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Nemocnice v Mostě dostala pro miminka „hlídače“
MOST – V prostorách dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most se uskutečnilo slavnostní předání nových monitorů dechu.
Jedná se o přístroje, které pomáhají předejít úmrtí dítěte na syndrom náhlého úmrtí kojenců, tedy selhání dechu, dušení či dávení
během spánku.
Deset monitorů dechu předala tento týden do rukou primáře dětského a dorostového
oddělení Jiřího Biolka ředitelka
Nadace Křižovatka Štěpánka
Pokorníková. „Tyto přístroje dostáváme od Nadace opakovaně,
protože se mohou používat vždy
jen po dobu dvou let. Pak se
musí obměnit a díky Nadaci se
to daří již několik let, “ poděkoval za nové přístroje Jiří Biolek.
Podle primáře je pro oddělení
optimálních kolem deseti až
patnácti takových monitorů.
„Je vcelku běžné, že tyto alarmy
bývají v některých případech
falešné, což sice může maminky vystresovat a záchranky sem
k nám často vozí zcela zdravé
děti, ale žádný přístroj není dokonalý. Je lepší, když přístroj
upozorní byť falešně, než kdyby
tomu bylo naopak – takže smysl
rozhodně mají,“ popsal zkušenosti s těmito „hlídači dechu“
primář Biolek.
Nadace Křižovatka poskytla
v těchto dnech celkem třiatřicet nových monitorů dechu
v hodnotě více než devadesát

osm tisíc korun pro miminka
hospitalizovaná na dětských
odděleních nemocnic Krajské
zdravotní. Deset z nich bylo určeno pro mosteckou nemocnici,
dvanáct přístrojů převzali lékaři
ústecké Masarykovy nemocnice, pět monitorů dechu získali
v Nemocnici Děčín a šest v Nemocnici Chomutov.
Nadace Křižovatka funguje od roku 1995. Za tu dobu
předala monitory dechu za téměř 29 milionů korun do 80
nemocnic v celé ČR. „Přístroje
neustále obměňujeme a je to pro
nás takový nekonečný příběh,
kdy se neustále snažíme shánět
další a další prostředky a díky
sponzorům se nám to daří. Nadace Křižovatka poskytuje také
i výpůjčky monitorů dechu.
Maminky, které si vlastně o tuto
službu samy řekly, si je mohou
vypůjčit z nemocnic i domů. Ve
výpůjčkách máme dnes kolem
osmi tisíc monitorů. I z těchto
čísel je patrné, že je o ně velký
zájem,“ uvedla ředitelka Nadace Křižovatka Štěpánka Pokorníková.
(sol)

Milí čtenáři,
příští číslo týdeníku
Homér vyjde
12. ledna 2018.
 Průvod v Seiffenu
SEIFFEN – Německé
město Seiffen zve v
sobotu 16. prosince
od 15.30 hodin do
hotelu SeiffenerHof.
Uskuteční se velký
průvod horníků. Mimo

ÚSTECKÝ KRAJ
PF 2018

jiné bude k vidění
na čtyři sta různých
masek a převleků. Na
konci průvodu zábavný
program.

Uzavírka u muzea skončila,
ale jen dočasně!
MOST – Řidiči mohou opět sjíždět u muzea na čtyřpruh a od
Prahy směřovat po přemostění
do Mostu. Uzavírka sice skončila, ale bez objížděk tu budeme
moci jezdit jen do března 2018.
Zprůjezdnění nájezdového
ramene u mosteckého muzea je
totiž jen provizorní. Přemostění
u muzea se znova uzavře v příštím roce. Tentokrát i nájezd do
Mostu na protilehlé straně, ze
směru Litvínov a Chomutov.
„Provizorní zprovoznění nájezdového ramene bude trvat až do
31. 3. 2018. K tomuto datu se
uzavřou veškeré nájezdy a sjezdy na stávající přemostění silnice
I/13, a to s ohledem na výstavbu
okružní křižovatky. Uzavírka
bude tedy úplná. Běžná doprava bude odkloněna, průjezd
bude zajištěn pouze pro složky
integrovaného záchranného systému,“ informoval Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí,
které stavbu zajišťuje. Okružní
křižovatka by se tu měla budovat
v průběhu roku a to až do konce června 2018. Uzavírka frek-

ventovaného úseku potrvá čtvrt
roku a bude znamenat stejné objížďky, jako museli absolvovat řidiči až doposud. Pro řidiče, kteří
pojedou do Mostu od Litvínova
či Chomutova, budou muset
pokračovat po komunikaci I/13
až k vjezdu pod mosteckým
Tescem či ještě o pár stovek metrů dál, za mosteckým nádražím.
Jak nový most, tak i nová
okružní křižovatka jsou součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské Radčice,
s níž se začalo koncem uplynulého roku. Její dokončení,
vzhledem k náročnosti terénu
se může oproti původním plánům i prodloužit, a to i přes to,
že ministerstvo ujišťuje, že cílem
investora i dodavatele je dokončit dílo v dohodnutém termínu.
„Termín dokončení stavby silnice
je podle smlouvy v březnu 2021.
Zároveň jsou v současné době
zpracovávány technické materiály a není vyloučeno, že na jejich
základě dojde k posunu dokončení stavby,“ připouští mluvčí
Jakub Vintrlík.
(sol)

 Čertovská show
MOST – V neděli 17.
prosince projde měs-

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, nejlépe se
svými nejbližšími, a do dalšího roku hodně zdraví, pohody
a štěstí nejen v pracovním, ale i osobním životě.
Těším se na Vás zase v roce 2018.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

tem průvod nejděsivějších čertů vůbec. Show

Uzavírka přemostění skončila. Koncem března 2018 se ale silnice
znovu uzavře, a to i včetně vjezdu do Mostu.

se koná na 1. náměstí
od 18 hodin. Vstup
zdarma.
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komunální politika

Aquadrom otevřel dříve, ale
tobogány zatím mimo provoz
MOST – Bazénová hala na Aquadromu se otevřela dříve. Na nové
světelné tobogány, které budou velkým hitem a atraktivní novinkou, si budou muset milovníci vodních hrátek ale ještě chvíli počkat.
Radní na svém posledním
jednání schválili dodatečné stavební práce při zakázce na dodávku a montáž tobogánů. „Po
demontáži původních tobogánů
a odkrytí podkladových vrstev
se totiž zjistilo, že zakryté nosné a podkladní konstrukce jsou
značně narušené. Bude proto
nutné je odstranit a provést jejich sanaci,“ zdůvodnila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Dodatečné
stavební práce si vyžádají navýšení zhruba 349 tisíc korun.
Ačkoliv se objevily nečekané
překážky v souvislosti s instalací nových tobogánů, kvůli
nimž byla i uzavřena bazénová
hala, prodloužení uzavírky na
Aquadromu si nevyžádaly. „Otevřeli jsme bazénovou halu ještě
dříve, než se původně avizovalo.
Práce běžely podle předpokladů a žádný zádrhel z hlediska
opětovného koupání nehrozil.
Tobogány jsou ale momentálně ještě uzavřeny, protože se na
nich pracuje ještě z venkovní
části,“ uvedl vedoucí provozu
na Aquadromu Miroslav Svobo-

da. Podle předpokladů by se na
nich mohli návštěvníci svézt ještě před vánočními prázdninami.
Tobogány by měly být pro plavce a všechny milovníky vodních
hrátek velkou atrakcí a příjemným překvapením. Budou modernizované, s optickými a elektronickými efekty. „Jsme rádi,
že můžeme veřejnosti nabídnout

další zkvalitnění a rozšíření našich služeb a doufáme, že se budou našim návštěvníkům líbit
a novinku přivítají,“ komentuje
ředitel Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček.
V příštím roce je na Aquadromu v plánu kompletní výměna
zdejší dlažby. Ta by se ale měla
realizovat během prázdninové odstávky bazénové haly
a v době, kdy bude pro veřejnost
otevřen venkovní areál s letními
bazény.
(sol)

Na Aquadromu už se můžete koupat, na tobogánech se svezete později.

Průzkum na Šibeníku skončil: odhalil
zásobárnu válečné munice
MOST – Archeologický průzkum na Šibeníku skončil. Místo, kde
bude už v příštím roce stát lanové městečko, bylo vyčištěno od válečné munice. Archeologové ale upozorňují na další nebezpečný
„arzenál“ v největším městském parku.
Už na jaře by se mělo začít
s výstavbou nového 3D bludiště na Šibeníku. Výstavbě lanové
atrakce ale předcházel archeologický průzkum, který trval
několik týdnů a byl v současné
době už ukončen. Šibeník, spolu s dalšími oblastmi v Mostě,
byl totiž v minulosti vojenským
prostorem. Na Šibeníku stála za
druhé světové války protiletadlová baterie a byly zde trhací
jámy na likvidaci poválečné
munice. To byl i hlavní důvod,
proč město nechalo archeology
území, kde se bude rozprostírat
lanové městečko, prozkoumat.
„Udělali jsme průzkum bezpro-

středně pod dětským hřištěm.
Tam, kde budou nosné pilíře
bludiště, přesně zasahují do míst
bývalé trhací jámy. Podle předpokladů se zde také odhalila
válečná munice, kterou si od nás
převzala policie a prošla likvidací. Soupis všeho, co jsme zde nalezli, jsme přednesli v závěrečné
zprávě magistrátu,“ uvedl Petr
Čech z Archeologického ústavu
AV ČR.
Munice, kterou archeologové na Šibeníku nalezli, se
považuje podle archeologa za
rizikovou a další obdobný muniční „arzenál“ se prý nachází
jen kus od budoucího lanového

centra. „Pár metrů od plánovaného dětského hřiště začínají
další trhací jámy, kde je ukrytá
stejná, nevybuchlá munice také.
Proto chceme jednat s magistrátem a informovat je o tom,
jaké jsou další možnosti,“ informoval dále Petr Čech. O jak
vážné riziko se jedná, vzhledem k budoucí výstavbě, a tím
i zatížení místa návštěvností
obyvatel, zejména i dětí, nikdo zatím netuší. „Nikdo neví,
co tato munice může způsobit.
Může tu ležet roky a stát se nic
nemusí… Nachází se zhruba
metr a půl až dva metry pod
zemí. Protože ji i policie považuje za velmi rizikovou, bylo by
rozumné, aby se věc dál řešila
a nenechala usnout. Jednání
povedeme nejen s magistrátem
města a policií, ale také s Mini-

sterstvem obrany – Vojenským
historickým ústavem a Bezpečnostní radou kraje. Zda se
bude pokračovat s pročišťováním tohoto území i dál, musí
ale rozhodnout magistrát. Tyto
pozemky jsou města a to je za
ně zodpovědné,“ varoval před
možným nebezpečím archeolog. Podle primátora Mostu
Jana Paparegy bude zmíněnou
záležitost město ještě řešit. „Věc
řešit budeme a usnout ji rozhodně nenecháme. Budeme jednat se všemi zainteresovanými
složkami, tedy archeology i policií. Věřím, že najdeme optimální řešení, o kterém budeme
následně veřejnost informovat.
Naším zájmem je, aby Šibeník
mohli lidé i nadále bez obav využívat ke sportu i rekreaci,“ řekl
mostecký primátor.
(sol)

Taxík Maxík vyrazí do ulic už 2. ledna
MOST – Už 2. ledna vyrazí za seniory a hendikepovanými občany
speciální sociální auto Taxík Maxík. Primátor Mostu Jan Paparega
předal na Vánoční trzích 10. prosince symbolický klíč od vozu řediteli Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Danielu Dunovskému.
Služba Taxi Maxi je určena
lidem nad 70 let a zdravotně
znevýhodněným občanům (držitelům průkazů ZTP či ZTP/P)
s trvalým pobytem v Mostě,
včetně Čepiroh, Rudolic, Souše, Starého Mostu, Velebudic
a Vtelna. Ti mohou tuto sociální taxislužbu využít za zvýhodněných podmínek. Za cestu
taxíkem zaplatí totiž pouze 30
korun. S přepravovanou osobou
může jet jako doprovod jeden
člověk, a i ten zaplatí za dopravu
uvedenou částku.
Taxík Maxík začátkem prosince vedení města převzalo
v Praze od Nadace Charty 77
a o víkendu bylo představeno
široké veřejnosti na Vánočních
trzích v Mostě. Symbolický klíč
od vozu převzal od primátora

