sice bude součástí nového
komplexu 3D bludiště, ale jinak
bude stát samostatně,“ prozradil
dále Marek Hrvol. Lidé, zejména rodiny s dětmi, tu budou mít
možnost i základního občerstvení včetně nápojů. „I s občerstvením se počítá, to by ale mělo
být vše v režii Sportovní haly,
která má na toto živnost,“ dodal
náměstek.
Bludiště s vyhlídkovou věží
bude mít provozní dobu. Most ji
chce nastavit podobně jako v lanovém centru v Oseku. „Provozní dobu také řešíme, a to hlavně,
jak to bude v zimě. V Oseku lanový park funguje do té doby, dokud nemrzne a není sníh, a my
to chceme podobně. Během zimy
z důvodu bezpečnosti pochozích
ploch a podobně bude bludiště
uzavřené. Naší snahou ale je, aby
fungovalo po většinu roku,“ nastínil náměstek primátora. Součástí zábavního komplexu bude
také veřejné osvětlení.
(sol)

Město nechá zdemolovat dům číslo 31
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání
žádosti o dotace z programu
Podpora revitalizace území
pro demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách. Radní doporučili zastupitelům
schválit předložení žádosti na
demolici bytového domu 31
v ulici J. V. Sládka. Ten je v havarijním stavu a byla z něho již
demontována všechna technická i technologická zařízení.
Dále konšelé schválili i Projekt
následného využití revitalizovaného území do programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
„Pro demolici domu, který je
jedním ze tří zdevastovaných,
který jsme v minulosti odkupovali do městského majetku, jsme
se rozhodli, protože je mimo
linii stávajících domů a z architektonického hlediska nám
to bylo i doporučeno. Ten dům
sem úplně nepatří,“ konstatoval
náměstek primátora Marek Hrvol. Tím skončila starost, jaký
osud bude s totálně zdevasto-

Z

Na místě zdemolovaného
domu číslo 31 by mělo vzniknout nové parkování. „Vedli
jsme rozsáhlou diskusi. Původní záměr byl tuto plochu jenom
zatravnit, vysadit keře a umístit
zde drobný mobiliář. Nakonec se
přikláníme k záměru vybudovat
parkoviště, které by bylo využitelné pro lidi z nově rekonstruovaných objektů v okolí a těch, co tu
vznikají,“ uvedl dále náměstek.

Město s odsouhlasením zá-

měrů kvaltuje, protože usiluje
o dotaci na demolici. I proto
rada projednávala tyto návrhy
jako mimořádný materiál. Je totiž nezbytné, aby zastupitelstvo
projednalo demolici a následné využití už nyní v listopadu.
„Dotace by měla být osmdesátiprocentní. Máme v rozpočtu
vyčleněných zhruba šest milionů
korun na spoluúčast. Veřejná
zakázka většinou ale cenu ještě
sníží, tak předpokládáme, že by
mohla skončit na třech čtyřech
milionech korun,“ říká náměstek
Hrvol. Připomněl, že v dotačním titulu je sto milionů korun
pro celou republiku. „Stát chce
podporovat spíše menší obce.
Most je ale svými vyloučenými
lokalitami v popředí zájmu vyčišťovat město od nežádoucích
objektů,“ dodal.
V případě, že by město nebylo
úspěšné, strhne dům na vlastní
náklady. „Když neuspějeme, pustíme se do toho sami. Uvidíme,
jak se bude vyvíjet hospodaření.
Pokud by vznikla úspora, tak do
toho půjdeme. Případně můžeme
počkat i na další výzvu,“ nastínil
další možnosti Marek Hrvol.
(sol)

1 Kč za rok včetně DPH. Důvodem symbolické částky je snaha
udržet tuto službu pro veřejnost
v budově magistrátu.

davateli DTS Vrbenský za cenu
471 770 Kč bez DPH.

novala náměstkyně primátora
Markéta Stará.

Akční plán

Parkoviště za „babku“

Matylda uniká

MOST – Schválen byl roční
akční plán pro vzdělávání na
školní rok 2017/2018. Zahrnuje aktivity jednotlivých škol,
projektového týmu i aktivity
statutárního města Mostu, které
proběhnou v aktuálním školním
roce. „Jedná se o aktivity určené
k setkávání škol a pedagogických
pracovníků, stavební akce škol
žádajících v Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP), akce k podpoře technického vzdělávání a další,“ vyjme-

MOST – Radní schválili
společnosti Krajská zdravotní
nájem pozemků u nemocnice,
na kterých se nachází parkoviště a na kterých budou umístěny dočasné stavby - vjezdová
a výjezdová závora a terminály,
stožár a kamera - za smluvní nájemné 20 tisíc korun za rok bez
DPH. „Jedná se o veřejný zájem,
a tudíž je nájemné nižší a stanovili jsme ho jako výjimku z pravidel,“ zdůvodnila mluvčí Alena
Sedláčková.
(sol)

MOST – Mostecká radnice se definitivně rozhodla pro demolici jednoho ze zdevastových bloků na Podžatecké. K zemi padne dům číslo
31. Místo něj by mělo vzniknout velké parkoviště.
vanými a vybydlenými domy,
kterým hrozila sociální ubytovna. Jeden z objektů odkoupila
od města společnost Mostecká
bytová, která zde má v plánu
vybudovat nové byty. „Máme
informace, že Mostecká bytová
má zájem i o druhý z bloků,“
informoval dále Marek Hrvol.
I zde by mělo vzniknout bydlení a oba domy chce akciovka
města propojit a vybudovat zde
společné zázemí.

Bourat se bude za
každou cenu

Místo domu vznikne parkoviště.

Rady města Mostu

Dotace na sport
MOST – Město vyhlásí dotační program na podporu
sportu v příštím roce. V rozpočtu města je na tento dotační
program vyčleněno 5 milionů
Kč, které by měly plynout na
nájemné, akce a na podporu talentovaných sportovců. Dotační program bude zveřejněn na
webu města Mostu.

Fotky na magistrátu
MOST – Společnosti C. T.
S. studio, která na magistrátu
poskytuje fotografické služby,
schválili radní snížení nájemného za kancelář a to na částku

MOST – Společnost DTS Vrbenský rekonstruuje v současné
době výpustní objekt vodní nádrže Matylda. Cílem této veřejné
zakázky je zamezit únikům vody
z Matyldy. Během rekonstrukce
se totiž zjistilo, že došlo k částečné destrukci betonového dna
výpustního objektu včetně jeho
nevhodného vyspárování. Radní
proto schválili přímé zadání veřejné zakázky na úpravu dna do-

zpravodajství
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Rozpočet: město popustí uzdu investicím
MOST – Radní projednali a doporučili ke schválení zastupitelům rozpočet na rok 2018. Rozpočet počítá se schodkem zhruba 71 milionů
korun. Mezi největší investice příštího roku patří výstavba lanového
centra a vyhlídkové věže na Šibeníku, rekonstrukce ledové plochy
na zimním stadionu nebo rekonstrukce podlah na Aquadromu a nezanedbatelná část poputuje i do zateplení městských objektů.
Ještě před tím, než dostanou
v prosinci zastupitelé rozpočet
ke schválení, plánuje radnice
projednat návrh koncem listopadu s kluby zastupitelů napříč
spektrem. Poté se návrh rozpočtu vyvěsí na 15 dnů na úřední desku. „Rozpočet jsme letos
zpracovávali v jiném stylu než
minulé roky. Bude méně konzervativní než předešlý rok, protože
jsme dva až tři roky praktikovali
úsporná opatření a naplňovali
fond rezerv,“ komentoval návrh
rozpočtu na rok 2018 náměstek
primátora Marek Hrvol.

Úředníci, strážníci
i další profese
dostanou přidáno
V rámci návrhu rozpočtu
se významně zvýšila částka na
mzdy ve společnostech s majetkovou účastí města včetně
městského úřednictva. „Jedná
se o částku okolo třiceti milionů

korun. Mzdy by se měly zvyšovat
například u pracovníků technických služeb, magistrátních
úředníků či městských strážníků.
Jednak je navýšení dáno legislativou, kdy byl schválen nárůst
mezd zaměstnancům v sociálních službách, dále také zaměstnancům ve veřejné sféře o deset
procent. Druhým faktorem byla
snaha zvýšit konkurenceschopnost našich společností. Strážnické pozice tak budou atraktivnější.
Problém máme i s obsazováním
některých úřednických pozic na
magistrátu, kde budeme zvyšovat platy například formou osobních příplatků apod., stejně tak
i některé pracovní pozice u TS
je těžké obsazovat kvůli nasycenému trhu s prací,“ komentoval
k nárůstu mezd náměstek Hrvol.

Úvěry se daří splácet
V rámci úvěrů byly do rozpočtu zahrnuty celkové splátky

úvěrů, které město čerpá a které
pro příští rok představují zhruba třiapadesát milionů korun.
„Finančně zdravé město se hodnotí podle toho, zda saldo běžných výdajů pokrývá splátky.
My máme toto saldo ve výši plus
70 milionů, takže se do tohoto
rámce vejdeme,“ uvedl Marek
Hrvol. Největší splátky plynou
České spořitelně, které město
splácí úvěr na sportovní halu
z minulých let. Úvěr by měl být
definitivně umořen v roce 2021.
„Tento úvěr tvoří gró společně
s šedesátimilionovým úvěrem
z letošního roku. Úvěr města
z Mostecké bytové se již podařilo
splatit,“ doplnil náměstek.

Počítá se s dotacemi
V rozpočtu na rok 2018 si
město nechalo i dvacetimilionovou rezervu na spoluúčast
v dotačních titulech. Jedná se
o stejnou částku, s kterou počítal i rozpočet pro letošní rok.
„Jakou vyčerpáme částku za příští rok, je otázkou. Reagujeme na
dotační tituly až v průběhu roku,
kdy je ta která dotace schvalována. Pokud bychom potřebovali více finančních prostředků,
můžeme si pomoci rozpočtovým

Velká investice čeká příští rok i Aquadrom.

