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Nová silnice do Mariánských Radčic už za měsíc
MOSTECKO – Stavba silnice Most – Mariánské Radčice se blíží do finiše. K dokončení silnice, která povede kolem Jezera Most, by mělo
dojít do poloviny listopadu. Řidiči by se mohli po této komunikaci
poprvé projet už v lednu příštího roku.
Na komunikaci s označením
č. 256 směrem z Lomu na Mariánské Radčice a Braňany se
objevilo v těchto dnech omezení, a to v úseku před obcí Braňany. Na silnici, kterou se šoféři dostanou i do Mostu, je umístěný semafor a provoz sveden
jen do jednoho jízdního pruhu. „V této části komunikace se
jedná o dopravní omezení v místě stykové křižovatky, kde dochází k napojení nově realizované
komunikace III/2565 na stávající komunikaci II/256 Braňany Mariánské Radčice. Svedení provozu do jednoho pruhu je nutné,
protože se zde pokládá živičná
vrstva v místě stykové křižovatky,“ informovala Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva financí, které výstavbu silnice kolem jezera zajišťuje.
„Dopravní omezení by mělo být
ukončeno do 20. 10. 2018,“ dodala tisková mluvčí.
Stavba silnice kolem jezera
měla být dokončena už do konce prázdnin. Nyní ještě zbývají
konečné úpravy mostních kon-

strukcí, 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. Zhotovitel avizoval vyzvat objednatele
k převzetí stavby do 15. 11. 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),“ prozradila dále mluvčí ministerstva Šárka Šmolíková.
Nová silnice z Mostu do Mariánských Radčic zpřístupní lokalitu napuštěného jezera pro
Mostečany i obyvatele z okolních obcí. 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.
Ï

Vybudování nové komunikace kolem jezera hradí stát. Náklady se vyšplhají přibližně na 370 milionů korun.

 TALIAN STRIKE!
MOST – V Music Areně
Nový Obzor vystoupí
13.10. od 20 hodin italští
bratři Chris Nine & MC
Luke. Světelná a laserová
show. Předprodej
Ticketlive, Manhattan
music club a Next Gyros
Most. Vstupné: 80 Kč v
předprodeji.

 KLEVETĚNÍ S HERCI
MOST - Divadlo
rozmanitostí uvede
14.10. od 18 hodin
pořad Reginy Razovové,
tentokrát s Ivanou
Zajáčkovou a Marcelem
Rošetzkým. Vstupné: 70
Kč, pro členy KPD 50 Kč.

Pomozte najít plátna
z oseckého kláštera!
ÚSTECKÝ KRAJ – Kriminalisté se obracejí na veřejnost s žádostí
o spolupráci v souvislosti s krádeží uměleckých děl.
„V polovině letošního srpna
odcizil neznámý pachatel z volně
přístupné chodby oseckého kláštera dva obrazy, jejich celková
hodnota byla odborným vyjádřením stanovena na sedmdesát tisíc korun,“ informoval policejní
mluvčí Daniel Vítek. První odcizený obraz byl portrét generálního opata Nicolase Boucherata, dílo pocházelo z Francie,
jedná se o kopii datovanou do
17. století - olej na plátně, rozměr 105 x 75 cm. Druhé plátno

byl portrét pražského arcibiskupa F. F. Khünburga, dílo bylo zhotoveno v Čechách kolem
roku 1704, olejomalba na plátně, dobová kopie, rozměr 103 x
81cm. „Přivítáme jakékoliv informace k odcizeným obrazům,
nebo svědectví, které by mohlo
vést ke zjištění totožnosti pachatele. Informace je možné sdělit na
linku 158 nebo na teplické oddělení kriminální policie,“ obrací se
na veřejnost mluvčí Vítek.
(sol)

 HORSKÝ VŮDCE V
KNIHOVNĚ:
MOST – V kinosále
Městské knihovny Most
bude vyprávět 16.10.
od 17 hodin horský
vůdce Pavel Klejna o
výstupu na nejvyšší horu
Afriky, africké přírodě a
obyvatelstvu.

Portrét generálního opata
Nicolase Boucherata. Cenný
obraz pochází z Francie ze
17. století.

Portrér arcibiskupa
F. F. Khünburga. Dílo bylo
zhotoveno v Čechách, kolem
roku 1704.
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Kdo se dělí o křesla?
MOST – V pětačtyřicetičlenném městském zastupitelstvu usedne ve
volebním období 2018 – 2022 celkem šest volebních subjektů.
Stejně tomu bylo v předchozím volebním období. Změna nastala pouze u dvou subjektů – do zastupitelstva se poprvé v novodobé
historii komunálních voleb (od roku 1990) nedostala ČSSD. Vystřídala ji strana Piráti a Zelení pro Most. V zastupitelstvu ovšem nezasedne žádný z „Pirátů“, ale preferenčními hlasy do něj občané poslali čtyři „Zelené“. 					
(nov)

komunální politika

Zvolili jsme si tyto zastupitele
Drtík Daniel
ODS

Hrdinová Libuše
ODS

Houska Roman
ODS

Hofmann Václav
ODS

Kraus Jiří
Prošek Luděk
Končel Petr
Hrubeš Jan
Piráti a Zelení pro Most Piráti a Zelení pro Most Piráti a Zelení pro Most Piráti a Zelení pro Most

Cee Jan MUDr.
SMM

Ondrášek Tomáš
SMM

Rybák Milan
SMM

Domín Martin
SMM

Libecajtová Lucie
SMM

Nešporová Blanka
SMM

Ševčík Arnošt
SMM

Čapková Irena
SMM

Peštová Berenika
ANO 2011

Mejstříková Lubomíra
Ing. CSc., ANO 2011

Schiller Jan
ANO 2011

Zudová Jana
ANO 2011

Hvězdová Ivana
ANO 2011

Škudrnová Jana
ANO 2011

Puntová Jaroslava
ANO 2011

Agh Alexandr
ANO 2011

Prokešová Patricie
ANO 2011

Dernerová Alena
ProMOST

Paparega Jan Mgr.
ProMOST

Vozka Vlastimil
ProMOST

Stará Markéta
ProMOST

Štembera Sáša
ProMOST

Hrvol Marek
ProMOST

Malý Alois
ProMOST

Málek Ondřej
ProMOST

Woznica Vlastimil
ProMOST

Dunovský Daniel
ProMOST

Nedvěd Jiří Ing.
ProMOST

Formánek Petr
ProMOST

Turis Jiří
ProMOST

Kubík Vladimír
ProMOST

Šrůtová Olga
ProMOST

Zahradníček Václav
ProMOST

Aulická Jírovcová Hana
KSČM

Belej Radek
KSČM

Hošek Martin
KSČM

Polívka Jiří
KSČM

ProMOST – 198 970 hlasů (29,1%)
ANO 2011 – 111 512 hlasů (16,31%)
SMM – 110 798 hlasů (16,2 %)
Piráti a Zelení pro Most – 60 698 hlasů (8,88%)
ODS – 58 284 hlasů (8,52%)
KSČM – 54 833 hlasů (8,02%)

MANDÁT UTEKL „O FOUS“
Kdo je první náhradník
ODS - Tomáš Kubal
Piráti a Zelení pro Most – Bc. Adam Komenda
SMM – Mgr. Svatopluk Matějka
ANO – Jitka Urbánková Mikulová
ProMOST – Ing. Lukáš Bednařík
KSČM – Ing. Jiří Novák

Do zastupitelstva se nedostali
SPD Tomio Okamura - 31 227 hlasů (4,57 %)
ČSSD - - 22 531 hlasů (3,29 % hlasů)
Otevřená radnice Most - 17 071 hlasů (2,5 % hlasů)
Starostové a nezávislí s podporou Toryů - 10 025 hlasů (1,47 %)
Hnutí za zrovnoprávnění maminek - 4 724 hlasů (0,69 %)
Občané městu, město občanům - 3 154 hlasů (0,46 %)

Kolik nás v Mostě volilo?

MOST – K volebním urnám přišlo během těchto voleb 16 673 voličů,
což představuje volební účast 31,57%.
Pro zajímavost - při komunálních volbách před čtyřmi roky byla
volební účast 31,52%. Tehdy se o křeslo v městském zastupitelstvu
ucházelo 14 politických stran a hnutí.

„Chuť do života“ s Halinou
PATOKRYJE - Obec Patokryje v rámci cyklu besed Povídání s… připravila na úterý 16. října od 19 hodin setkání s Halinou Pawlovskou,
nejprodávanější českou spisovatelkou, scénáristkou, moderátorkou a publicistkou.
Pořad Haliny Pawlovské „Chuť do života“, aneb o vzrušení, lásce,
katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli, se koná v obecním domě. Povídat se bude pochopitelně také o jídle! Protože: všechno je putna, jen když nám chutná!Během pořadu se nejen neudržíte smíchy, ale můžete si zakoupit a nechat podepsat knihu „Chuť do života“ nejčtenější současné české autorky anebo si na památku odnést společnou fotografii.
(nov)

S Halinou Pawlovskou se můžete setkat v Patokryjích.

Festival krásné hudby
MOST – Festivalový orchestr Petra Macka zahájí 15. října v 19 hodin v městském divadle novou sezónu festivalu krásné hudby.
Tentokrát se můžete těšit na Antonína Dvořáka a jeho slavné žáky.
Těšit se můžete na koncertního mistra České filharmonie Václava
Petra, který zahraje světově proslulý koncert „Koncert h-mol pro violoncello a orchestr“ A. Dvořáka. Večer se koná k 100. výročí samostatnosti republiky. Zazní také skladby Juliuse Fučika, Oskara Nedbala a jiné. Spoluúčinkuje Clavis cordium sbormistryně Eva Šímková.
Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka. (nov)

Hra o mandáty - kdo ztratil, kdo získal…
ProMOST
Obhajované mandáty 17
Získané mandáty 16
Skóre -1

Piráti a Zelení pro Most
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 4
Skóre +4

ČSSD
Obhajované mandáty 2
Získané mandáty 0
Skóre -2

STAN s podporou Toryů
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 0
Skóre 0

Sdružení Mostečané Mostu
Obhajované mandáty 10
Získané mandáty 8
Skóre -2

KSČM
Obhajované mandáty 5
Získané mandáty 4
Skóre -1

SPD – Tomio Okamura
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 0
Skóre 0

ANO 2011
Obhajované mandáty 5
Získané mandáty 9
Skóre +4

ODS
Obhajované mandáty 3
Získané mandáty 4
Skóre +1

Otevřená radnice
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 0
Skóre 0

Hnutí za zrovnoprávnění
maminek
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 0
Skóre 0
Občané městu, město občanům
Obhajované mandáty 0
Získané mandáty 0
Skóre 0

Přestavěná a komfortnější tramvaj brzy na kolejích
MOST – Po téměř dvou letech
vyjede už brzy na tramvajovou
trať další rekonstruovaná, částečně nízkopodlažní tramvaj
VARIO LFR.S. Bude mít novou
kastli, podvozek, elektrickou
plošinu pro invalidy a cestující
v ní budou moci surfovat po internetu.
„Nejprve však bude muset absolvovat povinnou porci kilometrů bez cestujících, při
tom se zkouší jízdní vlastnosti a chování tramvaje. Požádali jsme také Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti,“ řekl ředitel Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Cestující zcela jistě ocení i možnost surfování na internetu prostřednictví signálu wi-fi. „Chceme, aby
se tento bonus pro cestující stal
standardem v každé nově pořízené nebo přestavěné tramvaji, dokonce wi-fi zprovozníme
i v dříve rekonstruované tramvaji č. 253,“ prozradil příjemnou novinku ředitel dopravního podniku.
Tramvaj pořídil dopravní podnik přibližně za polovinu toho, co stojí nová tramvaj
VARIO, která už jezdí na lince č. 2. „Nižší ceny jsme dosáhli
proto, že tramvaj rekonstruovali a modernizovali zaměstnanci naší společnosti vlastními silami. Tramvajová skříň dorazila do Mostu začátkem března
letošního roku,“ vysvětlil dále
Daniel Dunovský.

