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 � Housle  

a violoncello

LITVÍNOV – Zámek 

Valdštejnů Litvínov 

pořádá 22. 1. od 19 hodin 

koncert vážné hudby. 

Uslyšíte dua housle/

violoncello Matouše 

Pěrušky a Kristíny 

Vocetkové. 

 � Fandíme lvŮm

MOST - NED Hockey 

Nymburk byl na svém do-

mácím ledě MOSTECKÝMI 

LVY poražen. MOSTEČTÍ 

LVI budou bojovat  

o každé body tentokrát  

v A-BENET Aréně 19. 1.  

od 17.30 hodin.

 � vYRoBTe si sliZ

MOST - Česká rocková a 

taneční skupina   BRUTUS 

vystoupí 19. 1. od  21 

hodin  v music aréně 

Nový Obzor. Vstupné v síti 

Ticketlive 200 Kč, na místě 

250 Kč. 

Do plánu oprav nádražních 
budov a přilehlých prostor za-
řadila mostecké nádraží Sprá-
va železniční a dopravní ces-
ty.  Do rekonstrukce hodlá in-
vestovat stovky milionů korun. 
Nákladná a technicky náročná 
stavba se ale hned tak realizovat 
nebude. Záměr se bude spouš-
tět  po etapách. První změna če-
ká výpravní budovu. Ta je dnes 
v zoufalém stavu a rozhodně ne-
připomíná reprezentační pro-
stor města.  „U opravy výprav-
ní budovy předpokládáme začá-
tek prací v roce 2022,“ informo-
vala mluvčí společnosti Radka 
Pistoriusová. Na projektu vý-
pravní budovy se stále pracuje. 
Stavební práce by měly probíhat 
za běžného provozu s omezení-
mi. Vnitřek hlavní budovy by se 
měl změnit tak, aby nabídl zce-
la jiný komfort pro cestující, než 
zde panuje nyní, kdy zde přebý-
vají bezdomovci, ve večerních 
hodinách zde nefungují veřejné 
toalety a přístup na vlaková ná-
stupiště je možný jen po dlou-
hých a strmých schodech. Na 
novém nádraží budou bezbarié-
rové přístupy a také nové eska-

látory. Interiér bude nejen vyso-
ce moderní, ale i účelný. Velkou 
proměnou by měla projít také 
spodní část nádraží, tedy želez-
niční stanice. „Správa železniční 
dopravní cesty připravuje rekon-
strukci železniční stanice Most 
s cílem zvýšení traťové rychlosti, 
zvýšení bezpečnosti provozu, spl-
nění požadavků vnitřní operabi-
lity a zvýšení kapacity dráhy. Ak-
ce bude zahrnovat rekonstruk-
ci železničního svršku a spodku, 
výstavbu nástupišť s výškou 550 
mm nad temenem kolejnice, pod-
chodů a zajištění bezbariérového 
přístupu,“ shrnula Radka Pisto-
riusová. V současné době se pra-
cuje na záměru projektu spod-
ní části nádraží. „U samotného 
nádraží je projekt v počáteční fá-
zi a termín zatím s ohledem na 
všechna potřebná povolení a vý-
běrová řízení není stanoven,“ do-
dala ještě mluvčí společnosti.        

Mostecké vlakové nádraží od-
baví denně přes tři tisíce cestu-
jících. Koncem roku 2014 prošel 
úpravou alespoň přednádražní 
prostor, jehož stav byl již neudr-
žitelný a hlavně nebezpečný.  

(sol)

Termín rekonstrukce mosteckého nádraží se posouvá
MOST – Mostecké nádraží má projít velkolepou rekonstrukcí. Sprá-
va železniční a dopravní cesty sice předloni avizovala zahájení prací 
na přelomu let 2020 – 2021, avšak jak se týdeníku Homér podařilo 
zjistit, termín se posouvá. 

Čtvrtek 24. ledna od 19 hodin 
Kinosál Citadela Litvínov

Vstupné 150 Kč v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL,   
online na  www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky  476 111 487

Filmová kancelář Ústecké-
ho kraje má za sebou spoluprá-
ci s producenty v případě něko-
lika desítek natáčení. Po seriálu 
Sever, který se odehrává převáž-
ně v  Teplicích a v  Ústí nad La-
bem a v jehož dějové linii by se 
leckdo z místních mohl poznat, 
by se v  kraji mohly točit další, 
především filmy. „Filmová kan-
celář Ústeckého kraje spolupra-
covala na natáčení tří seriálů, Se-
ver je v pořadí čtvrtý. Vedle Mos-
tu a Rapla, které jsou aktuálně 
ve vysílání, je to i seriál Svět pod 
hlavou,“ prozradila Bára Hyško-
vá z  filmové kanceláře.  Filmo-
vá kancelář spolupracuje s  pro-
dukčními firmami z  tuzemska 
i zahraničí. „Pomáháme s vyhle-
dáváním vhod-
ných lokací, 
s  komunikací 
s  úřady, se za-
jištěním služeb 
v regionu. Natá-
čení filmů a seri-
álů znamená, že 
se v regionu mu-
sí ubytovat ce-
lý štáb, musí tu 
jíst, využívat do-
pravce a další 
služby. V  regio-

nu utratí peníze. Význam má ta-
ké filmová turistika. Lidé se chtě-
jí podívat na místa, kde se natáčel 
jejich oblíbený seriál nebo film,“ 
říká dále Bára Hyšková. 

Už na jaře by v Ústeckém kra-
ji mělo začít natáčení filmu Bou-
rák Ondřeje Trojana. „Další čtyři 
producenti se rozhodují, zda zvo-
lí lokality v Ústeckém kraji,“ pro-
zradila Bára Hyšková. 

Seriál Sever natáčí režisér Ro-
bert Sedláček už od začátku led-
na. Na Facebooku Casting Agen-
cy Kamil Novák opakovaně pro 
natáčení seriálů hledali na le-
den komparzisty. Podle toho, ja-
ké komparzisty agentura hleda-
la, se už natáčelo v Ústí nad La-
bem, Teplicích a Mostě.     (pur)

Na severu Čech  
se natáčí další seriál

ÚSTECKÝ KRAJ – V našem regionu se chystá další natáčení. Šestidíl-
ný krimiseriál Sever zavede diváky především do Teplic. V hlavní roli 
se představí Jiří Mádl. Není to ale poslední počin filmařů v Ústeckém 
kraji.

V hlavní roli seriálu SEVER, který se začal natáčet 
začátkem ledna v našem kraji, uvidíme Jiřího 
Mádla.

Mostecké nádraží je černou skvrnou města. Rekonstrukci si rozhodně zaslouží nádraží i cestující.
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VŠEOBECNÁ SESTRA

Volné pracovní místo:

V případě zájmu o nabízené pracovní pozice, zasílejte své profesní životopisy na níže 
uvedené e-maily nebo vyplňte dotazník pro uchazeče o zaměstnání na 

www.msss-most.cz. Osobní pohovory se uskuteční s vybranými uchazeči po 
předchozí telefonické domluvě.

KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Dagmar Zemková, DiS., telefon: 476 768 851, e-mail: zemkova@msss-most.cz

Lýdia Pavlicová, telefon: 476 768 851, e-mail: pavlicova@msss-most.cz

Upozornění
Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve 

smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

MOST - Netřesk - klub zvídavého člověka promítne ve čtvrtek  
24. ledna od 18 hodin polské drama Náměstí spasitele. Film  se pro-
mítá na faře Českobratrské církve evangelické v ulici U Města Cher-
sonu 1675.

Manželé Beata a Bartek Zielinští zjistí, že naletěli podvodníkům, 
kteří jim měli postavit nový byt. Všechny úspory svěřili stavební fir-
mě a teď musejí navíc zůstat s dvěma dětmi Bartkovy matky. Soužití 
Beaty s tchýní není vůbec jednoduché, přináší další problémy, stej-
ně jako dlouhodobá finanční tísnivá situace manželů... Dramatic-
ký příběh podle vlastního scénáře natočila režijní dvojice Krzysztof 
Krauze a Joanna Kos-Krauzeová. Tvůrci zvolili bezmála reportážní 
přístup, umožňující bez zbytečných emocí líčit postupné nahlodá-
vání rodinných vazeb v obyčejné rodině, způsobené shodou nešťast-
ných náhod. Inspirovali se při tom zprávou o skutečné tragické udá-
losti. Na festivalu polských filmů v Gdyni v roce 2006 snímek získal 
několik ocenění.                                                                                (nov)

S cestovatelem do Norska
MOST – Do Městské knihovny v Mostě můžete zavítat na přednášku 
spojenou s výstavkou knih a audio CD z cyklu „Celý svět v knihov-
ně“.

Přednáška na téma Národní parky středního Norska se koná  
22. ledna od 17 hodin. V kinosále Městské knihovny Most přednáší 
cestovatel a vysokohorský vůdce Pavel Klejna. Vstupné 40 Kč, čte-
náři knihovny zdarma.                                                                          (nov)

 

MOST – Nový kulaťák na kři-
žovatce ulic Topolová, Lipová, 
Zd. Štěpánka nad koupalištěm 
vznikne ještě v  letošním roce. 
Mostečané i řidiči, kteří se do-
pravují v  okolí Kahanu, se bu-
dou muset ale obrnit trpělivos-
tí. Úsek v okolí křižovatky totiž 
bude uzavřen a jezdit se bude 
po objízdných trasách.   

Nový, již 23. kulaťák ve měs-
tě je již naprojektován. „Auto-
rem je společnost NE2D Projekt 
s.r.o. Na stavbu je vydáno územ-
ní a stavební povolení,“ uved-
la  mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková. V sou-
časnosti se připravuje  zadáva-
cí řízení na zhotovitele stavby. 
„V návaznosti na výběr zhoto-
vitele je teoretický předpoklad 
zahájení stavby zhruba v  dub-
nu letošního roku. Po podpi-
su smlouvy se zhotovitelem bu-
dou probíhat dopravní opatře-
ní a příprava objízdných tras,“ 
konstatovala dále mluvčí. Sa-
motné stavební práce by  měly 
probíhat zhruba 14 týdnů. Po-
kud vše půjde, jak má, měl by 
být kruhák hotový v  průběhu 
letošních prázdnin. Mělo by 
se jednat o standardní okruž-
ní křižovatku, i když původ-
ně se jevil záměr jako technic-
ky i finančně náročný a to ze-
jména kvůli sklonu křižovatky.  

Město proto řešilo záměr s od-
borníky a došlo se k závěru, že 
i přesto že má křižovatka svaži-
tý sklon, neměl by nový kruhák 
činit potíže při průjezdu ani au-
tobusům. „Poloměry a sklony 
se několikrát zabývala dopravní 
komise a vše vychází dobře. Ne-
ní tu žádný problém, ani auto-
busy by ho tu mít neměly,“ uvedl 
k technickému řešení náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

Okružní křižovatka vze-
šla z  nejrůznějších variant ja-
ko nejlepší řešení. Křižovatka 
se řešila i v rámci udržitelného 
plánu mobility, kde i sami zpra-
covatelé vyhodnotili, že okruž-
ní křižovatka je zde nejvhod-
nější variantou, i když se nabí-
zela také varianta světelné kři-
žovatky. 

„Při stavbě bude po celou do-
bu provoz v křižovatce uzavřen. 

Pro autobusovou dopravu jsou 
navrženy objízdné trasy. V uli-
ci Lipová bude provoz odkloněn 
po stávajícím chodníku, na kte-
rém budou položeny betono-
vé panely. Zastávky MHD v uli-
ci Lipová budou dočasně mimo 
provoz a náhradní zastávky bu-
dou umístěny za okružní křižo-
vatkou v ulici Višňová,“ uvedla 
dále tisková mluvčí Sedláčková.

(sol)  

Nový kruhák nad Aquadromem 
Stavět se začne už letos
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Křižovatka představuje i jedno z nejproblematičtějších křížení ve městě, kde často dochází k dopravním 
nehodám. V době úprav budou motoristé jezdit po objízdných trasách.

Dobrodružný příběh hlavní-
ho hrdiny, chlapce Vanga - kte-
rý pátrá po svých rodičích, sku-
tečných kamarádech, nepřá-
telích a svém pravém místě ve 
světě a životě. Miluje výšky, vě-
že a dívku Ethel, jejíž vášní jsou 
rychlá auta - odstartuje premi-
érové novinky letošního roku. 
Inscenaci uvádí Rozmáňo v čes-
ké premiéře a vlastní dramati-

zaci 23. února. Jedná se o před-
stavení pro celou rodinu. Insce-
nace je určena pro děti od 8 let. 
Druhou premiérou nové sezony 
bude hudební pohádka pro ma-
lé i velké diváky O princezně na 
hrášku Věry Herajtové, a to na 
motivy klasické pohádky. Ta-
to inscenace je určena pro divá-
ky od 4 let a premiéra se usku-
teční 27. dubna. Třetí divadelní 

a nově zpracovanou klasickou 
pohádkou v  režii Jiřího Ondry 
bude Šípková Růženka 5. října. 
Poslední premiérou v  Divadle 
rozmanitostí se stane výpravná 
loutková groteska Pérák, urče-
ná pro diváky od pěti let. Vyprá-
ví o legendárním a tajemstvím 
opředeném českém superhrdi-
novi, který údajně podle legen-
dy skákal z mosteckého hradu 
Hněvín mezi horníky. Premiéra 
se uskuteční 16. listopadu. 

Od Nového roku se v  Roz-
máňu také mění cena vstupné-
ho. „Sobotní reprízová dopoled-

ní představení budou za 90 Kč, 
premiéry pak za stokorunu. Dě-
ti do 2 let budou mít představení 
zdarma, pokud nebude uvedeno 
jinak,“ uvedla Lenka Krestová 
z  mosteckého městského diva-
dla a ještě upozornila, že z tech-
nických důvodů je od 2. ledna 
2019 omezen v Divadle rozma-
nitostí provoz. „Vstupenky bude 
možné vyzvednout pouze hodi-
nu před představením nebo v po-
kladně Městského divadla v Mos-
tě a to od pondělí do pátku v do-
bě od 8 do 18 hodin,“ dodala.  