Jana Paparegy ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Livínova Daniel Dunovský. Slavnostního aktu předání v Praze,

ga, náměstkyně Markéta Stará
a náměstek Marek Hrvol. Za
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova, který bude službu
seniorům a hendikepovaným
poskytovat, ředitel podniku Daniel Dunovský a náměstek David Jehlička.
Taxík Maxík je zvýhodněná taxislužba určená seniorům

nebo tělesně postiženým, které je doveze například k lékaři
nebo na setkání s přáteli. Jedná
se o společný projekt Konta Bariéry Nadace Charty 77 a lékáren Dr. Max. V Mostě jej bude
provozovat dopravní podnik
a na jeho provoz bude přispívat
město Most.
(nov)

Služba bude v provozu ve
všední dny od 7 do 15 hodin
a objednat ji je třeba telefonicky nebo mailem nejméně
jeden pracovní den předem.
Službu lze objednat na telefonním čísle 778 76 76 76
nebo e-mailem na: taxikmaxik@dpmost.cz a to pouze
v pracovní dny.
které se uskutečnilo 4. prosince
v Brožíkově sále Staroměstské
radnice, se za město Most zúčastnil primátor Jan Papare-

Symbolický klíč předal primátor Jan Paparega řediteli dopravního
podniku Danielu Dunovskému (vpravo).
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V Podžatecké čtvrti budou k pronajmutí
desítky nových nájemních bytů
MOST – Pro všechny tři zdemolované a prázdné domy ve 2 B na Podžatecké existují už reálné záměry. Dva domy se budou rekonstruovat a vzniknou zde nové nájemní byty. Blok 31 se zdemoluje.
Na rekonstrukci prvního ze
dvou domů, který již vlastní
společnost Mostecká bytová,
se v současné době zpracovává
projekt. S opravou by se mohlo
začít příští rok. „Co se týče záměru s blokem 35, trochu jsme přehodnotili skladbu bytů. Mělo by
zde vzniknout 24 nadstandardních bytů o velikosti dva plus
jedna a výměře padesáti metrů
čtverečných,“ uvedl ředitel Mostecké bytové Jaroslav Kudrlička
a podotkl: „Do konce ledna bychom měli mít projekt a uvidíme,
jak se vše bude vyvíjet dál.“
Nájemní byty budou vybavené kuchyní a budou mít i oddělené zděné a uzamykatelné
kóje. Některé z nich budou mít
i balkony. „Vzhledem k velikosti
jednotlivých bytů předpokládáme, že by se nájemné v těchto
bytech mohlo pohybovat kolem
sto až sto třiceti korun za metr
čtverečný. Roční nájem z celého
bloku by se mohl pohybovat někde ve výši 1,8 milionu korun,“
prozradil dále ředitel.
Rekonstrukci bude Mostecká
bytová hradit ze svých prostřed-

ků. „Prověřovali jsme možnosti
dotací, ale ty jsou podmíněné
udržitelností. Objekt zrekonstru-

Mostecké bytové i v případě
druhého z objektů, v bloku
34. „Požádali jsme o odkoupení
sousedního bloku č. 34 a současně i o odkoupení přilehlých
pozemků k oběma blokům.
I v domě 34 vzniknou nájemní

„Rádi bychom oba objekty oplotili a udělali tu areál pro nájemníky. V rámci parkování, s kterým zde počítáme, nechceme
stavět jen jedno parkovací místo
pro každý byt, protože dnes je už
běžné, že na rodinu připadá více
vozidel. Chceme v tomto udělat
maximum, co půjde a lidé tak
měli kde parkovat,“ slíbil ředitel
Mostecké bytové.

Na demolici dotace

Takto by měl v dohledné době vypadat blok 35 v lokalitě 2B.
ujeme z vlastních prostředků,“
doplnil Jaroslav Kudrlička.

Co bude s blokem 34?
Nájemní byty nevzniknou
pouze v bloku 35. Nové bydlení podobného typu je záměrem

byty obdobné těm v bloku 35,“
potvrdil Jaroslav Kudrlička.
Mostecká bytová by tak chtěla
pokračovat v regeneraci této
lokality. Oba domy totiž navazují přímo na zrekonstruované domy technických služeb.

Definitivní je už také i záměr
s třetím blokem č. 31. Mostečtí radní na posledním jednání
rozhodli, že město podá žádost
o podporu do programu Ministerstva pro místní rozvoj na demolici bloku 31. Podání žádosti
musí schválit ale ještě zastupitelé. Dotace na jeho likvidaci
může být poskytnuta až do výše
80 % z celkových způsobilých
výdajů s maximální výší dotace
10 milionů Kč na jeden objekt.
Plocha vzniklá po demolici objektu bude zatravněna a vysadí
se zde keře. Cena projektové
dokumentace na demolici bloku
č. 31 vyšla město na necelých
pětačtyřicet tisíc korun a jejím
zhotovitelem je ABS – stavební
společnost.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Senioři na stolním kalendáři „Šťastné stáří“
MOST – Městská správa sociálních služeb v Mostě vydala speciální
stolní kalendář. Na fotografiích jsou senioři z jednotlivých domovů
a penzionů pro seniory, zaměstnanci organizace, ale také děti, které využívají služby Denní dětský rehabilitační stacionář a Středisko
denní péče o děti do tří let věku v Mostě.
Aktéři jsou na dvanácti fotografiích zachyceni při různých
aktivitách, například při čtení
pohádky, hraní společenské
hry, prohlížení rodinného alba,
konzultaci s lékařem, surfování
na počítači, šťastném setkání
rodinných příslušníků, ale také
je zde zachycena skupinka námořnic či senior s vnukem při
hře na PlayStationu. „Cílem je
ukázat veřejnosti, že senioři umí
plnohodnotně trávit svůj volný
čas a zapojovat se do běžných
aktivit, stejně jako mladší generace. Focení probíhalo v ateliéru fotografa Daniela Šeinera,

se kterým organizace tradičně
spolupracuje na tvorbě svých
kalendářů. Všichni účastníci si
focení, jež pro ně bylo nevšedním zážitkem, užívali,“ uvedla
sociální pracovnice Michaela
Nermuťová.
Zakoupením kalendáře podpoříte služby pro děti, seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Kalendář je možné zakoupit
od čtvrtka 14. prosince 2017
v ceně 50 Kč na těchto pracovištích MSSS v Mostě:
Ředitelství MSSS v Mostě –
p. o., ul. Barvířská, Domov pro

seniory, ul. Jiřího Wolkera, Domov pro seniory, ul. Antonína
Dvořáka, Penzion pro seniory,
ul. Albrechtická, Penzion pro
seniory, ul. Komořanská, Pen-

zion pro seniory, ul. Ke Koupališti, Denní dětský rehabilitační
stacionář, Středisko denní péče
o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka.
(nov)

Rokáč Vinohrady vánoční
MOST - V pátek 15. prosince,
společným koncertem v mosteckém Rokáči Vinohrady, končí
severská tour kapel ANOTHER
FALSE STORY, HOT PANTS, a děčínské punk-rockové HELLO
OFFICER. Začátek ve 21 hodin

V sobotu 16. prosince zahájí
mostecký Rokáč Vinohrady sérii vánočních večírků. Začínáme s teplickým DEVIANTEM
a Janem Poholodem. Začátek ve
20 hodin.
(nov)

Magistrát bude uzavřen
MOST - Ve čtvrtek 21. 12. 2017 bude Magistrát města Mostu pro
veřejnost otevřen pouze do 12 hodin. V pátek 22. 12. 2017, kdy
však není úřední den, bude zcela uzavřen včetně Turistického
informačního centra.
(nov)

Anděl Páně na náměstí
MOST – V sobotu 16. prosince od 16 hodin
1. náměstí Most. Přijďte na promítání filmu
Anděl Páně 2. Vstupné je zdarma.

Tramvaj mezi Mostem
a Litvínovem za miliony
MOST – Desítky milionů korun
ročně prodělává dopravní podnik na meziměstské dopravě
mezi Mostem a Litvínovem.
Meziměstská tramvajová doprava přepraví mezi městy Most
a Litvínov v pracovní den zhruba 5 700 lidí, o víkendy a svátky
potom zhruba 2 000 osob. „Prokazatelná ztráta za rok 2016 na
meziměstské tramvajové dopravě
činila pro obě města, tedy Most
i Litvínov dohromady, více než 30
milionů Kč (cca 18 mil. Kč Most,
cca 12 mil. Litvínov),“ uvedla tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.

Oproti tomu železniční dopravu
lidé zdaleka tolik nevyužívají.
Z údajů o vytíženosti železniční
dopravy vyplývá, že vlak mezi
Mostem a Litvínovem přepraví
denně v průměru pouhých 180
pasažérů. Samostatným problém železniční přepravy je pak
dostupnost cílových zastávek
a jejich návaznost na systém
městské dopravy jednotlivých
měst. Na meziměstskou dopravu
dříve dopravci přispíval Ústecký
kraj. Vedení města Mostu chce
znovu otevřít jednání o případné podpoře této meziměstské
dopravy ze stany kraje.
(sol)
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Domov Alzheimer se začne budovat na jaře
MOST – V první polovině příštího roku by se mohlo začít s rekonstrukcí vybydleného bloku 60 v ulici v ulici Táboritů, ze kterého
vznikne Domov Alzheimer. Projekt na dům je hotový a ještě letos se
připravuje vypsání výběrového řízení na zhotovitele.
Domov pro pacienty trpící
stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou vybuduje
v bloku 60 Mostecká bytová.
Zařízení vznikne v uzavřeném
a oploceném areálu. „Projektová
dokumentace je hotová, územní
rozhodnutí také. Nyní čekáme
na stavebního povolení. To očekáváme v nebližších dnech a poté
budeme vypisovat soutěž. Pokud

vše půjde optimálně, předpokládáme, že v prvním čtvrtletí
příštího roku by mohl vzejít vítěz soutěže a na jaře by se mohlo s rekonstrukcí začít,“ nastínil
aktuální situaci ředitel Mostecké
bytové Jaroslav Kudrlička.
Projekt na rekonstrukci počítá ještě s jedním nadzemním
podlažím v objektu oproti současnému stavu. Bude mít svou

samostatnou plynovou kotelnu,
na jedné straně vznikne přístavba s výtahy, recepce a samozřejmostí budou také parkovací
místa. „Ta vzniknout jednak naproti přes ulici a v areálu, aby zde
mohli zaparkovat nejen návštěvníci, ale i veřejnost,“ prozradil
dále Jaroslav Kudrlička. Součástí vybavení venkovního areálu
bude i sluneční terasa. Směrem
do Dvořákovy ulice vznikne
v domově i nová přístavba, kde
bude samostatná kuchyně pro
tento objekt. V patře pak bude
jídelna, konferenční sál, spole-

čenská místnost. „Zařízení počítá s téměř sto lůžky pro pacienty
a s 55 novými pracovními místy,“
podotkl dále ředitel Kudrlička.
Klienti by se do nového domova mohli přestěhovat s největší pravděpodobností za rok
od zahájení rekonstrukce. Větší
část z nich se sem přestěhuje
z Městské správy sociálních služeb, kde se tím uvolní místa pro
další seniory. Objekt pro seniory bude provozovat společnost
Domov Alzheimer III, která
provozuje dvě obdobná zařízení
v ČR.
(sol)

Městští strážníci budou jezdit ekologicky
MOST – Novou Škoda Octavia, speciálně upravenou pro potřeby
městské policie, dostali v těchto dnech mostečtí strážníci. Jedná se
o ekologické vozidlo, které mohou občané potkávat v ulicích Mostu.
Využití stlačeného zemního
plynu (CNG) pro provoz vozidel je čím dál rozšířenější. Pro
vozidla městské policie, která se
pohybují většinou jen po městě,
je využití tohoto pohonu ideální. „Provoz vozidla je ekologický.
Městská policie jezdí po městě
prakticky nepřetržitě a s tímto
pohonem ulehčíme životnímu
prostředí ve městě od výfukových
zplodin. V neposlední řadě očekáváme významné úspory také
v nákladech na provoz,“ uvedl
Jaroslav Hrvol, ředitel Městské
policie Most.
Náklady na 1 ujetý km u vozidel na stlačený zemní plyn jsou
podle Euro CNG řádově o 40
až 50 procent nižší v porovnání
s pohonem na benzín a o zhruba 60 až 70 procent nižší v porovnání s dieselovými motory.
Je to jako jezdit na benzín, který

by stál osmnáct korun za litr.