Tramvaj pořídil dopravní podnik přibližně za polovinu toho, co stojí nová tramvaj VARIO, která už jezdí na lince
číslo 2. Na snímku ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova tak pokračuje v obnově vozového parku tramvají ve shodě s akcionáři, statutárním městem Most a Litvínov – ohledně udržení a rozvoje
tramvajové bezemisní dopravy,

navzdory jednotlivým návrhům
o jejím zrušení. „Tramvajová
doprava funguje mezi Mostem
a Litvínovem již 117 let a doufám, že i nadále fungovat bude,“
dodal ředitel Dunovský. Dopravce tak navazuje na nedáv-

no dokončený Integrovaný plán
rozvoje města Mostu – DOPRAVA a pokračuje v trendu zajištění lepších služeb pro veřejnost
a ve zkvalitňování bezemisní veřejné hromadné dopravy.
(sol)

zpravodajství
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Rekonstrukce muzea skončí až příští léto
MOST – Rozsáhlá rekonstrukce
střechy na oblastním muzeu pokračuje. Kvůli pracím je významně omezen výstavní program.
Konat se letos například nebude
oblíbený Mikulášský flerjarmark
a další akce.
Podle původního plánu by
měla být rekonstrukce dokončena v červenci 2019. „Zatím předpokládáme, že termín bude dodržen,“ informoval ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal
Soukup. „Výrazně jsme omezili
výstavní plán a kvůli zázemí stavby nakonec, ač velmi neradi, zrušili i dvě tradiční akce – Mezinárodní den archeologie a Mikulášský flerjarmark. Takže se to určitě
významně projeví na návštěvnosti muzea. Průběžné údaje nemáme, obvykle to počítáme až v lednu každého roku,“ řekl dále ředitel Soukup. Zároveň ujistil,
že muzeum díky opravené střeše získá nové výstavní prostory.
„Kromě toho se také značně omezí tepelné úniky. A neposledně se
také zbavíme problémů se zatékáním, takže se nebudeme muset
bát o bezpečnost sbírek,“ podotkl.
„Střechou ovšem rekonstrukce neskončí – je ještě zapotřebí
od základu modernizovat zabezpečovací a kamerový systém, kte-

S opravami muzea se začalo už v roce 2015. Postupně se vyměnily rozvody vody a topení. Opravila se
kotelna, sociální zařízení a částečně se modernizovala počítačová síť.
rý už léta přesluhuje. Kromě toho
nás, doufejme, čeká i modernizace depozitářů, které nejen z pohledu zákona musí odpovídat nárokům 21. století,“ upozornil Michal Soukup.
Muzeum také u příležitosti
120. výročí skonu Ulriky von Levetzow chystá rekonstrukci stá-

Zeptali jsme se ředitele muzea Michala Soukupa:

Která z výstav a akcí letos nejvíce oslovila veřejnost
a předčila vaše očekávání - vyjma Terakotové armády,
která trhala historické rekordy?
„Jednoznačně největší zájem vzbudila jednodenní akce „Superfestival zdraví“ – do muzea přišlo okolo 2 500 návštěvníků
a na vstupenky se v jednu chvíli stála dvacetimetrová fronta
– něco takového jsme doposud nezažili.“

lé expozice, která je jí věnována.
Bude se pracovat na modernizaci expozice „Příroda Mostecka“
– první etapa by měla být zpřístupněna v závěru roku 2019.
I když muzeum výrazně omezuje výstavní plán, přesto se
mohou návštěvníci těšit příští rok na zajímavé novinky a záměry. „Výstavní program bude
relativně bohatý. Z umění představíme život a dílo malíře a básníka Josefa Honyse (1919-1969)
anebo současnou českou mozaiku. Ve spolupráci s Jiřím Sieberem pak připravujeme výstavu
na téma Klystýr,“ prozradil namátkou ředitel muzea. Ani fanoušci přírodních věd nepři-

jdou zkrátka – v závěru roku jim
muzeum nabídne výstavu s názvem „Vědecká fotografie a ilustrace v entomologii“. Pomyslným
vyvrcholením sezóny bude velká exotická výstava „Bílý kanibal – africká odyssea Johna C.
Broma“, která poprvé představí veřejnosti dosud málo známý
příběh českého cestovatele. Muzeum plánovalo atraktivní expozici Tibet a Šangri – La. „Do
doby, než bude dokončena rekonstrukce střechy, která zahrnuje
i vybudování vysoušecího kanálu
podél zdiva bývalé tělocvičny, tuto akci zatím neplánujeme,“ doplnil ještě ředitel Soukup.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Bůh Mamon – unikátní Muchův obraz

MOST - Oblastní muzeum v Mostě slavnostně představí v úterý 16.
října velkoformátový obraz Bůh Mamon Alfonse Muchy.
Obraz (2,4 x 4,6 m) s alegorickým zpodobněním bohatství,
vytvořil malíř Alfons Mucha
v rámci svých zakázek pro banky a záložny. Obraz Bůh Ma-

mon, jak bylo dílo označeno při
zápisu do sbírky, vznikl pro novostavbu České záložny na I. náměstí v Mostě, která svůj provoz
zahájila v dubnu roku 1934. Ob-

raz byl namalován v roce 1937
pro výzdobu stěny nad pokladnami ve dvoraně záložny, což
dokládá jak osobní korespondence malíře s bankovním domem, tak stavební dokumentace uložená ve Státním okresním
archivu Most. Po dlouhá léta

obraz unikal pozornosti odborníků i širší veřejnosti, protože
zřejmě již v souvislosti s dobrovolnou likvidací záložny v únoru roku 1939 vlivem politických
událostí po Mnichovské dohodě
byl sňat se stěny a během války
uschován.
(nov)

Město nesouhlasí s výstavbou v lokalitě Benedikt-východ
MOST - Město Most nesouhlasí se záměrem výstavby 38 tříbytových
rodinných domů v lokalitě Benedikt-východ. Upravený záměr na jejich výstavbu byl znovu komplexně posouzen a projednán s příslušnými odbory mosteckého magistrátu.
Město Most nesouhlasí se záměrem výstavby 38 tříbytových
rodinných domů v lokalitě Benedikt-východ a doporučuje využít pozemky ve vlastnictví investora pro výstavbu rodinných domů v souladu s charakterem území a bez nutnosti
zásahů do již vybudované dopravní a technické infrastruktury. „Prioritní záměr města byl
od počátku nabídnout zde zájemcům možnost individuální
bytové výstavby rodinných domů situovaných v klidové části města s omezenou kapacitou
bytových jednotek podle počtu
stavebních pozemků. Tomu také odpovídá vybudovaná dopravní infrastruktura a velikost
veřejného prostranství ulic. Lo-

provozního zatížení celé lokality a nutnost zásahů do stávající vybudované infrastruktury
v podobě přemístění současných
veřejných parkovacích stání a zřízení dalších, budování

kalita by tak podle předloženého záměru, který počítá s kolmým a podélným parkovacím
stáním, napojeným
přímo z ulice, ztratila stávající charakter
klidové zóny a snížila by se i celková kvalita obytného prostředí
a jeho hodnoty,“ uvedl úřadující náměstek
primátora Marek Hrvol a dodal: „Z předložené zastavovací situace je vzhledem k uvažovanému navýšení
celkového počtu bytových jednotek o 76
bytů zřejmé výrazMarek Hrvol
né zvýšení dopravně-

zpevněných ploch na úkor zelených pásů, přeložek lamp veřejného osvětlení a umístění nových polopodzemních kontejnerů na odpad. Posuzovaný záměr
je proto v rozporu s veřejným
zájmem na ochranu
založeného urbanistického konceptu bydlení
v lokalitě a na ochranu jejích obyvatel před
možnými negativními
vlivy“.
Město Most jako
vlastník zdejších silnic, chodníků, zelených pasů, vymezených hranicemi pozemků, nebude v dané
lokalitě v souvislosti s realizací navržené
zástavby tříbytovými
rodinnými domy souhlasit s jeho úpravami
a změnami.
(nov)
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 Ptejte se politiků
Navrhuji, aby podobně jako třeba v Liberci,byl umožněn nástup do
tramvají v období od 20
do 04 hodin pouze předními dveřmi. Cestující si
označí kartu u řidiče (přemístit strojky k blízkosti
řidiče), prokáže se platnou jízdenkou anebo si
ji zakoupí. Koukat na to,
že nepřizpůsobiví občané, když jedu z práce po
22. hodině, jedou zadarmo, je výsměch těm, co
si platí jízdné pravidelně.
A ještě se tím po tramvaji chlubí. Argument,
že v Mostě to není možné u mne neobstojí, neboť samotný Liberec je
pomalu jednou tak větší než Most. S připojením Jan Paparega
Jablonce n. N. a dalšími
obcemi na trase tramvaje Li- a vyhláška o zákazu popíjeberec - Jablonec je tato aglo- ní alkoholu na veřejném promerace větší než aglomerace stranství?
Most – Litvínov.
Takzvaná „alkoholová“ vyO popisované formě nástu- hláška, tedy vyhláška č. 4/2011
pu pouze předními dveřmi o zákazu konzumace alkoholu
do tramvajových vozů ve ve- a umožňování jeho konzumace
černích a nočních hodinách ve vybraných lokalitách města
v Liberci a Jablonci víme. Za- Mostu, je stále platná. Za poruvedení obdobné formy nástupu šení zákazu konzumace alkoi v našem tramvajovém provo- holu ve vymezených lokalitách
zu v současné době prověřuje- hrozí pokuta až ve výši 100 000
me. U této alternativy vyhodno- Kč. Mapu s vymezenými locujeme všechny její přínosy, zá- kalitami najdete na webových
pory a také případné provede- stránkách města Mostu (př. č.
ní nutných úprav v samotných 1 OZV 4/2011). Rád bych přitramvajových vozech (prodejní pomněl i vysedávací vyhlášku,
okénko v kabině řidiče, přemís- která má chránit slušné lidi, ale
tění zařízení odbavovacího sys- která je stále předmětem sporu.
tému apod.). Uvažujeme o ča- I přes stanovisko Ministerstva
sovém období od 19:00 do 4:00 vnitra České republiky a nález
hodin. Naší snahou je, aby při- Ústavního soudu České repubpravovaný nový odbavovací sys- liky, který obdobnou vyhlášku
tém v tramvajích byl nakonfigu- (Rumburk, Litvínov) prohlásil
rován i s možností nástupu pou- za protiústavní, jsme ji nezrušize předními dveřmi a odbavení li, nicméně naše Městská policestujících nebylo mimo kont- cie Most nemůže ukládat sankce.
rolu řidiče.
Kde platí a zda stále platí „protivysedávací“ vyhláška

Odpovídá primátor Mostu
Jan Paparega
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Bourbon Acoustic v Rokáči
MOST - V pátek 12. října vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady
BOURBON ACOUSTIC.
Čtveřice zkušených mosteckých muzikantů má mimořádný žánrový záběr - od skladeb Boba Dylana a Michala Tučného, přes Katapult až k největším peckám Jimiho Hendrixe, Lynyrd Skynyrd a dalších českých i zahraničních kapel. To vše v akustické verzi se dvěma
kytarami, basou a rytmickou sekcí. Martin „Kozel“ Kozlok - kytara,
zpěv, Richard „Ricky“ Záhrobský - kytara, zpěv, Roman „Střihoun“
Barák - cajon, perkuse, Tomáš Pošvanc - basová kytara.
(nov)

POLEDNÍ MENU
15. 10. – 19. 10. 2018

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

Pondělí
Hovězí vývar s masem a nudlemi

25 Kč

150 g

Záhorácký závitek z vepřové krkovice, bramborový knedlík

98 Kč

150 g

Kuřecí prso s rajčaty a mozzarellou, šťouchaný brambor,

350 g

trhané listy salátu

95 Kč

Špagety all‘arrabbiata

90 Kč

ÚTERÝ
Celerová krémová	

30 Kč
98 Kč

150 g

Španělský ptáček, dušená rýže

150 g

Debrecínský guláš, houskový knedlík

95 Kč

350 g

Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, kyselá okurka

90 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a celestýnskými nudlemi

25 Kč

150 g

Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže

98 Kč

150 g

Vepřová krkovice s cibulovou krustou, šťouchaný brambor

350 g

se slaninou

95 Kč

Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka

90 Kč

ČTVRTEK
Čočková s klobásou

30 Kč

150 g

Smažený vepřový cordon bleu, bramborová kaše, citron

98 Kč

150 g

Kuřecí špíz s cibulí, slaninou a paprikou, smažené hranolky,

350 g

tatarská omáčka

95 Kč

Penne carbonara

90 Kč

PÁTEK
Pórková s vejci
220 g

30 Kč

Pečené kuřecí stehno na kmíně, dušené zelí, bramborový
a houskový knedlík

98 Kč

100 g

Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka

95 Kč

150 g

Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže

90 Kč

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

120 Kč

Doba přípravy speciálu cca 20 min.