(sol)

Rozmáňo chystá čtyři premiéry 
a od Nového roku mění vstupné

Již téměř rok slouží seniorům 
nad 70 let a hendikepovaným Ta-
xík Maxík za zvýhodněnou cenu 
30 Kč za jednu jízdu po městě. 
Klienti, kteří taxík využijí, muse-
jí mít trvalý pobyt v Mostě a být 
starší 70 let, nebo držiteli průka-
zu ZTP/ či ZTP/P. S  přepravo-
vaným seniorem může jet jedna 
osoba jako doprovod, která také 
zaplatí zvýhodněné jízdné ve vý-
ši 30 Kč. „Taxík Maxík je bezvad-
ná služba, v Mostě se velmi osvěd-
čila. Je o ni velký zájem,“ potvr-
zuje ředitel Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova Daniel 
Dunovský. Taxík je v provozu od 
pondělí do pátku od 7 do 15 ho-
din. Senioři si ho mohou zavolat 
na čísle 778 76 76 76. Vždycky je 
ale lepší jízdu si dopředu zarez-
ervovat, alespoň jeden den. „Mů-
že se stát, že je volný na zavolá-
ní, většinou však má pevně objed-
nané jízdy. Při objednání dopředu 

je jízda jistá, pokud zájemce za-
volá těsně před požadovanou jíz-
dou, nemusí mít štěstí,“ podotý-
ká ředitel dopravního podniku. 
Dopravce zároveň radí klientům, 
aby si před objednáním jízdy při-
pravili veškeré potřebné infor-
mace. „Je dobré rozmyslet si i ji-
ný možný čas přepravy pro případ 
nedostupnosti požadovaného ter-
mínu. Pokud nebude možné již 
objednanou jízdu využít, žádáme 
objednatele, aby tuto informaci 
oznámili co nejdříve na dispečink. 
Tím umožní využití služby dalším 
cestujícím,“ obrací se na seniory 
Daniel Dunovský. 

Taxík Maxík ujel za rok 2018 
s klienty 17 327 km, včetně do-
provodu bylo přepraveno 3389 
osob.  

Žlutobílé vozidlo se také při-
způsobilo svým klientům a krát-
ce po svém uvedení do provo-
zu se podrobilo bezbariérovým 

úpravám, které zlepšily nástup 
seniorů do vozidla a výstup z něj. 
Mimo provoz byl taxík jen zříd-
ka. „V průběhu uplynulého roku 
se ohledně Taxíku Maxíku řeši-
ly pouze drobnosti, běžný servis. 
V takovém případě byl vždy vy-
praven náhradní vůz,“ ujistil Da-
niel Dunovský. Taxík Maxík za-
tím vozí seniory jen po Mostě, 
ačkoliv dopravní podnik zajiš-

ťuje provoz MHD i v sousedním 
Litvínově. Tam se zatím s  taxi-
službou pro seniory nepočítá. 
„Žadatelem o dotaci bylo město 
Most, z tohoto důvodu je Maxík 
určen pro obyvatele města Mostu. 
Vzhledem k obrovskému zájmu 
o tuto službu město Most dokonce 
zvažuje pořízení dalšího vozidla,“ 
podotkl dále ředitel Dunovský.

(sol)

Maxík už svezl přes tři tisíce klientů 

Při objednání služby je třeba dispečinku poskytnout následující 
údaje: jméno a příjmení přepravované osoby, údaj o jejím věku 
nebo informace o průkazu ZTP či ZTP/P, počet přepravovaných osob, 
datum, čas a místo nástupu, místo výstupu, požadavek na přepravu 
invalidního vozíku. 

MOST – Taxík Maxík, který funguje v Mostě už rok, se osvědčil. Pro-
vozuje ho Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Pro enormní 
zájem dokonce město zvažuje nákup dalšího vozu. 

MOST – Divadlo rozmanitostí připravilo na letošní rok čtyři premi-
éry pohádek. Nejmenší, ale i jejich rodiče se mohou těšit na dob-
rodružný příběh Vanga, pohádku O princezně na hrášku, Šípkovou 
Růženku nebo na loutkovou grotesku Pérák. 

Mimo toto ocenění přivezli třebívličtí vinaři také stříbrnou 
medaili  za Tramín a bronzovou  za Johann White a Pinot Blanc! 
„Jsme nesmírně rádi, že poctivá práce našeho sklepmistra a celého 
týmu došla uznání a ocenění na světové úrovni,“ komentoval za-
hraniční úspěch ředitel vinařství Martin Jaroš. 

Před několika dny doputovalo do Třebí-
vlic  ocenění z Kapského města, kde vloni 
na podzim za svůj Pinot Blanc 2015 a Jo-
hann W Cuvée 2014 obdrželo vinařství Jo-
hann W zlaté medaile a za Tramín 2016 
stříbrnou medaili. „Jedná se tak o jeden 
z historicky největších mezinárodních 
úspěchů vín z České vinařské oblasti,“ 
řekl k výsledkům  degustátor a  mezi-
národní porotce Luboš Bárta.

Soutěž v Kapském městě každoroč-
ně obdrží okolo 2 000 vzorků vín, kte-
ré jsou hodnoceny 100bodovým systé-
mem OIV.22. Mezinárodní soutěž na 
africkém kontinentu se koná pod ná-
zvem Michelangelo Wine Awards.                  

(nov)

Třebívlická vína zabodovala!
TŘEBÍVLICE - Fantastický úspěch zaznamenalo zámecké vinařství 
Johann W v Třebívlicích. Z téměř 5000 přihlášených vzorků na celo-
světové soutěži v San Franciscu – San Francisco International Wine 
Competition – získalo DOUBLE GOLD za Pinot Gris.

Netřesk promítne film



Po nedávné rekonstrukci 
kanalizace je Spojovací uli-
ce v katastrofálním stavu. 
Jsou na ní boule a díry, jíz-
da po tomto úseku je oprav-
du strašná, zvláště při od-
bočování do dvora k dětské-
mu hřišti. Auta jsou tak více 
hlučná. Kdo a kdy ji dá do 
pořádku?

Do dnešního dne není za-
tím místní komunikace v uli-
ci Spojovací předána zpět fir-
mou, která zde prováděla 
překop. V lednu 2019 budou 
provedeny opravy výtluků 
a celková oprava komunika-
ce bude zařazena do návrhu 
plánu oprav na rok 2019.

Zajímalo by mě, kdo 
a proč vymyslel v ulici 
U Školy jednosměrku. Po-
honné hmoty, které díky to-
mu najezdím okolo, mi ně-
kdo proplatí?

Zavedení jednosměrné-
ho provozu v ulici U Školy by-
lo realizováno v návaznosti na 
zjednosměrnění ulice Pod Ga-
ráží, a to za účelem zkapacit-
nění parkování v dotčené části 
města. Při jednosměrném pro-
vozu lze v ulici U Školy využít 
jedné strany komunikace k od-
stavování a parkování vozidel, 
čímž vnikne cca 15 parkovacích 
míst. V případě opětovného za-
vedení obousměrného provo-
zu budou všechna tato parko-
vací stání zrušena a s ohledem 
na šíři komunikace bude veš-
keré stání vozidel v dané ulici 
v rozporu se zákonem. Doprav-
ní situace v ulici U Školy bude 
opětovně projednána s doprav-
ním inspektorátem Policie ČR, 
Městskou policií Most a správ-
cem komunikací, a to při nej-
bližším místním šetření, které je 
plánováno na měsíc leden.

Kdy bude provedena celo-
plošná oprava asfaltového po-
vrchu v ulici Jana Kříže?

V lednu tohoto roku dojde 
k opravám největších výtluků 
v ulici Jana Kříže. Na celkovou 
opravu bude zpracována ceno-
vá nabídka a celková oprava bu-
de zařazena do plánu oprav na 
rok 2019.

Nestálo by za úvahu opra-
vit asfaltový povrch do ulice J. 
Ježka od čerpací stanice Shell? 
Je to tu samá díra.

Na ulici J. Ježka je zpracovaná 
cenová nabídka na opravu a je 
zařazena k posouzení do plánu 
oprav na rok 2019. V místě bu-
de probíhat rekonstrukce vodo-
vodu, která je v plánu ze strany 
správců sítí. Na úpravu doprav-
ní situace je zpracována doprav-
ní studie.

Primátor města Mostu
Jan Paparega
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K  rátce z Mostu

Jan Paparega

 � PTEjTE SE POLITIKů

   Knihovna ve spolupráci s fir-
mou eReading umožňuje služ-
bu stažení e-knih do tabletu či 
chytrého telefonu a to zdarma. 
„Se službou elektronických knih 
eReading jsme spokojeni. eRea-
ding pracuje bezchybně. Čtenáři 
o půjčování elektronických knih 
zájem mají a hlásí se nám noví 
čtenáři, kteří si chtějí půjčovat 
jak knihy papírové, tak i elek-
tronické a samozřejmě se hlásí 
i ti, kteří chtějí využívat pouze 
služby elektronické. Každopád-
ně zájem je,“ zhodnotil ředitel 
knihovny Petr Petrik.     

Soustředit větší pozornost 
také na studenty je pro knihov-
nu prioritou. Ti mohou vyu-
žít také například fond cizoja-
zyčné literatury (vesměs belet-
rie). Knihovna v  těchto dnech 
zpřístupnila cizojazyčný fond 
v ucelené podobě, a to v sa-
mostatné místnosti. „Od pon-
dělí 14. 1. 2019 je pro veřejnost 
zpřístupněn nově fond cizoja-
zyčné literatury, který obsahuje 
beletrii v cizích jazycích (anglič-
tina, němčina a další). Zájemce 
o cizojazyčnou literaturu (třeba 
studenty) určitě potěší třeba tzv. 
dvojjazyčné knihy (v nich na 
jedné stránce je originální text 

a na druhé jeho česká verze) ne-
bo horké novinky právě vydáva-
ných titulů. Samostatná míst-
nost se nachází v oddělení vý-
půjčních služeb. Více na našem 
facebooku a www.knihovnamo-
st.cz,“ dodává ředitel Petrik.

Užitečná může být nejen pro 
studenty služba svázání – tře-
ba ročníkové práce – do krouž-
kové vazby. Stejně tak je možné 
si zde nechat zabalit učebnice 
či sešity. Skenovací a kopírova-
cí služby jsou samozřejmostí. 
Studenti, ale i mnozí další čte-
náři mohou také ocenit výpůjč-
ní službu, tak i možnost studia 
dokumentu v knihovně (stu-
dovně). „Stále více studentů 
oceňuje meziknihovní výpůjč-
ní službu, pomocí níž se dá půj-
čit dokument z fondu jiné čes-
ké knihovny. Pokud je žáda-
ný dokument zrovna půjčený, 
je možné si ho rezervovat na 
místě v knihovně nebo též přes 
čtenářský účet. Novou službou 
knihovny je nechat si aktuálně 
dostupný dokument připravit 
k vypůjčení pomocí služby Od-
lož na poličku – opět přes čte-
nářský účet,“ informoval dále 
Petr Petrik.         

(sol)

Elektronické knihy táhnou, rozšiřuje 
se i nabídka cizojazyčné literatury

Knihovna v těchto dnech zpřístupnila cizojazyčný fond v ucelené 
podobě, a to v samostatné místnosti.

V současné době má městská 
policie zatím jen jednoho pso-
voda a poohlídnout se chce po 
dalších. Psovodi jsou význam-
ným pomocníkem při výkonu 
služby. „Psovody a služební psy 
využíváme při různých příleži-
tostech. Například když asistuje-
me státní policii, nebo z hlediska 
prevence. Využívají je pěší hlídky, 
když procházejí vyloučené lokali-
ty, využíváme je při ochraně ob-
jektů. Máme PCO a když vyjíž-
díme v noci ke kontrole nějakého 
objektu, tak s sebou bereme i pso-
voda. Ten prochází objekt jako 
první. Stejně tak, když je někde 
hlášen případ krádeže v budo-
vě, kde se může ještě zdržovat pa-
chatel, apod.,“ vyjmenoval hlav-
ní využití psovodů při výkonu 
služby městských strážníků je-
jich ředitel Jaroslav Hrvol a ješ-
tě dodal, že v posledních letech 
byla městská policie bez služeb-
ních psů. Psi už museli odejít do 
služebního důchodu, a proto se 
snaží městská policie začít s pso-
vody od nuly.   

Psovodi jsou běžní strážní-
ci s tím rozdílem, že vlastní-
ho svého psa. „V současné době 
připravujeme nové zázemí v uli-
ci Pionýrů, kde budou nové kot-
ce a buňka přímo pro psovody. 
Psovod také musí splňovat kaž-
doroční atesty a zkoušky. Když 
získá atest, může vykonávat prá-
ci u nás. Psovodi dostávají bene-
fity. O jejich psy se postaráme, to 
znamená, že jim zajistíme stravu, 
vybavení, platíme výcvik a dal-
ší věci,“ uvedl dále ředitel měst-
ské policie.  

V současné době je ve služ-
bě Městské policie v Mostě ně-
mecký ovčák. Mají ho od štěně-
te a nyní je již připraven k výko-
nu služby. „Co se týče spodní vě-
kové hranice psa, tak je dvouletý 
pes optimální a horní hranice dá-
na není. Nejstaršího jsme měli 
kolem deseti jedenácti let a nor-
málně fungoval a byl ve službě. 
Pokud má zdravotní problémy, 
tak je jasné, že službu už vykoná-
vat nemůže,“ upřesnil dále Jaro-
slav Hrvol. 

Poptávka je i po 
strážnících

Kromě psovodů chce Městská 
policie v Mostě také doplnit po-
čty běžných strážníků. „Momen-
tálně, během ledna přibíráme 
čtyři nové strážníky. Na druhé 
straně ale někteří zase odcháze-
jí. Ročně jsme v plusu o jednoho 
až dva strážníky.  Je u nás vysoká 
fluktuace. Momentálně máme si-
ce mírný podstav, ale počítám, že 

se nám stavy podaří doplnit zhru-
ba do dvou let,“ uvedl dále Jaro-
slav Hrvol. Důvodem, proč je 
těžké sehnat nové posily u měst-
ského strážnictva, je i fakt, že 
nové zaměstnance shání i jiné 
složky IZS, které mohou nabíd-
nout nově příchozím také zají-
mavé pracovní podmínky. „Je to 
boj mezi organizacemi o každé-
ho dobrého zaměstnance,“ dodal 
ještě ředitel Hrvol.                 (sol) 

Městská policie potřebuje psovody

Městská policie v Mostě přijme až tři nové psovody. „Potřebovali 
bychom další tři psovody, tak aby na každé směně byl jeden, pak by to 
bylo ideální. Ale vzhledem k tomu, že nejsou ani klasičtí strážníci a je 
po nich poptávka, tak sehnat tolik psovodů nebude lehké,“ uvědomuje 
si ředitel strážníků Jaroslav Hrvol.