Město se zbavilo honitby
MOST – Radní města schválili ukončení smlouvy o pronájmu honitby Přehrada uzavřené se Správou městských lesů Most a schválili
nájem od 1. dubna 2018 na dobu 10 let společnosti Agroforst a to za
nájemné 92 tisíc Kč za rok.
„Honitbu naše městské lesy
příliš nevyužívaly. Měly ji pronajatou za symbolickou cenu jedné
koruny. Nyní ale přišla nabídka,
za cenu jako jsou ještě i ostatní

dvě honitby, tedy Klíny a Mníšek,
tak jsme se rozhodli, že ekonomicky a pro samotnou honitbu bude
vhodnější, když se tomu bude
někdo věnovat na sto procent,“

zdůvodnil náměstek primátora Marek Hrvol hlavní důvod,
proč došlo k pronájmu honitby
do soukromých rukou. „Vedení
městských lesů se snaží především
získávat dotační prostředky na
ochranu lesa, na novou výsadbu,
a tak bude mít starostí dost. Myslivost je trochu na okraji zájmu,“
dodal ještě Marek Hrvol. (sol)

Zákaz vstupu do lesa po
orkánu Most nevyhlásí!
MOST – Škody po orkánu Herwart sčítají i lesáci na Mostecku. I tady
budou mít plné ruce práce s odklízením následků a škodami. Město
Most zatím zákaz vstupu do lesů nevydává.
Zatímco v mnohých oblastech je už po řádění orkánu
Herwart v lesních porostech
vydán zákaz vstupu do lesů,
v Mostě je situace lepší. „V tuto
chvíli zatím nevydáváme zákaz
vstupu do lesa. Situace na Resslu,
byť jsou tam škody, není nijak
dramatická. Škody na porostech
jsou zejména v horských oblastech, jako je Mníšek, Klíny, tam
jsou určitě největší a právě tady
má plné ruce práce i naše městská správa lesů,“ konstatoval ná-

městek mosteckého primátora
Marek Hrvol.
Kalamita se musí řešit i v lesních úsecích spravovaných Správou městských lesů Most. „Bude
nutné zpracovat 500 kubíků
dřevní hmoty, což je v daném terénu a za těchto podmínek možné jedině tzv. harvestorovou technologií. Jde o technologii, která
používá stroje, který při těžbě
dříví kácí, odvětvuje, rozřezává
a ukládá v jednom cyklu,“ objasnila tisková mluvčí mosteckého

magistrátu Alena Sedláčková.
Z prověřených regionálních dodavatelů tento stroj vlastní pouze jedna z firem. Radní proto
schválili přímé zadání zakázky
na odstranění následků orkánu
Michalu Čížkovi za maximální cenu 250 tisíc Kč bez DPH.
„Lesy mají sice techniku, ale musela se zajistit subdodávka, aby
se to všechno stihlo odklidit a dát
dopořádku do konce roku. Většinou techniky naše správa lesů
disponuje, ale teď je toho příliš
a samozřejmě kalamitu budou
řešit i naši zaměstnanci, tak subdodavatel,“ ujistil dále náměstek
Hrvol.
(sol)

opatřením. Konečná částka na
spoluúčasti se tak ve finále může
vyšplhat i daleko výše,“ uvedl
k dotační politice města náměstek Hrvol.

Příští rok bohatý na
investice
Mezi největší investiční akce
příštího roku bude patřit 3D
bludiště, na něž je vyčleněno kolem 23 milionů korun. Rekonstrukce zimního stadionu, kde
se musí opravit chladicí zařízení
ledové plochy, mantinely a odvětrávání, a to v řádu zhruba 30
milionů korun. „Velké investice
půjdou do Aquadromu, kde se
chceme pokusit vysoutěžit už na
úvod roku akci na rekonstrukci
podlah. Předpokládáme na to
částku kolem 17 milionů korun.
Aquadrom by měl být během
oprav uzavřen, a tak bychom
chtěli tuto rekonstrukci směřovat
na letní měsíce, kdy může veřejnost využívat venkovní koupání
a areál. Nechceme riskovat, že se
před akcí nikdo do výběrového
řízení nepřihlásí, a proto bychom
chtěli vyhlásit veřejnou zakázku,
co nejdříve to půjde,“ vysvětlil
Marek Hrvol. Kromě podlah se
ale bude v rámci Aquadromu
investovat i do dalších nutných
oprav technického zázemí.
„Nezanedbatelné investice půjdou i do zateplení objektů, například do domu seniorů v ulici
Ke Koupališti,“ vyjmenoval náměstek a k balíčku investičních
akcí ještě poznamenal: „Vyšší
schodek v rozpočtu je způsoben
právě velkým množstvím investičních akcí, které se nakumulovaly během dvou tří let, kdy jsme
je postupně projektovali.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Ples města v první republice
MOST - Město Most už plánuje svůj reprezentační ples. Konat se bude 24. února v Repre.
Nyní se vybírají hlavní účinkující. „Už máme domluvenou Annu
K., Lenny a také Pomádu. Bude
zde probíhat i další program, na

který jsou lidé zvyklí. Novinkou
bude ale to, že ples bude stylizovaný do období první republiky,
To proto, že se bude slavit stoleté
výročí vzniku republiky,“ prozradila náměstkyně primátora
Markéta Stará.
(sol)
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V soutěži Zlatý volant můžete hlasovat i vy
MOST - Ve zbrusu nové podobě a také v termínu, který lépe vyhovuje potřebám hlavních aktérů, se představí tradiční motoristické
ankety o nejlepší české motoristické sportovce Zlatý volant a Zlatá
řídítka.

Pečovatelka roku je z Mostu
MOST/PRAHA - Denní dětský
rehabilitační stacionář při Městské správě sociálních služeb
v Mostě má ve svém týmu další
oceněnou pracovnici.
Na Novoměstské radnici
v Praze převzala mostecká pečovatelka Lenka Bunešová ocenění za svou mimořádně kvalitní práci v kategorii sociální
pracovník - Pečovatelka roku.
Stala se tak nejmladší a jedinou
oceněnou sociální pracovnicí
v této kategorii nejen v rámci

organizace, ale i v České republice. „Získané ocenění sociální
pracovnice je důkazem toho, že
v Denním dětském rehabilitačním stacionáři v Mostě pracuje
erudovaný tým, který poskytuje
kvalitní sociální službu. Gratulujeme a přejeme Lence mnoho
úspěchů v další práci,“ uvedla Jaroslava Puntová, vedoucí Denního dětského rehabilitačního
stacionáře, Střediska denní péče
o děti do tří let věku.
(nov)

Slavnostní vyhlášení jejich
výsledků se uskuteční 22. února 2018 v Kongresovém sále
PVA Expo Praha. Společnost
AUTODROM MOST jako provozovatel stejnojmenného areálu a organizátor tuzemských
i mezinárodních automobilových a motocyklových podniků
je hrdým partnerem galavečera
a sesterskou firmou pořadatelské agentury Pozitif. Do hlasování v anketě se premiérově
zapojí také veřejnost.
V pořadí již 41. ročník Zlatého volantu vybere na základě
hlasování odborných novinářů
nejlepší tuzemské jezdce v uplynulém roce v pěti hlavních
disciplínách: závody na okruzích, závody do vrchu, autokros
a rallyekros, rallye a maratony
a motokáry. Dále je připravena
Cena Elišky Junkové pro nejlepší ženu závodnici a Cena za
celoživotní přínos motorsportu.
Součástí galavečera bude tradičně i vyhlášení osobnosti světového motorsportu.
Příležitost projevit svůj názor dostane však také široká

P

Primátor Mostu bude
zastupovat komoru
MOST - Primátor Mostu bude
zastupovat komoru Svazu měst
a obcí při jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Komora Svazu měst a obcí ČR
v minulém týdnu řešila mimo
jiné otázku jednání komory
s jednotlivými ministry vlády
ČR. V této souvislosti pověřila
mosteckého primátora Jana Paparegu k zastupování komory při
jednání s Ministerstvem práce
a sociálních věcí. „Protože jsme
region, který trápí vysoká nezaměstnanost a velké množství lidí
závislých na sociálních dávkách,

je primátor Paparega rád, že bude
zastupovat komoru právě v této
pozici,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
„Budu moci paní ministryni a jejímu budoucímu nástupci tlumočit problémy, které samosprávy
v sociální oblasti, jako je například zneužívání sociálních dávek
či statut trvalého a přechodného
pobytu, nejvíce trápí. Právě v našem regionu máme s těmito problémy značné zkušenosti, i proto
budu Svaz měst a obcí v této záležitosti zastupovat já,“ komentoval Jan Paparega.
(sed)

Hrdým partnerem galavečera je společnost Autodrom Most.

orušené paragrafy

Cizinec demoloval MHD
MOST – K poškození autobusu MHD došlo v ulici Nádražní, kam byla vyslána hlídka městské policie na základě
telefonického oznámení na
tísňovou linku 156. Cizí státní
příslušník poškodil kryt úložného prostoru za dveřmi autobusu
MHD. Strážníci muže na místě
zadrželi a následně ho předali
hlídce Policie ČR, která byla na
místo přivolána.

Zachránili kotě

Ředitel MSSS Most Martin Strakoš a Lenka Bunešová v hvězdné
společnosti Hany Maciuchové a Táni Fischerové.

veřejnost, která rozhodne prostřednictvím stránky www.zlatyvolant.cz o vítězi v kategoriích
Sportovní automobil roku, Motoristická událost roku a Počin
v oblasti e-mobility a autonomního řízení.

Paralelně se uskuteční i 12.
ročník ankety Zlatá řídítka, orientované na sféru motocyklového sportu. Po třinácté pak zazní
jméno autora soutěže Zlaté oko
o nejlepší fotografii s tematikou
motoristického sportu.
Závěrečného galavečera se
mohou zúčastnit také fanoušci
rychlých kol. Vstupenky je možné zakoupit na www.ticketpro.
cz.
(nov)

MOST – V ulici Žatecká na
fotbalovém stadionu Baníku
Souš hořel prodejní stánek. Incident oznámili občané na tísňovou linku 156. Na místo byly
vyslány hlídky městské policie.
Po příjezdu hlídek se již na místě
nacházela hlídka Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a odpovědná osoba fotbalového stadio-

nu. „Při požáru bylo zachráněné
černé kotě, které strážníci převezli
do útulku pro opuštěná zvířata
v Rudolicích,“ oznámil Vlastimil
Litto z Městské policie v Mostě.

Zabouchnuté dveře
MOST – Poštovní doručovatelka oznámila městské policii,
že při předávání poštovní zásilky se mladé ženě zabouchly
dveře od bytu a v něm zůstalo
malé dítě. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, které
se podařilo dveře bytu otevřít,
a společně se ženou zjistili, že
dítě je v pořádku.

Krádež bruslí
LITVÍNOVSKO – Hamerští
policisté řešili případ krádeže
34letého muže z obce na Litvínovsku. „Dotyčný vniknul do
uzamčeného objektu, odkud odcizil dvoje dětské zimní brusle
a pletenou bundu. Lup si dal do

batohu. Batoh i s věcmi a kolo
nechal stát v pozdně noční době
u jiného objektu, když spatřil
přijíždějící vozidlo a z místa
utekl,“ informovala o případu
policejní mluvčí Ludmila Světláková. Strážníci odložené věci
našli a předali je policistům
z obvodního oddělení v Hamru.
Ti šetřením zjistili, komu věci
patří i to, že brusle a oděv byly
odcizeny ze skladu. Muži hrozí
až tříletý trest odnětí svobody za
tento čin, již v minulosti byl za
krádež odsouzen.

„Bývalka“ poškrábala
auto
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z poškození
cizí věci 24letou ženu z Mostu.
Ta v nočních hodinách na sídlišti Výsluní v Mostě poškodila
zaparkované motorové vozidlo
tovární značky Renault. „U auta

KONCERTNÍ
AGENTURA
7+(

0267'5,9,1*

poškrábala klíčem celkem šest
částí karoserie. Svým jednáním
způsobila poškozenému majiteli
škodu ve výši 39 000 korun. Obviněná žena vůz poškodila úmyslně, neboť vozidlo patří jejímu
bývalému příteli,“ popsala incident policejní mluvčí Ludmila
Světláková.