V České republice je v současné době v provozu 160 plnicích
stanic. Plnicí stanice CNG je
v Mostě ve Velebudicích, v ulici
Dělnická a je otevřena 24 hodin

Nový vůz je nejen úsporný, ale i ulehčí životnímu prostředí.

kľ$671¸129¸
52.
a mnoho barvitých
Q¼SDGŉSĵHMH

Primátor
předal šek
MOST/KLÍNY – Primátor Mostu
Jan Paparega předal šek v hodnotě 50 000 korun na pomoc vyhořelé rodinné farmě.
Letos koncem září shořela
část rodinné farmy na Klínech,
která byla hlavně díky svému
zvířecímu osazenstvu hojně navštěvovaná rodinami s dětmi,
mateřskými i základními školami. Samotných zvířat se sice požár nedotkl, ale i tak byly škody
takové, že ohrozily chod farmy.
Město Most se proto rozhodlo,
že na obnovu této oblíbené a vyhledávané farmy, kterou často
navštěvovali i Mostečané, přispěje částkou 50 000 Kč. Minulý
týden předal primátor Jan Paparega symbolický šek na tuto
částku Kateřině Srpové a její
dceři z rodinné farmy.
(nov)

Rodinné farmě, která vyhořela, pomohlo město Most.

denně. „Pořizovací cena vozidla
na CNG je přitom srovnatelná
s cenami vozidel na běžný pohon,“ doplnil Jaroslav Hrvol.
(sol)
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Veřejná zakázka na rekonstrukci
Repre zrušena nebude
MOST – Veřejná zakázka na rekonstrukci Repre zrušena nebude.
Rozhodlo o tom vedení města a reagovalo tak na petici za vyhlášení
architektonické soutěže.
Opětovnou výzvu na vyhlášení architektonické soutěže
vznesli občané na posledním
zastupitelstvu. Primátor Jan
Paparega obdržel ale také petici
opoziční zastupitelky Bereniky
Peštové za vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci REPRE a rovněž i za zrušení
veřejné zakázky na projektovou dokumentaci
této rekonstrukce. Petici prověřoval odbor
zadávání
veřejných
zakázek a v rámci
předprojektové
přípravy se
prověřovala
t a k é
m o ž nost vyhlášení architektonické soutěže, která
by určila budoucí vzhled
budovy REPRE. „Z tohoto důvodu zástupci města prověřovali
autorská práva ke stávajícímu
architektonickému řešení budovy,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Město také jednalo
s dosud žijícím hlavním architektem stávajícího architektonického řešení Ing. arch. Mojmírem Böhmem (spoluautoři
již nežijí). „V rámci jednání se
diskutovalo i možnosti vyhlášení
architektonické soutěže v souladu s usnesením Vlády ČR z roku
2015. Tuto možnost dosud žijící
autor architektonického řešení
však důrazně odmítl a po dal-

ších jednáních se zástupci města
definoval odchylky ze stávajícího architektonického řešení,
s jejichž provedením souhlasil,“
potvrdila dále tisková mluvčí.
Občané, kteří vyzývali zastupitele k vyhlášení
s o u těže, mimo
jiné

arg u mentovali
tím, že: „…architekti nesmí
bránit soutěžím a autor se může
vyjadřovat pouze k návrhu samotnému, nikoliv ke způsobu
jeho pořizování.“ Vedení města
ale v návaznosti na stanovisko
autora architektonického řešení Repre vylučuje možnost
zadání architektonické soutěže
z předprojektové přípravy stavby. „Autorský zákon je v tomto
případě nadřazen příslušnému
usnesení Vlády ČR. Proto nebu-

de předmětná veřejná zakázka
zrušena,“ argumentuje vedení
města. Na rekonstrukci Repre
byl už vybrán zhotovitel projektové dokumentace, kterým
se stala společnost Artech.

Architekti stvořili
levitující Repre
Jako autoři původního architektonického návrhu jsou
uváděni
Mojmír Böhm,

Jaroslav
Zbuzek
a Luboš Kos.
Ti vytvořili nadčasové architektonické kompoziční řešení
v podobě skládaných gradujících „levitujících“ kvádrových
hmot, završených kontrastním
kulovitým tvarem (planetáriem). Provoz byl zahájen na jaře
roku 1984.

Nový kulturní dům jako
„chytrá budova“
Představu, jak bude nové Re-

pre koncipováno, město už má.
Původní třípodlažní hala s galeriemi a kinosál by na úrovni prvního a druhého patra měla nově
využít městská knihovna. Její
celková kapacita by měla činit
200 000 svazků a bude vybavena
mimo jiné speciálním knihovnickým výtahem a zabezpečena elektronickými detekčními
rámy. Zachováno by mělo být
nejen planetárium, ale i stávající
víceúčelový sál, restaurace v přízemí a malá divadelní scéna,
která by měla sloužit
jako kinosál pro
přednášky a vzdělávání.
Přízemí
haly bude využito
zejména pro komunitní aktivity kulturně-vzdělávacího
centra. Celková rekonstrukce se bude týkat
i okolí Repre včetně
vegetačních úprav a nového pojetí přilehlé vodní
plochy. „Celý objekt bude řešen
jako ‚chytrá budova‘, aby jej bylo
možné řídit jako celek s propojenými vazbami na připravovaný
celoměstský projekt Smart City.
Samozřejmostí tak bude například jeho bezbariérovost nebo
nízká energetická provozní náročnost. Navrhované řešení navíc
bude muset respektovat urbanistické a architektonické hodnoty
stávající stavby, její hmotovou
kompozici a výtvarné působení
fasádních ploch. Zateplení obvodového pláště s novými detaily
fasády a použitými materiály
nesmí negativně ovlivnit původní
vzhled a základní členění ploch,“
zdůraznil primátor Jan Paparega.
(sol)

Ježíškova kouzelná
poštovní schránka
MOST – Děti, které už mají napsaná svá vánoční přáníčka pro
Ježíška a ještě mu je neposlaly,
mohou využít Ježíškovu poštovní schránku u vchodu do mosteckého magistrátu.
Kouzelná schránka zde bude
do pátku 22. prosince. Pak se
uzamkne a dopisy pan primátor
odešle Ježíškovi. Ježíškova pošta je součástí vánočních trhů,
které se konají na 1. náměstí.
Kromě stánků se svátečním
zbožím a občerstvením je připraven kulturní program. 16.
12. od 16 hod. promítání Anděl

Páně 2, 17. 12. od 18 hod. Čertovská show, 18. 12. od 16 hod.
vystoupení Krasobruslení Most
na mobilním kluzišti, 19. 12. od
16 hod. Vánoční pásmo SVČ,
17 hod. Pěvecké oddělení ZUŠ
Gassmanna, 17.45 hod. Drobné
dramaťácké jednohubky - ZUŠ
Moskevská, 20. 12. od 16 hod.
Koledohraní s Kamilou Hübsch,
16.40 hod. The F.A.C.T., 16.50
hod. Dechovanka pod vedením
Víta Skořepy - ZUŠ Litvínov, 21.
12. od 16 hod. Za Ježíškem do
Betléma, 17.15 hod. Melodica sbor Bílina.
(nov)

Dopisy Ježíškovi mohou děti házet až do 22. prosince.

Na sklonku života
Vyšel z ordinace a pomalu
se vydal ke svému autu. Ještě
stále byl v šoku. Uvědomoval
si, že není zcela v pořádku, ale
doktor s ním mluvil naprosto
na rovinu. Má rakovinu a před
sebou maximálně půl roku života. Zůstal sedět v autě a zíral
na palubní desku.
Nedokázal
nastartovat a rozjet
se. Myslel si, že je
jeho život konečně v pohodě. Že
se mu nemůže nic
stát. Dívka, kterou
miloval od základní školy, se nedávno rozvedla. Už
spolu byli dvakrát
na víně a jemu se
zdálo, že by z toho
mohlo být něco
víc. Určitě jí nebyl lhostejný.
Z manželství si přivedla malého chlapce. Těšil se, že ho
bude vychovávat spolu s ní.
Problémy sice dělal její bývalý manžel, ale věřil, že si s tím
společně poradí. V práci se mu
také začalo dařit. Po několika
špatných volbách konečně našel práci, která ho bavila a kde
si vydělal slušné peníze. Koupil si auto na splátky a trochu
zařídil svůj malý byt. Myslel
si, že až se k němu nastěhuje
Vanda se synem, pořídí si větší byt. Maloval si budoucnost
v růžových barvách. Teď, krátce před vánočními svátky, se
dozvěděl, že už mu zbývá jen
pár týdnů života. Musí se rozhodnout, jak se zbytkem svého
života naloží. Tu noc nemohl
spát. Seděl u stolu s blokem
a perem a sepisoval si své myšlenky. Hlavně se musí postarat
o Vandu. Chtěl, aby byla v životě šťastná. Mohl ji šťastnou
udělat, kdyby měl čas. Ten ale
nemá. Přemýšlel, co může dělat. Zajistí Vandě peníze. Aby
mohla kluka v klidu vychovávat a nemusela řešit práci
a neměla nedostatek. Pak ho
napadlo, že musí hlavně vyřešit jejího prvního muže. Musí
Vandu zbavit toho nebezpečí.
Od Vandy věděl, že ji manžel
bil. Mlátil i kluka. Proto se
s ním rozvedla. Dokud bil jenom ji, byla ochotná to vydržet. Když ale začal bít i jejich
dítě, utekla od něj. Myslel si, že
ji dokáže ochránit, že ho společně zvládnou. Teď věděl, že
to musí zvládnout sám a rychle. Hned druhý den začal pracovat na svém plánu. Čas
se mu krátil. Chtěl všechno
zvládnout dřív, než bude slabý.
Na svém plánu pracoval několik následujících dnů. Nejprve
bylo nutné zajistit dostatek peněz. Ve firmě, kde pracoval, se
těšil velké důvěře. Jako účetní
měl přístup na účet. Sám hradil většinu faktur. Nikdo jiný
než on účty nekontroloval. Až
se při roční uzávěrce přijde na
to, že si z účtu poslal na svůj
několik miliónů korun, už
bude mrtvý. Peníze posílal po
menších částkách dva týdny.
Ze svého účtu je rovnou vybíral a ukládal do kufříku, který
měl schovaný v bytě. Chtěl,
aby měla Vanda alespoň deset
miliónů. Aby si mohla koupit
byt, než kluk trochu odroste,
nemusela do práce a později
měla peníze na jeho studia.
Když měl peníze pohromadě,
zbývalo jen zbavit se Vandina
prvního muže. Cítil, že slábne.
Jeho nemoc měla rychlý nástup. Vandě zatím nic neřekl.
Nejprve musí zlikvidovat toho
chlapa. Pak se jí ke všemu přizná. Ten večer, co se chystal
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ukončit svůj plán, nejprve zašel za Vandou. Nevěděl, jestli
pak bude mít ještě příležitost.
Přišel do jejího bytu. Kluk už
spal. Zašel za ním do pokoje
a chvíli se díval na spící dítě.
Byl si jistý, že se rozhodl dobře. Pak si s Vandou
sedli ke skleničce
vína. Řekl jí, že ji
dávno miluje. Že
by s ní chtěl strávit zbytek života.
Už mu ale moc
nezbývá. A tak se
rozhodl, že své
poslední týdny využije k tomu, aby
ji udělal šťastnou.
Ukradl pro ni peníze. Předal jí kufr
s milióny. Nesmí
nikomu říci, že je má a nesmí
si je uložit na účet. Utrácet je
může jen postupně. Nikdo je
u ní nebude hledat. Nejsou
manželé, a dokonce ani partneři. Pro ostatní jsou jen známí. Vanda jen zírala. Nevěděla,
co na to má říct. Dívala se na
peníze a představovala si, co
s těmi penězi bude dělat. Pak
jí prozradil, co se chystá dál
udělat. Půjde za jejím prvním
mužem a zabije ho. Nevadí
mu, že těch pár týdnů prožije
ve vězení. Je mu to jedno. Ona
bude mít klid. Políbil Vandu
a odešel. Vanda ještě chvíli
zírala na peníze a pak se vrhla
k telefonu. Vytočila číslo svého
prvního muže. Musí ho varovat. Nemůže nechat toho blázna, aby ho zabil. Když došel
k bytu Vandina manžela, už na
něj ten chlap čekal. Pustili se
do sebe hned, jak otevřel dveře
bytu. Vrhnul se na toho chlapa
s nožem v ruce. Věděl, že není
žádný velký rváč, ale spoléhal
se na moment překvapení.
Netušil, že Vanda svého manžela varovala. Po krátké rvačce skončil ležet pod schody.
Neměl sílu a neměl ani vůli se
dál bránit. Nemohl se hnout.
Ten chlap se nad ním naklonil
se zlým úsměškem v obličeji. Vzal jeho nůž a vtiskl mu
ho do dlaně. Sevřel jeho ruku
s nožem a bodl se do nohy. Pak
nůž otočil proti němu a vrazil
mu ho do hrudi. Teprve, když
dodýchal, zavolal policii. Do
jeho bytu vtrhnul cizí chlap.
Vytáhl na něj nůž, pobodal ho.
Bránil se a při rvačce se mu
nešťastnou náhodou podařilo
útočníka probodnout. Policie
byla s vyšetřováním rychle
hotová. Jako svědek se přihlásila i Vanda. Vypověděla, že
mrtvý byl její známý. Chodil
za ní a měl o ni zájem. Když
ho odmítala, žárlil na jejího
bývalého muže a rozhodl se ho
zabít. Pro policii to byl jasný
případ sebeobrany. Druhý den
Vanda svému bývalému zavolala. Když se sešli, řekla mu,
že je bohatá. Má hodně peněz,
za které by si mohli pěkně žít.
Chtěla, aby se k ní manžel vrátil. Ukázala mu kufřík s miliony. Sestěhovali se k sobě ještě
ten den. Byla šťastná a spokojená. Měla, co chtěla. Muže,
kterého vždy milovala. Měla
i peníze. Manžel jí slíbil, že už
jí nikdy neublíží a nikdy už neuhodí ani jejich syna. Chtěla
se znovu vdát. Pořídili si trezor
a peníze schovali. Řekli si, že
nějaký čas počkají. Dokonce
se znovu vzali. Jednou se vrátil Vandin manžel domů opilý
a zbil ji. Druhý den se jí omluvil. Dokonce brečel. Opět mu
uvěřila, že už to nikdy neudělá
a odpustila mu.
(pur)
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Rady města Mostu

