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Slavnostní okamžik – Moldavská dráha opět jede!
MOSTECKO – Už tuto neděli 18. listopadu, se budou moci rodiny
s dětmi i ostatní zájemci svézt Hurvínkem a Žralokem na Moldavu. Nenechte si parádní jízdu ujít a udělejte si netradiční podzimní
výlet.
„S Hurvínkem a Žralokem
opět na Moldavu“ je název slavnostního obnovení provozu na
Moldavské dráze, které se uskuteční právě v neděli 18. listopadu. Na programu bude zvláštní
jízda historickým motorákem
Hurvínek z Mostu, představení nového přímého spoje z Ústí nad Labem a Teplic soupravou Žralok, moldavský půlmaraton RaidLight, dětské sklářské
dílny, předvánoční prodejní výstava moldavského lesního skla
či různé dětské soutěže. „Z Mostu vyráží speciální spoj v 9.05 hodin, zpět z Moldavy pak odjede
v 16.35 hodin. Nasednout na vláček můžete ale i ve stanicích Litvínov město, Louka u Litvínova,
Osek město, Hrob či Dubí. Pro
vlak platí zvláštní jízdné a neplatí tarify Dopravy Ústeckého kraje ani Českých drah. Jízdenky ne-

ní možné zakoupit ve vlaku, ale
již od 15. října v mostecké či litvínovské železniční stanici,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Žralokem se pak mohou zájemci svézt z Ústí nad Labem na
Moldavu. Spoj vyjíždí z hlavního nádraží v 8.24 hodin a z Moldavy naposledy odjíždí spoj
v 15.58 hod. Jízdenky k cestě
na Moldavu lze zakoupit v daný den také v nádražních pokladnách ČD, ve vlacích všech
dopravců (mimo EC), v zelených linkových autobusech a na
lodích DÚK a v informačních
kancelářích dopravců DÚK –
vše jen na území Ústeckého kraje. Integrované jízdenky DÚK
lze zakoupit i ve vozech MHD
Varnsdorf, Děčín, Teplice, Bílina, Chomutov a Jirkov.
(sol)

 oldavská horská dráha Most – Freiberg byla oficiálně zproM
vozněna 18. května 1885. V rámci republiky se jedná o technicky unikátní horskou trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání na
krátké vzdálenosti. Na přelomu 50. a 60. let minulého století posloužila k dopravě stavebního materiálu pro přehradu Fláje.

Po dlouhodobé uzavírce trati se provoz na Moldavské dráze opět obnovil.

 Kouzelnická show
MOST – Do KD MEDUZA
můžete zavítat 18. 11.
od 14 hodin na pořad
BELIEVE IN MAGIC.
Kouzelnická show a velké
světové iluze. Vstupné
200 Kč, vstupenky možno
objednat na tel. 725 931
266.

 Promítání pro
seniory
MOST – V úterý 20.
11. promítá Maxi kino
Kosmos pro seniory. Film
„Po čem muži touží“
začíná ve 14 hodin,
vstupné 60 Kč.

 Noc divadel
MOST – Městské divadlo
Most se opět otevře svým
návštěvníkům v noci. V
sobotu 17. listopadu od
19 hodin můžete zažít
divadelní atmosféru,
jak ji neznáte. Smyslem
noci divadel je tvůrčím
a neotřelým způsobem
prezentovat divadelní
budovu a lidi, kteří v ní
pracují, a co nejvíce je
přiblížit návštěvníkům.

Foto: Libuše Vokatá, Krušnohorské noviny

Jezdíte městem na kole?
Přijďte řešit cyklo-budoucnost
MOST – Pokud jste vášnivými cyklisty, měli byste si do svého diáře
zapsat datum 28. října. V tento den se můžete zúčastnit Veřejného
projednání Koncepce cyklistické dopravy statutárního města Mostu.

Čeká cyklotrasy rozvoj?

́ře ve veřejném prostoru
v centru města, u sportovišť, ve sportovních
a rekreačních zónách,
který podpoří atraktivitu jízdy na kole - cykloboxy, kvalitní stojany na
kola, stojany se sadami
nářadí pro cyklisty, nabíjení elektrokol, cyklopumpy a podobně.
Návrh se zabývá také řešením nových tras a průjezdů městskými čtvrtěmi, odstraněním kolizních míst, doplněním značení nebo zajištěním viditelnosti značení. Dokument by
se měl zaměřit také na rizikovější skupiny cyklistů, jako jsou rodiny s dětmi, samostatné děti
a senioři. Cílem pro příští roky by
mělo být vybudování dalších tras
pro skupiny rekreačních a sportovních cyklistů.
(nov)

Veřejná rozprava na téma cyklistické dopravy pro roky 2019 –
2021 se uskuteční ve středu 28.
11. od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Magistrátu města
Mostu ve čtvrtém patře. Mimo jiné se zde dozvíte, jakými způsoby by měla být podpořena kvalita jízdy na kole po našem městě,
nebo kudy a proč povede základní systém tras. Koncepce cyklistické dopravy navazuje na Plán
udržitelné městské mobility měst
Mostu a Litvínova. Dokumentaci
si můžete prohlédnout
na webových stránkách města www.mesto-most.cz.
Součástí dokumentu
jsou vedle přehledu současných cyklotras plány
na nejrůznější vylepšení. Například instalaOcení cyklisté koncepci?
ce městského mobilia-
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Ivo Jahelka v Patokryjích
PATOKRYJE - V pondělí 19. listopadu navštíví obec Patokryje v rámci cyklu besed Povídání s… JUDr. Ivo Jahelka. Beseda se uskuteční
v Obecním domě od 19 hodin.
Ivo Jahelka vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a získal titul JUDr. Začal se věnovat zhudebňování různých soudních případů
a všelijakých kuriózních příběhů z všedního života. V polovině 80.
let uspěl na folkovém festivalu Porta, když se jeho píseň Soudili se
dostala na výběrové album Porta ’84 a byl vyhlášen „osobností“ Porty ’85. Následně začal vydávat vlastní autorská alba, kde zhudebněné
soudní případy prokládá zábavným mluveným slovem.
Od roku 1978 žije v Jindřichově Hradci, je advokátem. Ve spolupráci s ČT připravil poučný seriál o soudnictví Neznalost neomlouvá.
(nov)

Zpívající právník bude besedovat i zpívat.

Gioacchino Rossini
Stabat Mater
MOST - Festivalový orchestr Petra Macka uvede 19. listopadu od
19 hodin Podzimní koncert ke 100. výročí samostatnosti republiky
a ke státnímu svátku 17. listopadu.
V rámci výjimečného večera GIOACCHINO ROSSINI – STABAT MATER zazní pocta skladateli ke 150. výročí úmrtí. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a hudební orchestry. Účinkuje Lucie Kaňková – soprán, Jana Piorecka – alt, Jaroslav Březina – tenor, Jaroslav Patočka – bas, Pražský komorní sbor – umělecký vedoucí Jaroslav Šefrna a Festivalový orchestr Petra Macka. Diriguje Jiří Štrunc.
Koncert se koná v Městském divadle v Mostě, vstupné: 300 Kč.
(nov)

komunální politika

U nové silnice kolem jezera
se objevila nebezpečná munice
MOST – Stavební dělníci, kteří pracují na stavbě silnice kolem mosteckého jezera, měli v těchto dnech o pozdvižení postaráno. V místech, kde vede nová silnice, byla totiž nalezena nevybuchlá munice.
Prostor obsadili pyrotechnici a postarali se o její rychlé zneškodnění.
„Na stavbě silnice Most – Mariánské Radčice byl v prostoru
starého důlního díla Venuše dopoledne 8. listopadu nalezen nevybuchlý granát. Jedná se o území, které je kvůli výstavbě komunikace pro veřejnost nepřístupné.
Policie prostor uzavřela a pyrotechnici granát odpálili a území
vyčistili. V odpoledních hodinách
téhož dne proto stavba mohla pokračovat,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková.
V současné době již stavba
silnice a zároveň spojky mezi
Mostem a okolními obcemi přes
oblast jezera finišuje. Nyní ještě
zbývá realizovat konečné úpravy mostních konstrukcí, dokončují se také finální živičné vrstvy, dopravní značení, terénní
úpravy a osetí ploch trávou. Až

bude komunikace hotova, dojde
k jejímu předání do majetku Ústeckého kraje „Probíhá kompletní zaměření a kontrola dokladů
potřebných k přejímacímu řízení.
K převzetí stavby by mělo dojít
do poloviny listopadu 2018. Poté bude následovat proces předání a převzetí stavby a kolaudace
stavby. Po kolaudaci bude stavba předána do užívání Ústeckému kraji (silnice III. třídy spadají do správy kraje),“ uvedla Šárka
Šmolíková z tiskového odboru
ministerstva financí, které stavbu nové komunikace zajišťuje.
Z Mostu se řidiči k jezeru na tuto komunikaci dostanou nově
vzniklým kruhovým objezdem
u čerpací stanice Shell, po nově
vybudovaném mostu, který vede přes tramvajovou a vlakovou
trať. „Očekáváme, že provoz sil-

Nevybuchlý granát pyrotechnici rychle zneškodnili.
nice by mohl být zahájen v lednu roku 2019,“ informovala dále
Šárka Šmolíková. Do roku 2021
pak bude prováděna pěstební
péče a diagnostika nové mostní

konstrukce, a to již za provozu.
Náklady na vybudování komunikace, které hradí stát, se vyšplhají na přibližně 370 milionů
korun.
(sol)

Rekonstrukce zimního stadionu až po sezóně
MOST – S rekonstrukcí zimního stadionu se začne později, než se
původně předpokládalo. Práce se na stadionu zahájí až s koncem
hráčské sezony.
Znám je už vítěz veřejné zakázky na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu.
Stala se jím společnost Energo Choceň, s.r.o. Celkové náklady projektu po vysoutěžení činí přes jednačtyřicet milionů korun včetně DPH. „Předmětem plnění veřejné zakázky je
rekonstrukce ledové plochy včetně mantinelů, hráčských a trestných lavic, technologie chlazení
- snížení množství čpavku, výměna kompresorů, využití odpadního tepla - výměna stávající nevyhovující elektroinstalace
strojovny včetně nového řídicího systému a dodání nové vzduchotechniky sloužící k odvlhčení
prostoru ledové plochy,“ vyjmenovala tisková mluvčí mostec-

kého magistrátu Alena Sedláčková.
Zahájení první etapy, ve které měla být vyměněna kompresorová jednotka, mělo začít ještě letos. To se ale nestane. „Reálný termín dodání a výměny
kompresorové jednotky je až leden 2019, tedy již v době provozu ledové plochy. To je i jedním
z důvodů, proč nebude v tuto
dobu první etapa realizována,“
uvedla dále mluvčí. Dodala, že
zadavatel netrvá na zprovoznění
obou původních jednotek v požadovaném termínu. „Kompresorová jednotka bude ale v tomto termínu dodána tak, aby ji bylo možné neprodleně instalovat
v případě, že by došlo k poruše stávajícího kompresoru a pro-

voz zimního stadionu by byl zajištěn pouze záložní jednotkou,“
vysvětlila dále Alena Sedláčková a ujistila: „Přesunutí montáže kompresorové jednotky do 2.
etapy nebude mít žádný vliv na
konečný termín realizace.“ Ten
se předpokládá již 29. 7. 2019.
Přesunutí montáže kompresorové jednotky do 2. etapy musí ještě odsouhlasit správce příslušného dotačního programu.
„K dnešnímu dni jsme neobdrželi oficiální potvrzení o poskytnutí dotace, máme pouze telefonickou informaci, že nám dotace byla schválena a rozhodnutí
je u ministra k podpisu,“ informovala dále mluvčí mosteckého magistrátu.
Předpokládaná dotace činí
necelých sedm milionů korun.
Podmínkou ale je, že město bude část nákladů hradit z půjčky.
Předpokládaná výše půjčky je

přes devět a půl milionu korun
s dobou splatnosti půjčky 5 let.
„Celková rekonstrukce zařízení včetně nové betonové plochy začne v průběhu měsíce dubna 2019. Zprovoznění a najetí zimního stadionu po modernizaci zařízení je naplánováno
tak, aby hokejový klub a veřejnost měla k dispozici ledovou
plochu již od srpna 2019,“ uvedl
k termínu zahájení rekonstrukce Pavel Měska z Technických
služeb města Mostu, které mají zimní stadion ve své správě.
V souvislosti s novými technologiemi a modernizací, která se
na mosteckém zimním stadionu
uskuteční, se ale veřejnost nemusí obávat žádného navyšování vstupného. „Zdražení vstupného pro veřejnost na rok 2019
se neplánuje,“ dodal ještě Pavel
Měska.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Elektronické občanky využívají hlavně muži
MOST – Počet zájemců o aktivní elektronický čip
na občanském průkazu na Mostecku vzrostl. Zájem
o něj mají zejména muži ve středním věku. Mladá
generace ani senioři služby, které elektronický čip
umožňuje, příliš nevyhledávají.

