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 � Hvězdné povídání 

MOST – Planetárium 
Most zve děti 3. 2. od  
15 hodin na pořad 
Hvězdné povídání. Hravý 
pořad o hvězdičkách je 
určený dětem od 4 do  
5 let. Vstupné: 65 Kč 
dospělí / 30 Kč děti do 
15 let. 

 � o novém zélandu

MOST – O nevšedních 
zážitcích na Novém 
Zélandu bude 5. února 
od 17 hodin v Městské 
knihovně Most vyprávět 
Petr Nazarov. Vstupné  
40 Kč, pro  čtenáře 
knihovny zdarma.

 � CHrámoví HudebníCi

MOST -  Oblastní 
muzeum a galerie v 
Mostě pořádá přednášku 
muzikologa Milana 
Černého „Chrámoví 
hudebníci  a repertoár 
v severozápadním 
Podkrušnohoří v době 
barokní.“  Akce se 
uskuteční 5. 2. od 17 
hodin v Oblastním muzeu 
v Mostě, Čsl. armády.

Sportovní hala v Mostě vloni 
oslavila čtyřicáté výročí své exis-
tence. V minulém volebním ob-
dobí prošla řadou významných 
oprav a změn. Dříve byla pro-
storem výhradně pro sportov-
ce. V posledních letech se brá-
ny otevřely i obyvatelům, kte-
ří nejsou sdruženi ve sportovní 
hale. Několikrát týdně sem do-
cházejí například děti z mate-
řinek, o které se starají a děla-
jí s nimi různé aktivity zdejší za-
městnanci ve spolupráci s Čer-
nými anděli. „Chceme, aby si sem 
veřejnost cestu našla a využíva-
la zdejší možnosti. Nejen sporto-
viště, ale také kulturně společen-
ské akce, jako jsou koncerty, ve-
letrhy a jiné příležitosti. Byla zde 
možnost relaxovat, ať už aktiv-
ně, v posilovně, nebo v sauně a na 
masážích… a myslíme samozřej-
mě i na budoucnost. Hlavní naší 
vizí a cílem je zasadit se o vznik 
nové části sportovní haly se zá-
zemím, která by uspokojila po-
ptávku a vzrůstající požadavky 
na sportoviště a jejich prostory 
ze strany veřejnosti. Měla by být 

součástí stávající haly a navazo-
vat na vybudované technologické 
zázemí. Její využívání by mělo ví-
ce ekonomicky zhodnotit provoz 
současné haly jako takové,“ pro-
zradil k nové vizi ředitel Spor-
tovní haly Most Petr Formánek.  

Na stavbu nové haly už exis-
tuje studie. Počítá s jejím vybu-
dováním v levé části od hlavního 
vchodu -  v místech, kde je dnes 
plocha bočního parkoviště. Se 
stávající halou by byla propoje-
na podzemním tunelem. „V sou-
časné době jsme kapacitně ome-
zeni a nejsme už schopni uspoko-
jit poptávku. V nové hale by pro-
to vznikly prostory, kde by mohly 
probíhat například tréninky, ale 
i zápasy - s kapacitou pro zhruba 
dvě až tři sta lidí,“ nastínil dále 
Petr Formánek. Velká sportov-
ní hala by byla určena zejména 
pro větší reprezentativní soutěže 
a zápasy. „Pro menší skupiny by 
se využívaly prostory v nové čás-
ti, namísto velké haly dnes, kdy 
je potřeba tuto arénu celou vyto-
pit, i když potřebujeme využít jen 
hrací plochu.“ 

Starou a novou halu má propojit tunel
MOST – Sportovní hala Most přichází s velkou novinkou. Se zámě-
rem rozšířit stávající sportovní halu o další prostory, které by se zde 
měly nově vybudovat. Nová část sportovní haly by měla bočně na-
vazovat na stávající budovu a její zázemí.    

Vzhled nové sportovní haly by mohl podle studie vypadat takto. Konečná podoba ale vzejde až z projektové dokumentace, na niž město vyčlenilo  
z rozpočtu 600 tisíc korun. Veřejná zakázka by měla být vyhlášena ještě v tomto roce.str. 6

Získáme Rákosníčkovo hřiště?
Hlasování právě startuje!
MOST –  V pátek 1. února startuje hlasování o Rákosníčkovo hřiště. 
Tento projekt už osmým rokem spouští společnost Lidl. Městům, 
která získají největší počet hlasů, postaví dětské hřiště. Most a Litví-
nov jsou na získání hřiště žhaví adepti. 

Rákosníčkovo hřiště totiž mohou získat města či městské části, 
v jejichž blízkosti se nachází prodejna Lidl a Rákosníčkovo hřiště 
tam ještě nestojí. Stačí jediné – získat největší počet hlasů. Každý 
hlasující může každý den odevzdat dva hlasy a zároveň se může za-
pojit do soutěže o ceny. Vloni Most ani Litvínov celkovým počtem 
hlasů na hřiště nedosáhl.   

V Ústeckém kraji se letos hlasuje o hřiště v Bílině, České Kameni-
ci, Duchcově, Chomutově, Klášterci nad Ohří, Litvínově, Lounech, 
Lovosicích, Mostě, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a Varns-
dorfu. O tom, která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 mil. 
korun těšit, rozhodne veřejnost v hlasování, které probíhá od 1. do 
28. února. Hlasovat můžete na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na  
www.facebook.com/lidlcesko. Na webových stránkách projektu bu-
de možné sledovat průběžné výsledky, které se budou každý den 
k 16. hodině aktualizovat.                              (nov)

Hřiště se symbolem zeleného skřítka dětem nabízí: velkou prolézačku, 
pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč 
nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje klasický dětský 
domeček. Celé hřiště je oplocené a poskytuje dostatek laviček a 
zpevněnou plochu pro kočárky. 
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Zámecké vinařství Johann W hledá posilu do týmu

Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme.

Požadujeme �lexibilitu, zájem učit se nové věci, 
samostatnost a znalost české kuchyně (kuchař).

Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek, 
v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu, 
zajímavé �inanční ohodnocení a zaměstnanecké bene�ity.

Těší se na Vás kolektiv vinařství Johann W!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na:
se�kuchar@johannw.com
restaurace@johannw.com
tel.: 703 668 281

Knihovna uzavře
oddělení pro děti a mládež

MOST - Městská knihovna Most upozor-
ňuje čtenáře, že ve dnech 4.-16. února 
bude uzavřeno oddělení pro děti a mlá-
dež. 

Důvodem je   plánovaná revize knižní-
ho fondu.V této době nebude možné vra-
cení ani půjčování.                                   (nov)

Přijďte pozorovat oblohu
Uvidíte mimořádný úkaz

MOST -  V mostecké hvězdárně na hradě Hněvín můžete být svědky 
pozorování mimořádného úkazu - Zakrytí planety Saturn Měsícem.

Měsíc bude ve fázi úzkého srpečku, planeta Saturn bude vstupo-
vat do zákrytu se svými prstenci za jeho temnou částí a to vše se 
bude odehrávat nízko nad jihovýchodním obzorem těsně před vý-
chodem Slunce. Slunce 2. února vychází v 7.33 hod, při pohledu 
z hvězdárny na Hněvíně je to nad panoramatem Českého středoho-
ří. Pro pozorování tohoto mimořádného úkazu bude pro veřejnost 
na hvězdárně mimořádné pozorování 2. února od 6. hodin. Pozo-
rování bude jen v případě jasného počasí u jihovýchodního obzoru. 

(nov)
 

MOST – Dopravní podnik shání 
řidiče autobusů. Aktuálně jich 
má nedostatek. Budoucí řidiče 
láká nejen na vyšší platy, ale 
také na řadu výhod. Nastoupit 
mohou i ti, kteří nemají řidičák.    

Nedostatek řidičů řeší do-
pravní podnik již delší dobu. Teď 
si navíc tito zaměstnanci přilep-
ší. „Od počátku roku byly řidi-
čům autobusů navýšeny mzdy, 
abychom částečně zamezili je-
jich odchodům k jiným zaměst-
navatelům,“ řekl ředitel doprav-
ního podniku Daniel Dunov-
ský. Dodal, že ke zvýšení mezd 
by nedošlo, kdyby se o něj čás-
tečně nepostarali akcionáři do-
pravce. „Chtěl bych proto oběma 
akcionářům – městu Most a měs-
tu Litvínov - poděkovat, bez jejich 
pomoci a vstřícnosti bychom by-
li v daleko složitější situaci. Budu 
jen doufat, že pomohou i v dalším 
období,“ dodal ředitel. 

V  současné době pracuje 
u dopravního podniku 124 řidi-
čů autobusů, z toho 77 jich jezdí 
v  Mostě, 47 v  Litvínově. „V Lit-
vínově máme stav naplněný. I co 
se týče řidičů tramvají, je stav pl-
ný. Chybí ale okolo 15 – 20 řidi-
čů v  Mostě,“ informoval Dani-
el Dunovský. Fluktuace v  této 
profesi je u mosteckého doprav-
ce poměrně vysoká. Dříve, když 
zajišťoval Most linkovou dopra-

vu, byl řidičů dostatek. Poté ale 
nastal jejich odliv. Dalším fakto-
rem pro odchody je vysoký věk, 
kdy řada z řidičů odchází do dů-
chodu. 

Společnost dělá i další kroky, 
aby řidiči byli spokojeni a neuva-
žovali o odchodu. „Poskytujeme 
různé benefity i pobídky. Zajistili 
jsme například autobus autoškoly 
s automatem, abychom si mohli 
sami vychovávat řidiče. Po doho-
dě jim také pomůžeme s úhradou 
autoškoly a profesního průkazu,“ 
řekl dále ředitel Dunovský. 

Dopravce má nyní zhruba 
dvacet absolventů. „Ti by mě-

li být hotovi zhruba v květnu ne-
bo červnu, pak by se měla situa-
ce zlepšit a stavy doplnit. Budeme 
z nejhoršího venku,“ doufá ředitel 
Dunovský a dodává: „Tento bo-
nus nám velmi pomáhá k získání 
nových zaměstnanců. Autoškolu 
mají zdarma s podmínkou, že zde 
zůstanou po dobu pěti let.“ Díky 
dotaci se vloni proškolili všich-
ni  zaměstnanci, kteří si  zvýšili 
znalosti a kvalifikaci. „Uvažuje-
me o dalším vzdělávání, pracuje-
me na získání dotace,“ dodal. 

Dopravní podnik hledá řidiče 
všemi dostupnými způsoby. Na-
příklad vyhlásil zaměstnaneckou 

kampaň. Kdo ze zaměstnanců 
přivede nového zájemce o tuto 
práci, dostane odměny. „I tako-
vá opatření pomáhají. Takto jsme 
například získali dva řidiče,“ po-
dotkl Jiří Holý z  oddělení stra-
tegie a komunikace dopravního 
podniku.  Dopravní podnik při-
jímá do zaměstnaneckého po-
měru na tuto profesi i lidi z úřa-
du práce. „I tuto možnost využí-
váme. Spolupráce s úřadem práce 
funguje dlouho a dobře. Jedinou 
podmínkou je, že nastávající ři-
diči musí mít alespoň výuční list,“ 
dodal ještě Daniel Dunovský. 

(sol)

Dopravní podnik hledá řidiče 
Zn. Nabízíme zajímavé podmínky a výhody

Stejně jako po ostatních profesích je sháňka po řidičích autobusů. Své o tom ví Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova, který zájemcům o tuto práci nabízí zajímavé podmínky. 

Vloni žadatelé získali dota-
ci například na obnovu zámku 
v Chrámcích (oprava východ-
ní fasády zámečku) a na restau-
rování dvou soch v areálu zám-
ku Korozluky (sv. František Xa-
verský a sv. Antonín Paduánský). 
„Vyhlašujeme pouze 1 kolo s pří-
jmem žádostí do 28. února 2019. 
Žádosti se všemi potřebnými pří-
lohami je nutné odevzdat na po-
datelnu Magistrátu města Most,“ 
uvedla mluvčí magistrátu Alena 
Sedláčková. Projekt musí být za-
hájen a ukončen v roce poskyt-
nutí příspěvku, tedy v roce 2019. 
Příspěvek je poskytován na sta-

vební obnovu a restaurování ne-
movitých kulturních památek 
nacházejících se na území měs-
ta Most a obcí v jeho správním 
obvodu. „Příspěvek se týká také 
obnovy movité kulturní památ-
ky pevně spojené se stavbou, např. 
oltáře nebo varhany v  kostelech 
apod.,“ uvedla dále  mluvčí s tím, 
že celková přidělená částka činí 
431 000 korun. 

