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Ressl na prodej! Přijdeme o přírodní koupaliště?
MOST – Mostečané možná přijdou o přírodní koupaliště na Resslu.
Možná si v něm už letos nezaplavou. Proslýchá se totiž, že jeho majitel Josef Smolík chce areál prodat.
„Je sice pravda, že jednáme
o odprodeji s možným investorem, nicméně nic ještě není definitivní. Pevně ale věříme, že se
vše zrealizuje v co nejkratší době,“
připustil jednatel firmy SaS s.r.o.
Josef Smolík s tím, že pokud

I

Letní koupaliště Ressl je nejstarší ze všech čtyř mosteckých
veřejných koupališť. Vzniklo už
v 60. letech 20. století, kdežto
nádrž Benedikt se začala napouštět
v roce 1973, předchůdce dnešního
Aquadromu zahájil činnost ještě
o tři roky později a nádrž Matylda
v Souši byla zprovozněna až v 90.
letech 20. století.
by se prodej zrealizoval, areál
by s nějvětší pravděpodobností
stávajícímu účelu již nesloužil.
„Pokud areál prodáme, koupaliště se letos již neotevře. Investor
zde hodlá mít jiné využití, než
je koupaliště, které je ztrátové,“
řekl Josef Smolík. Ten areál od-

koupil od města před dvanácti
lety. Poté, co byl areál předtím
několik let uzavřen, v roce 2006
prošel celkovou modernizací.
„Koupaliště tehdy bylo v doslova
dezolátním stavu. Provedli jsme
kompletní rekonstrukci a otevřeli veřejnosti nový areál s novým
zázemím a volnočasovým využitím,“ dodává majitel.
V současné době zde funguje velký umělý bazén rozdělený
pro malé a velké návštěvníky
s vodními atrakcemi. Zachované zůstalo brouzdaliště pro
nejmenší doplněné o vodní
hříbky. Ve „velkém“ bazénu je
divoká řeka, tobogán, skluzavky a masážní lavice. V areálu je
celoroční restaurace s letní terasou a grilovištěm, minigolf, pétanque, tenisová hala se dvěma
kurty, hřiště na plážový volejbal,
dětské hřiště, venkovní obří šachy a přírodní amfiteátr.
Pokud se avizovaný prodej
letos uskuteční a Mostečané
o přírodní koupaliště na Resslu
skutečně přijdou, veřejné letní
koupání bude možné pouze na
Aquadromu nebo v místních
vodních nádržích Benedikt
a Matylda.
(nov)

Přírodní koupaliště Ressl funguje od šedesátých let minulého století. Můžeme jen doufat, že v tomto století o něj nepřijdeme.

 Povídání
o architektuře Mostu
MOST - Přednáška
o architektuře na téma
„Vznik nového Mostu
představoval a dosud
představuje unikátní
fenomén nejen
v rámci původního
Československa, ale
i novodobé Evropy“.
V úterý 23. 1. od 16.30
hod. ve velké zasedací
místnosti mosteckého
magistrátu ve 4. patře.
Vstup zdarma.
 Výstava v galerii
MOST - Galerie výtvarného umění v Mostě
zve na výstavu plastik
Jana Kováříka a obrazů Vladimíra Vély.
Slavnostní zahájení se
uskuteční 26. 1. v 18.30
hod. Otevřeno denně
mimo pondělí od 9
do 17 hodin až do 16.
března.

Nová plavecká hala
Na co se chcete zeptat...
LITVÍNOV - Vedení města Litvínova zve občany k veřejnému projednání investiční akce
„Nová plavecká hala v Litvínově“. Jednání se uskuteční dne
25. ledna od 17 hodin v aule budovy bakalářských studií Scholy
Humanitas (budova za stávajícím plaveckým bazénem).
Plavecká hala patří k letošním největším investicím města
a názorově rozděluje jak laickou veřejnost, tak i komunální
politiky. O potřebnosti využitelnosti tak nákladné stavby
vedli litvínovští zastupitelé řadu
jednání, která ne vždy končila
shodou.
Hala se vybuduje v areálu letního koupaliště Koldům v protoru stávajícího objektu šaten,

který se zbourá. Délka hlavního
bazénu s šesti drahami bude
25 metrů. V nejhlubším místě
má mít 1,8 metru. Náklady na
stavbu objektu se odhadují na
130 milionů korun. Stavba by
měla podle předpokladů trvat
18 měsíců. Počítá se tedy s tím,
že obyvatelé si v bazénech zaplavou zřejmě nejdřív v roce 2020.
Projektová dokumentace, která
zahrnuje i vydání stavebního
povolení, by měla být hotova
koncem letošního dubna.
Veřejnost může přijít na projednání nejen naslouchat, ale
i diskutovat a říci svůj názor.
Seznámí se s vývojem projektové činnosti na výstavbu nové
plavecké haly a další předpokládaný průběh.
(nov)

 Maškarní bál
MOST – V sobotu 20.
ledna od 15.30 hod. ve
Středisku volného času
je pro děti připraveno
zábavné odpoledne ve
stylu maškarního bálu
v maskách na téma
„Doba ledová“, vítány
i jiné masky. Vstupné 20
Kč/dítě, 10 Kč/dospělí.
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Přednáška o chrámové hudbě
krušnohoří rozvinula a dosahovala pozoruhodné úrovně, přednáší muzikolog Milan Černý.
Přednáška se koná 23. ledna od
17 hodin v přednáškovém sále
muzea a je doplněna hudebními
ukázkami. Vstupné 20 Kč. (nov)

MOST - Oblastní muzeum v Mostě zve na přednášku Chrámová
hudba a hudebníci v barokním
Duchcově a blízkém okolí.
O chrámové hudební kultuře,
která se v během 17. a 18. století
na území severozápadního Pod-

Stará Sešlost opět hraje
k poslechu i tanci
16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince.
Stará Sešlost začala hrát v roce
1963, tehdy ještě pod názvem
Berušky. Později se přejmenovala na Šmidliboys a od roku 1994
hraje pod současným názvem.
Kapela se specializuje zejména
na moderní country a folk, ale
nevyhýbá se ani jiným žánrům.
Na svém kontě má již několik
cédéček a pravidelně se objevuje
i ve vysílání Šlágr TV.
(nov)

MOST - Country kapela Stará
Sešlost bude i v letošním roce
pořádat každý měsíc hudební
setkání v restauraci Benedikt
v Rekreační ulici.
Na první ze série tanečních odpolední se můžete
těšit již v neděli 21. ledna od
15.30 hodin, další pak budou
následovat ve stejném čase
18. února, 18. března, 15. dubna, 13. května, 17. června, 15. července, 19. srpna,

Jak jsme volili prezidenta v prvním kole
MOST - První kolo prezidentských voleb máme za sebou. Jak volili obyvatelé Mostu a Litvínova? Jaká byla v obou městech volební
účast?
Volební účast MOST 47,32 %
1. Miloš Zeman 50,52 %.
2. Jiří Drahoš - 19,58 %
3. Michal Horáček - 9,76%
4. Marek Hilšer 9,31 %
5. Pavel Fischer 5,08 %
6. Mirek Topolánek 3,61 %
7.J iří Hynek 1,31 %
8. Petr Hannig 0,40 %
9. Vratislav Kulhánek 0,38 %
V různých částech Mostu byla
podpora jednotlivých kandidátů výrazně odlišná. Z šedesáti
volebních okrsků zvítězil Miloš
Zeman v osmapadesáti a Jiří
Drahoš ve dvou, konkrétně
v okrsku č. 8 (oblast rodinných
domů v okolí městského hřbitova, 32,46 %) a v okrsku č. 9 (Starý Most a okolí jezera, 28,23 %),

přičemž úřadující prezident dosáhl nejlepšího výsledku v okrsku č. 49 (okolí Střední odborné
školy podnikatelské, 68,48 %).
Výrazně odlišný výsledek byl
jako obvykle v Chanově, kde
s 69,04 % zvítězil Michal Horáček a někteří kandidáti, konkrétně Jiří Drahoš, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Petr Hannig
a Vratislav Kulhánek, zde nezískali ani jeden hlas.
Volební účast LITVÍNOV
47,21%
1. Miloš Zeman 50,67%
2. Jiří Drahoš 18,75%
3. Michal Horáček 11,06%
4. Marek Hilšer 9,01%
5. Pavel Fischer 4,81%
6. Mirek Topolánek 3,65%

Miloš Zeman
7. Jiří Hynek 1,05%
8. Petr Hanig 0,53%
9. Vratislav Kulhánek 0,44%
Druhé kolo prezidentské volby se uskuteční v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu
27. ledna od 8 do 14 hodin. Vo-

Jiří Drahoš
liči se budou rozhodovat mezi
dvěma kandidáty, kteří obdrželi
nejvyšší počet hlasů, tedy Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Volební lístky tentokrát
nenajdou ve svých schránkách,
ale dostanou je v den voleb přímo ve volební místnosti. (nov)

Dotace na památky jen do konce února
Dětská pohotovost rozšířena
hodiny stejné jako dosud, od 17
do 20 hodin. Dětské a dorostové
oddělení mostecké nemocnice
poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti
a dorost nejen z okresu Most,
ale i z přilehlých regionů.
(sol)

MOST - Dětská lékařská pohotovostní služba v mostecké
nemocnici rozšířila ordinační
hodiny o sobotách, nedělích
a svátcích o jednu hodinu.
Nová ordinační doba v tyto
dny je od 10 do 20 hodin. Ve
všední dny zůstávají ordinační









MOST - Vlastníci kulturních památek mohou prostřednictvím obcí
žádat o finanční podporu v rámci dotačního programu vyhlášeného
ministerstvem kultury. Žádosti je možné podávat do konce února!
Žadatelé mohou zasílat žádosti do konce února a pouze
na projekty zahájené i ukončené
v průběhu letošního roku.
„Na památky v Mostě a obcích v jeho správním obvodu
byla pro letošní rok ministerstvem vyčleněna celková částka 447 tisíc korun. Příspěvky
jsou proto určeny především
na obnovu kulturních památek
menšího rozsahu a poskytovány
budou na jejich stavební obnovu
a restaurování,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Dotace nemohou zájemci čerpat naopak
na modernizaci objektů, provizorní opatření nebo na zpracování projektových dokumentací. Minimální výše příspěvku
z dotačního programu je 50
tisíc korun a vlastník památky
se na obnově musí podílet 20
procenty z celkových nákladů
projektu.

Žádosti se všemi potřebnými přílohami je nutné odevzdat na podatelnu Magistrátu
města Mostu nejpozději do

28. 2. 2018. „Ještě před tím je
doporučujeme konzultovat se
zaměstnanci památkové péče
magistrátu. Na rozdíl od předchozích let vyhlašuje ministerstvo pouze jedno kolo přijímání
žádostí,“ upozornila dále tisková mluvčí.

Podrobnější informace o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ včetně potřebných
formulářů najdou zájemci na
webu ministerstva kultury.
(sol)

Pro město Most je na památky vyčleněno zhruba půl milionu korun.
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MALOVÁNÍ
s Pavlem Lakomým
SUCHÝM PASTELEM
PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ

Soutěž o NEJ foto tramvaje má vítěze
MOST - Od neděle 3. prosince 2017 jezdila po trase linky č. 2
v Mostě slavnostně osvětlená
Vánoční tramvaj. DOPRAVNÍ
PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s., vyhlásil soutěž o nejlep-

ší fotografii této Vánoční tramvaje, která jezdila na Mostecku
poprvé. „Fotografie bylo možné
pořídit až do Tří králů, kdy jízdy
Vánoční tramvaje skončily,“ řekl
ředitel DOPRAVNÍHO POD-

NIKU měst Mostu a Litvínova, a. s., Daniel Dunovský.
V soutěži se sešlo celkem 29
fotografií, vedení společnosti
DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a. s., vybralo
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Roman Moucha (vlevo) přijímá blahopřání od ředitele DOPRAVNÍHO
PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a. s., Daniela Dunovského.