MOSTEČTÍ LVI –
TJ HC Jablonec nad Nisou
MOST - Přijďte fandit v sobotu 17. listopadu v 17.30 hodin MOSTECKÝM LVŮM DO A-BENET ARENY. Opdehraje se zde první ze dvou domácích listopadových utkání mezi MOSTECKÝMI LVY a TJ HC Jablonec nad Nisou. Jedná se o první vzájemné utkání.
Další utkání se na stejném místě odehraje ve středu 21. listopadu
od 18 hodin. Ačkoliv většinu listopadových utkání odehrají MOSTEČTÍ LVI venku, přivítají doma pražskou Kobru, která si z Mostu již odvezla 2 body za výhru po samostatných nájezdech. (nov)

Již od letošního července vydávají obecní úřady občanské
průkazy s tak zvaným elektronickým čipem, tedy e-občanky.
Není povinností čip aktivovat
a občanku využívat jako elektronický občanský průkaz. „K aktivování čipu může dojít při převzetí občanského průkazu, nebo
kdykoli později v době platnosti dokladu,“ připomíná mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Od začátku zavedení nové služby byl o aktivaci
elektronického čipu jen minimální zájem, na rozdíl od jiných
koutů republiky. Po téměř půl
roce je zájem ze strany Mostečanů jen nepatrně vyšší. „Od 1.
7. 2018 požádalo o vydání občanského průkazu z nejrůznějších důvodů 5 780 občanů, z toho odhadujeme, že čip aktivovalo
zhruba dvacet procent jejich držitelů, tedy asi 1 200 občanů,“ konstatovala dále tisková mluvčí.
V případě, že si chce držitel
nové e-občanky čip aktivovat

a využívat nabízené služby, musí mít k dispozici čtečku, kterou
si musí pořídit,
nemá-li ji zabudovanou v PC,
na své náklady. Dá se pořídit již od 190 korun. „Čtečku lze E- občanka umí spoustu věcí. Například zjistí informace o bezdlužnosti, vyřídí recept na
pořídit v obcho- léky, zjistí bodové konto řidiče i výpis z rejstříků. Systém by měl umožnit také podání
dě s elektronikou. daňového přiznání.
Na úřadě předátém se ale dále vyvíjí, vylep- muži středního věku. Mladí ani
me občanovi informační letáky, případně ho infor- šuje a doplňuje o nové služby. starší občané o tuto službu zámujeme i ústně. Čtečky tady na „V současné době lze využívat řa- jem nemají. Vzhledem k náklaúřadě neprodáváme, jak si někdy du služeb, ale všechny přes dato- dům a složitosti pořízení celého
občané myslí,“ uvádí dále Alena vé schránky. Je tedy nutné k čipu systému, jako je pořízení čtečky
ještě pořídit datovou schránku,“ kompatibilní s operačním systéSedláčková.
mem PC, zřízení datové schránNový občanský průkaz s či- upozorňuje dále mluvčí.
O občanky s čipem může- ky, autorizovaného elektronicképem nabízí lidem mnoho výhod. Z pohodlí domova si mo- te zažádat na kterémkoliv úřa- ho podpisu apod., nelze předpohou vyřídit dostupné on-line dě s rozšířenou působností, te- kládat, že by v nejbližší době byl
služby. Portál občana na gov.cz dy nejen v místě trvalého byd- čip využíván širokou masou obynabízí nyní 37 elektronických liště. Nově také nepotřebuje- vatelstva,“ podotýká dále mluvčí
služeb, ke kterým se občan mů- te s sebou papírovou fotografii. mosteckého magistrátu.
(sol)
že přihlásit díky e-občance. Sys- „O aktivaci čipu žádají zpravidla

zpravodajství
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Vzkaz budoucím generacím
brzy spatří veřejnost
MOST – Předměty z nalezené
tajemné schránky z roku 1883,
která byla slavnostně otevřena
letos v únoru na mostecké radnici, jsou zrestaurovány a brzy
je spatří i široká veřejnost.
Obsah tak zvané časové kapsle – tedy vzkaz budoucím generacím – byl odhalen letos 15.
února. Na schránku se přišlo
při revizi sbírkového fondu. Původně byl uložen vzkaz budoucím generacím v roce 1883 pod
budovu okresního soudu ve
starém Mostě. Kvůli těžbě uhlí v letech 1978 se tento vzkaz,
který na místo uložil tehdejší starosta města Carl Pohnert,
dostal do archivu mosteckého muzea. Jednotlivé předměty, které byly ve schránce uloženy, byly vyjmuty ředitelem muzea a primátorem Mostu a měly se podrobit restaurátorským
pracím tak, aby je mohla spatřit naživo posléze i veřejnost.
„Jednotlivé předměty jsme pro-

Schránka se otevírala s velkou opatrností a úctou k historii.
hlédli, pořídili jejich fotografie
a nyní vytváříme podrobné popisy. Většina byla v dobrém stavu, takže jsme nechali zatím
ošetřit jen brk, kterým byly napsány pamětní texty a dále mince, které byly mírně zoxidované.
Jedinečný je zejména soubor fo-

Co schránka obsahovala…
Dobové noviny, bankovky a mince, ale i nečekané nálezy jako dvě stočené listiny opatřené mašlí, nejspíš stavební listina soudu a listina, kterou lze označit za listinu závěrného kamene stavby, brk, jímž možná byly uvedené listiny napsány, nečekané množství kvalitních fotografií tehdejšího Mostu, ale také fotografie nejspíš tehdejší městské rady a dalších
významných osobností, fotografie ostrostřelců, dokumenty
hasičů a sportovců, dále sborníky s hřbitovním a tržním řádem, rozpočet města nebo sborník o neúspěšném dobývání Mostu husity, ale i takové kuriozity jako recept pravděpodobně proti zápalu plic nebo recept na hořký bylinný likér.
Všechny nalezené dokumenty jsou psány německy.

tografií všech tehdejších mosteckých zastupitelů, mimořádně cenný je i snímek mosteckých
ostrostřelců - zřejmě jde o nejstarší známý. Protože jsme měli
náročný rok, tak se práce poněkud zdržely, proto první prezentaci vložíme až do druhého čísla
časopisu ‚Pod Hněvínem‘ na počátku roku 2019,“ uvedl ředitel
Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.
Všechny restaurátorské práce se odehrávají v oblastním
muzeu. Na popisech a dokumentaci se částečně podílí také i současný ředitel muzea Michal Soukup. Předměty bude
moci veřejnost zanedlouho vidět také i „naživo“ a to v rámci výstavních exponátů a sbírek. „Pevně doufám, že se v první čtvrtině roku 2019 podaří celý

obsah schránky představit,“ prozradil dále ředitel Soukup. Díky pátrání a úsilí zaměstnanců
muzea a „oprašování“ sbírek se
jedná v krátké době už o druhý
„poklad“, který se muzeu podařilo objevit. V loňském roce to byl vzácný obraz Vražda
jeptišek, který se po dlouhých
peripetiích vrátil z depozitářů
v zahraničí zpět do mosteckého muzea, kde je také vystaven.
„O muzejní sbírce máme celkem
dobrý přehled, ale řada nejasností je ve starých evidencích.
Například tušíme, že některé věci zmizely po druhé světové válce
a pak v šedesátých letech. Jakmile se nám podaří kompletně přepsat a přeložit staré inventáře,
tak nás čeká další pátrání,“ prozradil ještě ředitel muzea.
(sol)

Světelné křižovatky fungují už bez chyby
MOST – Světelné signalizační zařízení na křižovatce ulic Budovatelů
a Moskevská bylo před nedávnem mimo provoz. Prošlo částečnou
opravou a již opět funguje.
„Na této světelné křižovatce probíhala výměna stožáru
světelného signalizačního zařízení. Hlavním důvodem bylo,
že v jeho základu byla odhalena pokročilá koroze, a to na základě preventivní zkoušky pevnosti a stability stožárů. Výměna proběhla bez komplikací,“
informoval energetik J. Tichý
z Technických služeb města
Mostu. Technické služby ma-

jí provoz a údržbu semaforů
ve městě na starosti a dohlíží
na jejich bezproblémový provoz. Ostatní světelné křižovatky ve městě, kterých je celkem
pět, v současné době fungují
prý bez problémů a nevyžadují
žádné rekonstrukce či modernizace. „Na ostatních světelných
křižovatkách se zatím nepočítá
s žádnými úpravami nad rámec
běžné údržby, protože žádné

další zařízení není problematické,“ uvedl dále energetik.
Některé křižovatky se modernizovaly a vybavily odpočítávacím zařízením. To je
na křižovatkách u Rozkvětu, u Prioru a na Bělehradské,
ačkoliv by veřejnost přivítala počítadla i na dalších světelných křižovatkách. Počítadla jsou pro řidiče, ale i chodce přínosem. Přispívají k větší
plynulosti provozu a ve valné
většině sklízejí kladné ohlasy.
„S vybavením křižovatek dalšími počítadly se zatím neuva-

žuje,“ podotkl však energetik
z technických služeb. Semafory na křižovatky v Mostě byly
instalovány postupně. Nejstarší je v tomto směru křižovatka u Rozkvětu a to z roku 1988
a nejmladší naopak u sportovní haly, kam se semafory instalovaly v roce 2006. „Konstrukční materiály a technologie samozřejmě nejsou ve většině případů původní, jelikož již
proběhla jejich výměna v rámci
údržby nebo modernizace,“ doplnil ještě J. Tichý.
(sol)

Jak se žije současné židovské komunitě?
MOST - Oblastní muzeum Most zve 22. listopadu od 17 hodin na přednášku „Současný život židovské komunity“.
Akce se uskuteční jako doprovodná akce k výstavě „Žili mezi námi,
Židé na Mostecku“, kterou Oblastní muzeum v Mostě uspořádalo
k 80. výročí křišťálové noci (potrvá do 31. ledna 2019). Vyslechnete
přednášku Sylvie Wittmanové o židovské kultuře a hudební vystoupení Josefa Gušlabauera, člena skupiny Menorah z Prahy. Připraven je krátký dokument o židovské komunitě v severozápadních
Čechách. Součástí akce bude ochutnávka tradičních židovských
jídel. Pořadatelem akce je Komise národnostních menšin, odbor
sociálních věcí Magistrátu města Mostu a Židovská obec Teplice.
Přednáška je součástí cyklu akcí věnovaných letošnímu výročí tak
zvané křišťálové noci.

Křišťálová noc přišla
a všechno se změnilo...
Výročí křišťálové noci a s ní
spojený holocaust jsme si připomněli právě o uplynulém víkendu. Letos je tomu osmdesát let, kdy se v noci z 9. na 10.
listopadu stal jeden z největších
protižidovských pogromů v novodobé historii lidstva. Hrůznou noc nacisté posléze označili jako „křišťálovou“. Obě
hrůzné události se historic-

ky dotýkájí i města Mostu. Za
oběť nacistické nenávisti padla tehdy zdejší synagoga i lidské
životy. Synagoga neboli templ v Mostě byla postavena v letech 1872 - 73. V roce 1938 byla
vypálena a zbořena nacisty během tzv. křišťálové noci. Téměř
všichni židovští obyvatelé Mostu zahynuli během šoa. Židovská komunita se značnou měrou zasloužila o ekonomický,
průmyslový a kulturní rozvoj
Mostecka.

Při křišťálové noci lehla v listopadu 1938 i mostecká synagoga
Během křišťálové noci bylo
zabito podle nejčastěji zmiňovaného údaje 91 Židů. Zhruba
30 000 jich bylo zatčeno a internováno v koncentračních táborech. Židovské domovy, nemocnice a školy byly ničeny a rabovány. Více než 1 000 synagog bylo vypáleno a zničeno bylo přes
7 000 židovských obchodů. Záminkou pro pogrom byl atentát na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži, Ernsta vom

Ratha, který spáchal židovský
mladík Herschel Grynszpan.
Křišťálová noc změnila povahu perzekuce Židů z ekonomické, politické a sociální na fyzickou, spojenou s mlácením,
vězněním a vražděním. Tato
událost je též často uváděna jako počátek holocaustu. Historik Max Rein v roce 1988 v této souvislosti napsal: „Křišťálová noc přišla (…) a všechno se
změnilo.“
(nov)
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 Ptejte se politiků
Musí být jezero Most
stále dopouštěno a co
je důvodem. Má dílo
nějaké zásadní vady? Je
dopouštění nutnou záležitostí bez ohledu na
množství srážek?
Jezero Most nemá,
kromě srážkových vod,
přirozený přítok. Vzhledem k ploše jezera (311
ha) dochází k vysokému
odparu. Z tohoto důvodu je nutné průběžně jezero dopouštět. To v současné době zajišťuje na
své náklady státní podnik Palivový kombinát
Ústí. Do budoucna uvažujeme s dopouštěním ze
zdrojů důlních vod z bývalých hlubinných dolů, což bude ekonomicky
mnohem méně náročné,
než dopouštění přiva- Jan Paparega
děčem z řeky Ohře. Dílo v současné době nevykazuje žádné vady. Svahy jeze- nu srážek za příslušné období.
ra jsou stabilizovány a utěsně- Se stejným režimem dopoušny proti průniku nežádoucích tění jezera počítáme i do bulátek. Po dokončení staveb zá- doucna.
kladní infrastruktury (komunikace, chodníky, parkoviště,
Dne 2. 11. jsme zašli na
inženýrské sítě, pláže, plovou- městský hřbitov uctít Památcí zařízení) bude lokalita jezera ku zesnulých. Byli jsme přeMost zpřístupněna veřejnosti.
kvapeni, kolik aut zajede
až k hrobům, i když nemají
Doplňkový dotaz: Podle označení invalida. Bylo kolem
dostupných informací (server 16. hodiny a městskou policii
iDnes, Mostecký deník) by- jsme tu neviděli.
lo dopouštění z důlních vod
V období Památky zesnuuvažováno pouze jako dopl- lých byla jako každoročně ponění režimu v suchém obdo- žádána Městská policie v Mosbí. Je tedy pravdou, že do- tě o zajištění kontroly areápouštění je nutnou záležitos- lu městského hřbitova. V tertí bez ohledu na množství srá- mínu od 27. 10. do 3. 11. 2018
žek?
(24 hod. denně) byly v areáPřivaděč důlních vod do je- lu hřbitova dvě hlídky městzera Most je již dokončen. ské policie, které měly služebV současné době probíhá vý- nu v budově krematoria a jejich
stavba biotechnologické čistír- povinností byla kontrola celého
ny důlních vod, která zajistí po- areálu vč. kontroly pohybu aužadované složení (čistotu) důl- tomobilů. Do areálu městského
ních vod vypouštěných do jeze- hřbitova je vjezd zakázán s výra Most. Je tedy jisté, že jezero jimkou invalidních osob, které
Most bude dopouštěno důlní- mají povolení od správy hřbimi vodami. Dopouštění jeze- tova a musí ho mít umístěné
ra důlními vodami bude mož- ve vozidle na viditelném místě.
né po celý rok. Dle statistických K parkování automobilů je vyúdajů z předchozích období je hrazeno v areálu hřbitova poudopouštění jezera Most nutné ze parkoviště u Památníku oběprovádět průběžně od dubna tem II. světové války. Automodo října. V období od listopadu bily bez povolení k vjezdu měla
do března je jezero Most dosta- hlídka městské policie z areátečně dotováno ze srážkových lu hřbitova neprodleně vykázat
vod a až na výjimky není do- popřípadě pokutovat.
pouštění jezera nutné. MnožOdpovídá primáství dopouštěné vody je pak zátor Mostu Jan Paparega
vislé na klimatických podmínkách, tedy na teplotě a na úhr-

