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MOST - Mostecký autodrom by měl méně hlučet. Upravil provozní 
řád a v určitých dnech omezí některé akce. Tím by se měl maximálně 
omezit hluk z provozu areálu. „Jde o postupné kroky koncepčního 
řešení. Nyní přijatá opatření jsou defi nována v  novém provozním 
řádu, který vstoupil v platnost v pátek 1. prosince,“ sdělil generální 
ředitel autodromu Jiří Volovecký.

Opatření se týkají provozní 
doby areálu, druhů akcí i stano-
vených norem. „Hledáme veške-
ré možnosti, jež povedou k elimi-
naci hlukové zátěže, zároveň ale 
neohrozí existenci fi rmy. Úprava 
provozního řádu je výsledkem 
snahy o racionální řešení na zá-
kladě konzultací s  experty na 
problematiku hluku,“ dodal ře-
ditel. Provoz na velkém závod-
ním okruhu nově skončí každý 
den nejpozději v 18 hodin, při-
čemž hodinová polední pauza 
zůstává. „Doposud jsme dvakrát 
týdně umožňovali jízdu po drá-
ze do 20 hodin. I když jsme toto 
původní ustanovení provozního 
řádu striktně omezili na sériově 
vyrobené automobily s  platnou 
registrační značkou a  STK, jež 
splňují veškeré zákonné hlukové 
limity, i tak jsme od něj ustoupi-
li,“ vysvětlil Jiří Volovecký.

Do absolutního ticha se are-
ál autodromu, a  to včetně off -
roadové a  motokárové dráhy, 
ponoří vždy po celý den dvou 
státních svátků: Velikonočního 
pondělí a Dne vzniku samostat-

ného československého státu. 
„V tyto dny posílíme aktivity, jež 
zaměřujeme mimo motoristic-
ký sport a  které zařazujeme do 
kalendáře celoročních akcí stále 
častěji. Například velmi populár-
ní běžecké či cyklistické závody,“ 
upřesnil generální ředitel. Další 
ustanovení novelizovaného pro-
vozního řádu zakazuje v  celém 
areálu autodromu pořádání zá-
vodů, testování či kurzů v jízdě 
smykem, tedy drift ing. Zůstane 
jen jako součást doprovodné-
ho programu při významných 
událostech, jež společnost v do-
statečném předstihu avizuje na 
svých webových stránkách.

Zásadní úpravou provozního 
řádu, která se dotkne účastníků 
závodů, testování či volných jízd 
motocyklů, je povinnost opat-
řit výfuk svého stroje účinnou 
ucpávkou, takzvanou tlumicí 
vložkou výfuku. „Nařízení platí 
pro všechny motocykly, které vje-
dou na závodní dráhu. Jde o vel-
mi účinné opatření, v praxi jsme 
si vyzkoušeli, že tlumivka sníží 
hluk o pět decibelů.  

Autodrom upravil provoz, chce maximálně omezit hluk

  Ondřej Ruml 
vánočně

MOST – Ve čtvrtek 
14. 12. uvede mostecké 
divadlo od 19 hodin 
Vánoční koncert 
Ondřeje Rumla a Big 
bandu Zdenka Tolga. 
Vstup 300 Kč.

  Cesta do Říma

MOST – Pět zemí 
a pěšky do Říma. Už 
název naznačuje, že 
se bude besedovat 
o italské cestě do Říma 
a o obecném pěším 
cestování Evropou. 
V úterý 12. prosince 
od 17 hodin v Městské  
knihovně Most začíná 
vyprávění cestovatele 
Patrika Kotrby. Vstupné 
40 Kč.

  Taneční odpoledne 

MOST – Ve středu 
13. prosince od 16 
hodin se v hotelu 
Cascade v Mostě koná 
už tradiční taneční 
odpoledne pro seniory. 
K poslechu a tanci hraje 
Olda Holub + Ježišek. 
Vstupné zdarma. 

MOST - Bazénová hala mostec-
kého Aquadromu se tento týden 
pro veřejnost uzavřela. Mimo 
provoz zůstane až do středy 
13. prosince. Důvodem je výmě-
na tobogánů. Běžný provoz se 
na Aquadromu obnoví ve čtvr-
tek 14. prosince.

Odstávka bazénové haly je 
nutná z  důvodu postupu prací 
na výměně tobogánů, aby moh-
ly být laminátové dráhy vymě-
něny i uvnitř. „Omezení se týká 
pouze bazénové haly, provoz 
ostatních zařízení - fi tness, sau-
na, masáže, kosmetika, pedikú-
ra, solárium a Aquachobotničky 
je beze změn,“ uvedl vedoucí 
provozu na Aquadromu Miro-
slav Svoboda.

Výměna tobogánů by měla 
být pro návštěvníky zkvalit-
něním služeb, ale i  zajímavou 

atrakcí. Stávající byly na hra-
ně životnosti. Tobogány jsou 
na Aquadromu v  provozu od 
roku 2003, tedy okolo patnác-
ti let. „Za tu dobu jsou již fy-
zicky opotřebované, protože se 
tam vystřídalo velké množství 
lidí. I když děláme pravidelnou 
údržbu, potřebují tobogány vý-
měnu a také chceme jít s dobou 
a  pro návštěvníky služby zkva-

litnit, takže mohu prozradit, že 
tobogány budou mít také nové 
světelné efekty, které by měli ná-
vštěvníci uvítat,“ uvedl k tobo-
gánům Pavel Měska z Technic-
kých služeb města Mostu.  (sol)

Aquadrom zavřel: Instalují 
se světelné tobogány

IPodrobnější informace je možné 
získat u hlavní pokladny nebo na 
telefonním čísle 476 127 842.

Tobogány dosloužily, v provozu jsou už patnáct let.

Autodrom se dvakrát za rok ponoří 
do absolutního ticha.
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MOST - Uklízíte před Vánoci svou šatní skříň a máte v ní nepotřeb-
né teplé zimní věci, kterých se chcete zbavit? Nevyhazujte je, ale 
přispějte s nimi do charitativní sbírky. Tu až do 20. prosince pořádá 
Městská policie Most pod záštitou města.

S dobrým a hlavně užitečným 
nápadem přišli v  těchto dnech 
asistenti prevence kriminality 
mostecké městské policie, kteří se 
při své práci setkávají s lidmi bez 
přístřeší. A rozhodli se jim pomo-
ci. Vymysleli a  uspořádali chari-
tativní sbírku teplého oblečení. 
Sbírka se koná až do 20. prosince, 
a  to na dvou sběrných místech - 
v pasáži U Lva v info centru měst-
ské policie a  v  Azylovém domu 
pro muže ve Štúrově ulici.

Pokud máte teplé ponožky, 
zimní boty, bundy, zateplené 

kalhoty, termo prádlo, šály, če-
pice, rukavice, spacáky, deky 
(vše čisté a vyprané), kterých se 
potřebujete zbavit, právě s  tím 
uděláte potřebným největší ra-
dost. „Od léta jsme postupně 
poznali lidi, kteří žijí v  Mostě 
na ulici. Známe jejich příběhy 
a už víme, že se do stejné situace 
může dostat člověk velmi snad-
no. Nejčastěji je příčinou bez-
domovectví u  mužů, které jsme 
poznali, rozvod a zadlužení. Teď 
denně vidíme, jak čím dál víc 
bojují se zimou a  nedostatkem 

teplého oblečení,“ vysvětluje 
důvod vzniku projektu asistent 
prevence kriminality, který jej 
se svou kolegyní inicioval. Vá-
noční sbírku zimního ošace-
ní nazvali příznačně: DARUJ 
A  ZAHŘEJ! „Většina lidí bez 

domova v Mostě problémy nedě-
lá a  v  případech, kde je represe 
potřeba, nemíváme problém se 
zajištěním pořádku. Řešením je 
určitě aktivní spolupráce s nezis-
kovkami, které se bezdomovec-
tvím zabývají, a  k  tomu by měl 
tento projekt přispět. Cílem je, 
aby se těmto lidem dostalo nejen 
materiální pomoci, ale zejmé-
na rady, jak mohou svoji situaci 
vyřešit,“ uvedl ředitel Městské 
policie v Mostě Jaroslav Hrvol 
a zároveň pochválil asistenty za 
jejich iniciativu. Partnerem pro-
jektu se stala společnost K srdci 
klíč, o. p. s., která se mimo jiné 
pomocí lidem bez domova za-
bývá. Ta projekt velmi přivítala, 
stejně jako vedení města, které 
převzalo nad sbírkou záštitu.

„Jsme rádi, že máme v ulicích 
takové lidi, kteří jsou aktivní 
a schopní pro druhé udělat něco 
navíc a  pomoct. Projekt jsme 
samozřejmě podpořili,“ uvedl 
primátor Jan Paparega a  věno-

val spolu se svými náměstky do 
sbírky zimní oblečení a  obuv. 
K nim se připojili i zaměstnan-
ci magistrátu. Sbírky se účastní 
také  strážníci a  zaměstnanci 
mostecké městské policie. (sol)

MOST - Mateřská škola Antonína Sochora v Mostě dostala díky ná-
kupům během prvního dne otevření nové prodejny v  ulici Jiřího 
z Poděbrad od společnosti Lidl 80 750 korun na výstavbu altánu.

Nákupy v  nově otevřené 
prodejně Lidl mohli zákazní-
ci 16.  října využít i pro dobrou 
věc. Z  každého nákupu nad 
300 Kč uskutečněného v  tento 
den totiž společnost Lidl věno-
vala Mateřské škole A. Sochora 
50 korun. Děti se tak 29.  listo-
padu mohly radovat z  celkové 
částky 80 750 Kč. Darované pe-
níze školka využije na výstavbu 
altánu - přírodní učebny na za-
hradě mateřské školy. „Pro nás 
je podpora této mateřské školy 
především radost, protože víme, 

že věnované peníze najdou dobré 
využití. Zásluhu na této vysoké 
částce mají ale zejména obyva-
telé Mostu a okolí, kteří na ote-
vření prodejny dorazili v hojném 
počtu, a za to jim moc děkujeme. 
Pro děti je číslo na darovacím 
šeku samozřejmě abstraktní, ale 
když jim paní ředitelka vylíčila, 
co za to pořídí, nemohly se do-
čkat. A to je pro nás největší od-
měnou,“ okomentovala darova-
nou částku Zuzana Holá, mluvčí 
společnosti Lidl.

 (nov)

MOST - Zajímavou stopovací 
a  poznávací hru, k  níž nepo-
třebujete žádné vymoženosti 
současné techniky, jen nadšení 
a otevřenou hlavu, nyní můžete 
- třeba jako netradiční vánoční 
dárek - pořídit v Turistickém in-
formačním centru Most.

„Hra je určena pro ty, kteří 
chtějí svůj volný čas strávit jinak 
než sezením na gauči, a  to tře-
ba i  ve městě nebo regionu, kde 
žijí a které znají,“ říká primátor 
Mostu J an Paparega. Na začátku 

hry je známo pouze místo star-
tu. K dalším zastávkám je třeba 
si cestu vybojovat řešením úko-
lů a luštěním hádanek, které na 
trase čekají.

Mostecký TRIPPER zakou-
píte za 49 Kč v  Turistickém in-
formačním centru města Mos-
tu (sídlí v  budově magistrátu 
v centru města), pak už jen stačí 
najít správnou cestu k  pokladu 
v  podobě absolventské vizitky, 
kterou jinde nezískáte.

(nov)

V  období vánočních svátků 
a  Nového roku bude upravena 
provozní doba sběrného dvora 
v Zahradní ulici v Mostě

Běžný provoz začíná dne 2. led-
na 2018

22. 12. 2017 10 - 18 hod.
23. 12. 2017 10 - 14 hod.

24. 12. 2017 zavřeno
25. 12. 2017 zavřeno
26. 12. 2017 zavřeno
27. 12. 2017 10 - 14 hod.
28. 12. 2017 10 - 14 hod.
29. 12. 2017 10 - 14 hod.
30. 12. 2017 zavřeno
31. 12. 2017 zavřeno
1. 1. 2018  zavřeno
2. 1. 2018  10 - 18 hod.

Sbírka pro lidi bez domova: Darujte a zahřejte!

Školka dostala od Lidlu 80 tisíc na altán

Netradiční vánoční dárek 
zakoupíte v mosteckém Íčku

Provozní doba sběrného 
dvora o vánočních svátcích

INashromážděné věci ze sbírky 
budou předány na Vánočním 
setkání, kdy dostanou lidé bez 
domova nejen teplé jídlo a ob-

lečení, ale také radu od partnerské 
společnosti K srdci klíč, jak mohou 
svoji situaci řešit.

Sběrná místa:
Informační centrum 

Městské policie v  pasáži 
U Lva, ulice Radniční, Most 
(pondělí a  středa od 13 do 
17 hod.)

K srdci klíč, o. p. s., Azylo-
vý dům pro muže, Ludovíta 
Štúra 2504/4, Most (kdyko-
liv během dne)

Občané mohou přinášet teplé věci do informačního centra Městské policie Most v pasáži U Lva.

Prostě radost...
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MOST – Rekonstrukce a modernizace tramvajové trati z  Mostu do 
Litvínova by se mohla začít realizovat ještě v příštím roce. Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova má nyní  zadáno zpracování projek-
tu. Začátkem příštího roku chce žádat o dotace. 

Projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci trati zpracovává 
fi rma Valbek. „V současné době 
probíhá připomínkování rozpra-
cované projektové dokumentace, 
zejména ze strany správních or-
gánů (hasiči, policie). Zároveň 
se pracuje na majetkoprávním 
vypořádání - část nemovitostí je 
už vypořádaná, na další části se 
ještě pracuje,“ informoval ředitel 

Dopravního podniku měst Mos-
tu a Litvínova Daniel Dunovský. 
Část pozemků, na nichž trať leží, 
totiž vlastní několik subjektů, 
mezi nimi například Unipetrol, 
Czech Coal či Ředitelství silnic 
a dálnic. Právě s  majetkovým 
vypořádáním má dopravce nej-
větší starosti. Některé nemovi-
tosti totiž nemají majitele a do-
pravní podnik prostřednictvím 
své právní kanceláře prověřuje  
určení vlastníka. „V  úseku pod 
Hněvínem jsou mosty, po nichž 

jezdí naše tramvaje a tyto mosty 
nebyly nikdy předány do majetku 
dopravního podniku a nikdo se 
k  nim nehlásí. Tyto úseky trati 
budeme muset z  rekonstrukce 
trati tudíž vypustit,“ upozornil 
Daniel Dunovský. Obstrukce 
kolem majetkového vypořádání 
jsou i s  některými pozemky, za 
které chtějí jejich majitelé pře-
mrštěné ceny. „Majetkové vypo-

řádání musí být připravené do 
doby, než budeme žádat o dota-
ce. Stejně tak musíme mít v ruce 
i hotový plán udržitelné městské 
mobility. Počítáme, že žádost 
o dotaci budeme předkládat po-
dle aktuální výzvy Operačního 
programu Doprava v první polo-
vině roku 2018,“ podotkl dále ře-
ditel dopravního podniku. Udr-
žitelný plán městské mobility 
by měla města Most a Litvínov 
mít hotový do konce roku. Most 
plán městské mobility dokonce 
už tento týden předkládal k ve-
řejnému projednávání.       