Vítězná fotograﬁe Vánoční tramvaje.

jako vítěznou fotografii Romana
Mouchy z Mostu. Autor vítězné
fotografie obdržel na svou čipovou kartu - Kartu integrované
dopravy a služeb - 90denní kupon na tři pásma.
(sol)

zpravodajství
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Město žádá o dotace na demolici
vybydleného domu číslo 31
MOST - Demolice bloku 31 v ulici J. V. Sládka v Podžatecké čtvrti je
definitivní. Schválili ji zastupitelé na svém posledním zasedání. Místo vybydleného domu bude parčík a zeleň. Demolice by měla město
přijít levněji.
Město podalo žádost do
programu na demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách. „Pokud bude tato žádost
úspěšná, bude blok 31 stejně jako
podobně zničené domy v Chanově srovnán se zemí. Po demolici
bychom chtěli pozemek revitalizovat,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Město by mohlo získat dotaci na likvidaci domu až do výše
80 procent z celkových výdajů
s maximální výší 10 milionů
korun.
Cena projektové dokumentace na demolici bloku č. 31 vyšla
město na necelých pětačtyřicet
tisíc korun a jejím zhotovitelem
je ABS - stavební společnost.

„Již v minulosti jsme využili program Ministerstva pro místní
rozvoj a nechali zbourat některé
domy v Chanově. Naším cílem je
však řešit tyto objekty případ od
případu a nalézt optimální řešení. Zatímco blok 31 by měl být
zbourán, v případě bloku 35 jsme
upřednostnili jeho prodej společnosti Mostecká bytová, která jej
zrekonstruuje a vybuduje zde
nové byty,“ uvedl náměstek primátora Jaroslav Hrvol.
V bloku 35 by mělo vzniknout
24 nadstandardních bytů o velikosti dva plus jedna a výměře
zhruba padesáti metrů čtverečných. Projekt na rekonstrukci
by měla mít Mostecká bytová hotový už do konce tohoto
měsíce. S rekonstrukcí domu

Bluesové lahůdky v Rokáči
Takto by měl vypadat blok 35 po rekonstrukci.
a budováním nových bytů by se
mohlo začít už v příštím roce.
„Obdobně bychom chtěli využít
i blok 34, proto v současnosti probíhají rovněž jednání se společností Mostecká bytová o případné
koupi,“ informoval dále náměstek primátora. „Žádáme město
i o odkoupení bloku č. 34 a současně i o odkoupení přilehlých pozemků k oběma blokům. V bloku
34 bychom chtěli vybudovat ná-

jemní byty obdobné těm v bloku
35,“ potvrdil ředitel Mostecké
bytové Jaroslav Kudrlička. Mostecká bytová by tak chtěla pokračovat v regeneraci této lokality.
„Rádi bychom do budoucna oba
bloky oplotili a udělali tu areál
pro nájemníky a samozřejmostí
by bylo i dostatečné parkování,
ale i nějaké posezení, pergola
a podobně,“ nastínil možné plány Jaroslav Kudrlička.
(sol)

Blok 31 už dlouho lokalitu hyzdit nebude. Ve zbylých dvou vybydlených domech vzniknou nové byty.

Taxík Maxík v Mostě už „frčí“, za pár
dnů ho využily desítky seniorů
MOST - Už více jak tři desítky seniorů využilo za prvních deset lednových dní novou službu, kterou provozuje Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova. Taxík Maxík vyrazil do mosteckých ulic poprvé
2. ledna. Jeho služeb využívají klienti každodenně, vyjma sobot,
nedělí a svátků.
První den provozu svezl taxík
celkem dva seniory a účel cesty
obou pasažérů byl lékař. Taxík
Maxík využívali senioři i v dalších dnech, a to včetně doprovodu. Nejvíce byl zatím Taxík Maxík vytížen 10. a 4. ledna 2018.
Čtvrtý lednový den svezl celkem
osm pasažérů, 10. ledna to bylo
dokonce 14 pasažérů. Nejčastěji
využívají senioři taxík k lékaři,
ale také když vyráží za nákupy či
za trávením volného času. „Klienti si službu nejčastěji objednávají telefonicky předem, ale je
možné zavolat taxík i bez objednání. Pak ale záleží na tom, zda
je právě vytížený. Vždy je lepší si
vůz předem objednat. Myslíme
si, že taxík bude mít u nás své
uplatnění, což dokládá jeho využití hned od prvních dnů provozu,“ hodnotí první dny provozu
služby ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
Daniel Dunovský.
Taxík Maxík je určen pro mostecké seniory a hendikepované ob-

čany s trvalým bydlištěm v Mostě.
Službu financuje město Most
a provozuje dopravní podnik.

Klienti, kteří taxík využijí,
musejí mít trvalý pobyt v Mostě
a být starší 70 let, nebo být držiteli průkazu ZTP/ či ZTP/P. Za
jednu jízdu taxíkem, která může
trvat maximálně 30 minut, zaplatí 30 Kč. S přepravovaným
seniorem může jet jedna osoba
jako doprovod, která také za-

platí zvýhodněné jízdné ve výši
30 Kč. Taxík Maxík lze objednat
telefonicky na čísle 778 76 76
76 nebo mailem taxikmaxik@
dpmost.cz nejméně jeden pracovní den předem. Taxík Maxík
poskytuje služby seniorům ve
všední dny od 7 do 15 hodin.
(sol)

Taxík Maxík se v Mostě už dobře uchytil. Během prvních lednových dnů svezl desítky seniorů.

MOST - Tento pátek, 19. ledna,
čeká návštěvníky mosteckého
Rokáče Vinohrady bluesový večer.
Kapela LADY I TRIO patří
ke stálicím české bluesové scény. Bluesové standardy v jejich
podání jsou plné energie okořeněné vintage soundem foukací
harmoniky v rukou nezaměnitelné Ivany „Eržiky“ Novotné.
Ve skladbách se prolínají prvky
jazzu, funky, swingu a soulu.
LADY I TRIO pochází převážně z pera Miroslava Vorlíčka,
který tvoří na basu skvělou ryt-

miku celého tria. Tuto partičku
doplňuje vynikající kytarista,
bluesman srdcem i duší, Miloš
Svoboda. LADY I TRIO překvapí svojí svěžestí a originalitou,
a nabije energií na několik dalších dní. V Rokáči Vinohrady je
doprovodí chomutovská kapela
CV BLUES, hrající blues rock
ve stylu Joe Bonamassa, ZZ Top,
Gov’t Mule, atd. V Rokáči zahraje v sestavě Milan Puška (zpěv),
Patrik Bartko (kytara), Jozef Makula (basa), Julius Holub (bicí)
a Martin Bulva (vokalista). Začátek v 21 hodin.
(nov)
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Nezapomeňte na poplatky za psy,
dlužníci mohou zaplatit i třikrát tolik!
MOST - Nejpozději do konce března mají majitelé psů povinnost zaplatit městu za své domácí čtyřnohé mazlíčky. Dlužníci mohou při
prodlení zaplatit více o polovinu, ale také až trojnásobek částky.
Za psy v bytových domech se
v Mostě platí tisíc korun za psa
na rok. Slevu na poplatcích za
psy mají například ale majitelé
žijící v rodinných domech, ale
také důchodci. Ti, kteří pobírají důchod, by však neměli tuto
skutečnost zapomenout nahlásit
na magistrát. „Povinnosti hlásit
tuto skutečnost mají držitelé buď
ve chvíli, kdy svého psa přihlašují, nebo ve chvíli, kdy důchod
začínají pobírat, což může nastat
kdykoliv během roku. Všichni,
kteří již v minulosti tuto skutečnost magistrátu oznámili, tak
znovu činit nemusí,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Senioři a ti, co pobírají důchod,
mají na oznámení úřadům patnáctidenní lhůtu. V případě,
že by lhůtu nedodrželi, mohou
být bez obav. Sankce jim totiž
nehrozí. „I kdyby nám ti, kteří
pobírají jakoukoliv formu důchodu, tuto skutečnost neoznámili ve
stanovené 15denní lhůtě, nehrozí
jim žádný postih. Neuložíme jim
žádnou pokutu, ani tím nepřijdou
o slevu na poplatku ze psů. Pouze
ji nebudou moci uplatnit zpětně,
ale až ode dne, kdy nám tuto skutečnost sdělili,“ vysvětlila Marcela
Mariničová z odboru finančního
mosteckého magistrátu.
Za poplatky ze psů bylo za rok
2017 uhrazeno téměř dva a půl
milionu korun. Město ale evidu-
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bezplatná
linka

800 136 018

je také na stovky dlužníků. Těm
by mohlo delší prodlení a neuhrazení poplatků přijít draho.
Za svého mazlíčka by totiž mohli
zaplatit o polovinu více až třikrát
tak vyšší částku. „Ke konci uplynulého roku je z celkového počtu
poplatníků 6 162 evidováno 559
dlužníků s celkovým dluhem přes
tři miliony a sedm set tisíc korun.
Za posledních 5 let se toto číslo pohybuje mezi 500 a 600 dlužníky,“
uvedla statistiku tisková mluvčí.

Prvním krokem při neuhrazení
poplatku vás magistrát nejdříve
obeznámí o neuhrazení poplatku
v termínu splatnosti, a to obyčejným dopisem, případně e-mailem. Po ukončení poplatkového období, tedy kalendářního
roku, pokud není poplatek stále
uhrazen, je při prvním prodlení
s úhradou zaslán platební výměr
na poplatek za daný kalendářní
rok bez navýšení. „Navýšení poplatku je vyměřováno podle počtu
prodlení, tedy při druhém prodlení 50 %, při třetím 100 % a poté
již využíváme možnosti zvýšení
na trojnásobek,“ apeluje na dluž-

I

Poplatek musí všichni držitelé
psů, jejichž mazlíčci jsou přihlášeni v Mostě, uhradit nejpozději
do konce března. Ti, kteří žijí
v rodinném domě, zaplatí 200 Kč,
pokud mají psů více, tak za každého
dalšího uhradí 300 Kč. V případě psů
žijících v bytových domech činí tyto
poplatky 1 000 a 1 500 Kč. Pokud je
jediným příjmem majitele starobní,
invalidní, vdovský, vdovecký nebo
sirotčí důchod, zaplatí 200 a 300 Kč
bez ohledu na to, kde bydlí.
níky mluvčí Alena Sedláčková.
(sol)

Mostečané, nezapomeňte za své čtyřnohé mazlíčky uhradit poplatky do konce března.