Hněvín se rozsvítí purpurově
MOST – Mostecký hrad Hněvín bude tuto sobotu svítit v purpurových
barvách. Jedním z důvodů, proč bude dominanta města zářit v netradičních barvách, je připomenutí Dne předčasně narozených dětí, k němuž se Most společně s Krajskou zdravotní připojuje.
Světový den předčasně narozených dětí připadá každoročně na
17. listopad. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasných porodů a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče,
kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne
předčasně narozených dětí je purpurová barva. Hrad Hněvín bude letos
nasvícen v předvečer světového dne poprvé. Každoročně se v purpurové také nasvěcuje rovněž ústecká dominanta – výletní zámeček Větruše.
Proč právě dominanty v těchto dvou městech? Odpověď je jednoduchá.
Součástí Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice i Dětského a dorostového
oddělení Nemocnice Most je perinatologické centrum. Obě tato
zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center
v celé České republice.
Hrad Hněvín se zahalí do purpury 16. listopadu.
(sol)

4

16. listopadu 2018

zpravodajství

JOHANN W je ve finále soutěže
Vinařství roku 2018

POLEDNÍ MENU
19. 11. – 23. 11. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Pondělí
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

25 Kč

150 g

Pečená vepřová krkovice, dušené zelí, houskový knedlík

98 Kč

150 g

Kuřecí prso pečené ve slanině, šťouchaný brambor s cibulkou

95 Kč

150 g

Sekaná pečeně, bramborová kaše, rajčatový salát

90 Kč

ÚTERÝ
Zelná s klobásou

30 Kč

150 g

Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže

98 Kč

150 g

Husarská roláda, bramborová kaše, zelný salát

98 Kč

200 g

Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka

90 Kč

STŘEDA
Kulajda se zastřeným vejcem

30 Kč

150g

Vídeňská roštěná se smaženou cibulkou, dušená rýže

98 Kč

150g

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,

150g

dušené zelí, cibulka

95 Kč

Pikantní řezanka z kuřecích jater, bramboráčky

90 Kč

ČTVRTEK
Květáková 		
150 g

30 Kč

Kuřecí steak se šunkou a sázeným vejcem,
smažené hranolky, pikantní dip

98 Kč

150 g

Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát

95 Kč

150 g

Uzené maso v křenové omáčce, houskový knedlík

90 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

25 Kč

150 g

Španělský ptáček, dušená rýže

98 Kč

220 g

Pečené kuře ala bažant, špenát, bramborový knedlík

95 Kč

150 g

Zelné závitky s mletým masem, vařený brambor

90 Kč

340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHÝNKA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

120 Kč

Doba přípravy speciálu 20 min.		

TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství Třebívlice Johann W, za jehož vínem, kuchyní a kulturou jezdí řada Mostečanů, bojuje o titul Vinařství roku 2018. V soutěži, kterou pořádá Svaz vinařů České republiky, se dostalo do finále v kategorii střední vinařství.
Porota, složená z širší odborné veřejnosti, vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury a designu, vybrala tři malá, tři střední a tři velká vinařství. O titul
absolutního vítěze tak bude letos tradičně usilovat 9 vinařství. Vítěze jednotlivých kategorií a absolutního vítěze se vinaři a veřejnost dozví 24. ledna
2019 v Brně při slavnostním galavečeru.
„Už samotný postup do finále je pro nás velký úspěch, máme

obrovskou radost,“ uvedl ředitel
Vinařství Johann W Martin Jaroš a dodal: „Základním předpokladem nominace je, že děláte dobré víno, a že se vinařství
rozvíjí i z hlediska kultury a gastronomie. Troufám si tvrdit, že
koncepce třebívlického vinařství
ve srovnání s ostatními středními vinařstvími nemá obdoby.“
Titul se uděluje za stálou vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo
zahraniční úspěchy, významný
počin ve prospěch oboru, inovativní technologické řešení apod.
Titul je uzná-

ním několikaletého vynikajícího odborného výkonu a vztahuje se k roku udělení na základě zhodnocení
rozmanité činnosti vinařství v roce 2018. „V tuto
chvíli lze říci, že
uchazeči o prestižní titul Vinařství
roku 2018 mají za sebou půlku cesty a už
jen přítomnost
mezi finalisty
je vyznamenáním je-

jich skvělé práce. Teď však přichází ta nejdůležitější část, a to
co nejlepší představení vinařství
odborné komisi, která přísnou
optikou profesionálů v oblasti
vinohradnictví, sklepního hospodářství, ale i prezentace vína
navenek posoudí, kdo je nejlepší z nejlepších,“ řekl prezident
Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.
O titul Vinařství roku 2018
bude Johann W bojovat
spolu s Vinařstvím SONBERK a Vinařstvím
Volařík.
(ina)

Existuje snad větší dar člověka člověku?
aneb Nábor dárců kostní dřeně v Ústeckém kraji

ÚSTECKÝ KRAJ - V konferenčním sále úřadu Ústeckého kraje, kde
obvykle zasedá a rozhoduje zastupitelstvo, se rozhodlo osmnáct
mladých lidí, že dá někomu naději na život. Vstoupili do registru
dárců kostní dřeně. Podobný nábor dárců proběhl na úřadu již potřetí, letos poprvé byl otevřen i pro veřejnost.
„Jsme velmi rádi, že k nám na
úřad dorazilo tolik mladých lidí.
Nábor se zde uskutečnil už potřetí
a určitě v tomto chceme pokračovat
i do budoucna. Sama již se do registru zapsat nemohu, tak chci pomáhat, alespoň takto,“ řekla Edita Dvořáková z odboru kanceláře
ředitele, který akci zorganizoval
ve spolupráci s doktorkou Klárou

Váchovou z ústeckého Transfuzního oddělení Krajské zdravotní. V České republice onemocní každoročně stovky lidí včetně
mladých i malých dětí chorobami
krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi
je leukémie. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se jeho dárce
kostní dřeně nenajde. ProPokud jste nábor nestihli, a chtě- to je tak nutné počet dobli byste se do registru zapsat, při- rovolníků v registru neustáhlášku naleznete na stránkách le zvyšovat.
Zvážíte-li vstup do rewww.kostnidren.cz.
gistru dobrovolných dárců,

učiníte první, nejdůležitější krok.
Zdaleka ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování dřeně vyzváni. Pravděpodobnost není velká, přesto každý
z přihlášených dává naději. Třeba
nikdy nikdo nebude potřebovat

transplantaci s krvinkami vašeho typu. Ale pokud by ji potřeboval, můžete právě vy být jediným
člověkem na světě, kdo mu může
pomoci v jeho návratu ke zdraví,
k životu. Existuje snad větší dar
člověka člověku?
(nov)

Osmičkové datum u svatebčanů nefrčí, květen ano
MOST – V letošním roce si své
„ano“ řeklo v Mostě přes dvě stě
snoubeneckých párů. Svatební
páry mohly také vybírat netradiční – osmičkové datum 18. 08.
2018. Zájem o zajímavé číselné
kombinace na rozdíl od minulosti upadá. Svatby v květnu ale
začínají „frčet“. Stále častěji se
prý také stává, že si snoubenci
svatbu na poslední chvíli rozmyslí…
K začátku října 2018 se
v Mostě konalo zatím 226 svatebních obřadů. Jejich počet se

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážená paní/ pane, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní setkání u příležitosti

50. výročí založení Základní školy U Stadionu (dříve 3. ZŠ v Mostě)
Setkání se uskuteční 17. 11. 2018 v budově školy.
Těšíme se na Vaši účast.
PROGRAM:
10.00 otevření školy
11.00 slavnostní zahájení (ředitel školy)
11.15 kulturní program (pěvecká a recitační vystoupení žáků a pedagogů)
12.00 zdravice hostů (účast přislíbili představitelé města Mostu)
Základní škola, Most, U stadionu 1028

přibližuje ke stejnému číslu, jako tomu bylo za celý loňský rok.
To bylo v Mostě sezdáno 254
novomanželských dvojic. Během funkčního období 20142018 radní jmenovali celkem 17
obřadníků, kteří jsou oprávněni
užívat závěsný odznak, a to nejen pro svatební obřady, ale i pro
vítání občánků a jiné významné
události. Zatímco v minulosti si
novomanželé s velkým zájmem
vybírali pro svůj den D neobvyklé a magické číselné kombinace, jako byl například datum 7. 7. 2007 a podobné číselné kombinace, o letošní datum
18. 8. 2018 se snoubenci nikterak „neprali“. „O uzavírání manželství ve dnech se stejnými čísly,
popřípadě v den svatého Valentýna nebyl takový zájem, jaký se
předpokládal. Ne vždy se jedná
o sobotní datum, a proto bylo od
tohoto upuštěno. Vychází-li ale
takové datum na sobotu, zpravidla se termín předloží ke schválení spolu s ostatními termíny, například letošní 18. 8. 2018. Tento
termín ale počtem svatebních obřadů nepřevyšoval jiné letní sobotní termíny, spíše naopak,“ potvrdila statistiku tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Svatebčané nejčastěji volí pro
svatební obřad oficiální a nejlevnější místo, kterým je v Mostě obřadní síň mosteckého magistrátu. „Obřady na každém jiném místě jsou posuzovány jako

sňatky na jiném vhodném místě a je-li snoubencům vyhověno, hradí se správní poplatek
1000 Kč + poplatky případnému nájemci daného objektu, jako jsou
hotely, restaurace, kostel, hrad… apod. Nejvíce preferovaným místem je místo, kde se
snoubenci mohou oddat
bezplatně, tedy v obřadní síni,“ potvrdila tisková mluvčí. Zájem novomanželů bývá také
o hrad Hněvín či děkanský kostel. Během
V poslední době stoupá mezi svatebčany
roku se také svatební
zájem o květnové svatební obřady.
obřady konají i na méI přesto, že k tomuto měsíci se ve vztahu
ně tradičních místech.
ke svatbám vztahuje řada pověr.
Zatímco v minulosže ani v podzimních a zimních
ti se svatebčané oddávali například na vodní hladi- měsících nebývá s obsazením
ně, v závodním areálu na auto- vyhlášených termínů žádný
dromu či také na Aquadromu, problém.
Kuriozitou nebývá ani skuv letošním roce to byly obřady
například v hotelu Širák, bistru tečnost, kdy si snoubenci obRessl, penzionu Zátiší, koupali- jednají svatební obřad, ale našti Ressl či Selském dvoře Bra- konec si své vdavky a ženitňany. V poslední době stoupá by na poslední chvíli rozmyslí.
mezi svatebčany zájem o ko- „Skutečnost, že se obřad nekonání svatebních obřadů v květ- ná, není nijak výjimečná. Ponu. „O květen bývá již běžný zá- kud chtějí snoubenci termín přejem. Zpravidla vyhlašujeme dva sunout, pak si přijdou tuto zálesobotní termíny, které jsou pl- žitost vyřídit osobně, spíše se ale
ně obsazeny. Letos byl ze stra- stává, že se zkrátka v danou hony snoubenců požadavek o uza- dinu k obřadu nedostaví, což nevření manželství v další dva mi- ní nijak sankcionováno,“ podomořádné termíny,“ upozorni- týká ještě mluvčí mosteckého
(sol)
la Alena Sedláčková a dodala, magistrátu.

zpravodajství
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Dobrý list komory pro nejlepší absolventy
MOST - Okresní hospodářská komora Most již po desáté ocenila
odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol a vyšších
odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory.
Prestižní komorové ocenění
převzalo dvaadvacet nejlepších
absolventů z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga,
radního Ústeckého kraje La-

dislava Drlého, vedoucího odboru školství, kultury a sportu města Mostu Tomáše Brzka
a místostarostky Litvínova Eriky Sedláčkové v obřadní síni

mosteckého magistrátu. Oceněn byl také žák 11. Základní
školy Most Jiří Pešek za první místo v matematické soutěži LOGIK, jejímž pořadatelem
bylo Podkrušnohorské gymnázium Most.
Předání listů se zúčastnil také místopředseda představen-

stva OHK Most Petr Scherer a
ředitelka úřadu práce v Mostě
Veronika Kubalová. Akce probíhala za účasti zástupců všech
vysokých škol, jejichž absolventi ocenění získali. Nad prestižní akcí převzal záštitu hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
(nov)

Ocenění absolventi: Mgr. Václav Pflégr, Mgr. Eliška Rezlerová, Mgr. Tomáš Čurda, Ing. Jan Angelovič, Bc. Tereza Budská, Ing. David
Kučera, Ing. Martin Přibil, Ing. Libor Skalický, DiS., Bc. Dominik Schlehöfer, Bc. Nikola Šlégrová, Ing. Matěj Brůna, Ing. Klára Fligrová, Ing. Miroslav Chroust, MBA, Ing. Klára Krippelová, Ing. Kateřina Záhorčáková, Marcela Česalová, Vendula Česalová, Simona Gaschová, Lucie Gottliebová, Martina Matějíčková, Marcela Pěničková, Tereza Žurková.