Průzkum v 
domácnostech

MOST – Česká nezávislá vý-
zkumná společnost MEDIAN 
provádí v těchto dnech meziná-
rodní šetření „Politické posto-
je“. Názory občanů zkoumá v ná-
hodně vybraných domácnostech 
i v našem městě a to v průběhu 
ledna a února. Dotazování pro-
bíhá osobním pohovorem a trvá 
25 minut. Otázky se týkají každo-
denního života, hodnot a názorů 
českých občanů. Odpovědi jsou 
zcela anonymní, všechny úda-
je budou použity pouze v rámci 

souhrnných údajů a je vyloučeno 
jakékoliv zneužití osobních in-
formací. Cílem výzkumu je zjis-
tit názory obyvatel České repub-
liky na domácí i mezinárodní po-
litickou situaci.  

Ples v Repre
MOST – V Repre se uskuteční 

již 23. Reprezentační ples města 
Mostu, kterým tradičně vyvrcho-
lí plesová sezona. Naplánován je 
na sobotu 2. března od 20 hodin 
ve Velkém sále. Vystoupí Richard 
Müller, k tanci a poslechu zahraje 
Klub 49. Na programu bude i vy-

stoupení Zdeňka Izera a půlnoč-
ní překvapení. Vstupenky v hod-
notě 300 Kč na sezení a 200 Kč na 
stání bude možné od 1. února za-
koupit v Turistickém informač-
ním centru. 

Nový školní projekt 
MOST – Nový projekt za-

měřený na motivaci žáků nižší-
ho stupně o technické, ale i po-
lytechnické vzdělávání pod ná-
zvem Malá technická univerzita 
odstartuje v základní škole v ulici 
J. A. Komenského (15. ZŠ). Cílem 
je co nejdříve a na základě přiro-

zené hravosti a poznání světa ko-
lem sebe vzbudit zájem dětí i pe-
dagogických pracovníků o tech-
nické a polytechnické obory. „Re-
spektovali jsme přání škol. Ředitelé 
a ředitelky základních škol tak mě-
li možnost vybírat ze 3 předlože-
ných projektů, které byly zaměře-
ny na jemnou motoriku, vysvět-
lení fungování určitých věcí či na 
podporu robotiky. Na základě do-
tazníkového šetření u nich zvítězil 
projekt s názvem Malá technická 
univerzita,“ informovala tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. 

(sol)

MOST – Městská policie v Mostě shání psovody. Přijmout může až 
tři nové strážníky, kteří disponují vlastními psy, kteří úspěšně ab-
solvují zkoušky.   

Absolutní oblíbenci:  
Eliška, Jan a Jakub

MOST - V roce 2018 se v Mostě narodilo celkem 618 dětí s trvalým 
pobytem v Mostě,  z toho 317 chlapců a 301 děvčat. 

Nejoblíbenějšími loňskými dívčími jmény byla  ELIŠKA (26),  
SOFIE (13), EMMA, EMA, ANNA (9). U chlapců vedla jména  
JAN, JAKUB (18),  MATYÁŠ (15) a  ADAM (14 ).                     (nov)

MOST – Nová služba elektronických knih, kterou knihovna nedávno 
zavedla, si vytváří základnu a osvědčuje se. Mezi další novinky patří 
i rozšíření služeb a nabídky cizojazyčné literatury. 
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PONDěLÍ
Pórková s vejci 35 Kč
150 g Hovězí maso na červeném víně s restovanou zeleninou,  
 bramborová kaše 125 Kč
350 g Lasagne s kachním masem, rajčaty, špenátem a parmazánem 115 Kč
150 g Vepřová játra na slanině, dušená rýže 105 Kč

ÚTERÝ
Kachní vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí steak s cibulí a slaninou, bramborová kaše  115 Kč
200 g Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka 99 Kč

STŘEDA
Brokolicová 35 Kč
150 g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát 125 Kč
150 g Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskový knedlík 115 Kč
150 g Cmunda po kaplicku 105 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150g  Hovězí maso tažené na hrubozrnné hořčici, šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Vepřové nudličky na medu, dušená rýže 115 Kč
350 g Tagliatelle ve smetanové omáčce se šunkou,  
 žampiony a parmazánem 99 Kč

PÁTEK
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Kuřecí závitek plněný zeleninou, houbové rizoto 115 Kč
150 g Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
350 g Bramborové noky s kuřecím masem, česnekem a špenátem 99 Kč

SPECIÁL 350 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  
S KOŘENOVOU ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE  
A KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO 165 Kč

POLEDNÍ MENU
21. 1. – 25. 1. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

23. ledna           COUNTRY KAROLÍNA           16:00 -19:00 
13.února                SILVER DUO               16:00 -19:00 
13. března          JAN DRÁBEK                     16:00 -19:00 
10. dubna                          J TRIO       16:00 -19:00 
22. května       JAN DRÁBEK                     16:00 -19:00 
19. června                OLDŘICH HOLUB             16:00 -19:00 
17.července   J TRIO    16:00 -19:00 
14.srpna   OLDŘICH HOLUB   16:00- 19:00 
18. září                       SILVER DUO             16:00 - 19:00 
16. října                   COUNTRY KAROLÍNA   16:00 -19:00 
13. listopadu            JAN DRÁBEK              16:00 -19:00 
11. prosince              J TRIO         16:00 -20:00 

Financuje statutární město Most Vstupné zdarma 

Kurzy sebeobrany zdarma 
nabídla mostecká městská poli-
cie kromě žen také dětem a se-
niorům v uplynulém roce popr-
vé, a to v rámci projektů z pro-
gramu prevence kriminality. 
Největší zájem byl o kurzy pro 
děti. Celkem se kurzů  zúčast-
nilo 42 dětí, 41 žen a 21 seni-
orů. „Synovi se sebeobrana tak 
líbila, že se rozhodl pokračo-
vat. Bude chodit na placené kur-
zy Krav Maga pro děti. Je fajn, 
že si to mohl zdarma vyzkoušet. 
Už teď se o něj méně bojím, jsem 
mnohem klidnější,” uvedla mat-
ka absolventa základního kurzu 
sebeobrany pro děti.

  „Jsme rádi, že se nám poda-
řilo na sebeobranu získat dota-
ci, a proto jsme mohli mostec-
kým občanům lekce bezpečného 
chování a sebeobrany nabídnout 
zdarma. Zapojení veřejnos-
ti a hlavně těch zranitelných ja-
ko jsou ženy, děti a senioři, do 
vlastní obrany je velmi důleži-
té. My můžeme aktivně pomá-
hat až v době, kdy se něco sta-
ne, a to už je samozřejmě pozdě. 
Proto jim chceme umožnit se do-
zvědět, jak se nebezpečí vyhnout 
a případně se ubránit,“ vysvětlil 
ředitel Městské policie Most Ja-
roslav Hrvol. 

Letos bude městská poli-
cie s  kurzy pokračovat. Žádos-
ti o dotace se podávají do konce 

ledna a podle vedení policie by 
se měly nové kurzy sebeobrany 
otevřít v  druhé polovině roku. 
„Kurzy bychom chtěli ozvláštnit, 
takže kromě Krav Magy, kterou 
jsme loni uplatnili, budeme po-
ptávat ještě další druhy bojových 
umění. Chceme, aby to bylo zase 
něco jiného a aby to pro určené 
skupiny bylo zajímavější a aby-
chom je naučili i něco nového,“ 
uvedl ředitel městské policie.    

Systém sebeobrany Krav Ma-
ga klade největší důraz na pre-
venci napadení. Pochopením 
zásad bezpečného chování lze 
podle odborníků předejít až 80 
procent útoků. V teoretické čás-
ti kurzu učili lektoři účastníky 
včas rozeznat hrozící nebezpečí 
a postupy, jak se útočníkovi vy-
hnout. Zaměřili se na prevenci 
nejběžnějších útoků, například 
děti byly poučeny, jak předejít 
zavlečení dítěte dospělou oso-
bou do auta nebo o obraně pro-
ti šikaně. 

„U seniorů jsme se zaměřili   
na bezpečné chování na ulici, ale 
i doma. Vysvětlovali jsme si, co 
dělat, když někdo zazvoní u dve-
ří, jak odmítnout podvodné pro-
dejce. Teď nově jsou to takzvaní 
energetičtí šmejdi, kteří napří-
klad přesvědčují seniory o niž-
ších cenách za elektřinu a plyn, 
ale po podpisu smlouvy se objeví 
skryté poplatky,“  přiblížila ma-

nažerka prevence kriminality 
města Mostu Veronika Loucká.

V praktické části se nacvi-
čovaly jednotlivé sebeobranné 
techniky. Účastníci kurzů si ta-
ké vyzkoušeli užití obranných 
sprejů a dalších sebeobranných 

prostředků včetně těch impro-
vizovaných, které mají při so-
bě běžně. U dětí jde například 
o využití aktovky, pití, nebo 
sportovního náčiní k sebeob-
raně, u seniorů pak využití hole 
nebo klíčů.                          (sol) 

Kurzy sebeobrany zdarma  
i letos pro děti, ženy i seniory 

Městská policie ve spolupráci s odborníky sestavila základní pravidla, 
jak se bezpečně chovat v různých situacích a každý se s nimi může 
seznámit na webových stránkách městské policie „Městská policie - 
bezpečí pro děti, ženy, seniory“.

MOST – Projekt Městské policie v Mostě „Seber odvahu, získej do-
vednosti, braň se“ se plánuje i v letošním roce. Strážníci ho ale chtějí 
udělat  ještě zajímavější. Kurzy by měly začít v druhé polovině roku. 
Pokud máte zájem, sledujte webové stránky městské policie a neza-
pomeňte se včas přihlásit!

MOST – Mostecké muzeum vy-
stavuje další exponát měsíce. 
Tradice exponátů začala v  led-
nu v  roce 2016. Za tu dobu se 
veřejnosti předvedlo již 37 zají-
mavostí. 

Exponáty jsou vystaveny po 
celý měsíc v  prostorách pří-
zemní haly oblastního muzea 
a veřejnost tak může zhlédnout 
a prostudovat nejrozmanitěj-
ší unikátní rostliny, živočichy, 
nerosty a minerály, zkameněli-
ny, ale i předměty spjaté s Mos-
teckem. 

Prvním exponátem letošní-
ho roku je oblíbený žesťový ná-
stroj clarina. Běžně se vysky-
tovala v hudebně provozovací 
praxi po celé období 17. a 18. 
století. Nástroj byl často vy-
užívaný jak v sakrálních, tak 
i světských umělecky činných 
kruzích. V oblasti severozá-
padního Podkrušnohoří clari-
ny tehdy tvořily takřka nepo-
stradatelnou součást kostelních 
instrumentářů. Jejich počet 
na některých zdejších vrchol-
ně barokních chrámových ků-

rech dokonce dosahoval počtu 
i okolo deseti kusů. 

Původ vystaveného nástro-
je velmi pravděpodobně sou-
visí s hudebním děním mino-
ritského konventu, jehož budo-
vy stávaly v centru areálu dnes 
již neexistujícího starého měs-
ta Mostu. „Ačkoli takto pre-
zentovaná podoba bohužel ne-
nabývá původní úplnosti a tím 
i vzhledu, jde v rámci severočes-
kého regionu o jedinečný, navíc 
poněkud náročněji výtvarně po-
jatý exemplář,“ říká k  exponá-
tu měsíce ředitel muzea Michal 
Soukup. V současné době mů-
že „mostecké“ clarině víceméně 
konkurovat pouze o něco mlad-
ší nástroj téhož druhu, ucho-
vávaný v prostorách depozitá-

ře Oblastního mu-
zea v Litoměřicích. 
Clariny bývaly vel-
mi často zdobeny 
takzvanými šňůra-
mi a střapci. 

Tato téměř ne-
p o s t r a d a t e l n á 
a charakteristic-
ká okrasa nacháze-
la uplatnění také na 
nástrojích clarinis-
tů v severozápadních Čechách. 
Zdobnými střapci a pravděpo-
dobně i šňůrami, dovezenými 
z Litoměřic, si své instrumen-
ty vyzdobili například hudeb-
níci z Duchcova. Podobně tomu 
bylo i ve Flájích během let 1734 
a 1735, v Horním Jiřetíně ro-
ku 1705, neboTeplicích, odkud 

existuje zpráva datovaná již ro-
kem 1685. Střapce a šňůry byly 
vytvářeny v rozličných barvách. 
Třeba ve zmíněných Teplicích 
to byla červená a bílá, v Mari-
ánských Radčicích na konci tři-
cátých a počátku čtyřicátých let 
18. století zelená a bílá.  

(sol)

Víte, co je clarina a kde ji uvidíte?

Clarinista v pozici při hraní.

Clarina

Výstava  představuje na třicet 
vybraných staveb z Ús teckého 
kraje, vývoj a směřování mezi-
válečné architektury, které do 
značné míry ovlivnil rozpad ra-
kouské monarchie. Vznik sa-
mostatné Československé re-
publiky se časově kry je se změ-
nou architektonického smýšle-

ní, které lze v rám ci stávajícího 
kraje spojovat s národní pří-
slušností autorů nebo investo-
rů jednotlivých staveb. Českým 
prostředím ovlivněná architek-
tura reprezentující novou re-
publiku pro nikala do ryze ně-
meckých oblastí Ústeckého kra-
je v ome zené míře a téměř vý-

hradně byla spojena se státními 
za kázkami. 