Cena města bez
obstrukcí
MOST – V nově navrženém
statutu Ceny města Mostu se
vypustila komise školská a kulturní jako mezičlánek podílející se na výběru nejvhodnějšího
kandidáta na udělení této ceny.
Rozhodli o tom radní na posledním jednání. Pokud zastupitelé tento návrh podpoří, bude
napříště postupovat odbor školství, kultury a sportu seznam
navržených kandidátů k projednání rovnou poradě primátora
a následně radě města, která po
projednání doporučí zastupitelstvu města kandidáta či kandidáty schválit. Nově je také do
statutu doplněno ujednání, že si
zastupitelstvo vyhrazuje právo
cenu za daný rok neudělit, pokud by se na jejím udělení jednoznačně neshodlo.

Monitorovací vrty
MOST – Radní schválili
Palivovému kombinátu Ústí
umístnění hydrogeologických
monitorovacích vrtů za účelem
upřesnění geologických a hydrogeologických parametrů kolektoru uhelné sloje a širším
okolí areálu Rico EHCG.

Levnější nájem
MOST – Společnosti C. T. S.
studio, která v budově magistrátu poskytuje fotoslužby, se sníží
nájemné na částku 1 Kč za měsíc. „Důvodem je snaha udržet
tuto službu pro občany v budově úřadu,“ zdůvodnila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková rozhodnutí
radních.

Zakázka na stadion
MOST – Radní zrušili veřejnou zakázku na rekonstrukci

chladicího zařízení na zimním
stadionu, kdy mělo dojít k výměně nefunkčního chladivového kompresoru za nový typ.
V roce 2018 bude realizována
celková rekonstrukce chladicího zařízení zimního stadionu
a nikoli pouze jednoho z kompresorů.

Smejčení Chanova
MOST – Úklid veřejného
prostranství na sídlišti Chanov
bude pro rok 2018 zajišťovat
společnost Technické služby
města Mostu, a to za cenu zhruba 1,4 milionu Kč. Radní dále
schválili zadání nadlimitních
veřejných zakázek na služby
formou výjimky, a to uzavřením
dodatků ke stávajícím smlouvám se společností Technické
služby města Mostu. „Dodatky
se uzavírají každý rok. Jedná se
např. o smlouvy o zajištění čistoty, o nakládání s komunálním
odpadem, o péči o zeleň nebo
o správu veřejných pohřebišť
a podobně,“ vyjmenovala tisková mluvčí Alena Sedláčková.

Ceny za pohřby
MOST – Mostečtí konšelé
schválili zadání veřejné zakázky
na zajištění pohřbení osob zemřelých na území města Mostu
na rok 2018 znovu technickým
službám. A to za jednotkovou
cenu za jedno pohřbení zpopelněním v krematoriu za 6 120 Kč
bez DPH, dále za jednotkovou
cenu za jedno pohřbení zpopelněním u rakve do 130 cm
za 4 460 Kč bez DPH a jednotkovou cenu pohřbení uložením
lidských pozůstatků do hrobu
nebo hrobky na veřejném pohřebišti 9 345,02 Kč bez DPH.
Pohřeb zemřelým osobám, kterým do 96 hodin od oznámení
úmrtí nikdo nevystavil pohřeb,
je povinna zajistit obec.
(sol)

Akvarijní trhy
MOST – V sobotu 16. prosince se ve Středisku volného času od 9
hodin konají akvarijní trhy. Vstupné 20 Kč/dospělí, děti do 15 let
zdarma.

Krasobruslení u magistrátu
MOST – V pondělí 18. prosince od 16 hodin proběhne na mobilním ledovém kluzišti u mosteckého magistrátu vystoupení krasobruslení. Vstup zdarma.
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Vánoční e-poukazy autodromu pořídíte
bez stresu na poslední chvíli
MOST - Mostecký autodrom nabízí vánoční dárkové vouchery, jež
lze pořídit bez stresu, a to třeba až o Štědrý den. Tato nabídka se
týká nákupu elektronických poukazů při úhradě prostřednictvím
bankovní karty.
Při nákupu dárkového poukazu v on-line systému na
webových stránkách autodromu
odpadá navíc úhrada poštovného.
„Myslím, že tuto možnost přivítají zejména váhaví střelci, kteří se nemohou rozhodnout pro
správný dárek. Navíc v našem
případě nejde o žádnou zoufalou
variantu, poukazy zcela jistě obdarované potěší a mile překvapí,“
uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Vouchery autodromu podle
ní nabízejí zážitek, adrenalin
a cílí také na bezpečnost. „Zážitkový voucher zahrnuje po-

dle výběru buď vstupenku na
závod evropského šampionátu
okruhových tahačů Czech Truck
Prix začátkem září 2018, nebo
vstupenku na závodní víkend
The Most Historic Grand Prix
na konci června příštího roku.
Adrenalinové vouchery pak jízdu
vlastním vozem nebo motocyklem po závodní dráze. U voucherů zaměřených na bezpečnost
lze vybírat kurz bezpečné jízdy,
UNI poukaz, kurz pro řidiče
FUN nebo kurz sportovní jízdy,“
vyjmenovala Jana Svobodová.
Upozornila, že všechny zmíněné poukazy lze pořídit i v tištěné podobě, jejich nákup je ale
možný pouze do pondělí 17.

prosince. „Při pozdějším nákupu totiž nemůžeme zaručit, že
kurýrní služba poukaz stihne
doručit včas. Posledním pracovním dnem před Štědrým dnem
je totiž pátek 22. prosince,“ vysvětlila.
Při pořízení tištěného poukazu je také třeba uhradit
kromě jeho ceny i poštovné. „Rozhodli jsme se tuto
nevýhodu kompenzovat
bonusy. Při zakoupení zážitkového nebo
adrenalinového

tištěného poukazu kupující získá
navíc závodní kuklu pod přilbu.
Bonus při zakoupení tištěného
poukazu s akcentem na bezpečnost představuje plně vybavenou
lékárničku,“ upřesnila Jana Svobodová.
(nov)

Zemřela legenda mosteckého autodromu Gerhard Ittner
Ve věku 75 let zemřel 7. prosince po těžké nemoci Gerhard
Ittner, legenda, učitel a vzor,
především kamarád a přítel.
Na mosteckém autodromu působil nejprve jako tlumočník
do němčiny, začátkem roku
1995 nastoupil na stálý pracovní poměr jako sportovní referent. Postupně se vypracoval
do funkce sportovního ředitele
společnosti, kterou zastával do
konce roku 2007. Na odchod
do důchodu však nepomýšlel.
Dál pomáhal rozvíjet aktivity
autodromu jako sportovní manažer až do 31. prosince 2015.
Gerhard Ittner byl v oblas-

ti motorsportu velmi aktivní.
Kromě své srdeční záležitosti mosteckého autodromu - působil i v mnoha dalších funkcích.
Byl dlouholetým významným
licencovaným činovníkem fe-

derace automobilového i motocyklového sportu, členem
silniční komise FIM Europe,
předsedou silniční komise Federace motocyklového sportu
AČR, sportovním komisařem
a předsedou komise závodů na
okruzích Federace automobilového sportu AČR.
Za zásluhy a dlouholetou
obětavou práci pro motoristický sport získal Gerhard Ittner
v loňském roce odznak Granátový lev, jejž uděluje jako nejvyšší možné poděkování Autoklub ČR na své valné hromadě.
Gerhard Ittner se tak zařadil
po bok dalších významných

laureátů tohoto ocenění, české
automobilové závodnice a ve
své době nejrychlejší ženy světa Elišky Junkové či fenomenálního motocyklového jezdce
Františka Šťastného.
Gerhard Ittner byl ženatý.
S manželkou vychovali syna
a těšili se ze tří vnuků. Poslední
rozloučení s oddaným fanouškem a propagátorem motoristického sportu se uskuteční
v úzkém rodinném kruhu.
Vedení společnosti AUTODROM MOST a všichni její zaměstnanci vyjadřují nejbližším
Gerharda Ittnera upřímnou
soustrast. Čest jeho památce!

Cítíte se bezpečně? Vyplňte dotazník!
MOST – Město Most ve spolupráci s městskou policií připravilo dotazník zaměřený na bezpečnost a prevenci kriminality ve městě.
„Cílem průzkumu je získat od občanů informace, na jaké priority
v oblasti bezpečnosti se má vedení města a městská policie zaměřit
v příštím roce,“ říká ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.
Dotazník je možné vyplnit
on-line z počítače, mobilu či
tabletu na odkazu: https://www.
vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=62944. Vyplnění zabere
přibližně 7-10 minut. Dotazní-

ky jsou k dispozici také v tištěné
formě a jsou k vyzvednutí na
sběrných místech, kam je také
mohou respondenti anonymně
vhodit do připravených schránek.

Sběrná místa pro tištěné dotazníky:
• Turistické informační centrum, Radniční 1/2, Most - otevřeno pondělí až pátek 9 – 17
hodin
• Informační recepce magistrátu, Radniční 1/2, Most – otevřeno pondělí, středa 8-17.30
hodin, úterý, čtvrtek 8-15.30
hodin, pátek 8-14.30 hodin.
„Po vyhodnocení průzkumu

budeme směřovat priority města v oblasti bezpečnosti podle
potřeb různých skupin obyvatel
a také upravovat práci strážníků
a pracovníků prevence kriminality tak, aby došlo ke zvýšení pocitu bezpečí všech občanů města
na různých místech a realizovaly
se žádoucí a hlavně smysluplné
projekty a opatření,“ vysvětluje
účel průzkumu ředitel městské
policie.
(nov)

PF 2018
Energie z kvalitního uhlí
Vám rozsvítí vánoční stromek
a bude Vás hřát nejen o Vánocích,
ale i po celý rok 2018.

PF

2018
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Nádraží v Třebívlicích po opravách...

Stará budova nádraží. I tak působila malebně.

Ústecký kraj má jedno
z nejhezčích nádraží
ÚSTECKÝ KRAJ – V letošním ročníku soutěže o titul nejhezčího nádraží či zastávky na české železnici zvolila veřejnost druhou nejhezčí stanicí v obci Třebívlice na Litoměřicku.
Poté, co AŽD Praha trať
i s nádražími od státu získala
do svého vlastnictví a péče, objednal zde Ústecký kraj provoz
vlaků jakožto na jedné ze svých
turistických železničních linek
mezi městy Lovosice a Most
a tak se letošní letní sezonu
mohli cestující po malebné trati
svézt právě motoráčkem tohoto
železničního dopravce.
„Nebýt zájmu Ústeckého kraje
v čele s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem a jeho náměstkem
Jaroslavem Komínkem, určitě bychom se nemohli s takovou silou
ujmout modernizace tratě včetně
oprav nádražních budov, a tuto
prestižní cenu bychom nezískali,“ zdůraznil generální ředitel
společnosti AŽD Praha Zdeněk

Chrdle. Poděkování směřovalo
k přítomným zástupcům kraje
z odboru dopravy a silničního
hospodářství za spolupráci na
přípravách a rozvoji provozu
Švestkové dráhy, kdy došlo i na
předání dortu v podobě želez-

niční stanice Třebívlice, podobnému tomu, jaký AŽD Praha
a Třebívlice získaly před časem
na oficiálním zakončení veřejné
soutěže o nejhezčí nádraží.
Další provoz Švestkové dráhy
bude opět spolu s ostatními turistickými tratěmi v Ústeckém kraji zahájen 30. března 2018 s mírně rozšířeným jízdním řádem na
tři páry vlaků.
(sol)

Sladké třebívlické nádraží.