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA
PLATNÁ DO 30.11.2018

SAUNA

FINSKÁ, AROMA, PARNÍ, KNEIPPOVA LÁZEŇ, LEDOVÁ FONTÁNA
Společná sauna
90 min.
225 CZK / 9 €
Privat sauna
60 min.
590 CZK / 24 €

MASÁŽE

Klasická celková masáž
Klasická masáž (záda, krk, šíje)
Klasická masáž nohou včetně plosek
Sportovní celková masáž
Sportovní masáž (záda, krk,šíje)
Rekondiční masáž

75 min.
30 min.
45 min.
75 min.
40 min.
40 min.

Full Package

1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness

www.hotel-cascade.cz

hotel@hotel-cascade.cz

590 CZK / 24 €
290 CZK / 12 €
365 CZK / 15 €
666 CZK / 27 €
440 CZK / 18 €
440 CZK / 18 €

810 CZK / 33€

+420 476 703 250

Na hřištích jsou „in“ moderní a neotřelé atrakce
MOST – V letošním roce se vybudovalo ve městě několik nových
hřišť. Do oprav stávajících se investovalo téměř šest set tisíc korun. Současným trendem je instalovat na hřiště moderní atrakce
a zajímavé prvky.
„Letos se nainstalovalo zhruba 15 herních prvků za zhruba
580 tisíc korun. Vybudovala se dvě
workoutová hřiště za 285 tisíc korun,“ uvedl Petr Hejnal, vedoucí provozu městského mobiliáře
z Technických služeb Most. Opravy a nové herní prvky se letos objevily například v ulicích Družstevní, Javorová, U Parku, Lesní,
Svážná, U Stadionu, K. J. Erbena, K. Marxe, Ml. Gardy, J. Ježka,
J. Kubelíka, Zd. Fibicha či Chmelná. „V roce 2019 se budou opravovat hřiště v ulici U Věžových domů
či Fibicha 263,“ doplnil dále Petr
Hejnal.
V souvislosti s novými trendy
se ve městě budují nová hřiště či
se na stávající instalují nové druhy
atrakcí. „Instalují se moderní hrací
prvky jako workouty a různé posilovací sestavy, dále pyramidy a lezecké stěny pro děti. Retro atrakce
již v dnešní době nesplňují bezpečnostní normy. Také dochází k obnově oplocení, stávající dřevěné se
mění za kombinaci plastu a kovu,“
vysvětlil dále Petr Hejnal.
Na druhé straně se ale také ruší letité herní plácky, které jsou
v dnešní době nevyužívané, chátrají a dělají spíše ostudu. Letos
se zlikvidují dvě zpevněné plochy, které se následně zatravní. Za
bl. 712 v ulici J. Kříže a za bl. 510
v ulici J. Suka. Zatímco dříve oby-

Technické služby v současné době spravují 59 dětských hřišť, 784 herních prvků, 2 714 laviček a 76 pískovišť.
vatelé a zejména rodiče město žádali o vybudování nových hřišť,
dnes je situace jiná. „Lidé chtějí
spíše hřiště a lavičky rušit, zejména
lavičky v blízkosti obytných domů,“
podotkl dále Petr Hejnal. Shlukuje se zde mládež, někdy i pofiderní
existence a dělají nepořádek, hluk,
popíjejí alkohol apod.

Letos město některá hřiště také komplexně zrekonstruovalo, například na Benediktu. Kvůli zchátralému stavu a poškození byly opravy nutné. Dostat by
se ale mělo i na další zdejší hřiště. „Rekonstrukce dalšího z hřišť
na Benediktu se uskuteční podle finančních možností. Předpokládá-

me, že během roku 2019. Na těchto hřištích je třeba obměnit povrch,
stávající živice či antuka již nevyhovují a jsou popraskané. Místo toho by se měly využít modernější povrchy, jako je tartan či jiné
druhy materiálů,“ prozradil ještě Petr Hejnal.
(sol)

Svezte se na rozloučenou

Autodrom načas zavře závodní okruh
MOST - Ani po skončení závodní
sezony se mostecký autodrom
nechystá k zimnímu spánku.
Velký závodní okruh je možné
si pronajmout k volným jízdám,
testování či tréninkům prakticky po celý kalendářní rok.
Zájemci o pronájem velkého
závodního okruhu autodromu
se mohou objednat na telefonním čísle +420 702 143 247 nebo e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz. „Do konce října máme volno ve všední dny,
od listopadu pak i o víkendech.
Po ukončení hlavní sezony nabízíme navíc celodenní pronájem
okruhu za zvýhodněné ceny,“
upřesnil obchodní manažer pro
sport společnosti AUTODROM
MOST Jakub Krafek. Z důvodu odstraňování původního povrchu dráhy a pokládky nového
asfaltového koberce bude okruh
od 19. listopadu uzavřený. „Odstávka potrvá po dobu stavebních
prací a času nutného k zatvrdnutí asfaltu. Poté bude dráha opět
přístupná. Termín opětovného uvedení do provozu však zatím není možné stanovit. Bude-

Z důvodu odstraňování původního povrchu dráhy a pokládky nového asfaltového koberce bude okruh od
19. listopadu uzavřený.
me o něm včas informovat,“ doplnil Jakub Krafek. Na přelomu
let 2018 a 2019 autodrom plánuje vybudování nové splaškové kanalizace nahrazující třicet

let staré septiky a jímky. Součástí prací bude i výstavba nových
záchytných jímek pro dešťovou
vodu a případný nebezpečný
odpad vytékající ze závodních

strojů v paddocku, což zajistí
mimo jiné eliminaci možných
negativních dopadů na životní
prostředí. Investice si vyžádají
zhruba 28 milionů korun. (nov)

V Mostě se množí útoky na revizory
MOST – Na Mostecku se rozmáhají fyzické útoky na revizory. Další
případ napadení se udál v těchto dnech na tramvajové lince u Prioru. Revizor skončil se zraněním.
K potyčce cestujícího s revizory mosteckého dopravního
podniku došlo při běžné kontrole jízdenek v jedoucí tramvaji. „Cestující seděl na sedačce a s nepřítomným výrazem ignoroval opakované žádosti revizorů o předložení jízdních
dokladů,“ uvedl šéf Dopravního podniku Mostu a Litví-

nova Daniel Dunovský. Tramvaj právě dojížděla do zastávky
Most, Prior, když se cestující
rozhodl k rychlé akci. „Vystartoval ze sedačky a prudce vrazil do stojícího revizora. Snažil se zřejmě uniknout z vozidla
okamžitě po zastavení. Revizoři
se ho snažili zastavit, aby s ním
mohli sepsat záznam o prove-

dení přepravní kontroly,“ podotkl dále ředitel. „Při následné potyčce došlo ke zranění jednoho z pracovníků přepravní
kontroly. Cestujícího bez platného jízdního dokladu ale zadrželi až do příjezdu městské policie,“ uvedl Daniel Dunovský.
Revizor si z incidentu odnesl
zlomený loket. Lékařské ošetření na místě nikdo nepožadoval. Událost byla oznámena
i na Policii ČR. „Jde už o druhé zranění revizora během krát-

ké doby necelých dvou měsíců,“
upozornil ředitel dopravního
podniku. Naposledy se jednalo o případ napadení na tramvajové lince č. 4, z něhož si revizor odnesl krvavé zranění na
hlavě. Agresorem byl tehdy notorický černý pasažér. „Pohledávky za cestujícími jsou v pravidelných intervalech odprodávány společnosti, která provádí jejich vymáhání,“ upozornil
ještě Daniel Dunovský.
(sol)
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Young for Young: klauni, kabaret a cirk La Putyka
MOST – Milovníci divadla se mohou těšit na tradiční festival Young
for Young. Ten startuje 30. října a potrvá až do 3. listopadu 2018. Už
nyní si můžete v Městském divadle v Mostě rezervovat vstupenky
na jednotlivá představení.
Festival před lety vznikl, aby
rozšířil a obohatil nabídku divadla. „Je tu také proto, že mostečtí diváci jsou rok od roku náročnější a vyžadují, aby je divadelní
produkce nejen pobavila a odvedla od starostí, ale také proměnila
a zhodnotila jejich život, nabídla nový pohled na svět kolem, na
pocity a názory ostatních,“ řekl
dramaturg divadla Michal Pětík.

Festival nabídne mnoho zajímavého na Velké i Komorní
scéně. Činoherní studio z Ústí nad Labem přiveze inscenaci
podle legendárního Bradburyho románu (451º Fahrenheita), skvělí klauni a performeři
Filip Teller a Pavol Seriš zahrají divadelní stand-up o Češích
a Slovácích, z Brna bude hostovat BuranTeatr s ekonomic-

kou komediální inscenací Kabaret U Vrtaného kolena aneb
Rozbijte prasátka přátelé. Závěr festivalu bude patřit jedinečnému novému cirku La Putyka a jejich divadelní básni Up
End Down.
Studenti se mohou těšit na
představení z pražské DAMU
(Choroby mládí), z brněnského divadla Polárka (Naše třída)
nebo na Činoherní studio a jejich inscenaci Ronja, dcera loupežníka. Je dobré připomenout,
že festival probíhá také v Divadle rozmanitostí.

Také letos umělecké vedení
festivalu udělí vybranému divadelnímu umělci cenu Forever young (tedy navždy mladý).
„Ocenění je určeno tvůrcům, kteří mají za sebou obdivuhodnou
kariéru a jsou stále činní, kreativní a mladí duchem,“ uvedl dále dramaturg.
V předcházejících ročnících
festivalu obdrželi cenu Forever
young Luba Skořepová (2010),
Lubomír Lipský (2011), Květa
Fialová (2012), Stanislav Zindulka (2013), Iva Janžurová
(2014), Jaroslav Satoranský spolu s Evou Klánovou (2015),
Boleslav Polívka a Alois Švehlík (2016). V loňském roce byl
oceněn pan Jiří Suchý. Je nám
ctí, že v roce 2018 převezmou cenu Forever young paní
Daniela Kolářová a pan Miroslav Středa.
(sol)

Vyloučené lokality ohlídají nové a modernější kamery
MOST – Most budou hlídat nové kamery. Pokryjí celou problematickou lokalitu od Stovek podél třídy Budovatelů až k ulici Dobnera.
Stávající kamerový systém navíc prochází modernizací, čímž se zefektivní a urychlí práce policistů.
Město Most v březnu 2018
uspělo s žádostí o dotaci do
Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra na rozšíření městského kamerového
dohledového systému do sociálně vyloučených lokalit. Dvě
moderní kamery s nočním viděním budou do konce týdne
zprovozněny v lokalitě Stovky
na třídě Budovatelů.
„Kamery budou zaměřeny zejména na prostranství před hernami, restauracemi a večerkami, kde se zde shlukují skupiny
problematických osob,“ uvedl
ředitel Městské policie v Mostě
Jaroslav Hrvol. Dva kamerové
body pak městská police umístila do lokality M. G. Dobnera,
která dosud nebyla pokryta kamerovým dohledovým systémem. „Kamery budou monitorovat nejproblematičtější blok
384 a veřejné prostranství okolo bloků 383, 384, 385, 386. Tyto
kamery zároveň umožní monitorovat první náměstí, prostranství před úřadem práce, lokalitu
kolem takzvaných ‚třech sýrů‘,
před obchodním domem Prior
a kulturním domem Repre. To
se bude hodit, až bude probíhat
jeho rekonstrukce,“ doplnil Jaroslav Hrvol. V lokalitě Stovek
už kamery byly umístěny v mi-

nulosti, s nákupem nových kamer by nyní měly pokrýt celou
tuto problematickou část města, a to podél třídy Budovatelů. Kromě toho chce městská
policie docílit i větší prevence.
Chystá se proto v sociálně vyloučených lokalitách informovat obyvatele o skutečnosti, že
je oblast monitorována kamerovým systémem se záznamem,
který využívá policie. „Je to prevence, které chceme také využít.
Když vím, že mě může vidět kamera, chovám se jinak. V současné době kamery zkoušíme
a postupně označujeme monitorované oblasti. Informace budou umístěny na cedulích při
vstupu do lokality a dále na samolepkách na sloupech veřejného osvětlení,“ vysvětluje ředitel
městské policie.
Městský kamerový dohledový systém má v současné době 76 kamerových bodů. V posledních třech letech prošel zásadní modernizací. „V současné době jsou všechny kamerové
body napojeny do systému Geutebrück. Došlo ke sloučení dosavadních systémů do jednoho
a tím se značně zefektivnila práce operátorů. Zejména mohou
rychleji reagovat,“ představil
další novinku Jaroslav Hrvol.

Další nové kamery?