Technické služby mají plné ruce
práce, děr na silnicích přibývá
MOST - V Mostě se spravují děravé silnice. Technické služby dávají do pořádku komunikace, ve kterých se objevily výtluky. Zásadní
opravy silnic a chodníků se plánují až na jaře. Do oprav poputuje
letos na 35 milionů korun.
Nejhorší je situace momentálně s výtluky na komunikacích, a to v ulicích Okružní,
Obchodní, Maxe Švabinského,
Čs. armády a ty zaměstnanci
technických služeb momentálně
opravují. „Lokalizujeme drobné
výtluky v komunikacích a plánujeme jejich opravu, aby nedocházelo ke zvětšování lokálních míst.
Oprava se ve chvíli, kdy jsou
teploty kolem nuly a nad nulou
provádí tubonástavbou, nebo se
zvolí studená obalovaná směs
Canader,“ vyjmenoval Pavel
Praženica, manažer divize měst-

ské zeleně, komunikací a městského majetku Technických
služeb města Mostu. Při nižších
teplotách (pod nulou) provádí
technické služby opravy komunikací zařízením „Infraset“.
„Oprava spočívá v nahřátí místa a recyklátu, vyplnění výtluku
a následného zhutnění opravovaného místa vibrační deskou,“
doplnil Pavel Praženica. Ačkoliv
sníh zatím silničáře tolik nepotrápil a silnice se dosud příliš
nesolily, výtluků se objevuje na
řadě komunikací stále více. „Výtluky se tvoří z důvodu výkyvů

teplot, tedy v noci je pod nulou
a během dne se teplota vyšplhá
do plusových hodnot,“ uvádí
hlavní příčinu Pavel Praženica
a dodává: „Pokud budou teploty
i nadále přes den nad nulou, zvolíme opravu teplou obalovanou
asfaltovou směsí, která vydrží
déle a je ihned pojízdná.“

Nový koberec dostane
Lipová, Dobnera
a Okružní
Na opravy komunikací se
město Most zaměřilo prioritně už v loňském roce, kdy se
v Mostě rekonstruovaly páteřní komunikace, a to například
v ulici Halase, Palachova či
Bělehradská nebo před spor-

S opravou výtluků se v lednu začalo například i v ulici Okružní. Ta by se měla letos dočkat celkové rekonstrukce.

tovní halou, v ulici U Stadionu.
„Město investovalo desítky milionů korun do oprav povrchů
komunikací za posledních mnoho let. Poskytli jsme technickým
službám výraznou finanční injekci, aby v celé řadě ulic provedly frézování a pokládku nového
asfaltobetonového povrchu. Jsem
přesvědčen, že pracovníci technických služeb odvedli dobrou
práci a výsledek jejich úsilí ocenili nejen mostečtí řidiči. Stav mosteckých chodníků a komunikací
si ovšem vyžaduje trvalé posílení
finančních prostředků a zároveň
systematické velkoplošné opravy.
Budeme pokračovat v obnově
páteřních komunikací a rovněž
těch míst, na která se v minulosti
pozapomnělo a jejichž stav je ‚na
hraně‘,“ přislíbil mostecký primátor Jan Paparega. Letos město vyčlenilo do oprav komunikací zhruba 35 milionů korun.
Oprav by se měly letos dočkat
komunikace v ulici Okružní, M.
G. Dobnera za pracovním úřadem po dokončení opravy horkovodu. Dále by se měla situace
zlepšit v ulici Lipová. Tady letos
město plánuje opravu i druhé
autobusové zastávky. Při té příležitosti se poté zrekonstruuje
i zdejší vozovka. Opravy čeká
také ulice F. L. Čelakovského,
Zd. Fibicha a U Školy. „Nezapomínáme ani na chodníky. Letos je v plánu například chodník
v ulici K. H. Máchy u bloku 576,
dále také v ulici A. Jiráska či
Okružní. Opravy se dočkají ale
také schodiště v ulici A. Dvořáka
u bloku 77, v ulici Pod Koňským
vrchem u hřbitova, ulice 1. máje
u bloku 355, Družstevní, Lesní či
Sadová,“ vyjmenoval ještě Pavel
Praženica.
(sol)

zpravodajství

19. leden 2018

S dcerou se to
nepovedlo

Mostečtí diváci se mohou letos těšit
na festival trucků na autodromu
MOST - Tatry roudnického týmu Buggyra, s nimiž zkušený jezdec
Martin Kolomý i nováček Martin Šoltys v těchto dnech zdolávají
velmi náročné etapy proslulé soutěže Rally Dakar, si zblízka prohlédnou diváci The Most Truck Festival. Přehlídka bude už podruhé
součástí nejprestižnějšího podniku mosteckého autodromu, evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix ve dnech 1.
a 2. září.
Loňská premiéra festivalu se
setkala s velmi kladným ohlasem nejen u dopravních a spedičních firem a milovníků kamionů, program zaujal i běžné
návštěvníky závodního víkendu. „Věříme, že obohacený a pestřejší program přitáhne letos ještě
více účastníků i diváků. Možnost
prohlédnout si zblízka a detailně
- a to včetně interiéru kabiny obě Tatry, jež se právě prokousávají jihoamerickým kontinentem
z Peru přes Bolívii do Argentiny,
je jistě zajímavým lákadlem,“

uvedl obchodní manažer pro
sport společnosti Autodrom
Most Jakub Krafek.
Pořadatelé zůstanou u osvědčeného modelu z letošní premiéry, kdy pro potřeby festivalu vyčlení speciální plochy.
Trucker zónu, show/fun zónu
a prezentační zónu, chybět nebude ani slavnostní defilé kamionů po závodní dráze okruhu.
„O zájmu o festival mezi řidiči
kamionů, šéfy dopravních a spedičních firem a dalšími nadšenci,
kteří svůj život spojili s mnohatu-

novými kolosy, svědčí skutečnost,
že už nyní, tedy necelých osm
měsíců před jeho vypuknutím,
máme na 20 závazných přihlášek,“ upřesnil Jakub Krafek.
Jubilejní 40. ročník dakarské
rally odstartoval z Limy 6. ledna, cílem závodníci projedou
20. ledna v Córdobě. Ve všech
kategoriích, tedy automobilech,
motocyklech, čtyřkolkách a kamionech se letos do soutěže
přihlásilo 21 českých jezdců či
posádek, a to včetně dvou žen.
V současné době jich pokračuje
15. Mezi vyřazenými kvůli havárii či technickým potížím je
i Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze rally v kategorii
kamionů Karla Lopraise.
Martin Kolomý z týmu Buggyra měl velké problémy ve
třetí etapě, kdy nabral velkou

časovou ztrátu. Nyní předvádí
z 13. místa stíhací jízdu, do top
desítky mu však chybějí dvě hodiny. Jeho kolega Martin Šoltys
drží mezi kamiony celkové 11.
místo. Nejlepším českým pilotem kamionu je zatím Martin
Macík na Liazu, se svou posádkou se posunul už na třetí, tedy
bronzovou příčku.
Tým Buggyra nemůže pochopitelně chybět ani na Czech
Truck Prix. Obhajuje dvojnásobný titul z loňského ročníku
evropského šampionátu okruhových tahačů (ETRC). Úřadujícím mistrem Evropy je jednička týmu Adam Lacko, spolu
s dvojnásobným šampionem
této divácky atraktivní soutěže
Davidem Vršeckým završili veleúspěšnou sezonu i jako nejlepší tým startovního pole. (nov)

Můžete posílat nominace na cenu města
MOST - Pokud znáte ve svém okolí někoho (občana, právnickou
osobu, popřípadě jiný subjekt), o kterém se domníváte, že se svou
prací či jinou činností zasloužil o rozvoj a popularitu našeho města
v České republice i zahraničí, můžete ho nominovat na Cenu města
Mostu.
Jak na to?
Uveďte jméno, příjmení
a adresu (pokud je vám známa)
vámi nominované osoby, doplňte její zásluhy, za které ji no-

minujete, a tuto svou nominaci
doručte na odbor školství, kultury a sportu nejpozději do 31.
května běžného kalendářního
roku. Nominaci můžete zaslat

klasickou či e-mailovou poštou
nebo donést osobně. Kontaktní
osobou je Mgr. Ing. Miroslava
Fichtnerová.
Co se bude dít dál?
Seznam všech doručených
nominací bude postoupen
k projednání předsedům klubů
zastupitelů a nezávislým a nezařazeným zastupitelům, poradě