Jízdenky do Mikulášské tramvaje jsou v prodeji!

MOST – Také letos bude 5. prosince projíždět městem oblíbená Mikulášská tramvaj, která sveze děti do 11 let s doprovodem. Připraveno je celkem třináct jízd. Kvůli stále vyššímu zájmu letos Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova jejich počet navýšil. Nezapomeňte si
zajistit proto včas jízdenky!
Zájemci o Mikulášskou
tramvaj budou moci nastoupit buď u Prioru (ve 13.42,
14.27, 15.12, 15.57, 16.42, 17.27
a 18.12 hodin), nebo na 1. náměstí (ve 14.09, 14.54, 15.39,
16.24, 17.09 a 17.54 hodin).
Tramvaj se následně po průjezdu stanicemi u vlakového ná-

draží nebo dopravního podniku vždy vrátí do zastávky, odkud vyjela. „Zájem o Mikulášskou tramvaj se rok od roku
zvyšuje, proto je letos více jízd.
Zvýšil se z loňských devíti na třináct jízd,“ uvedl ředitel mosteckého dopravního podniku Daniel Dunovský. Výzdobu

Mikulášské tramvaje zajišťuje statutární město Most prostřednictvím střediska volného
času, které se také stará o program v tramvaji.
Jízdenky jsou zdarma, zájemci je získají nejpozději
30. listopadu ve Středisku volného času výměnou za obrázek
s mikulášskou tematikou. „Jedno dítě může doprovázet maximálně jeden dospělý. Jízdenky
budou k dispozici do jejich rozebrání. V tramvaji bude na děti čekat sladká odměna, kterou

dostanou za básničku nebo písničku,“ informoval dále Daniel
Dunovský.
Pro nejmenší vypravuje dopravní podnik Mikulášskou
tramvaj, pro cestující veřejnost
dopravce připravuje už brzy také překvapení. „Kromě Mikulášské tramvaje se mohou cestující těšit také na Vánoční tramvaj, která bude nasazena do
provozu dne 2. 12. 2018, tedy
o první adventní neděli,“ prozradil ještě ředitel dopravního
podniku.
(sol)

Autodrom zahájil prodej vstupenek na prestižní závody a akce
MOST - Mostecký autodrom už
zahájil prodej elektronických
vstupenek na stěžejní závodní
víkendy, které nabídne fanouškům v příštím roce - The Most
Show ADAC GT Masters, The Most
American Show NASCAR a Czech
Truck Prix. V prodeji jsou také
e-vstupenky na galavečer 42. ročníku ankety Zlatý volant o nejlepší české motoristické sportovce
roku 2018, kde nebudou chybět
Ralf Schumacher či Alex Barros.
„Milovníci rychlých kol a silných
motorů si tak mohou pořídit adrenalinový zážitek v klidu s předstihem. Navíc v předprodeji je cena vstupenky výrazně výhodnější, pořídíte ji o 100 korun levněji. Vstupenka také řeší dilema, co
dát svým blízkým pod stromeček.
Jde zcela jistě o originální vánoční
dárek,“ vyjmenovala výhody nákupu elektronických vstupenek
obchodní a marketingová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová.
Šampionát ADAC GT Masters diváci uvidí o víkendu 17. až
19. května 2019. Žhavou novinkou příští sezony na mosteckém
okruhu je závodní série asociace National Association for Stock
Car Auto Racing (NASCAR), a to

28. až 30. června 2019. Závody
evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (FIA ETRC)
pod názvem Czech Truck Prix
dorazí do Mostu ve dnech 30. srpna až 1. září 2019.

Prestižní anketu Zlatý volant pořádá sesterská firma společnosti AUTODROM MOST,
marketingová a eventová agentura Pozitif. Slavnostní galavečer s předáváním cen nejlepším motoristickým sportovcům

Elektronické vstupenky na oblíbené závody i na galavečer prestižní ankety Zlatý volant si zájemci mohou zakoupit na webových stránkách www.autodrom-most.cz v sekci VSTUPENKY.

se uskuteční 20. února 2019 od
19 hodin v industriálních prostorách kongresové haly Pragovka Art District v pražských
Vysočanech. „Účast přislíbili bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, skvělý brazilský motocyklový jezdec Alex Barros či Němec
Jochen Hahn, pětinásobný evropský šampion závodů okruhových
tahačů,“ vyjmenovala Jana Svobodová.
(nov)

Dvojčata
Jirka a Matěj byli dvojčata. K nerozeznání podobní. Jen povahu měli každý jinou. Jirka byl prudký, pro
ránu nešel daleko. Nebylo těžké ho
dostat do varu. S ničím se moc nepáral a s ničím si nedělal hlavu. Byl
to dravec, kterému vše v životě vycházelo a který tvrdě smetl z cesty vše, co by se mu do ní postavilo.
Matěj byl mírný kluk,
bratrův pravý opak.
S každým nejraději
vyšel po dobrém, každému ustoupil z cesty. Nebýt Jirky, byl by
přesný typ pro šikanu.
Díky bratrovi si ale na
něj nikdy nikdo netroufl. Zatímco Jirka
se hned po škole vrhl po hlavě do podnikání, nebál se riskovat
a kšeftíky všeho druhu
byly jeho světem, Matěj měl rád jistotu klidné vody. Studium si prodloužil, po škole začal
pracovat jako ekonom v jedné firmě. Později, když už měl Jirka své
vlastní firmy a potřeboval někoho,
na koho se může spolehnout, začal
se Matěj starat o bratrovy účty a dohlížet na ekonomiku jeho firem. Také v další stránce života byli bratři
pravým opakem. Jirka byl sukničkář. Žádná holka si před ním nikdy
nebyla jistá. Byl svůdník, s opačným pohlavím to uměl. Se svou ženou Adrianou měl syna Jiřího juniora. Přestože Adrianu i juniora miloval a rodina pro něj měla zvláštní význam, nikdy své ženě nebyl
věrný. Mladé kočičky se v jeho posteli střídaly jako na běžícím pásu.
S žádnou si ale nezačal vážný vztah.
Vracel se vždy domů k Adrianě. Jeho manželku nikdy žádná milenka
nemohla zastínit. Matěj byl homosexuál. Přiznal to jen sám sobě, nesvěřil se s tím ani bratrovi. Žil sám
v pěkném bytě. Díky Jirkovi měl
dost peněz na to, aby si mohl pořídit, co se mu líbí. Neměl žádný stálý vztah, protože se nechtěl ke své
sexuální orientaci přihlásit a před
okolím to tajil. Měl sice milence,
ale dojížděl za ním tajně do jiného města, skrýval se s ním a ani na
jeho nátlak nepřipustil, aby ho poznali jeho přátelé nebo snad bratr.
Léta ubíhala a Jirka si zvykl, že jeho
brácha je prostě jiný. Bylo mu jasný,
že je na kluky a bylo mu to jedno.
Když se o tom Matěj nechtěl bavit,
tak to Jitka neřešil. Adriana se několikrát pokusila Matěje seznámit
s některou ze svých kamarádek, bylo jí líto, že švagr stále žije sám. Nakonec to vzdala a celá rodina brala Matěje jako samotáře. Junior byl
povahou celý táta. Střelec, který se
s ničím moc nepáral. Na školu kašlal, za tátovy peníze si kupoval drogy. Jen do té doby, než na to Jirka
přišel. Juniora zbil, zatrhl mu přísun všech peněz a vzal ho ze školy.
Domluvil se s Matějem a juniora zaměstnal ve své firmě. Matěj měl dohlížet, aby ho nikdo nešetřil. Junior
se napřed bránil, když ale pochopil,
že na něj bude dohlížet strýc, rázem
změnil názor. Měl Matěje prokouklýho. Věděl, že strýc je na mladý
chlapečky a tak trochu prase. Trvalo mu jen dva týdny, než Matěje dostal tam, kde ho chtěl mít. Nahého
ve své posteli. Matěj nedokázal juniorovi odolat. Tomu mladému tělu, jeho provokacím, smyslným narážkám. Věděl, že dělá strašnou věc,
ale nemohl si pomoci. Alespoň jednou. První noc zcela změnila Matějův pohled na sex. Nikdy by nevěřil,
že to může být i tak pěkné. Po první
noci byl do juniora zamilovaný až
po uši. Vytěsnil z hlavy, že je to jeho synovec. Prostě ho miloval a nemohl bez něj být. Byl zvyklý své city
skrývat, věřil, že vztah se synovcem
dokáže před světem ukrýt. Junior
mu dával naději, že ani on mu není lhostejný. Po dvou fantastických
měsících, kdy docházel junior za
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soudnička
strýcem k němu domů, spolu vyjeli do hotelu za hranice republiky. Junior s tím nápadem přišel, cestu naplánoval a hotel zamluvil. Matěj zaplatil útratu. Víkend byl plný sexu,
hotelový pokoj opouštěli, jen aby se
zašli najíst. Domů Matěj přijel plný
vzpomínek a zamilovaný až po uši. Hned
druhý den ale dostal
ledovou sprchu. Junior za ním do kanceláře přišel a nebyl sám.
Doprovázel ho další
mladík, kterého Matěj
nikdy neviděl. Ten vytáhl mobil a pustil mu
video. Matěj s hrůzou
zíral na dvě zpocená
nahá těla. Slyšel svůj
hlas, viděl svůj obličej.
Vydával vzdechy a sténal do rytmu, v jakém se on a junior pohybovali. Udělalo se mu špatně od žaludku. Junior se zlomyslně
usmíval. Řekl mu, že teď bude klopit. Bude mu dávat peníze a před
tátou ho bude krýt. On samozřejmě přestává chodit do práce. Kdyby
snad chtěl strýček odporovat, pošle jeho přítel to video otci. Pak by
nechtěl být ve strýcově kůži. Určitě
o ni přijde. Matěj těm dvěma zmetkům vše odkýval. Srdce mu bušilo
až v hrdle, nemohl dýchat. Neuměl
si představit, co by Jirka udělal, kdyby to video viděl. Byl by vyřízený.
Dobře znal svého bratra. Ten by ho
zabil. Šel do banky a vybral peníze,
o které si junior řekl. Večer si pro ně
junior přišel. Jeho přítel ho opět doprovázel. Šli samozřejmě dál, v baru si vzali Matějův drahý rum, vzali peníze a šli pryč. Ještě ve dveřích
mu připomněli, že se příští týden
vrátí. Má se co otáčet, aby jim zase
sehnal prachy. Matěj za nimi zavřel,
opřel se o dveře a svezl se na podlahu. Neuměl si vysvětlit, jak mohl toho kluka milovat. Takovou lidskou
zrůdu. Nedokáže ty kluky pořád
platit. Nemá na to. Nakonec se Jirka
všechno dozví. Jako bez vlastní vůle se zvedl, přešel do ložnice, otevřel
zásuvku nočního stolku a na dlaň si
vysypal celou lahvičku léků. Byly to
silné léky na bolesti, které mu kdysi tajně napsal jeden kamarád, když
měl problémy se zády. Varoval ho
tehdy, ať nebere více než jeden denně. Nikomu nezavolal, nenapsal dopis na rozloučenou. Prostě jen snědl ty prášky a zemřel. Když se junior
dozvěděl, že strýc spáchal sebevraždu, měl vztek. Mohli ho s přítelem
obírat o prachy donekonečna. Teď
jim ten slibný přísun peněz vyschl.
Večer seděli u lahve dobrého rumu
a přemýšleli, jak z celé situace ještě
něco dostat. A pak dostal junior nápad. Táta ho stejně nesnáší, ale peněz má dost. Už měl v hlavě hodně rumu a také si s přítelem dopřáli fet. Jinak by nikdy s podobným
nápadem nepřišel. S jasnou hlavou by se nikdy neodvážil udělat to,
k čemu se rozhodli. Došli za Jirkou.
Ukázali mu to video a zatímco Jirka
v šoku zíral na svého syna, jak si to
rozdává s jeho bratrem, junior mu
suše oznámil, že místo strýce je bude platit on. Se strýcem si byli k nerozeznání podobní. Pokud ho nenechá žít s jeho přítelem a nebude
jim platit apanáž, pustí to video mámě a všem jeho obchodním partnerům. Bude tvrdit, že si to s ním
táta rozdává od jeho dětství. Že je
na sex s tátou zvyklý. Kdo mu uvěří, že to není on, ale Matěj. Čekali
stejně hladký průběh jako u Matěje. Nepočítali s Jirkovou povahou.
Když se vzpamatoval z prvního šoku a pochopil, co po něm jeho syn
a ten druhý zmetek chtějí, pustil se
do nich. Kluci se bránili jen chabě. Když Jirka skončil, ležel ten cizí
kluk na zemi mrtvý, junior byl ještě
při vědomí. Ani přivolaný lékař už
ho ale nezachránil.
(pur)
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Na úřad bez bariér
NOVÁ VES V HORÁCH – Obecní úřad v Nové Vsi v Horách se stal bezbariérovým. Do kanceláří úředníků sice vede schodiště, to ale není
pro návštěvníky úřadu žádnou překážkou.
Senioři, maminky s kočárky i lidé s omezenou možností pohybu mohou nově přivolat úředníky novoveského úřadu k sobě před
místní radnici. U dveří byl naistalován videotelefon, jehož prostřednictvím se občané s úředníky snadno spojí. Pokud nemohou vyjít
schody a přijít do kanceláře, nahlásí jen úředníkům důvod své návštěvy a ti za nimi přijdou až před vchod. Stejným způsobem mohou
lidé komunikovat i s místní knihovnou. „Chtěli jsme tímto způsobem
přiblížit úřad i knihovnu lidem. Samozřejmě za lidmi přijedeme v případě nutnosti i domů, stejně tak jim i dovezeme knihy z knihovny, ale
senioři si rádi vyjdou na procházku, jen na schody k nám na úřad si
už často netroufají. Nově si vše vyřídí sami s úředníky prostřednictvím
videotelefonu,“ vysvětlil starosta David Kádner.
(pur)