Ústecký kraj má rozpočet
na příští rok schválený
ÚSTECKÝ KRAJ – Na posledním letošním jednání schválili krajští
zastupitelé rozpočet kraje pro rok 2018. Hospodařit bude kraj se
16 657 197 000 Kč.
NAŠE SLUŽBY:
 zakázková truhlářská výroba z lamina

a masivu

 kancelářský, hotelový a restaurační

nábytek

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 pergoly, altány, schodiště

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné

 dodávky a montáž interierových

a šatní skříně, postele, jídelní stoly,
věšákové stěny

a vstupních dvěří „Erkado“
 Cenovou nabídku a grafický návrh

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

Příjmy jsou pro příští rok
rozpočtovány ve výši 16 047
572 000 Kč, výdaje o 610 miliónů korun vyšší. Do Fondu
rozvoje Ústeckého kraje poslali zastupitelé 289 000 000 Kč,
do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 000 Kč.
Z Fondu Ústeckého kraje rozdělí zastupitelé v příštím roce
66 830 000 Kč. V příštím roce
plánuje kraj pokrýt příjmy rozpočtu z velké části z daňových
příjmů, které plánuje vyšší než
v roce letošním. Celkem kraj

očekává příjem z daní téměř
5 500 miliónů korun. Do rozpočtu zastupitelé zařadili také
120 miliónů korun z přebytku z minulých let. Na investice kraj vyčlenil bezmála dvě
miliardy korun. „Maximální
pozornost je věnována rozvojovým investicím, zejména
projektům spolufinancovaným
z EU a dalších finančních mechanizmů, s cílem podporovat
akce a projekty, které přinesou
snižování provozních výdajů
případně zvýšení příjmů,“ uve-

dl náměstek hejtmana Martin
Klika. Do rozpočtu se odrazilo
také hospodaření kraje v roce
letošním a předchozích letech.
Letošní hospodaření kraje
považuje náměstek hejtmana
Martin Klika za velmi dobré.
„Ještě je příliš brzy na konkrétní
čísla, nicméně už dnes můžeme
prozradit, že hospodaření kraje
skončí výrazně v plusu. Daňová výtěžnost je značně vyšší,
než 4 978 000 000 Kč, se kterými jsme počítali ve schváleném
rozpočtu a výdaje provozního
rozpočtu nepřekročily schválené
objemy. Ekonomicky si Ústecký
kraj stojí velmi dobře,“ uvedl
Martin Klika.
(pur)

křížovka
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Pasažéři pozor!
Od neděle platí nový jízdní řád
ÚSTECKÝ KRAJ - V neděli 10. prosince začal platit nový jízdní řád pro
rok 2018 na železnici i v autobusové dopravě. Novinky představila
společná tisková konference Ústeckého kraje a Českých drah. Změny začaly platit i v autobusové dopravě DÚK.
O změnách informoval ředitel Regionálního obchodního
centra Českých drah Vladimír
Štochl a o ostatních změnách
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek. „Systém Dopravy Ústeckého kraje je
stabilizovaný a cestující mohou
využívat řadu výhod. Tarify se
pro příští rok nemění a probíhající marketingový průzkum
nám ukáže, jak často lidé využívají veřejnou dopravu, zda a jak
často přestupují, do jaké míry
využívají možnosti integrované
dopravy a co by chtěli ve veřejné
dopravě zlepšit,“ uvedl náměstek
Jaroslav Komínek.
V železniční dopravě dojde
k mírnému zlepšení na lince
do Drážďan. Mezi Ústím nad
Labem a Drážďanami pojede
v 9.19 hodin o víkendech v letní
sezóně nový regionální rychlík,
který odlehčí dnes velmi vytíženým vlakům z Děčína do Bad
Schandau. Zpět do Ústí nad Labem přijede v 18.37 hodin.
Nově bude provozovat všechny vlaky linky Most – Plzeň
společnost GW Train Regio,

přičemž přibude jeden spoj
navíc. Nový přímý vlak na Moldavu v Krušných horách z Ústí
nad Labem, zatím bohužel nevyjede do doby, než Správa že-

I

Regionální vlaková doprava
v Ústeckém kraji se realizuje na
základě objednávky Ústeckého
kraje.

lezniční dopravní cesty ukončí
opravu nyní nesjízdné trati na
Moldavu.
V autobusové dopravě dojde k přečíslování linek MHD
Děčín z důvodu většího zdůraznění příslušnosti do integrovaného systému DÚK. Jinak

I

Počet vlakolikometrů vlaků objednávaných krajem u Českých
drah dosáhne 7,7 milionu. V kraji
pojede 985 vlaků Českých drah,
z toho je 892 spojů v krajské objednávce.
jízdní řád autobusových linek
DÚK přinese jen drobné změny,
jmenujme např. nový spoj odpoledne ze Žatce do Nečemic,
a v letní sezóně nové víkendové

Nový jízdní řád přináší řadu výhod, a to i pro Mostečany.
spojení z Podbořan do Podbořanského Rohozce a z Chomutova na Horu Sv. Kateřiny.
V zimní sezóně budou opět
jezdit speciální linky nebo spoje
určené zejména lyžařům z Chomutova na Klínovec a Boží Dar,
nebo z Ústí nad Labem na Tel-

nici. V letní turistické sezóně
počítá kraj opět se zavedením
turistických vlakových a lodních linek.
Všechny nové jízdní řády se
zahrnutím změn od 10. prosince naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje.
(nov)

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, je projektovým partnerem v projektu Interreg V A/2014-2020, s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí pomocí
koordinované práce s veřejností“, č. projektu 100 253 277. Lídrem
projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími partnery jsou
Policejní ředitelství v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových
Varech. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení pocitu
bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí.
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017 se všichni kooperační partneři
setkali na společném dvoudenním workshopu ve Freibergu, který
organizovalo Policejní ředitelství ze Zwickau.
Všichni účastníci se seznámili s německým a českým mediálním-/tiskovým právem, získali informace o spolupráci policie
s médii při pátrání po osobách a o přeshraničním veřejném pátrání. Na závěr workshopu se konala porada odpovědných osob za
projekt. Pořadatel akce po skončení workshopu naplánoval společnou prohlídku Freibergu, včetně návštěvy a prohlídky místní
katedrály.
Následující den měli účastníci úžasnou příležitost navštívit
v Drážďanech „Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks“
Zemského domu veřejnoprávního vysílání Středoněmeckého veřejnoprávního vysílání, kde se uskutečnila prohlídka a rozhovory
se zaměstnanci MDR. V rozhlasovém studiu si mohli odvážní zájemci vyzkoušet nanečisto on-line rozhlasové vysílání.
Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, který umožňuje realizaci a financování
přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.
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Restaurace v Citadele je k mání
LITVÍNOV – Restaurace v litvínovské Citadele je k pronájmu.
Stávající podnájemní smlouva
končí už za půl roku, a tak SPORTaS hledá nového provozovatele. Ten by měl restauraci provozovat dalších deset let.
Restaurace v Citadele má v posledních letech tak trochu smůlu
na provozovatele. Opakovaně se
nepodařilo najít firmu, která by
z prostor s potenciálem vykřesala
lepší restauraci. Snad se tentokrát
podaří a Citadela, která se slibně
rozvíjí a posouvá vpřed, dostane i kvalitní restauraci, kterou

budou Litvínovští vyhledávat.
Prostor restaurace a hlavně kuchyně ale musí projít rekonstrukcí a dovybavením. Všechny stavební úpravy a instalace nového
vybavení budou provedeny na
náklady vítězného uchazeče, bez
kompenzace v případě ukončení smluvního vztahu. Provedení
stavebních úprav je podmíněno
souhlasem zadavatele a vlastníka
objektu, což je město. Nový provozovatel má šanci s restaurací
prorazit stejně, jako se to povedlo
v případě nové kavárny ve vstupní hale Citadely.
(pur)

Staročeské Vánoce v Citadele
LITVÍNOV - Citadela Litvínov ve
spolupráci s Macek Music Management Most pořádají ve středu
20. prosince Rybovu Českou mši
vánoční, která neodmyslitelně
patří k českým Vánocům.
Mše zazní v provedení kvarteta sólistů, ženského pěveckého
sboru Clavis Cordum a Pražského mužského komorního za

Brožura Do Krušných hor bez bariér je už k dispozici v německém jazyce.

doprovodu Festivalového orchestru Petra Macka a dirigenta
Martina Peschíka. Koncert začíná od 19 hodin na Velké scéně
v Citadele. Vstupné 180 korun.
Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely, s možností rezervace online na www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na
476 111 487.
(nov)

Vánoční dárek: Do Krušných hor
bez bariér – v německém jazyce
LITVÍNOV – Německé turisty se rozhodly oslovit Svazek obcí v regionu Krušných hor společně s Destinační agenturou Krušné hory.
Jako vánoční dárek proto pro ně připravily turistickou brožuru Do
Krušných hor bez bariér v německém jazyce.
Turistický materiál pokřtili
předseda svazku David Kádner
a ředitelka destinační agentury
Eva Maříková. „V českém jazyce
jsme společně tento materiál vydali už v loňském roce. Němečtí
partneři nás oslovili a projevili
o něj také zájem. Do Krušných
hor přijíždí každoročně více turistů ze Saska. Chceme jim proto vyjít vstříc a naší destinaci
jim přiblížit v jejich rodné řeči,“

uvedla při křtu Eva Maříková.
„Do Krušných hor bez bariér je
další publikací v němčině, kterou
Svazek obcí v regionu Krušných
hor vydává. V minulosti už to
byly například Zimní sporty,
malované mapy a Cyklomapy
Svazku obcí v regionu Krušných
hor. Do Krušných hor bez bariér přibližuje náš region turistům
s handicapem, seniorům a dalším skupinám, které mají ome-

zenou či ztíženou možnost pohybu, jako jsou například rodiče
s malými dětmi,“ doplnil David
Kádner.
Turistický materiál vznikl za
podpory Ústeckého kraje, Severní energetické, Vršanské uhelné,
Severočeských dolů, Unipetrolu
a Lesů ČR. „Svazek obcí v regionu Krušných hor podporujeme
už dlouhodobě a jsme připraveni ve spolupráci také pokračovat
v příštím roce. Jsme rádi, že se
nám společně daří představovat
region jako místo, které má turistům co nabídnout,“ uvedla
při křtu také mluvčí společnosti

Gabriela Sáričková Benešová.
„Osobně jsem byl velmi překvapen, jak krásné Krušné hory jsou,
když jsem sem přijel poprvé. Firmě se ekonomicky daří, a když se
daří nám, chceme vracet peníze
do regionu a podporovat obce
v místě, kde podnikáme. Svazek
obcí v regionu Krušných hor je
naším partnerem a plánujeme
ve spolupráci pokračovat,“ uvedl
také mluvčí Unipetrolu Jiří Hájek. Materiál Do Krušných hor
bez bariér je k dispozici v informačních turistických centech na
české i německé straně Krušných hor.
(pur)

Policie řeší případy kapsářů
MOSTECKO – V předvánočním čase dávejte dobrý pozor zejména na
kapsáře. Své zkušenosti s nimi má už řada Mostečanů.
Hned několik případů okradených lidí v centru Mostu řešili
policisté tento týden. Neznámý
lapka využil shonu a okradl na
schodech v obchodním domě
v centru města nakupujícího
muže, který přijel do Mostu.
Kapsář tento týden poškozenému odcizil nepozorovaně ze
zadní kapsy kalhot peněženku
s hotovostí, doklady a platební

kartou. Poškozený odhadl škodu na částku 2 000 korun. Další
lapka si pomohl v hale mosteckého nádraží. Obětí byl starší
muž. „Ten čekal v podvečerní
době v hale mosteckého nádraží
na spoj, kde seděl, když si k němu
přisedl cizí muž a dal se s ním
do řeči. Po jeho odchodu cestující zjistil, že mu z kapsy oděvu
zmizela peněženka, ve které měl

peníze a doklady. Krádeží poškozenému vznikla škoda ve výši
tři tisíce korun,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.
O svoji kabelku přišla také mladá žena z obce na Litvínovsku.
Ta byla nakupovat v mosteckém
supermarketu a následně si ukládala na parkovišti věci do vozidla. Kabelku si odložila na zem
vedle nohou a posléze zjistila, že
tam kabelka není. Krádež ihned
oznámila policii a škodu vyčíslila
na částku pět tisíc korun. (pur)
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Litvínov

Litvínov bude mít svůj obecní rozhlas

Rady města Litvínova

Dar pro janovskou
školu
Rada města Litvínova schválila přijetí nadačního příspěvku
ve výši 30 tisíc korun pro ZŠ
a MŠ Litvínov-Janov. Dar škole poskytla Nadace pro rozvoj
vzdělání. Peníze použije škola
na financování školních potřeb
a k nákupu cukrovinek, které
dostaly děti školy jako dárek na
Mikuláše.