Taška přilákala zloděje
LITVÍNOV – Jen deset minut nepřítomnosti řidičky stačilo neznámému pachateli, aby
vnikl do zaparkovaného vozidla
a ukradl z něj tašku. Lapka kradl
v Hamru na Litvínovsku v dopoledních hodinách a do vozidla se dostal za použití násilí.
Poškozená tak přišla i o osobní
doklady, platební kartu a peněženku s finanční hotovostí. Utrpěla škodu ve výši 4 000 korun.
Další škoda vznikla na poškozeném vozidle. Případ šetří hamerští policisté.
(sol)

MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST

pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora statutárního města Mostu Jana Paparegy
a statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě

Podzimní večer Festivalového orchestru Petra Macka
Festivalu krásné hudby – cyklu Mostecká hudební setkání

129Ü3Ě(=8731(80$7,.9Ģ(&+52=0Ü5İ
PNEUSERVIS
•
•
•
•

Opravy pneu a duší AUTO/MOTO
9\Y£ŀHQ¯NRO
6H]RQQ¯XVNODGQÝQ¯SQHX
=SÝWQ¿RGEÝUSQHX

'$/Ģ6/8Ŀ%<

• ÎLģWÝQ¯LQWHUL«UıDH[WHUL«Uı
• ÎLģWÝQ¯NOLPDWL]DFHYÏHWQÝGH]LQIHNFH
• 3URGHMDXWRNRVPHWLN\SQHXDGLVNı

RYCHLOSERVIS
•
•
•
•

9¿PÝQDEU]GRY¿FKGHVWLÏHN
9¿PÝQDŀ£URYHN
9¿PÝQDROHMı
'UREQ«VHUYLVQ¯SU£FH

35292=1'2%$

• SRQGÝO¯ʇS£WHN ʇ
• 3RSěHGFKR]¯GRPOXYÝO]HLPLPR
VWDQRYHQ¿ÏDV

9Sě¯SDGÝ]£MPXYDģHYR]LGORGRVHUYLVXSěLYH]HPHDRGYH]HPH]SÝW

L. VAN BEETHOVEN
Mše C-dur op. 86
pro sóla, sbor a orchestr

K oslavě 17. listopadu a k výročí narození L. v. Beethovena
Sólisté: Kristýna Vylíčilová – soprán, Michaela Zajmi – alt,
Juraj Nociar – tenor, Vladimír Jelen – bass
Účinkuje Pražský komorní sbor, Festivalový orchestr Petra Macka,
umělecký vedoucí Petr Macek
Dirigent Václav Blahunek
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Kristýna Vylíčilová

Michaela Zajmi

Juraj Nociar

Vladimír Jelen

20. listopadu 2017 od 19.00 hodin v Městském divadle v Mostě

Primátor města Mostu Jan Paparega.
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Václav Blahunek
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Veletrh vzdělávání SOKRATES už pošestnácté
MOST – Ve sportovní hale v Mostě proběhl 16. ročník dvoudenního
veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který se také
zúčastnil slavnostního zahájení a prohlédl si stánky prezentujících
se škol.
„Jsem na tomto veletrhu již
poněkolikáté a myslím si, že má
v našem regionu už svou tradici.
Opět zde vidím spoustu vystavovatelů, kteří návštěvníkům představí možnosti vzdělávání, a já
věřím, že až nějakou z vybraných
škol dostudují, že neodejdou
za prací jinam, ale své vzdělání
zúročí v našem Ústeckém kraji,“
řekl v úvodu hejtman Oldřich
Bubeníček.
Slavnostní zahájení proběhlo
také za přítomnosti litvínovské
místostarostky Eriky Sedláčkové, předsedy Okresní hospodářské komory Most Rudolfa Junga a generálního ředitele ČEZ
Energetické produkty, s.r.o, Pavla Donáta.
Akce byla určena hlavně pro
žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiče
s cílem usnadnit žákům volbu
jejich dalšího vzdělávaní a ujasnění jeho směru. Na veletrhu
se letos prezentovalo 27 škol.
„Smyslem veletrhu je podpořit

zájem veřejnosti o vzdělávání
žáků a dospělých, a tím přispět
k lepší informovanosti veřejnosti
o možnostech vzdělávání nejen
v regionu,“ řekla ředitelka OHK
Most Jiřina Pečnerová.

Veletrh pořádala Okresní
hospodářská komora Most ve
spolupráci s ČEZ Energetické
produkty, s. r. o. a Úřadem práce
České republiky a Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem. (sol)

Veletrh Sokrates má v Mostě již tradici. Akce se konala pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka (uprostřed).

Společnost Unipetrol darovala obcím
a městům přes dva miliony korun
MOST – Společnost Unipetrol letos finančně podpořila dvacet obcí
a měst v blízkosti rafinérií v Záluží u Litvínova a v Kralupech nad Vltavou. Městům a obcím Unipetrol daroval 2,2 milionu korun. Peníze starostové a primátoři využili na rozvoj infrastruktury, kultury,
sportu, turismu, zdraví a společenského života.
„Snažíme se být dobrým
a zodpovědným sousedem. Firmou, která dává lidem nejen
práci, ale také přispívá k rozvoji
okolního prostředí a pomáhá na
svět dobrým věcem. Jsme rádi,
že i díky Unipetrolu je komunitní život v okolí našich výrobních
areálů pestřejší a zajímavější,“
říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol
zodpovědný za investice, výzkum a školství.
Obce využívají darované finanční prostředky především
na společenské a kulturní akce,
na podporu sportovních klubů, dětských hřišť a hasičských
spolků. Výjimkou nejsou ani rekonstrukce a renovace obecních
prostor. Díky finanční podpoře
Unipetrolu byl například zrekonstruován a zprovozněn kulturní sál v Brandově. V Meziboří
mohli vylepšit podmínky k lyžování. Město z darovaných peněz
vybavilo svůj lyžařský areál novou technikou. Svah bude lépe
upravený, bude více umělého

sněhu a jízda bude celkově bezpečnější. Ve spolupráci s místními rybáři Unipetrol financuje
pravidelné vypouštění ryb do
řek Bílina a Labe. Se sdružením
Alka Wildlife pečuje o sokoly
stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích.
V Kralupech nad Vltavou
Unipetrol spolupracuje s lékařkou Ingeborg Vokálovou, která
založila obecně prospěšnou společnost Alergie. Ta se zaměřuje
na léčebné programy a pobyty,
speciální předškolní výchovu
nemocných dětí a organizuje instruktáže pro rodiče astmatiků
a ekzematiků. „Kralupské děti,
které trápí nějaká alergie, budou
mít k dispozici nové inhalátory,
čističky vzduchu a další materiál
v rámci zdravotní péče,“ vysvětluje Anna Wydrzyńska, vedoucí
odštěpného závodu Rafinérie
skupiny Unipetrol.
Skupina Unipetrol zaměstnává více než 4 500 lidí v Česku.
Také zaměstnanci se aktivně

zapojují do péče o okolní prostředí. Každoročně pořádají zaměstnaneckou sbírku Splněná
přání, jejíž výtěžek jde na podporu neziskových organizací.
Zaměstnanci navíc v těchto neziskových organizacích v rámci
pravidelných dobrovolnických
dnů pomáhají. V rámci každoročních dobrovolnických dnů
například ve spolupráci s Českým rybářským svazem čistí
břehy říčních toků na Mostecku nebo pomáhají vymalovat
či uklízet v Dětském domově
v Kralupech nad Vltavou. „Letos
se dobrovolnická práce rozšířila
i o zámeckou zahradu ve Veltrusech, kde úklidové a zahradnické

práce, vzhledem k rozlehlému
areálu, nikdy nekončí,“ doplňuje
Anna Wydrzyńska.
Unipetrol také podporuje řadu středních škol a Vysokou
školou
chemicko-technologickou
v
Praze.
V letošním roce založil Nadaci
Unipetrol, v rámci které finančně podporuje středoškolské a vysokoškolské studenty
a střední školy. V polovině října
nadace rozdělila 1,5 milionu Kč
mezi 40 středoškolských a vysokoškolských studentů. Další peníze jsou připraveny pro střední
školy na vybavení učeben a laboratoří a na podporu studijních projektů.
(nov)

Unipetrol se snaží být zodpovědným sousedem.