Do starostovského křesla
usedla opět Kamila Bláhová
LITVÍNOV – Ustavující zastupitelstvo v Litvínově proběhlo
podle očekávání a podle podepsané koaliční smlouvy. Do starostovského křesla opět usedla
Kamila Bláhová (ANO).
Koalici ANO, KSČM, SNK –
ED a Sdružení Litvínováci získala podporu také od některých zastupitelů z řad opozice. Pro starostku města Kamilu
Bláhovou hlasoval také Daniel Volák za ODS, který podpořil
i místostarostu Karla Rosenbauma a většinu členů rady města.
Martin Klika (ČSSD) hlasoval
pro oba místostarosty a všechny
členy rady města.
Zastupitelstvo města stanovilo, že rada města bude složena ze 7 členů zastupitelstva města. Kromě starostky a dvou místostarostů do ní byli zvoleni také
Jiří Fedoriška (ANO), Roman
Ziegler (ANO), Rostislav Šíma
(KSČM) a Květuše Hellmichová
(SNK – ED). S vedením města
budou pomáhat také čtyři výbory zastupitelstva: finanční, kontrolní, osadní výbor a výbor pro
životní prostředí. Ve finančním

S vedením města pomohou starostce Kamile Bláhové dva uvolnění místostarostové, Karel Rosenbaum (ANO)
a Erika Sedláčková (KSČM).
výboru zasednou zvolení předseda finančního výboru Jiří Fedoriška, členové Hana Vegnerová, Petr Hellmich, Filip Marko,
Ivana Lamková, Marcela Sklenářová, Radka Kroupová, Roman Ziegler, Ivana Schettlová. Do kontrolního výboru byli zvoleni předseda Milan Šťovíček, členové Václav Zollpriester,

Ludvík Šavel, Daniel Urik, Dita Vilhelmová, Lucie Nořinská,
Vratislav Čejka, Martin Liška,
Roman Ziegler. Výbor pro životní prostředí a limity těžby
bude pracovat s předsedou Petrem Globočníkem, členy jsou
Jan Vajshatl, Luboš Motl, Jitka Kočí, Kateřina Holzknechtová, Helena Nosákovcová, Jan

Rovenský, Petra Guzy, Vlastimil Doležal. Pro výkon akcionářských práv ve společnostech
s majetkovou účastí města Litvínova zastupitelé delegovali starostku Kamilu Bláhovou a po
dobu překážek na straně starostky, které by bránily účasti na
valné hromadě, delegují Eriku
Sedláčkovou.
(pur)

Do Krušných hor podle nových značek
KRUŠNÉ HORY - Svazek obcí
v regionu Krušných hor obnovil
značení Krušnohorského automobilového okruhu. Turisty po
Krušných horách na silnicích
provází třicet osm nových směrových tabulí.
„Krušnohorský autookruh je
jeden ze způsobů, jak představit
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je stabilní
nadnárodní společnost zabývající se poskytováním
komplexních služeb v oblasti údržby a výstavby technologických celků.
Působíme zejména v chemickém průmyslu a energetice.
Naši stabilitu potvrzuje 25leté působení na českém trhu
a taktéž skutečnost, že zajišťujeme práci pro více než 800
kmenových zaměstnanců po celé České republice.

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY:
Konstruktér
Výpočtář v odd. konstrukce
Izolatér/Klempíř/Natěrač

Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti
Motivující mzdové ohodnocení
13. plat
Odborné zaškolení a možnost
dalšího vzdělávání
Dotované stravování

Manipulační dělník

Sick days (dny volna navíc nad
rámec dovolené)

Řidič autojeřábu

Firemní akce pro zaměstnance
(sportovní turnaje, akce pro děti)

Řidič nákladního vozidla
Svářeč

Klademe velký důraz na kvalitní
pracovní podmínky, dbáme
na dobré pracovní zázemí,
lidský přístup a otevřenou
komunikaci.

Zámečník

Místo výkonu práce:
Most, Litvínov

Termín nástupu: možno ihned
Máte chuť stát se součástí našeho týmu? Pokud ano, kontaktujte nás!
Svůj profesní životopis pošlete na email hr.bisczech@bilﬁnger.com. V případě dotazů volejte na tel. +420 476 456 602.

Krušné hory turistům a zavést je
na zajímavá místa našeho regionu. Vychází vstříc těm turistům,
kteří při cestách za přírodními
a kulturními památkami využívají osobní automobil. Po Krušnohorském autookruhu provází turisty brožura, kterou vydal
Svazek obcí v regionu Krušných
hor a která je k dispozici v informačních turistických centrech,“
uvedl předseda SORKH David
Kádner.
Vzhledem k tomu, že trasa
tvoří uzavřený okruh, lze cestu
začít v libovolném úseku. Značky jsou umístěny po celé trase
okruhu. Vyznačená automobilová trasa provází turisty městečky a vesničkami, které spojuje obdobná minulost - těžba
nerostného bohatství. Stříbra,
měděných a železných rud nebo později uhlí. V rámci projektu Poznávejte Krušné hory
připravuje Svazek obcí v regionu Krušných hor také sadu výletů pro žáky základních škol.
„Učiteli stačí, aby pro svou třídu
vybral jedno ze čtyř témat. Svazek obcí doručí plán výletu, cíle a školní pracovní listy, na kterých si děti vyzkouší, co nového
se během výletu o Krušných horách dozvěděly. Na výlet pak třída může vyrazit ve chvíli, kdy

Renovace směrových tabulí Krušnohorského autookruhu je součástí
projektu Poznávejte Krušné hory, na který získal Svazek obcí v regionu
Krušných hor dotaci z Fondu Ústeckého kraje.

učitel objedná autobus. To samozřejmě pro školy můžeme zajistit také, ale školy většinou mají svého osvědčeného dopravce.
K výletu si můKrušnohorský automobilový okruh je dlou- že škola přiobhý 92 km. Putování začíná v podhorském jednat i zkušenéměstě Litvínov, vede na vrcholky Krušných ho průvodce. Na
hor a upozorňuje na zajímavosti historické projektu spolupracujeme s firi přírodní, končí opět v Litvínově.
mou Offroad sa-

fari, jejíž průvodci mají Krušné
hory v malíčku,“ doplnil předseda SORKH.
Výlety si školy budou moci objednat už od ledna příštího roku. Vybírat budou z témat
Průmysl Krušných hor, Historie Krušných hor, Flora a fauna Krušných hor a Cesta vody
v Krušných horách.
(pur)

Knihovna chystá rekonstrukci
LITVÍNOV - V Městské knihovně Litvínov se chystá velká rekonstrukce skladových prostor (sklepa). Důvodem je nákup moderních
posuvných regálů, které pojmou více knih a umožní knihovníkům
lepší práci s knižním fondem.
Po dobu rekonstrukce budou skladové prostory knihovny uzavřeny. „Dostupné zůstanou pouze knihy v půjčovnách
dětského a dospělého oddělení. Jakmile vypuknou stavební úpravy, posílíme službu meziknihovních výpůjček,“ sděluje Michaela Hrabinská, vedou-

cí dospělého oddělení. Termín
rekonstrukce zatím není stanoven, zahájení prací se předpokládá před Vánoci či na začátku nového roku. Již nyní však knihovníci na situaci reagují: „Na začátku října
jsme vyhlásili soutěž o největšího sklepmistra, jímž se stane

čtenář, který si na 5 měsíců vypůjčí nejvíce ‚skladovek‘. Soutěž
poběží až do pátku 16. 11. Knihami ze skladu se může zásobit
na dobu do konce března 2019
každý náš čtenář. Ať již soutěží
anebo nám jen bude chtít ulehčit s velkým stěhováním,“ dodává ředitelka knihovny Marcela Güttnerová.
Aktuální informace naleznete na webu a facebooku litvínovské knihovny.
(nov)

zpravodajství

16. listopadu 2018

Krušnohorské Vánoce ukončí
největší tatíček na světě
LITVÍNOV - Rozsvěcením stromu odstartují v Litvínově Krušnohorské Vánoce. Po celý měsíc od 26. listopadu bude město svým občanům dávkovat vánoční pohodu po troškách až k silvestrovskému
ohňostroji. Novinkou bude Fler jarmark, který nahradí trh na náměstí Míru. Na konci Krušnohorských Vánoc přijede i největší tatíček na světě, obří loutka Tomáše Garrigua Masaryka.
Vánoční strom na náměstí
Míru v Litvínově se slavnostně
rozsvítí 26. listopadu. Tradičně
nebude chybět oblíbená výstava
ozdobených vánočních stromků Vánoce po celý rok v zámku Valdštejnů. Ta je celoroční
a každý rok při zahájení adventu se obnovuje. Vernisáž oblíbené a inspirující výstavy s názvem
Přehlídka řemesel, nápadů,
zručnosti a vtipu je naplánována na 27. listopadu. Opět poje-

de Mikulášská tramvaj. Jízdenku
děti získají za vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. „Jarmáreček a dětské dílničky v zámku Valdštejnů budou letos bohatší o oblíbený Fler jarmark, který
nahradí trh na náměstí Míru,“
uvedla Dáša Wohanková z propagace města.
Prosinec vyvrcholí Rodinným
silvestrem s ohňostrojem na náměstí Míru 31. prosince od 17
hodin. Rodinný silvestr je letos

také zakončením oslav 100
let od vzniku
samostatného Československa. Chybět
nebude
ani největší tatíček na světě,
performance obří loutky
prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. Ohňostroj
je naplánován
na 18 hodin
ve Voigtových
sadech. (pur)

26. listopadu
9.00-18.00 hodin, nám. Míru
Předvánoční jarmark
17.00 hodin, nám. Míru
rozsvěcení vánočního stromu

2. prosince
9.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
MŠE SVATÁ - ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Den svatého Mikuláše
retroBus Škoda 706 RTO
Kyvadlová doprava mezi Mostem a Litvínovem
10.00-18.00 hodin, zámek Valdštejnů
flér jarmark
Nabídka rukodělné, řemeslné a umělecké tvorby
zámecká kuchyň
tvůrčí dílny
16.30 hodin, Zámecký park
Ďábelská Ohnivá show
17.00 hodin, nádvoří zámku
O životě sv. Mikuláše
Divadélko o historii oblíbeného světce,
nadílka balíčků od rodičů dětí

Na novou cisternu se zatím čeká, ta stará prošla opravou

5. prosince
14.25-18.45 hodin, tramvajová zastávka u „Elka“ v Litvínově
Jízda Mikulášskou tramvají (8 jízd)
11. prosince, 17.00 hodin, Městská knihovna Litvínov
Chlupaté Vánoce
Charitativní večer na podporu Městského
útulku pro psy Litvínov
23. prosince
16.00-18.00 hodin, nám. Míru u vánočního stromu
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
24. prosince, 21.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
Půlnoční mše svatá
31. prosince
17.00 hodin, nám. Míru
Rodinný silvestr

VÁNOCE PO CELÝ ROK

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova disponuje dvěma cisternovými automobilovými
stříkačkami. Karosa byla vyrobená v roce 1976 a již není možné ji bezpečně využívat během požárních
zásahů. Novější Liaz je z roku 1988 a město Litvínov vynakládá každý rok značné finanční prostředky na její
údržbu a opravy.
spěje na nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Litvínova. Dobrovolní hasiči získají požární vozidlo v předpokládané hodnotě 6, 7 milionu do konce roku 2019. Litvínov je připraven
uvolnit z fondu rozvoje a rezerv
až 4,2 milony. Celý rok bude tr-

vat, než bude nová stříkačka vyrobena. Už nyní schválili radní
zadávací dokumentaci na dodavatele této techniky. Nabídky
budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Lhůta pro
podání nabídek je do 12. prosince 2018 do 14 hodin. „Naši
dobrovolní hasiči mají, bohužel,
k dispozici pouze značně zasta-

ralou požární techniku. Vítáme
proto dar Unipetrolu, který nám
pomůže zakoupit nové hasičské
auto, a tím vylepšit vybavenost
hasičské zbrojnice. Věřím, že to
je další krok k dlouhodobější spolupráci s Unipetrolem na úseku
bezpečnosti a krizového řízení,“
vysvětluje starostka Kamila Bláhová.
(pur)

Na čtyřpruzích se pojede rychleji, vybudují se nová odpočívadla
ÚSTECKÝ KRAJ – O chystaných
hlavních opravách a změnách
na silnicích regionu jednal Ústecký kraj se zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Na řidiče
čeká řada změn a novinek.
Jednání mezi krajem a ŘSD
probíhá několikrát do roka.
„Díky naší úzké spolupráci se
daří koordinovat opravy komunikací tak, aby se uzavírky nekumulovaly v jednom místě,“
uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Jedním z témat byla chystaná
úprava rychlosti na vybraných
úsecích silnice I/13. Pro řidiče by bylo komfortnější, kdyby,
obzvláště ve čtyřproudových
úsecích, mohli jezdit rychleji než 90 km/h. „K posunu v této záležitosti bude svoláno jednání správce komunikace, projektanta, Ústeckého kraje a dopravní policie,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Komínek.
Mluvilo se také o úklidu u silnic a vybudování nových od-

Vybráno z programu
KrušnohorskýCH Vánoc Litvínov 2018

27. listopadu
17.00 hodin, zámek Valdštejnů, velký sál
Přehlídka řemesel, nápadů, zručnosti a vtipu
VÁNOCE PO CELÝ ROK 2018-2019
Zahájení výstavy tradičně i zcela netradičně
ozdobených vánočních stromků