S rekonstrukcí tramvajové tra-
ti, pokud vše půjde, jak má, by se 
mohlo začít ještě v příštím roce. 
Náklady se odhadují zhruba na 
půl miliardy korun. Osmdesát 
procent prostředků by měly za-
jistit právě dotační prostředky ze 
sdružené investice ITI. „Termín 
dokončení trati by měl být do kon-
ce roku 2020. Celou akci musíme 
rozdělit na dvě etapy, abychom 
nemuseli náhradní autobusovou 
dopravu řešit po celé délce trati 
a zaplnit tak už přeplněnou silni-
ci Most – Litvínov,“ dodal na vy-
světlenou ředitel Dunovský.  (sol)

ÚSTECKÝ  KRAJ - Krajská policie zavádí bezpečnostní opatření. Do 
ulic vysílá policejní hlídky. Policisté střeží místa s větší koncentrací 
osob. Kontrolují nákupní centra, parkoviště, ale také vánoční trhy, 
a to i za hranicemi.

Právě vánočního shonu často 
využívají kapsáři, kteří si v pře-
plněných obchodech a  na vá-
nočních trzích vyhlédnou svou 
oběť, která je zaujata výběrem 
vhodného dárku pro své blízké 
a nevěnuje tak pozornost svému 
okolí. „V  nestřeženém okamži-
ku vám obratný kapsář vytáhne 
peněženku z nákupní tašky, kte-
rou máte odloženou v nákupním 

vozíku a  během chvilky vás tak 
připraví o  našetřené úspory na 
Vánoce,“ varuje krajská policej-
ní mluvčí Veronika Hyšplerová. 

O  svátcích nejsou přeplněna 
jen nákupní centra, ale také je-
jich přilehlá parkoviště. To láká 
zloděje, kteří se vloupávají do 
vozidel, protože tam často je-
jich majitelé zanechávají cenné 
věci. Policisté proto obcházejí 

parkoviště a případným nezod-
povědným řidičům za oknem 
nechávají letáček s  informací, 
že „Auto není trezor!“. „Je také 
důležité neukládat věci do za-
vazadlového prostoru vozidla 
v místech, kde je větší pohyb lidí. 
Nikdy nevíte, kdo se zrovna na 
vás dívá. Naše lhostejnost zlodě-
jům nahrává, a proto si všímejte 
podezřelých osob na parkoviš-
tích,“ radí občanům Veronika 
Hyšplerová.

Zvýšenou policejní aktivitu 
a  kontrolní činnost mohou ale 
naši občané zaznamenat i v pří-

padě, 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 společ-
ných hlídkách s  německými po-
licisty vykonávají službu. Tyto 
policejní hlídky čeští občané, kte-
ří vánoční trhy u našich sousedů 
hojně navštěvují, velice pozitivně 
vnímají. Vítají je ale i  němečtí 
kolegové, kterým v případě řešení 
problémů a  překonání jazykové 
bariéry v  mnohém pomůžeme,“ 
uvedla dále policejní mluvčí.

(sol)

Policisté jsou ostražití: hlídají nákupní 
centra, parkoviště i vánoční trhy

Na rekonstrukci tramvajové trati z Mostu 
do Litvínova je projekt v přípravné fázi

IDopravní podnik má ve svém 
vlastnictví celkem devět mostů, 
na nichž provádí pravidelnou 
údržbu a obstarává jejich static-

ké posudky.

MOST - Poslední premiéra le-
tošní sezony bude patřit diva-
delní inscenaci pro celou rodi-
nu, a sice světoznámé pohádce 
Kráska a zvíře. 

Na motivy klasické pohád-
ky Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont svoji divadelní ver-
zi přímo pro mostecké diva-
dlo napsali Vlastimil Novák 
a George Agathonikiadis, který 
se také ujal režijního nastudo-
vání. Romantickou tajemnost 
této pohádky podpoří množ-
ství velkoformátových projekcí 
a písně Víta Herziny s poutavou 
hudbou Darka Krále. V hlav-
ních rolích se představí hostují-
cí Kristýna Štarhová (poprvé se 
mosteckým divákům předsta-
vila jako Alena v Noci na Karl-
štejně v červnu 2017 v rámci 
Divadelního léta na Hněvíně) 
a nejmladší člen souboru Maty-
áš Procházka. 

Premiéra i první repríza jsou 
již vyprodány. Na lednový ter-
mín je možné si rezervovat vstu-
penky na www.divadlo-most.
cz. Předprodej na měsíc leden 
a předplatné 2018 jsou již v pro-
deji. (nov)

Poslední premiéra: 
světoznámá pohádka 

Kráska a zvíře 

Premiéra: 
22. prosince 2017 

na Velké scéně MDM 
od 19.30 hodin.

První repríza: 
28. prosince 2017 

od 19.00 hodin

Druhá repríza: 
9. ledna 2018 

od 17.00 hodin. 

Tramvajová trať mezi Mostem a Litvínovem se opraví na dvě etapy.

MOST – Důlní záchranáři byli 
oceněni za svou práci. Záchra-
nářské záslužné kříže převzali ti 
nejlepší z nich z rukou předsedy 
Českého báňského úřadu Mar-
tina Štembery při slavnostním 
aktu v  Rytířském sálu hradu 
Hněvín. Celkem bylo oceněno 
jedenáct záchranářů. 

Záchranářské záslužné kříže 
tří stupňů se udělují za výji-
mečné zásluhy v práci báňských 
záchranářů. Nejvyšší zásluhou 
je záchrana  života. Ocenění ale 
může být uděleno také napří-
klad za záchranu majetku nebo 
majetku nebo za práci na zvy-
šování odborné úrovně v obo-
ru. Podmínkou je nejméně 10 
let činnosti v báňské záchranné 
službě. Ocenění za zásluhy pře-
vzali záchranáři, kteří pracují 
v obvodu působnosti Hlavní 
báňské záchranné stanice Most 
a Hlavní báňské záchranné sta-
nice Praha. „Poděkování zaslou-
ží kromě záchranářů také členo-
vé jejich rodin, kteří jim při velmi 
náročné práci poskytují důležitou 
oporu a zázemí,“ doplnil Vladi-
mír Rouček, generální ředitel 
Severní energetické a Vršanské 
uhelné.  Nejvyšší ocenění, zla-
tý záchranářský záslužný kříž, 
převzali Ivan Černý, závodní 
hlubinného Dolu Rako v Lubné 
u Rakovníka, a Antonín Řízek, 
dlouholetý technik HBZS Vina-
řice. Stříbrný kříž získal Václav 
Král, od devadesátých let člen 

HBZS Most, kde působí jako 
specialista bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, požární 
ochrany a havarijní prevence. 
Bronzovým záchranářským kří-
žem byl oceněn Viktor Hocelík, 
záchranář ZBZS Kohinoor, kte-
rý jako báňský záchranář pracu-
je už od konce osmdesátých let. 
V současné době je předákem 
stěnového porubu v lomu ČSA. 
Bronzový záchranářský kříž 
obdržel také Martin Muck, zá-
chranář-četař ZBZS Kohinoor, 
který rovněž pracuje v lomu 
ČSA ve funkci směnového pře-
dáka na ražených chodbách. 
Dotřetice byl bronzovým kří-
žem oceněn mostecký záchra-
nář Dalibor Pavlát, báňský zá-
chranář-mechanik HBZS Most, 
který u sboru pracuje od druhé 
 poloviny devadesátých let. Jako 
profesionální báňský záchranář 
a záchranář mechanik se speci-
alizuje na dýchací techniku. Pů-
sobí také jako lezecký instruktor 
při zajišťování výškových prací 
báňských záchranářů.   Během 
slavnostního aktu blahopřáli 
zástupci těžebních společností 
také  držitelům rezortní me-
daile Jiřího Agricoly za zásluhy 
o české hornictví. V letošním 
roce se jimi stali Marcela Šafá-
řová, dlouholetá ředitelka Vý-
zkumného ústavu pro hnědé 
uhlí v Mostě, a Pavel Pirunčík, 
zástupce ředitele HBZS v Mostě.  
 (pur)

Nejlepší bánští záchranáři 
získali za svou práci 
záchranářské kříže

Ocenění získalo jedenáct záchranářů.

Stříbrný kříž získal Václav Král z HBZS Most (vpravo).
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MOSTECKO - Podkrušnohorské technické muzeum, které má nyní 
brány na zimu zavřené, uvažuje do budoucna o celoročním provozu. 
V současné době se podařilo totiž zprovoznit a vytopit další z objek-
tů muzea, a to i díky fi nanční podpoře Ústeckého kraje.

„Chystáme se pokračovat v in-
stalaci a  vytápění dalších bu-
dov. Kromě rudného dobývání 
se podařilo udělat letos topení 
i  ve vedlejší budově, s  expozicí 
chemie, a  rádi bychom měli vy-
tápěné i další objekty. Pokud by 
se povedlo umístit topení i  do 
simulované štoly, aby se mohla 
přes zimu temperovat, zvažovali 
bychom celoroční provoz. Pro-
středky, které nebyly malé, jsme 
na vytápění objektů získali od 
Ústeckého kraje, který patří mezi 

naše významné donátory. Zatep-
lení budov je pro muzeum obrov-
ský postup kupředu, i když běžný 
návštěvník to možná ani neza-
znamená,“ vysvětlil ředitel Pod-
krušnohorského technického 
muzea Zbyněk Jakš. Ten mimo 
jiné prozradil, že muzeum chys-
tá memorandum o  spolupráci, 
a  to právě mezi Ústeckým kra-
jem, těžebními společnostmi, 
Hospodářskou a sociální radou 
Mostecka a  Ústeckého kraje 
a  městem Most. Memorandum 

by mohlo zajistit pro hornic-
ký skanzen ještě větší fi nanční 
podporu, než získává doposud. 
„Pro nás jsou peníze, které nám 
tyto subjekty a naši partneři dá-
vají, významné. Ale je potřeba 
pustit se do zásadnějších oprav, 
zejména do střech a  okapů na 
našich budovách, aby do nich ne-
zatékalo a nespadly nám na hla-
vu. Věříme, že i díky memorandu 
se podaří tyto cíle naplnit,“ dodal 
ředitel muzea.

Výměnné pobyty 
pomáhají k propagaci

Muzeum má v plánu pro pří-
ští návštěvnickou sezónu další 

zajímavé nápady a  projekty - 
kromě hlavního záměru, a  tím 
je dokončení úzkokolejky, po 
které by měla hornická mašinka 
jezdit po celém okruhu (infor-
movali jsme v minulém vydání). 
„Při postupném uzavírání šachet 
by k nám do muzea měly přibýt 
i další těžní stroje, jako jsou těžní 
klece a i jiné zajímavosti. Celkem 
by tu tak mělo být pět velkých 
těžních strojů, což bude určitě 
zajímavé a poučné pro porovná-
ní,“ uvedl ředitel Zbyněk Jakš. 
Muzeum si tak získává stále vět-
ší kredit a věhlas. Ročně do něj 
zavítá přes deset tisíc návštěvní-
ků, zejména pak školní exkurze, 
i  lidé ze zahraničí. „Dnes nás 
oslovují i  jiná významná muzea 
a  partneři, a  to i  z  Německa, 
a chtějí s námi spolupracovat na 
významných projektech. Tak to 
dříve nebylo, dostali jsme se více 
do povědomí a muzeum si získá-
vá stále větší kredit, za což jsme 
velice rádi,“ pochlubil se Zby-
něk Jakš. Muzeum se stalo také 
partnerem projektu, jehož ná-
plní byly výměnné pobyty dětí 
ze čtvrtých tříd základních škol 
z  Mostu a  z  Německého Mari-
enbergu. „V  rámci výměnných 
pobytů školáci poznávali navzá-
jem svá města a na závěr zavítali 
i k nám. Mohli u nás vidět spous-
tu zajímavých věcí, dozvědět se 
něco o havířině, viděli animační 
programy, dostali otázky v  ně-
meckém a  českém jazyce, takže 
si i  procvičovali jazyk. Prohlédli 
si naše expozice, pohyblivé stroje. 
Z jejich ohlasu bylo poznat, že je 
to velmi bavilo a  samozřejmě je 
nejvíce zaujala i naše mašinka,“ 
popsal dále Zbyněk Jakš a  do-
dal: „Myslím, že se tento projekt 
velmi povedl a je nejen o propa-
gaci města, ale i hornictví a na-
šeho muzea.“

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOSTECKO - Spolek severočeských havířů chystá pro veřejnost ote-
vřít štolu Marie Pomocné v  Měděnci. V  současné době pracuje na 
jejím zpřístupnění a úpravě podzemních prostor.

Už příští rok by si veřejnost 
mohla prohlédnout novou zpří-
stupněnou štolu v Krušných ho-
rách. „Spolek severočeských haví-
řů odkoupil štolu Marie Pomocné 
na Měděnci, kterou bychom rádi 
zprovoznili. Je tam ale ještě hod-
ně práce. Ve štole došlo v minu-
losti k  závalům, a  proto je nut-
né ji dát do stavu, aby byla pro 
návštěvníky bezpečná,“ podotkl 
předseda Spolku severočeských 
havířů a  zároveň také ředitel 
Podkrušnohorského technic-
kého muzea Zbyněk Jakš. Na 

zpřístupnění štoly se momentál-
ně stále pracuje. Závady jsou již 
z  velké části odstraněny a  štola 
je vyklizená. „Jsou zpracované 
expertizy, jak štolu vyztužit a za-
bezpečit, tak abychom podzemí 
mohli přiblížit veřejnosti. Bude 
nutné zde udělat také ještě nové 
osvětlení. Využijeme ale klasické 
osvětlení, nikoliv LED diody, kte-
ré se mnohde v posledních letech 
instalují. Ty totiž zkreslují barvy 
a pohled na jednotlivé nerosty 
a minerály by tak nebyl optimál-
ní,“ podotkl dále Zbyněk Jakš. 