Příspěvek nelze čerpat napří-
klad na modernizaci objektů, za-
teplování, vytápění, elektroin-
stalace, rozvody vody, kanaliza-
ce, plynofikace, vzduchotechni-
ku, výplně otvorů z plastu, nebo 

typu EURO, nástavby a přístavby, 
půdní vestavby, provizorní úpra-
vy objektů, čištění a úklid budov, 
pronájem lešení, zpracování pro-
jektové dokumentace, úpravy ve-
řejných prostranství, kopie so-
chařských děl apod. „Dotaci ne-
obdrží ani žadatel, jestliže byl na 
stejnou kulturní památku ve stej-
ném roce poskytnut jiný příspěvek 
z ostatních programů ministerstva 

v oblasti památkové péče (netýká 
se, pokud je vlastníků více, např. 
areál jezdeckých kasáren v Mos-
tě). Do Programu nelze zařadit 
akci obnovy kulturní památky, je-
jíž špatný technický stav byl způ-
soben vlastníkem, který úmyslně 
zanedbal její pravidelnou údrž-
bu,“ upozornila dále Alena Sed-
láčková. 

(sol)

Na obnovu památek 
můžete znovu žádat o dotace

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SANITÁŘE
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
•  Zaměstnanecké benefity 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění aj.)

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace 
mohou absolvovat sanitářský kurz 
za finanční účasti zaměstnavatele.

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu

MOST – Ministerstvo kultury opět vyhlašuje dotační program na 
podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností pro rok 2019. Žadatelé mohou podávat své žá-
dosti nejpozději do konce února prostřednictvím Magistrátu města 
Mostu, oddělení kultury a sportu. 

Příspěvek je určen především na obnovu památek menšího rozsahu. 
Minimální podíl vlastníka je 20 procent z nákladů. Minimální výše 
příspěvku z dotačního programu je 50 tisíc korun. 

Ples Mostu 
je v prodeji! 

MOST - Vstupenky na Reprezen-
tační ples města Mostu, který 
se koná v sobotu 2. března od  
20 hodin v Kulturním domě  Re-
pre, jsou již v prodeji. 

Je možné je zakoupit nebo za-
rezervovat v mosteckém turis-
tickém informačním centru. Ce-
na je 300 Kč. Večerem bude pro-
vázet moderátor  Petr Říbal. Tě-
šit se můžete na  komika Zdeňka  
Izera a hvězdného  Richarda 
Müllera. K tanci i poslechu bude 
celý ve-
čer hrát 
Klub 49 
a připra-
veno je  
půlnoční 
překva-
pení.     

(nov)

Ilustrační foto
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MOST – Město připravuje ar-
chitektonickou soutěž na revi-
talizaci parku Střed. Veřejnost 
bude moci rozhodovat o bu-
doucí podobě parku, který ve 
své době patřil k vyhledávaným 
a nejoblíbenější místům pro trá-
vení volného času. 

Zástupci Nadace Karla Ko-
márka v  těchto dnech jednali 
s radnicí o plánované revitaliza-
ci parku Střed. Nadace poskytne 
na jeho obnovu 25 milionů ko-
run a garanci odborné podpo-
ry po celou dobu projektu. Most 
uspěl s projektovým záměrem 
v konkurenci 28 měst z celé re-
publiky a úspěšně prošel i loň-
skou předpřípravnou fází pro-
jektu, která podmiňovala při-
znání peněz v celé výši.  

„Naším cílem nyní je zaměřit 
se společně s městem na správný 
průběh důležitých procesů v pro-
jektu, jako je například přípra-
va architektonické soutěže. Záro-
veň bychom do spolupráce chtě-
li vtáhnout nezávislé odborníky,“ 
popisuje nejbližší kroky ředi-
telka nadace Jitka Přerovská. 
Architektonickou soutěž chce 
město vyhlásit na podzim. Ještě 
předtím ale musí město uzavřít 
smlouvu, kterou budou schvalo-
vat zastupitelé, a to již na úno-
rovém zasedání. Následně za-
čne s přípravou projektový tým. 
Ten by měl být složen z odbor-
níků, kteří budou spolupraco-
vat i s  veřejností. Druhá sku-

pina týmu bude řešit přípravu 
a realizaci architektonické sou-
těže. „V současné době připravu-
jeme personální složení odbor-
ných skupin a další  záležitosti 
jako realizační účet nebo schva-
lovací proces smlouvy s nadací,“ 
doplňuje primátor Mostu Jan 
Paparega, který obnovu chátra-
jícího parku Střed v roce 2016 
inicioval. „Město Most má šanci 

mít vedle jezera Most další uni-
kátní místo, na které budou moci 
být mostečtí obyvatelé hrdí,” vy-
světlil přínos odborné podpory 
Nadace Proměny Karla Komár-
ka při revitalizaci parku Střed  
primátor.

 Vítězný architektonický ná-
vrh by měl být znám na jaře 
2020. „Na přípravu veškeré pro-
jektové dokumentace se počítá 

zhruba rok, stavební a vegetač-
ní úpravy parku by se měly roz-
běhnout v roce 2021. Slavnostní-
ho otevření se obyvatelé dočkají 
podle předběžných předpokladů 
za necelé 4 roky, v roce 2022. Vel-
ká pozornost bude věnována ta-
ké údržbě a rozvoji parku,“ dopl-
nila Veronika Loucká, projekto-
vá manažerka Magistrátu města 
Mostu.                                    (sol)

Chystá se soutěž architektů
Obnova parku střed se rozjíždí

Doba, kdy byl park vyhledávaným a oblíbeným místem Mostečanů je dávnou minulostí. Přestože má park 
bohatou vzrostlou zeleň, ve skutečnosti je vylidněný. Vodní kaskáda je řadu let nefunkční a místo se potýká 
s řadou problémů. Mostecká radnice to chce změnit a k přípravě projektového záměru přizvala i veřejnost. 
Cílem je navázat na původní atmosféru parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm přirozený komunitní 
život.

Finanční příspěvek může či-
nit až 1 000 korun měsíčně  na 
výdaje spojené se studiem na ja-
kékoliv škole v České republice 
nebo i zahraničí. Musí se však 
vždy jednat o prezenční studi-

um. „Základní podmínkou pro 
získání finančního příspěvku je 
ekonomická slabost rodiny stu-
denta,  trvalý pobyt studenta na 
území okresu Most a dosavad-
ní velmi dobré studijní výsled-

ky – studijní průměr maximálně 
2,0 za předcházející školní/aka-
demický rok,“ uvedla tajemnice 
komise školské a kulturní Ma-
gistrátu města Mostu Ilona Ra-
dicsová.

„Žádosti o poskytnutí peněži-
tého daru – příspěvku na studi-
um na SŠ/VOŠ/VŠ se postupu-
jí k projednání do komise školské 
a kulturní. Ta své návrhy předlo-
ží Radě města Mostu, která o po-

skytnutí či neposkytnutí příspěv-
ku rozhodne. S úspěšnými ža-
dateli bude podepsána smlou-
va o poskytnutí peněžitého daru. 
Ten bude příjemcům vyplacen 
ve dvou termínech, zpravidla 
v listopadu a dubnu daného ro-
ku. Upozorňujeme, že na finanč-
ní příspěvek není právní nárok,“ 
dodala Ilona Radicsová, která 
žadatelům poskytne bližší infor-
mace.                                      (nov)

Nadaní studenti ze slabých rodin 
opět mohou žádat město o podporu

MOST - Obastní muzeum 
a galerie v Mostě pořádá v sobotu  
16.  února od 10 do 14 ho-
din  umělecký workshop MOZAI-
KY  pod vedením akademické 
sochařky Magdaleny Kracík Štor-
kánové. 

„Nabízíme jedinečnou mož-
nost vyzkoušet si různé techni-
ky mozaik. Setkání je koncipová-
no tak, aby podalo ucelený pohled 
na techniku a materiál v mozai-
ce – kámen (oblázky, polodraho-
kamy, tessery - opracované, ští-
pané, barevné mramory), kera-
miku, sklo a sklosmalt (piastri-
ne, sabbiati, millefiori, smalti 
filati, zlaté tessery, prefabriko-
vané pecky, komponenty atd.),“ 
uvedla Eva Hladká z Obast-
ního muzea a galerie v Mostě. 
Odborného vedení umělecké-
ho workshopu se ujala sochařka 
Magdalena Kracík Štorkánová, 
absolventka pražské AVU, kte-
rá mozaiku studovala v Itálii na 
Akademii v Carraře a na mozai-
kářské škole ve Spilimbergu. Své 
mozaiky vystavuje v České re-
publice i v zahraničí. Publikuje 
v odborných časopisech a před-

náší na mezinárodních konferen-
cích, pořádá výměnné reziden-
ce a sympozia. „Ze setkání si kaž-
dý účastník odnese svoji mozaiku. 
Materiál a veškeré pomůcky jsou 
k dispozici, pokud ale máte doma 

vhodné komponenty k danému té-
matu, můžete je do mozaiky za-
členit,“ dodala Eva Hladká. 

V ceně 600 Kč za osobu jsou 
zahrnuty veškeré pomůcky a ma-
teriály. Objednávky se přijíma-

jí na brandova@muzeum-most.
cz nebo na telefonu 731 112 541. 
Minimální počet účastníků je 10, 
maximální 12. V případě nenapl-
nění bude workshop zrušen.              

(nov)

Vytvořte si mozaiku s Magdalenou Kracík Štorkánovou

MOST - Město Most finančně podporuje nadané studenty z rodin, 
jejichž finanční situace jim komplikuje nebo neumožňuje studium 
na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.  O finanční příspěvek 
na školní rok 2019/2020 mohou studenti žádat již nyní, nejpozději 
však do 30. 9. 2019.

„Dycky Most“ neberu jako  
posměch městu

Dceři seriál pustím, až dospěje
Máme za sebou čty-

ři díly seriálu Most! Ka-
ždý týden se mi v mai-
lové schránce nastřádá 
několik dotazů, podně-
tů, stížností i gratulací. 
Každý, kdo má potřebu 
se vyjádřit k dílu pánů 
Kolečka a Prušinovské-
ho, má trochu jiný po-
hled na zpracování se-
riálu. Já za sebe říkám, 
že prostředí a postavy, 
které filmaři zvolili, na-
jdeme po celé republi-
ce a tak s nadhledem vy-
hlížím nové díly. Je totiž 
dotočeno a Most! je seri-
ál. A tak ho prosím ber-
me.

Rozzlobená stařen-
ka, která mne zastavi-
la na ulici, se ptala, jak 
je možné něco podob-
ného odvysílat v ČT. Že 
si z nás dělají legraci 
a podobně. Ve schránce  
s e-mailovou poštou 
jsem zase nalezl dotaz, 
jestli mi přijde vhod-
ná forma, kterou filmaři 
zvolili. V rozhlase se mne moderátor ptal, jestli takto v Mostě sku-
tečně žijeme. Nežijeme. Nevykupujeme zvířata, nebouráme do li-
dí popelářským vozem a nepořádáme ilegální závody na autodro-
mu. Ale to každý, kdo v Mostě žije, dobře ví. Je otázka, jak se na to 
budou dívat obyvatelé z celé republiky. Protože sledovanost je ob-
rovská a popularita seriálu roste, jak dokazují čísla na sociálních sí-
tích. Zde nastává druhé zamyšlení a to, jestli by se na seriál měly 
dívat děti. Odpovídám opět jednoslovně. Neměly! ČT uvádí, že po-
řad není vhodný pro děti a mladistvé a upozorňuje na to i v pravém 
horním rohu obrazovky grafikou 15+ ihned, jak začne každý nový 
díl. Jestli se seriál vysílá před anebo po 22. hodině, neovlivníme. Je 
na každém z rodičů, aby zvážil, zda dílo dětem pustí, nebo ne. Je to 
zodpovědnost dospělých, a proto já jako otec dcery určitě budu dě-
lat vše pro to, aby se k seriálu dostala v co možná nejdospělejším 
věku. I když v dnešní době internetu to bude složité. 

Forma, kterou filmaři zvolili, je v určitých pasážích trochu ostrá 
a peprná. Bohužel, když se dnes podíváme na jakýkoli večerní po-
řad, a to již počínaje zprávami, zjistíme, že obsah vysílání úplně ne-
ní ušitý na míru dětskému divákovi. Zde se budu opakovat, že ten-
to jev ani já, ani jiný primátor nevyřešíme.

Osobně si myslím, že seriál Most!, když nic jiného, upoutá po-
zornost celé České republiky a jsem si jist, že mnoho fanoušků bu-
de vážit cestu do našeho města jen proto, aby se přesvědčili, že ve 
skutečnosti Most není jen takový, jaký ho vidí ve zprávách a nyní 
také nově v pondělí od 21:05! Může nám pomoci v řešení palčivých 
otázek a spíše nám přinese, nežli uškodí. 

Závěrem prosím všechny o nadhled, protože bez něj nelze kome-
diální seriály Kolečka a Prušinovského vůbec sledovat. 