Celý program najdete na stránkách homerlive.cz

LITVÍNOV – Litvínovští dobrovolní hasiči dostanou novou
cisternovou stříkačku. Stane se
tak díky daru UNIPETROLU RPA.
Ústecký kraj pak pomohl litvínovským dobrovolným hasičům
s opravou jiného požárního vozidla.
Začátkem letošního roku radní Litvínova požádali o dotaci na opravu požární techniky z rozpočtu Ústeckého kraje. Protože všechno klaplo, mají dnes litvínovští dobrovolní
hasiči opravené požární vozidlo. Oprava zahrnovala výměnu
zadní rolety za výklopné dveře, dodání a montáže zadního
sklopného žebříku, led majákové rampy Slim a repas modrého
led majáku. Celková oprava stála 145 tisíc, dotace od Ústeckého
kraje činila 77 tisíc. Spoluúčast
města Litvínova byla téměř 69
tisíc (vše včetně DPH). „Úspěšně
dokončená akce opět napomohla k zajištění vyšší úrovně techniky našich dobrovolných hasičů,“
uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová.
Litvínovští dobrovolní hasiči dostanou další dárek. Město spolu s rafinérskou a petrochemickou skupinou Unipetrol podepsaly darovací smlouvu
v hodnotě 2,85 milionu korun.
Unipetrol touto částkou při-

7

počívek. Za tím účelem bude mít ŘSD
zpracovanou studii,
kde a za jakých podmínek by mohly nové odpočívky vzniknout.
Už v příštím roce
by měly být zahájeny stavby D7, zkapacitnění u Panenského Týnce a u Loun,
v ostatních úsecích
pokračuje příprava
staveb, získávání povolení či soutěže na
výběr zhotovitele.
„Omezen je nově
úsek I/13 u Hostomic,
Hejtman Oldřich Bubeníček (v čele), Martin Vidimský, Jaroslav Komínek a Jindřich
kde je doprava svedeFraněk.
na do jednoho pruhu. V tomto místě vinou sesuvu, vě a omezení. Lze předpokládat, Ředitelství silnic a dálnic pokterý pravděpodobně zapříčini- že tento stav chvíli potrvá, než drobněji seznámí s vyhodnolo extrémní sucho, došlo k po- bude proveden průzkum a ná- cením letošní stavební sezóny,
praskání podloží vozovky. Vše sledná sanace,“ upozornil šéf probíhajícími opravami a stavbylo odhaleno včasnou diagnos- chomutovské správy ŘSD Mar- bami na komunikacích v Ústikou a z důvodu ochrany zdra- tin Vidimský vedení Ústeckého teckém kraji.
(sol)
ví a životů se přistoupilo k úpra- kraje. Dále také upozornil, že

LITVÍNOV - Město Litvínov pořádá výstavu VÁNOCE PO CELÝ ROK. Vernisáž proběhne 27. listopadu od 17 hodin ve velkém sále zámku Valdštejnů.
Celoroční výstava nabízí inspiraci na tradiční i netradiční výzdobu
vánočních stromků.
Vystavují Věra a Lenka Drengubákovy, Anna a Eva Šiškovy, Lenka
a Ivana Paulovičovy, Klub paličkářek Herdulky, D. Wohanková, R. Kubec, Patchwork klub Litvínov, M. Tvrzníková, K. Rybová, A. Kropáčková, P. Hanáková, A. Hájková, Dekor - Perník, Waldorfská školka Jeřabinka, RAUTIS, a. s. Poniklá.
Přehlídku nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu můžete vidět do 24. listopadu 2019. Otevřeno: středy – neděle od 10 do 12 hodin a od 13 do
17 hodin (v úterý po telefonické domluvě). Ve dnech 24. - 26. 12. je zavřeno. Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč,
pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma,
rodinné vstupné 90 Kč (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě). (nov)
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zpravodajství

Obce Krušných hor trápí nedostatek vody
KRUŠNÉ HORY – Nově zvolení
starostové obcí Krušných hor
shodně říkají, že prioritou pro
následující volební období je
zajistit vodu pro obyvatele
svých obcí. Suché léto a pokračující suchý podzim je totiž přesvědčil, že spoléhat se na dosavadní zdroje nestačí.
Během léta pocítila většina
obcí v Krušných horách důsledky suchého počasí. Domácnosti spoléhající se na vrty a lokální zdroje vody se potýkaly s jejím nedostatkem. Opravdový
problém nastal ale až v září. „Do
září bylo sice vody málo, ale stále byla k dispozici. Pak vyschly
i prameny, které se ještě během
léta držely. Vyschly i podmáčené
plochy, kde bylo roky bahno a nedaly se využívat. Voda je pro nás
v novém volebním období hlavní prioritou. Máme stále mnoho domácností, které berou vodu ze studní. Od září jsou ale
studny suché. Připravujeme proto dotační titul pro všechny, kdo
si chtějí vybudovat vlastní hloubkový vrt na vodu. S některými
domácnostmi řešíme také připojení na rozvod vody SVS,“ přiblížil situaci v horách starosta Nové Vsi v Horách David Kádner.
Problém s vodou kazil léto také obyvatelům Klínů. „Velmi důležité pro život v obci je vyřeše-

Flájská přehrada je zatím podle Jana Svejkovského schopna dodávky vody do měst i v období sucha zvládat.
ní nedostatku vody, který se projevil během letošního suchého
léta. Proto plánujeme nejprve jeden vrt pod současným prameništěm. Podle předběžných průzkumů má vydatnost, která by mohla zajistit vodu pro celou obec.
Nicméně se chceme pojistit a hledáme proto ještě další alternativy,“ uvedla nová starostka horské obce Zdeňka Němečková.
Sucho řeší ale i pod horami.
Na problém s nedostatkem vody upozorňuje i starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.
Ten také varuje, že do budouc-

nosti budou muset sucho řešit i města a obce, které jsou
zásobovány vodou z přehrad.
„V novém volebním období budeme pokračovat v nastartovaných projektech. Především musíme vyřešit sucho. Soustředíme se na ochranu podzemních
zásob vody a pozornost věnujeme také povrchové vodě, řadě rybníků a nádrží na katastru Horního Jiřetína,“ říká Vladimír Buřt.
Podle mluvčího povodí Ohře
Jana Svejkovského suché léto způsobilo postupný plynu-

lý pokles hladiny vody v nádrži. „Ve srovnání s jinými suchými lety v minulosti není letošní
sucho extrémní. Je ale nutné dodat, že se stále zlepšuje hospodaření s vodou ve vodovodních
systémech. Snižují se ztráty vody v potrubí, v domácnostech
a v podnicích se na úspory vody rovněž pamatuje - omezuje
se plýtvání vodou a zlepšuje se
její využití. I to má vliv na menší odběry vody z nádrže a tedy
i vyšší hladinu v suchém období,“ uvedl Jan Svejskovský.
(pur)

Děti pustily do Bíliny cejny a plotice
LITVÍNOV – Třicet školáků ze Základní školy v Hostomicích vypustilo do řeky Bíliny dalších téměř 450 kilogramů mladých cejnů a plotic. Akci zorganizovala a zaplatila společnost Unipetrol ve spolupráci se severočeskými rybáři a Ekologickým centrem Most.
„Máme velkou radost, že se náš
program vysazování ryb do řeky
Bíliny setkává s velkým zájmem.
Letošní podzimní akce vyvolala
u dětí ze Základní školy v Hostomicích velké nadšení. Rybáři pro
děti připravili nejen podběráky
a kádě s rybami, ale také poutavý

výklad o rybím životě na ochranu živých ekosystémů Bíliny,“ říká Pavel Sláma, ředitel jednotky
EKO společnosti Unipetrol. „Letos na jaře jsme vlivem ztrát, které nám způsobili kormoráni, vysadili ve spolupráci s Unipetrolem
182 kg ryb. Zbývajících 443 kg
Děti se při vysazování pobavily i poučily.

Malí „rybáři“ pomáhali jako profíci.

následovalo nyní na podzim,“ vysvětluje Václav Jelínek, hospodář
Severočeského územního svazu
Českého rybářského svazu.
Ekologické centrum pro děti připravilo několik zábavných
aktivit: „Povídali jsme si s dětmi
o tom, že voda je vzácná, že s ní
nemáme plýtvat a jak ji co nejméně znečišťovat. Připravili jsme si
ekologické pojmy v křížovce. Děti také lovily v rybníčku odpadky
a následně je musely správně roztřídit,“ upřesňuje Martina Čer-

ná, vedoucí Ekologického centra Most. Unipetrol spolupracuje
s místními rybáři ze Severočeského územního svazu od roku
2010. Množství ryb vysazených
od té doby do Bíliny se již blíží
k šesti tisícům kilogramů. Řeka
Bílina protéká nejprůmyslovější
oblastí České republiky s velkou
ekologickou zátěží. Za poslední
tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila a stále se zlepšuje.
(nov)

zpravodajství
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Energie slaví dvacet let existence
MEZIBOŘÍ – Společnost Energie, která poskytuje a v budoucnu bude
poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se zdravotním postižením
v chráněném bydlení a pracovní aktivity v chráněných dílnách, slaví
letos dvacet let od svého založení.
Společnost Energie sídlí v Meziboří. Chráněné bydlení poskytuje 61 lidem ve skupinové budově Energie. Dalších
13 lidí žije v chráněném bydlení v osmi bytech a dvou domcích, které Energie pro své klienty pořídila. „Postupné navracení uživatelů do samostatného
bydlení a tím i do normálního
života je cestou, kterou se bude Energie ubírat i do budoucna. Budeme potřebovat i nadále pomoc Ústeckého kraje, statutárního města Mostu, města
Meziboří a dalších měst a společností v regionu,“ uvedl Milan
Konečný s tím, že nejvýznamnějším partnerem společnosti, s jehož pomocí zrealizovali
velké množství akcí ke zlepšení objektu Energie, bytů, domů
i zahrady, je United Energy. Na
co je Milan Konečný zejména
pyšný, je, že se podařilo udržet
zakázky v chráněných dílnách

a do pracovního procesu zapojiti část uživatelů sociálních služeb. „Práce je pro ně velmi důležitá. Je to terapie k nenahrazení.
Zapojují se zejména do montážních prací zakázek, které Energie dostává. Další část uživatelů provádí úklidové a pomocné práce při zajišťování provozu
společnosti. Naším cílem je hlavně zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, abychom
mohli poskytovat společnostem
náhradní plnění. Bez společností, které nám dávají práci a odebírají od nás naše výrobky i za
cenu vyšší, než za jakou by mohly nakoupit jinde, bychom nemohli chráněné dílny provozovat. I jim patří naše poděkování,“ uvedl dále Milan Konečný.
Ve funkci ředitele společnosti Energie je Milan Konečný dvanáct let. Během tohoto období se Energie díky dobrým hospodářským výsledkům

stala průkopníkem v regionu,
ale i v celé České
republice v poskytování
sociálních služeb
chráněného bydlení individuálního v samostatných bytech
a domcích mimo sídlo společnosti. První klienti se do chráněného bydlení
v samostatných
Milan Konečný, za jehož vedení se z Energie
bytech a domstala ekonomicky bezproblémová společnost
cích v běžné
a jedno z největších nestátních sociálních
zástavbě měszařízení poskytující služby chráněného bydlení
ta Meziboří stěv ústeckém regionu, ve funkci ředitele letos
hují už v roce
končí.
2009. Tedy dávno předtím, než se tak v rámci ciálního úseku Energie. „Jsem
koncepce sociálních služeb za- rád, že je to člověk, který se
čalo dít v dalších sociálních za- mnou na rozvoji sociálních sluřízeních Ústeckého kraje. Mi- žeb v Energii roky pracoval. Ví
lan Konečný v prosinci letošní- o všech úskalích a problémech,
ho roku odchází do důchodu. které tuto práci provází a bude si
Ve funkci ředitelky společnosti s nimi umět poradit,“ prohlásil
Energie ho nahradí Šárka Švej- na závěr Milan Konečný.
(pur)
karová, současná vedoucí so-

Hasičské zbrojnici v Jiřetíně požehnal biskup
HORNÍ JIŘETÍN – Moderní hasičskou zbrojnici dostali ke svému
výročí 145 let od založení dobrovolní hasiči v Horním Jiřetíně.
Objektu, jakým se nemohou
pochlubit ani dobrovolní hasiči v mnohem větších městech,
požehnal při jeho slavnostním
předávání hasičům do užívání
také biskup litoměřické diecéze
Mons. Jan Baxant.
Moderní hasičská zbrojnice
stojí v těsném sousedství té původní. Do tří garáží se vejde veškerá nová hasičská technika jiřetínských hasičů. Nejstarší hasičské stříkačky, které slouží už
jen ve výjimečných a většinou
slavnostních situacích, zůstanou v původních garážích historické zbrojnice. V nové zbrojnici je dílna, nezbytná věž na
sušení mokrých hadic, společné
prostory, kuchyň, kancelář a také pokoj, ve kterém mohou hasiči přespat. Samozřejmostí jsou
prostorné šatny se sprchou pro
ženy i muže. „Původně jsme žádali o dotaci, tu jsme ale nezískali. Děkuji proto všem zastupitelům, kteří se rozhodli, že hasičskou zbrojnici pro naše hasiče
postavíme z vlastních prostředků. Vyšla na dvanáct miliónů korun, jsou to ale smysluplně vynaložené peníze. Hasičská zbrojnice nyní poskytuje našim hasičům veškerý komfort, který při
své službě pro Horní Jiřetín po-

P

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
Slavnostnímu požehnání přihlížela řada významných hostů. Mezi nimi ti nejdůležitější, dobrovolní hasiči
z okolních měst a obcí, kteří přijeli, aby radost svých kolegů sdíleli.
třebují. Sloužit jim bude desítky
let, ještě mnohým generacím po
nás,“ uvedl starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Ten při
slavnostním předávání zbrojnice hasičům zmínil také, jak moc
si celé vedení města práce hasičů váží. „Jsem velmi hrdý na naše hasiče. Je to skvělá parta lidí,
kteří ve svém volném čase zachraňují nás, naše životy, naše majetky. Jsou velkými tahou-

ny společenského a spolkového
života. Pracují pro Horní Jiřetín
a Černice s plným nasazením při
všech akcích, při všech setkáních.
Už 145 let v tomto městečku fungují a věřím, že tato nová budova bude inspirací i další generaci
mladých hasičů,“ prohlásil Vladimír Buřt.
Mons. Jan Baxant zmínil, že
hasiče považuje za lidi, na které
se ostatní mohou vždy spoleh-

nout. „V minulosti, ještě za bývalého režimu, když jsem působil jako farář v malých vesnicích,
to byli právě místní hasiči, kteří
mi pomohli vždy, když jsem něco potřeboval. Do jednotek dobrovolných hasičů patří lidé, kteří ostatním pomáhají, protože to
tak cítí a já jim za to děkuji,“ poděkoval všem hasičům za jejich
práci.
(pur)

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

orušené paragrafy

Pozor na výpomoc!