Štolu Marie Pomocné plánuje 
Spolek otevřít v příštím roce na 
podzim. „Věříme, že se to povede 

a rádi bychom tu v tuto dobu při-
vítali první návštěvníky,“ dodal 
Zbyněk Jakš.

Lití olova na náměstí
Spolek severočeských havířů 

má v  plánu svých aktivit pro 
veřejnost také už tradiční před-
vánoční akce. Po předání světla 
sv. Barbory, které se uskutečni-
lo v pátek 1. prosince, se i letos 
mohou Mostečané těšit na od-
lévání olova. To se uskuteční na 
mosteckém 1. náměstí 14., 15. 
a  16.  prosince. „Tuto akci dělá-
me už potřetí, shledává se vždy 
s  obrovským zájmem lidí. Je to 
příjemné navození Vánoc,“ zve 
na akci Zbyněk Jakš. (sol)

MOST - Exponátem měsíce Oblastního muzea v  Mostě pro měsíc 
prosinec se stal cinvaldit neboli také lithná slída (zinnwaldit). Jde 
v  dnešní době přímo o „exkluzivní zboží“. Jedná se totiž o  rudu, 
o kterou panuje zvýšený zájem a jejíž největší zásoby v celé Evropě 
se nacházejí právě u nás v Krušnohoří.

Cinvaldit je dnes skupinový 
název pro tmavé slídy s obsahem 
lithia. Nejedná se tedy už o  sa-
mostatný minerální druh. Tato 
skupina slíd se často vyskytuje 
na ložiscích cín -wolframových 
rud. V České republice je nejvý-
znamějším nalezištěm Cínovec 
v okrese Teplice.

Do konce devadesátých let 
byla na ložisku Cínovec těžena 
cín -wolframová ruda. Lithium 

z rudniny bylo v podstatě odpa-
dem a končilo na výsypce. Dů-
vod byl velmi jednoduchý, pro 
lithium v té době nebylo téměř 
žádné uplatnění. Až rozmach 
mobilních technologií na konci 
minulého století vedl ke zvýše-
nému zájmu o lithium.

Dalším průmyslově využitel-
ným nalezištěm u  nás je oblast 
Horního Slavkova v  okrese So-
kolov. Ostatní výskyty v  České 

republice nemají takový rozsah, 
aby byly využity pro získávání 
lithiové suroviny. Jde jen o mi-
neralogicky zajímavé lokality 
- Krupka v okrese Teplice, Puk-
lice a  Jeclov v  okrese Jihlava, 

Nová Ves u  Křemže v  okrese 
Český Krumlov, Boží Dar a Vy-
kmanov v okrese Karlovy Vary.

Cinvaldit se na Cínovci nejčas-
těji vyskytuje jako žíly dosahují-
cí decimetrových mocností, ve 
formě lupenitých agregátů, nebo 
v  dutinách křemenných žil jako 
úhledné tabulkovité krystaly.

Na ložisku Cínovec se od 
14. století těžila především cí-
nová ruda, od druhé poloviny 
19. století byl předmětem těžby 
i  wolframit. Nejbohatší ruda 
wolframu, který se začal po-
užívat v  hutnictví při výrobě 
ušlechtilých ocelí.

V  malé míře je lithium vyu-
žíváno i  v  jaderné energetice, 
chemickém, sklářském a  kera-
mickém průmyslu, (sol)

INejvětší zásoby lithia v současné 
době má Bolívie, kde je v sol-
ných pánvích uložena polovina 
známých zásob lithia na Zemi. 

Naše lokalita Cínovec obsahuje asi 
1,3 mil. tun lithia. Tím je Cínovec 
největším ložiskem lithia v Evropě.

Exponátem měsíce v oblastním muzeu 
je „exkluzivní zboží“ z Cínovce

Severočeští havíři plánují otevření nové štoly

Hornické muzeum se možná otevře celoročně

Ředitel muzea Zbyněk Jakš ukazuje, jaké nové exponáty přibyly do muzea. Na snímku stroj zvaný šourkovač.

MOST - Do mosteckého oblast-
ního muzea připutoval v  mi-
nulých týdnech další zajímavý 
exponát. Je to miliony let stará 
zkamenělina, kterou nalezli pra-
covníci lomu Vršany.

Část zkamenělého stromu 
byla při těžbě skrývky na dole 
Vršany objevena už v  polovi-
ně listopadu  2017. Pracovníci 
lomu Vršany strom zachránili 
a  předali do sbírek Oblastního 
muzea v  Mostě. Strom je část 
kmene o rozměrech 220 x 65 x 
35 centimetrů. Strom je zploš-
tělý, protože zkameněl v  ležaté 

poloze. Původní hmota stromu 
je prokřemenělá a obalená vrst-
vou uhlí. Pochází ze středního 
období terciéru (třetihory) na-
zývaného miocén. Jeho stáří je 
přibližně 17 000 000  let! „Zka-
menělina bude součástí sbírky 
fosilních dřev z  podkrušnohor-
ských uhelných dolů v Oblastním 
muzeu v  Mostě. Za rozšíření 
sbírky zkamenělých dřev patří 
poděkování společnosti Vršanská 
uhelná,  a.  s., Most, jmenovitě 
pak Ing. Petru Šulckovi,“ uvedla 
Blanky Brandová z  Oblastního 
muzea v Mostě. (sol)

Do sbírek přibyl další 
zkamenělý strom

Štola Marie Pomocné v Měděnci.

Dopravní podnik vyhlašuje soutěž 

o nejlepší fotografi i Vánoční tramvaje 

Fotografi e je možné zasílat v elektronické podobě 
na e-mailovou adresu holy@dpmost.cz. Soutěž 

končí zároveň s ukončením provozu Vánoční 
tramvaje 6. ledna 2018. „Naposledy bude možné 
potkat Vánoční tramvaj v sobotu 6. ledna 2018 

do 22:28 hodin, kdy se vrátí do vozovny,“ doplnil 
ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

Vítěznou fotografi i vybere vedení společnosti 

dopravního podniku a její autor či autorka 

obdrží na svou čipovou kartu – Kartu 

integrované dopravy a služeb - 90denní kupon 

na tři pásma.

MOST - Dopravní podnik měst 
Mostu a  Litvínova přichystal 
letos na advent pro cestující 
atraktivní podívanou, ale i  sve-
zení. Na tramvajovou trať vyslal 
nasvětlenou Vánoční tramvaj. 
Tou se budou moci Mostečané 
vozit až do nového roku.

Na pravidelnou tramvajovou 
linku číslo 2 v  Mostě vyjela už 
tuto neděli 3.  prosince  2017. 
První jízda Vánoční tramvají 
vedla z Velebudic po třetí hodi-
ně odpolední. „Její nasazení bylo 
naplánováno tak, aby vyniklo její 
sváteční osvětlení. Na světelnou 
výzdobu tramvaje bylo použito 
téměř šest set metrů světleného 
řetězu, který tvoří 2880 LED žá-
roviček. Dopravní podnik se tak 

snaží navodit předvánoční i  vá-
noční atmosféru zejména pro ty 
nejmenší obyvatele,“ řekl ředitel 
DOPRAVNÍHO PODNIKU 
měst Mostu a  Litvínova Daniel 
Dunovský.

Tramvaj bude jezdit ve všed-
ních dnech od 4.30 do 8.21 ho-
din, poté odpoledne od 15.52 
do 22.28 hodin. Samozřejmě že 
Vánoční tramvaj bude na lince 
vidět i  o  víkendech a  svátcích. 
Z vozovny vyjede ve 4.45, jezdit 
bude do 7.20 hodin a odpoledne 
od 14.50 do 22.28 hodin. „Napo-
sledy bude možné potkat Vánoční 
tramvaj v  sobotu 6.  ledna  2018 
do 22.28  hodin, kdy se vrátí do 
vozovny,“ doplnil ještě ředitel 
dopravního podniku. (sol)

Po Mostě jezdí 
světélkující tramvaj

Do sbírek muzea přibyla další zkamenělina.



Rodinná idyla

Jindřich zůstal se čtrnáctile-
tou Kateřinou sám, když jeho 
žena a Káti máma zemřela po 
dlouhé a těžké nemoci. Roky, 
kdy v bolestech umírala doma 
a on i dcera se starali nejen 
o domácnost, ale i o ni, zane-
chaly na rodině nesmazatelné 
stopy. Jindřich byl 
zahořklý, litoval 
ztracených let, kdy 
pečoval o nemoc-
nou manželku. 
Ani po smrti své 
ženy ale nedokázal 
navázat vztah s ně-
kým jiným. Přesto 
chtěl mít ještě rodi-
nu, chtěl mít další 
děti, chtěl ještě žít 
naplno. Jakýkoliv 
pokus o seznáme-
ní se s jinou ženou 
končil krachem. Jindřich vždy 
zkameněl, neschopný byť jen 
rozhovoru. Jednou večer se opil 
a šel za Kateřinou do jejího po-
koje. Dlouhé roky neměl žádný 
sex a jeho dcera byla mladá 
a hezká. Velmi podobná své 
matce. Poprvé se Kateřina brá-
nila. Jindřich byl ale příliš opilý, 
aby si uvědomil, co dělá. Zbil ji 
a znásilnil. Druhý den, když se 
vyspal z opice, si uvědomil, že 
ničeho nelituje. To byla cesta, 
která ho mohla vyvést ze dna. 
Mohl mít ještě rodinu. Budou 
žít spolu s  Kateřinou. Za svou 
dcerou chodil od toho dne do 
jejího pokoje často. Někdy ji 
i zbil. Kateřina se ho bála, zá-
roveň ale nechtěla nikomu 
prozradit, co se za zavřenými 
dveřmi jejich bytu děje. Styděla 
se, a navíc nechtěla otce ztratit. 
Neměla už nikoho jiného. Když 
bylo Kateřině osmnáct let, začal 
Jindřich přemýšlet o tom, že by 
měli mít dítě. Bylo mu ale jas-
né, že dítě nemůžou mít spolu. 
Kateřina si musí najít kluka. Až 
bude těhotná, tak se ho zbaví. 
Začal proto dceru nabádat, aby 
si n ěkam vyšla, aby se nestra-
nila vrstevníků. Kateřina byla 
překvapená, protože do té doby 
jí otec přísně zakazoval jakéko-
liv styky s chlapci. Do Michala, 
o dva roky staršího kluka, se 
zamilovala velmi snadno. Byl 
to hodný kluk, pracoval jako 
automechanik v  dílně a bydlel 
v malém pronajatém bytě. Rád 
sportoval a Kateřinu bral často 
do přírody. Pro mladou dívku 
to byl zcela jiný svět. O to víc 
jí vadily otcovy noční návště-
vy. Najednou už nebyla sama. 
Začala přemýšlet o tom, že by 
od táty odešla. Michal si brzy 
všiml, že má Kateřina občas po 
těle podlitiny. Sice mu říkala, 
že si je způsobila pádem, ale 
nebyl hloupý. Bylo mu jasné, že 
Kateřina prožívá domácí násilí. 
Měl ji rád, navrhl jí proto, ať se 
od otce odstěhuje k němu. Ka-
teřina se nejprve bála, neuměla 
si představit, jak to řekne tátovi 
a co bude následovat, pak si ale 
dodala odvahu. Moc si přála 
žít s  Michalem, v  klidu, bez 
strachu a násilí, které k  jejímu 
životu patřily od smrti matky. 
Jindřich si ji vyslechl a zůstal 
klidný. Rozhodnutí mladých 
pasovalo do jeho plánu. Řekl 
Kateřině, že s jejím stěhováním 
souhlasí, ale že si přeje, aby 
měla Kateřina dítě. Dívka vě-
děla, že Michal zatím ještě žád-
né dítě nechce. Byli spolu ještě 
příliš krátce a oba moc mladí. 
Nedokázala ale otci odporovat. 
Aniž by to Michalovi řekla, vy-
sadila antikoncepci a otěhotně-
la. Jako prvnímu o těhotenství 
řekla Jindřichovi. Byl šťastný. 
Začal Kateřině vykládat, jak 
budou dítě vychovávat spolu. 