Cílem státu bylo prostřednic-
tvím stavebních akcí nastartovat 
ekonomiku, snížit nezaměstna-
nost a zmírnit dopad hospodář-
ské a sociální krize, jež po kon-
ci války za sáhla ústecký region 
v nebývalé míře. Státem finan-
cované projekty se zaměřova-
ly zejména na rozvoj dopravní 
infra struktury a inženýrských 

sítí, výstavbu veřejných institu-
cí, zdravotnických zařízení, čes-
kých škol nebo sociálního by-
dlení. Během krátkých dvace-
ti let vznikla v Ústeckém kra ji 
řada velmi hodnotných budov 
odkazujících na českou avant-
gardu, ale také stavby formo-
vané a inspirované ně meckými 
kulturními centry, jakými by-
ly Drážďany, Berlín, Mnichov či 
rakouská Vídeň.                    (nov)

Architektura první republiky
MOST - Oblastní muzeum a galerie v Mostě pořádají výstavu ARCHI-
TEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY V ÚSTECKÉM KRAJI.



Hokejový klub MOSTEČTÍ 
LVI ve spolupráci s Českým ho-
kejem pořádá v A-BENET Aré-
ně akci v rámci Týdne hokeje. 
Kromě zážitku v podobě prv-
ních krůčků na ledě si každé dí-
tě navíc s sebou domů odnese 
zajímavý hokejový dárek. Přijď-
te si vyzkoušet lední hokej a za-
žijte spoustu zábavy!

Co všechno je potřeba si na 
akci přinést? Stačí jen brusle, 
helma a rukavice (postačí i ly-
žařská helma a rukavice). V pří-
padě, že máte doma chrániče 
loktů a kolen pro in-line brus-

lení, vezměte je rovněž s sebou. 
Pokud nedisponujete brusle-
mi a helmou, budete mít mož-
nost zapůjčení vybavení pří-
mo na místě – kontaktní osoba 
Mgr. Lubomír Jandera, tel. 602 
185 461.

Týden hokeje je série sportov-
ních akcí pro děti ve věku 4 – 8 
let a jejich rodiče, kterým se na-
skytne unikátní příležitost se-
známit se s hokejovým prostře-
dím. Pro děti je připraven zá-
bavný program na ledě i mimo 
něj, rodiče zde získají podrobné 
informace o tom, co obnáší mít 

doma malého hokejistu a jaký je 
přínos ledního hokeje pro fyzic-
ký a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje 
je pak připravena ještě další vý-
hoda. Každé dítě, které se na ak-
ci přihlásí do projektu Pojď hrát 
hokej a klub ho následně zare-
gistruje do Českého svazu led-
ního hokeje z. s. (Český hokej), 
získá poukaz v hodnotě 1 500 Kč 
 na nákup hokejové výstroje od 

CCM. Více informací o příspěv-
ku na první hokejovou výstroj 
najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rám-
ci projektu Pojď hrát hokej koná 
popáté po celé České republice 
a celkově už pošesté. Díky dosa-
vadním ročníkům získalo první 
zkušenost s ledním hokejem té-
měř 20 000 dětí. Více informací 
najdete na  www.pojdhrathokej.
cz v sekci Týden hokeje.    (nov)

Neocenitelná služba
Leona a Jakub měli krásný 

vztah. Poznali se na vysoké škole. 
Vzájemně se podporovali při stu-
diu i při státnicích. Našli si spo-
lečné bydlení v malinkém pod-
nájmu. Všechen čas trávili spo-
lu. Milovali horské túry, lezli 
spolu po skalách. Spolu také za-
čali s podnikáním. Jakub byl ne-
skutečně šikovný na 
programování mo-
bilních aplikací. Le-
ona zase měla v krvi 
marketing a design. 
Začali na jedné ma-
lé náhodné zakáz-
ce, pak se jim ale fir-
ma začala rozjíždět.  
Práce je bavila, vě-
novali jí všechen svůj 
volný čas. Dařilo se 
jim dobře. Po čase už 
sami nestíhali, mu-
seli rozšířit pracovní 
tým. Ve firmě zůstávali dlouho do 
noci, řešili společně všechny za-
kázky, vášnivě diskutovali o kaž-
dé drobnosti. Po deseti letech mě-
la jejich firma významné postave-
ní na trhu a velmi slušně prospe-
rovala. Jakub a Leona už dávno 
nebydleli v malém pronájmu. 
Měli krásný dům, každý své au-
to. A nejvyšší čas na dítě. Dohod-
li se, že Leona bude pracovat, jak 
jen to půjde. Pak zůstane s dítě-
tem doma a Jakub přijme dočas-
ně jiného marketingového specia-
listu. Po mateřské se Leona do fir-
my vrátí, ale už nebude pracovat 
tak intenzivně jako dřív. Zvolní 
i Jakub a budou se věnovat dítě-
ti, časem možná dětem. Plán mě-
li pěkný, ale nedařilo se jim. Sna-
žili se rok, pak se Leona rozhod-
la, že je čas navštívit lékaře. Jakub 
byl nejprve pro, pak si ale posta-
vil hlavu. K žádnému doktorovi 
nepůjde. Buďto se jim podaří dítě 
přirozeně, nebo žádné mít nebu-
dou. Leona se ale nechtěla s tako-
vým rozhodnutím smířit. Aby Ja-
kub nevěděl, zašla k lékaři sama. 
Po všech vyšetřeních zjistila, že je 
zcela v pořádku a není žádný dů-
vod, proč by dítě neměla mít. Če-
kala další rok, kdy se jim nedaři-
lo a znovu se pokusila Jakuba pře-
svědčit. Jakub si ale stál za svým. 
K lékařům nepůjdou. Leona si ale 
dítě velmi přála. Už ji neuspoko-
jovalo budovat firmu, chtěla vy-
chovávat malou holčičku nebo 
kluka. Jakub byl ale firmou zce-
la pohlcen. Trávili spolu stále mé-
ně času. Leona si postupně našla 
aktivity bez svého manžela. Zača-
la hrát tenis, více sportovala. Také 
se začala učit francouzsky. Učitel 
francouzštiny Michael byl charis-
matický mladý muž. Rozuměli si 
spolu a Leoně se líbil. Jednou zů-
stala po hodině na skleničku vína. 
Z jedné skleničky byla lahev, svíč-
ky a atmosféra nabitá vzrušením. 
Skončili spolu v posteli. Hned 
druhý den to Leonu mrzelo. Své-
ho muže milovala a rozhodně ho 
neplánovala vyměnit za učitele ja-
zyků. Hned ten den ukončila své 
studium francouzštiny. Michaelo-
vi zavolala, že už se s ním nechce 
vidět. Tím to pro ni bylo uzavře-
né. Po měsíci, když už na celý ve-
čer dávno zapomněla, zjistila, že 
čeká dítě. Hned ji napadlo, že ne-
musí být Jakubovo. Rozhodla se, 
že se to nikdo nedozví. Dítě je je-
jí a jejího manžela a tak to je. Mi-
chaela už nechce nikdy vidět. Če-
kala ještě pár dnů, aby měla jis-
totu, a pak tu novinku oznámila 
Jakubovi. Chvíli se jí zdál zaraže-
ný, jakoby už s dítětem nepočítal. 
Pak ale začali společně plánovat 
a jí se zdálo, že se Jakub na dítě 
těší. Několik měsíců byla šťastná. 
Dítě rostlo, všechno bylo v pořád-
ku. Oba byli zdraví. Jakub kolem 
ní kroužil s péčí, jakou od něj ani 
nečekala. Celý dům se předělal 
tak, aby co nejvíce vyhovoval po-

třebám dítěte. Leona hrdě vysta-
vovala své břicho všem na odiv. 
Michael jí ještě několikrát na-
psal, snažil se jí dovolat. Ona ho 
ale ignorovala. Pak ale Michaela 
potkala v kavárně. Díval se na ni 
a v očích měl takový zvláštní vý-

raz. Nechtěla s ním 
mluvit, chtěla ode-
jít, ale zadržel ji. Ptal 
se, jestli to dítě ne-
ní jeho. Říkal, že na 
ni stále myslí. Milu-
je ji. Nemůže ho tak 
odkopnout. Odmí-
tala všechno, co ří-
kal. Nakonec jí řekl, 
že chce mít jistotu, že 
dítě není jeho. Půjde 
za Jakubem a všech-
no mu řekne. Chce 
testy otcovství. Jestli 

je to dítě jeho, chce se o něj starat. 
Nedovolí, aby ho vychovával cizí 
člověk. Leona byla zdrcená. Neu-
měla si představit, co Jakub udě-
lá. Rozhodla se, že všechno popře. 
Řekne Jakubovi, že jí ten chlap 
obtěžoval, a proto skončila s vý-
ukou jazyků. Sápal se na ni a ona 
se stěží ubránila. Teď se jí mstí. Ja-
kub ten večer přišel domů pozdě. 
Čekala na něj a vychrlila na něj 
svou verzi. Jak se s Michaelem po-
tkala, jak byl naštvaný, že je těhot-
ná , a že se mu tenkrát nepodaři-
lo dostat ji do postele. A že je chce 
rozeštvat. Jakub ji uklidňoval. Ten 
chlap mu nemůže říci nic, co by 
mohlo poškodit jeho vztah k Leo-
ně. Dítě je jeho a on udělá všech-
no pro to, aby byla Leona v klidu. 
Druhý den Michael Jakubovi za-
volal. Chtěl s ním mluvit. Říkal, že 
jsou to osobní věci a že by radě-
ji v soukromí. Jakub si s ním dal 
schůzku večer u řeky. Čekal v au-
tě, až se ten chlápek objeví. Vy-
stoupil a šel mu naproti. Micha-
el se Jakubovi nejprve představil. 
Řekl mu, že ho velmi mrzí, co mu 
musí oznámit. Ale je pravda, že 
spal s jeho ženou a dítě, které Le-
ona čeká, může být jeho. Nechce 
nic jiného než vědět pravdu. Chce 
testy otcovství. Ujistil Jakuba, že 
pokud se jeho domněnka potvr-
dí, pak se o dítě postará a od Ja-
kuba nic nebude chtít. Jakub ho 
poslouchal a usmíval se. Řekl mu, 
že žádné testy otcovství nebudou. 
To on nedovolí. Michael má ale 
pravdu, dítě je jeho. Jakub se totiž 
nechal vyšetřit a děti mít nemů-
že. Leona o tom neví. A tak to ta-
ké zůstane. Dítě bude vychovávat 
Leona s Jakubem a Michael se jim 
do toho nebude plést. Už je ne-
bude nikdy kontaktovat a všichni 
budou spokojení. Michael za svou 
službu dostane samozřejmě za-
placeno. Jakub měl připravených 
pět set tisíc korun, které mohl Mi-
chaelovi hned na místě dát. Už ho 
ale pak nikdy on ani Leona neuvi-
dí. Michael nevěřícně poslouchal, 
co mu tu Leonin manžel vykládá. 
Rozčílil se a chytil Jakuba za klo-
py kabátu. Nemůže mu zaplatit, 
aby opustil své dítě. On Leonu ta-
ké miluje a chce dítě vychovávat 
s ní. Jakub byl ale připraven i na 
tuto reakci. Z kapsy vytáhl pisto-
li, kterou si před časem koupil na 
služební cestě v Maďarsku. Ne-
měla výrobní číslo a nikdo ho s ní 
nemohl spojit. Přitiskl zbraň Mi-
chaelovi k srdci a vystřelil. S ledo-
vým klidem pak mrtvolu hodil do 
řeky. Zbraň očistil a hodil za ní. 
Rozhlédl se, aby se ujistil, že ho 
nikdo neviděl. Pak se vydal do-
mů. Večer si s Leonou prohlíželi 
nejnovější fotografii z ultrazvuku. 
Jen tak mimochodem své ženě 
řekl, že spolu byli ten den už od 
odpoledne doma. Kdyby si přeci 
jen náhodou někdo spojil učite-
le francouzštiny s jejich rodinou.                  

(pur)
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MOST - Mostecký autodrom při-
pravil nový  exkluzivní balíček 
pro členy VIP klubu autodromu 
plný aktivit s patřičnou dávkou 
adrenalinu a vzrušení. Jejich 
čerpání umožní VIP členská kar-
ta s  neomezeným vstupem do 
areálu autodromu po celý rok 
2019. 

„Balíček zahrnuje i celodenní 
kurzy, a to bezpečné jízdy FOR 
LIFE se zásadami správného po-
skytnutí první pomoci a kurz 
sportovní jízdy s  osobním kou-
čem, jímž bude skvělý český pi-
lot Tomáš Pekař. Člen VIP klu-
bu se sveze za volantem ostré 
okruhové Škody Octavia RS, a to 
v  zapůjčené kombinéze a přil-
bě. V případě zájmu obdrží on-
boardové záznamy. Lákavá je 
jistě i možnost stát se součás-
tí jednoho z týmů okruhového 
šampionátu Octavia Cup,“ při-
blížil novinku obchodní mana-
žer pro sport společnosti AU-
TODROM MOST Jakub Kra-
fek. Držitel VIP členské karty 
se může těšit na VIP vstupen-
ky pro dvě osoby na závody su-
persportovních speciálů ADAC 
GT Masters, českou premié-
ru soubojů populárních ame-
rických vozů seriálu NASCAR 

a  evropský šampionát okruho-
vých tahačů Czech Truck Prix. 
Bonusem jsou v každém z těch-

to víkendů doprovodné závod-
ní série, v příštím roce jich bu-
de rekordních 18. 

Celoroční neomezený vstup 
do areálu autodromu poskytu-
je členům VIP klubu řadu dal-
ších možností. „Špičkový offroa-
dový areál, který si lze vyzkoušet 
vlastním vozem, případně terén-
ní speciál zapůjčíme. Motokáro-
vou dráhu, přírodní dráhu pro 
terénní čtyřkolky. Služby pneu-
servisu, kde si lze objednat ta-
ké drobné servisní práce, vyčiš-

tění vnitřních prostor i exterié-
ru vozu a vybrat si z nabídky au-
tokosmetiky, pneumatik a disků. 
Čerpací stanici pohonných hmot 
a dobíjecí elektrostanici. Po do-
bu servisu si zákazník může pro-
hlédnout areál včetně jeho záze-
mí, a to s  odborným výkladem. 
Pokud přijede s  celou rodinou, 
zabavíme děti na dopravním 
hřišti, zdarma jim zapůjčíme 
kola, koloběžky, odrážedla i přil-
by,“ vyjmenoval Jakub Krafek. 