Dycky Most!
Primátor statutárního města Mostu 

Mgr. Jan Paparega

Jan Paparega

Kocour Špunt od Magdaleny Kracík Štorkánové
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PONDěLí
Hrachová s česnekovými krutony 35 Kč

150 g Maďarský guláš, houskový knedlík 125 Kč

350 g Lasagne bolognese 115 Kč

150 g Uzené maso, dušené zelí, špekový knedlík 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč

150 g Vepřová plec na paprice, dušená rýže 125 Kč

150 g Kuřecí steak na grilované zelenině, opečený brambor 115 Kč

150 g Smažený špenátový karbanátek, vařený brambor, zelný salát 99 Kč

STŘEDA
Kachní kaldoun 35 Kč

150 g Smažený vepřový cordon bleu, bramborová kaše, citron 115 Kč

150 g Španělský ptáček, houskový knedlík nebo dušená rýže 125 Kč

350 g Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč

220 g Pečené kachní stehno, restované bramborové noky  

 se zelím, cibulka 125 Kč

150 g Vepřová krkovice tažená na černém pivu, bramborová kaše,  

 kořenová zelenina 115 Kč

350g Zapečené těstoviny s konfitovaným uzeným bůčkem  

 a cibulkou, kyselá okurka 99 Kč

PÁTEK
Fazolová s klobásou 35 Kč

150 g Hovězí maso v koprové omáčce, houskový knedlík 125 Kč

150 g Pikantní kuřecí nudličky se zeleninou a žampiony, dušená rýže 115 Kč

350 g Tagliatelle s uzeným lososem, špenátem a smetanou 105 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
4. 2. – 8. 2. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději 

do 7. 2. 2019 – 12.00 hodin.

POŽADAVKY
Minimálně střední vzdělání 

s maturitní zkouškou

Znalost německého 
nebo anglického jazyka 

Vítána znalost města Mostu 
a regionu, zajímavých 

turistických cílů, orientace 
v oblasti cestovního ruchu, 

kultury a sportu v Mostě

Další požadavky pro uchazeče/uchazečky 
včetně dokladů, které je nutno k výběrovému 

řízení doložit jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz
sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – Referent/ka 

(Turistické informační centrum)

Bližší informace o pracovní pozici poskytne
 vedoucí oddělení Ing. Radka Volfová 

(tel.: 476 448 283), 

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

REFERENT/KA 
(TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ 
PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
NA DOBU URČITOU – PO DOBU 

RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (CCA DO 12/2020)

Projekt na opravu trati byl 
zpracovaný vloni. „V těchto dnech 
jsme získali stavební povolení na 
rekonstrukci tramvajové trati. Ny-
ní čekáme na nabytí právní mo-
ci. Letos bychom chtěli vysoutě-
žit zhotovitele,“ prozradil ředitel 
Dopravního podniku měst Mos-
tu a Litvínova Daniel Dunovský. 
Dopravní podnik má před se-
bou úkol připravit podmínky pro 
soutěž. „Teď se pustíme do zadá-
vací dokumentace. Až bude hoto-
vá, dohodneme se s akcionáři, zda 
budeme zakázku soutěžit my nebo 
právní kancelář. Jde o to, že rozsah  
zakázky je obrovský a my nemá-
me kapacity, abychom to řešili sa-
mi. Mělo by ke všemu tomuto do-
jít zhruba ve třetím čtvrtletí, aby 

se do konce roku uzavřela smlou-
va o dílo se zhotovitelem a na za-
čátku roku 2020 byly zahájeny 
práce,“ uvedl  Daniel Dunovský.

Dopravce bude čerpat na re-
konstrukci dotace 480 milionů 
korun a to prostřednictvím ITI 
z  operačního programu Dopra-
va. Odhady pro celkové nákla-
dy jsou  zhruba půl miliardy ko-
run. Přesnější částka ale vzejde až 
z  veřejné zakázky. „Rekonstrukcí 
neprojdou jen některé úseky trati, 
a to mezi zastávkami v Souši a za-
stávkou ČD. Tady vede trať po ně-
kolika mostech, které nejsou v ma-
jetku dopravního podniku. Vlast-
ník je dlouhodobě neznámý a bu-
de ho muset určit stát,“ připomněl 
Daniel Dunovský. Součástí bude 

i oprava jedenácti mostů v majet-
ku společnosti. „V rámci rekon-
strukce také necháme oddělit trať 
od vozovky betonovými obrubní-
ky. Tím by měla být trať bezpeč-
nější s ohledem například na koli-
ze vozidel, které v minulosti neby-
ly výjimkou,“ informoval ředitel. 

Rekonstrukce zahrnuje i opra-
vu zastávek. V těch klíčových 
bude také fungovat nový infor-
mační systém a cestující budou 

mít přehled o jednotlivých spo-
jích. Zrekonstruovanou trať bude 
možné projíždět vyšší rychlostí, 
zkrátí se tak doba přepravy.  „Na 
trati budou využity nové techno-
logie, nové budou i přejezdy, proto 
i pro řidiče bude příjemnější přes 
trať v  určených úsecích přejíždět. 
Naší snahou je, abychom měli mo-
derní, rychlou a hlavně bezpečnou 
trať,“ ujistil šéf dopravního pod-
niku.                                          (sol)

Rekonstrukce tramvajové  
trati se posunula zase o krok blíž  

Rekonstrukce zahrnuje i opravu zastávek. V těch klíčových bude také 
fungovat nový informační systém a cestující budou mít přehled  
o jednotlivých spojích.

Rekonstrukce začne nejdříve první etapou, a to v úseku 
Záluží – Litvínov. Teprve o rok později, v roce 2021, se vy-
řeší část trati Záluží – Most. 

Jak organizátoři upozorňují, 
tenhle výlet není pro slabé po-
vahy. Zájemci mohou nasednout 
do offroadů a vydat se na jízdu 
místy, která uchvátí i ve dne. Te-
prve ale tma jim dodá tu správ-
nou tajemnou atmosféru. A co 
vás na výletě čeká? Program je 
nabitý. Například se projedete 
lehkým terénem kdysi měsíční 
krajiny – Růžodolské výsypky, na 
vlastní oči spatříte industriální 
gejzír důlní vody, který by nám 
mohlo závidět nejedno lázeň-
ské město. Zastavíte se na magic-
ké noční vyhlídce na chemičku 
s polními hořáky, navštívíte roz-
valiny rozbombardovaného kár-

ného tábora s krytem Einmann-
bukerem, kde se podle svědků 
odehrávaly nepopsatelné krutos-
ti. Podíváte se do soukromého 
předválečného bunkru. Během 
návštěvy vyhlídky na osvětlené 
město Most přes mostecké jeze-
ro se dozvíte mnoho zajímavostí 
o jezeře i starém Mostě. Navštíví-
te protiletecký kryt z druhé svě-
tové války, kde si nakonec budete 
moci upéct buřty. 

Vzhledem k  tomu, že je ale 
počet míst v  offroadech ome-
zený a o tyto výlety je velký zá-
jem, jsou únorové termíny téměř 
obsazené. Poslední volná mís-
ta jsou jen 8. února 2019. Další 

termíny se plánují vyhlásit ješ-
tě na březen. Dospělí zaplatí 690 
korun, děti 290 korun. Výlet tr-
vá zhruba do 21 hodin a kro-
mě služeb průvodce máte v  ce-
ně i buřty s  křenem a chlebem 

a vodu.  Na stránkách www.off-
roadsafari se dozvíte více a zá-
roveň zde máte možnost si po-
číhat s  předstihem na nový ter-
mín nebo si domluvit soukromý 
výlet.                                          (sol)  

Noční offroad výlet po tajemných místech

MOST – Nová silnice z Mostu do 
Mariánských Radčic se otevře 
pro řidiče na jaře. V  současné 
době se chystají úpravy křižo-
vatky, která vznikne v úseku na-
pojení na most přes trať z  ulice 
Československé armády. 

Termín otevření obnovené sil-
nice z  Mostu do Mariánských 
Radčic se posunul z ledna až na 
jaro, a to především kvůli do-
končovacím procesům a admi-
nistrativě. „V současné době pro-
bíhá proces předání a převzetí 
stavby městem Most od zhotovi-
tele. Dokončení předání a převzetí 
předpokládáme v únoru. Násled-
ně proběhne kolaudace stavby. 
Předpoklad, kdy by silnice moh-
la být zpřístupněna veřejnosti, je 
duben letošního roku, v závislos-
ti na kolaudaci stavby,“ uvedla  
Anna Fuksová z tiskového oddě-
lení ministerstva financí, které je 
garantem výstavby nové silnice. 

Silnice by měla měřit  přes 
osm kilometrů. Až budou všech-
ny práce a schvalovací řízení, 
předá město  komunikaci do uží-
vání kraji. Jedná se totiž o silnici 
III. třídy, které spadají pod sprá-

vu krajů. Momentálně se ješ-
tě řeší dopravní značení a úpra-
vy nové křižovatky při nájezdu 
na most přes trať a řeku Bílinu 
ve směru na Mariánské Rad-
čice z  ulice Čs. armády (za no-
vým kruhovým objezdem u mu-
zea). Právě budoucí křižovat-
ka budí obavy některých řidičů, 
zda bude bezpečná. Jedná se to-
tiž o frekventované místo, kudy 
jednak směřují vozidla po sjez-
dovém rameni na čtyřpruh ve 
směru na Litvínov a Chomutov, 
ale zároveň i z opačného smě-
ru, tedy ze směru z Prahy či Tep-
lic do centra Mostu. Odbočka na 

novou silnici do Radčic vznik-
ne právě v  tomto místě kříže-
ní, navíc v zatáčení, kde rozhle-
dovým podmínkám vadí i zdejší 
vegetace. „Dopravní policie s tím-
to řešením nemá problém. Vege-
tace v daném prostoru bude ještě 
v době vegetačního klidu vykáce-
na tak, aby byl zajištěn výhled na 
vozidla přijíždějící ze silnice I/13. 
Kácení  zajistí v  dohledné době 
Ředitelství silnic a dálnic po doho-
dě se zástupci města,“ uvedla dá-
le mluvčí ministerstva Fuksová.

Nová komunikace potěší ři-
diče, protože se jedná o pohodl-
nější a hlavně dostupnější spo-

jení do některých obcí v  oko-
lí Mostu, zejména pak také pří-
stup k jezeru. Radovat se mohou 
také cyklisté. I na ty se při stav-
bě silnice myslelo. Vznikla tu to-
tiž také osmikilometrová cyklo-
stezka, kterou zde na straně k je-
zeru vybudovalo město Most. Do 
roku 2021 se bude ještě na nové 
komunikaci Most – Mariánské 
Račice provádět pěstební péče 
a diagnostika nové mostní kon-
strukce. To již za provozu.  Ná-
klady na vybudování komunika-
ce, které hradí stát, se vyšplhají 
na přibližně 370 milionů korun. 

(sol)

Na silnici Most – Mariánské  
Radčice schází vyřešit novou křižovatku 

MOST – Chcete zažít noční dobrodružství? Projet se noční krajinou 
kolem výsypek, zavítat do bunkrů, protileteckých krytů či na vy-
hlídku nebo se projet měsíční krajinou? Máte příležitost. Od února 
chystá Offroad safari Noční výlety po tajemných místech Mostecka.    

MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova začne s rekonstruk-
cí tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem příští  rok. Na stavbu 
získal dopravce již stavební povolení. Hlavním cílem pro letošní rok je 
vysoutěžit zhotovitele.  

Popiska pod foto: Noční výlety po tajemných místech se budou konat 
8., 9., 15. a 16. února. Sraz je vždy u Štábu RICO v 18 hodin.

V místě nové křižovatky se v dohledné době vykácí zeleň kvůli lepším rozhledovým poměrům.