Krása na zakázku
Julie byla od dětství pyšná na
to, jak vypadá. Byla mimořádně
krásná holčička. Na střední škole byla královnou školy. Kluky si
vybírala podle svého rozmaru. Po
maturitě se rozhodla, že si najde
bohatého a vlivného muže, dobře
se vdá a bude svého muže reprezentovat. Nastoupila
do velké firmy jako
jedna ze sekretářek
ředitele.
Netrvalo dlouho a začala
ředitele oslovovat
křestním jménem.
Miloš byl arogantní
a ambiciózní muž,
který měl o svých
schopnostech přehnané mínění. Zároveň byl ale více
než dobře situovaný,
a navíc rozvedený.
Julii trvalo jen několik měsíců,
než dostala Miloše do své postele
a krátce na to i před oltář. Byla
spokojená. Miloš si přál, aby Julie
zůstala v domácnosti. Chtěl od ní
jen, aby byla krásná a připravená
kdykoliv potěšit svého manžela.
Za to poskytoval Julii veškerý
luxus, na který mu stačily příjmy.
Spokojenost byla oboustranná.
Navíc si Julie s Milošem rozuměla. Byl stejně povrchní jako ona.
Dítě měl Miloš z prvního manželství, a tak Julii nijak do mateřství netlačil. Julie měla příliš ráda
svou postavu a pěstěnou krásu,
než aby se hrnula do dítěte. Jednou snad, ale zatím ne. Zdálo se,
že je jejich život jen zalitý sluncem. Julie si myslela, že ji nemůže nic ohrozit. Jednou se vraceli
s Milošem z večírku. Miloš měl
upito a nezvládl na kluzké silnici
zatáčku. Auto nabouralo do autobusové zastávky. Julie nebyla
připoutaná a prolétla při nárazu
předním oknem. Celou havárii
odnesla ošklivými řeznými ranami v obličeji. Podle lékařů nic
nebezpečného, protože se ale
Julii špatně hojily jizvy, její tvář
zůstala poznamenaná. Miloš se
s novým zjevem své ženy nemohl
smířit. Také Julie byla nešťastná.
Viděla, jak se Miloš vždy zatváří,
když dopadne světlo na její obličej. Snažila se zamaskovat jizvy
líčidly, ale dobře věděla, že tam
jsou. Miloš cítil výčitky svědomí.
Byl to přeci on, kdo pil a řídil.
Dohodl se s Julií, že zaplatí tu
nejlepší plastickou operaci, kterou bylo možné získat. Julie byla
spokojená. Plastický chirurg se
s Milošem několikrát sešel. Probrali spolu možnost, jak by mohla Julie vypadat. Co, kromě jizev,
by mohl lékař na Julii ještě vylepšit a kolik to bude Miloše stát.
Julie se těšila na svůj nový vzhled.
Operace se nijak nebála. Když se
probrala z narkózy, měla obličej
zakrytý obvazy. Představovala si,
jak bude asi vypadat, až jí lékař
obvazy sundá. V obličeji ale cítila stále větší bolest. Nakonec se
nedala vydržet. Měla strašlivou
alergickou reakci. Pooperační
jizvy v obličeji jí natekly do obludných rozměrů. Lékař se snažil
udělat, co mohl, ale s alergickou
reakcí se Julie potýkala několik
dalších dnů. Oslabené tělo nezvládalo nápor a Julie musela být
uvedena do umělého spánku. Nikdo pořádně nechápal, co se děje.
S takovou reakcí na zdánlivě jednoduchou plastickou operaci, při
které měl chirurg jen odstranit
staré jizvy, vyplnit kolagenem rty
a mírně narovnat nos, se na klinice ještě nesetkali. Po několika
dnech byla Julie konečně mimo
ohrožení života. Miloš běhal po
klinice a zuřil. Za nekřesťanské
peníze, které za operaci zaplatil,
očekával jiný výsledek. Když nakonec Julii zbavili obvazů, byly
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její jizvy strašné. Jestliže před
plastikou měla na tvářích sotva
patrné stopy po nehodě, nyní
měla obličej zohyzděný vystouplými fialovo rudými jizvami. Rty
měla znetvořené a pokřivené.
Při pohledu do zrcadla se Julie
rozplakala. Její život
byl úplně zničený.
Nedokázala se dívat
sama na sebe. Miloš
byl stejně zděšený
jako ona. Okamžitě šel za doktorem.
Trval na tom, že
musí Julii znovu
operovat. Chirurg se
ale do další operace
nehrnul. Julie měla
těžkou alergickou
reakci, která ji málem zabila. A znovu
to riskovat nechtěl. Nakonec se
rozhodl. Vrátil Milošovi peníze
za operaci a rozloučil se sním.
Marně Miloš zuřil a vyhrožoval
soudem. Julii ze soukromé kliniky poslali domů se znetvořeným
obličejem. Pro Julii to byl konec
světa. Už se nikdy nemůže ukázat, s Milošem už nikdy nikam
nemůže jít. Její manželství končí.
Miloš se s ní už nikdy nebude
chtít milovat. Sama sobě se hnusila. Rozhodla se, že jí nezbývá
nic jiného, než se s Milošem
rozvést a zůstat po zbytek života
sama. Miloš vnímal celou situaci
ještě hůře než Julie. Byla to jeho
vina, že zůstaly Julii po nehodě
jizvy. On vybral toho chirurga,
který Julii zohyzdil. Přišel o krásnou manželku, se kterou se každému chlubil. Navíc byl uražený
tím, jak s ním ten chlap jednal.
Vrátil mu peníze a tím to pro
něj bylo vyřešené. Dál se s ním
chirurg odmítal bavit a celou záležitost předal svým právníkům.
Miloš si připadal jako hadr, se
kterým si ten druhý muž utřel
nohy. To bylo pro něj nepřijatelné. Rozhodl se, že musí oplatit
tomu chlapovi stejnou mincí.
Nemohl jen tak sedět a dívat se
na svou znetvořenou manželku
a poslouchat jak pláče. Julie se
potřeboval co nejrychleji zbavit
a tomu chlapovi pomstít. S Julií to
bylo jednoduché. Koupil jí malý
byt a vystěhoval ji ze společného
domu. Vilu měl dávno před svatbou. S Julií se rozvede, to už bylo
jasné. Bude ho to sice něco stát,
ale zbaví se ženy, na kterou se nemohl dívat. Stačilo jen vyrovnat
se s chirurgem. Miloš si najal
soukromého detektiva a nechal si
o tom chlapovi zjistit všechno, co
se dalo. Když si prohlížel složku,
kterou mu detektiv předal, zastavil se u fotografie chirurga a jeho
ženy. Krásná blondýna, na první
pohled bylo jasné, že si ji manžel,
plastický chirurg, vylepšil k obrazu svému. Miloš měl okamžitě
jasno. Už jako dítě zastával názor
oko za oko, zub za zub. Na ten
den se pečlivě připravil. Seděl ve
svém autě před domem, kde chirurg s rodinou bydleli. Konečně
se dočkal. Žena vyšla z domu
a mířila ke svému zaparkovanému vozu. Vystoupil, v ruce sklenici s kyselinou. Ve chvíli, kdy
žena usedla do auta, přiskočil,
podržel dveře a chrstl kyselinu
ženě do obličeje. Utekl ke svému
autu a vyrazil. Slyšel, jak žena
křičí, ale nedbal. Prudce vyrazil
na silnici. Ve spáncích mu rozrušením bušila krev. Ohlédl se,
aby zjistil, zda ho někdo nepronásleduje. V té chvíli nevěnoval
pozornost dění před sebou, opět
nezvládl zatáčku a vyletěl ze silnice. Stejně, jako před časem Julie,
ani on nebyl připoután. Vyletěl
z auta. Chvíli po tom, co dopadl
hlavou na chodník, zemřel. (pur)
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Ústecký kraj triumfoval v turistickém ruchu
Porazil jižní Čechy a jižní Moravu
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj se letos může pochlubit důležitým
prvenstvím. Z celé České republiky právě v Ústeckém kraji přenocovali turisté nejdéle a také jich letos nejvíce přibylo. Ústecký kraj tak
porazil i jižní Čechy a jižní Moravu. Vyplývá to ze sdělení Českého
statistického úřadu.

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

Ve 3. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil počet hostů
v hromadných ubytovacích
zařízeních o 5,9 procent a počet jejich přenocování o 4,2
procenta. V hlavní turistické
sezóně se tak znovu potvrdil
trend zvyšující se návštěvnosti.
A nejlépe ze všech je na tom
Ústecký kraj. Meziroční přírůstek počtu přenocovaných
nocí v Ústeckém kraji je vysoce
nad republikovými 4,2 procent.
Může se pochlubit navýšením
o 13,6 procent návštěvníků než
loni, především díky zvýšení
návštěvnosti nerezidentů. Nerezidenti strávili v Ústeckém
kraji o 25,4 procent nocí více
než loni. Do hromadných uby-

tovacích zařízení v celé České
republice přijelo ve sledovaném období celkem 7 milionů
hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 procent.
Zvýšil se počet jak domácích,
tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 650 tisíc
více než hostů ze zahraničí.
Počet domácích se meziročně
zvýšil o 6,1 procent, zahraničních o 5,8 procent. Regionálně
přibylo hostů ve všech krajích
České republiky, ovšem nejvyšší přírůstek hostů zaznamenal
Ústecký kraj, kde se ubytovalo
o 16,8 procent více návštěvníků
než loni.
„Ústecký kraj má zkrátka co
nabídnout, ať už je to nádherná

příroda Českého Švýcarska, cyklistické vyžití na Labské stezce
v Českém středohoří, sportovní aktivity v Krušných horách
nebo výlety do historie Dolního
Poohří. A že přijelo více nerezidentů, tedy míří k nám cizinci?
Aby ne, vždyť jsme Brána do
Čech,“ komentoval radostnou
zprávu radní Ústeckého kraje
pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš a dodává:
„Jsem rád, že se úsilí Ústeckého
kraje v propagaci cestovního
ruchu zúročilo do zvýšené návštěvnosti kraje, dobrá práce.
A já za ni děkuji našim pracovníkům v cestovním ruchu, všem
ředitelům destinačních agentur,
informačním centrům, hoteliérům, restauratérům i CzechTourismu.“
Více turistů přijelo také do
Krušných hor. Podle ředitelky
Destinační agentury Krušné
hory Evy Maříkové to v příš-

tím roce může být ještě významně lepší než letos. „Krušné
hory mají šanci, že se dostanou
na Seznam světového dědictví
UNESCO. Zařadí se tak po bok
památkám v centru Prahy. Očekáváme, že zápis na seznam světového dědictví bude znamenat
nebývalý rozvoj cestovního ruchu. Zájem o Krušné hory by se
měl zvýšit především u zahraničních turistů. To s sebou přinese
také nová pracovní místa, rozvoj
podnikání a dotace, které plynou
na údržbu památek,“ říká Eva
Maříková. V Krušných horách
o zápis na seznam usiluje „Hornická kulturní krajina Krupka“,
která zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka
spolu s kaplí sv. Wolfganga na
Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin. Dále například vrch
Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatná.
(pur)

Ústecký kraj má turistům co nabídnout. Krušné hory mají dokonce šanci, že se dostanou na seznam Světového dědictví UNESCO.

Litvínov se pochlubil rozpočtem
LITVÍNOV – Vedení města Litvínova se pochlubilo výsledkem hospodaření za první tři čtvrtletí letošního roku. Podle vyjádření vedení města je s finančními prostředky v Litvínově nakládáno hospodárně a podle schváleného rozpočtu.
Informaci o průběhu realizace
rozpočtu města Litvínova za 1. 3. čtvrtletí roku 2017 vzala na vědomí Rada města Litvínova. S finančními prostředky města bylo
nakládáno podle schváleného

rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. „Celkově lze
konstatovat, že vedoucí odborů
a organizací zřízených a řízených
městem nakládali s finančními
prostředky hospodárně,“ uvedla

starostka města Kamila Bláhová. Hospodaření ve 3. čtvrtletí
2017 ovlivňuje vývoj daňové
výtěžnosti. Daně byly naplněny na 82,35 %, což představuje
objem ve výši 237 172 180 Kč.
Plnění příjmů za 1.-3. čtvrtletí
2017 činí 348 289 160 Kč. Čerpání výdajů za stejné období činí
295 874 650 Kč. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši

72 667 870 Kč. Kapitálové příjmy
byly naplněny na 85,18 %. Kapitálové výdaje byly čerpány na
21,38 % k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje
schodek ve výši -20 253 360 Kč.
„Jsou naplánovány investiční
akce, které jsou hrazeny z dotací
a revolvingového úvěru,“ vysvětlila schodek starostka Kamila
Bláhová.
(pur)

Krušnohorské Vánoce přinesou živý betlém
LITVÍNOV – Po roce v Litvínově rozsvěcením stromu startují Krušnohorské Vánoce. Po celý měsíc od 27. listopadu bude město svým
občanům dávkovat vánoční pohodu po troškách až k silvestrovskému ohňostroji.
Vánoční strom na náměstí
Míru v Litvínově se slavnostně
rozsvítí 27. listopadu. „Strom
máme opravdu krásný. Vyrostl
v Litvínově,“ prozradil místostarosta Milan Šťovíček. Tradičně nebude chybět oblíbená
výstava ozdobených vánočních
stromků Vánoce po celý rok
v zámku Valdštejnů. Ta je celo-

roční a každý rok při zahájení
adventu se obnovuje. Letos je
vernisáž naplánována na 30. listopadu. Originální ozdoby opět
vystaví profesionální a amatérští výtvarníci. Na neděli
3. prosince připravilo město vánoční dílničky pro děti v zámku
Valdštejnů. Vyrábět si budou
vánoční ozdoby nejen ze skla.