Noví členové školských
rad
Od 1. ledna příštího roku
budou ve školských radách zasedat noví členové. Ty jmenuje
jako své zástupce město jako
zřizovatel. Zástupci města mohou tvořit až jednu třetinu celé
školské rady. Své kandidáty
navrhli všechny politické subjekty zastupitelstva města. Dále
odbor školství předložil návrh
na jmenování členů pracovní
skupiny pro hodnocení žádostí
o dotace pro rok 2018 pro poskytování finančních prostředků v čele s předsedkyní Erikou

Sedláčkovou, místostarostkou
Litvínova. Město Litvínov podle svých finančních možností
podporuje sportovní, kulturní,
sociální a spolkové aktivity občanů města. Pro způsob poskytování finančních prostředků,
jejich využití, vyúčtování a další
náležitosti byla schválena zastupitelstvem města Pravidla pro
poskytování žádostí o dotace
z rozpočtu města.

Neinvestiční dotace za
třicet miliónů
Rada města Litvínova doporučuje zastupitelům schválit veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro
rok 2018. V řádném termínu od
1. července do 15. srpna 2017
bylo odboru sociálních věcí
a školství Městského úřadu Litvínov doručeno 49 žádostí o individuální neinvestiční dotaci
na financování aktivit v oblasti
sportovní, sociální, kulturní,
školství a spolkové činnosti. Ze
47 hodnocených žádostí jich
bylo 42 podpořeno, a to v celkovém objemu 31 600 700 Kč.
(pur)

LITVÍNOV – Litvínov bude mít svůj rozhlas, prostřednictvím kterého
bude město varovat občany při krizových situacích.
V současné době Litvínov hledá realizátora celého projektu.
Hotovo by mělo být v roce 2018
a celá tato „paráda“ by měla vyjít
na 13 miliónů korun. Za to bude
mít Litvínov po městě rozmístěno 745 reproduktorů. „Chceme
rozhlas využívat výhradně na
hlášení ve vážných krizových situacích. Tak, aby lidé věděli, že se
jedná o něco důležitého a ne výkup kožek. Aby zpozorněli, vždy,
když uslyší hlášení,“ říká místostarostka města Erika Sedláčková. Na pořízení rozhlasu bude

město žádat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Rozhlas by měl být součástí povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného
a výstražného systému ochrany
před povodněmi. „Reproduktory budou umístěny na sloupech
veřejného osvětlení tak, aby byly
u zdroje elektrické energie,“ doplnila Erika Sedláčková. Systém
bude ozvučovat celé město. Kromě reproduktorů ho bude také
tvořit řídicí pracoviště, 287 ks
venkovních digitálních obou-

směrných hlásičů, 2 ks radiových
převaděčů a 1 modul záložního
připojení internetu pro případ
výpadku elektrického proudu.
„To vyzkoušíme už v příštím roce
při plánovaném výpadku elektrické energie,“ prozradila dále místostarostka. Systém musí dále
umožňovat integrovat stávající
hladinoměry a kontrolovat tak
výšku vodní hladiny a v případě
zvýšení neprodleně informovat
orgány města.
Další vychytávka, která by
měla zvýšit bezpečnost v Litvínově, je digitální terminál pro
Jednotku sboru dobrovolných
hasičů města Litvínova. Měs-

to si ji vypůjčí od Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje. V souvislosti s neustálým
zlepšováním
akceschopnosti
jednotek sborů dobrovolných
hasičů poskytne HZS Ústeckého kraje JSDH města Litvínova k bezúplatné výpůjčce věci
v celkové hodnotě 74 tis. Kč.
Jedná se o digitální terminál
složený z vozidlové radiostanice, vozidlové montážní sady
a příslušenství. Digitální terminál bude umístěn v požárním
vozidle a bude sloužit k zajištění
komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému.
(pur)

Příští rok město investuje do projektových dokumentací
LITVÍNOV – Po uzávěrce tohoto čísla rozhodovali litvínovští zastupitelé o rozpočtu města na rok 2018. Radní zastupitelům doporučili
navržený rozpočet schválit.
Návrh rozpočtu předložil
finanční odbor. Při jeho zpracování se vychází z Rozpočtového výhledu města Litvínova
s analýzou financí a ratingem
na roky 2017 až 2021, Akčního plánu rozvoje města na

rok 2018 a Strategie financování investic města Litvínova se zaměřením na projekt
nového bazénu. Návrh rozpočtu je schodkový. Provozní
rozpočet na straně příjmů je
437 348 200 tis. Kč, na straně

výdajů je 419 422 200 Kč. Kapitálový rozpočet na straně
příjmů je 2 640 000 Kč, na straně výdajů je 195 740 000 Kč.
Do rozpočtu je zapojen Fond
rezerv 162 519 000 Kč a přijaté půjčky 22 655 000 Kč.
Splátky úvěrů jsou stanoveny
10 000 000 Kč. „Nejvýznamnější investice v příštím roce jsou
projektové dokumentace na

most na Podkrušnohorské ulici,
novou plaveckou halu a smuteční síň. Dokončovat budeme
komunikace v Tylově a Gorkého
ulici. Významnou investicí bude
také rekonstrukce parkoviště za
hotelovým domem,“ prozradila
zásadní investice příštího roku
vedoucí odboru investic a regionálního rozvije Eva Rambousková.
(pur)

Destinační agentura
a Litvínov jsou dál partneři
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:
t .JOJNÈMOǔ4ÀW[EǔMÈOÓ JEFÈMOǔQSBYFKBLPTUBWCZWFEPVDÓ
OFCPWFEPVDÓOǔKBLÏQSǾNZTMPWÏWâSPCZ
t ƎBTPWPVøFYJCJMJUV [WMÈEÈOÓTUSFTPWâDITJUVBDÓ
t .BYJNÈMOÓMPBKBMJUVBPEQPWǔEOPTUWǾǏJTQPMFǏOPTUJ
t 7TUǲÓDOPTUWǾǏJWTUǲFCÈWÈOÓOPWâDIQPEOǔUǾ[QSBYFBDIVǸ
OFVTUÈMFTFVǏJUBǏFMJUOPWâNWâ[WÈN
/BCÓ[ÓNF
t 0TPCOÓUFMFGPO OPUFCPPL
t 4MVäFCOÓBVUPNPCJM
t /BETUBOEBSEOÓN[EPWÏPIPEOPDFOÓ
t 1P[BQSBDPWÈOÓBQSPLÈ[ÈOÓNBOBäFSTLâDITDIPQOPTUÓQǲJǲÓ[FOÓ
TQPMFǏOPTUJNPäOPTU[ÓTLÈOÓ[BNǔTUOBOFDLâDIBLDJÓ
/ÈQMǪQSÈDF
t PSHBOJ[BDFWâSPCZBNPOUÈäÓQǲJSFBMJ[BDJ[BLÈ[FL
t ǲÓ[FOÓQSBDPWOÓIPLPMFLUJWV
t [ÓTLÈWÈOÓOPWâDIPCDIPEOÓDILPOUBLUǾ
t UWPSCBDFOPWâDIOBCÓEFL
t ǲFÝFOÓBV[BWÓSÈOÓTNMVWOÓDIW[UBIǾTPCDIPEOÓNJQBSUOFSZ

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

Jednou z aktivit destinační agentury byl výjezd zaměstnanců informačních center.
LITVÍNOV – Spolupráce mezi Destinační agenturou Krušné hory
a městem Litvínov bude pokračovat i v příštím roce. Město navýšilo
částku, kterou každoročně agenturu podporuje.
Destinační agentura Krušné
hory sídlí na zámku Valdštejnů, provozuje tu destinační
informační turistické centrum
a zaměstnanci agentury provází po zámku. Podílí se také na
řadě akcí ve spolupráci s propagací města a s Partnerským
spolkem Litvínov. „Litvínov
patří mezi naše nejvýznamnější
partnery. Podporu, kterou nám
město dává, využíváme nejen
k zajištění provozu informačního turistického centra a zámku
Valdštejnů, ale také k dalším aktivitám během celého roku. Ceníme si spolupráce s městem. Není

totiž samozřejmá. Některá města
v destinaci stále ještě nepovažují
za nutné propagovat region jako
celek a ke společným aktivitám
se nepřipojují,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné
hory Eva Maříková. Také město
si spolupráce s agenturou cení.
„Spolupráce s Destinační agenturou Krušné hory je pro Litvínov
přínosem. V zámku Valdštejnů
je řada akcí, na kterých s agenturou spolupracujeme. Vnímáme
pozitivně také společnou propagaci, která má větší dopad, než
pokud by se Litvínov prezentoval
osamoceně,“ říká místostarosta

města Milan Šťovíček. Navýšení
finančních prostředků pro příští
rok využije Destinační agentura
Krušné hory také pro přípravu
turistického materiálu popisujícího židovské památky v destinaci nebo při realizaci projektu
Hornická stezka Krušných hor.
„Chceme spojit místa s hornickou
minulostí atraktivní pro turisty,
připravit mapu s vyznačenými
místy, turistický propagační materiál s popisem hornické historie, ale třeba také s cyklotrasami.
Na Hornickou stezku Krušných
hor bude orientováno také zahájení turistické sezóny a setkání
zaměstnanců informačních turistických center, kteří budou na
celém projektu spolupracovat,“
uzavřela Eva Maříková. (pur)

zpravodajství

13

15. prosinec 2017

Meziboří bude hospodařit v novém
roce s rozpočtovým provizoriem
MEZIBOŘÍ – Na posledním letošním jednání schválili mezibořští zastupitelé pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018. S provizoriem bude město hospodařit až do chvíle, než bude schválen státní
rozpočet. Teprve pak bude Meziboří schvalovat svůj rozpočet na rok
2018. Zastupitelé dále upravovali vyhlášky a schvalovali Projekt regenerace sídliště U Školy.
S rozpočtovým provizoriem
město hospodaří každoročně už
několik let. „Tento systém se nám
osvědčil. Rozpočet schválíme tehdy, až bude jasné, s jakými příjmy
od státu můžeme počítat,“ uvedl
starosta města Petr Červenka.
Zatím město může měsíčně čerpat 1/12 posledního upraveného rozpočtu předchozího roku
a může hradit pouze výdaje pro
zajištění běžného provozu města,
havarijní případy a údržby majetku města, kapitálové výdaje u investičních akcí, které byly zahájeny v předchozím roce závazky
vyplývající z uzavřených smluv.
Měsíčně tak zhruba pět miliónů
korun. Zastupitelé dále schválili
novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují pravidla
pro pohyb psů na vybraných veřejných prostranstvích a stanoví
prostor pro jejich volné pobíhání.
„Důvodem je změna hranice území, uvnitř kterého je na veřejných
prostranstvích zakázán volný pohyb psů. Došlo o rozšíření o okolí
části sjezdovky a domu č. p. 405,“
vysvětlil starosta města Petr
Červenka. Uvnitř ohraničeného
území, které prakticky kopíruje
obydlenou část města, musí být
pes veden na vodítku, při akcích,
na kterých je více lidí, musí mít
navíc náhubek. Volný pohyb mají
psi povolený pouze na dvou místech ve městě. Pravidla se nevztahují na služební a asistenční psy.
Další vyhláška, kterou zastupitelé

schválili, se týká zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranství. Těch
je v Meziboří celkem jedenáct.
K devíti veřejným prostranstvím
v okolí školy, školek, sportovišť
a dětských hřišť přibyly plochy
před večerkami v ulici Okružní
a Májové.
Zastupitelé také podpořili projekt regenerace sídliště
U Školy v Meziboří. „Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje
opakovaně program na Regenerace sídlišť. Cílem podprogramu
je poskytování dotací obcím na
regeneraci veřejného prostranství

sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace ale může být
poskytnuta pouze v případě, že
má město vypracovaný projekt
na regeneraci sídliště. V Meziboří jsme nechali tento dokument
zpracovat pro území sídliště
U Školy, které zahrnuje východní
část města, ohraničené ulicí Potoční, dále ulice J. A. Komenského, Markův kopec, Mládežnická,
Litvínovská, Nad Parkem, Školní
a Zahradní,“ vysvětlila zastupitelům vedoucí odboru výstavby
majetku a životního prostředí
Gabriela Soukupová. V případě
vyhlášení výzvy je město Meziboří připraveno podat žádosti
o dotace na řadu projektů. Patří mezi ně výstavba části pěší
stezky do Litvínova, výstavba
parkoviště Nad Parkem, revitalizace Parku přátelství, rekonstrukce obslužných komunika-

cí v areálu garáží na Markově
kopci, rekonstrukce povrchů
ulic Potoční, Zahradní a Nad
Parkem, rekonstrukce a nástavba na budově č. p. 401. „Takový
materiál by mohl být zpracovaný
pro celé město. Jedná se o kvalitní
dokument,“ pochválil práci na
projektu starosta Petr Červenka.
Zastupitelé dále diskutovali
o dalším osudu Fondu oprav
modernizace bytového fondu.
Město totiž musí změnit jeho
pravidla. „Důvodem je změna
zákona o spotřebitelském úvěru.
Města mohou úvěr poskytnout
bezúročně nebo s úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé,“
vysvětlila Gabriela Soukupová.
Zastupitelé se ale na návrhu
poskytovat půjčky bezúročně
neshodli a nepřijali žádné usnesení. K tomuto tématu se proto
vrátí na dalším jednání. (pur)