(nov)

VIP klub autodromu láká členy 
na balíček zážitkových aktivit

Celoroční neomezený vstup do areálu autodromu poskytuje členům VIP klubu řadu dalších možností. 

Členskou kartu do VIP klubu autodromu lze pořídit za 
50  000 korun včetně DPH. Opravňuje ke vstupu na stě-
žejní závodní víkendy autodromu, jízdě v závodním spe-
ciálu i testovací jízdě na velkém závodním okruhu, účasti 
v kurzu bezpečné i sportovní jízdy, k odebírání měsíčního 
newsletteru s radami experta na dopravní problematiku 
či k možnosti vyzkoušet si práci člena závodního týmu při 
vybraném podniku sezony.

PRogRAM
17 hodin      - Registrace účastníků
17.20 hodin - Seznámení s klubem a hokejem
17.30 hodin - Nácvik na ledě
18.30 hodin - Prohlídka zázemí, diskuse

MOST - V úterý 22. 1. 2019 od 17 hodin  budou mít všechny děti bez 
rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdar-
ma, jaké to je být hokejistou. 

Týden hokeje pro malé naděje

THE MOST DRIVING

28 – 30/06/2019
THE MOST AMERICAN SHOW

NASCAR
FORMULA JUNIOR | GRAND HISTORIC FESTIVAL

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

Závodní víkend zahrnuje
• NASCAR Whelen Euroseries
• FIA Lurani Trophy for Formula Junior cars
• Triumph Competition & British GT
• HAIGO Tourenwagen
• HAIGO Formelwagen
• Formel Vau Europa

Hlavní body doprovodného 
programu

• Sraz majitelů historických vozů
• Výstava historických vozů
• Pit walk
• Autogramiáda jezdců
• Off road
• Otevřená servisní zóna
• Atrakce pro děti

Vstupenky je možné zakoupit on-line 
prostřednictvím webových stránek autodromu 
v sekci VSTUPENKY.

INZERCE - Homér 2019 -  A5 - ší�ka - 2.indd   2 4. 1. 2019   7:12:44

Divadlo 
v knihovně

MOST – Docela velké divadlo 
uvede v Městské knihovně 
Most 23. ledna od 19 hodin  
anglickou komedii Když kočky 
nejsou doma. 

Hra vypráví o tom, co všech-
no se může stát, když dvě ses-
try nenadále odjedou na spo-
lečnou dovolenou a jejich mu-
ži zůstanou v Londýně bez 
dozoru.Autor divadelní hry: 
Brian Cooke, Johnnie Morti-
mer. Hrají: Hana Sršňová, Ja-
na Galinová, Lenka Lavičková, 
Lukáš Vaculík (Česká repub-
lika), Roman Štolpa. Překlad-
mJiří Středa, režie Jurij Galin, 
hudba Petr Baraňák.  Vstupné 
320 Kč. 

(nov)
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Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Pro kompostér na radnici
LITVÍNOV - Město Litvínov  má připravené dřevěné kompostéry pro 
své občany. Kompostéry bude občanům poskytovat do bezplatné-
ho pronájmu na základě smlouvy o výpůjčce.

Jak kompostér získat?
Musíte být občanem města Litvínova nebo vlastnit či mít prona-

jatý pozemek na jeho území.
O kompostér je možné požádat osobně, písemně, telefonicky ne-

bo e-mailem s tím, že je nutné k žádosti doložit souhlas se zpraco-
váním osobních údajů a plnou moc (v případě více spoluvlastníků 
pozemku).                                                                                          (nov)

gymnázium otevírá dveře
LITVÍNOV - Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov zve všechny zájem-
ce o studium i nejširší veřejnost na netradiční  DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ.

Den otevřených dveří se koná  v pondělí 21.1. od 16 do 18 hodin 
v budově školy. 

Tentokrát si  žáci školy připravili zajímavou únikovou cestu sjed-
noduchými úkoly ve všech prostorách gymnázia. Zároveň je mož-
ná návštěva ve výuce od 8 do 13 hodin. Kontakt:  476 753 023 či no-
vakjan@gtgm.cz nejpozději do pátku 18. 1.                                  (nov)

Meziboří chce být partnerem 
MEZIBOŘÍ - Meziboří se chce stát partnerem MAS Naděje. Své území 
už město poskytlo pro místní akční skupinu a tím otevřelo svým ne-
ziskovým organizacím, podnikatelským subjektům a v neposlední 
řadě také sobě možnost čerpat finanční prostředky. 

Členský příspěvek je 3 Kč za občana. Prostřednictvím MAS Na-
děje žádá město o dotaci na dostavbu chodníku mezi Mezibořím 
a Litvínovem.                                                                                    (pur)

LITVÍNOV – Studenti litvínov-
ské Scholy Humanitas dostali 
do nového roku velkorysý dá-
rek od společnosti UNIPETROL. 
Ta vyšperkovala společné pro-
story školy, které studenti vyu-
žívají během přestávek. 

Za 650 tisíc dostali studenti 
nejen novou příjemnější výzdo-
bu stěn s  motivy litvínovského 
hokeje, ale také unikátní elek-
tronickou nástěnku Amos a do-
bíjecí box v  prostorách odpo-
čívadla. „Dotyková elektronic-
ká nástěnka Amos je ve dvora-
ně školy. Nahradila původní tři 
nástěnky. Je první svého druhu 
v republice a jsme za ni moc rá-
di,“ uvedl ředitel školy. 

UNIPETROL spolupracu-
je se Scholou Humanitas i na 
dalších projektech. „Škola si 
za dvacet pět let dokázala vy-
budovat respekt v  celé republi-
ce. Jsou tu studenti z celé repub-
liky. Spolupráce UNIPETRO-
LU se středními školami regionu 
začala před třemi roky. Nabídli 
jsme tehdy spolupráci všem ško-
lám v regionu, jen některé ji ale 
dokázali dovést až k  partner-
ství.  Studenti Scholy Humani-
tas dělají škole velmi dobrý ob-
raz. V naší společnosti máme je-

jí absolventy na pozicích ve vý-
robě, vystudované inženýry na 
inženýrských pozicích i ve všech 
ročnících vysoké školy. Partner-
ství krystalizovalo a nemáte ho 
zadarmo. I za to vám děkuji, jak 
pracujete se studenty, jak pra-
cujete s  námi,“ uvedl zástupce 
UNIPETROLU Tomáš Herynk. 

Přes dvacet studentů Scholy 
Humanitas dostalo vloni  pro-

spěchové stipendium. „Něko-
lik žáků je navíc ve stipendij-
ním programu Nadace Unipe-
trol pro letošní školní rok, po-
bírají příspěvek každý měsíc. 
Každý rok zde někteří žáci ve 
spolupráci s pracovníky firmy 
tvoří své maturitní práce, další 
se účastnili Studentské vědecké 
konference. Možnosti exkurzí či 
‚VIP‘ nahlédnutí do provozu už 
je to nejmenší. Studenti zde mo-
hou mít i svoji školní praxi, ji-
ní zde chodí individuálně v létě 
na brigádu. Někteří naši absol-
venti zde pokračují ve studiu na 
VŠCHT. Jiní zde již roky úspěš-
ně  pracují na různých pozicích, 
s perspektivním výhledem. Dru-
hým rokem se účastníme závo-

du vodíkového auta Horizon 
Grand Prix, kdy obdržíme vše 
potřebné včetně nemalého star-
tovného či ubytování během zá-
vodu pro celý tým. Není to dlou-
ho, co jste četli o možnosti získat 
nadbytečné chemické pomůc-
ky a látky z laboratoří Unipet-
rolu a účastnili jsme se Báječ-
ného dne s chemií. Minulé jaro 
jsme v jejich Grantovém projek-
tu obdrželi půl milionu na ná-
kup plynového chromatografu. 
A objevují se další možnosti,“ 
uvedl ke spolupráci s  UNIPE-
TROLEM ředitel školy. Stejně, 
jako Scholu Humanitas, pod-
poruje UNIPETROL také me-
zibořský EDUCHEM.                                 

(pur)

UNIPETRoL přichystal dárek pro 
studenty Scholy Humanitas

UNIPETROL školu podporuje od  jejího vzniku. Ředitel 
školy Milan Šťovíček v  úvodním proslovu  připomněl, že 
to byla právě chemická firma, která při zakládání školy vý-
znamně přispěla na rekonstrukci celého objektu. „Jsme hr-
dým partnerem UNIPETROLU a za podporu mu děkujeme,“ 
zdůraznil.

KONTaKT
Kateřina Nykodýmová
Tel.: 476 767 719
e-mail: katerina.nykodymova@mulitvinov.cz
Sídlo: město Litvínov, Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 
11, 436 01  Litvínov, kancelář č. 27. Formulář k souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a plnou moc je možné získat 
osobně na výše uvedené adrese nebo na webových strán-
kách města.  

Slavnostního přestřižení pásky se ujal ředitel školy Milan Šťovíček a Tomáš Herynk, zástupce Unipetrolu.

Vloni rozdělovali krajští za-
stupitelé přebytek  400 miliónů 
korun. Převážná většina šla do 
obnovy zařízení Krajské zdra-
votní a do komunikací. Letos  
by to mohlo být obdobné. „Ještě 
nelze uvádět zcela přesná čísla, 
ale už je jasné, že rozpočet kra-
je skončí opět, jako už několik let 
po sobě, s přebytkem v řádu ně-
kolika set miliónů korun. Přeby-
tek rozdělí krajští zastupitelé na 
svém dubnovém jednání. Část 
přebytku by měl plynout do ob-
novy zařízení Krajské zdravotní 
a do veřejné dopravy,“ prozradil 
náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje Martin Klika. 

Z osmnáctimiliardového roz-
počtu pro rok 2019 více než 
devět miliard korun poply-

ne do školství. Tři miliardy ko-
run  pro odbor dopravy a sil-
ničního hospodaření a miliar-
da sedm set miliónů korun na 
sociální věci. „V zajištění posky-
tování sociálních služeb se drží-
me Akčního plánu rozvoje soci-
álních služeb, který na aktuální 
rok schvaluje Zastupitelstvo Ús-
teckého kraje a Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb. 
Oba tyto dokumenty aktualizu-
jeme podle vyvíjející se potřeby 
sociálních služeb v  kraji. Obsa-
hují základní síť sociálních slu-
žeb v kraji tak, jak vnímáme je-
jí potřebnost. Pro rok 2019 jsme 
se rozhodli nenavyšovat počet 
poskytovaných sociálních služeb 
v kraji podporovaných Ústeckým 
krajem, pokud nedojde k  navý-

šení prostředků na so-
ciální služby, které kra-
ji poskytuje ze svého roz-
počtu stát. Ústecký kraj 
každoročně žádá o do-
taci na sociální služby ve 
výši dvou miliard korun, 
což odpovídá potřebám 
kraje. Pravidelně ale do-
stáváme částku význam-
ně nižší i o více než čtvr-
tinu potřebných finan-
cí,“ komentoval sociál-
ní služby v kraji Martin 
Klika. 

Letos  podpoří Ús-
tecký kraj ze svého roz-
počtu celou řadu projektů. Mi-
mo jiné vyhlásil dotační titul 
pro začínající podnikatele, pod-
poří složky Integrovaného zá-
chranného systému, regionální 
kulturní činnost, v  dalších vý-
zvách Kotlíkové dotace podpoří 
výměnu neekologických kotlů, 

vyhlašuje program na obnovu 
venkova, na protidrogovou po-
litiku, prorordinné aktivity, vy-
bavení zdravotnických zařízení, 
zemědělství a další. Významná 
částka poplyne na zajištění ve-
řejné dopravy v Ústeckém kraji. 

(pur)

Kam s přebytkem? Do veřejné dopravy!
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj už několik let po sobě hospodaří 
s přebytkem. Jinak by to nemělo být ani v letošním roce. Přebytek 
rozpočtu rozdělí zastupitelé na dubnovém jednání. 

Martin Klika



zpravodajství 18. ledna 2019 7

Litvínov se v  minulosti po-
týkal především s  krádežemi 
a narušováním veřejného po-
řádku. Jaký byl minulý rok?

Nebyl ničím výjimečný. Kri-
minalita se v  Litvínově snižu-
je, a to i krádeže a vloupání do 
prázdných domů. Strážníci se 
soustředí na  bezpečnost a pořá-
dek v celém městě, zvláštní důraz 
klademe na Janov. Ačkoliv řada 
problémů zde přetrvává, celko-
vě se situace významně zlepšila. 
Kriminalita zde není ani v oblas-
ti přestupků nijak vyšší než v ji-
ných částech města. 

Co bylo vloni hlavní činnos-
tí strážníků  a co jim podle vás 
práci ztěžuje?

Nejvíce nás  zatěžovaly legisla-
tivní změny, které ovlivňují běž-
nou činnost strážníků a jejich 
dohled na bezpečnost ve městě, 

což je naše hlavní činnost. Spo-
lupracujeme se složkami Inte-
grovaného záchranného systé-
mu, s  Policií ČR, Zdravotní zá-
chrannou službou a hasičským 
sborem. Během roku se strážníci 
vzdělávají a absolvují různá ško-
lení. Nové dovednosti pak využí-
vají při práci v terénu.

O jaké dovednosti  jde?
Velmi důležité  je, aby strážní-

ci ovládali první pomoc. Na mís-
tě u zraněného nebo nemocné-
ho člověka jsou často první a do 
příjezdu záchranné služby mo-
hou pacienta ošetřit, použít de-
fibrilátor, zastavit krvácení, pro-
stě ho udržet při životě. Strážníci 
tak zachránili už několik životů. 
Absolvují i další školení týkající 
se praktických dovedností. Umí 
otevřít zámky zabouchnutých 
dveří, což obyvatelé Litvínova 

potřebují velmi často. Umí pra-
covat s motorovou pilou, což vy-
užijí při asistenci hasičům. 

Jaké byly nejzásadnější oka-
mžiky loňského roku?

