
Jirkov i Vejprty zasáhl požár odpadků
Pokračování ze strany 1
„Feťák si dal cigáro, zbytek

hodil mezi odpadky a začalo
hořet,“ myslí si Renata
Kotlárová. V domě žije s mu-
žem a 18měsíční dcerou.
„Vchod je otevřený, každý se
sem dostane. Šlo

otevřený,
Šlo

otevřený,
nám o ži-

voty,“ děsí ji.
„Ten dům by se měl za-

vřít,“ míní Tatiana L. „Ná-
jemníci si z něj dělají holub-
ník, takže to tu vypadá jako

v Chanově. Podívejte se na ty
odpadky a ti potkani, co se
prohánějí pod tím vším,“
uvedla. V domě ještě před
dvěma lety bydlela. „Jenže to
tu byl ještě pořádek, dělala
jsem tu správcovou. Teď
bydlím jinde, kde je to dobré
a vchod na čip. Když tu včera
hořelo, švagrová s dětmi
radši utekla ke mně,“ dodala.
Situaci na facebookových

stránkách Jirkovští komen-

toval zastupitel Josef Šebek
(Svobodní). „Prosil jsem
město, abychom s tím něco
udělali. Prý to nejde, neboť
panelák není náš (města).
Marně. A to přesto, že sklepy
jsou narvané vším možným
až po východ z baráku, tudíž
je otázka času, kdy se něco
stane,“ napsal. Dodal, že se
zastupitelé o tamní dění pří-
liš nezajímají.
Tomu oponuje místosta-

rostka Dana Jurštaková
(ODS). Do Nových Ervěnic
podniká už třetí rok pravi-
delné kontrolní výjezdy ve
spolupráci se sociálními pra-
covníky, zaměstnanci úřadu
práce a městskou policií, kdy
obyvatele tlačí k dodržování
pravidel. „Další možnosti ale
nemáme. Snažili jsme se
jednat s majiteli bytů, ti ale
nechtějí, aby jim město mlu-
vilo do podnikání,“ vysvětlila.
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Sjeďte si novou bobovku
sobota 28. července

První bobovou
dráhu na severo-
západě Čech po-

stavili ve Sport areálu
Klíny na Mostecku. Hor-
kou novinku tohoto léta
spustil teprve před ně-
kolika dny. Atrakce vyšla
z dílny rakouského vý-
robce, a byť je nejdelší,

kterou dosud sestrojil
(900 metrů), patří díky
své konstrukci k nejbez-
pečnějším. Trať vede le-
sem a díky mostu kříží
ve výšce 4 metry sjez-
dovku i silnici. Bobovka
je v provozu vždy od
středy do neděle a vyve-
ze k ní lanovka.

Letní slavnosti zabaví až do noci
sobota 28. července

Dětské atrakce,
řemeslné stánky,
výtvarné dílny,

ale také projížďky v his-
torických vozidlech,
kankán, vlasový styling
i živou hudbu si mohou
užívat návštěvníci No-
voveských letních slav-
ností. Ačkoli se Nová Ves
nachází na Mostecku, je

jen „co by kamenem
dohodil“ od Jirkova.
Slavnosti začnou ve 14
hodin a zábava poplyne
až do dvou do noci. Ná-
vštěvníci mohou zajít
i do místního muzea či
nahlédnout do větrné
elektrárny. Na závěr se
dočkají hudebního pře-
kvapení a ohňostroje.

Hladina Nechranické přehrady
klesne ještě o tři metry

Nechranice – Hla-
dina Nechranické
přehrady v druhé
polovině léta ještě
klesne. A to celkem
výrazně – do začát-
ku září o tři metry.
Důvodem jsou pro-
bíhající práce na
bezpečnostním pře-
livu hráze. „Na kraj-
ních polích bezpeč-
nostního přelivu
začnou práce přímo
závislé na poloze
hladiny vody v ná-
drži. Půjde o zahá-
jení bouracích prací
na návodní straně
pilířů,“ sdělil Jan

Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Opravovat se bu-
dou také spáry betonového opevnění hráze a do-
končovat záchranný archeologický výzkum u Polá-
ků. Hladinu na tomto snížení chce Povodí Ohře
udržovat až do konce listopadu 2018. Hladina vody
na přehradě poprvé výrazně klesla už na jaře. (pk)

PŘEHRADUmají v oblibě spor-
tovci. Foto: Deník/Miroslav Rada

V chomutovském zooparku
začala výstava masožravek

Chomutov – Bromélie, rosnatky, láčkovky, Adéla.
Masožravé rostliny jsou oblíbené u dospělých
i dětí, které s pěstováním teprve začínají.
V chomutovském zooparku začíná od dnešního dne
jejich prodejní výstava. Každý den od 10 do 17 ho-
din se můžete na zajímavé rostliny podívat ve vý-
stavní síni zooparku. Expozice je otevřená
až do neděle 2. září. (re)
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NA PŘECHODU METÁ SALTA NA ČERVENOU