primátora a následně Radě města Mostu, která doporučí Zastupitelstvu města Mostu kandidáta či kandidáty schválit. Celý
proces je ukončen na podzim
daného roku.
Samotná Cena města Mostu
se zpravidla slavnostně předává
při příležitosti oslav Dne vzniku
samostatného československého státu.
(nov)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Musela si připustit, že výchova
dcery se jim příliš nepodařila. Jana
byla divoké dítě, střídala kluky, aby
si nakonec vzala opilce a výtržníka.
Nevydržela s ním dlouho. Rozvedli se, když byl vnuk František ještě
malý chlapec. Pak se Jana chovala
jako utržená ze řetězu. S malým Fandou
se neustále stěhovali.
Do každého chlapa,
který si jí jen trochu
všiml, se okamžitě
zamilovala a bourala mosty. Vždy si
vybírala stejné typy.
Zloděje, opilce a rváče. Nakonec se s jedním z nich svezla až
do kriminálu. To už
bylo Františkovi sedmnáct let. Skončil
u ní. Starala se o něj sama. Janin
otec zemřel už dávno. Doktoři říkali, že slabé srdce. Ona ale věděla,
že se utrápil. Nikdy se nedokázal
smířit s tím, jaký život vede jejich
dcera. František byl hodný kluk.
Na to, čím si jako dítě musel projít, neustálá nejistota, stěhování,
žádné zázemí, žádný pořádný domov a máma věčně opilá. Učil se
elektrikářem. Měla z něj radost.
Fanda jí vynahradí všechno, o co ji
Jana připravila. Občas se Fanoušek
zdržel s kamarády večer někde na
zábavě. Vracel se domů až k ránu,
ale ona mu to vždy odpustila. Hlavně, že chodil do školy. Těšila se, jak
si Fanda najde po vyučení práci.
Peněz moc neměli. Představovala
si, že si Fanoušek najde hodnou
dívku, nastěhují se k ní do domku a předělají si ho podle svého. Jí
zůstane jen ten malý pokojík vedle
kuchyně. Až budou mít mladí dítě,
ona jim bude pomáhat. František
bude chodit do práce, jeho žena
se bude starat o dům a zahradu.
Z toho mála, co měla, se snažila
ušetřit každou korunu. Františkovi
do začátku. Po vyučení se ale Fanda do práce nehrnul. Prý pro něj
není žádné uplatnění. Doba je zlá.
Nedokázala to pochopit. Ženské
v konzumu se bavily o tom, že na
statku i v továrně teď shánějí lidi.
Když to ale doma řekla Fandovi, zle
se na ni utrhl. Není malé dítě, aby
mu říkala, co má dělat. Najde si takovou práci, která by ho bavila. Pak
přivedl kamaráda. Prý nemá kde
být. Nastěhoval se k nim do domu.
Moc se jí to nelíbilo, ale nechtěla si
Fanouška pohněvat. Kluci si spolu
dobře rozuměli. Měla radost alespoň z toho, že má František někoho blízkého. Ten druhý kluk se
jmenoval Tony a byl divný. Nezdravil ji, téměř na ni nepromluvil. Jen
málokdy ho viděla pít alkohol, ale
neustále jako by byl mimo. Zdálo
se jí, že má pořád upito. Oba kluci
stále něco kutili ve stodole, kterou
už roky nepoužívala. Vlastně od
smrti svého muže. Kluci tam ale
byli příliš často. Na vratech stodoly
se objevil visací zámek. Tomu nerozuměla. Co můžou mít kluci ve
stodole tak vzácného, že to musí
zamykat? Když se na to Fanouška
zeptala, jen ji odbyl. Prý se nemá
starat. Ráno už nemohla spát, vstávala s rozedněním. Kluci vyspávali.
Rozhodla se, že stodolu zkontroluje. Přeci jen se jí na jejich chování
něco nezdálo. Stodola byla bytelná,
kamenná. Její muž ji stavěl tak, aby
se z ní jednou dalo udělat bydlení
pro ně dva. Myslel si, že bude Jana
s rodinou bydlet v jejich domě.
Nahlédla do pokoje, kde oba spali. Ještě měli půlnoc. Tiše sáhla po
klíči, který zůstal ležet mezi nepořádkem na psacím stole. Když
stodolu odemkla a otevřela dveře,
zůstala v údivu stát. Všude byly
snad stovky rostlin. Nad nimi byly
zavěšené lampy. Ve stodole bylo
vlhko a teplo. Nejdřív nechápala,
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na co se dívá. Pak si ale vzpomněla,
že podobné obrázky už viděla. Ve
zprávách. Policie tehdy odhalila
pěstírnu nějakých drog. Ukazovali,
jak zakuklení chlapi se zbraněmi
zatýkali zahradníka. Rychle stodolu zase zamkla a vrátila klíč na místo. Její Fanoušek pěstuje drogy. Přijdou si
pro něj. Se zbraněmi.
Budou křičet a smýkat s ním o zem. Pak
ho zatknou a zavřou
do vězení. Jako jeho
mámu. Její sen o mladé rodině, která se
stará o dítě, se rozplýval. Seděla u šálku
kávy jako opařená.
Musí něco udělat. To
ten Tony. Ten Fandův
kamarád. Fanoušek
by na něco takového nikdy sám
nepřišel. Ten ho dostane do vězení,
jako Janu ti její chlapi. Nejraději by
se rozeběhla na policii a nechala
Tonyho sebrat. Bylo jí ale jasné,
že by to odskákal i Fanda. Musí
být silná a rázná. Sotva se kluci
vyhrabali z postele, nastoupila
na ně. Oznámila jim, že se Tony
musí pakovat. A hned. Už ho ve
svém domě nechce. Fanda se s ním
musí přestat stýkat. Oba mladí na
ni chvíli zírali a pak jen pokrčili
rameny a šli si dát do kuchyně nějaké jídlo. Fanda jen zavrčel, aby se
uklidnila. Tony její výstup vůbec
nekomentoval. Uvědomila si, že
sama nic nezmůže. Musí Fanouška ochránit od kriminálu stůj co
stůj. Od smrti svého manžela se
občas scházela s Jindřichem. Byl
také vdovec a bydlel nedaleko od
ní. Někdy jí pomáhal s těžšími věcmi na domě. Občas ho pozvala na
dobrý oběd. Chodili spolu na procházky a povídali si. Byl to hodný
člověk. Teď se za ním vydala, aby
jí poradil a pomohl. Jindra byl
pruďas. Vždycky byl se vším hned
hotový. Spravedlivý člověk, který
nikdy nic nevzal a nikoho nepodvedl. Ujistil ji, že si s tím Tonym
poradí. Prostě ho z domu vyhodí.
Stodolu si vyklidí a odnese si to
svinstvo s sebou. František se dostane z jeho vlivu a bude vše opět
v pořádku. Žádnou policii k tomu
nepotřebují. Jindřich byl ještě kus
chlapa, i když už mu bylo dávno
sedmdesát. Vešel do domu a oba
kluci k němu překvapeně zdvihli
oči. Suše jim oznámil, že do večera
bude stodola prázdná a Tony pryč.
Jestli to tak nebude, všechno osobně zničí a vyhodí. Jestli ještě druhý den narazí v domě na Tonyho,
zavolá policii a všechno jim řekne.
On moc dobře ví, o co jde. Pěstují
tu marihuanu, a to je trestné. Kluci
se nenechali dědkem nijak rozhodit. Fanda mu řekl, ať se stará o své
a z domu vypadne. Tony k tomu
přidal ještě peprnou výhružku.
Taky by mohl dědek přijít o poslední zuby. Jindřich se ale nedal
zastrašit. Pochopil, že s kluky jen
tak nic nehne. Vzal si sekeru a urazil zámek na stodole. Začal vytrhávat z hlíny první rostliny, které se
mu dostaly pod ruku. To už ale oba
mladí doběhli do stodoly za ním.
Tony se na něj vrhnul a snažil se ho
povalit. Byl sice starý, ale ještě ani
zdaleka vetchý. Stál pevně, rozkročený. S takovým kloučkem si dokáže poradit. Chytil kluka a zkroutil
mu ruce za zády. Zavolá policii,
opakoval. František popadl sekeru,
která zůstala ležet na zemi. Rozpřáhl se a uhodil Jindřicha sekerou
do hlavy. Stála mezi dveřmi, dlaň
přitisklou na ústa s vytřeštěnýma
očima. Její Fanoušek Jindřicha sekerou dobil. Tony a Fanda nechali
ležet tělo starého muže na zemi
a začali ošetřovat vytrhané rostliny.
Tiše ze stodoly odešla. Vytočila číslo policie.
(pur)
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Mění se sociální systém, letos si sáhnete na více peněz
ÚSTECKÝ KRAJ - Rok 2018 bude štědřejší v oblasti sociálních dávek.
Rodičovský příspěvek lze čerpat rychleji, vznikla nová dávka, a to
otcovská. Na přídavky na dítě si sáhne více rodin a zvyšuje se minimální mzda i důchod.

Zvyšuje se minimální
mzda
Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na
12 200 Kč za měsíc. Minimální
hodinová mzda vzroste z 66 Kč
na 73,20 Kč. V souvislosti se
zvýšením minimální mzdy došlo od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.

Zvyšují se i důchody
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí
přiznané před 1. lednem 2018
se zvýšily tak, že se základní
výměra zvyšuje o 150 Kč na
2 700 Kč, procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry,
která náleží ke dni, od něhož se
procentní výměra zvyšuje. Důchody se tak zvýší v průměru
o 475 korun. Zvýšení provede
Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není třeba
o ně žádat.

Rodičovský příspěvek
lze čerpat rychleji
Celkovou částku příspěvku
ve výši 220 000 korun je možné vyčerpat mnohem rychleji. Ruší se současné omezení
horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši
11 500 Kč za měsíc, čímž bude
umožněno čerpat dávku až
ve výši odpovídající peněžité
pomoci v mateřství, tedy až

32 640 Kč. Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude
moci být vyčerpána za kratší
dobu než v současnosti, a to
až 6 měsíců. Rodiče dvojčat
a vícerčat mohou čerpat vyšší
rodičovský příspěvek, namísto
současných 220 000 korun jde
nově o 330 000 korun, což se
týká i rodičů dětí narozených
před 1. 1. 2018, kterým ještě
nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský
příspěvek.

rantény se zvyšuje sazba z 60 %
na 72 % denního vyměřovacího
základu.

Otcovská poporodní
péče
Dávka se zavádí s účinností
od 1. února 2018. Cílem otcovské je zejména umožnit otcům
podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě
a zároveň tak významně pomoci

matce v obtížném období krátce po porodu. Nárok na dávku
bude mít otec dítěte, který o dítě
pečuje a osoba, která převzala
dítě do péče nahrazující péči
rodičů. Nástup na otcovskou
nastává dnem, který si muž určí
v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho
převzetí, jestliže dítě nedosáhlo
sedmi let věku. Výše dávky činí
70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu

sedmi kalendářních dnů bez
přerušení.

Zavádí se dlouhodobé
ošetřovné
Zavádí se s účinností od
1. června 2018. Dlouhodobé
ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu
nebo nemoci. Dávka bude nále-

žet ve výši 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu
maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice. Zaměstnavatel
může odmítnout poskytnutí
volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní
důvody, nemůže dát pečujícímu
po dobu ošetřování výpověď
a po skončení ošetřování musí
zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště. (pur)

Více rodin dosáhne na
přídavek na dítě
Zvyšuje se hranice příjmu
z 2,4 na 2,7násobek životního
minima. Dále se zvyšují částky
přídavku na dítě o 300 korun
pro děti pracujících rodičů, kdy
alespoň jeden z rodičů musí mít
příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či
dávky nahrazující tento příjem.
Nově tak budou činit 800, 910
a 1 000 korun měsíčně podle
věku dítěte.

Dlouhodobě nemocní
mají nárok na vyšší
nemocenské dávky
Od 31. kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje
sazba z 60 % na 66 % denního
vyměřovacího základu. Od 61.
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo ka-

Řada změn v sociální oblasti bude letos příznivá.

Obce mohou žádat o dotaci
pro dobrovolné hasiče
ÚSTECKÝ KRAJ - Také v letošním roce myslí Ústecký kraj na dobrovolné hasiče. V dotačním titulu, který kraj vyhlásil, je pro ně připraveno 13 miliónů korun. Žádat mohou na vybavení, ale také na nákup nové techniky či rekonstrukci zbrojnic.
Obdobný dotační titul vyhlásil Ústecký kraj i v loňském
roce. Se svou žádostí uspělo vloni 50 žadatelů o dotaci.
„Jednotky sborů dobrovolných
hasičů jsou významnou složkou
integrovaného záchranného systému. Jejich pomoc jsme ocenili
například při povodních nebo
mimořádných událostech, jako
byl požár v areálu Unipetrolu
před dvěma lety. Ve vzdálenějších místech, jako jsou horské
obce, jsou dobrovolní hasiči
většinou na místě požáru první
a před příjezdem profesionálních sborů jsou jediní, kdo mohou zachraňovat životy a majetky. Uvědomujeme si jejich
důležitost, a snažíme se proto
podpořit dobrovolné hasiče

z rozpočtu Ústeckého kraje. Letos je to částkou 13 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Martin Klika,
v jehož kompetenci jsou krajské finance. O dotaci v rámci
Programu na podporu nové
techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH
a podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS z rozpočtu Ústeckého kraje, je možno žádat
od 1. února 8:00 do 23. února
14:00. Dotaci je možné žádat
na opravy, modernizace nebo
rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček, na nákup nové cisternové automo-

Stálice Česko-slovenské hudební scény PETRA JANŮ zavítá
ve středu 21. 2. 2018 v rámci svého koncertního turné do
Citadely. Trojnásobnou zlatou slavici a dámu s rockovou minulostí, muzikálovou noblesou, profesionální prvotřídností
a neobyčejným hlasem uslyší návštěvníci v novém koncertním programu, na kterém bude Petru Janů doprovázet skupina AMSTERDAM, složená z vynikajících hudebníků.
Kromě zásadních hitů a starších pecek, které pro zpěvačku napsali legendární Petr Janda, Ota Petřina, Karel Svoboda
a další, uslyší posluchači i nové písničky.
Začátek koncertu od 19.00 hodin na Velké scéně Citadely.
Vstupné v předprodeji 390,- Kč, v den konání koncertu 430,Kč.
Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti
TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.