Chybět nebude ani jarmáreček.
Na náměstí Míru bude k vidění
živý betlém doplněný trhem.
V zámku Valdštejnů se pak
bude konat adventní klavírní
koncert Písně a šansony Hedy
Trejtnarové. Velmi oblíbená
Mikulášská tramvaj opět pojede
5. prosince. Jízdenku letos děti
získají výměnou za vyrobenou
vánoční ozdobu. „Chybět letos
nebude ani betlémské světlo,
které už tradičně do Litvínova
přivezou skauti. Rozdávat ho
budou 23. prosince na náměstí

Míru,“ uvedl dále Milan Šťovíček. Prosinec vyvrcholí Rodinným silvestrem s ohňostrojem
na náměstí Míru 31. prosince
od 17 hodin. Vánoční osvětlení
a výzdoba Litvínova zůstane ve
stejném duchu jako v loňském
roce. „Vloni jsme výzdobu změnili poprvé. Najali jsme si firmu,
která zajistila osvětlení centra
města. To zůstane stejné i letos.
Budeme se snažit více ozdob
umístit také do ostatních ulic,“
přislíbil Milan Šťovíček.
(pur)

region
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Litvínov zdobí nový strom díky
žákům hamerské základní školy
LITVÍNOV – Pečovat o zeleň a vlastní pílí obohatit prostor před školou o další nový strom se rozhodly děti z hamerské základní školy.
Už na jaře letošního roku proto uzavřeli zástupci školního žákovského parlamentu smlouvu se Správou městských lesů Most o vzájemné spolupráci. Navíc předali starostce Litvínova Kamile Bláhové
certifikát, ve kterém se zavázali zasadit strom v hodnotě dva a půl
tisíce korun.
Peníze na pořízení a výsadbu stromku děti našetřily sběrem papíru. S výběrem stromu
i místem pro vysazení pomohli
pracovníci Technických služeb
Litvínov. Volba padla na ambroň s charakteristickými hvězdicovými listy. Na podzim se
vybarvují do celé palety barev,
počínaje žlutou, přes zlatooranžovou, hnědou, purpurovou, rudou až po temně vínovou.
V období března až května
ambroň zdobí žlutozelené kvě-

ty. „Vybrali jsme tento strom,
protože se k naší škole skvěle
hodí. Září svými barvami stejně
jako naše škola,“ říká ředitelka
školy Radka Jirkovská, která je
na své žáky také patřičně hrdá.
„Zástupci žákovského parlamentu se dohodli se Správou
městských lesů Most na spolupráci. Naši žáci už od jarních
měsíců chodili čistit les a vysazovat mladé stromky. Správa
městských lesů Most na oplátku
dětem pomůže s projektovými

dny a tematickými přednáškami,“ prozradila smysl spolupráce Radka Jirkovská. Školní
žákovský parlament je v hamerské škole i jinak velmi aktivní.
„Vznikl v roce 2010. Pravidelně
každý měsíc se scházíme. V žákovském parlamentu pracuje
dvacet dva dětí z celé školy. Vždy
se dohodneme, co potřebujeme
a co chceme podpořit. Většinou
se jedná o způsoby zpestření
vyučování a o nové akce. Takto jsme se dohodli i o pomoci
lesům a podpoře zeleně v našem městě,“ říká předsedkyně
žákovského parlamentu Anna
Radilová. Žákovský parlament
hamerské školy spolupracuje
také s dětským domovem
a
janovským
sociálním
zařízením. „Naši žáci navštěvují

Stromek na nové stanoviště pak společnými silami vysadili členové žákovského parlamentu Anna Radilová
a Ondra Závěta, ředitelka školy Radka Jirkovská a starostka Litvínova Kamila Bláhová.

seniory a předčítají jim,“ prozradila dále Radka Jirkovská.
Ambroň s dětmi ze žákovského
parlamentu zasadila starostka
města Kamila Bláhová. „Všem
dětem, které na nový strom sběrem papíru přispěly, velmi děkujeme. Moc si vážíme toho, že
myslíte na životní prostředí ve
městě a není vám lhostejné, jaké
je okolí vaší školy,“ prohlásila
při slavnostním aktu Kamila
Bláhová. „Představte si, že by
stromy poskytovaly wi-fi signál.
To bychom jich vysázeli tolik, že
bychom zachránili celou planetu. Škoda, že produkují jenom
kyslík, který dýcháme a který
znamená život. Stromy a jejich
důležitost si někteří vůbec neuvědomují. Považuji je za něco
obyčejného, čeho je nadbytek.
My ale chceme, aby bylo ve
městě zeleně více. A tohle přání stálo u zrodu našeho nápadu. Žáci školního parlamentu
zvažovali, jak by mohli přispět
k ochraně životního prostředí
v našem městě. Lonští deváťáci
navrhli, abychom část výtěžku
za sběr papíru věnovali městu,
a to ve formě stromu. Svůj závazek jsme splnili. Díky naší snaze
jsme v březnu nasbírali dostatek starého papíru na zakoupení stromu. Náš strom označíme
pamětní deskou, která bude
i následujícím generacím připomínat náš čin. Myslím si, že
na sebe můžeme být pyšní. Napomohli jsme zkrášlení města
i okolí školy. Myslím si, že dnes
můžeme odcházet s dobrým pocitem,“ řekla k akci předsedkyně žákovského parlamentu
Anna Radilová.
(pur)

Lom investuje do obnovy hřbitova
LOM – Lom se pustil do revitalizace svého městského hřbitova. Za
poslední dva roky tak místo věčného odpočinku lomských občanů
prošlo mnoha pozitivními změnami. S revitalizací ale město nekončí. Pokračovat se bude i v příštím roce.
„Hřbitov už revitalizaci potřeboval. Chyběly tu cesty mezi
hroby, o některé hroby se už roky
nikdo nestaral. Byly tu poničené
náhrobky a celkově bylo zřejmé,
že je nutný zásah města,“ vysvětlila iniciativu Lomu starostka
Kateřina Schwarzová. Nejprve
se na řadu dostaly staré poničené hroby. „O některé z nich
se už více než patnáct let nikdo
nestaral. V takovém případě
může zasáhnout město a zjednat nápravu. Opuštěné hroby
jsme opravili a poničené artefakty jsme shromáždili na jednom
místě. Vzniklo tak upravené

a vzhledné pietní místo,“ uvedla
starostka. Na hřbitově přibyly
čtyři kolumbární stěny. „Zatím
není potřeba další kolumbária
doplňovat, protože kapacita je
dostatečná a místa jsou ještě volná. V případě, že se zaplní a bude
o další kolumbária zájem, jsme
připraveni přistavět nové stěny,“
doplnila Kateřina Schwarzová.
Do šesti etap rozložilo město rekonstrukci chodníků a cest, které křižují hřbitov. „Nejprve jsme
zrekonstruovali hlavní pojezdové
cesty. Nyní jsou na řadě chodníky mezi jednotlivými hroby. Ty
už budou pouze z pochozí dlaž-

HAVARIJNÍ SLUŽBA
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TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
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bezplatná
linka

800 136 018

by, tedy méně nákladné,“ uvedla
dále starostka Lomu. Spojovací
chodníky jsou naplánovány na
příští rok. Částečné rekonstrukce se dočkala také obvodová zeď
kolem hřbitova. „Zatím jsme rekonstruovali pouze část, tu nejvíce poničenou. Postupně ale chceme opravit celý obvod hřbitova,“
doplnila Kateřina Schwarzová.
Město věnovalo pozornost
rovněž domku správce hřbitova. „Původní správce letos ze
hřbitova odešel. Domek zůstal
prázdný. Tak jsme ho alespoň
částečně rekonstruovali a hledali
nové nájemníky. Mezi obyvateli
Lomu se nenašel nikdo, kdo by
chtěl bydlet na hřbitově. Nakonec
se nám přihlásila mladá rodina
z Mostu. V současné době už
v domku na hřbitově bydlí. Je to

oboustranně výhodné. Nájemné
je velmi přívětivé. Hřbitov není
opuštěný a zůstává pod trvalým
dohledem,“ vysvětlila starostka.
Největší změny se dočkalo prostranství před hřbitovem. Tam
vzniklo obratiště pro autobusy
a autobusová zastávka. „Původně autobus ke hřbitovu nezajížděl. Lidé to ale měli ze zastávky
na náměstí ještě poměrně daleko.
A tak jsme zastávku posunuli až
před brány hřbitova a vytvořili tu
obratiště. Nyní si pohodlně lidé
dojedou až ke hřbitovu a na svůj
autobus mohou počkat v závětří
zastávky,“ uzavřela výčet změn
Kateřina Schwarzová. Zatím
do revitalizace hřbitova město
investovalo dva milióny korun.
Další částka je plánována pro
příští rok.
(pur)

N

apsali jste nám

Setkání seniorů
s představiteli města
Meziboří
Krásného podzimního dne
dostali někteří uživatelé od
představitelů města Meziboří
pozvánku na každoroční setkání
seniorů. Setkání se konalo v sále
restaurace Radnice. Všichni
naši pozvaní uživatelé se tento den nedočkavě připravovali.
Ženy si oblékly ty nejlepší šaty,
zdokonalily účesy, muži vázali
kravaty. A takto „vyfintění“ jsme
odjížděli. O odvoz se postaralo
město. Při vstupu nás přivítala
paní Janatková, předala seniorům drobné voňavé dárečky
a uvedla nás k upravenému sto-

lu. Senioři se usmívali a v úvodu
si připili na zdraví. Po krátkém
zahájení již hrála hudba, kolem
stolů se míhaly hbité servírky
s občerstvením, zpívalo se a hrálo do pozdních večerních hodin.
Nikomu se nechtělo domů. Sál
byl nabitý k prasknutí. Dva naši
uživatelé oželeli večeři a bavili
se dlouho do večera. Ti ostatní
jen neradi odcházeli. Vše si moc
pochvalovali, z mnoha úst znělo:
„kdy se setkáme zase?“
Za toto krásné setkání patří
velké poděkování představitelům města Meziboří. Senioři si
užili krásné odpoledne a večer,
na který budou velmi dlouho
vzpomínat.
Z. Fruhaufová
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František Bína: „Euroregion Krušnohoří
pomáhá už čtvrt století“
MOST – Pětadvacet let už obcím a společnostem na obou stranách
Krušných hor pomáhá ve vzájemné komunikaci a spolupráci Euroregion Krušnohoří. Téměř po celou dobu existence je jednatelem
organizace František Bína. Povídali jsme si s ním proto o tom, s čím
Euroregion Krušnohoří svým členům pomáhá a jak moc je toto sdružení pro region významné a platné.

Do zámku omezená
návštěvnost
LITVÍNOV - Ve výstavních prostorách zámku Valdštejnů začne
platit nový návštěvní řád.
Výpočtovou tabulkou se stanovují maximální počty osob
v místnostech přístupných veřejnosti a jsou zapracovány do
návštěvního řádu zámku. Maximální počty osob jsou stanoveny z důvodu zajištění snadného
a bezpečného úniku osob, v souladu s podmínkami požárně
bezpečnostního řešení objektu.
Jedná se o vymezení maximál-

ního počtu osob přítomných
v jednu chvíli. Do hlavního sálu
může naráz maximálně 54 osob,
v salónku může být 60 osob,
v prostorách zámecké kuchyně
50 osob a v pracovně zájmové
činnosti 41 osob. „Samozřejmě
jsou možné výjimky. Například
při větších svatbách. Z praxe ale
víme, že svatby o více než 54 osobách na zámku téměř nejsou,“
uvedla místostarostka Erika
Sedláčková.
(pur)

Nejprve trochu historie
a statistiky. Kdy Euroregion
Krušnohoří vznikl a kolik má
v současné době členů?
Euroregiony začaly vznikat
po druhé světové válce na hranicích s Německem, potom
v celé Evropě, kde se prolínaly
kultury a obce a společnosti
měly stejné zájmy a chuť spolupracovat. V padesátých letech
vznikly fondy na podporu přeshraniční spolupráce. Euroregion Krušnohoří pak vznikl teprve v roce 1992. V současné době
má 82 členských obcí a sdružuje
46 dalších organizací.
Jaký význam má Euroregion

Krušnohoří pro členy a region
obecně?
Činnost Euroregionu Krušnohoří má pro členy i pro celý
region význam hned ve dvou
rovinách. Jednak je to základní
propojení mezi partnery na české a německé straně Krušných
hor a posílení jejich spolupráce.
A druhou rovinou je podpora
při podávání velkých investičních projektů. Sám spravuje
Fond malých projektů. Možnost
získat dotaci na akce a investice, které partnery z obou zemí
spojují.
Za dvacet pět let existence
musíte mít za sebou pěknou