Městská policie se snaží modernizovat kamerový systém
každoročně. „Ročně vždy dochází k výměně několika kamer
za nové, modernější. Kamery
jsou v HD rozlišení, s nočním viděním a s perfektním ovládáním.
S dalším rozšiřováním sice počítáme, ale jen do určité míry. Pro-

tože je jen určitý strop, který jsou
schopní lidé sledovat. Nechceme
mít kamery úplně všude, za každou cenu a zahlcovat kamerový systém jako takový. Chceme,
abychom mohli sledovat to, co
potřebujeme a to je cesta, kterou
razíme,“ podotkl ještě šéf městské policie.
(sol)

Městský kamerový dohledový systém se osvědčuje. Bez něho si to už
ani není dnes možné představit. Pomáhá odhalit pachatele a zajistit
důkazní materiál pro Policii ČR. Nejčastěji v případě vandalismu,
krádeží, poškození vozidel, výtržnictví, sprejerství, i různých násilných
trestných činů, napadení nebo drogových deliktů.

Dopravní podnik koupí tři nové tramvaje
MOST – Větší komfort a pohodlí budou mít už brzy cestující v tramvajové dopravě na Mostecku. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova totiž pořídí další nové tramvaje. Na tratích se objeví celkem tři.
Mostecký dopravce se rozhodl
investovat do nákupu dalších nových tramvají. V současné době
jich jezdí po Mostě, ale i v Litvínově či na trase mezi oběma městy 47. Z toho jsou tři nově pořízené, které cestující vozí bezmála čtyři roky. K nim by měly přibýt ještě další tři. „Rozhodli jsme
se pro investice do ekologické dopravy, což tramvajová doprava bezesporu je. Podařilo se nám především úspěšně vysoutěžit veřejnou
zakázku na nákup tří zcela nových tramvají a uzavřít smlouvu
s dodavatelem. Tramvaje by mohly jezdit na trasách po Mostě a Lit-

vínově již v příštím roce,“ informoval šéf Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský.
Na nákup tří nových tramvají
bude dopravní podnik čerpat dotaci, a to z programu tzv. sdružené investice ITI.
Mělo by se jednat o tři velkokapacitní. Cena jedné nové standardní tramvaje se přitom pohybuje v řádu pětadvaceti milionů
korun, v případě velkokapacitní
se pak náklady na pořízení jedné šplhají až k zhruba pětatřiceti milionům korun. „Nákup těchto tramvají považujeme za klíčový

úspěch. V dnešní době je totiž velmi těžké dotace získat a také zakázku bez problémů vysoutěžit. Je
to problém v celé republice, protože mezi výrobci panuje silný konkurenční boj. Nám se podařilo vše
vyjednat a vysoutěžit bez problémů a transparentně. Vítězem na
dodávku těchto tramvají se navíc
stala česká společnost, která vyrábí
tramvaje u nás v Čechách. Už od
tohoto výrobce tři tramvaje máme. Navíc historicky byly u nás
všechny tramvaje české a drží si
stále svou vysokou kvalitu. Pro
nás je to výhodné i z toho důvodu, že se jednodušeji komunikuje,
víme, jak funguje servis, dodávka náhradních dílů je jednodušší
a rychlejší apod.,“ vyjmenoval výhody ředitel Dunovský.

Všechny tři tramvaje by měly být plně nízkopodlažní, klimatizované a samozřejmě s wi-fi připojením. „Myslím si, že to lidé ocení, protože jsme obdrželi řadu
kladných ohlasů na naši zatím jedinou plně klimatizovanou tramvaj
v tomto létě,“ uvedl Daniel Dunovský. Tramvaje měl původně dopravní podnik získat do jara roku
2020. S velkou pravděpodobností
ale nasadí „červenožluté krasavice“ téměř o rok dříve, na podzim
2019. „Dodávka bude postupná.
Vzhledem k tomu, že se zvýšily výrobní kapacity, výrobce nám oznámil, že jsou schopni zajistit termín
dodávky v mnohem větším předstihu,“ dodal ředitel dopravního
podniku.
(sol)

Zub za zub
Až do deseti let měla krásné
dětství. S rodiči bydleli v malém domku na kraji města. Maminka s ní byla doma, starala
se o dům a zahradu. Táta pracoval v jedné místní firmě jako
hlavní účetní. Výplatu sice neměl nijak velikou, ale aby se měla rodina dobře, stačila. V deseti letech si všimla zvláštní změny.
Maminka měla často od pláče červené oči, táta byl zamlklý. Jednou jí maminka řekla, že se
táta musí na nějaký
čas odstěhovat, ale
že se vrátí. Nechápala, co se děje, až
na ni ve škole začali
spolužáci pokřikovat, že je táta kriminálník. Teprve pak
jí maminka přiznala, že tátu zavřeli. Ve firmě, kde dělal účetního, se prý ztrácely peníze z účtu.
Měl je krást její otec. Dům musely s maminkou prodat, aby zaplatila alespoň část škody, kterou měl její otec firmě způsobit. Nastěhovaly se spolu do malého bytu. Matka začala chodit
do práce. Neměla žádnou praxi, začala prodávat v jednom obchodě. Ve škole se jí děti vysmívaly, že je táta ve vězení a že je
chudá. Máma si nemohla dovolit platit jí dál její kroužky, a tak
přestala chodit na gymnastiku i na piano. Nakonec ji přihlásila do jiné školy, aby měla od spolužáků pokoj. Její dříve veselá a pohodová maminka
se změnila v nervózní vystresovanou ženu. Často na ni křičela, často plakala a často také spala, nadopovaná prášky na uklidnění. Večer sedávala sama v pokoji u knihy a vzpomínala na to,
jak se měla krásně, když byl táta
ještě s nimi. Měla mu za zlé, co
jí a mámě provedl. Neuvažovala o tom, proč to táta udělal. Věděla jen, že kdyby nekradl, mohl být s nimi a nic by se nezměnilo. Když jí bylo šestnáct let, táta se objevil opět doma. Byl to
ale jiný člověk, než jakého si pamatovala. Zlomený. Bydlel s nimi jen chvíli, pak se odstěhoval
a rodiče se rozvedli. Její máma
pokračovala ve svém způsobu
života, přes den pracovala, pak
si vzala prášky a spala. Nestarala se o domácnost ani o ni. Táta
si našel práci v jednom skladu.
Bydlel na ubytovně. Párkrát se
s ním sešla. Vždycky z něj cítila
alkohol. Neměla si s ním co říct,
přestala za ním chodit. V osmnácti letech se odstěhovala i od
mámy. Začala pracovat, našla si
malý byt. Už nechtěla poslouchat máminy věčné nářky na
zničený život a tátovy alkoholové výlevy. Jednou našli sousedé
její mámu mrtvou. Předávkovala se léky. Nenapsala žádný dopis na rozloučenou, kriminalisté
případ vyhodnotili jako nešťastnou náhodu. Jen ona věděla, že
máma už prostě neměla dál sílu žít, nikdy se nedokázala vyrovnat se změnou, které musela čelit, když jejího muže zavřeli
do vězení. Táta za ní přišel večer
úplně opilý. Měla chuť ho vyhodit, ale nakonec se rozhodla, že
ho nechá u sebe přespat. Přeci jen to byl její táta a nebyl ve
stavu, aby se sám potuloval po
ulicích. Táta jí do noci vyprávěl, jak moc miloval její mámu.
A pak jí řekl, jak to tenkrát bylo.
Jak za ním přišel jeho šéf, majitel firmy. Přesvědčil ho, aby poslal peníze na jeden z účtů, které
mu dal. Potřeboval je prý dostat
na chvíli z firmy. Pak se měly peníze vrátit na účet a nikdo by to
neřešil. Sotva peníze odešly, za-
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klepala na dveře účtárny policie.
Neměl tehdy žádný podepsaný příkaz, nikdo mu nevěřil, jeho šéf vše zapřel a peníze nikdo
nevrátil. A tak skončil ve vězení a jeho rodina v chudobě. Nejdřív to tátovi nevěřila. Měla to
jen za opilecké žvanění. Ráno mu řekla, že může za smrt
její mámy a ať odejde a už nikdy ji nekontaktuje. Bez dalších řečí šel. Později ale o jeho slovech
přemýšlela. Táta byl
poctivý chlap. Nikdy by nekradl.
A kdyby přeci, pak
by ty nakradené milióny někde musely být. Uvědomila si, že tenkrát jejího tátu podvedl majitel firmy. Rozhodla se,
že za tátou zajde a řekne mu, že
mu věří. Můžou spolu začít znovu. Na ubytovně, kde táta bydlel, byl podivný shon. Před domem stála sanita a policejní auto. Pak zjistila, že si její táta podřezal žíly. Byl mrtvý. Najednou
byla na světě sama. Měla pěkný
život, mámu, tátu a ten člověk ji
o vše připravil. Máma i táta jsou
mrtví, ona je dcerou kriminálníka, na kterou koukali vrstevníci
skrz prsty, a nemá nic. Začala na
internetu zkoumat, kdo byl tehdy majitel firmy, kde táta pracoval. To jméno znala. Podnikatel,
který kandidoval v komunálních volbách. Měl se stát starostou města. Všechno se mu dařilo. Měl pěkný dům, ženu a děti. Lidé mu věřili a dali mu své
hlasy. Firmu, kde táta tehdy pracoval, už zrušil, ale podnikal dál.
On se měl dobře a její rodiče byli mrtví. Uvědomila si, že boží mlýny sice melou, ale až moc
pomalu. Co neudělá sama, to se
nestane. Její rodina tenkrát přišla o dům, on si žije ve velké vile. Její máma se zabila, jeho žena si jezdí v drahém autě. Ona
má zničený celý život a jeho děti se naparují na soukromé škole. Každý den chodila před jeho dům. Postávala na ulici, dívala se na plot a vrata, sledovala,
kdo přijíždí a kdo odjíždí. Přemýšlela o životě. O tom, jak toho chlapa potrestat. Nechtěla ho
jen zabít. Chtěla, aby na tom byl
jako ona. Opuštěný, zničený člověk. Chtěla ho připravit o dům
a o ženu. Jediné, co nedokázala,
bylo ublížit jeho dětem. Všimla si, že děti jezdí pravidelně
jednou týdně na noc pryč. Asi
k babičce. Jeho žena zůstávala
sama doma. On se někdy vracel
až pozdě večer. Počkala, až bude žena doma sama. Pocákala
dům benzinem a zapálila. Když
z hořícího domu vyběhla žena,
vychrstla benzín i na ni a zapálila i ji. Poslouchala, jak hořící
žena křičí, jak hučí požár. Počkala, až přijedou hasiči. Neutíkala, neschovávala se. Chtěla,
aby ten chlap věděl, kdo to udělal a proč. O neštěstí se dozvěděl
nový starosta od policistů. Jeho
vila shořela a jeho žena je mrtvá. Děti naštěstí byly u jeho rodičů. Byl to profesionál. Nasadil
zděšený a smutný výraz. Sehrál
scénu opravdu věrohodně. Nikdo nepoznal, že se mu opět něco vydařilo. Měl milenku a své
ženy se chtěl zbavit. Věděla toho na něj ale příliš, rozvod by
pro něj byl nebezpečný. Ta neznámá vražedkyně mu vyřešila
svízelnou životní situaci. Zbavil
se nepohodlné ženy a za vilu, ve
které by stejně jeho milenka nechtěla bydlet, dostane peníze od
pojišťovny.
(pur)
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Nově zvolení zastupitelé Litvínova

Blíží se památka zesnulých
LITVÍNOV - Blíží se 2. listopad, den Památky zesnulých, lidově Dušičky. V tento den se mnohonásobně zvyšuje frekvence na hřbitovech.
Lidé přichází zapálit svíčku a vzpomenout si na své blízké. S tím ale
souvisí i zmatek na parkovištích před hřbitovy a nutnost prodloužit
dobu, po kterou je otevřena brána hřbitova.
V Litvínově se o bezproblémový průběh Dušiček každoročně postarají strážníci městské policie. V období od 26. října hlídky městské policie organizují parkování u hřbitova, ve stejném období tu
je také přechodně snížena povolená rychlost na komunikaci na
30 km/hod. Protože se už brzy stmívá, používají strážníci u hřbitova také světelné kužele. Technické služby Litvínov, které se o hřbitov
starají, prodlužují otevírací dobu. Rozšířená provozní doba v rámci památky zesnulých na Městském hřbitově v Litvínově je od pátku
26. 10. do neděle 4. 11. od 7 hodin do 20 hodin.
(pur)

Volák Daniel
ODS

Kanaloš Milan
ODS

Klika Martin
ČSSD

Šlégr Jiří
SNK-ED

Petružálek Jakub
SNK-ED

Bucha Petr
Litvínováci

Šťovíček Milan
STAN

Biolek Jiří
STAN

Bláhová Kamila
ANO 2011

Fedoriška Jiří
ANO 2011

Tomášová Pavla
ANO 2011

Ziegler Roman
ANO 2011

Liška Martin
ANO 2011

Rosenbaum Karel
ANO 2011

Bláha Petr
ANO 2011

Gondová Petra
ANO 2011

Šíma Rostislav
KSČM

Kroupová Radka
KSČM

Globočník Petr
Lit.DO TOHO!