Láska až do  
konce života

S Jarmilou se vzali krátce po ma-
turitě. Byla to láska do konce živo-
ta. Jarmila byla krásná holka, kte-
rou každý chtěl. Byl hrdý na to, že 
si Jarmila vybrala právě jeho. Malá 
Jarmilka se narodila rok po svatbě. 
To stále ještě věřil na lásku do kon-
ce života. Během dalších let ale zjis-
til, že s Jarmilou ma-
jí společné právě jen 
to dítě. Dařilo se jim 
dobře, dokázal vydě-
lat peníze. Jarmila by-
la s malou doma, on 
si budoval kariéru. Je-
ho práce ho bavila, do-
mů chodil už jen kvů-
li malé. S Jarmilou se 
stále hádali. Najed-
nou viděl, jaká jeho 
žena je a jaká vlast-
ně vždy byla. Povrch-
ní, zahleděná jen do 
sebe. Chtěla drahé oblečení, dra-
hé auto, chtěla chodit do společnos-
ti a ukazovat, jak se mají dobře. Do 
jejich nového domu zvala kamarád-
ky, aby se pochlubila tím, co všech-
no mají. Do práce se nechystala, ani 
když už Jarmilka chodila do školy. 
Nakonec měl své ženy dost. Láska 
na celý život se změnila ve lhostej-
nost. Díval se na ni a zdálo se mu, 
že je to cizí žena. O rozvodu začal 
uvažovat, když poznal Moniku. By-
la pravý opak jeho ženy. Aktivní, pl-
ná energie. Tvořivá, stále v pohybu. 
Bavil ji sport, v létě lezla po horách, 
v zimě lyžovala. Jezdila na kole, hrá-
la tenis. O dětech nemluvila. Peníze 
nijak neřešila. Nepotřebovala drahé 
dovolené, nepotřebovala drahé šaty 
a kabelky, nepotřebovala se ukazo-
vat ve společnosti. Dělala, co ji ba-
vilo. A bavila ji také její práce. Tam 
trávila nejvíc času a tam ji také po-
znal. Před Jarmilou nijak netajil, že 
někoho má. Jarmila se tvářila, že nic 
neví. Stačilo jí, že dál nosí domů pe-
níze a ona může dělat paničku. Věři-
la, že ho to brzy přejde. Miloval přeci 
jejich malou dcerku, a to pro ni by-
la pojistka. Když za Jarmilou přišel 
s tím, že se chce rozvést, udělala mu 
strašnou scénu. Nikdy se neodstěhu-
je, nikdy mu nedovolí, aby žil s jinou 
ženou. Hádali se dlouho, až si sbalil 
tašku a odešel k Monice. Čekal, že se 
Jarmila uklidní a bude s ní rozumná 
řeč. Jarmila ale byla zatvrzelá. Jestli 
chce rozvod, bude ho mít, ale dům 
zůstane jí a bude jí platit. Oholí ho až 
na kost. Nic mu nezůstane. A Jarmil-
ku už neuvidí. Rozváděli se několik 
měsíců. Neměl sílu se s ní dál doha-
dovat. Jeho právník tak přistoupil na 
většinu jejích požadavků. Nechal jí 
dům, auto a posílal štědré výživné 
pro malou Jarmilu.  S dcerou se mo-
hl vídat každý druhý víkend. Jarmila 
si musela najít práci, jen z výživného 
pro dceru žít nemohla. Všude vyklá-
dala, jak jí zničil celý život. Hodil to 
za hlavu. Svou bývalou ženu už řešit 
nechtěl. Monika byla skvělá a jeho 
naplňoval život s ní. Ani minutu se 
s ní nenudil. Když se s Monikou vza-
li, bylo malé Jarmile deset let. S Mo-
nikou se měly rády. Monika vlastní 
děti zatím neměla, ale přesně vědě-
la, jak zaujmout malou holku. Uči-
la ji lásce ke sportu a k přírodě. Jar-
milka o Monice mluvila doma má-
lo, věděla, že ji matka nesnáší. Když 
přišla s tím, že se bude táta zno-
vu ženit, Jarmila strašně zuřila. Do-
kud s tou holkou jenom tak žil, po-
řád byla šance, že se vrátí jednou do-
mů. Takhle ale udělal za jejich spo-
lečným životem definitivní tlustou 
čáru. Zavřel jí cestu k jeho penězům. 
A už mu nemohla ani vyhrožovat, že 
k němu nepustí Jarmilku. Ta k tátovi 
a Monice chtěla sama chodit a zaka-
zovat si nic nedala. Na jarní prázd-
niny jela s tátou a Monikou do Alp. 
Monika byla skvělá lyžařka a Jarmi-
lu učila. Bydleli v malém penzio-
nu a na svahu byly holky každé rá-
no mezi prvními. On si zatím praco-
val a chodil za nimi až po obědě. Ten 

den řešil s kolegy na dálku problém 
ve firmě. Telefon střídal telefon a ne-
stačil odpovídat na maily. Když mu 
volala Monika, hovor nevzal. Neměl 
teď čas poslouchat, jak se holkám ly-
žuje. Byla ale úporná a volala mu ješ-
tě několikrát. Konečně domluvil se 

svým kolegou a zavo-
lal své ženě zpět. Mo-
nika hned hovor přija-
la. Vzlykala do telefo-
nu a nesouvisle mluvi-
la. Nerozuměl, co mu 
říká. Nakonec pocho-
pil, že se stalo neštěstí. 
Jarmilu na sjezdovce 
srazil jiný lyžař. Jel vel-
kou rychlostí a drobná 
holčička neměla šanci. 
Narazil ji na strom ve-
dle sjezdovky. Zraně-
nou Jarmilu odvezl vr-

tulník do nemocnice. Monika zůsta-
la na svahu sama. Hned se vydal pro 
Moniku a společně jeli za dcerou do 
nemocnice. Když dorazili, byla už 
Jarmila mrtvá. Podlehla vážným 
vnitřním zranění. Seděl s hlavou 
v dlaních. Zhroutil se mu svět. Mo-
nika vedle něj stále plakala. Nebyla 
k utišení. Kdyby vzala Jarmilu na ji-
nou sjezdovku, kdyby ji nenechávala 
jet jako první, kdyby si všimla toho 
chlapa dřív a vjela mu do cesty. Sna-
žil se ji uklidnit. Byla to nehoda. Ne-
byla to její vina. Nemohla nic udě-
lat. Neuměl si představit, jak to řek-
ne Jarmile. Domů se vrátili ještě ten 
den. Šel k Jarmile a řekl jí, co se sta-
lo. Jarmila plakala, bila ho pěstí, kři-
čela, že je to jeho vina. Všechno jí 
vzal. Dal jí prášky na spaní a zůstal 
u ní do rána. Druhý den byla klid-
nější. Chtěla vědět podrobnosti. Ře-
kl jí, jak se to všechno stalo. A také, 
že on v tu chvíli s Jarmilou nebyl. 
Poslala ho domů. Seděla v prázd-
ném domě a přemýšlela o svém ži-
votě. Tak slibně to začínalo. Měla dí-
tě, muže, který ji měl rád, měla bu-
doucnost. Teď nemá nic. Manžel si 
našel jinou ženu. Ta mrcha ho od ní 
odvedla. A ta mrcha také může za to, 
že její holčička umřela. Nedávala na 
ni pozor. Vzala ji na nebezpečnou 
sjezdovku a její holčička je teď mrt-
vá. Ona zůstane sama. Nebude mít 
nic. Ani muže, ani dítě. A bez dítěte 
přijde i o peníze, které dosud dostá-
vala. Monika ji připravila o všechno. 
Měla jasno. Ta mrcha nemá právo 
na pěkný život. Připraví ji o všech-
no. Budou na tom stejně. Zjistila, že 
Monika nechodí do práce. Její man-
žel chodil jen na dopoledne, zatím-
co Monika doma spala omámená 
léky. To byla příležitost pro Jarmi-
lu. Zavolala svému bývalému muži, 
aby se u ní ještě zastavil. Musí pře-
ci probrat další věci kolem pohřbu 
a převozu těla jejich dcery. Do tele-
fonu opět plakala. Přijel hned. Me-
zi dveřmi ji objal. Pak šel dál, ona 
za ním. Ze skříňky v chodbě sebra-
la dlouhý nůž. Bodla mu ho do zad. 
Nechala ho ležet na podlaze a pro-
hledala mu kapsy. Našla klíče od je-
ho domu. Už se s ním nezdržova-
la. V garáži vzala plynovou bombu, 
kterou tu měla do letního zahrad-
ního grilu. Jeho autem jela k ně-
mu domů. Odemkla si. Monika stá-
le ještě spala omámená prášky na 
nervy a na spaní. K její posteli po-
stavila plynovou bombu a otevře-
la ventil. Chvíli čekala, až plyn za-
plní místnost. Pootevřela okno do 
zahrady. Obešla dům. Oknem chtě-
la do pokoje hodit zapálenou sirku. 
Věřila, že sama stihne utéct. Vý-
buch Moniku zabije, nebo alespoň 
hodně zraní. Než obešla dům, Mo-
niku probral zápach plynu. Vsta-
la a mátožně odešla z pokoje do 
koupelny. Musí se opláchnout stu-
denou vodou a pak zjistí, co se dě-
je. Výbuch ji zastihl na druhé stra-
ně domu v koupelně. Zničil půl do-
mu. Pod oknem našli hasiči ohoře-
lé ženské tělo.                             (pur)
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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.
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Městskou knihovnu Most 
navštívilo vloni téměř 70 tisíc 
návštěvníků, kteří si vypůjči-
li celkem 244 634 knihovních 
jednotek. Registrováno bylo 
celkem 5 222 uživatelů, z nichž 
nově přihlášených bylo 765. 
„Do knihovního fondu přiby-
lo téměř 10 tisíc knih, časopisů, 
novin či zvukových dokumentů, 
takže výběr z celkem 230 tisíc 
knihovních jednotek je pro čte-
náře knihovny výběrem určitě 
širokým,“ je přesvědčen ředitel 
knihovny Petr Petrik.

Do knihovny si lidé nechodí 
jen půjčovat knihy a zasurfovat 
si na internetu. Je multifunkč-
ním zařízením a desetitisí-
ce návštěvníků přilákají právě 
aktivity, ať se jedná o nejrůz-
nější výstavy, přednášky či ji-
né vzdělávací akce. „Loni jsme 
zorganizovali celkem 248 kul-
turních, společenských a vzdělá-
vacích aktivit, což je vysoký po-
čet – uvážíme-li, že knihovna 
‚nedrží‘ prázdniny a má otevře-
no i o sobotách,“ poznamenal 
dále Petr Petrik. K monitorům 
veřejného internetu v knihov-
ně během roku 2018 zasedlo 

celkem 633 dětí a 2 866 dospě-
lých. „Zajímavým číslem je ta-
ké zajištění 18 souborů literatu-
ry pro obecní knihovny mostec-
kého regionu, o celkovém množ-
ství 5 070 svazků, a to v rámci 
plnění regionálních funkcí mos-
tecké knihovny,“ říká Petr Pet-
rik. Pokračuje také výzva pro 
širokou veřejnost, kdy lidé mo-
hou do knihovny přinášet kni-
hy, které se vážou nějakým způ-
sobem k našemu regionu a jsou 
jim nepotřebné. Tyto knihovní 
dary tak pomohou rozšířit no-
vé oddělení regionální litera-
tury. „Čtenáři se nám průběž-
ně ozývají a dokumenty s regio-
nální tématikou nám věnují, za 
což jsme rádi a děkujeme jim. 
Regionální literaturu nám mo-
hou i nadále přinášet,“ podotý-
ká ředitel knihovny. 

Kino i planetárium 
trhly rekord

V kině Kosmos, které je 
součástí knihovny, zhlédlo 1 
226 projekcí 228 filmů za po-
slední roky rekordní počet té-
měř 34 tisíc diváků! „I v Pla-

netáriu - jako organizační sou-
části knihovny – jsme oproti 
letům 2016 a 2017 zazname-
nali zvyšující se počet promítá-
ní: v roce 2018 jich bylo celkem 
174 a zhlédlo je 3 698 diváků. 
Loňská statistika ukazuje, že 
knihovna má i nadále své pev-
né místo na mostecké kultur-
ní mapě. Její pracovníci ostatně 
tento trend chtějí potvrdit dal-
ším rozšířením služeb, napří-
klad nabídkou výpůjček elektro-
nických knih,“ informoval ředi-
tel knihovny.

V knihovnách se 
slaví 100 let

Tento rok slaví knihovny 
v celé naší republice sté výro-
čí prvního knihovního zákona 
z roku 1919, který zavedl po-
vinnost zřídit knihovnu v ka-
ždé obci. K tomuto výročí při-
pravila knihovna 100 článků, 
které budou postupně vycházet 
na Facebooku Městské knihov-
ny Most. Půjde o cyklus zají-
mavostí a informací o tomto 
výročí.                                   (sol)

Knihovna lámala rekordy 
návštěvnosti i výpůjček

MOST – Desítky tisíc návštěvníků našlo během uplynulého roku ces-
tu do mostecké knihovny za vzděláním či zábavou. Knihovna evi-
dovala přes pět tisíc čtenářů a vypůjčila více než dvě stě třicet tisíc 
knih, časopisů, novin či zvukových nosičů. Knihovna také rozšířila 
svůj fond o více než deset tisíc titulů a rozšířila nabídku služeb. 

„Pro příměstský tábor u nás se 
rozhoduje stále více rodičů. Loni 
jsme jeden termín přidávali, letos 
už tedy nabízíme rovnou tři. Zá-
jem nás pochopitelně těší, snaží-
me se nabízet vskutku zajímavý 
a pestrý program, aby se děti za-
bavily a měly co nejvíce pohybu,“ 
uvedla ředitelka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.

Sraz na tábor je každé ráno 
od pondělí do pátku od 7.30 do 
8.30 hodin u dětského doprav-
ního hřiště, kde si rodiče své dě-
ti vždy do 16 hodin i vyzved-
nou. O děti se postarají zkuše-
ní vedoucí, kteří dohlédnou i na 
jejich pitný režim. Cena za pěti-
denní pobyt na táboře činí 2 000 
korun a zahrnuje také svači-
ny a obědy v  místní restaura-

ci. „Děti budou potřebovat spor-
tovní oblečení a obuv, pokrýv-
ku hlavy a opalovací krém. Za 
deštivého počasí pak samozřej-

mě pláštěnku, gumáky a případ-
ně věci na převlečení,“ upřesni-
la Veronika Raková.  „Náš tábor 
chce chlapce a dívky hlavně bavit 
a umožnit jim co nejvíce pohybu, 
zároveň se ale zaměří také prá-
vě na bezpečnost chodců a cyklis-
tů a jejich správné chování v ruš-
ných ulicích. Nácvik modelových 
situací umožní dobře vybavené 
dopravní hřiště se značkami, se-
mafory i kruhovými objezdy. Dě-
tem zdarma zapůjčíme kola, ko-
loběžky či odrážedla a také hel-
my,“ doplnila Veronika Raková.