řádku projektů. Vzpomenete
alespoň na ty nejzásadnější?
Za nejdůležitější považuji malé
projekty. To jsou ty nejzasloužilejší. Jsou o akcích, vzájemném
setkávání lidí a spojování partnerů a přátel. Z velkých projektů
bych mohl jmenovat například
komunikaci z Klínů na hranici
a mezi Mostem a Bílinou. Dále
ekologické projekty, jako byl výzkum čistoty vod v Krušných
horách nebo ECOCAMP. Tam
se setkávali mladí lidé z obou
stran Krušných hor a vznikala
přátelství, která trvají dodnes.
Z nedávných projektů bych mohl
jmenovat například informační
turistické centrum na Flájích.
O jakých částkách jsou tyto
projekty? Kolik Euroregion
Krušnohoří od svého vzniku
do regionu z fondů rozdělil?
Malé projekty jsou do 15 tisíc
eur. Celkem se už díky Euro-

Litvínov podpoří
stanovy svazku
LITVÍNOV - Zastupitelé Litvínova budou projednávat stanovy
Svazku obcí v regionu Krušných
hor. Měli by vzít na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 Svazku obcí v regionu Krušných hor.
Návrh stanov, který doporučila
schválit městská rada, byl několikrát připomínkován především
městem Litvínov. Některé připomínky byly akceptovány a jsou

zapracovány v novém návrhu.
Stanovy byly konzultovány s Ministerstvem vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly,
a to s kladným závěrem. Součástí
předkládaného materiálu je i pracovní verze rozpočtu SORKH na
rok 2018, který je sestaven jako
schodkový s tím, že schodek
bude financován z přebytků let
minulých.
(pur)

Město hledá ﬁrmu na opravy
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu III. kategorie. Jedná se
o zakázku na stavební práce,
jejímž předmětem je zajištění
údržby, oprav a obnovy objektů
města Litvínova na rok 2018.
Předmětem plnění veřejné
zakázky jsou především stavební udržovací práce, zednické,
malířské, natěračské, zámečnické, truhlářské a sklenářské
práce, opravy dlažeb a obkladů,
opravy střech a okapových prv-

ků, zajišťování nepřetržité pohotovostní služby. Doba plnění
je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
„Jedná se o běžné opravy, které
během roku vyplynou z provozu
budov a nedají se předem naplánovat. Jedná se o vše od oprav
světel až po instalatérské práce.
V roce letošním to byly zatím
práce v objemu do tří miliónů
korun. Největší zakázkou byla
oprava střechy ve Sklářské ulici,
kde zatékalo a vyšla na sto tisíc
korun,“ prozradil místostarosta
Milan Šťovíček.
(pur)

Po celou dobu existence Euroregionu Krušnohoří stojí v jeho čele František Bína.

regionu Krušnohoří rozdělilo
mezi žadatele více než sto miliónů eur.
O jakých projektech byla
činnost Euroregionu Krušnohoří v letošním roce?
Z malých projektů to jsou
například adventní koncerty,
představení saských umělců
u nás a obráceně, projekt na řešení problematiky důlních vod.
Z velkých bych mohl jmenovat
například vybavení jednotek
dobrovolných hasičů příhraničních obcí hasičskou technikou.
Na Mostecku byly takové projekty dva, a to sice Most – Marienberg a Osek – příhraniční
horské obce – Olbernhau. Byl
podán také projekt přeshraničního krizového portálu pro
možnost předávání informací
v případě krizové situace na
obou stranách hranic. Využívat
se bude v případě požárů, úniků škodlivých látek do ovzduší,
havárií a dalších událostí, o kterých by měli být obyvatelé Krušných hor informováni.
Jaká je budoucnost Euroregionu Krušnohoří?
Každá z devíti pracovních
komisí Euroregionu Krušnohoří připravuje v současné době
svůj příspěvek do rozvojové
strategie, ve kterých by měl
být plán činnosti na další roky.
Například dopravní komise doporučuje soustředit se na další
autobusová spojení mezi českými a německými městy, komise
životního prostředí s podporou
Ekologického centra Most připravuje vzájemnou informovanost o životním prostředí, sportovní komise se chce soustředit
na malé projekty a společná setkávání při sportovních hrách.
A tak bych mohl pokračovat
i v případě dalších komisí.
(pur)

Lom se rozsvítí novým osvětlením
LOM – Už v příštím roce by mohly v celém Lomu svítit nové lampy.
V některých ulicích je už osvětlení po rekonstrukci. Na zbytek města
je už připravena studie. Začít s výměnou svítidel, stožárů a kabeláže
by se mělo na jaře 2018.
V některých ulicích Lomu
jsou už svítidla nová. Město
je nechalo vyměnit při rekonstrukcích komunikací a chodníků. Ve většině města jsou
ale lampy až několik desítek
let staré a mnohdy velmi poruchové. „Nechceme už opravovat či vyměňovat lampy po
etapách. Osvětlení by mělo být
v celém městě jednotné a plně
funkční. Proto jsme se rozhodli
ke komplexní obnově všech starých prvků veřejného osvětlení.
Na některých místech to budou
celé lampy včetně kabeláže, jinde pouze nová svítidla na už
vyměněné stožáry a jinde se
bude měnit pouze kabeláž. Ve
výsledku ale bude mít celý Lom
nové osvětlení,“ uvedla starostka města Kateřina Schwarzová.
Nová svítidla budou mnohem
úspornější, než je stávající veřejné osvětlení v současné době.
Úsporu tak město využije pro
splátky za celou akci. „Nechceme město zatěžovat úvěrem. Zaplatit celou akci naráz z rozpočtu
města si nemůžeme dovolit. Postupně ale splácet rekonstrukci
veřejného osvětlení z úspor je
dobré řešení, které nezatíží městský rozpočet dalšími náklady,“
vysvětlila starostka. Celkem se
výměna dotkne minimálně čtyř

set bodů v celém městě. „Akce se
netýká ulic, kde jsme instalovali
nové osvětlení nedávno. Jedná se
například o ulice Alšova, Šrámkova, Luční,“ doplnila Kateřina
Schwarzová. Výměna veřejného
osvětlení by měla město vyjít
maximálně na patnáct miliónů

korun. Hotovo by chtěla starostka Lomu mít do podzimu příštího roku. „Bude to velmi náročná
akce na organizaci. Dotkne se
prakticky celého města. Věřím
ale, že si s tím dodavatel poradí.
S novým osvětlením chceme pro
příští rok řešit také novou vánoční výzdobu. V současné době je
to tak, že na některé staré lampy už vánoční osvětlení ani není
možné umístit. Primárně chceme už v letošním roce vánoční

Staré lampy v Lomu nahradí už příští rok nové.

osvětlení na obě mateřské školy
a městský úřad. V příštím roce
by měl ještě přibýt kostel a kaple v ulici Lesní,“ prozradila dále
starostka Lomu. Pro osvětlení
obou mateřských škol a vánočního stromu v Loučné vybralo
vedení Lomu novou metodu.
Nejedná se o světelné řetězy
s jednotlivými světelnými body,
ale o laserové lampy. Ty by měly
dělat Lomským radost už během letošních Vánoc.
(pur)
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Nezbytným doplňkem v rámci zdravé výživy byla bohatá nabídka zeleniny a ovoce.

NEMAK: „Zdravý a bezpečný týden
pro zaměstance měl smysl“
HAVRAŇ - Závod NEMAK u Havraně, zabývající se výrobou a prodejem hliníkových komponentů i odlitků pro automobily, zasvětil
minulý týden zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí. Jaké akce
připravila společnost pro své zaměstnance a s jakým úspěchem se
setkaly, jsme se zeptali manažerky HSE oddělení společnosti Nemak
Czech Republic Lucie Luňákové.
V Nemaku se minulý týden
žilo zdravě, bezpečně a chránilo se životní prostředí. O jakou
akci se jednalo a proč se uskutečnila?
Jednalo se o premiéru, tedy
o první ročník této akce. Akce
nesla název GLOBAL HSE
WEEK a probíhala ve všech závodech společnosti Nemak od
Severní a Jižní Ameriky přes Evropu, Rusko až po Asii. Celkem
tedy ve třiadvaceti závodech
společnosti po celém světě.
Co bylo cílem akce?
Zvýšit povědomí v oblasti
HSE a aktivně zapojit každého

Akce byla připravena tak,
aby se jí mohli zúčastnit všichni
zaměstnanci společnosti. Ačkoliv se jednalo o první ročník,
je nutno podotknout, že účast
byla veliká. Zaměstnanci se rádi
do jednotlivých aktivit zapojili
a celou akci přijali jako příležitost zamyslet se nad bezpečností
své práce a podílet se na ochraně životního prostředí.
Co se dělo v rámci Dne zdraví?
Den zdraví byl zaměřen na
zdravé stravování a dodržování
pitného režimu. Na tento den
jsme do závodní jídelny přizvali

Výměna auta za kolo pomohla životnímu prostředí.
zaměstnance do činností týkajících se zdraví, bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí.
Jak akce probíhala?
Akce byla koncipována do
jednoho týdne, v rámci kterého
byly některé dny speciálně zaměřeny například na Den zdraví, Den bezpečné práce a Den
ochrany životního prostředí
a sběru elektroodpadu. Celý
týden se měli možnosti všichni
zaměstnanci podílet na snižování své uhlíkové stopy tím, že
přijedou do práce na kole nebo
využijí volná místa ve svých
vozech, kterými dojíždějí do
zaměstnání, a sdílenou jízdou
s ostatními kolegy tak snižovat
svou uhlíkovou stopu.
Jak akci zaměstnanci přijali? Kolik pracovníků se jí mělo
možnost zúčastnit a jaký měla
ohlas?

odborníky na zdravou výživu ze
společnosti STOB (STOP OBEZITĚ). Zájemci z řad zaměstnanců mohli využít možnost
měření váhy a tělesného tuku,
diskutovat na téma zdravého
stravování. Na vybraných příkladech se mohli dozvědět, kolik
která potravina obsahuje cukrů, její energetickou hodnotu
a prospěšnost či škodlivost pro
lidský organismus. Celý týden
byl běžný jídelníček obohacen
o ovoce, zeleninu a jiné potravinové doplňky. Jednotlivá menu
byla takzvaným „semaforem“.
To znamená, že byla označena
zeleně – zdravá, žlutě – v normě a červeně – nezdravé jídlo.
Již nyní můžeme říct, že tato
konkrétní akce slavila úspěch,
o čemž svědčí zpětné vazby od
našich zaměstnanců, kteří by si
podobnou akci rádi zopakovali,
či by takovýto způsob stravování
rádi využívali každodenně.