Určitě to byly opakující se po-
žáry na skládce Celio, u kterých 
strážníci asistovali. Řešili jsme 
také požáry v  panelovém domě 
v  Třebušické ulici, které někdo 
úmyslně zakládal. Problémem, 
který se  podařilo vyřešit, byly 
domluvené dětské bitky.

Jak jste je řešili?
Ve spolupráci se školami, s ro-

diči. Podařilo se několikrát zjis-
tit místo a čas takové domluvené 

akce a zasáhnout dřív, než si dě-
ti ublížily. Děti byly více pod do-
hledem strážníků, asistentek pre-
vence kriminality, školy a rodičů, 
a tak je bitky přestaly bavit.

Věnujete se dál prevenci kri-
minality?

V   Litvínově pracuje dvanáct 
asistentek prevence kriminality. 
Dohlíží u každé základní školy. 
Funguje nízkoprahové centrum 
Jaklík v  Janově. Pokračujeme 
s  programem Pravda o drogách 
na základních školách. V  pro-
gramech prevence kriminality se 
více soustředíme na děti a ško-
ly, spolupracujeme s nimi v rám-
ci jejich projektových dnů.  (pur)

Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban:   
„Kriminalita v Litvínově pomalu klesá“

Městská policie v Litvínově má 70 zaměstnanců, z to-
ho 38 strážníků a 3 psovody. V mimořádných situacích 
využívá čtrnáctičlennou pořádkovou jednotku, která 
dostala v loňském roce nové vybavení. Městská policie 
provozuje psí útulek. Zajišťuje odchyt zatoulaných psů 
v jedenácti obcích.  V Litvínově má 14 kamer, v Meziboří 
5 a v Horním Jiřetíně 6. 

LITVÍNOV – Uplynulý rok nebyl v oblasti bezpečnosti ničím mimo-
řádný. Kriminalita už třetí rok po sobě v celé republice klesá a Litví-
nov není  výjimkou. Jak vnímá bezpečnostní situaci velitel Městské 
policie v Litvínově  Zdeněk Urban?

KRUŠNOHOŘÍ – Letos poprvé 
může veřejnost ocenit nejvy-
dařenější novinku v  oblasti 
cestovního ruchu v  Krušnohoří. 
SPO-NA, sdružující Destinační 
agenturu Krušné hory, Okresní 
hospodářskou komoru Most, 
Hospodářskou a sociální radu 
Mostecka a Euroregion Krušno-
hoří, vyhlásila soutěž Krušno-
horská NEJ. 

Turisté nejen z  Ústeckého 
kraje mohou nominovat do sou-
těže tu novinku, která je v roce 
2018 nejvíce oslovila. „Může to 
být akce, zážitek, nově otevře-
ná restaurace, ubytování nebo 
třeba propagační materiál, no-
vý časopis o cestování, aplikace, 
webové stránky, prostě cokoliv, 
co podporuje cestovní ruch v re-
gionu. Podmínkou je, aby se jed-
nalo o novinku z oblasti Chomu-
tovska, Mostecka, Litvínovska, 
Bílinska, Teplicka a horské části 
Krušných hor,“ vysvětluje ředi-
telka Destinační agentury Kruš-
né hory Eva Maříková. Na no-
minaci svého favorita má kaž-

dý čas do 31. března. Všechny 
nominované produkty zveřejní 
SPO-NA na svých sociálních sí-
tích a seznámí s nimi veřejnost 
i prostřednictvím informačních 
kanálů svých partnerů. Z  no-
minovaných produktů vybe-
re vítěze veřejnost při hlasová-
ní na sociálních sítích. „Chce-
me podpořit touto cestou všech-
ny, kdo se o rozvoj cestovního 
ruchu v Krušnohoří snaží, inves-

tují do něj svůj čas a zájem. Ví-
tězem soutěže nemusí být nutně 
ani ta největší investice. Možná 
veřejnost osloví jen dobrý nápad 
a právě o nápady tady jde,“ říká 
dále Eva Maříková. Vítěze oce-
ní SPO-NA propagací dle vlast-
ního výběru. „Limitem bude jen 
částka, ale vítěz si sám zvolí, jest-
li bude chtít plakáty, spot v  rá-
diu nebo třeba informační letá-
ky. Každý dobrý turistický pro-

dukt si zaslouží propagaci, tím 
více takový, který veřejnost zvo-
lí v  Krušnohoří nejlepší novin-
kou. Pro všechny nominované 
bude pak propagací i účast v sou-
těži. Všechny produkty se totiž 
objeví hned na několika webo-
vých stránkách, v tisku, na soci-
álních sítích,“ doplnila Eva Ma-
říková. Nominace posílejte na 
info@krusne-hory.org a označte 
je Krušnohorská NEJ.       (pur)

Krušnohorská NEJ letos poprvé

Zdeněk Urban

Krušné hory jsou nejen cílem turistiky a odpočinku, ale jak se již ukázalo, také zdrojem inspirace. (foto: www.
wikipedia.org)

Od minulého čtvrtka knihovna poza-
stavuje půjčování skladových titulů. Jed-
ná se o 19 000 knih, které mají v katalogu 
označný status „sklad“ a budou převeze-
ny do náhradních prostor. Knihovníci již 
začali s přípravami na převoz a knihy in-
tenzivně balí. Omezení se netýká dalších  
60 000 knih, dostupných v půjčovnách 
dětského a dospělého oddělení. „Během 
rekonstrukce posílíme službu meziknihov-
ních výpůjček. Čenáři si také mohou půj-
čit vybrané starší knihy ve výstavce Poklady 
ze sklepa,“ informovala vedoucí dospělého 
oddělení Michaela Hrabinská. 

(nov)

Výpůjčky knih ze skladu pozastaveny
LITVÍNOV - Blíží se očekávaná přestavba 
sklepa v Městské knihovně Litvínov. A s ní 
i nákup moderních regálů pro více knih 
a usnadnění práce knihovníků. 



zpravodajství18. ledna 20198

Bydlení pro seniory 
se bude rozšiřovat

MEZIBOŘÍ - Majitel Senior Center v Meziboří projevil zájem o dokou-
pení pozemků kolem obytného komplexu pro seniory. 

Na části pozemků plánuje rozšířit ubytovací kapacity, zbývající po-
zemky chce využít na odpočinkovou zónu a park pro veřejnost. Po-
zemky jsou v územním plánu z části jako plocha pro bydlení, z části 
jako plocha pro tělovýchovu a sport. Pozemky u komunikace na vý-
jezdu z Meziboří do Litvínova původně nabízelo město na výstavbu 
rodinných domů. Plocha je ale silně podmáčená a stinná a pro vý-
stavbu rodinných domů nevhodná. Záměr bude zveřejněn na úřední 
desce města. Na nejbližším jednání rozhodnou mezibořští zastupite-
lé, zda pozemky prodají za nižší cenu, než stanoví pravidla pro prodej 
pozemků a schválí tak pro tento případ výjimku.                           (pur)

V posledních dnech se hod-
ně diskutuje o posunutí termí-
nu otevření jezera Most pro ve-
řejnost na rok 2020. Můžete ří-
ci, jak pokračují práce v  oko-
lí jezera?

Palivový kombinát Ústí, s. p. 
jako správce území jezera Most, 
dokončil rozhodující plánova-
né projekty. V okolí jezera jsme 
dokončili sanační a rekultivační 
práce, obnovili jsme místní ko-
munikace a úpravy okolí jezera. 
Na dalších právě probíhajících 
rozvojových projektech posky-
tujeme plnou součinnost statu-
tárnímu městu Most a Minister-
stvu financí ČR. 

Jaké konkrétní stavební prá-
ce se v oblasti jezera realizova-
ly?

Od roku 2000 probíhají v blíz-
kém okolí nově vzniklého jezera 
Most sanační a rekultivační prá-
ce. V současné době jsou téměř 
všechny tyto práce dokončeny 
a zbývá dokončit intenzifikaci 
posledního úseku podzemní těs-
nící stěny sloužící k ochraně je-
zera před průsaky kontaminova-
ných vod. Tato stavba bude do-
končena během prvního čtvrtle-
tí tohoto roku.

Jak je zajištěna obslužnost  
jezera Most?

V loňském roce jsme dokon-
čili komunikace, které zajišťu-
jí obslužnost území jezera Most.

Jedná se o komunikace Stři-
mické výsypky ve východní čás-
ti jezera Most. Zde jsme upra-
vili povrch komunikací pomo-
cí tzv. R- materiálu pokládané-
ho za horka. Jejich celková délka 
je více než 7,5 km. Komunikace 
jsme upravili, abychom zlepši-
li obslužnost údržby lesnických 
rekultivací Střimické výsypky. 
Stavbu jsme dokončili v březnu 
2018. Dále jsme obnovili obsluž-
né komunikace v jižní a  jihozá-
padní části jezera Most, kde jsme 

rovněž provedli úpravy povrchu 
pomocí R-materiálu. Celková 
délka upravených komunikací 
v  této oblasti je 2,1 km. Povrch 
jsme upravili také pro zlepšení 
obslužnosti a údržby jižních a ji-
hozápadních svahů jezera Most. 
Stavbu jsme dokončili v březnu 
2018.

Odkud se vlastně dá dostat 
s plavidly až k hladině jezera?

Veřejně přístupná je pří-
jezdová komunikace situova-
ná v  jihozápadní části jezera 
Most. Komunikace je dvoupru-
hová, obousměrná, v šířce 6 m 
a její délka je téměř 500 m. Ta-
to komunikace spojuje silnici 
III/2565 Most-Mariánské Rad-
čice s břehovou komunikaci je-
zera Most. Zrekonstruovali jsme 
ji proto, abychom umožnil na-
vážení a odvážení plavidel po-
třebných k obsluze jezera Most. 
Stavbu jsme dokončili v listopa-
du 2018. Dále se v severní čás-
ti jezera Most nachází příjezdo-
vá komunikace v  celkové dél-
ce 555 m a šířce 6 m, která má 

zpevněný povrch. Tato komuni-
kace v  dané oblasti spojuje sil-
nici III/2565 Most – Mariánské 
Radčice s břehovou komunikací 
jezera Most. Stavbu jsme dokon-
čili v prosinci 2018.

Kolem celého jezera Most 
vede komunikace. Jaká je je-
jí délka?

Další významnou komunika-
cí na území jezera Most je zpev-
něný povrch tzv. břehové linie, 
která vede po obvodu celé vod-
ní plochy jezera Most, a to v cel-
kové délce 8 137 m. Její výstav-
bou se zlepšila obslužnost údrž-
by svahů, okolí vodní hladi-
ny jezera Most a rekultivačních 
prací na závěrných svazích jeze-
ra Most. Stavbu jsme dokončili 
v květnu 2018.

Jaké další cesty vedou na 
území jezera Most?

Na  západních svazích jsme 
vybudovali náhradní obsluž-
né komunikace v  celkové délce 
přes 3,5 km a šířce 4 m. Tyto ko-
munikace spojují silnici III/2565 

Most - Mariánské Radčice a bře-
hovou komunikaci jezera Most. 
Jedná se o soustavu čtyř zpevně-
ných štěrkových cest, které zlep-
šují obslužnost západních svahů 
jezera Most pro následnou pé-
čí rekultivovaných ploch v této 
oblasti. Stavbu jsme dokončili 
v srpnu 2018.                         (nov)

ROZHOVOR S ŘEDITELEM PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ S. P. (PKÚ s. p.), Ing. PETREM LENCEM

Na jezeře Most zbývá dokončit  
ochranu před průsaky kontaminovaných vod

Zbývá dokončit intenzifikaci posledního úseku podzemní těsnící stěny sloužící k ochraně jezera před průsaky 
kontaminovaných vod.

Významná komunikace po obvodu jezera měří 8 137 metrů.

Petr Lenc

Komedie „Jméno“ 
MEZIBOŘÍ – Kulturní zařízení 
města Meziboří uvede 24. led-
na od 19 hodin komedii JMÉNO 
v podání Vršovického divadla 
Mana. 

Vstupenky v ceně 200 Kč za-
koupíte v předprodeji v knihov-
ně Meziboří (tel. 476 748 110). 
Lze si je i rezervovat. Divadelní 
hra Jméno je brilantní komedií 
podle nejlepší francouzské tra-
dice. Hra nabízí vysoce komic-
ký pohled na sebejisté zastánce 
svobodného myšlení. Hrají: Ro-
man Zach, Linda Rybová, Petr 
Lněnička, Jan Dolanský, Jana Ja-
něková ml.                           (nov)
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

MEZIBOŘÍ – Mezibořská sjez-
dovka je v  provozu od 10. led-
na. Přívaly sněhu, které na ko-
munikacích ve městě způsobily 
kalamitu, udělaly radost lyža-
řům. Jezdit se bude v  případě 
dobrých sněhových podmínek 
každý den.

Během letních měsíců pro-
běhly nutné opravy a údržba 
vybavení zimního areálu. Dů-
kladnou kontrolou prošlo la-
no vleku, které je v dobrém sta-
vu. K dispozici je 68 kotev, osm 
z  nich prošlo celkovou repa-
sí. Dokončila se  oprava střechy 
objektu obsluhy vleku a strojov-
ny. Zakoupily se výstražné ta-
bule, ochranné matrace ke slou-
pům a ochranné sítě k bezpeč-
nému dojezdu u bobové dráhy.  
Ke sněžnému dělu přibydou ha-
dice pro zasněžování a sací ha-
dice čerpadla. Na údržbu svahu 
využívá Meziboří techniku, kte-
rou v roce 2017 pořídilo město 
za finančního přispění Unipet-
rolu. Pro lyžařský areál pořídi-
lo město dvě nová sněžná dě-
la a čerpadlo na vodu. Už dru-
hou sezónu bude areál využívat 
čtyřkolku s radlicí vhodnou na 
údržbu svahu. Ke čtyřkolce le-
tos město pořídilo vozík. 