Děti se mohou těšit také na 
společenské hry a soutěže o ce-
ny, jež doplní sportovní aktivi-
ty včetně míčových her, zdolá-
vání certifikovaných prolézaček 
nebo jízda po skluzavce. Čeká 
je také prohlídka celého areá-
lu autodromu, a to i paddocku 
a závodní dráhy. Pestrý program 
doplní výlet přizpůsobený věku 
táborníků a momentálnímu po-
časí. Každý si může přinést i své 
sportovní potřeby, například ra-
kety na badminton nebo koleč-
kové brusle. 

(nov)

Autodrom vyhlásil tři termíny  
letního příměstského tábora

Rodiče tak mohou přihlásit své potomky v týdnu od  
8. do 12. července, od 22. do 26. července nebo od 19. do 
23. srpna. Více informací, kontakt, přihlášku a další po-
třebné dokumenty zájemci najdou na www.autodrom-
-most.cz.

Prázdniny si děti opět mohou užít i na autodromu.

MOST - Mostecký autodrom zveřejnil termíny turnusů letního pří-
městského tábora pro děti od 6 do 15 let. Po zkušenosti z loňského 
roku, kdy si zájem rodičů vynutil uspořádání dalšího mimořádného 
turnusu, organizátoři letos nabízejí hned tři termíny. 
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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

Hledá se svědek nehody
MOST - Mostecká dopravní policie hledá svědky údajné dopravní 
nehody, která se měla stát ve středu 23. ledna v době od 12 do 13.15 
hodin v Litvínově. 

V ulici Smetanova před č.p. 459 mělo dojít ke střetu neznámé-
ho vozidla a chodce na přechodu pro chodce. Podle oznamovate-
le šlo zřejmě o osobní vozidlo bílé barvy tovární značky Volvo, kte-
ré do chodce, který šel po přechodu, narazilo přední částí. Vůz mě-
la řídit žena, která po nárazu z vozu vystoupila, zhlédla stav chod-
ce a poté z místa odjela směrem k ulici 9. května. V době nehody se 
na místě měly pohybovat i jiné osoby, které by mohly policii objas-
nit její okolnosti. Automobil bílé barvy značky Volvo měl mít zadní 
skla zatmavená. Svědci události mohou zavolat na linku tísňového 
volání 158 nebo přímo dopravní policii telefon 974 438 265.   (nov)

Nadace Unipetrol  
obdarovala tři žáky

LITVíNOV - Tři žáci základní školy v Litvínově-Hamru získají studijní 
a vzdělávací pomůcky v hodnotě 25 tisíc korun. 

Škola je bude moci žákům pořídit díky finančnímu daru Nadace 
Unipetrol. „Jedná se o nadané žáky, jejichž rodina si ne vlastní vinou 
nemůže dovolit dětem pořídit potřebné školní pomůcky. Dnes je napří-
klad běžné, že děti ve školách pracují s tablety, nebo že si domácí úkoly 
plní s pomocí počítače. Když je ale jeden z rodičů dlouhodobě nemoc-
ný a rodina je odkázána jen na jeden příjem, pořízení počítače z vlast-
ních prostředků je nemožné. Na takové žáky je cílena podpora Nada-
ce Unipetrol. V minulých letech se podpora soustředila jen na studenty 
středních a vysokých škol.  Vloni ale Nadace Unipetrol začala s podpo-
rou také žáků základních škol. Byl to například Báječný den s chemií 
určený výhradně pro základní školy nebo Edubus. Letos Nadace Uni-
petrol připravuje konferenci pro učitele základních škol zaměřenou na 
chemii. Za podporu patří nadaci poděkování,“ uvedla místostarostka 
města Erika Sedláčková.                                                                  (pur)

Seifertovku čekají opravy
LITVíNOV - Město vypisuje veřejnou zakázku na úpravu komunikací 
a chodníků v ulici Seifertova a v části ulice Máchova, včetně odvod-
nění vozovky a zřízení 2 lamp veřejného osvětlení. 

Jedná se o páteřní komunikaci v ul. Seifertova a přilehlé odbočky 
k rodinným domům a garážím. Firma s vítěznou nabídkou má za-
čít pracovat v dubnu a skončit v listopadu. Na akci bude město žá-
dat státní dotaci. Odhad nákladů převyšuje 13 milionů korun. (pur)

Okradení senioři
MOST - Podvodnici naletěl senior z Mostu. Ženu pozval k sobě 

do bytu, kde mu měla uklidit. Jen u toho ale nezůstalo. Popíjeli spo-
lu a došlo i na nabídku sexu. Ve chvíli, kdy senior odešel do vedlej-
ší místnosti, žena mu ukradla peníze a z bytu utekla. Přestože senior 
znal jen křestní jméno zlodějky, policie ji vypátrala. Ukradené pení-
ze už ale u sebe neměla. 

Okradená skončila i seniorka z Mostu, která se vracela z náku-
pu a peněženku měla položenou na vrchu nákupu v tašce. „U domu 
si položila na zem nákupní tašku a chtěla odemknout vstupní dveře. 
V tu dobu se za ní objevil neznámý mladík v modré bundě a s kapu-
cí na hlavě, který jí sáhl do tašky a odcizil z ní peněženku. Poškozené 
důchodkyni způsobil škodu  800 korun. Případem  se zabývají mos-
tečtí policisté,“ popsala případ  policejní mluvčí Ludmila Světláková. 

Podvodnice čerpala dávky
LITVÍNOV - Čerpání sociálních dávek neoprávněně je podvod, 

za který může přijít trest. Zjistila to i podvodnice z Litvínova. Čer-
pala v klidu dál příspěvek na bydlení, ačkoliv už ukončila nájemní 
smlouvu. Podvodu se přitom nedopustila poprvé. Před dvěma lety 
už byla za podvod odsouzena, a tak ji tentokrát hrozí až tři roky od-
nětí svobody.                                                                                     (pur)

P orušené paragrafy

LITVíNOV – Zimní počasí přeru-
šilo realizaci některých zakázek 
města. Těch Litvínov v  druhé 
polovině loňského roku vyhlá-
sil 48. Ne všechny ale stihl do-
končit. Zdržení často způsobili 
vlastníci sítí. Pokračovat se 
bude hned, jak to počasí dovolí. 

Město Litvínov zadalo přes-
ně 48 zakázek v  hodnotě přes  
141 milionů korun. Nejnáklad-
nější zakázkou bylo zajiště-
ní nakládání s  odpady. Zakáz-
ku přesahující 87 milionů ko-
run vysoutěžila společnost Ma-
rius Pedersen. Další významnou 
zakázkou jsou stavební úpra-
vy  u budovy dílen SSZŠ za té-
měř 15,5 milionů korun. Úpra-
vy komunikací v ulici U Zámec-
kého parku město vyšly na cca 
14 milionů a dvě stě tisíc ko-
run. Přitom odhad byl 20 milio-
nů korun. Rekonstrukce komu-
nikací v  zámeckém parku byly 
soutěženy na dvě etapy. „Čekali 
jsme, až svou část dokončí správ-
ci sítí. Teprve pak může město 
nastoupit na dokončení zakáz-
ky. První etapa byla dokonče-
na, na druhou může dodavatel-
ská firma nastoupit hned, jak to 
počasí dovolí. Do budoucna plá-
nujeme připravovat všechny vel-
ké akce na dvě stavební sezóny. 
Nejprve počkáme, až svou prá-
ci dokončí vlastníci sítí a tepr-
ve potom zahájíme zakázku my. 
Jedna spojená zakázka, při které 
se musíme spolehnout, že vlast-

níci sítí dokončí svou část prací 
v  předem stanoveném termínu, 
je velmi problematická. Dostává-
me se do situací, kdy musíme če-
kat i několik měsíců. Nepříjem-
né je to i pro firmy, které zakáz-
ku získaly, ale musí čekat, až bu-
dou moci na stavbu nastoupit,“ 
uvedla starostka města Kamila 
Bláhová. Příkladem takto zpož-
děné stavby, při které město če-
ká několik měsíců na vlastníka 
sítí, je rekonstrukce Tylovy uli-
ce, kde musí její obyvatelé sná-
šet problémy se stavbou, rozko-
pané chodníky a komunikace už 
více než rok. Na stavbu měla fir-

ma vybraná městem nastoupit 
v  letních měsících, ale vlastník 
sítí stále svou část prací nedo-
končil. Na topnou sezónu výko-
py opět zasypal, aby pokračoval 
s  ročním zpožděním v  jarních 
měsících. „Zástupce firmy, která 
sítě vlastní, přišel na jednání za-
stupitelstva a slíbil nám harmo-
nogram prací, aby se mohlo měs-
to na svou část zakázky připra-
vit. Žádný harmonogram jsme 
ale nakonec nedostali. Uvědo-
mujeme si, jak těžká je tato stav-
ba pro obyvatele Tylovy ulice, ale 
město může začít, až když vlast-
ník sítí svou část práce dokončí. 

Nekomfortní prostředí, ve kterém 
už více než rok lidé v Tylově ulici 
žijí, jim chceme alespoň částečně 
vykompenzovat nadstandardní-
mi terénními úpravami a zelení, 
která by měla nahradit vykácené 
stromy,“ slíbila Kamila Bláhová. 

Další náročnou zakázkou, 
kde se podařilo snížit cenu 
oproti předpokladům, jsou sta-
vební úpravy centra Lesánek, 
který sousedí s MŠ Tylova. Počí-
talo se s částkou 8,5 milionu ko-
run, nabídnutá cena vítězné fir-
my je necelých 7,8 milionů ko-
run.  

(pur)

Litvínov se už nechce 
spoléhat na vlastníky sítí

Významnou zakázkou za téměř 15,5 milionů korun jsou stavební úpravy budovy u sportovní základní školy, 
kde se vybudují dílny pro žáky.

V  květnu mají být zaháje-
ny úpravy  k zamezení proniká-
ní vlhkosti do objektů základní 
školy a jídelny v  Litvínově-Ha-
mru a to sanací obvodových stěn 
přilehlých k terénu. Dešťové vo-

dy se odvedou od objektů potru-
bím, provede se svislá izolace zdi-
va, opraví se venkovní schodiš-
tě, betonové plochy ve dvoře ško-
ly a provedou se další navazující 
práce. Vše má být hotovo před 

zahájením dalšího školního roku. 
V červenci by pak měly být zahá-
jeny práce na výměně střešní kry-
tiny Základní školy s rozšířenou 
výukou cizích jazyků v Litvínově. 
Konstrukce střechy se zateplí, po-
loží se hydroizolace a separační 
vrstva. Pro odvod dešťových vod 
se střecha přespáduje do vpustí 
s bezpečnostními přepady. Atika 

se navýší. Součástí prací bude vý-
měna klempířských a zámečnic-
kých prvků. „Chceme soutěžit obě 
zakázky co nejdříve. Ve staveb-
nictví je přetlak poptávek, chceme 
být připraveni,“ uvedla starostka 
města Kamila Bláhová. Obě ak-
ce jsou zařazené ve schváleném 
Akčním plánu rozvoje města pro 
rok 2019.                                  (pur)

Do oprav škol má natéct pět milionů
LITVíNOV – Litvínov letos plánuje opravy školních budov za více než 
pět milionů korun. Nyní město vypíše výběrové řízení na veřejné za-
kázky. Chce mít náskok před ostatními zadavateli stavebních prací.

Ministr přijede do města pod 
Krušnými horami na pozvání 
starostky Litvínova Kamily Blá-
hové. Richard Brabec (ANO) 
navštíví přehradu Fláje a poté 
se sejde s radními a zastupiteli 
města. Schůzky se zúčastní také 
starostové  okolních obcí. De-
batovat by se mělo například na 

téma sucho, opakovaný zákaz 
vstupu do lesů ve vlastnictví Le-
sů ČR, řízení EIA na dole Bílina, 
nakládání s odpady a samozřej-
mě dotací. Po schůzce s předsta-
viteli místních samospráv pro-
běhne na zámku Valdštejnů brí-
fink s novináři. 

(nov)

Ministr Richard Brabec přijede do Litvínova
LITVíNOV - Město Litvínov navštíví ve čtvrtek 7. února   ministr ži-
votního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec. 

Ministr Richard Brabec

„Takový provoz je pak značně neekonomický a tento problém by 
řešily právě nové prostory,“ dodává ředitel Formánek. 

Vize nové haly by mohla být o to reálnější, že by na tento záměr by-
lo reálné žádat o dotační prostředky. Samotné vybudování a uvedení 
do provozu by pak představovalo přibližně tři až čtyři roky. „V součas-
né době zažívá sport jako takový doslova boom. Město Most, v němž ži-
je přes šedesát tisíc obyvatel a při takovém množství sportující mládeže, 
by si novou halu zasloužilo,“ je přesvědčen Petr Formánek. 