Nastěhuje se zpět domů. Toho 
kluka už nepotřebují. Budou 
spolu šťastní. On se postará 
o oba, o dceru i vnouče. Bu-
dou opět úplná rodina. Může 
se na něj spolehnout. Vyděšená 
Kateřina utekla od otce k  Mi-

chalovi. Její sny 
o šťastném životě 
s Michalem a jejich 
dítětem se hroutily. 
Otce měl jiné před-
stavy a Kateřina 
věděla, že nemá 
sílu se mu ubránit. 
Poslechne ho jako 
vždy. Když při-
šel Michal domů, 
Kateřina plakala. 
Dlouho mu ne-
chtěla říct, co se 
děje. Nakonec mu 

ale všechno vyprávěla. Jak ji 
otec roky zneužívá a bije. Že ji 
nutí, aby se s Michalem rozešla 
a chce vychovávat jejich dítě. 
Michal dlouho přemýšlel, co 
udělá. Pak se rozhodl. Kateřinu 
miloval a chtěl, aby byla šťastná. 
Vezme si ji za ženu. Ráno šel za 
Jindřichem. Řekl mu, že dobře 
ví, co Kateřině dělá. To musí 
okamžitě přestat. Jestli se to 
stane ještě jednou, půjde na po-
licii a podá na Jindřicha trestní 
oznámení. Může se s Kateřinou 
vídat i s dítětem, ale jen u nich 
doma a jen tehdy, když u toho 
bude i Michal. Jindřich zuřil. 
Nejraději by se na toho fracka 
vrhnul a rozbil mu obličej. Ni-
kdo nebude zasahovat do jeho 
plánů. Večer se vypravil do 
malého bytu, kde žila Kateřina 
s  Michalem. Michal ho pustil 
dál. Chtěl jen, aby byla Kateři-
na spokojená, ale už jejímu otci 
nedovolí, aby jí ubližoval. Mi-
chal před Kateřinou znovu zo-
pakoval, jaká nastavil pravidla. 
Kateřina mlčela. Nedokázala se 
na otce podívat. Věděla ale, že 
to je přesně to, co si roky přála. 
Michal byl její rytíř. Zachrán-
ce. Změnil jí život, osvobodil ji 
z pekla. Pak se Jindřich nečeka-
ně na Michala vrhnul. Byl sice 
starší, ale větší a silnější. Navíc 
na jeho straně stálo překvape-
ní. Chvíli se váleli na zemi, pak 
Jindřich popadl lahev s alkoho-
lem, která stála na stolku a le-
žícího Michala uhodil vší silou 
do hlavy. Bylo po všem. Michal 
zůstal mrtvý ležet v kaluži krve, 
která se pomalu šířila od jeho 
hlavy. Jindřich rychle vzrušeně 
dýchal. Věděl, co udělá. Věděl 
to, už když do bytu šel. Vrhnul 
se na Kateřinu a surově ji zbil. 
Už nikdy si nesmí dovolit jen 
uvažovat, že by ho neposlech-
la. Nikdy od něj nesmí odejít. 
Pak ji poučil o tom, co bude 
dál. Kateřina brečela, ale ne-
uměla si představit, že by otce 
neposlechla. Už neměla ni-
koho. Dívala se na mrtvé tělo 
Michala a uvědomila si, že už je 
opět sama. Nikdo jí nepomůže. 
Jindřich setřel z lahve své otis-
ky a vtiskl ji Kateřině do ruky. 
Pak zavolal policii. Jeho výpo-
věď byla jasná. Ten muž jeho 
dceru opakovaně bil. Dnes se 
na ni vrhnul znovu. Bránila se 
jeho násilí a uhodila ho lahví. 
Pak zavolala jemu. Když přijel 
do bytu a zjistil, že je mladík 
mrtvý, zavolal policii. Jeho dce-
ra se jen bránila násilníkovi. 
Kateřinu odvezli záchranáři 
do nemocnice. Na jejím těle 
byly zjevné stopy starého ná-
silí i mnoho nových ran. Dítě 
se lékařům podařilo zachránit. 
Policisté a později i soudce byli 
k  mladé dívce, kterou tyrani-
zoval její partner, shovívaví. 
 (pur)

SOUDNIČKA
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MOSTECKO - Komořanská teplárna losovala vítěze soutěže nové-
ho věrnostního programu s názvem Cesta za teplem. Registrovaní 
účastníci mohli soutěžit o hodnotné ceny, z nichž vítěz získal exklu-
zivní pobyt v lázních. Ceny si vítězové mohou vyzvednout v pátek 
8. prosince.

Severočeská teplárenská spo-
lečnost za účasti ředitele Petra 
Horáka slavnostně vylosovala 

16 výherců soutěže s  názvem 
Cesta za teplem. Do soutěže se 
přihlásilo přes šest set občanů. 

„Chtěl bych poděkovat za účast 
v novém věrnostním programu. 
Je to jedna z možností, jak naše 
odběratele odměnit za věrnost, 
kterou zachovávají Severočeské 
teplárenské a teplárně Komořa-
ny už po mnoho let. Věříme, že 
i  do budoucna, a  to i  v  rámci 
tohoto programu, vám budeme 
moci poskytnout i další benefi ty 
spojené s teplem, ať už se jedná 
o  zajímavé věci z  regionu nebo 
elektřinu či plyn a  další služby. 
Náklady na výherní ceny ne-
mohou vstoupit do cen tepla 
a  jsou hrazeny z  jiných zdrojů 
naší společnosti,“ uvedl před 
slavnostním losováním ředitel 
Severočeské teplárenské Petr 
Horák.

Věrnostní program, jehož cí-
lem je několikrát ročně nabíd-
nout všem svým zákazníkům 
zajímavé nákupy za speciálních 
podmínek, zahájila Severo-
česká teplárenská 1.  10.  2017. 
Všechny domácnosti obdržely 
k  tomuto dni instrukce jak se 
zaregistrovat a  stát se stálými 
odběrateli výhodných nabídek. 
Všichni, kteří se v  období od 
1.  10. do 30.  11.  2017 zaregist-
rovali, byli zároveň automaticky 
zařazeni do slosování o hodnot-
né ceny, přičemž hlavní cenou 
soutěže je exkluzivní čtyřdenní 
pobyt pro dvě osoby v Lázních 
Teplice v Čechách. Další výherci 
získají zajímavé ceny z  oblasti 
gastronomie, elektroniky i well-

ness.  V novém roce se mohou 
odběratelé, tedy obyvatelé Mos-
tu i Litvínova, těšit na další bo-
nusy, kterými budou například 
vstupenky na sportovní utkání 
v  házené týmu Černí andělé či 
na hokejové zápasy HC Verva 
Litvínov. Ti, kdo mají zájem se 
ještě registrovat, tak mohou uči-
nit na www.setep.cz. (sol)

MOST - Městská knihovna Most zahájila v galerii Zlatá trojka verni-
sáž výstavy Jaroslava Haušilda „Nálady Českého středohoří“.

Výstavu zahájila náměstkyně 
primátora Mostu Markéta Sta-
rá a  vedoucí oddělení kultury 
a sportu Michal Vavroch. Výsta-
va potrvá do 13. 1. 2018 a je pří-
stupná v  běžné provozní době 
městské knihovny, tj. po, út, čt, 
pá od 10 do 18 hodin a v so od 
9 do 12 hodin. „Vždy jsem se při 
fotografování zajímal o přírodní 
detailní a makro fotografi i. Není 
nad to, vyrazit před ranním úsvi-
tem někam k  rybníku, nazout 
holínky a ve vysoké orosené trá-
vě hledat nocující vážky, čekající 
na první ranní paprsky, jež jim 
osuší křídla a  dovolí jim vydat 
se na lov. Při svých ‚fotolovech‘ 
jsem stále častěji začal navště-
vovat také typické středohorské 
kopečky nedaleko Mostu a  můj 
zájem o  krajinářskou fotografi i 
se značně zintenzivnil. Výpravy 
jsem začal čím dál více pojímat 
hlavně krajinářsky a  můj zájem 

se pomalu, ale jistě obrátil pře-
devším na oblast Českého stře-
dohoří. K  focení ranní mlhavé 
a  oparové atmosféry přibyl zá-
jem ve vychytávání barevných 
východů či západů slunce, kde 

má České středohoří své nej-
větší kouzlo. Průvodním jevem 
přechodu ke krajinářské foto-
grafi i je mj.  také zvýšený zájem 
o  předpovědi počasí různého 
druhu. Zatímco ‚běžnému smr-
telníkovi‘ stačí vědět, jestli bude 
svítit sluníčko, nebo bude pršet, 
fotograf krajiny se zajímá o mno-

ho dalších ukazatelů, především 
o  pohyb oblačnosti, vítr, vlhkost 
vzduch a  s  ní spojený potenciál 
k  vytváření ranních mlh  apod. 
Tím, že máme České středoho-
ří takřka za humny, se nabízí 
možnost, díky sledování různých 
předpovědí a aktuálních pohledů 
webových kamer, vypozorovat 
ideální podmínky a  byť jen na 
pár minut vyrazit za úžasným 
světlem, které fotografi ím krajiny 
dává teprve ten správný šmrnc. 
De facto se tak ze mě stal ‚lovec 
světla‘. Bohužel mé časové mož-
nosti nejsou neomezené, a právě 
proto při svých fotolovech navště-
vuji především blízké a  zároveň 
zajímavé kopce (především se 
jedná o Ranou, Číčov či malý, ale 
krásný kopeček s názvem Křížové 
vršky). Výstava s názvem Nálady 
Českého středohoří je právě tako-
vým představením těchto mých 
oblíbených míst v  různých roč-
ních obdobích a  situacích,“ říká 
o  svých fotografi ích Jaroslav 
Haušild. (nov)

Teplárna nadělí vítězům Cesty 
za teplem exkluzivní dárky

Vítězové soutěže:
Poukázky v  hodnotě 

500 Kč na thajskou masáž 
Miloslava Kučerová, Otakar 
Fröhlich, Vít Koliandr, Ra-
dek Král.

Poukazy do restaurace 
v  hodnotě 500 Kč Zdeňka 
Slavíková, Jana Mušková, 
v  hodnotě 700 Kč Micha-
ela Stejskalová, v  hodnotě 
1000 Kč Kamila Možná.

Poukazy do regionál-
ních obchodů v  hodnotě 
1 000 Kč Anna Krásová, Da-
niela Kraitlová, Josef Stýblo.

Elektronika: Zdeněk 
Žabčík (power banka), Jitka 
Matoušková (přenosné vo-
děodolné reproduktory).

3. cena smartphone 
v hodnotě 7 000 Kč Eva Blá-
hová.

2. cena dotykový tablet 
Lenovo Silvie Marušková.

1. cena pobyt v  láz-
ních Teplice v  hodnotě 
30 000 Kč Ivana Brecková.

Ceny se budou předá-
vat v  pátek 8.  prosince ve 
14 hodin v sídle společnosti 
Severočeská Teplárenská, 
Komořany. Více informací 
na www.setep.cz

Nálady Českého středohoří očima malíře

Jaroslav Haušild: Svítání na Číčově, digitální foto (3. 6. 2017, 05:26 hod.)

Ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák se ujal losování vítězů.
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LITVÍNOV - Kontrolní výbor za-
stupitelstva města se na posled-
ním jednání zabýval především 
přípravou nové plavecké haly 
v  Litvínově. Členové kontrol-
ního výboru jsou nespokojení 
s navrhovaným vytápěním haly 
a  žádali do pracovní skupiny 
zařadit dalšího člena. Jejich ná-
vrhu zastupitelstvo nevyhovělo.

Předseda kontrolního výboru 
Th omas Sebastien Müller zaslal 
zastupitelstvu žádost o  jme-
nování Miroslava Kroupy do 
pracovní skupiny pro přípravu 
plavecké haly. S  tím ale nesou-
hlasilo vedení města. Svůj nega-
tivní postoj vysvětlila starostka 
Kamila Bláhová tím, že Miroslav 
Kroupa je statutárním zástup-
cem společnosti Artech, která se 
hlásila do soutěže o projektovou 

dokumentaci na nový bazén. 
V případě, že by byl v pracovní 
skupině, jednalo by se o střet zá-
jmů. Starostka také připomněla, 
že v pracovní skupině už odbor-
níky z řad architektů město má. 
Kontrolní výbor se také zabýval 
možností alternativního vytá-
pění plavecké haly. Podle někte-
rých členů výboru je navrhova-
né vytápění horkovodem příliš 
drahá varianta. V současné době 
by ale změna vytápění zname-
nala nové územní rozhodnutí, 
i když vytápění plynem by bylo 
mnohem ekonomičtější. Do 
budoucna by ale měl být objekt 
připraven na případné přepoje-
ní na plyn. Členové kontrolního 
výboru také poukazovali na pří-
liš vysoké náklady na pořízení 
plavecké haly.  (pur)

LITVÍNOV - Značným nezájmem většiny opozičních zastupitelů tr-
pělo poslední jednání litvínovského zastupitelstva. Na straně opo-
zice seděl jediný člověk, a to Jiří Šlégr (SNK - ED). Koalici pak chybě-
li dva lidé, a  tak ke schválení každého bodu jednání bylo potřeba 
hlasů všech přítomných. Body, u  kterých bylo jasné, že se na nich 
neshodují ani koaliční partneři, zastupitelé jednoduše stáhli a po-
sunuli do dalšího jednání. Snad budou mít štěstí na větší účast.

Nejprve jednání plynulo bez 
zádrhelů, zastupitelé svorně hla-
sovali PRO až do chvíle, než se 
začal projednávat Akční plán 
rozvoje města Litvínova pro rok 
2018. Jiří Šlégr se zdržel, což 
znamenalo, že akční plán nebyl 
schválen. Na řadě bylo doho-
dovací řízení, po kterém jedi-
ný přítomný zástupce opozice 
změnil názor. „Na mojí střídačce 
nikdo jiný nesedí. Původně jsem 
sice zaujal neutrální stanovisko, 
ale vzhledem k tomu, že se jedná 
o důležitý materiál pro Litvínov, 
rozhodl jsem se ho nakonec pod-
pořit,“ zabrousil do sportovní 
terminologie Jiří Šlégr. Radní 
Vlastimil Doležal (STAN) při-
pomněl, že v akčním plánu jsou 
začleněny i zásadní investice do 
Zimního stadiónu Ivana Hlinky. 
Znovu se jinak hladký průběh 
jednání zastupitelstva zadrhl při 
projednávání bezúplatného na-
bytí pozemků u  autobusového 
nádraží. Jedná se o  pozemek, 
na kterém se nachází pozemní 
komunikace s  asfaltovým povr-
chem, která vede do areálu fi rem 
BUS.COM, a. s. a EUROMONT 
LEŠENÍ,  spol.  s  r.  o. Zastupitel 
Jiří Fedoriška (ANO) už v disku-

zi oznámil, že bude proti, a  tím 
vzhledem k  počtu přítomných 
zastupitelů nabytí pozemku zne-
možní. „Město v  této chvíli tyto 

pozemky nepotřebuje. Komuni-
kace na těchto pozemcích je ve 
velmi špatném stavu. Město by 
muselo komunikaci, která vede 
k soukromým areálům, opravit,“ 
zdůvodnil svou nechuť hlasovat 
PRO Jiří Fedoriška. „Tento poze-
mek by mohl mít do budoucnosti 
velký strategický význam. Připra-
vujeme investici do dopravního 
terminálu. Na těchto pozemcích 
by mohlo být například parkovi-

ště. Je v zájmu města tento poze-
mek vlastnit. Řada komunikací 
v  majetku města není v  dobrém 
stavu a město se o ně přesto sta-
rá,“ apelovala na kolegy z koalice 
místostarostka Erika Sedláčková 
(KSČM). Když ale bylo jasné, že 
hlasování neprojde, stáhli zastu-
pitelé raději tento bod z jednání 
a odložili hlasování na dobu, až 
nebude výsledek závislý na jedi-
ném hlasu. (pur)

Litvínov postaví 
sociální byty

Zastupitelé schválili přijetí 
dotace na adaptaci prostor pen-
zionu pro seniory ve Vodní ulici 
a adaptaci prostor penzionu pro 
seniory v  ulici Podkrušnohor-
ská. V  prvním případě získalo 
město dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj šest miliónů 
korun, druhá dotace ze stejné-
ho zdroje činí 4 milióny korun. 
Oba projekty mají být dokonče-
ny nejpozději do 31.  12. příští-
ho roku. Přestavbou prvního 
patra penzionu ve Vodní ulici 
má vzniknout šest malometráž-
ních bytů o  maximální rozloze 
44 m2. V penzionu v ulici PKH 
pak přestavbou prvního patra 
vzniknou dva byty a přestavbou 
druhého patra také dva sociální 
byty. „Sociální byty budou nezá-
vislé na provozu penzionu. Bu-
dou mít zvláštní vchod a  jejich 
obyvatelé nebudou nijak narušo-
vat chod penzionu. Přidělovány 
budou dle systému prostupného 
bydlení. Cílem navrhovaného 
systému sociálního bydlení je 
zajistit osobám, které splní záko-
nem stanovená kritéria, důstojné 
podmínky pro bydlení a  rovněž 
snížit pravděpodobnost pádu do 

chudoby. Nejedná se ale o  lidi 
sociálně nepřizpůsobivé. Byty 
budou přidělovány většinou na 
přechodnou dobu například 
matkám samoživitelkám nebo 
mladým lidem, kteří přijdou 
z  dětských domovů,“ vysvětlila 
už dříve místostarostka Erika 
Sedláčková.