NEBEZPEČNÝ KOUSEK. I tohle se v Mostě děje. Děti přebí-
hají na červenou přechod pro chodce na rušné křižovatce u
Prioru v centru Mostu a dělají u toho akrobatické kousky. „Je
to nebezpečné, ohrožují tím sebe i řidiče,“ sdělila Deníku po-
licejní preventistka Ludmila Světláková. Podle ní by dospělí
měli v takových případech volat okamžitě městskou nebo
státní policii, protože takové chování na silnici může způsobit

tragédii. I když bude teenagery těžké chytit a přestupek jim
projde, jejich rodiče mohou mít potíže s úřady a mohli by dě-
tem domluvit. Tento přechod navíc podle dopravních pro-
jektantů neodpovídá normám, protože je široký a chybí na
něm ostrůvek. Přecházení na červenou je nešvar i na jiných
místech, třeba u sportovní haly. A u Centralu řada lidí pře-
chází přes pěšinu u tramvajové trati. Foto: Deník/Martin Vokurka

V lebce má titanovou náhradu
Od první operace tohoto
druhu v ČR uplynul
rok. Pacientovi se daří.

MARTIN KOŠŤÁL

J e to zhruba rok, co dostalPetr Harnisch z Bíliny na
Teplicku do lebky titano-

vou náhradu. Předchozí
pryskyřicové výplně jeho tě-
lo nepřijalo. Zákrok, při kte-
rém pacientovi část lebky
nahradila titanová destička
vyrobená namíru, provedli
jako první v Česku neuro-
chirurgové z ústeckéMasa-
rykovy nemocnice.
Že

rykovy
Že

rykovy
byl titan dobrou vol-

bou, potvrzuje sám operova-
ný. „Při výkyvech počasí cí-
tím takovémravenčení, ale
jinak o tom skoro nevím. A
to ani teď, když praží slunce.
Titanu zjevně vysoké teploty
nevadí,“ řekl 58letý Harnisch.
Jeho zdravotní trable se

datují do roku 2000. Tehdy
ho při vyjížďce na kole srazi-
lo auto, nedalomu přednost
na křižovatce v Bílině. Ná-
sledoval pád z kola a otok

mozku. „Je to už dlouhých
18 let. Z toho nárazu si nic
nepamatuji,“ dodal.
Aby se oteklýmozek do

lebky vešel, lékaři mu část
kosti odstranili. „Byli jsme
nuceni provést spolu s od-
straněním rozsáhlého krvá-
cení nad celoumozkovou
hemisférou takzvanou de-
kompresivní kraniektomii.
Jde o odstranění velké části
lebečního krytu, abyměl
poraněnýmozek dostatek
místa a nedošlo k fatální po-
ruše jeho prokrvení při
vzniklém otoku,“ připomněl

dávný zákrok ústecký neu-
rochirurg Petr Vachata.
Po odeznění otoku se od-

borníci snažili díru překrýt
pryskyřicovými výplněmi.
Muže třikrát operovali a tři-
krát jeho tělo výplně z růz-
nýchmateriálů odmítlo.
„Strašněmě bolela hlava,
otékalo to,“ zavzpomínal
Harnisch. Zdá se, že titanmu
definitivně pomohl. „Na ně-
jaké sportování to není, ale
na zahrádce funguji. Snadmi
to vydrží až do smrti,“ přál si.
Ústečtí
vydrží
Ústečtí
vydrží

neurochirurgové
nechali implantát vyrobit

pomocí 3D tiskárny. Titan je
materiál, který je pevný a
přitom lehký. „Největší
předností titanu je odolnost
vůči okolnímu atmosféric-
kému, vodnímu nebo kyse-
lému i zásaditému prostředí.
Odolnost proti korozi a nu-
lové zapojení do enzymatic-
kých reakcí v lidském těle
vedlo k jeho uplatnění ve
spondylochirurgii a ortope-
dii,“ poznamenal přednosta
ústecké neurochirurgické
klinikyMartin Sameš.
Náhrady lebeční kosti vy-

tvořené namíru pomocí 3D
tisku jsou dnes už běžné.
Implantáty se zhotovují na
základě dat získaných z pa-
cientova CT vyšetření, kdy se
chybějící část lebky virtuálně
zrekonstruuje na základě zr-
cadlového obrazu zdravé
strany. Podobných operací,
jako byla ta u bílinského pa-
cienta, provedou lékaři ús-
tecké neurochirurgie přes
dvacet ročně. „V ústecké ne-
mocnici mi zachránili život.
Neurochirurgové tammají
zlaté ruce,“ podotkl Petr
Harnisch.

Foto: Krajská zdravotní
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