Během zimních měsíců plá-
nuje město zajistit projektovou 
dokumentaci na nové zázemí 
pro lyžaře. Lyžařský areál v Me-
ziboří tak připravili zaměstnan-
ci Technických služeb Meziboří 
k okamžitému spuštění. „Záleží 
samozřejmě pouze na sněhových 
podmínkách. Vlek je po nezbyt-
né údržbě v pořádku. K přírod-
nímu sněhu přidáváme umělý,“ 
říká vedoucí odboru výstavby 

majetku a životního prostře-
dí Gabriela Soukupová. Zvyšu-
jí se také bezpečnostní opatření 
na sjezdovce. „Čtyřkolku napří-
klad město využívá také k  do-
pravě případných zraněných po 
sjezdovce. Na sloupy vleku poří-
dilo město bezpečnostní chráni-
če. O údržbu sjezdovky se kro-
mě nové čtyřkolky stará i rolba, 
kterou má město už pár let v ga-
ráži. Nejsme odkázáni pouze na 

přírodní sníh, kterého je od mi-
nulého týdne dost. Můžeme ta-
ké zasněžovat. Pokud jsou k to-
mu dobré klimatické podmínky. 
Potřebujeme minimálně třístup-
ňový mráz. Zasněžujeme  sjez-
dovku  a upravujeme především 
v  noci. Podílíme se také na za-
sněžování svahu pro lyžařskou 
školu,“ uvedla Gabriela Souku-
pová. 

(pur)

Dostatek přírodního sněhu
pomohl mezibořské sjezdovce

Sjezdovka bude v případě dobrých sněhových podmínek v provozu každý den. Vlek je v provozu ve všední 
den od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin. Vlek bude v provozu 
v případě dobrých sněhových podmínek. Za jednu jízdu zaplatí lyžaři 20 Kč, za dvacet jízd 220 Kč. 

LITVÍNOVSKO - Krušné hory po-
stihla v uplynulých dnech sně-
hová kalamita. V krátkém čase 
napadlo velké množství sněhu 
a situaci komplikovaly poryvy 
prudkého větru. Plné ruce práce 
měli nejen krajští silničáři, ale 
také Technické služby v Meziboří 
a Litvínově.

Silnice v horách 
zavál sníh 

Krajští silničáři vyjíždí za ka-
ždého počasí a pracují na tom, 
aby horské silnice byly v maxi-
mální míře průjezdné, byť jen se 
zimní výbavou a zvýšenou opa-
trností. „Silničáři mají můj velký 
obdiv. Pracují v  náročných pod-
mínkách, musí si poradit s  pro-
vozem, hrabat sníh a sypat silni-
ce, ostatní řidiči vůči nim mnohdy 
nejsou tolerantní, neuvědomují si, 
že vozidlo údržby silnic potřebu-
je určitý prostor,“ popsal situaci  
náměstek hejtmana Jaroslav Ko-
mínek, který má údržbu silnic 
v kompetenci. Do hor se vypra-
vil na kontrolu. Některé úseky 
byly dočasně neprůjezdné, silni-
čářům se ale dařilo komunikace 
zprovoznit. Nejhůř na tom by-
li řidiči autobusů. „Rád bych po-
děkoval řidičům autobusů a do-
pravcům, kteří nám minulý týden 
během sněhové kalamity pomá-

hali se zajištěním dopravy. Větši-
na z nich si asi neuměla předsta-
vit, jaké podmínky je tady na ho-
rách mohou potkat. Jejich práce je 
o to náročnější, že mají zodpověd-
nost za bezpečí svých cestujících,“ 
doplnil Jaroslav Komínek.

V Meziboří vyhlášen 
mimořádný stav

V Meziboří starosta Petr Čer-
venka vyhlásil minulý týden  
mimořádný stav. „Ve velmi krát-
kém období napadlo velké množ-
ství sněhu. Technické služby  pra-
cují v plném nasazení. Situaci 
zvládají, přesto je to mimořádný 
stav. Sníh musíme odvážet mimo 
město na své pozemky,“ uvedl 
starosta. Technickým službám 
pomáhá nová technika. Za více 
než milión korun pořídilo měs-

to novou nástavbu, pluh a sypač. 
Dostatek je i posypového mate-
riálu. Na ledovku mohou v Me-
ziboří použít 75 tun posypové 
soli a 50 tun písku a štěrku. Ke 
vchodům bytových domů mo-
hou rozmístit dvě stovky deseti-
kilových pytlů se solí. Meziboř-
ské technické služby disponu-
jí traktorem s  pluhem, velkým 
posypovým vozem s  pluhem, 
na který přibyla nová nástav-
ba, dvěma malými posypovými 
vozy s pluhem, kolovým nakla-
dačem na úklid a nakládku sně-
hu, smykovým nakladačem na 
úklid a nakládání sněhu z  par-
kovišť a jinak nedostupných 
míst ve městě, vozem pro odvoz 
sněhu z města a dvěma ručními 
sněhovými frézami na odklíze-
ní sněhu z chodníků, parkovišť 
a sněhových bariér. Zimní údrž-

bu zajišťuje sedm řidičů pro 
strojní údržbu a dvanáct dělní-
ků pro ruční údržbu.  

Litvínov sníh 
neohrozil

V Litvínově byla situace příz-
nivější. „Sněhu není tolik, aby se 
to nedalo zvládnout. Při největ-
ším sněžení minulý týden jsme 
museli nasadit všechny zaměst-
nance i techniku, ale o kalami-
tě se nedá mluvit,“ říká jedna-
telka Technických služeb Litví-
nov Marcela Pašková. Objed-
nat už ale musí další posypovou 
sůl. „Do našeho skladu se vejde 
pouze 470 tun soli. To na celou 
sezónu nestačí.  Tentokrát jsme 
sůl spotřebovali rychleji. Už nám 
zbývá jen 200 tun,“ doplnila 
Marcela Pašková.                (pur)

Sněhovou kalamitu zvládli krajští 
silničáři i města pod horami

MOST - Technické služby města 
Mostu  zvou malé i velké sportov-
ce na veřejné bruslení na zimním 
stadionu v Rudolické ulici. 

Vstupné na veřejné bruslení 
je 35 Kč včetně  šatny pro brus-
lící a 15 Kč pro nebruslící. Brou-
šení bruslí se provádí v časech 
veřejného bruslení (půjčov-
na bruslí se neprovozuje). Pro 
amatérské hokejové skupiny na-
bízí technické služby  proná-

jem ledové plochy ve večerních 
hodinách. Informace o veřej-
ném bruslení a pronájmu ledo-
vé plochy na telefonech: 910 811 
344 nebo 606 686 786. V pon-
dělí je veřejné bruslení pouze  
1 hodinu a 15 minut. V případě 
pololetních či vánočních prázd-
nin nebo jiných mimořádných 
událostí může dojít ke změně 
rozpisu veřejného bruslení.                     

(nov)

Bruslení i pronájem ledu pro veřejnost
datum den

provozní  
doba

12. 1. 2019 Sobota 10:00 - 11:30
13. 1. 2019 Neděle 11:30 - 13:00

14. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15

21. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15
26. 1. 2019 Sobota 15:00 - 16:30
27. 1. 2019 Neděle 15:00 - 16:30
28. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15

Žádné překvapení, když jste připraveni.
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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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní jiřetín, Městský 
úřad Horní jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-

skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, jirkov, Chomutov

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto 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 přilbu modrou s mo-

tivem, na lyže RED LABI TRACER 
20, italská, 200 Kč. Zim. brusle 
pánské č. 39 + brusle CANADY č. 
6 po 200 Kč. Tel.: 736 164 363

 ■ Prodám obývací stěnu včetně 
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu 
– dohodou. Vše v Mostě. Tel.: 607 
277 880 VEČER

 ■ Koupím stavebnici Merkur, 
vláčky Merkur, auto na bowden, 

na setrvačník – klíček, pásáky, 
buldozer apod. Telefon: 608 224 
183

SEZNÁMENÍ
 ■ Je mi 62 let, pracující, zkla-

maný, bydlím v RD se zahrádkou 
kousek od Mostu, auto mám. Shá-
ním ženu od 50 let a výš, štíhlej-
ší postavy. Mám vše, co k životu 
patří. Most a okolí. Telefon: 776 
039 968

 ■ 58/172 pohledná žena, hledá 

muže vyšší postavy od 55–65 let. 
Zatím ke společným schůzkám. 
Most a okolí. Pouze SMS: 608 702 
881

 ■ Osamělá paní 75/168 neku-
řačka z Mostu, by ráda poznala 
osamělého pána z Mostu k ob-
časným návštěvám. Telefon: 731 
389 028

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 po-

mocného dělníka na rekonstruk-
ci 3 bytů + další práce v Českých 
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380 

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý pod-

nájem 1+1 nebo 1+KK  (se zaří-
zením) do 5 000 Kč s možností 
splátky kauce. Mám malého pej-
ska. Telefon: 732 403 132

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Elektrárna Sev.en EC pokra-
čuje v kompletní opravě a eko-
logizaci za minimálně 7 miliard 
korun. Bude tak splňovat veške-
ré české i unijní parametry prů-
myslových emisí platné od po-
loviny roku 2020 a naprostou 
většinu požadavků nové směr-
nice BREF/BAT platné od ro-
ku 2021. 

Výjimkou jsou emise dvou lá-
tek, u kterých by další nevelké 
snižování vyžadovalo neúměr-
ně vysokou investici. Evropská 
směrnice však právě na tako-
vou situaci pamatuje a umožňu-
je elektrárnám získat částečnou 
a časově omezenou výjimku. 
O tu se rozhodla požádat ta-
ké elektrárna ve Chvaleticích. 
Žádost o výjimku se týká emi-
sí oxidů dusíku a zbytkové rtu-
ti, jejichž koncentrace se po ak-
tuální modernizaci budou po-
hybovat těsně nad nově stano-
venými hranicemi. „K dosažení 
nově požadovaných limitů NOx 
by byla nutná další investice ve 
výši 1,4 miliardy korun. Podíl 
elektrárny na celkových imisích 
NOx by se přitom snížil o pou-
hých 0,05 % pro okolí elektrárny 
a maximálně o 0,02 % pro město 
Pardubice,“ vysvětluje generální 
ředitel 7EC Václav Matys.

I přes podání žádosti o vý-
jimku stále platí, že oproti stá-
vajícímu stavu elektrárna emi-
se výrazně sníží. Emise oxidu si-
řičitého a tuhých znečišťujících 
látek klesnou po probíhající 
modernizaci hluboko pod nové 
evropské limity. „Udělení výjim-
ky v  žádném případě nepovede 
ke zhoršení životního prostře-
dí v blízkém ani vzdáleném oko-
lí elektrárny. Rozsah imisní změ-
ny bude prakticky neměřitelný,“ 
uvádí k výjimce na NOx společ-
nost ORGREZ v rozptylové stu-
dii, kterou elektrárna přiložila 
k  žádosti. Z  materiálu dále vy-
plývá, že v letech 2012-2016 do-
sáhly maximální hodnoty roč-

ního podílu 7EC jen cca 1 % 
celkové úrovně znečištění imi-
semi NOx v blízkosti elektrárny 
a 0,25 % v Pardubicích. „Pokud 
jde o rtuť, Česká republika do-
sud neměla limity pro tyto emise 
stanoveny. Navíc neexistuje pro-
věřený způsob, jak zajistit spo-
lehlivé kontinuální měření těch-
to škodlivin. Proto se očekává, že 
o  udělení výjimky požádá větši-
na evropských výrobců elektřiny 
a tepla,“ doplňuje Václav Matys.

Evropské směrnice IED 
i BREF/BAT a český zákon 
o ochraně ovzduší umožňují 
udělit výjimku v případě, že in-
vestice do splnění limitů je ne-
úměrně vysoká oproti dosaže-
nému zlepšení životního pro-
středí. 

(nov)

Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici 
Žádá o částečnou výjimku z evropských limitů

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování 
podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů 
(ČR) bez ohledu na počasí i politickou situaci.

Hlavolamy 
ÚSTECKÝ KRAJ - Oblastní muzeum v Lounech pořádá ve dnech  
15. 1. – 31. 3. interaktivní výstavu „HLAVOLAMY“. 

Připravené jsou interaktivní hlavolamy, kde si návštěvníci mohou 
zkusit vyndat obřího ježka z klece, projet kolektivním bludištěm, se-
stavit lomený oblouk z molitanových bloků anebo jen hrát s dřevě-
nými kostkami. V rámci výstavy funguje i hlavolamová herna, kde si 
můžou dospělí i malí návštěvníci vyzkoušet rozluštit hlavolamy, kte-
ré si potom mohou na výstavě zakoupit.                                        (nov)



sport 18. ledna 2019 11

V neděli hraje Verva 
se Spartou

Další domácí utkání  
Tipsport extraligy sehraje 
HC Verva v neděli 20. ledna. 
Do města pod úpatím Kruš-
ných hor přijede pražská 
Sparta. Utkání 37. kola naší  
nejvyšší hokejové soutěže za-
číná v 15.30 hodin. 

Házenkářky doma 
vyzvou Šalu

Další domácí utkání MOL 
ligy házenkářek sehrají re-
prezentantky DHK Baník 
Most v sobotu 26. ledna. Je-
jich soupeřem na palubovce 
mostecké sportovní haly bu-
de slovenský celek Duslo Ša-
la. Utkání začíná v tradičním 
čase, tedy v 18.00 hodin.

Dvě utkání na 
domácím ledě

Druholigový hokejový tým 
Mostečtí Lvi má v tomto týd-
nu na programu hned dvě do-
mácí utkání v řadě. Ve středu 
se představil proti celku HC 
Děčín a v sobotu sehraje do-
mácí utkání s  Nymburkem. 
Proti mužstvu NED Hockey 
nastoupí 19. ledna od 17.30 
hodin. 

Baník Souš remizoval 
s Litoměřickem

Souš v  prvním příprav-
ném utkání na nadcházejí-
cí jarní boje ve fotbalové di-
vizní skupině B remízovala 
s celkem FK Litoměřicko 1:1. 
Zápas se hrál na umělé trá-
vě v Souši. Branku domácích 
vstřelil Chodora.

Dalším soupeřem 
budou Spořice

Také o víkendu sehrají 
fotbalisté divizního Baníku 
Souš další přípravné utkání 
na jaro 2019. Jejich soupe-
řem bude v neděli 20. ledna 
mužstvo 1. FC Spořice. Zá-
pas se hraje na umělé trávě 
od 11.00 hodin. 