V sídle Čtyrlístku 
zřídí Litvínov centrum 

Lesánek
Město Litvínov plánuje zřídit 

centrum Lesánek, nově vyba-
venou bezbariérovou učebnu 
v  prostorách MŠ v  Tylově ulici, 
kde nyní sídlí organizace Čtyř-
lístek. Objekt je ve špatném stavu 
a bude nutná jeho celková rekon-
strukce. Na akci získalo město 
dotaci 3 milióny korun ze Stát-
ního fondu životního prostředí. 
Další jeden a půl miliónu korun 
je spoluúčast města. Novou bez-
bariérovou učebnu bude provo-
zovat mateřská škola v  Tylově 
ulici. Využívat ji ale budou moci 
i  ostatní mateřské školy a  třídy 
prvního stupně základních škol. 
V objektu po rekonstrukci spolu 
s Lesánkem zůstane i Čtyřlístek. 
„V  minulosti jsme chtěli Čtyřlís-
tek přestěhovat, ale nenašli jsme 

pro něj vhodné prostory. Mladí 
rybáři potřebují ke svému trénin-
ku i zahradu, která je u objektu. 
Lesánek a  Čtyřlístek mohou být 
ve vzájemné symbióze,“ uvedla 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá. Součástí projektu jsou nejen 
stavební úpravy objektu, ale také 
vybavení bezbariérové odborné 
učebny přírodních věd a  poly-
techniky doplněné DIGI kout-
kem.

Územní studie krajiny 
Litvínovsko

Více než jeden milión korun 
získalo město dotaci na projekt 
Územní studie krajiny Litvínov-
sko. Územní studie krajiny Litví-
novsko je jedním ze základních 
podkladů pro plánovací a  roz-
hodovací činnost zejména orgá-
nů územního plánování, orgánů 
ochrany přírody, stavebních úřa-
dů a dalších orgánů podílejících 
se na rozhodování o krajině. Do-
taci městu poskytlo ministerstvo 
pro místní rozvoj.

S prodejem pozemků 
byli zastupitelé opatrní

Prodej pozemku v  Žižko-
vě ulici, na kterém měl kupec 

zájem postavit bezkontaktní 
myčku, zastupitelé odmítli jed-
nohlasně. Proti záměru se po-
stavili také obyvatelé Žižkovy 
ulice a přilehlých lokalit. Kromě 
myčky mělo v  prostoru vznik-
nout také parkoviště. Naopak 
se slevou prodali zastupitelé 
320 m2 v Šumné. „Jedná se o po-
zemek zatížený inženýrskými 
sítěmi. Z jedné strany je stísněný 
stoletými duby, z  druhé strany 
korytem potoka. O  pozemek se 
zájemci poctivě roky starali, když 
ho měli v  nájmu,“ apeloval na 
kolegy místostarosta Milan Šťo-
víček. Žádné přímluvy ale ne-
stačily, aby zastupitelé schválili 
prodej pozemku na Lázeňském 
vrchu. Tam chtěl kupec postavit 
dům s bytovou jednotkou a ob-
chodem. „Tento pozemek máme 
už velmi dlouho v nabídce. Chce-
me ho prodat, řešili jsme už ně-
kolik žádostí. Není důvod tento-
krát prodej neschválit,“ snažil se 
Milan Šťovíček i v tomto přípa-
dě. „Záměr sice splňuje všechny 
podmínky, ale neodpovídá cha-
rakterově lukrativnímu pozemku 
v  centru města,“ nesouhlasila 
s ním místostarostka Erika Sed-
láčková. Ostatní zastupitelé jí 
dali hlasováním za pravdu. 

(pur)

LITVÍNOV - V diskuzi na posledním jednání litvínovských zastupite-
lů vystoupil poslanec za ANO Jan Schiller. Zastupitelům v Litvínově 
nabídl, že ho mohou kdykoliv kontaktovat. Litvínov totiž svého zá-
stupce v Poslanecké sněmovně nemá. Druhým diskutujícím byl Jiří 
Mareš, který požadoval, aby zastupitelstvo projednalo možnost zří-
zení senzorické sítě pro boj se smogem.

Jan Schiller ubezpečil zastu-
pitele, že je jim kdykoliv k dis-
pozici. Hned na místě jeho na-
bídku využil Vlastimil Doležal, 
který vyjádřil rozhořčení s  po-
stupem předsedy Poslanecké 

sněmovny Radka Vondráčka 
v  kauze Čapí hnízdo. „Sdělte, 
prosím, panu předsedovi mé vý-
hrady k  možnosti odložit trestní 
stíhání v  kauze Čapí hnízdo,“  
prohlásil Vlastimil Doležal 

a  dodal, že nechápe, jak takto 
vysoce postavený politik mohl 
vůbec s  myšlenkou na odklad 
trestního stíhání přijít. K výzvě 
Vlastimila Doležala se připojil 
také Milan Šťovíček a Jiří Šlégr. 
Jan Schiller přislíbil, že rozhoř-
čení litvínovských zastupitelů 
bude tlumočit, když se před tím 
pokusil přesvědčit přítomné, že 
byla slova předsedy Poslanecké 
sněmovny jen zkresleně inter-
pretována médii.

Jiří Mareš pak oslovil starostku 
města Kamilu Bláhovou s námě-
tem, aby se zastupitelstvo zabý-
valo možností zřízení senzorické 
sítě pro boj se smogem. „Není mi 
lhostejné, jak vyrůstají naše děti. 
Navrhuji, abyste se inspirovali 
tím, jak to dělají v  Litoměřicích. 
Chtěl bych, aby se tím zastupitel-
stvo zabývalo už na příštím jed-
nání,“ vyzval Jiří Mareš starostku 
města. Jeho žádostí se vedení 
města přislíbilo zabývat.  (pur)

Diskutovalo se o smogu i Čapím hnízdě

Kontrolní výbor se 
zabýval plaveckou halou

 Na jednání zastupitelstva šlo o každý hlas
Jiří Šlégr: „Na mojí střídačce nikdo jiný nesedí“

Jedinkrát se opoziční zastupitel zdržel při hlasování a bylo z toho dohodovací řízení.

Co ještě zaznělo na rokování v Litvínově...
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LITVÍNOV - Více než tunu granulí získal letos v rámci projektu „Po-
mozte naplnit misky v  útulcích“ litvínovský psí útulek. Psí útulek 
v Litvínově společnost vybrala zejména díky přístupu ke zvířatům, 
akcím útulku a pružností při umisťování opuštěných zvířat do no-
vých domovů.

Do projektu se zapojuje lit-
vínovský psí útulek pravidel-
ně každý rok a  v  posledních 
letech je úspěšný. Jedná se 
o  projekt Nadace o  ochranu 
zvířat ve spolupráci se společ-
nost Mars Czech, s. r. o. Cílem 
projektu je zlepšit situaci psů 
a  koček v  útulcích na území 
ČR a podpořit veřejnou osvětu 
problematiky zvířat v  útulcích. 
Opuštěným psům a  kočkám 
pomohou všichni ti, kteří se ná-

kupem krmiva značek Pedigree 
a  Whiskas ne bo zasláním dár-
covské SMS zapojí do projektu. 
Na základě tohoto prodeje pak 
společnost Mars Czech,  s.  r.  o. 
daruje vybraným útulkům kva-
litní suché krmivo pro kočky 
a psy. Jednou z aktivit této kam-
paně je dotazníkový průzkum 
realizovaný Nadací na ochranu 
zvířat, který sleduje kapacitu 
útulků a  jejich naplněnost, po-
čty přijatých a vydaných zvířat, 

podmínky a  postup při příjmu 
a  výdeji zvířat. Průzkum dále 
sleduje péči o  zvířata, eviden-
ci zvířat, fi nanční zabezpečení 
a  materiální vybavení útulků 
a  další faktory. Projekt byl za-
hájen v  roce 2009, pro velkou 
úspěšnost pokračuje doteď. „Ve 
výběrovém řízení na základě 
vyhodnocení dosavadní čin-
nosti útulku jsme získali 1 155 
kilogramů krmiva. Ze stejného 
zdrojem jsme už letos v  létě do-
stali 870 kilogramů granulí. Je to 
významná pomoc pro náš útu-
lek, za kterou samozřejmě velmi 
děkujeme. Nadace na ochranu 
zvířat není ale jediným dárcem, 
kterému záleží na životě zví-
řat v  našem útulku. Na Konto 
Punťa dosud lidé v letošním roce 
poslali 30 tisíc korun. Z nadace 
Pes v  nouzi obdržel útulek věc-
né dary. Na zimu jsme připra-
veni díky daru Edity Jeppson ze 
Švédska. Za peníze od této dár-
kyně jsme pořídili vyhřívání pro 
všechny boudy v  útulku, které 
zajistí, že se zvířata zahřejí i ve 

velkých mrazech. Dar v hodnotě 
20 tisíc korun dostal litvínovský 
psí útulek od HC Verva Litvínov. 
Za peníze jsme pořídili 325 kon-
zerv, kalové čerpadlo a  dřevěné 
posezení. Všem dárcům patří 
poděkování,“ uvedl velitel Měst-
ské policie Litvínov Zdeněk Ur-
ban. V  předvánočním období 
si na opuštěné psy v  litvínov-
ském psím útulku vzpomene 
mnohem více lidí než v  jiné 
měsíce roku. Konají se různé 
sbírky a  akce, při kterých lidé 
pejsky obdarovávají. „Vzhledem 
k tomu, že granulí máme skuteč-
ně dost, byli bychom vděční za 
jakékoliv jiné příspěvky. Pejskům 
chybí pamlsky, odměny, něco, co 
jim život v  útulku trochu zpří-
jemní. Hlad u  nás nemají, ale 
rozmazlovat piškoty, konzerva-
mi a  dalšími pochoutkami pro 
zvířata je bez pomoci dárců ne-
můžeme. Chcete -li dát pejskům 
vánoční dárek, myslete na ně 
právě s  takovými psími lasko-
minami,“ doplnil vedoucí psího 
útulku Štefan Horský.  (pur)

LITVÍNOV - Advent není jen čas klidu a míru a těšení se na vánoční 
svátky. Je to také období, kdy se množí krádeže v obchodech, ka-
pesní zloději mají žně a strážníci a policisté se mají co ohánět.

Před zloději v nákupních cen-
trech a na přeplněných parkoviš-
tích varuje Policie ČR. „Zvýšený 
výkon služby mohou naši občané 
zaznamenat nejenom u  nás, ale 
i  v  případě, že navštíví vánoční 
trhy ve větších městech na dru-
hé straně hranic. Již několik let 
jezdí naši policisté na vyhlášené 
vánoční trhy do Drážďan, kde ve 
společných hlídkách s německými 
policisty vykonávají službu,“ říká 
policejní mluvčí Veronika Hy-
šplerová. Prosinec je náročnější 
také pro strážníky Městské poli-
cie Litvínov. „Strážníci jsou vždy 

na předvánočních akcích, kde je 
větší shluk lidí. Častěji také kon-
trolujeme parkoviště před nákup-
ními centry. Je ale nutné, aby byli 
více obezřetní i  lidé. Nenechávali 
si v autech cenné předměty, kabel-
ky a telefony. Nenosili peněženky 
jen tak v kapsách a při nákupu si 
hlídali své tašky. Zloději před vá-
nočními svátky bývají aktivnější 
a  lidé jim to v  tom všem shonu 
ještě usnadňují svou neopatrnos-
tí,“ varuje Zdeněk Urban, velitel 
Městské policie Litvínov. Každý 
rok v  prosinci také litvínovští 
strážníci řeší více podvodníků, 

jejichž obětí jsou především se-
nioři. „Množí se pouliční  prodej-
ci, kteří se snaží seniorům vnutit 
nejprve zdarma dárky pro děti 
a vnoučata, pak ale chtějí od se-
niorů peníze. Častěji jsou v  uli-
cích k  vidění také podvodnice, 
které chtějí vykládat z ruky osud. 
Ostražití by měli být lidé rovněž 
v případě charitativních akcí, kdy 
se vybírá do pokladniček na různé 
účely. Tito lidé ve většině případů 
nejsou podvodníci, je ale dobré 
zkontrolovat jejich průkaz a ově-
řit si tak, že peníze skutečně popu-
tují na ten účel, na který byly da-
rovány,“ připomíná dále Zdeněk 
Urban. Prosincovým evergree-
nem je zábavní pyrotechnika. 
„Hlavně děti zkouší pyrotechniku 

celý prosinec. Upozorňuji ale na 
to, že čas pro pyrotechniku je až 
o silvestrovské noci. Dětem pyro-
technika do rukou nepatří vůbec. 
Kupujte pouze pyrotechnické vý-
robky, které prošly řádným testo-
váním bezpečnosti, splňují stano-
vené technické požadavky a  jsou 
vybaveny návodem k  použití 
v češtině! Nákup provádějte pouze 
ve  specializovaných obchodech,“ 
doplnil Zdeněk Urban. Před-
vánoční čas ale vede strážníky 
Městské policie Litvínov také 
k  větší shovívavosti. „Každý rok 
jsme v tomto období tolerantnější 
při posuzování přestupků. Sna-
žíme se je řešit pouze domluvou 
a  lidem spíše pomáhat,“ uzavřel 
Zdeněk Urban.  (pur)

Zemřel starosta 
Boleboře Jan Juřina
Krušné hory a  obce Bole-

boř, Orasín a  Svahová navždy 
ztratily svého velkého zastánce, 
ochránce a  obdivovatele, kte-
rý věnoval jejich prosperitě celý 
svůj dospělý život. Ve věku 86 
let zemřel dlouholetý starosta 
obce Boleboř v  Krušných ho-
rách Ing.  Jan Juřina. Ve vzpo-
mínkách svých sousedů byl ex-
celentním starostou - tvůrčím, 
vzdělaným, moudrým, spraved-
livým, laskavým a  lidsky, spo-
lečensky a  politicky vyzrálým. 