bilové stříkačky, na výstavbu
nebo rekonstrukce požárních
zbrojnic, na nákup nového dopravního automobilu. O dotaci
je možné žádat také na likvidaci mimořádných událostí,
provádění údržby a opravy
technických prostředků. Vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její
výchovu k dodržování zásad
požární bezpečnosti a na její
aktivní získávání pro aktivní
členství a práci. Organizování
vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany
a ochrany obyvatelstva, která
zahrnuje akce určené pro členy,
mládež i pro další občany jakož
i ediční a publikační činnosti
a dokumentaci historie požární
ochrany, hasičstva a ochrany
obyvatelstva a na plnění úkolů
ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc.
(pur)
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Děti z klubu Jaklík volily prezidenta
LITVÍNOV - V loňském roce se preventistka Městské policie Litvínov
Michaela Hejčová zaměřila na vandalství a sprejerství u dětí a mládeže, děti také učila, jaká nebezpečí na ně ve městě číhají. Letos
chce zvýšit povědomí dětí o občansko společenské odpovědnosti.
Jaký byl loňský rok z pohledu preventistky?
V loňském roce se mi výborně spolupracovalo se školami a hlavně s rodiči dětí, kteří
sami dávali podněty pro oblast
prevence kriminality. Věnovali
jsme se tak například tomu, jaká
nebezpečí mohou na děti ve
městě číhat. Mluvili jsme o přechodech, dětských hřištích,

ulicích, ale hlavně o prázdných
vybydlených domech, které děti
hlavně v Janově lákají k průzkumu. Do takových objektů děti
lezou i přes překážky a zábrany. Nejen, že se dopouští přestupku, ale ohrožují samy sebe.
V prázdných objektech může
velmi často dojít ke zranění a ve
vybydleném domě pak zraněné
dítě jen těžko bude někdo hle-

dat. Více jsme se věnovali také
otázkám vandalství a sprejerství. V loňském roce se totiž začaly objevovat případy poničených posprejovaných zastávek.
Jaký byl program pro děti
z nízkoprahového centra Jaklík?
V Jaklíku jsme se celý rok
věnovali stejnému tématu. Pomáhali jsme dětem najít jejich
silné stránky, aby si uvědomily,
v čem jsou dobré. Pomůže jim
to nejen ve zvýšení sebevědomí
a v uplatnění ve škole, ale také
při volbě budoucího povolání.
Prevenci zaměřujete také na
seniory. Jaký byl rok 2017 pro
ně?
Vloni jsme se více než klubům
věnovali osamělým lidem. Je to
zejména o terénní práci. Vyhledat takového seniora, zkontaktovat se s ním a přesvědčit ho,
aby nezůstával sám, ale přišel do
kolektivu svých vrstevníků, není
jednoduché. Během loňského
roku jsem si ale všimla jedné
potěšující skutečnosti. Většina
rodin, které pečují o své seniory,
to dělá dobře a svědomitě. Opak
jsme řešili jen výjimečně.

Janovské děti volily prezidenta níkoprahového centra.

Jak budete pokračovat se seniory letos?
Žádný konkrétní projekt, na
který bychom žádali dotaci, pro

letošní rok připravený nemáme.
Senioři v organizacích v Litvínově žijí aktivním životem.
Koná se pro ně řada akcí a my se
proto můžeme dál soustředit na
seniory osamělé.
A co čeká děti v roce 2018?
Chceme během celého roku
zvyšovat jejich občansko společenskou odpovědnost. Aby
věděly, jak zachránit kamaráda,
kdy a jak zavolat pomoc, jak se
zachovat v krizových situacích,
ale například i základy první
pomoci. Dále chceme u dětí
zvyšovat povědomí o zásadních
událostech a výročích. Například minulý týden jsme měli
v Jaklíku prezidentské volby.
Volili jsme prezidenta Jaklíku.
Měli jsme své kandidáty, volební urny, voliče, volební komisi, skrutátory a samozřejmě
volební lístky. Říkali jsme si,
jak takové volby probíhají, kdo
má právo volit a proč je důležité u voleb svůj názor vyjádřit.
Povídali jsme si samozřejmě
i o nastávajících prezidentských
volbách. Děti mě velmi mile
překvapily. Znaly některé kandidáty, měly přehled o práci
prezidenta, a dokonce měly na
některé kandidáty i svůj vlastní názor. S těmi menšími jsme
volili pohádkového prezidenta.
Kandidáty byly pohádkové bytosti.
(pur)

Sportovci ze severu míří na olympiádu
Vlajkonoškou bude boxerská šampionka
ÚSTECKÝ KRAJ - Více než stočlennou výpravu těch nejlepších sportovců vysílá Ústecký kraj na zimní Olympiádu dětí a mládeže v Pardubicích. Ve spolupráci s krajskou organizací České unie sportu
a krajskými sportovními svazy zamíří sportovci do centra dění už
28. ledna.
O cenné kovy bude od
28. ledna do 2. února bojovat
stosedmičlenná výprava Ústeckého kraje v celkem deseti disciplínách, osmi ryze zimních
a dvou kulturních, kterými budou šachy a společenský tanec.
V čele krajské výpravy na slavnostním zahájení ponese vlajku
čerstvá držitelka světového stříbrného pásu organizace WBC,
boxerka Lucie Sedláčková.
„Vysíláme opravdu ty nejlepší
sportovce. Například hokejový
tým je složen převážně z hráčů
Chomutova a Litvínova, které
v kraji hrají nejvyšší soutěž. Věřím, že se nám podaří se ještě zlepšit a nejhůře skončíme na stejném
umístění jako v posledních olympiádách,“ uvedl k výpravě náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Petr Šmíd. O stupně
vítězů zabojují naši reprezen-

tanti v těchto zimních disciplínách: lední hokej, krasobruslení,
snowboarding, rychlobruslení,

biatlon, lyžařský orientační běh
a v alpských a běžeckých disciplínách, kam patří například obří
slalom nebo u běžeckého pak
klasický či volný styl.
Vlajkonošem výpravy bude
nejúspěšnější česká profesionální boxerka současnosti Lucie
Sedláčková. Juniorská světová

Česká boxerská hvězda Lucie Sedláčková bude vlajkonoškou výpravy.

šampionka původem z Děčína
před měsícem získala světový
pás organizace WBC a může
tedy vyzvat aktuální mistryni světa. Úspěchy sbírala ještě
v amatérském boxu, tým ženské
reprezentace opouštěla už jako
mistryně republiky. Patří jí také
ženský titul mistryně Evropy.
Ústeckému kraji se tak podařilo pro roli vlajkonošek získat
už kompletní duo nejlepších
boxerek na profesionální úrovni
u nás, na letní olympiádě v Brně
vedla výpravu Fabiana Bytyqi.
Poslední zimní olympiáda se
konala právě v Ústeckém kraji.
Tady získala naše výprava 15
medailí, nejvíce z rychlobruslení a snowboardingu. Mladí
olympionici budou rozmístěni
po městech Pardubického kraje,
a to v Litomyšli, kde bude také
olympijský dům, České Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni,
Letohradu, Čenkovicích a na
Dolní Moravě. Očekává se účast
dohromady až 1 722 sportovců,
trenérů, servismanů a vedoucích výprav.
(sol)

N

apsali jste nám

Nový rok jsme u nás v Domově pro seniory, ul. Barvířská v Mostě, zahájili Novoroční zábavou. Příchod roku
jsme oslavili se sklenkou v ruce
a s přáním na srdci, které máme
všichni společné v tom letošním
roce, v roce 2018 buďme všichni
šťastní a zdraví.
Zábava probíhala za hudby kapely Melodie, o přivítání
se postarala vedoucí zařízení
Mgr. Radka Tížková, ředitel
MSSS v Mostě - p. o. Ing. Martin

Nový rok zahájili senioři tancem.

Na silnicích v kraji zemřelo vloni více lidí
ÚSTECKÝ KRAJ - V roce 2017 přibylo v Ústeckém kraji dopravních
nehod a zemřelo při nich více lidí. Na vině nebyli vždy pouze řidiči.
Za dopravní nehody mohli také chodci a v mnoha případech lesní
zvěř.
Za nejčastější příčinu dopravních nehod označil vedoucí dopravního odboru Krajského
ředitelství policie Ústeckého
kraje Jiří Ušák nesprávný způsob jízdy, zejména nevěnování
se řízení. V této souvislosti Jiří
Ušák upozornil, že dopravní policie bude společně s dalšími zainteresovanými subjekty hledat
možnosti, jak ovlivnit vývoj nehodovosti. Připomněl také problematiku viditelnosti chodců
a dalších zranitelných účastníků
silničního provozu. Nejbezpeč-

nější komunikací Ústeckého
kraje zůstává z hlediska počtu
dopravních nehod dálnice D8.
Policie ČR v Ústeckém kraji
za rok 2017 šetřila celkem 10 638
silničních dopravních nehod, při
kterých bylo 47 osob usmrceno,
198 osob těžce zraněno a 1 833
osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je ve výši
485,5 mil. Kč. Nejčastější příčinou dopravní nehody bylo to,
že se řidič plně nevěnoval řízení,
a to ve 2 760 případech. Z toho-

to důvodu bylo také na silnicích
v kraji usmrceno 12 lidí. Dalších
dvanáct zemřelo při dopravních nehodách, jejichž příčinou
bylo nepřizpůsobení rychlosti
stavu vozovky. Ve sto šedesáti
dvou případech viník dopravní
nehody nadýchal 1,5 promile
alkoholu, v 19 případech byl
pod vlivem drog. Alkohol byl
v jakémkoliv množství u viníka
dopravní nehody zjištěn ve 295
případech. Dopravní nehodu
v 80 případech zavinili chodci, 9 009 případů zavinili řidiči
nemotorových vozidel a 1 298
nehod má na svědomí lesní zvěř.
Nejčastěji k dopravní nehodám
docházelo v pátek. Neděle byla
podle statistik nejklidnějším

dnem. Nejvíce dopravních nehod se stalo v říjnu, nejbezpečnější měsíc na silnicích byl únor.
Nejvíce lidí na silnicích zemřelo
v září. V loňském roce bylo provedeno 10 celostátních dopravně bezpečnostních akcí, 19 krajských dopravně bezpečnostních
akcí, 140 okresních dopravně
bezpečnostních akcí. V rámci výkonu služby bylo zjištěno
17 756 přestupků spočívajících
v porušení stanovené rychlosti,
405 řidičů motorových vozidel
pod vlivem alkoholu, 151 řidičů
motorových vozidel pod vlivem
omamných a psychotropních
látek, 523 přestupků spočívajících v nedání přednosti v jízdě.
(pur)

Zábavu provázel kominíček.

Strakoš a nechyběl také předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje pan Alois Malý.
Celou zábavou a soutěžemi
nás provázel malý kominíček,
který rozdával pomyslné štěstíčko.
Děkujeme všem našim aktivním seniorům za hojnou účast,
těšíme se na další rok plný zábav, soutěží, smíchu a aktivního
odpočinku.
Domov pro seniory, ul. Barvířská, Most
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Kvinta hraje v Citadele
LITVÍNOV – Citadela Litvínov
zve 24. ledna do Café Baru Citadela na folkový večer litvínovské skupiny Kvinta.
Folková skupina Kvinta se do
folkového světa rozjela v červenci 1992 z Litvínova, s posádkou čítající pět osob. Cestou
někteří přestoupili do jiných
vlaků, jiní zůstali kdesi ve stanici, a tak nyní, už jako vcelku
rozjetý vlak, ji obsluhuje po-

sádka v následujícím složení:
Tomáš „Papouch“ Kunz – kapelník, akustická kytara, zpěv,
Lada Kunzová – klávesy, zpěv,
Petr Elman – baskytara.
Začátek v 19 hodin. Vstupné
50 Kč. Vstupenky k zakoupení
v pokladně Citadely, s možností
rezervace online na webových
stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky 476 111
487.
(nov)
S 3D tiskárnou už s přehledem pracuje sedmák Tomáš Pokorný.