Zloděj mobilu dopaden

LITVÍNOV - Pomocná síla se prodražila majiteli čerpací
stanice v Litvínově. Pracovnice,
která jen vypomáhala a během
krátké doby dala výpověď, stihla
ukrást z pracovny šéfa hotovost.
„Muž jistil, že mu někdo ze zásuvky pracovního stolu odcizil 42 tisíc korun. Bylo zjištěno,
že peníze měla odcizit pracovnice, která zde krátce vypomáhala.
Poté svůj pracovní poměr ukončila. Peníze policie již nezajistila,“ uvedla Ludmila Světláková. Zlodějka snadno nabytou
hotovost utratila. Vyšetřovatel
21letou ženu z Meziboří obvinil z přečinu krádeže a stíhá ji
na svobodě.

MOST - Muž, který okradl
nezletilou školačku. Policie úmysl unést dívku neprokázala. „Neznámý muž si všiml u mostecké
nemocnice dívky, která měla v ruce mobil a chtěl se ho zmocnit. Na
místě však bylo hodně lidí, čehož
se bál. Dívku oslovil a následně
pod smyšlenou verzí spolu odešli
do ulice SNP. Během cesty muž
lstí mobil získal. Poté odešel s tím,
že se vrátí, ale už nepřišel. Dívka neutrpěla žádné zranění, podle výsledků šetření nedošlo k fyzickému kontaktu mezi mužem
a školačkou a nebylo na ní použito žádné násilí,“ popsala případ
Ludmila Světláková. Policie, které byl případ oznámen, po pode-

zřelém muži začala okamžitě pátrat spolu se strážníky. Policisté
hlídkové služby si druhý den ve
večer v centru Mostu všimli muže, který odpovídal popisu. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti, muž nepředložil žádné
doklady a uváděl nacionále svého příbuzného. Policisté muže
předvedli na oddělení ke zjištění totožnosti. Následně byl umístěn do cely. Vyšetřovatel 36letého
muže z Mostu obvinil z krádeže.
„Za toto jednání hrozí obviněnému v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody. Muž kradl
už v minulosti a byl za to potrestán, i tento měsíc ho již policisté
obvinili za jinou krádež,“ doplnila Ludmila Světláková.

Za hrubost pokutu
LITVÍNOV - Strážníky přivolali obyvatelé Hamerské ulice v Litvínově. Tři pracovníci zdravotní pojišťovny jim kopali do dveří a chovali se k nim
hrubě. Strážníci na místě zajistili dva muže a ženu. Ti strážníkům vysvětlili, že v jedné rodině jsou rodinní příslušníci
hlášeni k různým zdravotním
pojišťovnám. Chtěli rodinu
sjednotit a přehlásit všechny
k pojišťovně, pro kterou pracují. Když s nimi odmítla „klientka“ spolupracovat, hrubě jí nadávali a kopali do dveří. Za to
zaplatili na místě pokutu a byli vykázáni.
(pur)

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz
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Vánoční trhy oživí Komořanský sněhulák
MOSTECKO - S dováděním ve
sněhu to děti ve městech nemají snadné, a tak se jim Severočeská teplárenská rozhodla
zpříjemnit čekání na Ježíška
sněhovou nadílkou. Komořanský sněhulák letos poprvé
oživí mostecké vánoční trhy na
1. náměstí, a to během druhého
adventního víkendu.
„Rozhodli jsme se navázat
na úspěšné červnové Komořanské dětské hry na Matyldě, které se letos konaly poprvé v rámci
závodu dračích lodí,“ vysvětluje
marketingová manažerka Severočeské teplárenské Radka Bišická. „Soutěží se v létě zúčastnilo velké množství dětí, výborně se bavily a odnesly si spoustu
hezkých cen. Nechtěli jsme je proto nechat čekat do dalšího léta

a ukážeme jim, že i v zimě se dá
užít spousta zábavy,“ dodává.
Zábavný program Komořanský
sněhulák s podtitulem „Pojďte se k nám ohřát…“ se bude konat v rámci vánočních trhů na 1. náměstí v Mostě od pátku
7. do neděle 9. prosince. Děti si budou
moci na trzích postavit sněhuláka a vyfotit
se s ním, pro šikovné
sochaře jsou připraveny také odměny. Kromě sněhu
budou na místě k dispozici i další ne-

zbytné rekvizity pro dokonalého sněhuláka. „Snažíme se
domluvit s extraligovým hokejovým týmem HC Verva Litvínov
autogramiádu hokejistů. Pokud
návštěvníky bude zajímat, odkud
jsme vzali sníh na stavbu sněhuláků, je to právě z litvínovského
hokejového stadionu,“ informuje
Radka Bišická.
Nebyla by to teplárenská společnost, aby nepřipravila pro děti i dospělé během hraní něco
na zahřátí. V zóně s názvem Tepelná pohoda budou připraveny ohřevné stojany a teplý čaj.
Předvánoční pohodu s teplárenskou společností si mohou
návštěvníci užívat všechny tři
dny od 10 do 18 hodin. Nezapomeňte si s sebou na trhy vzít
kupon z věrnostního programu
Zážitky na dosah, s nímž získáte

zdarma svařené víno nebo horký nealko nápoj u stánku pana
Podroužky, který bude označen
logem věrnostního programu.
Svůj šálek si můžete vychutnat
kdykoliv během adventních trhů. Pokud vám domů ještě nechodí kupony věrnostního programu, zaregistrujte se na webu
https://setep.cz/vernost. Společně se Sev.en Energy bavili teplárníci návštěvníky také během
zářijové Mostecké slavnosti.
„Největší zájem vzbudily křížovky na stánku společnosti Severočeská teplárenská a to nejenom
u dětí. Do luštění se zapojovaly všechny věkové kategorie, neboť po správném vyplnění tajenky následovala odměna v podobě
různých reklamních předmětů,“
připomíná Radka Bišická.
(nov)

Otázka pro ředitele Severočeské
teplárenské Ing. Petra Horáka
Jaké dárky nadělil věrnostní program Severočeské teplárenské zákazníkům před Vánocemi?
Jak už zaznělo, zveme naše zákazníky na svařené víno a jejich
děti na něco nealkoholického na vánoční trhy. Zařadili jsme
i nejoblíbenější vstupenku zdarma na extraligový zápas HC
Verva Litvínov. Před vánočními svátky se určitě bude hodit
sleva na nákup v Sýrárně u Kahanu či do obchůdku se zdravou výživou v Litvínově. Novým partnerem programu je pak
mostecký hotel Kapitol a kavárnička MajliSa v Mostě.

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

■■Pronajmu garáž na Stalingrad-

ské čtvrti. Vnitřní rozměry 6 x 3 m.
660 Kč za měsíc. Tel.: 721762089.
■■Prodám fotoaparát CMENA 8
M s pouzdrem, fotoaparát HALINA MINI 28 DF s pouzdrem, foto-

aparát MAGINOU MOTOR s pouzdrem.Tel.: 608205053
■■Prodám televizor SONY BRAVIA KLV V32A10E, úhl. 80cm. 500,Kč. Tel.: 602527240
■■Prodám urnový hrob na Starém hřbitově. Tel.: 723114839
■■Prodám sedačku s úložným
prostorem, dvě křesla, tři taburety. Barva šedobéžová. Cena dohodou. Tel.: 722264870
■■Prodám mikrovlnku s grilem,
téměř nová, bílá. Za 500 Kč odvezu. Tel.: 736164363
■■Prodám pojízdnou tašku na
nákup na kolečkách, téměř nová
za 250 Kč. Dále tepelnou dečku
120 x 60 cm do postele na el.220W
za 300 Kč. Tel.: 736164363
■■Prodám ventilátor COLDMAS-

TER HF 608, 3 funkce: ventilace,
ochlazování, zvlhčování. Cena
500 Kč. Dále nové modré boby
TURBOJET 200 Kč a velký modrý
gym. míč 200 Kč. Tel.: 736164363
■■Prodám přilbu modrou s motivem, na lyže RED LABI TRACER
20, italská, 200,-Kč. Zim. brusle
pánské č. 39 + brusle CANADY č.
6 po 200 Kč. Tel.: 73616436
■■Prodám proutěný košík pro
miminko na kolečkách + 2x mantinel žlutý. Růžový stoleček se
židličkou PINOLINO s motivem.
I jednotlivě. 1200 Kč + 400 Kč. Tel.:
73616436
■■Prodám sedací soupravu rozkládací s úložným prostorem + 2
křesla. Nová, barva béžovohnědá.
Cena dohodou.Tel.: 602304100

SEZNÁMENÍ

■■Touto cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hodným mužem. Je mi 35 let, jsem
z Mostu a mám 10letou dceru.
Mělo by mu být do 45 let. Telefon
607 109 439
■■Touto cestou bych se chtěl seznámit s ženou od 30 – 40 let na
dopisování, možná i více. Je mi 30
let, pocházím z TP, mám sportovní
postavu a více se dozvíš, když mi
napíšeš. ZN: adresa v redakci
■■Chtěla bych se seznámit s mužem 60 – 70 let z Mostu na přátelský vztah a možná i více. Telefon:
606 322 812. I stáří je hezké.
■■Je ti smutno a toužíš po spokojeném životě ve dvou? 55letá
žena hledá muže nekuřáka, který
si umí vážit lásky a upřímnosti
a již nechce být sám. Tel. 721 530
179

auto, moto

■■Prodám

na Fiat Siencento
potahy sedadel, chránič volantu
proti slunci, polstrování do kufru.
Cena 300 Kč. Dále dvoubarevný
pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč.
Telefon: 606 262 236

Zaměstnání

■■Hledám

zedníka nebo pomocného dělníka na rekonstrukci
3 bytů + další práce v Českých
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380
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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

sport

16. listopadu 2018

Černí andělé v Evropském poháru nestačili na Metzingen
Most - Ani přes obrovskou snahu mostecké házenkářky v 3. kvalifikačním kole Poháru EHF na domácí půdě neuspěly a německému
Metzingenu nakonec podlehly o devět branek 19:28. Až do zhruba
čtyřicáté minuty drželi Černí andělé se třetím týmem německé Bundesligy krok a udržovali jen minimální rozdíl ve skóre.
V posledních deseti minutách ale německý tým prokázal
své kvality a českého mistra přestřílel.
„Drželi jsme to až do zhruba
čtyřicáté sedmé minuty, dokonce se nám podařilo vyrovnat na
16:16 a vrátit se do zápasu, ale
věděli jsme, že to bude neskutečně těžké. Je to zápas, kde se toho
hodně naběhá, se spoustou soubojů a kvalita a zkušenost soupeřova týmu nakonec rozhodla.
Až se tomu těžko věří, že to tři-

náct minut před koncem byla remíza a skončili jsme devítibrankovým rozdílem, ale je to tvrdá
realita a nejsme ještě tak daleko.
Hodně nás trápila jejich obrana, v soubojích jeden na jednoho byl soupeř lepší, jejich spolupráce obrany a brankáře byla vynikající. My nejsme tým,
který dává hodně branek z dálky, potřebujeme se dostat trochu
na distanc a tam nás soupeř nepouštěl. V odvetě z naší strany
půjde hlavně o sbírání zkušenos-

Mostečtí Lvi přivezli
z Klatov bod
Klatovy – V dalším utkání II. hokejové ligy zajížděl tým Mosteckých
Lvů do Klatov. Odtud si nakonec odvezl bod za těsnou porážku v prodloužení.
HC Klatovy – Mostečtí Lvi 5:4pp (1:1, 2:2, 1:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 13. Vavřička (Uhlík), 25. Uhlík (Švarc), 35. Kristl (Princl, Hasman), 52. D. Roubal, 64. Matiášek (Slavík) – 15. Kýhos (Přeučil, Mála),
28. Bakrlík (Nedrda), 29. Smolka, 60. Fučík (Kýhos). Rozhodčí: Šperl –
Vavruška, Rubáš. Sestava týmu Mostečtí Lvi: Hanuljak (Chabr) – Polák,
Urbánek, Havlůj, Kuncl, Fučík, Čmolík – Přeučil, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda, Mical, Bakrlík, Mála, Smolka. Trenér: Kašťák, Šafner. (jak)

Do Litvínova přichází
švédský obránce
LITVÍNOV – HC Verva Litvínov posiluje v obranných řadách. Na sever
Čech míří zkušený švédský obránce Mathias Porseland. S klubem
podepsal smlouvu do konce sezóny.
Litvínov reaguje na problémy v obranných řadách svého
týmu. Vedení klubu se podařilo přivést švédského obránce
Mathiase Porselanda, který má
za sebou ve svých dvaatřiceti
letech angažmá v ruské KHL,
švédské SHL i finské nejvyšší
soutěži. „Pokoušeli jsme se zís-

Nová posila, Mathias Porseland.

kat Filipa Pavlíka, ale neúspěšně. Vzhledem k tomu, že na trhu s českými hráči není jednoduché sehnat kvalitního ofenzivního beka do přesilové hry,
tak jsme se poohlédli do zahraničí. Naskytla se nám možnost
angažovat obránce Mathiase
Porselanda, který již v minulosti působil s našimi hráči Jurajem
Mikúšem a Jiřím
Hunkesem, kteří nám jeho angažmá doporučili,“ vysvětluje generální
ředitel
klubu Jiří Šlégr.
Verva si od švédského ofenzivního zadáka slibuje
především zlepšení přesilových
her, ve kterých se
v posledních kolech trápí. Měl by
tak zacelit mezeru
po Karlu Kubátovi, který před měsícem zamířil do
ruské KHL.
(nov)

tí, zejména pro hráčky, které hrají Evropský pohár vůbec poprvé.
Budeme se snažit co nejlépe reprezentovat, nepojedeme na výlet, ale budeme se snažit uhrát co
nejlepší výsledek, abychom z toho
měli sami co nejlepší pocit,“ řekl k průběhu utkání trenér domácího DHK Baník Most Peter
Dávid.
DHK Baník Most – TusSies
Metzingen 19:28 (8:11). Nejvíce branek v utkání: Kostelná 5,
Janoušková 4, Šustková 4, Stříšková 2 - Behnke 6, Zapf 6, Harsfalvi 5, Kobylinska 5. Rozhodčí:
Sniurevicius, Grigalionis (LTU),
Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/4.
Vyloučení: 3:4. Diváci: 950.
(jak)

Mostečtí Lvi vyzvou
Jablonec

Černí andělé bojovali, seč mohli, ale...