Urik Daniel
Lit.DO TOHO!

Marko Filip
Lit.DO TOHO!

Javorek Adrian
STAN

Sedláčková Erika
KSČM

Silnice z Mostu...
Ê

„Očekáváme, že provoz silnice by mohl být zahájen v lednu roku 2019,“ ujistila Šárka Šmolíková. Do roku 2021 se bude za provozu provádět pěstební péče a diagnostika nové mostní konstrukce.
Kolem jezera budou moci jezdit bezpečněji i cyklisté. Město Most
tu totiž zároveň se stavbou nové silnice vybudovalo novou cyklostezku. „Cyklostezka povede podél celé komunikace na straně směrem
k jezeru, tedy v délce zhruba 8,5 kilometru. Je z asfaltobetonu a její
celková šíře je tři metry,“ uvedl Zdeněk Dundek z tiskového oddělení Magistrátu města Mostu.
(sol)

Starostové měst na Litvínovsku obhájili svá křesla
LITVÍNOVSKO – Na Litvínovsku voliči v komunálních volbách vyjádřili spokojenost s dosavadním vedením měst a obcí. V Litvínově
s osmi křesly jednoznačně zvítězilo dosud vládnoucí ANO, v Meziboří získal největší podporu dosavadní starosta Petr Červenka
a jeho ČSSD, v Lomu nejvíce hlasů voliči naházeli do uren Severočechům.cz a stávající starostce Kateřině Schwarzové.

Obce beze změn
Ani v menších obcích a městech Litvínovska se žádné zázračné změny nekonají. Současná vedení obecních radnic zvítězila v Horním Jiřetíně,
Brandově, Nové Vsi v Horách,
Hoře Svaté Kateřiny, Klínech,
Louce u Litvínova i v Mariánských Radčicích. Voliči na Litvínovsku jsou prostě s prací
svých starostů spokojeni.

Nejméně voličů
v Litvínově
Nejmenší volební účast byla v Litvínově 30,95 procent,

největší v Brandově, kde přišlo
volit 75 procent voličů.

ANO zlepšilo skóre
Oproti minulému volebnímu období si v Litvínově nejvíce polepšilo ANO 2011, které získalo o tři mandáty více
než před čtyřmi lety. „Děkujeme všem, kteří přišli k volbám a vyjádřili tím svou vůli, jakým směrem se má město dále ubírat. Jsme rádi, že téměř 32 procent voličů nám dalo
důvěru, a ocenilo tak práci zastupitelů ANO Litvínov v uplynulých čtyřech letech a zároveň

vyjádřilo podporu našemu programu. Velmi si této důvěry vážíme, zároveň ji vnímáme jako závazek a motivaci pro další
práci,“ vyjádřila se po volbách
starostka Litvínova Kamila
Bláhová.

Severočeši v Lomu
na „svém“
Severočeši.cz v Lomu zůstali na „svém“. V zastupitelstvu obsadili osm křesel. „Děkujeme voličům za jejich hlasy
a za to, že ocenili naši práci pro
město,“ uvedla starostka Kateřina Schwarzová.

Největší podpora pro
Červenku
Největší podporu ze současných starostů ve velkých městech má i nadále Petr Červenka v Meziboří, jehož ČSSD zís-

kala 42 procent všech platných
hlasů. „Děkuji všem voličům,
kteří nám umožnili další čtyři roky pracovat při město Meziboří. Jejich podporu vnímám
jako uznání za to, co se nám
v Meziboří daří dělat,“ poděkoval voličům Petr Červenka.

Skokani voleb
V každé straně se našli skokani, kteří měli větší podporu než jejich straničtí kolegové. V Litvínově se tak nejvíce
posunuli ve STAN ze sedmého a osmého místa na druhé
a třetí Jiří Biolek a Adrian Javorek. V Meziboří ze sedmého
místa na kandidátce ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ poskočila na třetí místo Lenka
Englická. V Lomu se na kandidátce ČSSD z devátého místa na dvojku posunul Miroslav
Roštejnský.
(pur)

Litvínov oslavuje sto let vzniku Československa
LITVÍNOV – Celý říjen probíhají v Litvínově oslavy stého výročí
vzniku Československa. Město se spojilo s Citadelou, litvínovskou
knihovnou a Docela velkým divadlem Litvínov a společně sestavily
program, jaký nemá v Litvínově obdoby. Koncerty střídají filmy, jarmarky, oslavy a další příležitosti pro setkávání lidí.
Třetinu z programu oslav už
mají Litvínovští za sebou. Zbývá jim ale stále ještě hodně pro
zážitky. Pro obyvatele města
zajistil Litvínov zdarma hned
tři představení. První z nich,
Opera Divas, se konala ve středu v Citadele. V pátek 19. října mohou diváci v Docela velkém divadel v Litvínově zažít
příběh o odvaze, hrdosti, vzdě-

lanosti a lásce Lucerna, který se
na českých pódiích hraje už sto
let. Vstupenky zdarma si mohli zájemci vyzvednout v informačním turistickém centru
v Litvínově, stejně jako na hudební představení Pavla Šporcla v litvínovském kostele 27. října. Městská knihovna pořádá
v průběhu října několik přednášek na téma vzniku samo-

statného Československa. Citadela na stejné téma promítá několik filmů. Unikátní bude výstava v zámku Valdštejnů
24. října Staré časy na fotografii. „Vyzvali jsme obyvatele Litvínova, aby nám půjčili fotografie
na tuto výstavu. V současné době jich máme zhruba sto padesát a stále další přibývají. Nejvíce nám jich poskytl Josef Bartoníček, který na facebooku provozuje stránku Litvínov pamětníci
a současnost. Litvínovští k nám
chodí celé září, přinesou fotografie, sednou si, povídají, vzpomínají. Máme fotografie míst, která

už vypadají jinak, četnické stanice a četníků, lidí, událostí. Takový průřez historií Litvínova.
Když bude mít výstava úspěch
a bude se lidem líbit, chceme naplánovat podobné i na další roky. Jen tematicky zaměřené. Příští rok na svatého Valentýna třeba svatební fotografie, čím starší, tím lepší,“ prozradila k jedné
z akcí Dáša Wohanková z propagace města. Hlavní program
je soustředěn na 28. října. Celodenní sled akcí završí lampionový průvod a ohňostroj ve
Voigtových sadech.
(pur)

Ženou regionu je ochránkyně
maminek s mentálním hendikepem
ÚSTECKÝ KRAJ - Vítězkou devátého ročníku prestižního ocenění
Žena regionu se za Ústecký kraj stala Marcela Dvořáčková, vedoucí
unikátního charitativního azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou.
V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti nominovaných aktivních žen kraje nejvíce hlasů.
Ocenění Marcele Dvořáčkové
předal za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek a výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu Marie Heřmánková.
„Jako muži je mi ctí ocenit práci a elán všech žen, které jsou nominované na ocenění Žena regionu. Všechny finalistky si zaslouží naše uznání za to, co dělají pro
své okolí, pro náš kraj,“ uvedl Jaroslav Komínek.
Vítězka ceny Žena regionu
v Ústeckém kraji Marcela Dvo-

řáčková jedenatřicet let pracovala ve státní správě v ozbrojené
složce. I když se mohla dále věnovat své profesi, jednoho dne
navštívila azylový dům v Jiřetíně
pod Jedlovou - Domov sv. Máří
Magdaleny Diecézní charity Litoměřice - a už tam zůstala. Domov je jediný svého druhu v ČR
určen maminkám s mentálním
hendikepem a jejich dětem. Pomáhá matkám osvojit si základní dovednosti v péči o sebe, děti i domácnost tak, aby se mohly zařadit do reálného života
a jejich hendikep je nepředur-

čil k celoživotnímu pobytu v zařízeních sociálního typu. Díky
svému nadšení a tomu, že svou
práci dělá srdcem a je pro ni posláním, se na tento domov upírá více pozornosti. Lidé, kteří

Marcelu nominovali, o ní říkají, že je velmi pozitivním a akčním člověkem. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 25.
října 2018 v Senátu Parlamentu
ČR. 		
(nov)

Marcela Dvořáková také dostala krásnou kytici.

zpravodajství
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„Íčko“ na flájské přehradě už příští sezónu
FLÁJE – Častým cílem turistů
v Krušných horách je přehrada
Fláje. Její koruna byla během
letošního léta uzavřená. Probíhá tu totiž výstavba nového informačního turistického centra
a nezbytné opravy hráze.
Od výstavby informačního centra si Povodí Ohře slibuje zvýšení povědomí obyvatel
i návštěvníků o historii regionu, obcí zaniklých kvůli výstavbě vodního díla Fláje. Turisté tu
získají informace o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v SRN.
V rámci projektu se instalují informační tabule mezi údolními
nádržemi Fláje a Rauschenbach.
Vytvoří se naučné stezky a infrastruktura cestovního ruchu.
Kvůli stavbě, jejíž náklady jsou více než deset miliónů,
byl během léta omezen vstup na
hráz. Vedle informačního centra se opravuje lávka na přehradě, hotova bude do jara a během
další turistické sezony se otevře
centrum. „Na koruně hráze přehrady probíhala oprava zábradlí na obou stranách hráze na návodní i vzdušní straně a výstavby
informačního centra Povodí Ohře. V současné době je již koruna
hráze veřejnosti přístupná, samozřejmě s omezením v místě informačního centra,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.
Lokalita vodního díla Fláje byla

7

Děkuji všem voličům ČSSD, kteří nám
v Litvínově v komunálních volbách dali svůj
hlas.
Martin Klika
Zastupitel města Litvínova za ČSSD

Zakázaný ovoce ve vinařství
TŘEBÍVLICE – Zavítejte v sobotu 13.9. do Vinařství Johann W v Třebívlicích a zakončete OpenAir sezónu s kapelami Zakázaný Ovoce,
Toxic People a By The Way!
Nebude chybět skvělé víno, domácí občerstvení a vytápěné posezení ve stanech Začátek v 16 hodin. VSTUP ZDARMA!
(nov)

Zájem o přehradu Fláje potvrdili turisté v roce 2015, kdy v rámci zahájení turistické sezóny otevřelo Povodí
Ohře přehradu veřejnosti. Navštívilo ji tehdy sedm tisíc lidí.
vybrána pro jeho největší frekvenci návštěv, ať už oficiálních
či neoficiálních, organizovaných či neorganizovaných. „Výstavba informačního centra by
měla být dokončena v listopadu.
Bude následovat vybavení informačním materiálem. K přehradě
jezdí turisté celý rok – v zimě na
běžkách, na jaře pěšky a v létě na
kole. Infocentrum bude fungovat celý rok, převážně ho obslouží naši zaměstnanci, na léto budeme přijímat brigádníky,“ doplnil Jan Svejkovský.
Flájskou přehradu nijak významně neohrozila ani letošní
sucha. „Suché léto způsobilo postupný plynulý pokles hladiny vo-

dy v nádrži. Ve srovnání s jinými suchými lety 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,“ prozradil
mluvčí Povodí Ohře.
K atraktivitě okolí flájské
přehrady přispěje také naučná stezka, kterou v této oblasti
budují Lesy ČR. Dokončená by
měla být také letos na podzim.

Stezka vede z Louček na Dlouhou Louku, podél plotu obory
k přehradě a jihobřežní cestou
na Klíny. Výhradně pro pěší bude určena odbočka na Loučnou.
Na stezce budou naučné informační tabule, odpočívadla a vyhlídkové prvky. Trasa cesty Jezdecká mezi Litvínovem a Vodním dílem Fláje kopíruje současné lesní cesty, změnil se tak
povrch cesty ze štěrkového na
asfaltový. Součástí této stezky
je i odbočka na vrch Loučná, ta
se v dolním úseku vyštěrkuje.
Všechny turistické prvky a doplňky pro děti jsou z přírodního
materiálu blízkého lesnímu prostředí, většinou ze dřeva. (pur)

Sylva Prchlíková vystavuje v zámku Valdštejnů
LITVÍNOV – Litvínovská malířka Sylva Prchlíková slaví letos kulaté
jubileum. Nejen sobě k výročí nadělila dárek. Obdivovatelé nejen
naivního umění litvínovské výtvarnice mohou zamířit do zámku
Valdštejnů. Od 10. října do konce roku se zde koná výstava jejího
díla.
V Litvínově žije Sylva Prchlí- tomuto tématu věnovala intenzivková již 56 let. Malování, svému ně. Ráda vzpomíná i na starý Litkoníčku, se naplno začala věno- vínov, kde prožila své dětství a věk
vat po roce 2000. První výsta- dospívání. Dnes se ohlíží za svou
vu měla v Litvínově a následova- tvorbou, vystavuje obrazy, které
ly další nabídky k vystavování. Je malovala s láskou a radostí. Celpamětnicí starého Mostu a tak se kový přehled její bohaté tvorby

Sylva Prchlíková slaví letos kulaté jubileum.