Výuka techniky v moderním obalu děti láká
LITVÍNOV - Naprogramovat si svého robota a poslat ho po předem
určené trase, nebo si na 3D tiskárně vytisknout stojánek na mobil
případně vlastní vizitku na klíče není žádný problém pro děti ze
Soukromé sportovní základní školy v Litvínově. Díky Chytrým hlavám pro Sever tu totiž fungují vybavené kroužky polytechniky a ITC
vzdělávání. Nadšeně tu své znalosti a dovednosti na poli techniky
rozšiřují kluci a holky už od čtvrtých tříd.
O polytechnickém kroužku uvažoval ředitel školy Pavel
Škramlík už delší dobu. Přestože si žáci školy mohou vybrat
z téměř dvaceti různých zájmových aktivit mimo vyučování,
technické mimoškolní vzdělávání v nabídce tak trochu chybělo. „Do naší školy chodí více
kluků než děvčat. Uvažovali jsme
o kroužku, který by žáky zaujal.
Nakonec jsme se rozhodli pro
kroužky 3D tisku, robotiky a programování. Tyto kroužky by samozřejmě nemohly fungovat bez
patřičného technického vybavení. Pro školu by bylo pořízení
potřebné techniky příliš nákladné. Uspěli jsme ale v grantovém
projektu Chytré hlavy pro Sever,
kde jsme získali dotaci 70 tis. Kč
na vybavení a materiál,“ uvedl
Pavel Škramlík. Za dotaci tak
škola pořídila kvalitní 3D tiskárnu, materiál potřebný pro
tisk a deset Ozobotů. „Máme
k dispozici čtyřbarevnou 3D
tiskárnu, což není zcela obvyklé. Děti si mohou vyzkoušet tisk
výrobků podle svých vlastních
návrhů, nebo podle návrhů, které vytvoří pokročilejší návrháři
a děti je jen upravují. V současné době navštěvuje kroužek 3D
technologií deset žáků. Původně
jsme si mysleli, že bude kroužek
vhodný pouze pro starší děti, ale
nakonec chodí i jeden chlapec ze
čtvrté třídy a je velmi šikovný.
Zvládá připravit vlastní návrh
klíčenky se jmenovkou s využitím čtyř barev, což není úplně
nejsnadnější,“ prozradil vedoucí
kroužku Pavel Šiktanc. Při navrhování 3D tisku rozvíjí děti
svou představivost s využitím
nejmodernějších technologií.
„Je to jen malý krůček od technického kreslení,“ připomněl Pavel
Šiktanc další výhody technického kroužku. „Hodně mě to baví.
Jsem rád, že takový kroužek ve
škole můžeme mít. Byl jsem zvědavý, jak to zvládnu, ale už si
tisknu i podle svých návrhů. Rád
vyrábím věci a s pomocí 3D tiskárny to jde snadno. Nejtěžší na

tom je připravit návrh a naučit
se tiskárnu naprogramovat,“ říká
sedmák Tomáš Pokorný, který
do kroužku chodí a po stojánku
na mobilní telefon se chystá na
tisk květináče pro maminku.
Zatímco kroužek 3D tisku je
určen spíše pro děti ze sedmých
a osmých tříd, pro děti mladší
je ideální kroužek robotiky. „Pořídili jsme deset Ozobotů a děti
jsou nadšené. Díky programování
malých robotů se naučí logicky
přemýšlet a navazovat jeden krok
na druhý. Je to dobrá příprava pro
kroužek programování určený pro

Technický kroužek vede Pavel Šiktanc.

Děti zvládnou vytisknout stojánky na mobil i klíčenky.
starší děti. Ozoboty využíváme
také při opakování matematiky
nebo například vyjmenovaných
slov. Děti je musí naprogramovat
tak, aby se pohybovaly výhradně
po vyjmenovaných slovech na
mapě slov, nebo například aby se
důsledně vyhýbaly polím s matematickým příkladem s konkrétním výsledkem. Je to pro děti
zábava a zároveň se učí,“ popsal
další kroužek Pavel Šiktanc.
Do technických kroužků chodí třicet dětí. Vybrat si je mohli
zdarma všichni žáci školy. Fungují už od října loňského roku
a děti zatím velmi baví. Vzhledem k tomu, že právě moderní
technologie lákají děti nejvíce, je
předpoklad, že ani do budoucna
nebudou kroužky prázdné a bez
zájmu. Díky Chytrým hlavám
pro Sever se děti ze sportovní
školy dostanou blíže k technice.
„To je cíl celého projektu. Zvýšit
u dětí zájem o technické vzdělávání, přiblížit jim ho formou
zábavy a pomoci školám s moderním vybavením, které je pro
děti přitažlivé,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí
společnosti Vršanská uhelná,
která grant každoročně vyhlašuje. Dotace z loňského roku není
první pomocí, které se sportovní škole z grantu Chytré hlavy
dostalo. Už v roce 2017 si škola
za téměř tři sta tisíc korun pořídila mobilní učebnu vybavenou
tablety.
(pur)
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Meziboří i Litvínov řeší
problémy s pejskaři
MEZIBOŘÍ/LITVÍNOV - S neukázněnými pejskaři a neuklizenými exkrementy se potýkají Meziboří i Litvínov. Obě města poskytují pejskařům pytlíky na exkrementy a v obou městech jsou rozmístěny
také příslušné odpadkové koše. Pejskaři ale velmi často exkrementy
po psech neuklízí.
Stopy po venčení psů jsou
na první pohled patrné nejen
v parcích a na městské zeleni.
Často nechávají pejskaři neuklizený exkrement dokonce
na chodníku. „V centru města
máme umístěné odpadkové koše
určené výhradně na psí exkrementy. Majitelé psů při zaplacení poplatku za psa dostanou
sáčky na exkrementy. Vyšli jsme
vstříc i těm, kterým vadily sáčky
průhledné a nakoupili zabarvené neprůhledné. Pokud lidem
sáčky dojdou, mohou si přijít na
radnici pro další. Někteří pejskaři ale po svých psech neuklízí
a nepřiměje je k tomu ani snaha
města co nejvíce jim tuto povinnost zjednodušit, ani sankce za
přestupek. Dokonce jsme zvažovali, že zvýšíme kvůli tomuto

problému poplatek za psy. Pak
jsme ale od tohoto úmyslu odstoupili, protože bychom trestali
i ty pejskaře, jejichž psi veřejné
prostranství neznečišťují,“ uvedl starosta Meziboří Petr Červenka. Na úklid exkrementů
koupilo Meziboří také vysavač.
„Ten sice používáme, když je
město hodně znečištěné, ale neznamená to, že by zaměstnanci
technických služeb přebrali po
majitelích psů jejich povinnost.
Po svém psu by každý měl uklízet sám,“ zdůraznil starosta.
Mezibořští pejsci mají dokonce
i svůj vlastní pisoár. Umístěný
je před obchody v centru města. K němu mohou pejskaři své
pejsky uvázat a ten také mohou v klidu označkovat. Město
tak chce předejít tomu, aby psi

značkovali kovové sloupy před
obchody.
Se stejným problémem se
potýká také Litvínov. Litvínov
registruje 3 200 psů. V lokalitách, kde se pohybuje více psů,
byly instalovány nádoby na psí
exkrementy i s potřebnými pytlíky. V zámeckém parku jsou tři
schránky s igelitovými pytlíky,
dalších osm s papírovými pytlíky je po jednom na Osadě u točny tramvaje, v parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, v ul.
Horská, na psí loučce v Hamru
pod učilištěm, v parku u Scholy
Humanitas, v parku u bývalého
Pilařského rybníka, na psí loučce v Janově a na psí loučce v ul.
Šaldova. Schránky se jednou za
14 dní doplňují novými pytlíky.
V Litvínově majitelé psů při jejich přihlášení a zaplacení poplatku městskému úřadu obdrží
pro začátek tři balíčky igelitových pytlíků zdarma, aby hned
od přihlášení pejska nezanedbávali svou povinnost.
(pur)

Petr Červenka: V Meziboří
odvádí policie dobrou práci
MEZIBOŘÍ - S policisty a strážníky se setkal starosta Meziboří Petr
Červenka. Mužům a ženám zákona poděkoval za jejich práci a vyzdvihl skutečnost, že Meziboří patří i díky dobré práci městské
a státní policie k nejbezpečnějším městům v kraji.
Se zástupci Policie ČR
a Městské policie Litvínov se
Petr Červenka setkal na mezibořské radnici. „Velmi všem
děkuji za to, že k řešení všech
případů přistupujete aktivně
a vzájemně spolupracujete. Meziboří patří především díky vaší
dobré práci k městům s nejmenší

kriminalitou v celém kraji. Jsem
rád, že řešíte také přestupky proti
pořádku a pomáháte nám s neukázněnými řidiči a majiteli psů.
I když je nutné si uvědomit, že
některé problémy, jako jsou auta
zaparkovaná na zeleni či neuklizené psí exkrementy, nelze stoprocentně vymýtit, je to v lidech

Starosta Petr Červenka se sešel s policejní elitou Litvínovska.

a jejich přístupu,“ uvedl starosta
města v úvodu setkání. „Služba
na stanici v Meziboří je specifická. Musím smeknout klobouk
pře místní znalostí mezibořských
policistů. Právě to, jak policisté
znají poměry v Meziboří a místní
obyvatele, nejednou vedlo k vyřešení přestupku i trestného činu,“
pochválil mezibořské policisty
Jindřich Kusý, vedoucí Obvodního oddělení Litvínov Policie
ČR, pod které mezibořská policejní stanice patří. Velitelka
policejní stanice Mezboří Miluška Mojžíšová pak zdůraznila
dobrou spolupráci mezi Policií
ČR a Měststkou policií Litvínov,
která do Meziboří zajíždí. „Velmi
nám pomáhá městský kamerový
systém, na který dohlíží Městská
policie Litvínov. Na litvínovské
strážníky se také můžeme spolehnout v případech, kdy potřebujeme pomoc při některém ze
zásahů. Pomáhají také s řešením
přestupků,“ pochválila spolupráci s Městskou policií Litvínov Miluška Mojžíšová. Setkání
se starostou se zúčastnili také
velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban a jeho zástupce
Karel Šefl.
(putr)

V nezaměstnanosti Mostecko
drží stále smutné prvenství
ÚSTECKY KRAJ/MOSTECKO – Nezaměstnanost v Ústeckém kraji od
konce loňského roku vzrostla. Situace je ze všech okresů kraje nejhorší stále na Mostecku. Bez práce tu je více než pět a půl tisíce lidí
a nezaměstnanost tu přesahuje hranici sedmi procent, což je nejvíce
z celé ČR.
K poslednímu měsíci roku
eviduje stánek nezaměstnaných
v Ústeckém kraji na 31 522 osob
bez práce. Je to nárůst o 1,6
procent, celkově je to o téměř
pětistovku lidí bez práce více
než v předešlém měsíci. Klesl
zároveň i počet hlášených volných pracovních míst o jedno
procento na 10 808 míst a podíl
nezaměstnaných osob vzrostl na
5,4 procent.
Na Mostecku je ke stejnému
datu hlášeno 5 655 uchazečů
o zaměstnání, je to 7,27 procenta nezaměstnaných a Mostecko

stále drží prim nejen z okresů
v rámci celého Ústeckého kraje, ale i co se týče celorepublikového průměru. Na druhém
místě z okresů Ústeckého kraje
se s mírou nezaměstnanosti za Mostem drží Chomutov
s 5,94 procenty a Ústí nad Labem s 5,92 procenty. Podíl
nezaměstnaných stejný nebo
vyšší než republikový průměr
vykázalo ale všech sedm okresů
Ústeckého kraje. Nejnižší podíl
nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Litoměřice (4,0
%) a Teplice (4,0 %).