Děčín, Chomutov - V uplynulých dvou víkendech proběhly podzimní krajské přebory staršího žactva a dorostu. Dlouhé tratě se plavaly v Děčíně a o týden později se bojovalo na kratších distancích
o přebornické tituly v Chomutově.
ný způsob, Alexandra Letalíková v kategorii mladšího dorostu na trati 1500 volný způsob
a Adam Brettschneider v kategorii čtrnáctiletého žactva na trati 200 prsa. Sbírku cenných kovů zkompletovalo 9 bronzových
medailí, které vylovili tito plavci: 3x Martin Dolniak na tratích
200 a 400 volný způsob a 200
znak, Adam Brettschneider na
trati 100 prsa, Lucie Toušková na
trati 100 motýl, Adam Novák na
trati 200 prsa, Filip
Pajecki v kategorii
dvanáctiletého žactva na trati 800 volný způsob a Adéla Wohlová v kategorii čtrnáctiletého
žactva na trati 1500
volný způsob. Štafeta děvčat ve složení Sabina Rousová, Kamila Javorko-

vá, Martina Kšonžeková a Lucie
Toušková na závěr vybojovala
bronzovou příčku na trati 4 x 50
m polohový závod.
Začátkem prosince proběhnou mistrovství České republiky dvanáctiletých v Prostějově,
třináctiletých v Mladé Boleslavi a do Nového Jičína se podívají čtrnáctiletí nejrychlejší plavci a plavkyně. Litvínovským želízkem v ohni je juniorská reprezentantka Kamila Javorková,
která se představí v šesti startech
v Novém Jičíně a bude obhajovat
čtyři mistrovské tituly z letního
mistrovství České republiky.
(has, jak)

MOST - V neděli 27. ledna 2019 bude mít na mosteckém autodromu
premiéru moto-turistická akce Winter Trial, jízda pro milovníky automobilů a jejich řízení.
toristy, ale už si nepotřebují nabudit adrenalin jízdou po závodním okruhu ve vysoké rychlosti.
Míříme na kategorii lidí středního
a vyššího věku. Na ty, kteří rádi řídí nebo se vozí autem, nikam však
nespěchají a baví je poznávat nové lokality a v nich zajímavé scenérie, stavby či přírodní úkazy,“

Po středečním utkání druhé hokejové ligy, v němž tým
Mostečtí Lvi zajížděl na led
svého soupeře do Děčína, se
celek z Mostu opět představí
doma. A to v sobotu 17. listopadu, kdy v A – BENET
aréně od 17.30 hodin přivítá
celek Jablonečtí Vlci.

Souš přivítá na svém
hřišti Ostrou
Sportovní sdružení Ostrá bude dalším soupeřem divizního týmu fotbalistů Baníku Souš. Duel obou celků se odehraje v sobotu
17. listopadu na hřišti Souše od 13.30 hodin. Domácí
jdou do utkání po výhře 1:0
v Nymburku.

Mostecký FK jede
do Zbuzan
Po domácím debaklu 1:4
s Brandýsem se hráči Mosteckého fotbalového klubu
přesunou k dalšímu utkání
divizní skupiny B do Zbuzan,
kde je čeká zápas s domácím
týmem v sobotu 17. listopadu. Začíná se v 10.15 hodin.

Lednová premiéra na autodromu:
moto-turistická jízda Winter Trial
Po startu na polygonu se
dvoučlenné posádky vozů vydají
na silnice v Krušných horách, po
stanovené trase je čekají zastávky u architektonických či historických zajímavostí s návštěvou
některé z nich. „Chtěli jsme se zaměřit také na skupinu našich příznivců, kteří jsou vášnivými mo-

Litvínov dnes jede
do Olomouce
Po středečním domácím
utkání s Karlovými Vary jedou hokejisté extraligového HC Verva Litvínov k dalšímu duelu nejvyšší soutěže
do Olomouce. Tam hrají už
dnes, tedy v pátek 16. listopadu od 18.00 hodin.

Litvínovští plavci mají deset
titulů krajského přeborníka
Litvínovští plavci přivezli 10 titulů krajského přeborníka a celkem 27 medailí. O přebornické tituly se postarali tito plavci: 7x Kamila Javorková
v kategorii čtrnáctiletých na tratích 100, 200 a 400 polohový závod, 200, 400 a 1 500 volný způsob a 100 motýl, 2x Adam Novák v kategorii mladšího dorostu na tratích 100 motýl a 1500
volný způsob a Martin Dolniak v kategorii dvanáctiletých na
trati 800 volný způsob.
O osm stříbrných medailí se
zasloužili svými výkony tito závodníci: 3x Adam Novák na tratích 200 volný způsob, 100 prsa a 200 polohový závod, Kamila Javorková na trati 100 volný
způsob, Sabina Rousová v kategorii dvanáctiletého žactva na
trati 800 volný způsob, Lucie
Toušková v kategorii třináctiletého žactva na trati 1 500 vol-
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vysvětil obchodní manažer pro
sport společnosti AUTODROM
MOST Jakub Krafek. Dvoučlenné posádky se mohou už nyní
zaregistrovat na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz,
více informací o jízdě Winter
Trial najdou na www.autodrommost.cz. Kromě zajímavých moto-turistických zážitků si odvezou i fotografie z akce, věcné ceny a upomínkové předměty.
(nov)

SK Leon na MS WTKA v kickboxingu

MOST - V pondělí 5. 11. se vrátila výprava českých kickboxerů z Mistrovství světa asociace WTKA z Itálie.
Závodníci z mosteckého SK Leonu přivezli pět titulů mistr světa, tři tituly vicemistr světa a tři bronzové medaile. Byli součástí výpravy, kterou organizačně připravil a vedl státní trenér Petr Václavík. (nov)

Poslední utkání
podzimu s Prahou
Reprezentanti Mostu v superlize malé kopané sehrají poslední podzimní domácí
zápas s výběrem Prahy. Prahu přivítá Most na svém hřišti již v neděli 18. listopadu
a žádný fanoušek a příznivec
mosteckého malého fotbalu
by si toto utkání, které začíná v 15.00 hodin, neměl nechat ujít.

Kombinovaný tým
jede do Krupky
Po domácí porážce 0:2
s Tatranem Kadaň zajíždí
fotbalisté kombinovaného
týmu Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov k utkání krajského
přeboru dospělých do Krupky. Zde se představí v sobotu
17. listopadu od 13.30 hodin.

Muži Baníku v pátek
vyzvou Louny

Mostečtí kickboxeři přivezli z Itálie medailovou nadílku.

Tým mužů Basketbalového klubu Baník Most se
dnes, tedy v pátek 16. listopadu, střetne v utkání Severočeské ligy s BA Louny.
Utkání na palubovce sportovní haly v Mostě začíná
v 19.45 hodin.
(jak)
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16. listopadu 2018

fotoreportáž

Lyžování, adrenalin, příroda Krušných hor a UNESCO...
Na to vše lákal Ústecký kraj „Pražáky“

ÚSTECKÝ KRAJ – Krásy Ústeckého kraje představili
krajští úředníci a Destinační agentura Krušné hory
během tří prezentačních dnů v nákupním centru Metropole Zličín Pražanům. Kdo se u expozice Ústeckého
kraje zastavil, byl většinou mile překvapen nabídkou
na výlety, sport i dovolenou jen hodinu od Prahy. Ke
stánku ale zamířili i ti, kteří do Ústeckého kraje jezdí
pravidelně a chtěli se dozvědět, co se v jejich oblíbené destinaci nabízí za novinky. Nejvíc lákaly lyžařské
areály.

Krušné hory prezen

Od vína až po lyžování nechybělo nic.

toval Ústecký kraj
ve

stylovém stánku.

Krušné hory jsou v kurzu
„Hodinu cvičím v patře nad vaší expozicí a celou dobu se dívám na fotografie z Krušných hor. Nevěřím, že
to tam takhle vypadá. To nejsou fotografie ani z naší republiky. Tak krásná místa mohou být jen v nedotčené přírodě třeba ve Skandinávii,“ přišla s nedůvěrou k výstavě fotografií Destinační agentury Krušné
hory jedna návštěvnice. Nakonec se přesvědčit dala,
ale odcházela nespokojená. Chtěla všechny fotografie tištěné na plátně koupit a odnést si je domů. Výstava je ale neprodejní. Další návštěvník se u stánku
zastavil téměř na půl hodiny. Vyprávěl, kde všude už
v Krušných horách byl. Přiznal, že „Krušky“ jsou jeho
láska a hned na místě naplánoval zimní vandr po horách. „Jsou to krásné hory a nemám je daleko. Hodně
pracuju, a když mám konečně volný čas, nechci ho trávit v autě. V Krušných horách jsem za chvilku a užiju si
je víc než kterékoliv jiné. Jsou krásné, tajemné a příroda mi bere dech. Teď se těším, že budu mít štěstí a uvidím vlčí smečku. Nebo alespoň stopy,“ nadšeně mluvil
o svých plánech nad mapou Krušných hor, až svým
zápalem strhl i dalšího návštěvníka, který Krušné hory zatím neobjevil.

Pravčická brána je klasika
Pro mnoho Pražanů turistika v Ústeckém kraji rovná se Pravčická brána. U expozice hledali známé obrázky skalního útvaru, zajímali se, zda je možné do
skal vyrazit i v zimě. „Tam jsme byli už několikrát a je
to to nejhezčí, co je v naší republice k vidění. Kdo neviděl Pravčickou bránu, nemá základní přehled o krásách naší vlasti,“ míní jedna z dalších návštěvnic. Ústecký kraj má proježděný, nicméně si i tak vzala turistického průvodce po kraji. Třeba ještě něco zajímavého objeví.

Krušné hory nabízejí všehochuť
zážitků.

Lázně a víno, zážitky pro fajnšmekry
Teplické lázně s jejich novým Thermáliem byly
v centru pozornosti těch, kteří si do Ústeckého kraje jezdí užívat. „Jezdíme tam každý rok. Hodně nám to
pomáhá,“ chválil si lázně starší pár, který se u stánku
zastavil jen na kus řeči. Propagační materiály teplických lázní ocenila lékařka, která provozuje rehabilitační ordinaci. Brala všechno, co mohli vystavovatelé
postrádat. „Lázně Teplice doporučuji svým pacientům.
Občas by si tam měli zajet i lidé, kteří nemají lékařskou
diagnózu a myslí si, že to nepotřebují. Je to dobrá alternativa odpočinku, který tělu udělá dobře,“ doporučuje odbornice na pohybový aparát. Další místo, které
potěší oko, jazyk i duši je Zámecké vinařství Johann
W v Třebívlicích. „Na víno jezdíme na Moravu, ale to
je dálka. Třebívlice jsou pro nás mnohem přijatelnější, nemusíme trávit hodiny na dálnicích. Jestli je ochutnávka vína spojená i s prohlídkou vinařství, pak to určitě vyzkoušíme,“ nechal se zlákat vínem a dobrým
jídlem mladý manažer, který kolem expozice spěchal
na sjednanou schůzku.

Na zimu do Krušných hor.
Informace byly
k dispozici po
tři dny.

O „Krušky“ byl zájem.

UNESCO láká
Nominace zápisu Hornické krajiny Krušnohoří na
seznam památek UNESCO je lákadlo, na které slyší většina Pražanů, ale těší se na něj jako na novinku
také cizinci. Součástí české části nominace je celkem
6 hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve
východní i západní části Krušných hor. Další se pak
nacházejí na německé straně. Jedná se o společný česko-německý projekt, na kterém odborníci z obou zemí pracovali mnoho let. Upravený má velkou šanci na
úspěch. Hornictví má v Krušných horách osmisetletou tradici, a samozřejmě se odráží v krajině a spoluutváří její ráz. V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které přesně zobrazují vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu, ale i místní kulturu.
Pro mnohé turisty je možnost zápisu Hornické krajiny Krušnohoří na seznam dědictví UNESCO překvapením. „Památky UNESCO samozřejmě znám a máme je sjeté. Už jsem slyšela, že by tam měly být i Krušné hory. To jsem zvědavá. Je moc dobře, když si našich
památek ceníme,“ zhodnotila nominaci další návštěvnice expozice. O zápisu na seznam UNESCO se bude
rozhodovat v příštím roce.
(pur)

Nechyběla výstava fotografií.

Vyzkoušet si mohli návštěvníci
expozice bob z Klínů.

Informační materiály šly na dračku.

Přehlídka nabídky zážitků
v Krušných horách.