Zapojili se lidé i do Dnu bezpečné práce? Jak?
Do Dne bezpečné práce
se zapojila více než polovina zaměstnanců společnosti.
Ti měli za úkol být sami sobě
bezpečnostním poradcem a na
rozdaných letácích se mohli
vyjádřit na téma, co vnímají ve
své práci jako největší riziko,
co by na svém pracovišti rádi
změnili a také, co je na jejich
práci nejvíce baví. Každý ze
zaměstnanců, který se do této
akce zapojil, byl obdarován
věcným darem.
Setkal se se stejným ohlasem
i Den ochrany životního prostředí? Co pro životní prostředí zaměstnanci mohli udělat?
V tento den - vlastně po
celý týden, kdy GLOBAL HSE
WEEK probíhal, měli zaměstnanci možnosti podílet se na
ochraně životního prostředí.
Na výběr bylo hned několik
možností. Pro zaměstnance
byly po celém závodě rozmístěny kontejnery na sběr elektroodpadu. Cílem bylo upozornit
na to, že elektroodpad není
běžnou součástí komunálního odpadu. Po celý týden také
mohli zaměstnanci sdílet svou
jízdu do zaměstnání se svými
kolegy, čímž se podíleli na snižování své uhlíkové stopy. Ze
stejného důvodu také mohli
zaměstnanci přijet do práce na
kole, za což byli opět odměněni
věcným darem.
Jak tuto akci po jejím skončení hodnotíte?
Na konkrétní výsledky je zatím ještě brzo. Přesto už nyní
můžeme říci, že tato akce rozhodně měla smysl. Od samého
začátku měla tato akce osvětový charakter a z tohoto pohledu a míry zapojení se našich
zaměstnanců do celé akce, lze
hodnotit GLOBAL HSE WEEK
jako akci vydařenou. Zaměstnanci byli nadšení, rádi se zapojovali do jednotlivých aktivit
a pro ně samotné byla tato akce
zpestřením jejich běžných pracovních dní.
Chystají se další podobné
specializované týdny?
Určitě je v plánu neskončit jen
u této „první vlaštovky“ a i nadále takovéto akce připravovat
a podporovat. Bohužel v tuto
chvíli je naší prioritou zejména
pracovat na získání a udržení si
stabilního týmu zaměstnanců,
které budeme velice rádi touto
cestou nadále vzdělávat. (red)
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inzerce

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

Statutární město Most nabízí k prodeji pavilony D, E
a G bývalé 17. ZŠ v ul. Okružní, obec Most, které jsou
součástí částí pozemku p. č. 4975/383, včetně těchto
částí p. p. č. 4975/383 o celkové výměře 2.707 m2
v k.ú. Most II, jako celek za minimální kupní cenu ve
výši 17.100.000, kontaktní osoba Monika Vršitá, tel.
476 448 421
Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové
metody, termín odevzdání nabídek do 14. 02. 2018
do 11:00 hodin prostřednictvím recepce v přízemí
budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69
Most.

■ Prodám efilační nůžky vhodné
pro kadeřnictví. Cena dohodou.
SMS nebo volat: 774 614 980
■ Jezdím autem do Prahy a mohu
někoho svézt. 1-2 místa volná.
SMS nebo volat: 774 614 980
■ Pro sběratele starožitností:
žehličky, obrazy, sklo, plastika
Anežky České od J. V. Myslbeka.
Volat kolem 19. hodiny. Telefon:
604 103 485
■ Prodám kvalitní knihy různého
žánru jako celek 140 ks, desky kolem roku 1960 včetně kufříkového
gramofonu. Telefon: 604 103 485
po 19. hodině
■ Mám zhotovené pletené komplety na panenku Barbie a také na
miminkovskou panenku Anabel.
Vhodný dárek, možnost výběru.
Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Zhotovuji a nabízím pletené,
líbivé teplé ponožky s kočičími
motivy, zisk z prodeje je příspěvkem pro kočičí útulek Jasmína. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám dámský kabát velikost 46, barva černá, vhodný pro
zimní počasí, materiál polyester,
PC 1.800 Kč, nyní 590 Kč. Telefon
723 085 088.
■ Prodám na psy svetry, pláštěnky, zimní kombinézy na pudly
– toy trpasličí a střední. Cena dohodou, telefon 722 264 870.
■ Prodám dámské oblečení vel.
38-40. Kalhoty, halenky, svetry,
plavky. Také boty – letní i zimní vel.
39. Cena od 60 Kč – 150 Kč. Možná
dohoda. Telefon 736 469 724 – Litvínov.
■ Koupím LP gramofonové desky. Větší množství vítáno, i sbírku. Přijedu, stačí prozvonit na
721 442 860.
■ Prodám vyvýšenou dětskou
postel, borovice IKEA š. 90 cm,
v. 170 cm, d. 200 cm, bez matrace. Cena 1.500 Kč. Litvínov, tel.
736 469 724.
■ Prodám jezdecké kalhoty
zn. EASY RIDER vel. 40, vhodné
ještě na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov, tel. 736 469 724.
SEZNÁMENÍ

■ 58/180 nekuřák a abstinent
s bytem. Hledá ženu do 60 let
z Mostu a okolí. Samota je nudná.
Poznáme se do Vánoc? Telefon:
775 937 582. Můžeš i SMS
■ 58/172 štíhlá, pohledná žena
hledá přítele kolem 60 let z vesnice okolí Most, který je sám a zajištěný. Město už mě nebaví, mám
ráda přírodu a zvířata. Dík za odpověď. Zn. Pouze SMS 608 702 881.
■ Muž 69/180, hledá citově
založenou a upřímnou ženu se
zájmem o cestování, divadlo a zahrádku, nekuřačku. „Samota bolí“.
Telefon: 607 678 886

■ Hledám kamaráda, přítele na
vše hezké, co život přináší, příroda,
procházky - zvířata atd. Zn. Žít, ne
přežívat. Telefon: 703 351 967.
■ Hledám kámošku z Mostu na
různé aktivity. Je mi 29 let v invalidním důchodu, přítel pracuje a já
se nudím. Kontakt: 721 188 578.
ZAMĚSTNÁNÍ

■ Hledám práci číšníka, barmana
s nástupem ihned. Jsem vyučený
kuchař. V oboru číšník – barman
pracuji 16 let, je mi 35 let a jsem
z Mostu. Telefon 721 953 789.

BYTY, DOMY

■ Pronajmu byt 3+1 v centru
města Most, blízko služby škola,
školka, nákupní středisko, zdravotní středisko. Domluva možná.
Telefon: 722 022 714.
■ Koupím rodinný dům se zahradou, nejlépe samostatně stojící
v okrese Most, Louny, Chomutov.
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK.
Telefon: 608 263 232
PODĚKOVÁNÍ

■ Chtěla bych poděkovat pracovníkům Magistrátu města Mostu za
ochotné jednání a vyřízení žádosti. Při opravě silnice a chodníku u
hřbitova byly odstraněny lavičky a po skončení oprav nebyly
umístěny. Na mou žádost mi bylo
vyhověno a lavičky jsou opět na
svém místě, co bývaly. Děkuji paní
Pečnerové. Petscherová

Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454

Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?
Chybí vám snad idiské oprávnní?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohod uhradíme.
e
Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sob vdt a ozvte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

sport
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Lutopol Racing míří s formulí na okruhy

Bivojové se vrátili
z Kladna se všemi body
KLADNO - Litvínovští borci se
střetli s Kladnem poprvé po téměř 32 měsících v ligovém zápase, a to na stejném místě, kde ve
třetím i čtvrtém semifinále ročníku 2014/15 zvítězili poměrem
8:4, resp. 8:1, a po vítězství 3:1
v sérii postoupili do finálové série s pražským Startem, s nímž
se utkají hned v následujícím
kole probíhající sezóny.
Začátek zápasu byl v režii
domácího Kladna, zřejmě povzbuzeného výhrou v předcházejícím kole nad vedoucími Vinohrady, ale Bivojové postupem
času přeci jenom hru vyrovnali.
A když třikrát vyrovnali i skóre
zásluhou parádních akcí obránců Skuhrovce a Tichého, byl
stav po první třetině vyrovnaný
3:3.
Do druhé třetiny nastoupili
litvínovští hráči lépe než do té
první, ale když v poslední minutě inkasovali v oslabení po
přísném vyloučení, šlo se do
poslední třetiny za stavu 5:4 pro
domácí.
V poslední třetině se pak
výkon Bivojů zlepšil natolik,
že dokázali domácímu týmu
uštědřit nefalšovaného tenisového kanára, a pro sebe nakonec
v poklidu uzmout další důležité
tři body do prvoligové tabulky.

Kanonýři Kladno - Bivoj
Litvínov 5:10 (3:3, 2:1, 0:6)
branky (asistence):
11:02
Michal Skuhrovec, 17:24 Viktor
Hocelík (Ondřej Tichý), 18:31
Lukáš Pudil (Ondřej Tichý),
27:23 Ondřej Krejčí (Jakub
Vitvar), 44:56 Michal Skuhrovec (Daniel Hulič), 48:17 Ondřej Hertl (Daniel Hulič), 48:33
Lukáš Pudil (Jiří Pecháček),
54:24 Lukáš Pudil (Jiří Pecháček), 58:41 Marek Mandelbaum,
59:09 Jaroslav Kropáček (Daniel
Hulič), střely 25:29
Vyjádření trenéra:
„Dneska to byl opravdu těžký
zápas. Sice jsme se oproti posledním zápasům výrazně zlepšili v útoku, ale stále tomu něco
málo chybí, takže máme hodně
na čem pracovat. Tři body jsou
ale v každém případě parádní,
a celý tým zaslouží uznání za
zlepšený výkon v poslední třetině.“
V dalším domácím zápase
ve své domácí sportovní hale
u Koldomu se Bivoj Litvínov
představí znovu v pátek 17.
listopadu se Startem Praha od
17:00 hodin.
O dva dny později pak v neděli 19. listopadu na půdě Pelhřimova od 16:00.
(red)

Petr Zelenka, žijící v Lomu
u Mostu, s týmem Lutopol
Racing pojede příštím rokem
s formulovým vozem Renault
2,0, který si pronajal na sezónu 2018 od HKC Racing. Vůz
odjel již jeden závod v ČR
a na konci té letošní sezóny se
s ním svezl Pavel Machulda při
posledním závodu Carbonia
Cupu v Mostě. Vůz dříve jezdil
italský formulový šampionát.
Podle výsledků testování na
mosteckém autodromu, který se
konal 25. října, by v tomto závodu Petr zřejmě dojel v popředí
startovního pole. Tak uvidíme,
jak se bude týmu Lutopol dařit
v Carbonia Cupu roku 2018.
Petr Zelenka není v tomto se-

riálu žádný začátečník, když od
roku 2014 jezdí se Suzuki Swift
ve skupině A. Zeptali jsme se
Petra na několik otazek, jak se
těší na sezónu s formulí atp.
Petře, jak vzpomínáš na své
závodnické začátky a jaký byl
tvůj první opravdový závoďák?
Začal jsem už dávno
s minikárami, presmotokárami
a jiným závodním náčiním, ale
doposud tím vozem nejúspěšnějším byl kopcový VW Golf ve
skupině A. Potom následovaly
další vozy včetně okruhových
vytrvalostních závodů Le Brno
a Le Most, kopce mi přišly už
příliš nebezpečné, zvlášť když
měl Triola Cup pauzu a zúčast-

nil jsem se okrajových závodů
v okolí. Postavil jsem proto
okruhový speciál Suzuki Swift
a plnil snad úspěšně startovní
pole do 1600 ccm s handicapem obsahu motoru, pouhých
1300 ccm, nádherná doba.

nou odpovídající přípravou zázemí, jednoduše zde vše probíhá
za běhu a v malém časovém rozmezí, vím ale i důvody. Samozřejmě jeden den na závodním
okruhu stojí méně než dva, takže to bohužel chápu.