SPORT – KULTRA - RELAX
Ve sportovní hale se v minulých čtyřech letech vyřešily zásadní pro-

blémy s kanalizací, která se kompletně zrekonstruovala.  Dokončení 
a vylepšení se dočkal také taneční sál, velká hala dostala novou palu-
bovku. Postupně se dovybavil i fitness sál o moderní posilovací stroje, 
tak aby splňovaly nejvyšší nároky. V současné době má zdejší fitness 
sál i nový „výhled“, protože je opatřen novou fototapetou s přírodními  
motivy a v plánu je pořídit sem sportovcům i klimatizaci. Společnost 
sportovní hala se tak postupnými kroky snaží do haly přilákat co nej-
širší veřejnost. „Naší hlavní myšlenkou bylo a je otevřít halu jako mul-
tifunkční prostor více veřejnosti, v duchu hesla sport – kultura – relax,“ 
uvedl ředitel Petr Formánek. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Starou a novou halu...
str. 1
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LITVíNOV – Litvínov dokončil 
rekonstrukci volných prostor 
v  penzionu ve Vodní ulici. Před 
dokončením je také rekonstruk-
ce bývalé hospody Automat 
v penzionu na Podkrunšohorské 
ulici. V obou penzionech pro se-
niory vznikly sociální byty. První 
z nich už má novou obyvatelku.

Sociální byty město vybudo-
valo díky dotaci od minister-
stva pro místní rozvoj. V  pro-
storách bývalé hospody Auto-
mat vznikly čtyři byty, v penzi-
onu ve Vodní ulici dokonce šest. 
Podle  místostarostky města Eri-
ky Sedláčkové nejsou sociální 
byty určeny pro nepřizpůsobivé. 
Na sociální byt nemá automatic-
ky nárok každý, kdo pobírá so-
ciální dávky. „Sociální byty jsou 
pro ty nejpotřebnější. Pro samo-
živitelky a pro seniory, kteří ne-
mají na tržní nájemné,“ ujistila 
Erika Sedláčková. 

Byty ve Vodní ulici jsou už 
dokončené, a tak město zača-
lo s  výběrem nových nájemní-

ků. Podmínkou pro 
přidělení bytu je, 
aby zájemce prošel 
úspěšně systémem 
prostupného bydle-
ní. Tedy aby si měs-
to v prostupném by-
dlení prověřilo, že 
nový nájemník spo-
lupracuje se sociál-
ními službami, ne-
dluží na nájmu a má 
zájem a aktivně při-
stupuje k  řešení své 
složité sociální si-
tuace. „S  vybraný-
mi klienty, kteří spl-
ní veškeré podmín-
ky, aby jim mohl být 
takovýto byt poskyt-
nut, bude nájem-
ní smlouvy uzavírat 
Krušnohorská poli-
klinika Litvínov. Ta 
převzala správu nově zbudova-
ných bytů. První klientka, která 
prošla systémem prostupného by-
dlení, již převzala klíčky od by-

tu. Nájemní smlouvu má uza-
vřenou na rok,“ prozradila Erika 
Sedláčková. Další sociální byty 
vznikly rekonstrukcí části budo-

vy na náměstí Míru vedle litví-
novské radnice. Budova nepat-
ří městu.                        

(pur)

Sociální byty mají první nájemníky

V prostorách bývalé hospody Automat vznikly čtyři sociální byty.

Autobusová zastávka v  zó-
ně je už několik let. Původně 
tam autobus městské hromad-
né dopravy zajížděl. Linka ale 
byla zrušena, protože byla má-
lo využívaná. „V této části Lit-
vínova přibyly obchody, ale to 
není důvod, proč zavádět no-
vou autobusovou linku. Je zá-
jem obchodníků, aby měli lidé 
k  jejím obchodům snazší ces-

tu. K  žádné iniciativě ze stra-
ny podnikatelů ale nedošlo,“ 
uvedla starostka Kamila Blá-
hová. V  Litvínově je několik 
obchodních center, ke kterým 
se zákazníci dostanou měst-
skou dopravou. K žádnému ale 
město nezavedlo speciální lin-
ku, všechny jsou na původní 
trase MHD.

(pur)

Autobus k Lidlu jezdit nebude
LITVíNOV - Litvínovští radní se shodli, že město nebude zavádět au-
tobusovou linku do nové obchodní zóny u Lidlu. 

Speciální linku k Lidlu město nezavede.

Výstava Olga Havlová 
LITVíNOV – Zámek Vald-
štejnů zve v úterý 5. 2. od  
17 hodin do salonku – zámec-
ké kuchyně na fotografickou 
výstavu OLGA HAVLOVÁ. 

Fotografie zachycují čin-
nost Výboru dobré vůle Na-
dace Olgy Havlové  a setká-
ní paní Olgy s lidmi se zdra-
votním postižením, ale ta-
ké s princeznou Dianou, 
hercem Alainem Delonem 
a dalšími. Při zahájení výsta-
vy se uskuteční beseda se zástupci Nadace Olgy Havlové Milenou 
Černou a Libuší Bautzovou. Výstava potrvá do 31. března.       (nov)

„Klubová setkání“ 
 Beseda s Davidem Vávrou

LITVíNOV – Café bar Citadela  připravuje ve středu 6. února od  
19 hodin v rámci pořadu Klubová setkání besedu s architektem, her-
cem a spisovatelem Davidem Vávrou. 

„Klubová setkání“  je pořad věnovaný zajímavé osobnosti z nej-
různějších oborů… osobám více i méně známým.  Návštěvníci do-
stanou pokaždé možnost se hostů na cokoliv zeptat. 

Večery provází dlouholetý redaktor zpravodajství Českého roz-
hlasu Jan Beneš, tentokrát si bude povídat s hostem večera, archi-
tektem, hercem a spisovatelem DAVIDEM VÁVROU. Jako architekt 
působil především v Praze a okolí. Založil vlastní alternativní diva-
dlo Sklep. Jako herec účinkoval v desítkách filmů. V televizi ho pro-
slavila role Egona v rámci jazykových kurzů Alles Gute satirického 
pořadu Česká soda. Je znám též jako spoluautor a zasvěcený prů-
vodce úspěšného televizního seriálu Šumná města o moderní české 
a moravské architektuře. 

Vstupenky v hodnotě 50 Kč zakoupíte v pokladně Citadely s mož-
ností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvi-
nov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.                                (nov)

8. 2. 2019
Café Bar Citadela

Od 19.00 hod.    

www.citadela-litvinov.cz

SCHMUTZIGE MÄDCHEN

akustické trio ze Sudet 

hrající směs vlastních i převzatých, 

žánrově nečistých skladeb

Pořizovací cena speciálu byla  
téměř 2 miliony korun. „Podaři-
lo se získat dotaci ministerstva vni-
tra ve výši 450 tisíc korun, další-
mi třemi sty tisíci přispěl Ústecký 
kraj. Zbytek peněz vyčlenila ze své-
ho rozpočtu obec,“ informoval pří-
tomné obrnický starosta Stanislav 
Zaspal. Připomněl, že kraj doto-
val hasičům i nákup deseti nových 
hasičských přileb.

Vůz Iveco dostal jméno Benja-
min. Podle starosty Sboru dobro-
volných hasičů Obrnice Miroslava 
Caby je vybaven veškerými mo-
derními technologiemi pro haše-
ní požárů pomocí vysokotlakého 
agregátu, dálkovou dopravu vody 
a čerpání vody při povodních či li-

kvidaci obtížného hmyzu a další 
pomocné práce výjezdové jednot-

ky. „Vzhledem ke kapacitě vozu jej 
můžeme využívat i k přepravě na-
šich dospělých i juniorských druž-
stev, která se zúčastňují každoroč-
ně řady hasičských soutěží mimo 
obec,“ upřesnil. 

Ústecký kraj podporuje hasiče 
po celém regionu a přispívá syste-

maticky k vybavenosti potřebnou 
technikou. Například do Obrnic 
směřovaly od roku 2011 pracov-
ní stejnokroje, plovoucí motorová 
čerpadla, motorová stříkačka, zá-
sahová obleky, hadice a překážky 
pro požární sport. A to vše v hod-
notě 823 tisíc korun.               (nov)

Děkan Czerny požehnal obrnickému Benjaminovi
ÚSTECKÝ KRAJ - Sbor dobrovolných hasičů v Obrnicích má nový vůz 
- zásahový speciál DA L1Z na podvozku Iveco New Daily 50C 18V. 
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé obce, Ústeckého kraje, 
hasiči z Mostu a okolních obcí a také litvínovský děkan a vikář kruš-
nohorský Grzegorz Czerny, který hasičskému speciálu požehnal. 

Uživatelům zásahového speciálu popřál vikář krušnohorský co nejméně zásahů. „Budou-li nutné, ať mají vždy 
šťastný konec,“ dodal.

Nominujte své NEJ 
Krušných hor

KRUŠNÉ HORY - Letos poprvé může veřejnost ocenit nejvydařenější 
novinku v oblasti cestovního ruchu v roce 2018 v Krušnohoří.  Stačí 
jen nominovat své favority.

Turisté nejen z Ústeckého kraje mohou nominovat do soutěže tu 
novinku, která je v roce 2018 v Krušných horách nejvíce oslovila. 
Může to být akce, zá-
žitek, nově otevřená 
restaurace, ubytování 
nebo třeba propagač-
ní materiál, nový ča-
sopis o cestování, ap-
likace, webové strán-
ky, prostě cokoliv, co 
podporuje cestovní 
ruch v  regionu. Podmínkou je, aby se jednalo o novinku z oblas-
ti Chomutovska, Mostecka, Litvínovska, Bílinska, Teplicka a horské 
části Krušných hor.

Na nominaci svého favorita má každý čas do 31. března 2019.
Nominace posílejte na info@krusne-hory.org a označte je Kruš-

nohorská NEJ. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka.                                                                                  (pur)
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Klaudii přivítá starostka
LITVíNOV - Úloha prvního občana města Litvínova v roce 2019 při-
padla malé slečně, Klaudii Gorolové, narozené 3. ledna. 

Dívenku s rodinou slavnostně v sobotu 2. března přivítá starostka 
města a předá věcné dary včetně finančního v hodnotě 2 000 korun. 
„V tento den budeme vítat i další nové občánky města. Klaudii se ale ja-
ko prvnímu občánkovi letošního roku dostane zvláštní pozornosti,“ pro-
zradila místostarostka Erika Sedláčková.                                               (pur)

Dárek na prázdniny 
MEZIBOŘí – Vlek na mezibořské sjezdovce bude 1. února, v den po-
loletních prázdnin, v provozu stejně jako během víkendu. 

Zajezdit si školáci mohou už od 10 hodin dopoledne. Vlek bu-
de v provozu do 16 hodin. Večerní lyžování pak začíná v 17 hodin 
a končí ve 20 hodin.                                                                         (pur)

LITVíNOV – Litvínovské gym-
názium T. G. Masaryka, Schola 
Humanitas a Střední škola Edu-
chem Meziboří se připojily do 
letošního ročníku závodu Hori-
zon Grand Prix. Každý závodní 
tým musí sestrojit auto na dál-
kové ovládání poháněné elekt-
rometrem s vodíkovými články. 
Trojice středních škol z Litvínov-
ska patří mezi šest škol, které 
letos podporuje Nadace UNIPE-
TROL. 

Nadace Unipetrol v letoš-
ním 5. ročníku podpoří tý-
my SOŠ Schola Humanitas Lit-
vínov, SŠ Educhem Mezibo-
ří, SPŠ chemické Brno – Huso-
vice, Gymnázia T. G. Masaryka 
Litvínov, Gymnázia a SOŠ eko-
nomické Sedlčany a SOŠ a SOU  
Neratovice. V  rámci podpory 
získala každá škola základní sa-
du na sestavení vodíkového auta 
v hodnotě bezmála sto tisíc ko-
run. Záleží už jen na kreativitě 
jednotlivých týmů, jak si s úko-
lem poradí. „Musí auto uleh-
čit, předělat, vymyslet to tak, aby 
mělo auto co největší efektivitu 
a spotřebovalo co nejméně pa-
liva. Studenti se práci na sesta-

vování auta věnují ve svém vol-
ném čase za podpory pedagogů. 
V týmu jsou studenti, kteří ma-
jí se sestavováním modelů a jež-
děním s modely zkušenosti,“ při-
blížil práci na projektu  Martin 
Laxa z Gymnázia T. G. Masary-
ka Litvínov. Litvínovské gymná-
zium vstoupilo do programu le-
tos poprvé a podle Martina La-

xy to mají studenti soutěžního 
týmu o to těžší, že se musí vy-
rovnat ostatním soutěžícím tý-
mům z  technických škol. Zá-
vody národního kola se konají 
v dubnu v Ostravě. Nejlepší tý-
my postoupí do mezinárodního 
kola, které se letos jede v Praze. 