Týden hokeje  
bude v Mostě

Již tradiční náborová akce 
mladých hokejistů se usku-
teční také v  Mostě. V  rámci 
Týdne hokeje budou trenéři 
týmu Mostečtí Lvi lákat no-
vé adepty nejrychlejší kolek-
tivní hry světa do svých řad, 
v  úterý 22. ledna od 17.00 
hodin v  kabině a na ledě  
A-BENET arény v Mostě.  

Opět se chystá 
memoriál bratří 

Mazánků 
Halový fotbalový turnaj 

fotbalistů dříve narozených 
se opět chystá v Mostě. Tra-
diční turnaj starých gard 
se letos odehraje v  sobotu  
26. ledna v  mostecké spor-
tovní hale. Již tradiční-
mi účastníky jsou FK Tep-
lice, FK Litvínov, FK Bílina, 
FK Ústí nad Labem a nechy-
bí dva celky domácích fotba-
listů.       

(jak)

„Jsme velmi rádi, že se nám 
povedlo vyhrát. Myslím si, že 
jsme měli dobrý vstup do utká-
ní, ale bohužel postupem utkání 
se nám nepodařilo udržet delší 
vedení o dvě branky, Brno nám 
vždycky snížilo na rozdíl jediné 
branky. Povedlo se nám dobře 
zahrát situaci ve vlastním osla-
bení, kdy jsme se dostali do šan-
ce, kterou jsme potrestali. Mo-
je hodnocení bude jednoduché. 
Podařilo se nám po dlouhé do-
bě vstřelit pět branek, převážnou 
většinu utkání jsme dodržova-
li taktické pokyny, které jsme si 
stanovili. Hráči k tomu přistou-
pili velmi dobře a výkon byl pod-
pořen velmi dobrým výkonem 
našeho brankáře. Jsme šťastní, 
že se nám podařilo v Brně zví-
tězit,“ řekl po utkání litvínovský 
trenér Radim Skuhrovec.

Kometa Brno – HC Ver-
va Litvínov 3:5 (1:3, 1:0, 1:2). 
Branky a nahrávky: 18. P. Ho-
lík (Zaťovič, Mueller), 40. Mu-
eller (P. Holík, Zaťovič), 54. O. 
Němec (P. Holík) – 9. V. Hübl 
(F. Lukeš), 10. Kašpar (Helt), 
19. Válek (Piché, F. Lukeš), 54. 
M. Hanzl (Kašpar), 60. V. Hübl 
(Trávníček). Rozhodčí: Ho-
rák, Pešina – Gebauer, Lede-
rer. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:0. 
V oslabení: 0:1. Diváci: 7 700. 
Střely na branku: 31:22. Sesta-
va HC Verva Litvínov: Petrá-
sek (Janus) – Graborenko, Pi-
ché, L. Doudera, Ščotka, Suchá-
nek, Baránek, Březák – Válek, V. 
Hübl, F. Lukeš – Kašpar, J. Mik-
úš, Helt – Petružálek, M. Han-
zl, Trávníček – Jícha, M. Havel-
ka, Jurčík. 

(jak)

Verva loupila v Brně a přerušila tak nepříznivou sérii
BRNO – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov se v dalším kole 
nejvyšší soutěže představili na ledě brňenské Komety a domů si 
po skvělém výkonu odvezli plný počet bodů! Před zcela vyproda-
nou brněnskou arénou přestříleli chemici domácí tým 5:3. Gólovou 
přestřelku rozhodla branka Martina Hanzla v oslabení. Bývalý hráč 
Komety Lukáš Kašpar přispěl k vítězství Vervy gólem a nahrávkou. 
Viktor Hübl se trefil dokonce dvakrát a završil vítězství Litvínova 
střelou do prázdné brány při závěrečné brněnské power play.

MOST – Mostecké krasobrus-
lařky opět braly medaile na zá-
vodech. Část oddílu se vydala 
do Uherského Brodu k  závodu 
Českého poháru, část do Liberce 
(ISU) a část do Loun (OBO). 

Na ledy naskočilo dvanáct zá-
vodnic. Tentokrát sice několik 
z nich bojovalo s nemocí více než 
se soupeřkami, ale ani jedna zá-
vod nevzdala a svoji jízdu dojela. 
I díky tomuto získal Most „pou-
ze“ pět cenných kovů. Výsled-
ky Mosteckých v Uherském Bro-
dě: Aneta Mrkvičková, nováček 
starší – 5. místo. Eva Blahouto-
vá, žačka nejmladší – 17. místo. 
Výsledky v Liberci: Sophie Ellen 
Kučabová, žačka nejmladší A – 
2. místo. Stela Nováková, nová-

ček starší A – 9. místo. Výsledky 
v Lounech: Tereza Ciprová, pří-
pravka – 1.mís-
to. Adéla Pe-
chancová, adult 
A – 1. místo. Mi-
chelle Eve Kuča-
bová, přípravka 
– 2. místo. Vik-
torie Wachtelo-
vá, nováček star-
ší C – 3. místo. 
Mariana Kor-
díková, nová-
ček mladší C – 
4. místo. Marké-
ta Ciprová, žač-
ka C – 4. místo. 
Dominika Louc-
ká, žačka mladší C – 

6. místo. Sophie Mego, žačka nej-
mladší C – 15. místo.  (jak)

Krasobruslařky z Mostu  
vybojovaly další medaile

„Zápas začal z obou stran ve 
vysokém tempu a soupeř s ná-
mi dokázal poměrně dlouho dr-
žet tempo, až do stavu 9:9. Pak se 
nám ale podařilo odskočit a do-
stat zápas zcela pod kontrolu. I po 
přestávce jsme pokračovali v kon-
centrovaném výkonu ve vysokém 
tempu a svůj náskok jsme ještě 

navyšovali,“ komentoval výsle-
dek trenér Černých andělů Peter 
Dávid, který byl tentokrát s hrou 
svého týmu mnohem spokoje-
nější, než před týdnem ve Zlíně.

„Je dobře, že jsme se dokázali 
poučit a tentokrát už jsme se pre-
zentovali kvalitní, divácky atrak-
tivní házenou. Opět jsme do hry 

zapojili i všechny hráčky z lavič-
ky, kterým se navíc úspěšně poda-
řilo zapojit do hry a udržet vyso-
ké tempo i úroveň hry,“ uzavřel 
trenér.

Sokol Písek – DHK Baník 
Most 19:34 (9:17). Nejvíce bra-
nek: Hauserová 5/3, Merglová 4, 
Šetelíková 3, Součková 3 – Ko-
vářková 6, Kostelná K. 6, Šust-
ková 5/2. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. 
Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/3. 
Vyloučení: 4:4. Diváci: 284. 

(jak)

Turnaj v Chomutově vyhrály naděje 
Mosteckého fotbalového klubu

CHOMUTOV – Fotbalový klub Junior Chmutov byl pořadatele halo-
vého fotbalového turnaje mladších přípravek, tedy hráčů ročníku 
narození 2011 a mladších. Turnaje se zúčastnilo šest družstev z pod 
Krušnohoří. 

Nejlepší výkony podávali borci z Mosteckého fotbalového klu-
bu, kteří předváděli pohledný fotbal plný pohybu, přihrávek, kliček 
a hlavně gólů. Most ve finále porazil kluky z FK Teplice 6:1, tře-
tí místo obsadilo mužstvo FŠ Litvínov, když o vítězi  zápasu muse-
ly rozhodnout pokutové kopy. Smutnějším v rozstřelu byli chlapci 
z SK Ervěnice. Na pátém místě se umístilo mužstvo FK Litoměřicko. 
Turnaj se výsledkově vůbec nepovedl domácím hráčům Junioru. Po 
slibném vítězství a remíze v úvodu turnaje třikrát prohráli a remizo-
vali, takže celkově skončili na šestém místě. Nejlepším střelcem se 
stal teplický Lukáš Netolický, nejlepším hráčem byl vyhlášen Kryš-
tof Kučera a nejlepším brankářem Tomáš Lipert (oba dva z MFK). 

(jak)

Děti měly připraveno na 15 
různých soutěží, při kterých jim 
pomáhali trenéři a žáci fotbalo-
vé školy. Také se s chutí zapoji-
ly do fotbalového turnaje, který 
se odehrál na dvou hřištích. Vý-

sledky turnaje nebyly až tak dů-
ležité. Mnohem důležitější byla 
předvedená snaha a radost dětí 
z pohybu. Velkou pochvalu za-
slouží i aktivita učitelek z ma-
teřských škol. Dokonce si řada 

z nich vyzkoušela některá spor-
tovní stanoviště a na závěr došlo 
i k malému fotbalovému zápasu 
mezi dětmi a učitelkami. Při vy-
hlášení byly děti nadšené z obdr-
žených medailí, kdy všechny děti 
dostaly tu svoji zlatou. Sportov-
ního dne se účastnily tyto mateř-
ské školy:  Bezručova, Ladova, 
Loučná, Gorkého, Pod Lesem, 
Vláček, Parník a Jeřabinka. (jak)

Černí andělé přivezli 
body za vítězství v Písku

PÍSEK - Zhruba do sedmnácté minuty utkání dokázaly písecké há-
zenkářky držet krok s Černými anděly, nakonec jim ale podlehly 
vysoko 19:34 (9:17) a do Mostu tak putovaly další dva interligové 
body. 

Fotbalová škola Litvínov se opět 
věnovala nejmenším sportovcům

LITVÍNOV -  Sportovní hala u Koldomu patřila minulý týden v pátek 
mateřským školám, které se zde zúčastnily tradičního sportovního 
dne. Ten pořádala Fotbalová škola Litvínov. V hale se sešlo na sto 
dětí z 8 mateřských škol z Litvínova a blízkého okolí. 

Verva naskočila v Brně na vítěznou vlnu...

Fotbalové naděje se sešly v Chomutově.

Mosteckým krasobruslařkám se daří.
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MOST – Ve výstavních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie je nově k vidění výstava Současná česká mozaika. Sou-
bory nejrůznorodějších moderních děl více jak pětatřiceti novodo-
bých umělců z celé ČR nabízí zajímavý a mnohdy neotřelý pohled 
na tento druh umění, které je na Mostecku spojeno spíše se socia-
listickou érou. 

Návštěvníci mohou v kostele výstavu navštívit až do 28. dubna 
2019. „Máme zde možnost vidět moderní mozaiku a mozaikovou 
tvorbu, která je obzvláště pro Most zajímavým srovnáním, protože 
Mostecko a Litvínovsko byly v jistou dobu mozaikou vyhlášené, stej-
ně jako i další části tohoto kraje. Naším záměrem bylo dostat sem ně-
co, co se ohlíží zpět za naší minulostí. Doufáme a věříme, že toto není 
poslední záležitost, kdy se mozaice budeme věnovat. Mohla by to být 
pomyslná první vlaštovka, na kterou bychom chtěli navázat,“ před-
stavil výstavu ředitel Oblastního muzea a galerie výtvarného umění 
v Mostě Michal Soukup.

Výstavu připravila akademická sochařka a restaurátorka Magda-
lena Kracík Štorkánová, která se právě touto výstavou snažila uká-
zat, že mozaika není (jen) „socialistickým uměním“ a že výtvarná 
díla provedená technikou mozaiky jsou významnou součástí naší 
vizuální kultury. „Jde o putovní výstavu, a byla to i moje ambice, aby 
byla putovní. Odtud se koncem dubna přesune do Muzea Vysočiny 
v Pelhřimově, kde bude od května do konce srpna. Za celou tu dobu 
trvání se nám podařilo udělat i velký barevný katalog a děkuji všem, 
kteří přispěli,“ uvedla autorka výstavy Magdalena Kracík Štorkáno-
vá a připomněla, že výstava, která putuje už přes rok s drobnými ob-
měnami, za tu dobu ještě více narostla. „Most mozaikou doslova hý-
ří. Jsou to ale zejména mozaiky ze šedesátých a sedmdesátých let, ma-
ximálně z let 80. Na této výstavě začínáme proto koncem 80. let až po 
současnost. Dokonce jsou tu i žhavé novinky, jako například dílo, kte-
ré bylo dolepeno doslova před pár týdny,“ představila autorka výstavy 
například dílo Oko do duše, jehož autorem je Jan Jenq.  

Přesunout výstavu mozaik desítky současných umělců právě do 
Mostu vyšel z nápadu kurátorky výstavy Jitky Šrejberové. „Jsem rá-
da, že tu můžeme všechny autory vystavit a přestavit. Mozaika je 
v podstatě krásná, pestrá, barevná, hravá. Navíc jsou toto mimořádné 
prostory pro to, aby dostatečně vyzněla a aby ukázala, že to není umě-
ní, které se má skrývat stranou, ale má své místo jak v soukromém, tak 
i ve veřejném prostoru. Je to umění, které se podílelo na rozvoji sklář-
ských technologií i dalších technologií, proto jí právem patří místo ve 
vývoji umění a je jenom dobře, že existuje celá řada lidí, kteří tuto tra-
dici udržují a toto umění, z něhož se můžeme těšit, neustále rozvíjí,“ 
poznamenala kurátorka. 

(sol)    

Mozaika v promenach casu

Ředitel mosteckého muzea Michal Soukup s autorkou výstavy 

Magdalenou Kracík Štorkánovou a kurátorkou Jitkou Šrejberovou 

(vpravo) představili na vernisáži i novou publikaci mozaik.

Výstava mozaik putuje 
po českých městech již 

přes rok. Na závěr zakotví 
v Pelhřimově. 

Kocour Špunt od Klaudie Debnárové

Čemeřice Ludmily Baxové

Pohleď se ostře!  
v provedení Magdaleny 

Kracík Štorkánové

Magdalena Kracík 
Štorkánová - Moje 
Anežka

Výstava prezentuje 
současnou českou mozaiku  
v šíři jejích možností,  
v různém materiálovém 
provedení, v architektuře 
nebo objektech, v užitkových 
předmětech i jako volná 
autonomní díla.

Martin Sladký - Detail hlavy

Na výstavě jsou zastoupeny 
práce více než tří desítek 

umělců z období od 80. let 
20. století až po současnost. 

Oko do duše - Jan Jenq