Co říkáš na Carbonia Cup,
jaký je to z tvého pohledu seriál?
Tento seriál je nad očekávání velmi kvalitně obsazený, jak
technikou, tak i jezdeckou účastí, startují zde jak legendy okruhového sportu, tak i naděje do
budoucna, organizačně je tento
seriál zvládnutý, ale už podle
mého nekoresponduje časově
s náročností logistiky a násled-

Několik sezón strávených se
Suzuki Swift, bude to snadné
přestoupit do dvoulitrové formule?
Jednoduché to není z pohledu jiného jezdeckého stylu,
formule má přesnější řízení, její
náročnost se projeví především
v odlišném brždění v porovnání
s cestovním vozem, tudíž si zvykám, ale to zvykání je příjemné,
protože vůz, ve kterém teď jezdím, funguje jako ryze závodní
dravec, který umožní projevit
skryté ambice pilotů.
Jak se těšíš na starty s tak silným vozem?
Můj splněný sen, přál jsem
si vždycky řídit čistokrevný závodní vůz za podpory profesionálního týmu, který nemá ve
zvyku prohrávat.
Popřejeme týmu Lutopol Racing hodně zdaru a těšíme se na
přízeň fanoušků motorsportu
v nadcházející sezóně.
Vláďa Rožánek
Lutopol Racing Lom u Mostu, foto HKC Racing

Černí andělé prohráli v Rusku o tři branky
ZVENIGOROD - Nedělní zápas plný zvratů, který nakonec skončil
úspěchem domácí Zvezdy Zvenigorod. Ta na své palubovce porazila
mostecký Baník 31:28 po poločase 14:13.
„Nakonec se nám podařilo zachránit celkem příznivý výsledek,
protože ve druhé polovině se pro
nás utkání vyvíjelo velmi nepříznivě, prohrávali jsme už 31:24.
Podařilo se nám ale na konci
čtyřbrankovou šňůrou téměř zázračně vrátit do hry. Ale byl to
zázrak, o který jsme bojovali, šli

jsme za ním a zasloužili jsme si
ho. Celkově je to ale přece jen trochu zklamání, hlavně s průběhem
druhého poločasu, kdy se soupeři podařilo nám tak nepříjemně
odskočit,“ komentoval výsledek
svého týmu trenér Peter Dávid.
„Nejvíc nás v utkání trápila
koncovka, a to nejen z bezpro-

střední blízkosti, ale i ze středních
pozic. Naopak soupeři koncovka
vycházela skvěle a výborně mu
zachytala brankářka,“ doplnil
trenér. Ačkoli se před zápasem
hovořilo o tom, že oba týmy jsou
si velmi podobné, v utkání se
ukázaly i vzájemné rozdíly. „Ruské hráčky jsou silné individuálně,
naše kvalita je naopak v kolektivní hře,“ připomněl Peter Dávid.
I přes prohru v Rusku ale pro
Černé anděly není nic ztraceno

a mostecký tým si i nadále udržuje reálnou šanci na postup.
„Nastříleli jsme osmadvacet branek, což je slušné, a i přes nepříliš
vydařený druhý poločas je výsledek do odvety celkem nadějný
a hratelný. Vše je pro oba týmy
ještě otevřené a my samozřejmě
doufáme, že v domácím prostředí s podporou našich fanoušků
se nám za týden podaří uspět,“
uzavřel trenér.
(red)

FIA Masters přiveze na autodrom
nejen monoposty zlaté éry F1
MOST - Na divácký úspěch loňské premiéry soubojů nádherných
historických cestovních vozů a formulí mostecký autodrom naváže
v příštím roce druhým ročníkem závodního víkendu The Most Historic Grand Prix. Uskuteční se ve dnech 22. až 24. června. Po evropském šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC) Czech Truck Prix,
který okruh v Mostě přivítá již pošestadvacáté začátkem září, je to
tak další potvrzený významný podnik kalendáře závodů 2018 společnosti AUTODROM MOST. Fanoušci se navíc mohou těšit na příjemné překvapení.
„Podařilo se nám dohodnout
s promotérem FIA Masters Historic Formula One Championship, tedy závodů monopostů
formule 1 zlatého věku, jež si to
mezi sebou rozdávaly na nejznámějších evropských i světových
okruzích od konce 60. let minulého století do roku 1985. Diváci
uvidí originální stroje, jež pilotovaly takové hvězdy jako Jackie
Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki
Lauda nebo James Hunt,“ prozradila obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana
Svobodová.
Vedle nablýskaných formulí
se ale jistě budou těšit obdivu
motoristických nadšenců i další krásné veterány, jež zastupují
čtyři po celé Evropě populární série: FIA Masters Historic Sports Car Championship,
Gentlemen Drivers Pre-66 GT,
Masters Pre-66 Touring Cars
a oblíbené HAIGO, jež zahrnuje

formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství
socialistických zemí. „Počet sérií
ještě není uzavřený, stále s promotéry jednáme,“ doplnila Jana
Svobodová.
Součástí The Most Historic Grand Prix bude tradičně
i bohatý a pestrý doprovodný
program. Milovníci a fandové
automobilových veteránů určitě
přivítají sraz jejich majitelů na
diváckém svahu na polygonu.
Své miláčky hrdí majitelé také
vystaví a zúčastní se s nimi po
oba víkendové dny defilé na závodním okruhu. „Loni dorazilo
na 150 veteránů, vedle aut nechyběly ani motocykly a velorexy.
Nejstarším exponátem byla Praga Piccolo z roku 1926, z motocyklů pak jen o čtyři roky mladší
BSA S 30. Vzhledem k velmi
kladným ohlasům je pravděpodobné, že se dočkáme ještě vyšší
účasti,“ upřesnila eventová ma-

nažerka autodromu Veronika
Raková.
Diváci se mohou těšit také
na leteckou akrobatickou show
nad areálem autodromu, na autogramiádu jezdců i osobností
motoristického sportu, veřejnost bude mít volný přístup na
startovní rošt, pit lane, tedy boxovou uličku, a do servisní zóny.
Stylové budou také oblíbené
taxijízdy.
Aktivně strávit víkend na
autodromu lze i na motokárové a čtyřkolkové dráze nebo se
svézt v terénních speciálech na
offroadové dráze. Autodrom ne-

zapomíná ani na své nejmladší
návštěvníky. Pro děti bude připravené zázemí na dopravním
hřišti s funkčními semafory.
Zdarma si mohou půjčit kolo,
koloběžku, odrážedlo a přilbu.
Chybět nebudou zábavní atrakce ani hry.
Sobotní nebo nedělní vstupné pro dospělého činí 290 korun. Děti do 130 cm výšky mají
vstup zdarma, vyšší děti a mládež do 17 let zaplatí 90 korun.
Vstupenky je možné zakoupit
on-line už nyní prostřednictvím
webových stránek autodromu
v sekci VSTUPENKY.
(red)
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ÚSTECKÝ KRAJ – Advent se blíží mílovými kroky a s ním vánoční
běsnění. Pokud ale chcete vypadnout alespoň na chvíli z koloběhu
předvánočních příprav, navštivte adventní akce, které jsou snad ve
všech městech v okolí.

LITVÍNOV
VÁNOČNÍ TRHY – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Míru, Litvínov
27. 11. 2017, 9:00 – 17:00 hod.
Vánoční trhy zakončené rozsvícením vánočního stromu obřím Mikulášem.
VÁNOČNÍ TRH S BETLÉMEM
Náměstí Míru, zámek Valdštejnů, Litvínov
3. 12. 2017, 9:00 – 17:00 hod.
Těšit se můžete na živý betlém, originální jarmáreček na
zámku nebo výstavu stromečků
– Vánoce po celý rok.

Červený Hrádek Jirkov.

nů, výroba dřevěných andělů,
zimní korálkování a drátování, tvoření z pedigu. Betlémské světlo do vašeho domova,
vánoční ozdoby z filcu, dřeva
a ořechů, Quilling – vánoční
přání a ozdoby, dekorace svíček,
vánoční ozdoby z přírodního
materiálu

TEPLICE
9. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí, Teplice
16. a 17. 12. 2017, 10:00 –
19:00 hod.
Stánkový prodej: tradiční
české adventní hodování, far-

zámecké vinárny, vánoční zvyky
a tradice, prohlídka hraběnčiny
komnaty. Rezervace v zámecké
recepci – 474 684 560

Sazba a technická příprava:

ŽIVÝ BETLÉM
24. prosince od 11.00 hodin
Tradiční akce konaná na
zámku již několik let se stala
příležitostí k vánočnímu setkání mnoha přátel. Letošní první
průvod k jesličkám bude zahájen v 11 hodin, představení
se bude opakovat vždy v celou
hodinu. Poslední průvod začne
v 15 hodin. Po celou dobu budou otevřeny stánky s vánočním
zbožím a občerstvení.

tel.: 476 108 412

MEZIBOŘÍ
Krkonošská a vánoční medovina, koření, perníčky, sušené

budou moci děti svá přání k Ježíškovi předat obřím andělům

24. listopadu od 14.00 hodin
Stánky s občerstvením, žesťo-

Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)

Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:

Advent klepe na dveře

CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10

Zámek Valdštejnů Litvínov.

Rozšiřuje:

maso, ovoce a zelenina, keramické a textilní výrobky chráněných dílen Arkadie, historie
Teplicka v knihách, pohledech
a DVD, prodej chvojí, jmelí,
františků, CD, keramiky, šálů
a rukavic, dárkového zboží
a mýdel, šperků z kamenů, přírodních materiálů, drátků aj.
www.teplice.cz

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:

DUCHCOV

HORSKÝ AREÁL LESNÁ
VÁNOCE V HORSKÉM AREÁLU LESNÁ 2017
Každá adventní neděle–26.
11., 3., 11., 18. 12. 2017, 13:00 –
16:00 hod.
Bohatý adventní program
v Krušnohorském muzeu s tradičními vánočními zvyky a řemesly Krušných hor.
Vánoční pověry a tradice
v Krušných horách, vánoční
dekorace a netradiční dárky,
ochutnávka
krušnohorských
zelňáků, pečeného čaje, brusinkové zavařeniny a medu. Zvířátka z dřevěných vysoustružených
prstenců – vánoční tematika,
perníkářství – vánoční zdobení
perníků, šití vánočních dekorací, hrnčířský kruh - rukodělná
dílnička. Vánoční zvyky a obyčeje, prostírání štědrovečerního
stolu, nebeská pošta – psaní Ježíškovi, výroba vánočních svíc-

mářské výrobky, sýry, zabíjačkové venkovské pochoutky,
vánoční pečivo, koláče, staročeský trdelník, svařené víno
s hrníčkem, sirupy, medovina,
vánoční punč, Staročeský likér,

Informace podává a objednávky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V DUCHCOVĚ
náměstí Republiky, Duchcov
3. prosince 2017 od 15.00
hod.
Program zahájí vánoční pohádka „Za Ježíškem do Betléma“ Divadla Zdeňka Lukesleho. Na rozsvícení vánočního
stromu vystoupí Duchcovský
pěvecký sbor, žáci základních
a mateřských škol, Jakub Hammerbauer zahraje vánoční koledy na pilu. Jako každý rok,

přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

na chůdách. Stromek se rozsvítí v 17.00 hodin. Po rozsvícení
vánočního stromu proběhne
adventní troubení vánočních
fanfár žesťového tria Jakuba Fišera. Celým programem bude
provádět Štěpánka Šmídová.

ČERVENÝ HRÁDEK

Klášter Osek.

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
3. , 10. ,17. prosince od 13.00,
14.30, 16.00, 17.30 a 19.00 hodin.
Prohlídka zámku v doprovodu hraběnky a zámeckého
komorníka, varhanní koncert,
ochutnávka tradičního cukroví
a svařeného vína v prostorách

vý kvintet Valdštejnští trubači,
rozsvěcení vánočního stromu

MOST
1. náměstí
1. – 22. prosince denně od 10
do 18 hodin

OSEK
2. prosince v 17 hodin Kostel
svatého Petra a Pavla
Adventní koncert Guitar Arte
Trio
3. prosince od 17.30 v areálu
oseckého kláštera rozsvěcení
vánočního stromu
(pur)

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