Zvolené školní týmy pod-
poruje Nadace UNIPETROL 

už druhým rokem.  Vzděláva-
cí program je založený na pro-
jektovém vyučování a studen-
tům umožňuje získat poznat-
ky a znalosti z oblasti vědních, 
technologických a inženýrských 
oborů.  V rámci vyučování jsou 
zařazeny přednášky o změně 
klimatu a možnostech obnovi-
telných zdrojů.                    (pur)

 Tři školy z Litvínovska  
budou závodit s vodíkovými auty

Závody vodíkových aut jsou vyvrcholením programu, během něhož studentské týmy pracují na sestavení 
vodíkových aut s co možná největší rychlostí, ale hlavně nejdelším dojezdem.

Objekt mateřské školy bě-
hem let dvakrát změnil majite-
le. Původně patřil městu, to ho 
ale před lety prodalo. Mateřská 
škola se změnila na výrobní díl-
nu. Vloni město koupilo objekt 
zpět. „Výroba byla v  tomto ob-
jektu ukončena a majitel neměl 
s bývalou školkou žádný další zá-
měr. Na náměstí v  centru měs-
ta jsme měli chátrající budovu. 
Obávali jsme se, aby se z bývalé 
školky nestala ubytovna pro ne-
přizpůsobivé či vietnamská trž-
nice. Rozhodli jsme se proto ne-
movitost odkoupit na splátky 
zpět do majetku města,“ uved-
la starostka Kateřina Schwarzo-
vá. Prvním záměrem města bylo 

přeměnit starou školku na do-
mov pro seniory. „Pro tento zá-
měr jsme ale nezískali podporu, 
pro tento druh sociální služby už 
není v  regionu kapacita. Chce-
me proto získat dotaci na rekon-
strukci objektu na malometráž-
ní byty. Ty by byly určeny nejen 
pro seniory, ale také pro rodiče 
samoživitele, startovací byty pro 
mladé rodiny nebo například pro 
mladé lidi, kteří odchází z  dět-
ských domovů,“ prozradila sta-
rostka. 

Dotaci chce město získat také 
na rekonstrukci bývalé sokolov-
ny v Loučné. „Je už roky uzavře-
ná. Chceme z ní vytvořit komu-
nitní místo setkávání. Společen-

ské místo pro seniory, pro jejich 
aktivity. Prostor tu ale bude i pro 
mladé a pro rodiče s dětmi. Chce-
me sem vrátit cvičební sál. Ote-
vřít hernu pro děti a zprovoz-

nit kavárnu,“ vypočítala Kateři-
na Schwarzová, co vše by moh-
lo v nyní prázdném objektu být. 
V  současné době město začalo 
s opravou střechy.                 (pur)

Lom plánuje rekonstrukci bývalé školky a sokolovny
LOM – Vedení Lomu plánuje získat dotace na dva projekty. V bývalé 
mateřské škole na náměstí Republiky by mělo vzniknout až deset 
malometrážních bytů. Život by se mohl vrátit i do roky zavřeného 
objektu bývalé sokolovny v Loučné.

Do bývalé sokolovny se vrátí život, vzniknou zde byty.

Skupina zahrnuje dva hně-
douhelné lomy na Mostec-
ku, elektrárnu ve Chvaleticích 
a je významným obchodníkem 
s energií. Novou vizuální identi-
tu navrhla česká komunikační 
agentura Comtech_CAN. Rede-
sign je součástí restrukturaliza-

ce firmy včetně nového manage-
mentu a většího zaměření na ex-
panzi doma i v Evropě. 

Na základě nově stanovené 
strategie vznikla moderní kor-
porátní grafická identita. Mění 
se webové stránky, a došlo k vý-
voji loga společnosti tak, aby od-

povídalo aktu-
álnímu poslání 
firmy. „Zelená 
a černá barva 
po staletí nále-
žejí k hornické-
mu řemeslu, 
a proto je tato kombinace barev 
přirozená a silná. Sev.en Energy 
se ale za svojí existenci posunu-
la od těžařské podstaty k moder-

ní výrobě elektrické energie. Tuto 
změnu jsme zdůraznili v novém 
barevném kódu značky. Od ze-
mité zelené se posouváme k mo-
derní energetické barvě Future 
Green. A těžařská černá barva se 
transformovala do průmyslového 
odstínu šedé Industry Grey. Tyto 
nové odstíny, navržené naším de-
signérským oddělením, přirozeně 
souvisejí s klíčovými činnostmi 
Sev.en Energy,“ říká Petr Vlasák, 
kreativní ředitel agentury Com-
tech_CAN.

V současné době dochází ta-
ké ke grafickému a komunikač-
nímu sjednocení vizuální iden-
tity všech firem náležejících do 
skupiny Sev.en Energy. Skupi-
na hodlá novým designem také 
více zdůraznit významnou ro-
li, jakou hraje při obnově příro-
dy ovlivněné 150 let trvající těž-
bou severočeského energetické-
ho uhlí. 

(nov)

Nová vizuální identita pro Sev.en Energy
MOST - Nový korporátní design včetně nového loga používá od led-
na energetická skupina Sev.en Energy. 
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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

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 bruslící 
a 15 Kč pro nebruslící. Broušení 
bruslí se provádí v časech veřej-
ného bruslení (půjčovna bruslí se 
neprovozuje). Pro amatérské ho-
kejové skupiny nabízí technické 
služby  pronájem ledové plochy 

ve večerních hodinách. Infor-
mace o veřejném bruslení a pro-
nájmu ledové plochy na telefo-
nech: 910 811 344 nebo 606 686 
786. V pondělí je veřejné brus-
lení pouze 1 hodinu a 15 minut. 
V případě pololetních či vánoč-
ních prázdnin nebo jiných mi-
mořádných událostí může do-
jít ke změně rozpisu veřejného 
bruslení.                     

(nov)

Technické služby zvou bruslaře na stadion
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

MOST - Mototuristická jízda 
Winter Trial, která měla odstar-
tovat z polygonu mosteckého 
autodromu v  neděli 27. ledna, 
se pojede až v březnu. Přesun na 
pozdější termín vyplynul z anke-
ty mezi posádkami. 

„Většina z  posádek vyjádři-
la obavy, že vzhledem k trase ve-
doucí po silnicích Krušných hor 
a současným nízkým teplotám 
a hrozícím sněhovým závějím bu-
de bezpečnější počkat na přízni-
vější klimatické podmínky. Tomu 
rozumíme, návrhu jsme pocho-
pitelně vyhověli. Přesné datum 
a čas startu oznámíme všem při-
hlášeným účastníkům s dostateč-
ným předstihem,“ uvedl obchod-
ní manažer pro sport společnos-
ti AUTODROM MOST Jakub 
Krafek.

Volná místa ještě jsou. Zá-
jemci se mohou zaregistro-
vat na www.autodrom-most.cz, 
kde se dozvědí i více informací 
o mototuristické jízdě. „Měli by 
si ale pospíšit, kapacita je omeze-
ná. Čím dříve se posádky přihlá-
sí, tím větší mají šanci se zajíma-
vé akce zúčastnit,“ doplnil Jakub 
Krafek. Akci pořádá mostecký 
autodrom jako premiéru. „Míři-
li jsme tentokrát na skupinu na-
šich příznivců, kteří jsou vášnivý-
mi motoristy, ale už se nepotřebu-
jí prohánět po silnicích závratnou 
rychlostí. Naopak je baví pozná-

vat nová zajímavá místa, stavby 
či scenérie,“ vysvětlil manažer.

Trasa poznávací jízdy po hor-
ských silnicích při dodržování 
dopravních předpisů podle při-
praveného itineráře měří zhruba 
150 kilometrů. Po startu z poly-
gonu vede do Mostu a poté přes 
Klíny, Moldavu, Krupku, Cha-

bařovice a Bílinu zpět do Mos-
tu a na polygon. Ihned po star-
tu ještě před opuštěním areálu 
polygonu si zájemci mohou vy-
zkoušet pár ostrých kol.  „Pů-
vodně to mělo být na malém 
okruhu polygonu. Posun termínu 
ale nejspíš umožní, že si posádky 
vyzkoušejí přímo závodní dráhu, 

kde se v sezoně prohánějí závodní 
speciály. Navíc si užijí jako jedni 
z prvních zcela nového asfaltové-
ho povrchu. Starý a již nevyhovu-
jící jsme odstranili, pokládka no-
vého závisí na počasí. Věřím ale, 
že do března bude okruh opět pl-
ně v provozu,“ dodal Jakub Kra-
fek.                                          (nov)

Winter Trial se na žádost 
posádek posouvá na březen 

Propagační a turistické ma-
teriály v  německém jazyce, 
které vezli pracovníci svaz-
ku s sebou, byly velmi žáda-
né a prakticky rozebrané ješ-
tě před koncem veletrhu. „Ve-
letrhu se účastníme pravidelně. 
Němečtí turisté jsou samozřej-
mě v našich obcích vítáni a jsou 
vedle turistů z  Ústeckého kraje 
hlavní skupinou, na kterou cí-
líme propagaci regionu,“ uvedl 
předseda svazku David Kád-
ner. Mezi nejnavštěvovaněj-

ší turistické cíle, které v  rám-
ci Svazku obcí v regionu Kruš-
ných hor lákají německé turis-
ty, patří sportovní a lyžařský 
areál Klíny, areál Lesná v  No-
vé Vsi v Horách, lyžařský are-
ál v  Českém Jiřetíně, v  sezó-
ně pak zámek Jezeří a zámek 
Valdštejnů v  Litvínově. Nově 
také pro německé turisty Sva-
zek obcí v  regionu Krušných 
hor obnovil značení Krušno-
horského autookruhu. 

(pur) 

Svazek obcí Krušných hor pozval německé turisty
LITVíNOV - Krásy Krušných hor na české straně hranic, atraktivní tu-
ristické cíle, turistické stezky a běžecké tratě, cyklostezky a vybrané 
cíle pro hendikepované turisty. To vše prezentoval Svazek obcí v re-
gionu Krušných hor uplynulý víkend na veletrhu cestovního ruchu  
Dresdner Reisemarkt 2019. 

Premiérová akce mosteckého autodromu se odkládá kvůli nepříznivému počasí.

Krušné hory prezentovaly svou krásu v Drážďanech.
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Seznam distribučních 
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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, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, 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 

motivem, 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 věšá-
kovou stěnu – dohodou. Vše v 
Mostě. Tel.: 607 277 880 VEČER

 ■ Koupím HAKI lešení. Tele-
fon: 608 224 183

 ■ Prodám v Mostě 2 stej-
né dětské válendy sesta-
vené do rohu – čalou-
něná záda a čelo, délka  
140 cm s úložným prostorem. 
Cena za obě 1 600 Kč. Telefon:  
607 277 880 večer.

 ■ Prodám v Mostě věšáko-
vou stěnu se zrcadlem a bot-
níkem. Cena 1 600 Kč. Tele-
fon: 607 277 880 večer.

SEZNÁMENÍ
 ■ Je mi 62 let, pracující, 

zklamaný, bydlím v RD se 
zahrádkou kousek od Mostu, 
auto mám. Sháním ženu od 
50 let a výš, štíhlejší 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 společ-

ným schůzkám. Most a okolí. 
Pouze SMS: 608 702 881

 ■ Osamělá paní 75/168 ne-
kuřačka z Mostu by ráda po-
znala osamělého pána z Mos-
tu k občasným návštěvám. 
Telefon: 731 389 028

ZaMěStNÁNÍ
 ■ Hledám zedníka nebo po-

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

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý pod-

nájem 1+1 nebo 1+KK  (se 
zařízením) do 5 000 Kč s mož-
ností splátky kauce. Mám 
malého pejska. Telefon: 732 
403 132

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

ÚSTECKÝ KRAJ – Ještě žádná 
rozhledna v Ústeckém kraji ne-
bodovala a nebyla zařazena ve 
veřejné anketě Rozhledna roku, 
kterou pořádá Klub přátel roz-
hleden. Letos se to ale může 
změnit. Na seznamu letošních 
kandidátů jsou totiž hned dvě.  

V 5. ročníku ankety Rozhled-
na roku 2018 budou soutěžit dvě 
rozhledny ze severu Čech. Ús-
tecký kraj zastupuje architekto-
nicky zajímavá Růženka na Pas-
tevním vrchu u Růžové na Dě-
čínsku a vyhlídka Rubín u Pod-
bořan na Lounsku. Od počátku 
vyhlášení této ankety zatím Ús-
tecký kraj zůstával pozadu a ne-
měl zde ještě žádného zástupce. 
„Do ankety jsou zařazeny pouze 
rozhledny, které vznikly v daném 
hlasovacím roce. V České republi-
ce je přes 400 rozhleden, přičemž 
každý rok k nim přibývá řada no-
vých,“ uvedl předseda a jednatel 
Klubu přítel rozhleden Jaroslav 
Fábera. Obliba turisticky zajíma-
vých a originálních staveb me-
zi turisty stoupá stejně jako zá-
jem veřejnosti o hlasování. A ce-
ny jsou přitom víc než zajímavé. 
Vylosovaní účastníci hlasování 
získají hodnotné ceny. Například 
dalekohled Fomei 10x42 DCF, 
funkční trika Erik české znač-
ky ScutumWear, knihu 365 roz-
hleden ČR, trekové hole či ná-
stěnné a stolní kalendáře s tema-
tikou rozhleden. Stačí jen ode-
vzdat hlas elektronickou formou. 
Stihnout to ale musíte do konce 
měsíce. „Vyhlašujeme vítěze, te-
dy pořadí prvních třech rozhle-
den, ihned po ukončení hlasová-
ní, prostřednictvím našich a spří-
zněných web-stránek. Vítězná 
rozhledna (1. místo) dostane od 
klubu diplom, který si může být 
vyvěšen na rozhledně. Kromě to-
ho se objeví následující rok na na-
šich členských známkách,“ dopl-
nil ještě Jaroslav Fábera.   