Výstava i katalog jsou pro návštěvníky připraveny v zámku
Valdštejnů v Litvínově, a to od 10. října až do konce roku
2018.

najdete v katalogu obrazů. Můžete ho spolu s díly koupit během výstavy na zámku Valdštejnů, nebo v informačním turistickém centru DAKH v Litvínově.
„V zámku Valdštejnů vystavujeme do konce roku průřez dílem
litvínovské malířky a výtvarnice.
Do jejího výtvarného repertoáru
patří nejen malba, ale i sochařská a keramická tvorba, dále pak
v poslední době též malba na porcelán,“ zve na výstavu Dáša Wohanková z propagace města.
Sylva Prchlíková se zúčastňuje také výtvarných salonů,

workshopů, aukcí filmových
klapek ve Zlíně, sochařských
sympozií v Boleboři, malířských setkání v Mostě na Benediktu a mezinárodních porcelánových sympozií v Dubí.
Spolupracuje s Docela velkým
divadlem v Litvínově jako výtvarnice kulis, rekvizit a kostýmů. Ilustrovala několik knih
pro děti a za svá díla získala řadu ocenění. Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v celém světě – Japonsko,
Kanada, USA, Anglie, Francie,
Německo, Dánsko.
(pur)

Přeložka horkovodu proběhla o dva dny rychleji i díky teplárně
Vršanská uhelná a.s. by touto
cestou ráda poděkovala všem,
kdo se podíleli na úspěšné přeložce horkovodu v prostoru
takzvaného Hořanského koridoru. Jsme si vědomi toho, že
přesunutí termínu přeložky na
konec září způsobilo některým
lidem potíže, protože na nezbytně nutnou dobu bylo nutné přerušit dodávky tepla především do Mostu, a to právě
v době, kdy přišly první stude-

né dny. Všem se proto za vzniklé nepříjemnosti omlouváme.
Díky vstřícnosti a výborné
spolupráci se společnostmi Severočeská teplárenská a United
Energy se nám však následně
podařilo zkrátit termín odstávky ze čtyř na pouhé dva dny.
První teplá voda tak dorazila
k odběratelům už ve středu večer namísto avizovaného pátku.
K přepojení horkovodu mělo původně dojít během srpna,

kdy by se přerušení dodávek
tepla a teplé vody dotklo obyvatel jen minimálně. Vzhledem
k rozsahu prací, které v Hořanském koridoru probíhají,
a také s ohledem na bezpečnost
a hladký průběh celé akce, bylo
nakonec nutné její realizaci posunout zhruba o měsíc.
Přeložky inženýrských sítí v tzv. Hořanském koridoru
jsou projektem, který se připravoval několik let a svým rozsa-

hem a unikátností je velmi náročný. Pro Vršanskou uhelnou
se jedná o stěžejní akci, která
umožní pokračovat v těžbě na
lomu Vršany i v následujících
letech, a udržet tak stovky pracovních míst v regionu i stabilní dodávky uhlí všem našim
partnerům až k horizontu roku 2050.
Gabriela Sáričková Benešová
Mluvčí skupiny Seven Group

Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

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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V Litvínově se rozmáhají dětské rvačky
LITVÍNOV – Domluvené rvačky, zloději v dětském věku, přepadení,
která mají na svědomí dvanáctiletí. To je realita posledních týdnů
v Litvínově.
Hlouček dětí před základní školou. Skončilo vyučování, ale děti nejdou domů. Bude se tu totiž dít něco zajímavého. Dva spolužáci se domluvili,
že si spolu vyřídí účet z minulosti. Rvačka mezi dětmi nebyla nikdy nic mimořádného. Tentokrát se ale musí kvůli agresivitě účastníků zapojit strážníci.
Z dětských skupinek domluvené rvačky přerůstají až do bojůvek mezi mladými lidmi. „Už
žáci základních škol si vyřizují spory domluvenými rvačkami.
A není to jen doménou chlapců.
U jedné základní školy se takto popraly dokonce i dvě dívky,“
uvedl velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.
Do domluvených skupinových rvaček se zapojují i dospělí. Během jednoho víkendu tak

strážníci řešili dvakrát incidenty v Horním Jiřetíně, kam přijela skupina mladých lidí z Litvínova na domluvenou rvačku
s mladými z Horního Jiřetína.
Strážníci a policisté museli obě
skupiny od sebe oddělit a Litvínovští pak odešli pod jejich dohledem do svého města. „Na situaci u základních škol dohlíží
asistentky prevence kriminality,
které nám v těchto situacích významně pomáhají. Několikrát se
jim podařilo včas zachytit mezi žáky signály o chystaných střetech a strážníci tak mohli včas reagovat na chystané potyčky a zabránit jim“ doplnil Zdeněk Urban.
Domluveným rvačkám se dá
důslednou kontrolou a prevencí
u základních škol předejít. Horším problémem jsou děti, které

do Litvínova jezdí z Mostu krást
a nebojí se ani přepadávat své
vrstevníky.
„Policisté z obvodního oddělení
v Litvínově evidují dva případy,
ve kterých figurují jako podezřelí
nezletilé děti. Konkrétně letos 30.
září ve večerních hodinách využil podezřelý v ulici Valdštejnská
nestřeženého okamžiku a poškozenému vytrhl
z ruky peněženku s finanční hotovostí a platební kartou, škoda byla vyčíslena
na 1 600 korun.
Případ prověřujeme jako přečiny krádeže a neoprávněné opatření,
padělání
a pozměnění platebního prostředku. Druhý případ, který policisté prověřují,
Zdeněk Urban

se stal 25. září v Litvínově v ul.
Podkrušnohorská, kde podezřelý
nezletilý řekl poškozenému, aby
mu dal peníze, ten vyndal peněženku a podezřelý mu z ní odcizil
150 korun. V souvislosti s těmito případy se litvínovští policisté
více zaměřují na lokality, kde ke
krádežím došlo, aby přítomnost
hlídek působila i z preventivního hlediska. Úzce spolupracujeme jak s městskou policií, tak
i s místně příslušnými odděleními
sociálně-právní
ochrany dětí.,“
uvedl mluvčí Policie ČR Daniel Vítek. V obou
případech strážníci pachatele
dopadli a předali PČR.
(pur)

Bukvice se smí sbírat jen s povolením!
SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

LITVÍNOV – S nájezdem sběračů lesních plodin se potýkají majitelé lesů kolem Litvínova. Titěrná a dlouhotrvající práce, při které je
potřeba vybírat ze spadaných listů buků kilogramy malých bukvic,
neodrazuje skupinky zejména obyvatel Janova. Za pár stovek jsou
ochotni trávit v lese hodiny. Neodrazuje je ani náročnost sběru, ani
jeho nelegálnost.
Za jeden kilogram bukvic
mohou sběrači dostat až dvě
stě korun. Musí to ale být bukvice sebrané na konkrétním
místě a s povolením majitele
lesa. „Podle Zákona o lesích je
mimo jiné zakázáno sbírat se-

mena lesních dřevin. Povolení ke sběru vydává pouze vlastník nebo správce, tedy například lesní správy Lesů ČR, které zastupují vlastníka, tedy stát.
Stejně postupují i další vlastníci
lesů. Sběrači se musí policii ne-

bo lesní stráži prokázat povolením ke sběru. Prohřešek proti zákonu řeší tradičně policie.
Bukvice se vykupují, ale má to
svá pravidla – pokud by někdo
chtěl sbírat semena, musí se obrátit na nejbližší lesní správu
LČR, která mu určí lesní porost,
ve kterém bude sbírat, a stanoví
cenu. O bukvice nasbírané například v parcích zájem nemáme, to je spíš krmivo pro zvěř,“
vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva
Jouklová.

Na zákon narazili i sběrači z Janova. „Skupiny lidí, kteří v lese u Zátiší sbírali bukvice,
si všimli strážníci. Lidé měli u sebe nasbíráno zhruba 5 kilogramů bukvic. Neměli ale povolení
od lesního správce ke sběru těchto lesních plodů určených pro výsadbu. Strážníci jim proto nasbírané bukvice zabavili a předali je
vlastníkovi lesa. Skupinku poučili o lesním zákonu,“ prozradil
velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban.
(pur)

„Vše o životě po životě“ v Citadele
LITVÍNOV – Citadela Litvínov uvede ve středu 17. října v Café Baru
Citadela projekci dokumentárního snímku režiséra Dalibora Stacha
– „Vše o životě po životě“, na kterou bude navazovat přednáška autora.
Dokument je vyprávěním lidí,
kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět.
Obsahuje nejen průběh prožitku,
ale celkovou změnu, kterou těmto lidem klinická smrt do života
přinesla. Změnu vnímání svého
okolí a světa. Pochopení, že nic se
neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás
brzdí, jsme my sami.
Přednáška pojednává o filosofickém přesahu fenoménu klinic-

P

ké smrti, je proložena vyprávěním
z natáčení, o setkání s Milošem
Formanem a dalšími zajímavými lidmi. Po skončení přednášky
bude také možné knihy Dalibora
Stacha zakoupit. Začátek v 18 hodin, vstupné: 100 Kč. Vstupenky
k zakoupení v pokladně Citadely
s možností rezervace on-line na
webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky na
čísle 476 111 487.
(nov)

orušené paragrafy

Požár odpadků
MOST – V nočních hodinách
při kontrolní činnosti v ulici Obránců míru zjistila hlídka
městské policie, že pod schody
ke kinu Kosmos hoří komunální odpad. Strážníci hořící odpad
začali hasit a na pomoc přivolali
Hasičský záchranný sbor, který
požár dohasil. Případem se nyní zabývá Policie ČR.

Pomatený muž
MOST – Na linku 156 se
ozval muž, který tvrdil, že se nachází v ulici Bělehradská, pořád
ho někdo pronásleduje a neví,
kdo to je. Na místo proto strážníci vyslali hlídku, která se spojila s oznamovatelem. „Muž
před strážníky pořád dokola opakoval, že se něčeho obává a byl
dost nesoustředěný. Strážníci
proto přivolali záchranku a asistovali při převozu muže do nemocnice na psychiatrické odděle-

ní,“ popsal případ Vlastimil Litto
z Městské policie Most.

Nepořádek u popelnic
MOST – Další případ hromadění nadměrného odpadu u kontejnerů na komunální odpad řešili mostečtí strážníci a to na základě anonymního oznámení.
Hříšník odkládal k popelnicím
nábytek v ulici Maršála Rybalka.
„Policistům se podařilo zjistit osobu, která zde odložila stůl a část
staré skříně. Muž za tento přestupek byl projednán v příkazním řízení a nábytek odnesl zpět do místa bydliště,“ upozornil Vlastimil
Litto z mostecké městské policie.

Vloupačka během
spánku
MOST – Skupina osob se vloupala do přízemního bytu v ulici
Čsl. armády. Strážníci se na místě spojili s oznamovatelem, kte-

rý označil uvedený byt a popsal
pachatele a směr útěku. Hlídka
městské policie zjistila, že u okna přízemního bytu jsou postavené schůdky a okno je nepoškozené. O této události vyrozuměli majitelku bytu, která spala. Na
místo byla také přivolána hlídka
Policie ČR.

Roztržka v baru
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z výtržnictví dva
muže ve věku 29 a 31
let, oba z Litvínova.
Po předchozí slovní
rozepři měli napadnout jiného muže.
Ke sporu došlo v baru v Litvínově, poté
na ulici před barem
měl mladší napadnout poškozeného,
starší ho poté povalil na zem a násled-

ně oba obvinění poškozeného bili pěstmi. Napadenému se podařilo vrátit do baru, před barem
se dvojice dostala do konfliktu s dalším mužem, který se zastal poškozeného. Mladší z dvojice obviněných poté udeřil do
projíždějícího vozidla taxi služby.
Devětadvacetiletý Litvínovan byl
již v minulosti pro výtržnost opakovaně potrestán soudem. Dvojice mužů je stíhána na svobodě.