V průběhu měsíce bylo
v celém Ústeckém kraji nově
zaevidováno 3 802 osob. Ve
srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 319 osob.
Z evidence během měsíce
odešlo celkem 3 303 uchazečů
(ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 979
osob méně než v předchozím
měsíci.
Kraj evidoval v posledním
měsíci roku 10 808 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 104 nižší než v předchozím
měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru
2,9 uchazeče, z toho nejvíce
v okresu Ústí nad Labem (5,9)
a nejméně v okresu Teplice
(1,7).
(sol)

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
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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 kamna s plynovým
sporákem a elektrickou troubou.
Cena dohodou. Telefon 721 138
719.
■ Prodám prošívanou péřovou
deku + 4 polštáře 2x 90x70 cm a 2x
120x80 cm za 1 800 Kč. Kufříkový
psací stroj TBM DE LUXE oranžové
barvy, málo používaný, cena 500
Kč. Most, telefon 774 449 292.
■ Prodám kožešinové soupravy,
čepice a límec. Nutrie a stříbrná
liška – můžeme se dohodnout na
ceně. Litvínov – te. 736 469 724.
■ Prodám 2 prošívané deky, zachovalé, béžové. Vhodné: zahrada,
chata či chalupa. Cena 400 Kč. Litvínov – tel. 736 469 724.
■ Prodám jezdecké kalhoty zn:
EASY RIDER vel. 40 – vhodné ještě
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov –
tel. 736 467 724.
■ Prodám plynovou karmu v
dobrém stavu zn: MORA – TOP.
Cena 700 Kč. Litvínov – tel. 774
732 346.
■ 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 volná.
SMS nebo volat: 774 614 980
■ Pro sběratele starožitností:
žehličky, obrazy, sklo, plastika
Anežky České od J. V. Myslbeka.
Volat kolem 19. hodiny. Telefon:
604 103 485
■ Prodám kvalitní knihy různého
žánru jako celek 140 ks, desky kolem roku 1960 včetně kufříkového
gramofonu. Telefon: 604 103 485
po 19. hodině
■ Mám zhotovené pletené komplety na panenku Barbie a také na
miminkovskou panenku Anabel.
Vhodný dárek, možnost výběru.
Litvínov. Telefon: 736 469 724

Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.

PŘIJMEME
elektrikáře - domovníka
pro údržbu nemovitosti.
Byt 3+1 se zahradou možný.

Telefon: 602 199 000

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

SEZNÁMENÍ

■ Hledám osamělou sympaťačku, nekuřačku. 60 – 70 let. Jsem
68letý/ 171, nekuřák, rekreační
sportovec. Telefon 705 233 646.
■ Žena hledá kamaráda k seznámení 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

Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?

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.

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.

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
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Černí andělé byli blízko vítězství,
doma s Larvikem remizovali
MOST - Mostecké házenkářky byly jen krůček od první výhry v jarní
části Poháru EHF. Nakonec s norským Larvikem na domácí palubovce remizovaly 21:21, když o výsledku opět rozhodovaly poslední
minuty zápasu, kdy Černí andělé ztratili dvoubrankové vedení
a soupeři se podařilo vyrovnat.

Hejman (zleva) s kickboxerskými nadějemi.

Úspěšné kickboxery
přijal hejtman
MOST/ÚSTECKÝ KRAJ - Ze sjednoceného mistrovství světa bojových umění asociace WTKA,
které se uskutečnilo v italském
městě Massa Carrara, přivezli
mladí kickboxeři zastupující
týmy z Ústeckého kraje tucet
cenných kovů. Mezi pěti tisíci
závodníky uspěli mladí sportovci z mosteckého SK Leon
a Schejbal Gymu v Lovosicích.
V soutěžích všech disciplín
kickboxu vybojovali svěřenci trenéra Petra Václavíka z SK Leon
pět zlatých, dvě stříbrné a pět
bronzových medailí. Všichni si
pak dali dostaveníčko u hejtmana

Od úvodu utkání se hrála
zajímavá a vyrovnaná partie,
kdy se ani jednomu ze soupeřů nedařilo výrazněji odskočit
a týmy se přetahovaly o každý
míč. První půli nakonec nejtěs-

nějším rozdílem vyhrál Larvik.
Podobný byl obraz utkání i ve
druhé části zápasu, Černí andělé zejména díky zákrokům
Dominiky Müllnerové v brance
několikrát vedli.

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který jim spolu s náměstkem pro školství, mládež a sport
Petrem Šmídem pogratuloval.
Kickboxery čekají zanedlouho závody v Chemnitz, v Bratislavě či v Německu. Vrcholem
pak bude opět sjednocené mistrovství světa, kde budou chtít
talentovaní sportovci obhájit
či získat další cenné kovy do
sbírky. Za SK Leon Most do Itálie jeli: David Konečný, Tomáš
Šebek, Lukáš Svetlák, Zdenek
Marel a Michael Hauser. Za lovosický Schejbal Gym pak Mohammad a El Jafarovi.
(nov)

V závěru utkání dokonce sahali po vítězství, když pár minut
před koncem vedli o dvě branky. Larvik ale v poslední minutě
vyrovnal a oba týmy se nakonec
rozešly smírně 21:21.
„Je to obrovské zklamání, zasloužili jsme si vyhrát. Bohužel
chybí nám kvalita v útoku, doplácíme na to, že neproměňujeme možnosti, které máme. Chybí
nám i rozdílová hráčka Markéta
Jeřábková. Bohužel neumíme
zvládat koncovky zápasů, asi
ještě nejsme dostatečně vyzrálý
tým, abychom koncovky podobných utkání zvládli, zřejmě je
potřebujeme zažívat častěji. Je
to pro nás ale obrovská škola.
Pořád ale platí, že uděláme maximum, abychom ve skupině co
nejlépe obstáli,“ řekl po utkání
trenér Černých andělů Peter
Dávid.
DHK Baník Most Larvik HK
21:21 (11:12). Sestava a branky
Mostu: Szarková 10, Chmelařová 4, Borovská 3, Maňáková
2, Kovářová 1, Zachová 1, Bezpalcová, Dvořáková, Dvoříková, Eksteinová, Janoušková,
Jungová, Kostelná, Müllnerová,
Šípová, Stříšková. Rozhodčí:
Pandzic, Satordzija (BIH). Sedmimetrové hody: 4/3 - 5/5. Vyloučení: 5:4. Diváci: 1 000. (jak)

Na Kometu Verva nestačila,
na Plzeň jí chyběl gól
Putovní pohár pro vítěze
si odvezl tým FK Teplice
MOST - V sobotu ve sportovní
hale v Mostě uspořádali hráči staré gardy FK Baníku Most
jubilejní 20. ročník memoriálu
bratří Mazánků. Je to již tradiční setkání bývalých fotbalistů
několika generací, a to nejen
na palubovce, kteří hráli v minulosti a někteří ještě stále
aktivně hrají fotbal v klubech
našeho regionu. Mezinárodní
punc turnaji letos daly 2 týmy
ze severoněmeckého města
Greifswaldu.
Turnaje s účastí mnoha fotbalových legend, mezi kterými
nechyběli ani bývalí reprezentanti České republiky nebo člen
klubu ligových kanonýrů, se
zúčastnilo 9 týmů, jejichž hráči musí být ve věku nad 45 let,
z čehož mají 2 hráči výjimku, ale

musí být starší 40 let! Hrálo se
ve 3 základních skupinách systémem každý s každým a pak se
podle umístění hrálo o celkové
pořadí opět ve třech skupinách
každý s každým. Z vítězství se
nakonec radovali hráči týmu FK
Teplice, kteří vyhráli již poněkolikáté. Pořadí v turnaji: 1. FK
Teplice, 2. Baník Most „zelení“,
3. FK Ústí n. L., 4. Baník Souš,
5. FK Litvínov, 6. Baník Most
„bílí“, 7. HFC Greifswald 92´
„modří“, 8. FK Bílina, 9. HFC
Greifswald 92´ „černí“.
Nejstarším hráčem turnaje
byl dvaasedmdesátiletý Luboš
Antala (Baník Most „bílí“),
nejlepším brankářem Jaroslav
Behina (Baník Most „zelení“)
a střelcem Pavel Verbíř (FK Teplice), autor 8 gólů.
(jak)

LITVÍNOV – Dva domácí zápasy
a dvě porážky. To je víkendová
bilance extraligového týmu hokejistů HC Verva Litvínov. Tým
se nedokázal zatím postavit na
nohy po změnách v realizačním
týmu a po odvolání trenéra Rulíka. Pravda je, že v souboji s Plzní hrál lépe jak v předchozím
duelu s Kometou Brno, byl bojovnější, ale bohužel, na body
nedosáhl.
„Po deseti vteřinách dát doma
gól je začátek, který jsme doma
dlouhodobě potřebovali. Bohužel pak taky přišly fauly. Změnili
jsme náš systém hry a kluci si na
to teprve zvykají. Od poloviny
zápasu už se naše hra zlepšovala,
ale po takové indviduální chybě
jsme si nechali dát gól. Šance na
otočení jsme v power play měli,
škoda. Kluky bych chtěl dnes
pochválit, výkon byl minimálně
bojovný. Snažili jsme se dodržovat to, co jsme si řekli v ofenzívě,
na defenzívě ještě teď v týdnu,
kdy bude trochu volněji, musíme zapracovat. Měli jsme málo
času. Pokud budeme hrát takhle,
věřím, že výsledky přijdou,“ řekl

Při známém sportovním podniku se představilo přes dvě stě
závodníků z třiceti oddílů celé
ČR. Z domácích závodnic HC
Litvínov si nejlépe vedly Zuzana
Sedláčková a Klára Červenková,
které své kategorie vyhrály. Výsledky jednotlivých reprezentantů HC Litvínov při 9. ročníku Podkrušnohorské brusličky :
Kadet A1: 5. Kovalik Martin.
Cvrček C2 Oranžová: 13. Klármanová Viktorie, 15. Malíček
Tomáš. Benjamin B2: 16. Vatr-

tová Natálie, 18. Schönpflugová
Adéla.
Přípravka III: 8. Gärtnerová
Eliška. Přípravka II: 5. Teterya
Jana, 6. Fabiánová Carine, 7.
Pancová Linda, 10. Malíčková
Sofie. Přípravka I: 7. Machová
Darina, 10. Udržalová Klaudie.
Výsledky 32. ročník Velké ceny
Litvínova:
Nováčci mladší: 5. Hanzlová Veronika, 6. Vatrtová Sofie,
7. Hüblová Valerie, 8. Jakoubě
Lucie. Žačky nejmladší B: 17.

Jubilejní gól vstřelil
útočník Havlíček
Střední útočník Ondřej
Havlíček byl autorem jubilejního 9 000. gólu Litvínova
v nejvyšší soutěži. Stalo se
tak v utkání s Kometou Brno
v 50. minutě zápasu. K výhře
domácí Vervy to však nepomohlo.

Na házenou v pátek
a v neděli
Mostecké házenkářky čeká
nabitý víkend a dvě utkání
na domácí palubovce. Již
v pátek 19. ledna sehrají od
18 hodin ligové utkání se slovenskými Bánovcemi. V neděli 21. ledna pak sehrají další utkání evropského poháru
EHF s rumunským Zelau. To
začíná tradičně v 18 hodin.

Hokejisté hrají doma
až v úterý
Extraligový HC Verva
Litvínov se opět na domácím ledě představí až v úterý 23. ledna. To v utkání 49.
kola přivítají poslední tým
tabulky, mužstvo HC Jihlava. Utkání ačíná tradičně
v 17.30 hodin.