Ctil zákon a  státnost. Měl 

rád lidi, vážil si jich a staral se 
o  ně. Nesnášel lidské bezpráví 
a  malost. Netoleroval lenost, 
pletichy, prospěchářství, sobec-
tví a  pomluvy. Nenaslouchal 

našeptávačům a šel svou cestou 
ku prospěchu obce. Spolu s mís-
tostarostkou paní Ilonou Malou 
a dalšími spolupracovníky vedli 
obec k  jejímu rozvoji a  prospe-
ritě. Byl šťastný, že se obec roz-
růstá o nové rodiny, které si tu 
opravily nebo postavily domky. 
Z  Boleboře, Orasína, Svahové 
se díky němu stala opravdu bo-
hatá obec, nejen penězi na účtu 
či svými pozemky nebo lesy, 
ale především svými lidmi. Své 
kritiky nepodceňoval, ale ani 
nepřeceňoval. Snažil se k  nim 
najít cestu, ale ze svých zásad 
neuhnul. Dával důraz na kultu-
ru a sport v obci, také na krásu 

místa a  společenský život. 
Byl hrdý na sochařské sympo-
zium a letní slavnosti. Byl plný 
odhodlání a  plánů, chuti do 
dokončení rozdělané práce. Ni-
kdy neodešel do důchodu, stále 
pracoval a práce ho naplňovala, 
bavila a těšila.

Je teď jen na  nás, abychom 
jeho odkaz předali dál. Bude dál 
žít v příbězích, které si o tomto 
skvělém muži budeme vyprávět.

Sousedé a přátelé

K  upřímné soustrasti se při-
pojuje rovněž redakce týdeníku 
Homér

LITVÍNOV - K městskému kame-
rovém systému v  Litvínově při-
byl nový kamerový bod. Celkem 
tak na bezpečnost v  Litvínově 
dohlíží třicet kamer. Ta nejno-
vější je u základní školy s rozší-
řenou jazykovou výukou.

Nový kamerový bod dohlí-
ží nejen na zrekonstruované 
víceúčelové hřiště, které zatím 
nebylo od září zprovozněno, 
ale také na část Podkrušno-
horské ulice, na prostranství 
před školou, školní park a  tak 
zvané T20. „Provozujeme měst-
ský kamerový systém nejen pro 
Litvínov. Dohlížíme prostřed-
nictvím kamer také na Meziboří 
a Horní Jiřetín. V obou městech 
je po šesti kamerách,“ uvedl ve-
litel Městské policie Litvínov 

Zdeněk Urban. Obsluha měst-
ského kamerového systému je 
pro strážníky neocenitelným 
pomocníkem. „Velmi často je 
to právě obsluha kamerového 
systému, která si všimne nezvyk-
lého dění, páchání přestupků 
nebo situace, která si žádá pří-
tomnost strážníků či policistů. 
Ověřují také oznámení od ob-
čanů. Například, když někdo 
ohlásí dopravní nehodu, rvač-
ku, ležícího člověka, je to obslu-
ha kamerového systému, která 
událost potvrdí ještě před příjez-
dem hlídky,“ říká dále Zdeněk 
Urban. Nový kamerový bod má 
především zajistit dohled nad 
víceúčelovým hřištěm, které už 
v  minulosti jednou vandalové 
poničili.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ - Krajská zdra-
votní zvýší příští rok mzdy svým 
zaměstnancům. Ve fi nančním 
plánu pro příští rok počítá s ná-
růstem mzdových tarifů o  10 
procent. Ke změně v odměňová-
ní dojde od 1. ledna 2018.

Krajská zdravotní se tak zno-
vu přihlásila k 10% navýšení ta-
rifních mzdových složek, ačkoli 
již loni vládní nařízení k  tako-
vému kroku společnost nezava-
zovalo.  Tento objem mzdových 
prostředků bude tvořen navýše-

ním mzdových tarifů o 10 % pro 
všechny zaměstnance Krajské 
zdravotní.

Nad rámec úpravy mzdových 
tarifů počítá Krajská zdravotní 
s  poskytováním letos zavede-
ných stabilizačních příplatků 
nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům, dále například 
i  se zlepšením odměňování 
u sanitářů a s úpravami, které se 
vážou na nově nastavenou výši 
minimální mzdy.  

(nov)

Pozor, „velký bratr“ vás vidí

Zaměstnancům Krajské 
zdravotní se zvýší plat

Čas vánoční, čas kapesních zlodějů

Pod stromečkem by opuštění pejsci 
z útulku rádi našli konzervy a laskominy

Vedoucí útulku Štefan Horský s třínohou fenkou Ťapkou.
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 zakázková truhlářská výroba z lamina 
a masivu

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné 
a šatní skříně, postele, jídelní stoly, 
věšákové stěny

 kancelářský, hotelový a restaurační 
nábytek

 pergoly, altány, schodiště

 dodávky a montáž interierových 
a vstupních dvěří „Erkado“

 Cenovou nabídku a grafický návrh 
Vám zpracujeme ZDARMA

KONTAKTY: tel.: 608 555 473 www.interyss.cz Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

NAŠE SLUŽBY:

ÚSTECKÝ  KRAJ - V  Ústeckém kraji bude fungovat první protialko-
holní záchytka. Zprovoznit ji se rozhodla Krajská zdravotní v teplic-
ké nemocnici. Záchytných stanic by mělo fungovat ale do budoucna 
v kraji více.

V  areálu teplické nemocnice 
by do budoucna mohla fun-
govat protialkoholní záchytná 
stanice. Po prvním neúspěš-
ném výběrovém řízení právě na 
provozovatele této stanice se na 
přípravě možného provozu zá-
chytky dohodli na společném 
jednání hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček, předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní Jiří Novák a generální ředitel 
společnosti Petr Fiala. Záměr 
projednalo a  schválilo také již 
představenstvo Krajské zdra-
votní. „Snažíme se zprovoznit 
novou záchytnou stanici již od 
roku 2011. Několik let jsme če-

kali na změnu zákona, která by 
nám umožnila tuto službu znovu 
registrovat. Novela již sice vze-
šla v platnost, ale do posledního 
výběrového řízení se nikdo ne-
přihlásil. Ústecký kraj tedy nyní 
hledá nejvhodnější řešení spolu 
s  Krajskou zdravotní, která je 
největším poskytovatelem zdra-
votní péče v  našem kraji,“ uve-
dl po jednání hejtman Oldřich 
Bubeníček. Záchytnou stanici 
v  současné době musí suplovat 
oddělení Emergency v jednotli-
vých nemocnicích, čímž citelně 
zatěžují jejich provoz. „Posky-
tování specifi ckých zdravotních 
služeb je strategickou potřebou 

Krajské zdravotní pro komplexní 
zajištění poskytovaných služeb ve 
stávajícím spektru. Předpokla-
dem pro fungování je zajištění 
kvalifi kovaného zdravotnického 
personálu v  požadovaném po-
čtu,“ zdůraznil předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní Jiří 
Novák.

Celý záměr je zatím zcela na 
začátku a  o  konkrétní podo-
bě provozu se zatím bude ještě 
jednat. Ústecký kraj mezitím již 
vyhlásil druhé výběrové řízení 
na zřízení záchytné stanice. Ani 
tentokrát se do výběrového ří-
zení nikdo nepřihlásil. „Kraj má 
v plánu zřídit do budoucna více 
záchytných stanic. Nyní jsme ale 
velmi rádi, že nám krok Krajské 
zdravotní pomůže s  otevřením 
alespoň té první,“ dodal ještě 
hejtman Bubeníček. (sol)

V Ústeckém kraji vznikne 
první záchytka

MOST - Svatá Barbora, patronka horníků, podle tradice slavnostně 
předávala na konci roku nejvyššímu představiteli města, primátoro-
vi Janu Paparegovi světlo, symbol naděje a lepších zítřků.

Letitá hornická tradice se 
odehrává vždy začátkem adven-
tu. Začíná průvodem se světlem 
svaté Barbory. Členové Spolku 
severočeských havířů, kteří prů-
vod organizují, se spolu s Mos-
tečany vydají do ulice města, 
aby s hornickou patronkou Bar-

borou předali zástupci Mostu 
kouzelné světlo. Jeho prostřed-
nictvím je vidět do budoucnosti 
a má také město chránit po celý 
následující rok. Letošní průvod 
se konal den před zahájením 
vánočních trhů na 1. mostec-
kém náměstí a Společných Vá-

noc partnerských měst Most 
a sousedského německého Ma-
rienbergu. Předání světla mělo 
letos i své napínavé chvilky. 
Svatá Barbora totiž málem své 
světlo nedonesla, protože ces-
tou v  průvodu zhaslo. Naštěstí 
permoníci, její každoroční věr-
ní průvodci, ji zachránili, takže 
mostecký primátor Jan Papare-
ga  i letos kouzelné světlo pře-
vzal. (nov)

Svatá Barbora předala 
primátorovi kouzelné světlo

Primátor Jan Paparega převzal kouzelné světlo od svaté Barbory.

Permoníčci, věrní průvodci.

Světlo, symbol naděje. Průvod prošel i Centralem.
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Naše společnost MAIRYSS s.r.o., která funguje na poli zámečnické výroby a 
provádění rekonstrukcí střešních systémů více jak 10 let, hledá:

ŘEDITELE FIRMY

Požadujeme:

Zájemci ať zasílají životopisy a kontakt na e-mail: ruzickova@mairyss.cz

MOST - Jste svědkem domácího násilí? Víte, že někdo z okolí zaží-
vá partnerské násilí? Chcete vědět, jak můžete pomoci ohroženým 
osobám nebo dětem, které v rodině zasažené násilím žijí? Víte, jaké 
možnosti řešení nabízí česká legislativa? Pak navštivte seminář „Ml-
čení bolí“ na mosteckém magistrátu.

Smyslem semináře „Mlčení 
bolí“ je informovat laickou ve-
řejnost o  poslání intervenčních 
center, rozbourat mýty a  tabu 
kolem domácího násilí a  in-
formovat o  možných řešeních 
domácího násilí. O  tom všem 
a  dalším bude přednášet Mar-
tina Vojtíšková, spoluzaklada-
telka spolku Spirála a  Centra 
krizové intervence pro osoby 

v akutní krizi. Zasadila se o za-
ložení intervenčního centra 
Ústecký kraj a  iniciovala vznik 
Asociace Intervenčních center 
v ČR, jejíž je předsedkyní. Jako 
vedoucí intervenčního centra 
se věnuje terapii, vzdělávání 
odborníků a  dělá vše pro to, 
aby veřejnost dokázala domácí 
násilí včas rozpoznat a promlu-
vit o  něm. Její zásluhou vznik-

la celostátní kampaň „Mlčení 
bolí“, do které se zapojila řada 
známých osobností. Přihlásit se 
můžete nejlépe obratem nebo 
do 12. prosince na e -mailu ma-
nažerky prevence kriminality 
statutárního města Mostu: Ve-
ronika.Loucka@mesto -most.cz.

Seminář se koná 15.  prosin-
ce od 15 do 17  hodin ve velké 
zasedací místnosti mosteckého 
magistrátu. Akce je pořádána 
v rámci projektu MOST - Kurzy 
sebeobrany při Městské policii 
Most. Projekt realizuje statutární 
město Most a je spolufi nancován 
Ministerstvem vnitra ČR.  (sol)

Celostátní kampaň „Mlčení 
bolí“ dorazí do Mostu

To už je znatelné ztišení. 
Je to zároveň výsledek naší úzké 
spolupráce s  Národní referenč-
ní laboratoří pro komunální 
hluk Zdravotního ústavu. Jde 
o  prestižní instituci v  daném 
oboru.  Odpovědnost za namon-
tování tlumivky nese jezdec a or-
ganizátor akce. Pokud tedy při 
kontrole zjistíme, že po okruhu 
jezdí motocykl bez účinné ucpáv-
ky výfuku, vyloučíme ho z  jízd 
do doby, než dojde k  nápravě,“ 
doplnil Jiří Volovecký.

Motocyklů se týká i  sníže-
ní maximálního limitu hluku. 
V  původním provozním řádu 
byl stanoven pro jednostopá 
vozidla na 106 decibelů (dB), 
nově je to o čtyři dB méně, tedy 
102 dB. „Motocykly jsou obecně 
nejhlučnější stroje, jež u  nás na 
okruhu jezdí. I proto se ve snaze 
eliminovat hlukovou zátěž v oko-
lí autodromu na motorky více 
zaměřujeme. Provedli jsme testy 
s tlumivkou výfuku. Ukázalo se, 
že avizované snížení hluku při 
jejím použití lze dosáhnout, na-
víc ztišení jejich provozu je citel-
né,“ dodal Jiří Volovecký.

Autodrom podle něj přistoupil 
k  řadě aktivit ve snaze o  maxi-
mální možné omezení hlukové 
zátěže. V  současné době zvažuje 
vícero možností, avšak je nutné 
ještě prozkoumat veškeré souvis-
losti předtím, než je konkrétně 
aplikuje. „Vedle výše vyjmenova-
ných opatření připravujeme další 
v  návaznosti na dokončení hlu-
kové studie. Už nyní ale můžeme 
říci, že investice do protihlukových 
opatření počítáme v řádech desítek 
milionů korun,“ uzavřel.