Zatoulané kotě
MOST – Městská policie Most našla v ulici Pionýrů zatoulané kotě. Strážníky k opuštěnému
zvířeti zavolal občan,
který ho předal hlídce. Ta kotě umístila
do útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích.
(sol)

zpravodajství
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Nově zvolení zastupitelé Meziboří
Pavel Kopecký

Jan Novák

Lenka Englická

Tomáš Petrmichl

ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ

ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ

ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ

ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ

Libuše Karbanová
ČSSD

Dušan Kovač
ČSSD

Antonín Hurt
Tomio Okamura (SPD)

Ján Vojtek
ČSSD

Miroslav Dienelt
ČSSD

Petr Vršecký
KSČM

Olga Francová

Denisa Poživilová

Strana svobodných občanů

Strana svobodných občanů

Oldřich Malý
ČSSD

Petr Červenka
ČSSD

Jaroslav Neubert
ČSSD

Kraj udělil Ceny za společenskou odpovědnost
ÚSTECKÝ KRAJ - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jednu z možností ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu. Snaží se ocenit
subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají jak v oblasti sociální,
životního prostředí nebo v ekonomické sféře. Letos proběhl již 4. ročník soutěže a podle vzrůstajícího počtu přihlášených se těší stále větší
oblibě.

Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců: AGC Automotive Czech
a.s., Severočeské doly a.s., Unipetrol RPA, s.r.o.

Nejvyšší ocenění v kategoriích získaly:
Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců: AGC Automotive
Czech a.s.
Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců: SPOLCHEMIE – Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců: Adler International, a.s.
Veřejný sektor – ostatní: Základní škola Měcholupy
Veřejný sektor – obce: Statutární město Most

Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců: Adler International, a.s.
Advantage Consulting, s.r.o., Bar Černý Anděl, C111 s.r.o., biorestaurace Zahrada, Daniel Šimandl Blesk Š&Š, Good Sailors s.r.o., Grid Consulting & Trading s.r.o., KONE Industrial – koncern s.r.o., Reklamní agentura Daniel s.r.o., Svatební salon Delta, s.r.o., Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Videobydlení, s.r.o., VVV MOST s.r.o.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST (bez ohledu na pořadí):

Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců: ARMEX GROUP s.r.o.,
CENTROPOL ENERGY, a.s., Lovochemie, a.s., Mondi Štětí a.s., SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., TRCZ s.r.o., UPC
Česká republika, s.r.o.

Veřejný sektor – ostatní: Dětská organizace Zálesák Most, z.s., Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením Ústí nad Labem p.o., HOSPIC v Mostě o.p.s.,
K srdci klíč, o.p.s. Kamarád – LORM, p.o, Mateřská škola Jeřabinka,
pracující na principech
waldorfské pedagogiky,
Městské divadlo v Mostě,
spol. s.r.o., Oblastní muzeum v Mostě, p.o., Obrnické centrum sociálních
služeb, příspěvková organizace, Sedmikráska Žatec z.s., Střední odborná
škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.,
VOŠ, SPŠ a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf,
příspěvková organizace,
Základní škola Jirkov, Základní škola Měcholupy,
Základní škola Ústí nad
Labem, p.o.
Veřejný sektor – obce:
obec Bečov, obec Patokryje, město Štětí, statutární město Most

Ceny za společenskou odpovědnost předával vyznamenaným krajský radní Martin Klika (vlevo).

Speciální čestné uznání:
AGC Flat Glass Czech
a.s., člen AGC Group
(nov)

Meziboří je na zimu dobře připraveno
MEZIBOŘÍ – Zatím sice meteorologové stále předpovídají babí léto,
už v listopadu může napadnout první sníh nebo začít mrznout. Mezibořské technické služby jsou na zimu připraveny už dnes.
Na ledovku mohou v Meziboří použít 75 tun posypové soli a 50 tun písku a štěrku.
Ke vchodům bytových domů
mohou rozmístit dvě stě desetikilových pytlů se solí. „Technika, která bude zabezpečovat
zimní údržbu, bude do zimního období po technických kontrolách,“ slíbila vedoucí odboru
majetku výstavby a životního
prostředí Gabriela Soukupová.
Mezibořské technické služby
disponují traktorem Zetorem
s pluhem, velkým posypovým
vozem s pluhem, na který v listopadu dostanou ještě novou
nástavbu, dvěma malými posypovými vozy s pluhem, kolovým nakladačem na úklid a nakládku sněhu, smykovým nakladačem na úklid a nakládání
sněhu z parkovišť a jinak nedostupných míst ve městě, vozem
pro odvoz sněhu z města a dvě-

ma ručními sněhovými frézami na odklízení sněhu z chodníků, parkovišť a sněhových bariér. „Všichni zaměstnanci, kteří

se budou podílet na zimní údržbě, jsou proškoleni. Od 1. listopadu nebo podle povětrnostních
podmínek bude vyhlášena pohotovost pro zaměstnance,“ dodala Gabriela Soukupová. Zimní údržbu bude zajišťovat sedm
řidičů pro strojní údržbu a dva-

náct dělníků pro ruční údržbu.
Technické služby města Meziboří zabezpečí také vánoční
výzdobu města, instalace bude zahájena začátkem listopadu
2018 tak, aby byla do 1. prosince 2018 plně funkční.
(pur)

Přijmeme do našeho týmu:

kuchaře
číšníka / servírku
pomocnou sílu do kuchyně
uklízečku
Práce v příjemném prostředí
Bližší informace u pana Svobody
Telefon: 724 549 386

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■■Prodám

přívěsný vozík, malá
kola, nové pneu, dvojitá listová
pera, plocha 100 x 150 cm, nevyužitý. Cena 4 000 Kč. Telefon: 603
958 187
■■Komplet mlýnek na maso značky Dorket 22, motorový pohon 380
V s převodovkou. Osazeno na stole
76 x 45 x 115 cm, vertikální poloha

12. října 2018
motoru, výška 140 cm. Cena 2 000
Kč. Telefon: 728 102 013
■■Prodám 2 ks interiérových skleněných dveří (světle hnědý dekor
olše), rozměr 70 cm – levé. Cena dle
dohody. Telefon: 607 784 645
■■Prodám vosk na výrobu svíček
ze zbytků svíček, čistý v kostkách,
mám i další zajímavou nabídku. Telefon 720 250 192.
■■Prodám kamna na dřevo značky Kovotherm, celokovový válec
průměr 60 cm, délka 50 cm, vývod
kouře 11 cm, 7 sacích otvorů dole,
7 výfukových nahoře, bezroštové
spalování. Cena 1 600 Kč. Telefon:
728 102 013
■■Prodám sedací soupravu
1 a půl lůžka, rozkládací s úložným
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále prodám 4x zimní pneu na disku (4 až
5 mm) 205/65/R15, cena 1.000 Kč.
Telefon 606 151 598.

zpravodajství/inzerce

■■Prodám 2 zelené pláště do deště vel. XXXL a L, jsou na zip, 150 Kč
za jeden kus, originál zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám bazén Bestway s filtrací, rozměry 3,66 x 0,76 m, nový,
originál zabalený. Cena 1 800 Kč.
Telefon: 604 740 186
■■Prodám kola BMX20, Olpran
Buddy a Twister Red Fox. Levně.
Foto e-mailem na vyžádání. Telefon: 773 108 943
■■Prodám posilovač břišních svalů. Cena 500 Kč. Telefon: 723 085
088
■■Potravinovou pomoc můžete
darovat na adresu v Mostě: P. J. Vítek, ul. Rozmarýnová bl. 546, vedle
14. ZŠ, 12. patro.
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
■■Žena 32 let, momentálně ve VT
(10/2019), hledá muže do 55 let
na vážný vztah z okolí Mostu. ZN:
kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.
■■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.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato

po STK,
emise, pojištění – 10. 5. 2018 +
letní i zimní kola. Cena 50 000 Kč –
rychlé jednání – sleva. Most.
T: 736 164 363, 608 205 053
■■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

72 hodin aneb „Pomozte studánkám“
hou tradici. Přitom s jejich
údržbou či obnovou může do
jisté míry pomoci každý z nás.
Tipy na studánky, které poči úprava okolí studánek Borisko- třebují pomoci, najdete na
va a Stříbrný pramen, které letos stránkách projektu https://
v projektu Toma Živé studánky www.72hodin.cz/2018/p/113.
nedosáhly na vítězství – tudíž ne- Domluvte se s kamarády a přibyly renovovány. Projekt je určen hlaste v rámci akce „72 hodin“
dětem i rodičům, mladým lidem, svůj vlastní projekt vyčištěneziskovým organizacím, ale ní a uklizení studánky, kterou
i neformálním skupinám a jed- znáte. Nebo se můžete přihlásit
notlivcům. Studánek u nás za po- jako dobrovolník a připojit se
slední století rapidně ubylo. Jsou k již zaregistrovanému projekprvním ukazatelem nelichotivé- tu. Studánek je v České repubho stavu podzemních vod a důle- lice evidováno téměř pět tisíc.
žitou součástí vodních ekosysté- Pozornost věnují studánkám
mů. Jsou ale také malebným a ro- nejen ochránci přírody, ale
mantickým doplňkem přírody, v posledních letech se do jekterý má na českém území dlou- jich postupné obnovy a údržby
zapojuje nejen stále více lidí, ale i obcí
www.72hodin.cz/2018/
a firem.
(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ - O víkendu se koná dobrovolnická akce „72 hodin“.
Dobrovolníci po celém Česku se od čtvrtka 11. října až do neděle 14. října do 12 hodin mohou zapojit do čištění a úpravy studánek.
V rámci tohoto projektu v Ústeckém kraji proběhne vyčištění

Boriskova studánka

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978

Studánka Stříbrný pramen

Mostecko 1918 – Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen
Oblastní muzeum zve na mimořádnou výstavu
MOST – V Oblastním muzeu v Mostě se ve čtvrtek 18. října od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy MOSTECKO 1918 - VZNIK ČSR A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN.
Výstava reflektuje významné jubileum sta let od konce první světové války a vzni-

ku Československé republiky.
Jejím cílem je veřejnost seznámit s málo známými okolnost-

mi událostí října až prosince
1918 na Mostecku s mírným
přesahem do zbytku Ústeckého kraje a s fenoménem provincie Deutschböhmen. Rok
1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který
ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt
tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých
kontrastech, ať již
se jednalo o české
Louny, německý
Chomutov či národnostně smíšený Most. Výstavy
také reflektují fenomén provincie
Deutschböhmen,
pokus
českoněmecké
politické
reprezentace zůstat součástí poválečného Rakous-

ka, i následnou reakci mladého
Československa.
Výstava se uskuteční pod patronací Ústeckého kraje v rámci projektu „1918 Chomutov Most - Louny. Tři města – tři
osudy“, který propojuje tři výstavy: „Velká válka a naše legie“
v Oblastním muzeu v Chomutově - do 11. 11. 2018, „Legionáři Lounska za samostatnost
Československa“ v Oblastním muzeu v Lounech – do
25. 11. 2018, „Mostecko 1918.
Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“ v Oblastním muzeu v Mostě - 19. 10. 2018 - 31.
3. 2019. Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech
třech muzeí je ale činnost
a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska,
Mostecka a Lounska. Na projektu spolupracovaly dále Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv
akademie věd ČR, v.v.i.
(nov)

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Lukáš Staněk
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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
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Česká lvíčata jsou mistry světa, čtveřice je z Mostu
Praha – Uplynulý týden od čtvrtka do neděle probíhal v Praze premiérový světový šampionát hráčů do 21 let v malém fotbale. Skvělou vizitkou mosteckého malého fotbalu se stala skutečnost, že do
konečné nominace na tento turnaj pronikla hned čtveřice mosteckých zástupců. A co je ještě cennější, tito hráči rozhodně nepatřili do
druhého výkonnostního sledu, ale naopak na nich výkon národního
týmu stál.
Most na šampionátu zastupovali Václav Šlégr, který od samého počátku obsadil pozici jasné brankářské jedničky a v některých fázích vyrovnanějších
zápasů to byl především on,
kdo držel české naděje nad vodou. Dále Lukáš Haspra, s kapitánskou páskou, působil v první obranné dvojici a až do svého zranění patřil k základním
stavebním kamenům defenzivy.
Trojici mosteckých hráčů doplňoval Daniel Kasal, který měl
naopak na pozici hráče základní pětky na starosti ofenzivní
část českého výkonu a v tom byl
nadmíru úspěšný.
Česká
republika
hrála
v základní části s týmy Japon-

ska, Kolumbie a Švýcarska. Japonsko Češi porazili přesvědčivě 7:1. Stejně přesvědčivě zdolali
i Kolumbii a po výhře 5:0 již byli jistými postupujícími. Základní skupinu uzavřel koncert proti
Švýcarsku v poměru 9:0.
Ve čtvrtfinále vyzvali Maďarsko, které porazili až po penaltovém rozstřelu 3:2. A právě
v tomto utkání se zranil Haspra,
který do dalších bojů už nezasáhl. V těžkém semifinále se český
tým střetl s Itálií, kterou nakonec těsně 2:1 přehrál a postoupil do finále.
V něm je vyzvalo ve federálním derby velmi silné Slovensko. Byť Češi vedli po zásazích
Kasala a Fejla již 2:0, dokázali

v tomto finálovém
utkání Slováci korigovat na 1:2 a zejména ke konci zápasu Čechy drtivě
svírali a hnali se za
vyrovnáním. Nakonec na ně ale nedosáhli, když zejména
v této fázi exceloval
mostecký gólman
Václav Šlégr, a česká
lvíčata se tak vyrovnala mužské A reprezentaci, když si
rovněž pověsila na
krk z MS kov nejcennější.
Druhé
místo obsadilo ve finále poražené Slovensko a třetí místo
brala Kolumbie.
Všichni tři hráči
v řadách reprezentace jasně vyčnívali, a pokud bylo zmiňováno úspěšné ofenzivní představení Daniela Kasala,
tak je třeba dodat, že se stal nej-

Další domácí utkání sehrají hokejisté extraligového HC Verva Litvínov netradičně v sobotu 20. října. Navíc ještě v netradičním čase,
a to od 15 hodin. Jejich soupeřem v duelu 11. kola bude
celek Sparty Praha.