N

apsali jste nám

Turnaj v „Člověče,
nezlob se“
Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí
každodenního života. Vzájemná spolupráce mezi mladými
a staršími a na jejich přínos pro
všechny by se nemělo zapomínat. V rámci budování generačních vztahů jsme uspořádali turnaj ve hře „ČLOVĚČE,
NEZLOB SE“. Pozvali jsme do
našeho zařízení DSS Meziboří
děti z MŠ Kaštánek v Litvínově.
Přijela skupina 25 dětí – předškoláků, společně se svými učitelkami. Turnaje se zúčastnilo
16 dětí a proti nim nastoupil
stejný počet seniorů. Celkem se
hrálo na osmi hracích deskách.
Z každé rozehry postupoval do
dalšího kola jeden vítěz. Nakonec zůstalo jedno herní pole
a k našemu překvapení postoupili do finále opět 2 děti a 2

uživatelé, tak jak tomu bylo na
začátku turnaje v „Člověče, nezlob se“. V průběhu celého dopoledne, bylo pro nesoutěžící
děti a i pro ty, co skončily hru,
připraveno několik zábavných
stanovišť, která byla umístěna
po celé budově. Každý měl tak
možnost seznámit se s prostory
a vybavením. Doprovodu dětí
po zařízení pro lepší orientaci
se zhostili zaměstnanci Domova.
Na závěr se vyhlásili vítězové,
kteří obdrželi věcné ceny a všem
hráčům byl předán pamětní list.
Nechyběl ani putovní pohár,
který zůstal v Domově.
Velkými favoritkami, které
reprezentovaly seniory, byly
paní Anna Výborná a Libuše
Cigáňová. Za to jim náleží velká
gratulace.
Blanka Beranová,
Domov sociálních služeb
Meziboří, p. o.

Na posledním jednání odsouhlasili mezibořští zastupitelé rozpočtové provizorium.

Akce „Fikus a Dvorek“ úspěšné
MOST – Úspěšně skončily akce Fikus a Dvorek mostecké policie. Od
srpna policisté pracovali na dopadení tří dealerů drog. Ti nakonec
skončili ve vazbě. Za distribuci drog na Mostecku jim hrozí až pět
let vězení.
Trojici zatkli policisté v minulém týdnu ve spolupráci se
zásahovou jednotkou Krajského ředitelství Ústeckého
kraje. „Na akcích kriminalisté pracovali od letošního srpna a v souvislosti s nimi provedli domovní prohlídky ve
dvou bytech, rodinném domě

a v nebytových prostorech. Na
základě výsledků šetření vyšetřovatelé obvinili z přečinu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 45letou ženu a dva muže ve věku
35 let a 41 let, všechny z Mostu,“
prozradila policejní mluvčí

Ludmila Světláková. Všichni
tři měli obstarávat a prodávat
pervitin a marihuanu v desítkách zjištěných případů v celém Mostě. Drogu o hmotnosti
80 gramů kriminalisté zajistili
i u ženy doma při domovní
prohlídce, a to při pokusu jedné osoby tuto drogu z bytu vynést. Další látku policie zajistila
při prohlídce restaurace v centru Mostu, kde bylo nalezeno
dvacet sáčků s krystalickou látkou. V rodinném domě v obci

na Mostecku policie objevila
sušený rostlinný materiál. „Zajištěné věci budou nyní zkoumat
policisté z odboru kriminalistické techniky. Vyšetřovatelé podali
podněty na návrhy vazebního
stíhání všech tří osob. Státní
zástupce podnět policie akceptoval a okresní soud vazby uvalil.
Policisté nadále na případech
pracují a nevylučují obvinění
dalších osob a rozšíření stíhání
již obviněných osob,“ uzavřela
Ludmila Světláková.
(pur)

Chystáte se do zasněžených hor?
Natankujte si naftu pro silné mrazy
MOSTECKO/PRAHA - Všech čtyři sta čerpacích stanic společnosti
Benzina je připraveno na zimu. Během listopadu byly vybaveny
zimní verzí naftového paliva EFECTA Diesel s parametrem filtrovatelnost -20 °C. Na 338 čerpacích stanicích mohou řidiči od začátku
prosince navíc natankovat také zimní verzi prémiového paliva Verva Diesel, která má díky speciální aditivaci posíleny nízkoteplotní
vlastnosti, a tudíž u ní parametr filtrovatelnost dosahuje až -26 °C.
Řidiči plánující cestu do hor by měli tankovat toto palivo. Na čerpacích stojanech je označeno sloganem Nafta pro silné mrazy.
Pokud teploty klesají hluboko
pod bod mrazu, měli by řidiči
s dieselovým motorem tankovat rovnou palivo Verva Diesel.
Trochu vyšší cena oproti běžné
zimní naftě se totiž v mrazech
dvojnásobně vyplatí. „Verva Diesel si uchovává i během
tuhé zimy všechny své prémiové
vlastnosti – zvyšuje výkon, má
posílenou mazivost a díky tomu
přináší úsporu provozních nákladů. Navíc je ale díky speciálním aditivům filtrovatelná až do

-26 °C. To znamená, že ani v nejtužších mrazech by řidiči neměli
mít problém vůz nastartovat
a vyrazit na cestu v případě, že
správně pečují o palivovou soustavu a filtry svého automobilu,“
vysvětluje Jakub Drastík, vedoucí odboru kvality z Benziny.
I zimní verze standardní
nafty EFECTA Diesel, kterou
Benzina na svých čerpacích
stanicích nabízí již od listopadu, splňuje normy předepsané
pro zimní naftová paliva a je

Mezibořskou radnici zdobí originální vánoční strom. Na jeho
výzdobě se podílela také Lenka Matějů. „Dva měsíce jsem pekla a zdobila perníčky. Udělala jsem jich celkem tři sta, aby bylo
na doplnění, pokud by se nějaký ze stromku ztratil,“ říká Lenka
Matějů. Stromek si mohou návštěvníci radnice prohlédnout ve
druhém patře před kanceláří starosty. „Navodil příjemnou vánoční atmosféru, za což všem, kteří se na výzdobě podíleli, děkuji,“ pochválil stromek starosta města Petr Červenka.
(pur)

Všechno nejlepší
v novém roce.
plně dostačující zejména pro
nehorská území České republiky a během teplot, které nepřekročí obvyklé zimní hodnoty. Pokud ale řidiči vyráží do
hor, měli by natankovat Vervu.
„Když natankujete plnou nádrž
v Praze a vyrazíte do Krkonoš

a v nádrži budete mít jen běžnou naftu, můžete mít v extrémně chladných podmínkách, kdy
teploty klesnou k mínus třiceti,
potíže. Plánujete-li tedy pobyt
v horách, dopřejte svému autu
Vervu a budete mít klid,“ doporučuje Jakub Drastík.
(nov)
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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

■ Prodám pánské sjezdové šponovky s laclem, velikost 50, cena
200 Kč. Tel.: 736 469 724
■ Prodám nový lázeňský válec,
červené horské kolo. Cena dohodou. Tel.: 731 256 461
■ Prodám levně dětskou cestovní postýlku, lehátko, chodítko, kočárek golfky. Telefon 606 486 333.
■ Koupím staré hračky. Vláčky
Merkur, stavebnice Merkur, pásáky, autíčka na bowden, indiány
z NDR, aj. Telefon 608 224 183.
■ 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 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 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.
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 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

Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?

■ Hledám kamaráda, přítele na
vše hezké, co život přináší, příroda,
procházky - zvířata atd. Zn. Žít, ne
přežívat. Telefon: 703 351 967.

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.

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 pronájem bytu 0+2 nebo 1+1 větších
rozměrů v okolí bl. 612 na Liščím
Vrchu, mimo přízemí. Spěchá. Telefon 602 930 953.
■ 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

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

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
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Litvínov položil na lopatky
pražskou Spartu
PRAHA - Po smolné domácí prohře s týmem Mountfield HK si Litvínov spravil chuť hned v následujícím kole Tipsport extraligy, při
němž se představil na ledě pražské Sparty. Dvě třetiny se v pražské
aréně hrál vyrovnaný hokej, ovšem v posledním dějství Litvínovští
svého hostitele jasně přestříleli a za půltucet vstřelených branek si
odvezli zcela zaslouženě tři body.

Vítězný tým z mosteckého
gymnázia zamíří na
MS do Kataru
MOST – Po dva dny se hrál
v mostecké sportovní hale finálový turnaj Školních sportovních klubů středních škol v házené dívek. Nejlépe si ze šesti
účastníků vedl pořádající favorizovaný tým Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, který ve
finále porazil Zlín 23:12.
„Splnili jsme očekávání, byli
jsme favoritem,“ řekl po skončení finále spokojený trenér vítězného výběru Peter Sabatka.
Vítězný tým se v příštím roce
podívá na mistrovství světa,
které se uskuteční v exotickém
Kataru.
„Veliká spokojenost,“ řekl po
skončení turnaje ředitel mosteckého gymnázia Karel Vacek
s tím, že tým jeho školy ovládl
turnaj suverénním způsobem.

„Projevila se lepší fyzická připravenost našeho týmu a kvalita
jednotlivců. Můžeme říct, že vyhrál opravdu ten nejlepší,“ doplnil. Podle něj je právě pořádání
sportovních turnajů mezi jednotlivými školami velkým přínosem. „Myslím si, že pořádat
takovéto soutěže je jenom dobře,
protože mládež se potřebuje mezi
sebou poměřovat nejen v ligových soutěžích,“ uzavřel ředitel
Vacek.
Konečné pořadí turnaje: 1.
Podkrušnohorské gymnázium
Most, 2. Gymnázium a jazyková
škola Zlín, 3. Gymnázium Opatov, 4. Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, 5. Gymnázium
Havlíčkův Brod, 6. Zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Plzeň.
(jak)

Dvěma góly se blýskl zkušený
František Lukeš, který se vrátil
do sestavy po zranění.
„Sparta byla pro nás před přestávkou těžký soupeř. V pozici,
ve které v tabulce jsme, je ale
pro nás nyní každý soupeř těžký.
Prohrávali jsme 0:1, ale nesložili
zbraně. Dnes rozhodly přesilovky, které jsme dokázali využít.
Byli jsme v nich produktivní,“
ohlédl se za utkáním litvínovský
kouč Radim Rulík
Sparta Praha – HC Verva Litvínov 3:6 (1:1, 1:1, 1:4). Branky
a nahrávky: 13. Michálek (Kudrna, Pech), 38. Pech (Hlinka,
Michálek), 58. Říčka (Švrček)
– 14. Sørvik (Černý, Ihnačák),
25. Lukeš (Hunkes, Hübl), 45.
Vandas (Černý), 50. Lukeš
(Hübl, Hunkes), 58. Gerhát, 59.
Trávníček. Rozhodčí: Hejduk
a Sýkora. Vyloučení: 4:6. Vyu-

žití: 2:3. Oslabení: 0:1. Zásahy:
Honzík 21 - Petrásek 42. Diváci:

8 597. Sestava HC Verva Litvínov: Petrásek – Hunkes, Kubát
– Sørvik, Baránek – Gula, Sklenička – 41. Doudera – Lukeš,
Hübl, Gerhát – Černý, Ihnačák,
Vandas – Trávníček, Hanzl, Jánský – Matoušek, Válek, Jurčík.
Připraven Kantor. Trenéři Rulík,
Stránský, Šlégr.
(jak)

MOST – Tým Černých andělů, házenkářek DHK Baník Most, čeká
i v souvislosti s postupem do jarní části Evropského poháru těžké
zápasové období, proto se klub rozhodl od Nového roku posílit
hráčský kádr.