Jiří Volovecký také upozornil, 
že autodrom čelí špatně nastave-
nému legislativnímu rámci. Ma-
ximální povolená hranice hluku 
pro provoz na pozemních komu-
nikacích je totiž stanovena až na 
70 dB, kdežto maximální povo-
lená hranice hluku pro provoz 
stacionárního zdroje hluku (kam 
jsou kupodivu zařazeny i závodní 
okruhy) je 50 dB. „Skutečně jsme 
v několika případech překročili hra-
nici 50 dB, nikdy jsme se však nepři-
blížili k hranici 70 dB. S příslušný-
mi odborníky a ministerstvy proto 
intenzivně hledáme možnosti legis-
lativní změny, podle níž by závod-

ní okruhy byly nadále posuzovány 
jako pozemní komunikace s  vyšší 
povolenou hranicí hluku. Jednání se 
vyvíjejí zdárně, možnost legislativní 
úpravy je tak reálná,“ řekl.

Dosažení konsensu podle něj 
také brání nesmiřitelné postoje 
některých obyvatel mostecké 
městské části Souš v sousedství 
areálu autodromu. „Diskuse 
s  řadou sousedů je racionální 
a  posouvá nás kupředu. Uzná-
vají, že autodrom byl vybudo-
ván za účelem pořádání závodů, 
tréninků či testování závodních 
speciálů. Chápou také, že provoz 
autodromu s sebou nese zvukový 
efekt. Bavíme se s  nimi o  tom, 
co všechno můžeme udělat pro 
to, abychom hlukovou hladinu 
ve velké míře snížili. Existuje 
ale také skupina obyvatel v sou-
sedství, která nás štvavou a  po-
mlouvačnou kampaní proti naší 
společnosti záměrně a  cíleně 
očerňuje. Odmítají veškeré naše 
návrhy, podněty či argumenty. 
Domluvit se s  takovými lidmi je 
prakticky nemožné, neboť jejich 
cílem je úplné zastavení provozu 
autodromu,“ konstatoval. (nov)

Autodrom upravil provoz, 
chce maximálně omezit hluk
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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 to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám nový lázeňský válec, 

červené horské kolo. Cena doho-
dou. Tel.: 731 256 461

 ■ Prodám levně dětskou cestov-
ní postýlku, lehátko, chodítko, ko-
čárek golfky. Telefon 606 486 333.

 ■ Koupím staré hračky. Vláčky 
Merkur, stavebnice Merkur, pásá-
ky, autíčka na bowden, indiány 
z NDR, aj. Telefon 608 224 183.

 ■ Prodám efi lační nůžky vhodné 
pro kadeřnictví. Cena dohodou. 
SMS nebo volat: 774 614 980

 ■ Jezdím autem do Prahy a mohu 
někoho svézt. 1-2 místa volné. 
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 ko-
lem roku 1960 včetně kufříkového 
gramofonu. Telefon: 604 103 485 
po 19. hodině

 ■ Mám zhotovené pletené kom-
plety 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 příspěv-
kem pro kočičí útulek Jasmína. Lit-
vínov. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám dámský kabát veli-
kost 46, barva černá, vhodný pro 
zimní počasí, materiál polyester, 
PC 1.800 Kč, nyní 590 Kč. Telefon 
723 085 088.

SEZNÁMENÍ
 ■ Žena hledá kamaráda k sezná-

mení do 66 roků - nekuřáka, Most 
a okolí. Zn. 736 437 711.

 ■ 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  ves-
nice okolí Most, který je sám 
a  zajištěný. Město už mě neba-

ví, 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 za-
hrádku, 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.

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
 ■ Hledám dlouhodobý proná-

jem bytu 0+2 nebo 1+1 větších 
rozměrů v  okolí bl. 612 na Liščím 
Vrchu, mimo přízemí. Spěchá. Te-
lefon 602 930 953.

 ■ Pronajmu byt 3+1 v  centru 
města Most, blízko služby: škola, 
školka, nákupní středisko, zdra-
votní středisko. Domluva možná. 
Telefon: 722 022 714.

 ■ Koupím rodinný dům se za-
hradou, nejlépe samostatně stojící 
v  okrese Most, Louny, Chomutov. 
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK. 
Telefon: 608 263 232

Dámy a pánové. 

Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zam stnání? 

Chybí vám snad idi ské oprávn ní? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohod  uhradíme. 

Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sob  v d t a ozv te se nám.

e

Hledáme idi ky a idi e autobusHledáme idi ky a idi e autobus

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK m st Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

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

JE 
SPRÁVNÝ
...
...
NOVÉ 

 
PRO ROK 
2018

 476 441 857
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V pátek hraje Litvínov 
s Hradcem

Další extraligové domácí 
utkání sehrají hokejisté HC 
Verva Litvínov dnes. Na 
programu je 29. kolo naší 
nejvyšší soutěže a Litvínov 
v  něm přivítá celek Mout-
fi eld HK. Zápas na ledě Zim-
ního stadionu Ivana Hlinky 
v  Litvínově začíná v  17.30 
hodin. 

Lvi přivítají hokejisty 
Lovosic

Další domácí utkání se-
hraje v  krajské lize hokejis-
tů celek Mostečtí Lvi proti 
celku z Lovosic. Stane se tak 
v sobotu 9. prosince od 17.30 
hodin. Vstupné se opět ne-
platí. 

Král na mistrovství ČR 
juniorů v Orlové

Na mezinárodním junior-
ském mistrovství ČR v Or-
lové se představil reprezen-
tant Badmintonového klubu 
Baník Most Jiří Král, který 
hrál o body do světového 
žebřičku.  Nedařilo se mu 
podle představ ani v  jedné 
z disciplín. V singlu prohrál 
ve 2. kole s  šikovným Fran-
couzem Lamblotem. V deblu 
pak s Vajsejtlem nestačili v 1. 
kole na německý pár Holt-
schke – Wagner.

Hokejistky přehrály 
na svém ledě Kladno

Vysokým vítězstvím skon-
čilo další domácí vystoupení 
týmu litvínovských hokejis-
tek. Ty přivítaly na svém ledě 
Kladno, které vyprovodily 
výsledkem 6:2. Branky vítěze 
střílely: Chmelová 3, Kalová, 
Horáková, Bublová. 

Dva zápasy juniorů 
na domácí půdě

Dvě domácí utkání v tom-
to týdnu čekají tým juniorů 
HC Litvínov. Ve čtvrtek se 
představil proti Plzni a v so-
botu 9. prosince změří síly 
s celkem Českých Budějovic. 
Zápas začíná v 16 hodin. 

 Dvojutkání starších 
minižákyň v hale

Sportovní hala v  Mostě 
bude v neděli dějištěm dvoj-
utkání starších minižákyň 
BK Baník Most U13 v  ob-
lastním přeboru basketbalu. 
V  obou případech bude je-
jich soupeřem BK Horejsek 
Děčín. První utkání začíná 
v 10 hodin, odveta pak ve 12 
hodin. 

 Republikové fi nále 
školních klubů

Po dva dny probíhalo 
v  mostecké sportovní hale 
fi nále mistrovství republiky 
školních sportovních klubů 
v  házené dívek. Startovalo 
při něm šest týmů, přičemž 
pořádající město reprezen-
tovalo družstvo Podkrušno-
horského gymnázia Most. 
Vítěz si vybojoval právo star-
tu na turnaji v Kataru. 

 (jak)

Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:

Ivan Kalina
Útočník. Narozen: 21. 11. 

1995. Výška 177 cm. Váha 95 
kg. Začínal v sezoně 2009 – 
2010 v týmu HC Litvínov U16, 
kde působil i v  nadcházejícím 
ročníku. Poté přešel do C Lit-
vínov U18 a v  jeho dresu pů-
sobil dvě sezony. Sezonu 2013 
– 2014 zahájil v  HC Litvínov 
U20, ale dokončil v  HC Most 
U20. V  následujícím ročníku 
hrál ještě v  Mostě, aby sezonu 
2016 – 2017 odehrál v  americ-
ko – kanadské GMHL v týmech 
Parry Sound Islanders a Sequin 

Huskies. V dresu týmu Mosteč-
tí Lvi odehrál zatím šest utkání 
a vstřelil dvě branky.  (jak)

LITVÍNOV – Třetí zápas v  řadě 
bez bodů. To je bilance prvoli-
gového týmu fl orbalistů litví-
novského SK Bivoj. Po minulém 
domácím krachu s  Petrovicemi 
a Karlovými Vary tentokrát Bi-
vojové venku nestačili na Ha-
ttrick Brno a podlehli na jeho 
půdě 5:7.

„Dneska byl náš výkon sice 
lepší než v  minulých zápasech, 
ale až od druhé třetiny, a to zřej-
mě rozhodlo,“ řekl k  průběhu 
duelu s Brnem hrající trenér 
Litvínova Daniel Hulič. Právě 
první třetina určila ráz zápasu, 

Moravané v  ní gólově udeřili 
hned čtyřikrát.

„V  dnešním divokém zápase 
jsme odehráli směrem dopředu 
slušně, dozadu musíme být po-
zornější a koncentrovanější ve 
vypjatých chvílích zápasu. Jsme 
rádi, že jsme zápas zvládli,“ řekl 
brněnský kouč Marek Fiala.

Bivojové byly ještě nedávno 
třetí vtabulce druhé nejvyšší 
soutěže. Po další ztrátě se pro-
padli pořadím dolů, na šestou 
příčku. V  následujícím zápase 
bude hrát Litvínov 16. prosince 
od 20.00 hodin v Havířově. (jak)

MOST – Mostecké Středisko volného času hostilo mistrovství ČR 
v billiard-hockeyi šprtci a v air-hockeyi. Nejúspěšnějším týmem billi-
ard-hockeyové části byl BHK Orel Boskovice, jehož členové v čele 
s Jakubem Davidem kompletně ovládli medailové pozice v katego-
rii mužů. Zlato pro tento tým vybojovala v kategorii žen také Petra 
Zajíčková. Domácí bodovali v mládežnických kategoriích. 

Mezi mladšími žáky zvítě-
zil Ondřej Matura (Netopýři 
Most). Druhou příčku obsa-
dil David Kučera (BHC 15. ZŠ 
Most), který si zároveň odnesl 
i trofej pro vítěze Českého po-
háru mezi mladšími žáky. Bronz 
v téže kategorii vybojoval David 
Klíma z Meziboří. V kategorii 
juniorů obsadil třetí místo Ma-
tyáš Vaníček (BHC StarColor 
Most B).

V air-hockeyi se Mostečtí 
radovali ze dvou mistrovských 
titulů díky Janu Kusému v ka-

tegorii juniorů a Ladě Semové 
v kategorii žen. Oba si tak zajis-
tili účast na mistrovství Evropy 
2018 na Slovensku. V kategorii 
mužů a družstev slavili úspěch 
účastníci z jižní Moravy.

Na zabezpečení akce se fi -
nančně podílely Ústecký kraj 
a statutární město Most. Prosto-
ry a další zázemí poskytl spolu-
pořadatel akce, Středisko volné-
ho času Most. Výsledky: 

OZP mistrovství ČR – billi-
ard-hockey šprtec – muži: 1. 
Jakub David, 2. Dominik Fiala, 

3. Vít Vondál (všichni BHK Orel 
Boskovice). Ženy: 1. Petra Za-
jíčková (BHK Orel Boskovice), 
2. Markéta Cibulková (Prague 
NHL), 3. Michaela Grabinská 

(Šprtmejkři Ostrava). Juioři: 1. 
Adam Syrůček (Manver Pečky), 
2. Simon Kaňa (Gunners Břec-
lav), 3. Matyáš Vaníček (BHC 
StarColor Most B). Starší žáci:1. 

Matěj Krmíček (Gunners Břec-
lav), 2. Vojtěch Brauner, 3. Pa-
trik Tirpák (oba Fluke Kohou-
tovice). Mladší žáci:1. Ondřej 
Matura (Netopýři Most), 2. Da-
vid Kučera (BHC 15.ZŠ Most), 
3. David Klíma (KSH ZŠ Me-
ziboří). Pohár Bilfi nger – mist-
rovství ČR – air-hockey – muži: 
1. Jaromír Procházka (Neofi -
ght Brno), 2. Ladislav Šustáček 
(SHL Brno), 3. Matouš Louč-
ka (Gunners Břeclav). Ženy: 
1. Lada Semová (Black Sharks 
Most), 2. Denisa Danielová (Ne-
ofi ght Brno), 3. Karolína Slád-
ková (Lejdýs Most). Junioři: 1. 
Jan Kusý, 2. Lukáš Doležal (oba 
Black Sharks Most), 3. Simon 
Kaňa (Gunners Břeclav). Druž-
stva:1. Gunners Břeclav, 2. SHL 
Brno, 3. Břeclav Tygři. (has, jak)

MOST - Nejvyšší ženská házenkářská soutěž i Evropský pohár se 
rozběhnou až po Novém roce a reprezentantky si mezitím plní své 
povinnosti v národním družstvu na mistrovství v  Německu. Tým 
Černých andělů ale trénuje bez přestávky na plné obrátky. 

„Házenkářské hodiny se u nás 
rozhodně nezastavily, ačkoli mo-
mentálně to máme trochu složi-
tější. Kromě čtyř českých repre-
zentantek je pryč také Simona 
Szarková se slovenskou reprezen-
tací a připočítat musíme i juni-
orskou a dorosteneckou repre-
zentaci. Dohromady tedy čtyři 
různé skupiny, kam se nám hráč-
ky rozprchly,“ vypočítal trenér 
Černých andělů Peter Dávid. 
Výhodou ale podle jeho slov je, 
že juniorská i dorostenecká re-
prezentace se v přípravě s žen-

skou reprezentací úplně nekryjí, 
takže všechny hráčky nejsou 
pryč současně. 

„Pracujeme tedy v modelu, 
který využíváme v těchto přípa-
dech vlastně už běžně, tedy spo-
jujeme tréninky zbytku A týmu 
se staršími dorostenkami, jichž 
část dnes už v áčku běžně hraje,“ 
doplnil trenér. 

Rozhodně prý ale nejde 
o oddechové tréninky, naopak. 
„Jedeme ve velkých obrátkách 
a obrazně řečeno se tímto způ-
sobem dobíjejí baterky týmu, ale 

nikoli v kondici, ale v dynamice. 
Všechny tréninky jsou házen-
kářské, zaměřujeme se v nich 
především na dynamiku nohou, 
což je jedna z věcí, kde se ještě 
můžeme zlepšovat. Možná by se 
dalo říct, že v tomto období jsou 
tréninky ještě náročnější, pro-
tože se není třeba na nic šetřit 
a můžeme jet naplno,“ vysvětlil 
Peter Dávid. 