První přípravné
utkání skončilo
remízou
Fotbalisté divizního Baníku Souš začali herní přípravu
na jarní část mistrovské sezony. V prvním přípravném
utkání remizovali s týmem
Sokol Srbice 2:2. Hosté vedli
0:2, domácí nakonec v závěru srovnali. Další přípravné
utkání hraje Souš v sobotu
v Brozanech.

Junioři hrají příští
týden doma

po skončení utkání s Plzní šéf
realizačního týmu Jiří Šlégr. Ten
také poznamenal, že pro tým
nehraje skutečnost, že má rozsáhlou marodku. „Kluci, co dnes
hráli, to zvládli a ukázali, že extraligu hrát mohou. Do pátku se
snad alespoň někteří obránci dají
dohromady,“ vyslovil přání.
HC Verva Litvínov – Kometa
Brno 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Branky
a nahrávky: 50. Havlíček (Hanzl,
Doudera) – 11. Krejčík (Erat, Ne-

čas), 19. Mallet (Nečas), 50. Nečas (Krejčík, Erat), 59. Dočekal.
HC Verva Litvínov – HC Škoda Plzeň 4:5 (1:2, 2:2, 1:1). Branky a nahrávky: 1. Lukeš (Hübl,
Doudera), 28. Gerhát (Lukeš),
38. Baránek (Hanzl, Havlíček),
44. Lukeš (Hübl, Gerhát) – 4.
Kratěna (Pour, Moravčík), 17.
Stach (Kracík, Gulaš), 28. Kantner (Gulaš, Mertl), 32. Moravčík (Gulaš), 52. Jones (Stach, D.
Sklenička).
(jak)

Červenková a Sedláčková vybojovaly pro domácí oddíl zlato
LITVÍNOV – Na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově se
uskutečnil v pořadí již 32. ročník Velké ceny Litvínova v krasobruslení. Jeho součástí byl také 9. ročník závodu Podkrušnohorská bruslička.

11

Patlevičová Zuzana. Žačky nejmladší A: 1. Sedláčková Zuzana.
Žačky mladši A: 1. Červenková
Klára, 6. Řezníčková Barbora,
10. Hüblová Viktorie. Žačky
mladší B: 9. Holíková Vanesa,
23. Vágnerová Veronika.
„Nejenom medailisté, ale
všichni naši závodníci úspěšně
a zodpovědně reprezentovali
náš litvínovský oddíl a podařilo se jim zúročit celoroční dřinu
a předvést to nejlepší, co se zatím
za svoji kratší či delší krasobruslařskou kariéru díky jejich skvělým trenérkám naučili,“ řekla
Jana Lehká, předsedkyně oddílu krasobruslení HC Litvínov.
(jak)

Na domácím ledě hrají
v příštím týdnu hned dvakrát
junioři HC Litvínov. Ti nejdříve v pátek 26. ledna od 15
hodin změří síly se Zlínem.
O den později, tedy v sobotu
27. ledna, pak nastoupí od 16
hodin proti Olomouci.

Starší minižáci hrají
v sobotu s Děčínem
V sobotu 20. ledna čeká
starší minižáky Basketbalového klubu Baník Most domácí dvojutkání s týmem BK
Horejsek Děčín. První utkání sehrají od 10 hodin, odveta potom začíná ve 12 hodin
ve sportovní hale v Mostě.

Král dosáhl dvakrát
na medaili
Badmintonový klub TJ
Baník Most byl pořadatelem
mistrovství České republiky kategorie U 19. Na turnaji hrál z domácího klubu
Jirka Král, který získal dvě
medaile a potvrdil tak svou
vzrůstající formu. Ve finále
dvouhry prohrál s bratrem
Ondřejem, který v současné
době hraje za krumlovský
badmintonový klub. Ve čtyřhře byl třetí s Vajsejtlem (TJ
Slovan Vesec).
(jak)
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MOST – Veleúspěšnou uplynulou sezonu má za sebou Taneční studio Kamily Hlaváčikové. V roce 2017 se mu totiž podařilo obhájit
titul mistra České republiky, vybojovat tituly mistra Evropy a mistra
světa. Kromě početné sbírky titulů a medailí, získali nejen „profi“ tanečníci z mosteckého tanečního studia i další cenné úspěchy a rozšířili sbírku pohárů za své taneční umění a kreativitu.

To NEJ od ČR, přes
Evropu až do světa
Mezi největší úspěchy tanečních profesionálů z řad dětí
a mládeže z Tanečního studia
Kamily Hlaváčikové patří loňská obhajoba titulu mistra ČR,
která se uskutečnila v květnu
v Mladé Boleslavi. Titul mistra
republiky vybojovala skupina
děti v disciplíně Latino formace s choreografií Jdeme na párty
a také Mažoretky s choreografií
Alenka (práce s hůlkou). Kromě
toho si odtud mostečtí tanečníci
odváželi i druhá a třetí místa.
Posun o stupeň výš znamenalo i následné říjnové mistrovství Evropy a mistrovství
světa v polské Varšavě. „Tady
zabodovaly všechny naše profi
skupiny. Všichni stáli na stupních vítězů. Titul mistra Evropy si odtud z velké konkurence
odvezla Nela Kolínková v sólo
disciplíně,“ pochlubila se majitelka stejnojmenného tanečního
studia a choreografka Kamila
Hlaváčiková. V sólových tancích zde uspěla také Marie Anna
Hellmichová, Natálie Masopustová, Anna Ptáčková a Mia
Holčáková, které stály na stupních vítězů. Stejně tak na bedně
stály v kategorii junior a mládež
i Dáša Buchtelová, Nikol Veselá,
Michaela Matějovicová a Pavlína Černá. „První místo a titul
vybojovaly ze skupin také Roztleskávačky s choreografií Avengers, další první místo vybojovali
děti a junioři s choreografií La
revolucion, s kterou slavíme velké úspěchy,“ doplňuje Kamila
Hlaváčiková.
Mistrovství světa v Liberci, které se konalo na závěr
roku, v listopadu, znamenalo
další úspěchy na stupních ví-

tězů a titul mistra světa. „Byla
zde opravdu velká konkurence.
Stali jsme se jediní z ČR mistry
světa. V Duo disciplíně ho vybojovaly Natalie Anne a Sophie
Elen Kučabová – a to v kategorii
Contemporary (výrazový tanec,
balet, gymnastika a show v jednom, pozn.),“ vyjmenovala majitelka studia. Na druhém místě
MS skončila Nikol Veselá (Karibik show sólo), Nela Kolínková
a Anna Ptáčková se umístily
v kategorii sólo Latino na třetím
místě. Anička měla ve své disciplíně 54 konkurentek. „Je to velký úspěch. Stejně tak i páté místo
v Contemporary Marie Anny
Hellmichové, která měla ve své
třídě neskutečně silnou konkurenci,“ shrnula úspěchy Kamila
Hlaváčiková.

nujeme nemocné Elišce,“ doplnila Kamila Hlaváčiková.

S hůlkou se dřív jen
točilo – dnes to chce
zázraky
S uplynulou sezonou je majitelka tanečního studia spokojená. Některé úspěchy ji
dokonce prý i zaskočily a příjemně překvapily. „Například
Roztleskávačky, které předtím tolik úspěšné nebyly, na ME a MS
zamakaly a předvedly, že si tento
titul opravdu zaslouží. Záleží
také velmi i na choreografiích
a naše trenérky se opravdu snažily a daly si záležet. Potěšily nás
mimo jiné i Mažoretky. I ty jsou
velké tanečnice. Kromě všeho
ostatního musí umět i s hůlkou,

Svěřenci Kamily Hlaváčikové
a jejího týmu lektorů budou bojovat o tituly pochopitelně i letos.
Před sebou mají ale už teď spoustu práce a dřiny. Letos je v plánu
jak účast na MČR, tak i na ME
a MS, které se letos uskuteční ve
Španělsku. Chybět nebudou ani
další soutěže, mezi nimi i mezinárodní soutěž v Maďarsku apod.
„Díky tolika umístěním a titulům
jsme dostali pozvání i na mistrovství světa do Španělska. Pro nás to
ale bude znamenat zajistit sponzory, protože bez toho bychom to
nezvládli. I loňské soutěže, a to
právě ty nejvyšší a nejprestižnější,
jsme mohli absolvovat díky našim
sponzorům a partnerům, kterým
bych chtěla velmi poděkovat - zejména městu Most a také Ústeckému kraji,“ poděkovala za podporu Kamila Hlaváčiková.

Překvapení, které
vyrazí dech…

Chuťovky na závěr
roku…
Sezonu 2017 zakončilo taneční studio pohárovou soutěží
ve Cvikově. I když nešlo o medaile a tituly, přesto zde vyhrály všechny skupiny a kategorie.
„Na rozdíl od mistrovství, kde
jsou naši soutěžící velmi stresovaní, pohárové soutěže si vyloženě užívají. Proto jsem ji zařadila
na konec roku,“ říká Kamila Hlaváčiková. Na úplný závěr roku
nechyběla ani vánoční besídka,
kde se slavily všechny dosažené
úspěchy. Myslelo se ale i na dobrou věc. Mladí tanečníci, rodiče
a lektoři uspořádali i sbírku pro
opuštěné psy a kočky a do útulku odvezli dobroty, které jim
pořídili. Stejně tak uspořádali
sbírku víček z PET lahví, které
budou znamenat i finanční obnos pro Elišku. „Sbírali jsme je
asi rok a přemýšleli kam s nimi
a pak jsme se rozhodli, že je vě-

což je dnes mnohem náročnější.
Dřív se s ní jen točilo a dnes se
s ní musí umět zázraky - ať už
jde o točení hůlkou kolem pasu,
hlavy, prstů, kolem ruky apod.,“
hodnotí majitelka tanečního
studia loňské úspěchy. Bodovaly ale i hobby týmy a skupiny.
Například Kalamitky (hendikepovaní) si přivezly ceny z festivalových přehlídek, úspěch
zaznamenaly například na Hájském kohoutu apod. „A ještě
bych chtěla zmínit úspěchy i našich nejmladších ‚profi‘ tanečnic
a tanečníků. Nevětší úspěch měla
sedmiletá Ema Holečková, která
poprvé získala třetí místo na MS
v sólu v disciplíně Contemporary.
Je vidět, že zapojovat se začínají
i nejmenší,“ vyzdvihla majitelka
studia TSKH.

Bojovat o tituly se
bude i letos

Nikol Veselá na MS v Liberci
získala za své vystoupení
druhé místo.

Překvapením a zároveň odměnou pro všechny je pak společný koncert, který taneční studio pořádá už pravidelně pro své
příznivce a přátele v Městském
divadle v Mostě. „Letos se tento koncert bude konat v květnu,
u příležitosti Dne matek, jako dárek pro maminku. Na tento koncert připravujeme velice zvláštní
společnou choreografii. Myslím,
že to bude něco, co všem vyrazí
dech! Sníme o tom s lektorkami
léta, ale neměly jsme zatím odvahu se do tohoto projektu pustit. Teď jsou už ale děti vytancovanější a dnes už si to, myslím,
můžeme dovolit. S touto choreografií MIX bych pak chtěla získat
i nějaké tituly. Víc ale zatím prozrazovat nebudu,“ láká Kamila
Hlaváčiková na koncert všech
členů tanečního studia, tedy nejen „profi“ skupin, ale i hobby
týmů, hendikepovaných, včetně
rodičovského týmu.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