Lvi nastoupí proti
Děčínu
Druholigový

„Náš termín je jistý. Zájemci
si už mohou na našich webových
stránkách zakoupit e-vstupenky,“
potvrdila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.
Autodrom už dříve zveřejnil i termín dalšího významného podniku sezony 2019. Je
jím prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů
ADAC GT Masters. Na úspěšnou letošní dubnovou premiéru
v Mostě naváže tentokrát víkend

17. až 19. května. „O dalších závodních sériích, které pro příští sezonu chystáme, budeme informovat v následujících dnech,“
doplnila Svobodová.
Letos se stal už potřetí vicemistrem Evropy FIA ETRC český jezdec z týmu Buggyra Adam
Lacko. Loni si vychutnal svůj
premiérový triumf, titul šampiona se mu ale obhájit nepodařilo. Proti byl německý matador
a nyní už pětinásobný evropský
šampion Jochen Hahn.

Kalendář FIA ETRC sezony
2019 zahrnuje závody na osmi
evropských okruzích, na nichž
se jelo i letos. Promotér však připravuje i překvapení. „Usilujeme
v příštím roce o zařazení i devátého závodního víkendu, a to na
dobře známém a náročném okruhu. Jeho jméno zveřejníme později, stejně jako přesný termín. Zatím připadá v úvahu květen nebo
červen,“ píše se v prohlášení společnosti ETRA. Nově vložený závodní víkend buď sezonu 2019
odstartuje, nebo jej pořadatelé zařadí jako druhý v pořadí
po zahajovacím podniku v italském Misanu. Finále šampionátu, stejně jako letos, obstará závod ve španělské Jaramě. Pořadí
si pak proti letošnímu roku prohodí okruhy Nürburgring a Slovakia Ring. Předběžný kalendář
závodů FIA ETRC 2019:
Misano (Itálie) - 25. a 26.
května. Místo konání bude zveřejněno později – 11. a 12. května nebo 8. a 9. června. Hungaroring (Maďarsko) – 22. a 23.
června. Slovakia Ring (Slovensko) - 6. a 7. července. Nürburgring (Německo) - 20. a 21. července. Most (Česká republika) 31. srpna a 1. září. Zolder (Belgie) – 14. a 15. září. Le Mans
(Francie) – 28. a 29. září. Jarama (Španělsko) - 5. a 6. října.
(fou, jak)

Verva jede, klopýtla sice s Třincem,
ale Hradec ji nezastavil
Litvínov – Verva začala sezonu s vervou. Po osmi odehraných zápasech má na svém kontě sedm vítězství a jedinou prohru. Minulý
pátek se jí nepovedlo domácí utkání s Třincem, které prohrála 0:2,
ale chuť si její hráči spravili v nedělním duelu se silným a do té doby
vedoucím Mountfieldem HK. Ten nakonec po zdařilém obratu porazili 2:1, brankami Lukeše a Hübla.
„Na utkání jsme se svědomitě připravovali, chtěli jsme něco udělat se vstupy do utkání,
s prvními třetinami, které nám
moc nešly. Dnes se nám vstup
do utkání povedl, pak nám tedy výborně hrající Mountfield
odskočil do vedení, ale musím
pochválit kluky. To utkání odpracovali naplno a šli jsme si
za vítězstvím. Myslím si, že
jsme pro vítězství dnes udělali všechno, ale na druhou stranu si myslím, že divák, který za-

vítal na stadion do Litvínova
nebo měl možnost utkání sledovat, tak bylo vidět, že utkání
mělo náboj. Byl to výborný hokej a my jsme samozřejmě rádi,
že se nám podařilo urvat vítězství. Samozřejmě, že je důležité,
abychom si odpočinuli a připravili se na další utkání, protože
je důležité jít utkání od utkání
a držet se cesty, kterou jsme si
nastavili,“ řekl po skončení zápasu trenér domácích Radim
Skuhrovec.

HC Verva Litvínov –
Mountfield HK 2:1 (0:0, 1:1,
1:0). Branky a nahrávky: 37.
F. Lukeš (Myšák, Strejček), 42.
V. Hübl (F. Lukeš, Petružálek)
– 24. Cingel (R. Pavlík). Rozhodčí: Pavlovič, Pešina – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 5 024. Střely na branku: 17:21. Sestava
HC VERVA Litvínov: Janus
– Hunkes, Šesták, Ščotka, L.
Doudera, Romančík, Trávníček (C), Strejček – Petružálek
(A), Gerhát, J. Černý – Myšák,
V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, Matoušek – Jurčík, Řehoř, M. Havelka. Trenéři: Milan Razým, Radim
Skuhrovec.
(jak)

hokejový

tým Mostečtí Lvi se v sobotu 13. října opět představí na
domácím ledě v A – BENET
aréně. Od 17.30 hodin naproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem MS. Nezanedbatelně je pak pod celkovým
úspěchem podepsán ještě je-

den mostecký zástupce, a to Lukáš Ondroušek na pozici lékaře
– maséra týmu.
(jan, jak)

Most pochopitelně nechybí v kalendáři
závodů trucků na rok 2019
Most - European Truck Racing Association (ETRA), promotér evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing
Championship (FIA ETRC), zveřejnil předběžný kalendář závodů pro
nadcházející sezonu 2019. Také v příštím roce se domácí fanoušci
mohou těšit na tradiční závodní víkend Czech Truck Prix na mosteckém autodromu, který truckerské týmy přivítá už posedmadvacáté,
a to ve dnech 30. srpna až 1. září.

Na extraligu
netradičně už
v sobotu

stoupí proti hostujícímu HC
Děčín.

Házenkářky přivítají
celek Poruby
Další utkání MOL ligy
v házené žen čeká populární
celek Černých andělů v sobotu 13. října. DHK Baník
Most bude hrát na své domácí palubovce s týmem Sokola
Poruba. Utkání začíná v tradičním čase, tedy v 18.00 hodin.

MFK se střetne
s Olympií Březová
Do utkání dalšího kola fotbalové divizní skupiny
B nastoupí hráči Mosteckého FK na domácím hřišti již
tuto sobotu, tedy 13. října od
10.15 hodin. Jejich soupeřem
bude celek Olympie Březová.

Lvi tentokrát rozsápali Trutnov

Most – Po vysokém vítězství nad hostujícími Klatovy (9:1) čekal
tým druholigových hokejistů týmu Mostečtí Lvi další soupeř v domácím prostředí, a sice HC Trutnov. Hosté, kteří mají ve svém středu
zkušeného matadora Vojtěcha Kubinčáka, nakonec odjeli s prázdnou, když prohráli 5:3.
Mostečtí Lvi – HC Trutnov 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). Branky a nahrávky:
4. Mical (Fučík), 16. Kýhos (Hrdlička, Mála), 22. Mical (Nedrda, Bakrlík),
34. Mála (Hrdlička), 38. Mical (Fučík, Bakrlík) – 25. Kalla (Ukhin, Bezděk), 42. Fedulov (Kubinčák, Ukhin), 44. Semorád (Martinec). Sestava
Mostečtí Lvi: Hanuljak - Urbánek, Polák, Kunrt, Havlůj, Fučík, Sklenička, Kuncl – Hrdlička, Bakrlík, Kýhos, Böhm, P. Přeučil, V. Nedrda, Mical, J. Čmolík, Mála, T. Nedrda. Trenér: Kamil Kašťák.
(jak)

Baník Souš zajíždí
do Brandýsa
Aktuálně sedmý tým divizní tabulky, fotbalisté Baníku Souš, se o víkendu
představí na hřišti soupeře.
V sobotu 13. října dopoledne od 10.15 hodin odehrají
utkání na hřišti v Brandýsu
nad Labem.
(jak)
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Zažijte Krušky
Krušné hory nabízí turistům celou řadu atraktivních zážitků, rozmanitou přírodu a minulost, která dala Kruškám šanci na zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO. Krušné hory jsou lákavým cílem turistů na jednodenní výlety i vícedenní dovolené. Stačí se jen rozhodnout a zažít Krušky.

Chceme na seznam UNESCO
Krušné hory mají šanci, že se dostanou na Seznam světového dědictví UNESCO. Zařadí se tak po
bok památkám v centru Prahy nebo Velké čínské zdi. Zápis na seznam světového dědictví bude znamenat nebývalý rozvoj cestovního ruchu. Zájem o Krušné hory by se měl zvýšit především u zahraničních turistů. Za možností zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO stojí česko-německý projekt
Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge. Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až
do dvanáctého století. Hornická činnost se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její ráz. Historie hornictví v Krušných horách se odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kulturu. V Krušných horách o zápis na seznam usiluje „Hornická kulturní krajina Krupka“, která zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin. Dále například vrch Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné,
Jáchymov a Horní Blatná. Krušné hory jsou světově zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních
nerostných surovin, které se v tomto malém geografickém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova či
železa přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po černé uhlí a uran. V Krušných horách je možné dodnes najít řadu technických památek souvisejících s hornictvím, které zobrazují rozličné techniky těžby nerostných surovin a její vývoj. Žádný jiný ze světových hornických regionů nepřispěl k vývoji hornických věd a věd o Zemi a ke vzniku a rozvoji báňského vzdělávání tolik jako Krušné hory. O zápisu se
rozhodne nejpozději v roce 2019.

Autor: František Sýkora

Na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO
se připravují celé Krušné hory
Destinační agentura Krušné hory připravila na letošní rok pro turisty „hornickou ochutnávku“. „Nejen Krupka a Měděnec, ale celá destinace Krušných hor a podhůří je historicky spjata s hornictvím. Připravili jsme proto projekt Hornická stezka Krušných hor. Turistům chceme představit atraktivní turistické cíle, které jsou v historii či v současnosti spojeny s hornictvím a těžbou. Jedná se například o stará důlní díla
a prohlídkové štoly, ale také o zdařilé rekultivace, které nemají ve světě obdoby nebo cíle industriální turistiky, jako je Uhelné safari. Vše najdou turisté uceleně popsané v novém propagačním materiálu. Hornická
stezka Krušných hor bude mít také svou vlastní mapu,“ představila projekt ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková. Součástí projektu je vyhlídkový okruh pro motorkáře, který začíná a končí v Podkrušnohorském technickém muzeu. „Bude 150 kilometrů dlouhý a provede motorkáře po cestách
hornických památek a rekultivací. Myslíme ale také na cyklisty, součástí tištěných materiálů budou vytyčené trasy pro cyklisty rozličných náročností,“ doplnila Eva Maříková.

Krušné hory očima turistů
Do konce září probíhala fotografická soutěž fotografů amatérů. Turisté vyfotili to, co se jim v Krušných horách líbilo nejvíce. Na facebooku Zažít Krušky nebo Krušné hory – volný čas a turistika si můžete všechny fotografie nejen prohlédnout, ale hlasovat také pro fotografa, který Krušné hory zvěčnil
nejlépe. 									
(pur)
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Pouznejte Krušné hory na www.zazitkrusky.cz