Ještě do Vánoc odehrají mos-
tecké házenkářky doma utká-
ní čtvrtfi nále Českého poháru 
proti Zlínu, kterým se pro le-
tošní rok rozloučí s domácími 
fanoušky. Pokud v tomto zápase 
uspějí, čeká je těsně po vánoč-
ních svátcích turnaj Final4 Čes-
kého poháru.  (jak)

LITVÍNOV – Klub HC Verva Lit-
vínov získal posilu do obrany, 
když se dohodl s Bílými Tygry 
Liberec na hostování obránce 
Jiřího Hunkese v Litvínově. 

„Brněnský odchovanec působil 
naposledy v Pardubicích a v Lit-
vínově bude hrát do konce této 
sezony,“ oznámil klub. Zároveň 
HC Verva uvolnil do sousední-
ho Chomutova na hostování do 
konce sezony obránce Stanisla-
va Dietze.

„Chtěli jsme oživit hru Standy 
Dietze, který nezapadl do na-
šeho obranného systému podle 
představ a nedařilo se mu tak, 
jak jsme očekávali my i on sám. 
Proto jsme připravovali trejd. Vě-
říme, že změna pro něj může být 
oživením. Z možností náhrady, 
které se nabízely, si trenéři vybra-
li Jiřího Hunkese,“ řekl k výmě-
ně generální manažer HC Verva 
Litvínov Robert Kysela.

„Z toho, co připadalo v úva-
hu, se nám příchod Jirky Hun-
kese zdál jako nejlepší. Znám ho 
z Popradu, kde jsme spolu rok 
působili, ještě spolu s Karlem Pi-

lařem,“ prohlásil na adresu nově 
příchozího beka kouč Radim 
Rulík.

Hunkes debutoval v extralize 
již v 18 letech v sezoně 2002 - 
2003 v dresu Třince, kam přešel 
v dorostu z Brna. Odehrál za 
Oceláře v nejvyšší soutěži čty-
ři sezony. Poté působil rok ve 
Finsku (Rauma a Lahti) a čtyři 
roky v Liberci (krátce i v Mladé 
Boleslavi). Sezonu 2011 - 2012 
hrál KHL v Popradu a rok na to 
ve Lvu Praha. V Praze nastoupil 
sedmkrát i za Spartu.

Pak se vrátil do Liberce a roč-
ník 2014 - 2015 strávil v Togli-
atti v KHL. Další dvě sezony 
pak působil v německé DEL ve 
Schwenningenu, v úvodu této 
v Pardubicích. V české Tipsport 
extralize odehrál téměř 450 zá-
pasů, v nichž zaznamenal více 
než stovku kanadských bodů 
(25 + 88).  Reprezentoval ve 
všech mládežnických kategori-
ích i v A týmu, kde odehrál tucet 
zápasů. Účastnil se MS do 18 let, 
odkud má bronzovou medaili. 

(jak)

Tři republikové tituly ve stolním hokeji zůstaly v Mostě 

Bivoj opět nebodoval, 
prohrál v Brně

Tréninkové hodiny Černých 
andělů se nezastavily

Hunkes posilou Vervy, 
Dietz zamířil do Chomutova

MOST - V sobotu 2. prosince  proběhl v mostecké sportovní hale 22. 
ročník mezinárodního turnaje v kickboxu CHRISTMAS CUP 2017. 
Turnaj je pořádán jako součást Světového poháru pod záštitou Čes-
kého svazu sebeobrany a světové federace bojových umění SFBU. 
Hlavním pořadatelem turnaje jsou mostečtí SK LEON společně 
s Kung-fu Centrem.

Do sportovní haly v Mostě 
přijelo zápasit 165 závodníků 
z 23 oddílů ze 4 zemí Evropy 

(Česko, Slovensko, Chorvatsko 
a Německo). „Diváci mohli vi-
dět celkem 213 vzájemných du-

elů napříč celým spektrem dis-
ciplín kickboxingu. Soutěžilo se 
v disciplínách K1, Fullcontact, 
Kick Light, Lightcontact, Point-
fi ghting a Stužkovaná Ribbons 
Getting. Naši závodníci během 
turnaje získali 24 cenných kovů, 
z toho 10x zlato, 7x stříbro a 7x 
bronz,“ řekl pořadatel akce SK 
LEON Petr Václavík. (nov)

SK LEON Výsledky

LIGHTCONTACT 
1. MÍSTO Piskač Josef
2. MÍSTO Průša Kryštof
2. MÍSTO Dach Jiří 
2. MÍSTO Hauser Michal
3. MÍSTO Adam Jiří
 
POINTFIGHTING 
1. MÍSTO Marková Jůlia
1. MÍSTO Havel Matěj

1. MÍSTO Průša Kryštof
1. MÍSTO Průša Kryštof
1. MÍSTO Svetlák Lukáš
2. MÍSTO Borovská Ráchel
2. MÍSTO Zuda Štěpán
2. MÍSTO Zuda Štěpán
2. MÍSTO Hauser Michal
3. MÍSTO Adam Jiří
3. MÍSTO Hauser Michal
3. MÍSTO Dach Jiří

STUŽKOVANÁ 
1. MÍSTO Havlová Elen
1. MÍSTO Balůch Pavel
1. MÍSTO Havel Matěj
1. MÍSTO Bihun Tomáš
3. MÍSTO Adam Jiří
3. MÍSTO Matyáš Vítek 
3. MÍSTO Průša Kryštof

CHRISTMAS CUP 2017
Petr Václavík (vlevo) a trenér Vojtěch Brzoň (vpravo) se svými svěřenci.
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MOST – Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci areálu Nemoc-
nice Most, s níž začala s  nástupem nového představenstva v  roce 
2014. Zásadní investiční akcí, kterou Krajská zdravotní realizovala 
v letech 2014 – 2015, byla rekonstrukce pavilónů nemocnice Most, 
včetně optimalizace vnitřních prostor, a to za zhruba 150 milionů 
korun, s významnou fi nanční podporou Ústeckého kraje. 

V loňském roce se podařilo 
dokončit rekonstrukci porodni-
ce a její stanice šestinedělí, a to 
za přispění těžební společnosti 
Pavla Tykače. Letos se otevřelo 
zcela nové oddělení následné 
intenzivní péče a dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské péče 
(NIP a DIOP) a zrekonstruo-
valo stávající WC pro veřejnost 
v budově B. 

Významnou investiční akcí, 
kterou se rovněž letos podařilo 
zrealizovat, je také zřízení no-
vých parkovacích ploch pro 186 
osobních automobilů včetně 
příjezdové komunikace, veřej-
ného osvětlení ad. 

Vybudováním parkoviště pro 
zaměstnance za pavilonem B se 
uvolnily kapacity pro parkování 
návštěvníků nemocnice. Bez-
platný zkušební provoz byl za-
hájen 1. listopadu, a to formou 
vjezdových výjezdových bran 
a terminálů včetně tří automa-
tických pokladen. Celková hod-
nota přesáhla 11 milionů korun. 

Od 1. prosince byl zahájen 
placený provoz, který se však 

netýká držitelů parkovacího 
průkazu pro osoby se zdravot-
ním postižením. 

 CO JE JEŠTĚ V PLÁNU?

Nové parkoviště pro 
veřejnost  

Vyhlášení veřejné zakázky 
na projektovou dokumentaci 
pro zřízení nových parkovacích 
ploch mezi objekty F a C a před 
budovou G je v přípravě. Zámě-
rem je vybudování parkoviště 
s 32 parkovacími stáními pro 
osobní automobily včetně par-
kovacích stání pro ZTP. Řešena 
zde bude i příjezdová komuni-
kace, zpevnění ploch a veřejné 
osvětlení. Dojde také k rozšíření 

parkovacích ploch před budo-
vou G. Nové parkoviště by moh-
lo u nemocničních pavilonů stát 
do 25 týdnů od podpisu smlou-
vy na realizaci veřejné zakázky. 

Lékárna se stěhuje do 
prvního patra

K přemístění veřejné čás-
ti Nemocniční lékárny dojde 
v rámci budovy A z přízemí do 
prvního patra, kde proběhnou 
nutné úpravy vnitřních prostor. 
Zlepší se tak dostupnost lékárny 

klientům. V současné době je 
podepsaná smlouva o dílo s vy-
braným uchazečem. Zahájení 
prací, které by si měly vyžádat 
více než tři miliony korun, se 
plánuje ještě tento měsíc. Hoto-
vo by mělo být do 12 týdnů. 

Revitalizace plicního 
pavilonu

Předmětem této akce bude 
výměna oken, zateplení objek-
tu včetně nové střechy. Cena 
veřejné zakázky je téměř čtr-

náct milionů korun. V tuto 
chvíli probíhají přípravné práce 
a koordinace provádění úprav 
za provozu plicního oddělení. 
Termín pro dokončení je 20 
týdnů, přičemž dokončení pra-
cí bude závislé na klimatických 
podmínkách. 

Nové vstupy na 
dětskou pohotovost 

a schodiště
Předmětem této akce je de-

molice vstupních lávek do bu-
dovy A polikliniky a výstavba 
ocelového schodiště a výtahu. 
Důvodem je havarijní stav těch-
to lávek. V současné době je 
před podpisem smlouva o dílo. 
Zahájení prací se předpokládá 
ještě v  prosinci 2017. Cena by 

měla vyšplhat na tři miliony 
a osm set tisíc korun. Doba re-
alizace 12 týdnů. 

Magnetická rezonance
V současné době se zpraco-

vává studie pro zřízení nového 
pracoviště magnetické rezo-
nance (více jsme informovali 
v minulém vydání) v prostorách 
1. patra pavilonu A (v prostoru 
současné nemocniční lékárny). 
Probíhá také veřejná zakázka 
na zpracování projektové do-
kumentace. Termín pro podá-

ní nabídek je do 18. 12. 2017. 
Maximální termín realizace 
projektu je 18 týdnů od podpisu 
smlouvy.

Změny na ortopedii
Rekonstruovat a sloučit by se 

mělo i oddělení ortopedie. Jed-
ná se o rekonstrukci stávajících 
prostor oddělení neurologie pro 
sloučení stanic oddělení ortope-
die v 9. patře. Celkově je navr-
ženo 16 dvoulůžkových pokojů 
a 3 jednolůžkové nadstandardní 
pokoje s celkovou kapacitou 35 
lůžek. Dále je zde počítáno se 
zázemím pro personál, sklady 
a WC. Projektová dokumentace 
na sloučení oddělení ortopedie 
je dokončena.  Předpokládané 
náklady stavby 9 600 000 Kč. 
V souvislosti se sloučením orto-

pedie dojde k rekonstrukci stá-
vajících nevyužívaných prostor 
v 8. patře, do kterých bude nově 
umístěn neurologický komple-
ment, čímž budou uvolněny 
prostory pro sloučení stanic od-
dělení ortopedie. Předpokláda-
né náklady stavby 7 200 000 Kč.

Více lůžek na 
Zahražanech

V plánu je také zřízení nové-
ho oddělení lůžkové rehabilita-
ce v Zahražanech. V rámci této 

zakázky přibude 30 lůžek na 
odd. rehabilitace. Dále vznikne 
ambulance rehabilitace, lékař-
ské pokoje, tělocvična a nová 
ergoterapie. Na akci byla již vy-
hlášena veřejná zakázka. Před-
pokládaná hodnota je zhruba 
22 milionů korun. Předpoklá-
daná doba realizace je 20 týdnů 
od zahájení. 

Nová ambulance na 
dětském oddělení

Vybudování nových ambu-
lantních prostor včetně zřízení 
administrativního zázemí pro 
Dětské a dorostové oddělení. 
V  současné době probíhá hod-
nocení veřejné zakázky, jejíž 
cena je 4 800 000 korun. Před-
poklad zahájení stavebních pra-
cí je v prosinci 2017. Kromě této 
akce se na dětském a dorosto-
vém oddělení v pavilonu C plá-
nuje i komplexní reorganizace 
oddělení, zejména ve 3., 5. a 7. 
nadzemním podlaží a to včetně 
rekonstrukce otopné soustavy 
pavilonu C. Nyní se dokončuje 
studie záměru. Předpokládané 
náklady jsou 50 milionů Kč.

Rekonstrukce JIP 
a nová recepce

Předmětem je rekonstrukce 
stávající JIP chirurgického od-
dělení v budově B ve 3. patře. 
Dále se počítá s rekonstrukcí 
chirurgických ambulancí v bu-
dově A, kdy má dojít ke vzniku 
recepce pro pacienty, revitali-
zaci stávajících prostor (nové 
podhledy, podlahy, malování) 
a nové silnoproudé rozvody 
a rozvody ZTI. V současné době 
probíhá příprava zadání pro vý-
běr zpracovatele realizační pro-
jektové dokumentace.   (sol)

Změny v Nemocnici Most 
VE VELKÉM STYLUVE VELKÉM STYLU

„První dvě hodiny parková-
ní pro všechny budou zdarma, 

každá další hodina bude 
zpoplatněna částkou 15 Kč. 

Tuto variantu vyhodno-
tíme. Možná, že se ukáže, 
že dvě hodiny pacientům 
na vyšetření nestačí. Pak 
bychom tuto novou sku-

tečnost zohlednili,“ 
uvedl předseda 
představenstva 

Krajské zdra-
votní Jiří 

Novák.

Nové parkovací plochy vzniknou Nové parkovací plochy vzniknou 
brzy i u pavilonů F, C a G.brzy i u pavilonů F, C a G.

Na „novém“ parkují i zaměstnanci za budovou B.Na „novém“ parkují i zaměstnanci za budovou B.

Na Zahražanech se Na Zahražanech se 
dočkají nových lůžek.dočkají nových lůžek.

Rekonstruované sociální zařízení v pavilonu B pro veřejnost ve vandaluvzdorném provedení.Rekonstruované sociální zařízení v pavilonu B pro veřejnost ve vandaluvzdorném provedení.

Návrh pro nový „plicní“ pavilon.Návrh pro nový „plicní“ pavilon.

Okna v budově Okna v budově 
plicního potřebují plicního potřebují 

výměnu už jako sůl.výměnu už jako sůl.