V Trutnově se konalo mistrovství ČR třináctiletého žactva. Zde nastoupila do bojů
o medaile již několikanásobná
mistryně ČR, juniorská reprezentantka a držitelka rekordu
ČR třináctiletého žactva na
trati 50 m motýl, Kamila Javorková. Ta předvedla výkony, nad nimiž se doslova tajil
dech. Soupeřkám nedala šanci
v žádném ze svých šesti startů.
Zvítězila na tratích 100 m polohový závod (1:07,84), 200 m
polohový závod (2:24,56), 100
m motýl (1:06,74), 400 m volný
způsob (4:34,03), 200 m volný
způsob a na trati 100 m volný

polohový závod, 200 m polohový závod a 200 m prsa obsadila

který nebude ztrojen, ale pouze
zdvojen,“ vysvětlil manažer klubu Rudolf Jung. „Ostatní levačky
budou působit na pravém křídle,
ať už jde o Dominiku Zachovou,
Terezu Eksteinovou nebo Nikolu
Švihnosovou. S touto sestavou
jsme na tomto postu velmi spokojeni,“ doplnil Jung.
Další posilou Černých andělů
bude Katarína Kostelná z Trenčína, která bude v týmu působit
na pozici střední spojky. „Na
tomto postu bude hrát společně
s Petrou Maňákovou a Veronikou Mikuláškovou. Levé spojky
budou ztrojeny a hrát na tomto
postu budou Simona Szarková,

skvělá osmá místa a devátá dohmátla na trati 100 m prsa.

způsob pokořila jako historicky
první plavkyně něžného pohlaví litvínovského plavání hranici
jedné minuty, když se časomíra
zastavila v čase 0:59,96. Její výkon na trati 200 m volný způsob s dosaženým časem 2:08,81
byl dle tabulek bodů FINA nejhodnotnějším výkonem šampionátu.
V Prostějově na mistrovství
ČR čtrnáctiletého žactva reprezentovali žlutočerné barvy Alexandra Letalíková a Josef Jupa.
Letalíková potvrdila vzrůstající
formu, když hned čtyři starty
zakončila dohmatem v první
desítce nejrychlejších. Na 100 m

Markéta Jeřábková a Veronika
Šípová. Ztrojen je i post levých
křídel, kde budou působit Tereza
Chmelařová, Veronika Dvořáková a Adéla Stříšková. Ztrojena je
i pozice pivota, kde budou hrát
Michaela Borovská, Kateřina
Dvořáková a Linda Jungová,“
dodal manažer.
S Trenčínem se klub dohodl
také na příchodu mladé brankářky Kristýny Opátové, která
by měla zvýšit konkurenci na
brankářském postu za jedničkou
týmu Dominikou Müllnerovou.
„Velmi si ceníme a rádi bychom poděkovali oběma klubům
za vstřícnost při dohodě o těchto
transferech. Naše Vielen Dank
proto míří ke kolegům do Německa a Ďakujeme na Slovensko,“
uzavřel manažer Jung.
(pim, jak)

V Plzni se konalo mistrovství
ČR dorostu a dospělých, kde se
představila v kategorii mladšího
dorostu tradiční litvínovská dvojice Adam Novák a Anna Haselbergerová. Novák se probojoval
na trati 100 m prsa mezi finalisty,
kde obsadil devátou příčku. Desítku nejrychlejších pak uzavíral
na trati 200 m motýl.
Na Poháru ČR jedenáctiletého žactva v Mladé Boleslavi skvěle zabojovaly Sabina
Rousová a Eliška Bergmanová
a v Chomutově na Poháru ČR
žactva desetiletého hájili litvínovské barvy Petr Adamec, Jiří
Jedinák a Kryštof Wojtaszak.
Zde dosáhl i přes nepříjemný
dvouměsíční tréninkový výpadek nejlepších umístění Petr
Adamec.
(has, jak)

HKC Racing Team Most bodoval i v zimní pauze při závodech motokár
MOST - V rámci zimní pauzy závodníci neodpočívají. Pořadatel
okruhového Carbonia Cupu uspořádal zimní seriál vytrvalostních
halových závodů motokár pod názvem Carbonia Karting Serie 2017
- 2018. HKC Racing Team spojil síly s týmem Lutopol a do úvodní
dvouhodinovky v Kartcentru Radotín nasadil hned dvě posádky. Ty
obsadily nádherné druhé a třetí místo mezi čtrnácti soupeři.
Pravidla závodu mluví o tom,
že každá posádka musí během
dvou hodin minimálně třikrát

zastavit v boxech a logické tedy
bylo nasazení tříčlenných týmů.
HKC do boje vyslal na jednom

stroji Aleše Kohouta, Marka
Borise Machuldu a Moniku
Podhradskou. Na druhém pak
odstartovali Petr Zelenka, jeho
dcera Sára a Patrik Melichar.
Technické podmínky měli
všichni zcela stejné, protože se jelo
na identických motokárách z radotínské půjčovny. Šlo tedy především o bezchybnou jízdu, a pokud

Na další domácí extraligový zápas hokejistů HC Verva
Litvínov jejich příznivci vyrazí až po krátké reprezentační přestávce ve středu 20.
prosince. Tu domácí tým
změří síly s HC Olomouc.
Utkání začíná tradičně
v 17.30 hodin.

O víkendu na turnaj
hokejových fandů

Opět se hraje
memoriál Vlastimila
Bernase

Fantastická Javorková se stala šestinásobnou mistryní České republiky
LITVÍNOV - Parádní závěr zimní sezóny mají za sebou litvínovští
plavci. Během uplynulých víkendů proběhly napříč republikou nejvyšší plavecké soutěže pro jednotlivé kategorie.

Na extraligový hokej
až ve středu

Turnaj hokejových fanoušků v lením hokeji se
uskuteční ve dnech 16. – 17.
prosince na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Pořadatelem je domácí HC Cheza Litvínov. Na
turnaji bude startovat deset
týmů.

Černí andělé od ledna posílí
V tuto chvíli už je proto možné oznámit, že došlo k dohodě
jak s kluby, tak s hráčkami a od
2. ledna 2018 se v týmu objeví
trojice nových tváří.
Tou první je Michaela Janoušková, bývalá hráčka Černých andělů, která s klubem
získala několik mistrovských
titulů a vyhrála Challenge Cup.
Do Mostu se vrací z týmu druhé
Bundesligy Beyeröhder Handball UG.
„Michaelu Janouškovou budeme zapracovávat striktně na
post pravé spojky jako alternaci
k Sáře Kovářové. Pravá spojka
bude navíc jediný post v týmu,
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možno co nejlepší strategii. V obojím se mostecké stáji dařilo a tak
v cíli druhý byl Kohout s kolegy,
přičemž stihli odjet 83 kol s nejlepším časem na okruh 1:23,828. Třetí místo obsadila posádka Petra
Zelenky s celkem 82 okruhy a nejlepším časem 1:24,016.
„Z výsledků je poznat, že šlo
o velice vyrovnanou bitvu. Vítěz-

ný tým podal skvělý výkon a odjel jen o jedno kolo víc než my.
Byla to skvělá průprava na další sezonu,“ řekl trenér KC Ivan
Houzák. Dodal, že krátký odpočinek si tým dopřeje během
svátků, ale po Novém roce už se
zase bude pokračovat v práci na
technice a přípravě na další sezonu.
(dům, jak)

Již 12. ročník futsalového memoriálu Vlastimila
Bernase, jehož pořadatelem
je FC H Most, se uskuteční
ve sportovní hale v Mostě,
a to o první vánoční svátek,
tedy 25. prosince. Tentokrát
se budou hrát dvě skupiny.
Kromě hlavní soutěže, kde
je zatím přihlášeno 13 týmů,
také turnaj veteránů.

Basketbalisté Baníku
vyzvou Litoměřice
O víkendu pokračuje dalším kolem Severočeská liga
basketbalistů. Muži Baníku
Most A v něm vyzvou svého
soupeře, kterým je Slavoj BK
Litoměřice C. Utkání se hraje ve sportovní hale v Mostě
v sobotu 16. prosince od 16
hodin.

MČR jednotlivců U19
bude v Mostě
Badmintonový klub Baník
Most bude opět pořadatelem
mistrovství ČR jednotlivců
mládeže 2017 v kategorii
U19. Turnaj proběhne netradičně až v novém roce a to
ve dnech 6. - 7. ledna 2018
ve sportovní hale v Mostě.
Domácím želízkem v ohni
v soutěži bude Jiří Král, který
je aktuálně na druhém místě
ve dvouhře na celostátním
žebříčku.

Junioři hrají
s Karlovými Vary
Tým juniorů HC Litvínov
se dnes představí podruhé
v krátké době na domácím ledě. Včera změřil síly
s Kladnem, dnes navečer
bude mít za soupeře celek
Energie Karlovy Vary. Duel
podkrušnohorského derby
začíná v 17.30 hodin.

Lvi hrají doma až
v novém roce
Další domácí utkání
v krajské lize ledního hokeje dospělých sehrají Mostečtí Lvi až po Novém roce.
Ve středu 20. prosince hrají
v Litoměřicích, 7. ledna 2018
v Kadani a až 10. ledna se
střetnou doma se Slovanem
Louny.
(jak)

16

15. prosinec 2017

fotoreportáž

Cestujte po Krušných horách
Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

s cestovatelským deníkem
Do Krušných hor se můžete vydat s cestovatelským
deníkem Sedm statečných
v Krušných horách, který
aktuálně vydal Ústecký kraj.
Najdete ho v informačních turistických centrech
v Krušných horách i ve městech v podhůří. Cestovatelský deník Sedm statečných
v Krušných horách je už třetí v řadě a vyzvednout si ho
můžete zcela zdarma. Rodina Svozilova se v něm se čtenáři podělila s tím, jak se dá
také prožít skvělá dovolená
v Ústeckém kraji. Projděte
si cestovatelský deník a inspirujte se báječnými zážitky z Krušných hor. Autorem
cestovatelského deníku je
Rostislav Křivánek. Deník
se slavnostně křtil na zámku Valdštejnů v Litvínově.

Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:

Co Svozilovi prožili
v Krušných horách

Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)

Rodinka tentokrát vyjela ve
složení Jan - otec rodiny, úředník, vyznavač klidu, pohodlí
a piva, který se rozhodl jít do
sebe a objevit v sobě sportsmana a vůdčí typ, Barbora, Janova
žena - kunsthistorička, sportovní a rtuťovitý typ, Lucie - dcera,
studentka zemědělské univerzity,
ekobio dívka, Lukáš - syn, středoškolák, sportovec, cynik, po uši
zamilovaný. Karolína, Lukášova
dívka - středoškolačka, půvabná,
ale beznadějně propadlá všemu
adrenalinovému, Natálka - dcera Barbořiny sestry, třeťák na

tel.: 476 108 412
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.

Jak to všechno začalo

Tisk:

Rodina Svozilova je úplně
obyčejná. Obyčejná i v tom, že
jak děti rostou, rodinná pouta
se uvolňují a rodiče s dětmi se
navzájem trochu vzdalují v čase
i prostoru. Jan s Barborou se
ale rázně rozhodli, že se tomu
nepodvolí a alespoň jednou do
roka uspořádají rodinnou dovolenou, a to ze zásady v Česku.
Poprvé se vydali se svými dvěma dětmi Lukášem a Lucií (ta
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

s sebou navíc vzala svého partnera Filipa) do Šluknovského
výběžku a propátrali spolu okolí
Českého Švýcarska. Podruhé
přišlo na řadu České středohoří. Barbora a Filip byli vázáni
povinnostmi jinde, a tak zbylé
mohykány doplnil děda Josef
a neteř Natálka. Z obou putování vznikl deník, na který Sedm
statečných v Krušných horách
navazuje.

základce a Matěj řečený Mates Natálčin mladší bratr, prvňák. Se
Svozilovými se ubytujete na Klínovci v hotelu Nástup, projdete
školou lyžování a s mladými také
snowparkem. Užijete si koupele a masáže v místním wellness
a projdete se na sněžnicích. Z hor
zamíříte do jirkovského podzemí
i do lezecké haly v Jirkově. Ujít si
Svozilovi nenechali ani chomutovskou zoologickou zahradu se
všemi jejími atrakcemi. V Mostě
zamířili na autodrom, v Litvínově navštívili zámek Valdštejnů
a jeho skvělou výstavu hraček. Na
Klínech je kromě lyžování a běžkování po Krušnohorské bílé stopě čekal také adrenalin a výlet na
fatboyích. Součástí dovolené byl
i výlet s Offroud safari nebo kity.
Co všechno Svozilovi prožili a co
můžete prožít v Krušných horách
i vy hledejte v cestovatelském
deníku Sedm statečných v Krušných horách.
(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