Obec Růžová vyhlásila na 
podporu výstavby rozhledny 
Růženka veřejnou sbírku, na je-
jímž kontě se sešlo zhruba 300 

tisíc korun. Stavba rozhledny za-
čala v roce 2017, slavnostní ote-
vření vyhlídkové věže se usku-
tečnilo v dubnu 2018. Celko-
vé náklady na výstavbu dosáh-
ly 2,5 milionu korun. Betonová 
rozhledna netypického vzhledu 
- připomínající „chobotnici“ ar-
chitekta Jana Kaplického (pozn. 
kontroverzní návrh Národní 
knihovny světoznámého archi-
tekta) - je sice jen šest metrů vy-
soká, je z ní ale rozhled na Prav-
čickou bránu, Milešovku, Sněž-
ník, Sokolí vrch, ale i na saský Li-
lienstein.

Vyhlídka Rubín u Podbořan 
je téměř osm metrů vysoká, je 
z dubového dřeva – tvoří ji 500 
dubových klád a vystavěna by-
la mezi Dolánkami a Pšovem ve 
stylu strážní věže a palisády sta-
rověkého opevnění. Město Pod-
bořany dalo za rozhlednu s veš-
kerými dalšími náklady přibliž-
ně 700 tisíc korun. Na přípravě 
její stavby pracovalo skoro dva-
cet let. Návštěvníkům se naskyt-
ne jedinečný výhled na Doupov-
ské a Krušné hory i České stře-
dohoří.

Stane se znovu 
rozhlednou  

i Komáří vížka?
Mezi další kandidáty Roz-

hledny roku by se z našeho re-
gionu mohla zařadit i další roz-
hledna, která tento účel v minu-
losti plnila. Záměr o znovuzpří-
stupnění rozhledny avizoval 
před pár lety majitel hotelu na 
Komáří vížce u Krupky. Ten 
plánoval k věži hotelu přistavět 
venkovní schodiště. Zatím ale 
záměr, který se snažil prosadit 
i Klub přítel rozhleden, usnul na 
mrtvém bodě. 

Rozhledna Komáří Vížka se 
nachází na hoře Komáří hůr-
ka, severně od Krupky a je nej-
starší rozhlednou Krušných hor. 
Pochází z roku 1857, kdy ji ne-
chal postavit milovník rozhle-
den kníže Clary Aldringen. Roz-
hledna poskytovala nádherný 
výhled po celá desetiletí až do 
90. let 20. století. Tehdy ji totiž 
nechali noví majitelé komplet-
ně zrekonstruovat, ale vyhlídko-
vá okna rozhledny byla zazděna. 
Stav trvá dodnes.                   

(sol)  

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
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03_satelitni nos_2019  16.1.19  13:27  Stránka 1

O titul Rozhledna roku bojují dvě  
rozhledny z Ústeckého kraje

 Hlasujte i vy a rozhodněte!

Hlasovat můžete pro jed-
nu rozhlednu na e-mailo-
vé adrese rozhledna-anke-
ta@centrum.cz do 28. úno-
ra 2019.
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Na další zápas 
s Pardubicemi

Po úterním utkání s  Mla-
dou Boleslaví se mohou pří-
znivci HC Verva těšit na dal-
ší domácí extraligové utká-
ní v  neděli 3. února. To od 
15.30 hodin domácí Litvínov 
přivítá tým Pardubic.

Černí andělé míří do 
Olomouce

Další mistrovské utká-
ní MOL ligy sehrají hráč-
ky DHK Baník Most, popu-
lární Černí andělé, v  sobotu  
2. února. Ne však doma, 
ale na palubovce soupeře. 
K utkání jedou do Olomou-
ce, kde se střetnou s  domá-
cí Zorou.

Útočník Hübl odehrál 
800. utkání

Nedělní duel s  Vítkovi-
cemi byl pro litvínovského 
útočníka Viktora Hübla ju-
bilejním 800. v  dresu týmu 
z  pod úpatí Krušných hor. 
V  klubových statistikách se 
tak posunul na druhou příč-
ku za legendárního Ivana 
Hlinku. Jubileum Hübl osla-
vil náležitým způsobem, to-
tiž vstřelil úvodní gól utkání.  

Memoriál Mazánků 
opět vyhrály Teplice

Tým staré gardy FK Tep-
lice se stal opět vítězem me-
moriálu bratří Mazánků, kte-
rý se hrál v  mostecké spor-
tovní hale, jako turnaj fot-
balistů dříve narozených. 
Druhou příčku vybojoval 
Baník Souš a třetí skončil ce-
lek Baník Most Zelení. Tur-
naje se zúčastnilo osm týmů, 
včetně německého Greifs-
waldu. 

V sobotu Lvi  
přivítají Letce

Po středečním vystoupení 
na ledě Kobry Praha se dru-
holigový tým hokejistů cel-
ku Mostečtí Lvi opět před-
staví na domácím ledě. V so-
botu 2. února přivítají Lvi  
v  A – BENET aréně další 
pražský tým, a sice Letci Let-
ňany. Utkání začíná v  17.30 
hodin.

Souš prohrála 
s Litoměřickem

Divizní Baník Souš se-
hrál další přípravné utká-
ní. V  něm vyzval FK Lito-
měřicko, se kterým nakonec 
prohrál vysoko 2:7. V sobo-
tu Souš sehraje další příprav-
né utkání, když bude mít za 
soupeře Aritmu Praha.

Basketbalisté jedou 
do nedalekých Loun
Tým A mužů Basketba-

lového klubu Baník Most 
k dalšímu utkání Severočes-
ké ligy míří za svým soupe-
řem. Již dnes, tedy v  pátek  
1. února, zajíždí do neda-
lekých Loun, kde se střetne 
s domácím BA od 19.30 ho-
din.                                   (jak)

Ocenění získali za skvělou re-
prezentaci města na  soutěžích, 
zejména na mistrovstvích re-
publiky, Evropy či světových 
šampionátech. Významné oce-
nění si odneslo 35 sportovců 
v kategorii jednotlivců mláde-
že a dospělých. Mezi týmy byli 
oceněni kadeti ze softbalového 
klubu Painbusters Most, mažo-
retky Mostecké Panterky a star-
ší žákyně z Plaveckého klubu 
Most. Uznání za skvělou práci 
s mládeží se dostalo také čtyřem 
trenérům, kteří dosáhli se svými 
svěřenci hodnotných sportov-
ních úspěchů. Ocenění převzali 
Jiří Král z Badmintonového klu-
bu TJ Baník Most, Jan Pazde-

ra ze Softball clubu Painbusters 
Most, Michaela Smolková z od-
dílu krasobruslení Sport Most 
a Vojtěch Brzoň z kickboxového 
klubu SK Leon Open. 

Ceny nejúspěšnějším spor-
tovcům předali za město Most 
náměstkyně primátora Markéta 
Stará, společně s předsedou ko-
mise sportu a tělovýchovy Ond-
řejem Málkem a vedoucím od-
boru školství, kultury a sportu 
Tomášem Brzkem. Kromě pa-
mětního listu si sportovci za své 
úspěchy odnesli balíček se spor-
tovní výživou, kolektivy dár-
kové koše a trenéři dobré víno 
z Českého vinařství Chrámce. 

(jak) 

Úspěšní mostečtí sportovci převzali ocenění
MOST  - Velká zasedací místnost mosteckého magistrátu patřila 
v pondělí sportovcům, kteří v loňském roce dosáhli výrazných úspě-
chů. 

Tři jízdy, tři kovy!  
Krasobruslařky uspěly v Mladé Boleslavi
MLADÁ BOLESLAV - V sobotu odpoledne se vydala hlavní trenérka 
mosteckého oddílu krasobruslení Smolková na ISU závod do Mladé 
Boleslavi, kde na led vypravila tři mostecké závodnice, a to Anetu 
Mrkvičkovou - nováček starší, Evu Blahoutovou a Sophii Ellen Kuča-
bovou - žačky nejmladší A. 

Aneta mezi čtyřiadvaceti závodnicemi vybojovala krásné třetí 
místo (na první místo ztratila pouze 1,35 bodu). Eva a Sophie se po-
prvé potkaly na ledě jako závodnice v této sezoně a hned dokázaly, 
že Most umí a z třiceti závodnic jen tak někoho na bednu nepustí. 
Kučabová vystoupala na příčku první, když zajela své bodové maxi-
mum a to 35,98. Blahoutová taktéž zajela krásnou jízdu, která jí vy-
nesla místo třetí.                                                                                 (jak)

Verva si pojistila urostlé-
ho obránce  Graborenka, kte-
rý uspěl v Litvínově na měsíč-
ní zkoušce do konce sezony. 
Klub s ním bude nadále vyjed-
návat o prodloužení smlouvy 
i do další sezony. Běloruský re-
prezentant odehrál v černožlu-
tých barvách celkem devět du-
elů, ve kterých si připsal dvě asi-
stence. Během zápasů byl hod-
ně vytěžovaný a jeho průměrný 
čas na ledě se blížil k 23 minu-
tám na utkání. „Roman potvrdil 
předpoklady,  kvůli kterým jsme 
ho do klubu pozvali na zkoušku, 
a proto jsme se rozhodli uplatnit 
opci, která byla v dohodě. Nadá-
le s ním jednáme o budoucnos-

ti v našem klubu,“ řekl generální 
ředitel klubu Jiří Šlégr. Obrán-
ce Jakub Suchánek, který při-
šel Litvínovu vypomoci z Jihla-
vy, na severu Čech končí. Klub 
se s Duklou v listopadu doho-
dl na hostování do konce ledna 
a Jihlava projevila zájem o jeho 
návrat zpět do svého kádru. De-
fenzivní obránce odehrál v Lit-
vínově 29 zápasů s bilancí dvou 
asistencí. Svůj poslední zápas za 
Litvínov odehraje v úterý proti 
Mladé Boleslavi a po utkání se 
přesune zpět do Jihlavy. „Situa-
ce ohledně dalšího působení Ja-
kuba Suchánka v našem týmu 
je bohužel vzhledem k jeho plat-
né smlouvě s Jihlavou pro nás ak-

tuálně neřešitelná. Nenašli jsme 
s Duklou shodu k vzájemné vý-
měně hráčů. Jakubovi děkujeme 
za jeho odvedené služby v našem 
klubu,“ dodal Šlégr. 

(jak)

Graborenko uspěl na zkoušce,  
Suchánek se vrací zpět do Jihlavy

LITVíNOV - Běloruský obránce Roman Graborenko uspěl v Litvíno-
vě na zkoušce. Klub s ním prodloužil smlouvu do konce sezony. Na-
proti tomu další bek, Jakub Suchánek, po utkání s Mladou Boleslaví 
v Litvínově končí a vrací se zpět do Jihlavy. 

MOST – Nábor mladých adeptů ledního hokeje, v rámci akce Tý-
den hokeje, se uskutečnil na ledě A – Benet arény v Mostě. 

Rodiče přivedli přes dvě desítky ratolestí. Děti obdržely jako 
dárek reprezentační dres, vyzkoušely si bruslení a na ledě pod 
vedením zkušených trenérů absolvovaly několik cviků, které dě-
lají nejmenší hokejisté při tréninku. Součástí programu byla ta-
ké ukázka hry.

(jak)

Mostečtí Lvi uspořádali  
nábor v rámci Týdne hokeje

Roman Graborenko

Ve druhé půli už si domácí 
hlídali vedení, naopak svůj ná-
skok ve 45. minutě ještě navýši-
li na rozdíl sedmi branek, i když 
po vystřídání sestavy Mostu 
snížily Šaľanky náskok na ko-
nečný čtyřbrankový rozdíl. 

„Celý zápas byl boj, dramatič-
nost, bohužel kvalita z naší stra-
ny nebyla taková, jak bychom 
čekali. Vybojovali jsme ale vítěz-
ství, takže jsme šťastní. V utkání 
byly situace, kdy se to mohlo zlo-

mit v náš neprospěch, ale jsem 
rád, že soupeř tu možnost nikdy 
nevyužil a my jsme rozdíl udrže-
li. Jsme rádi, že držíme vítěznou 
sérii, i když máme menší výkon-
nostní výkyvy,“ řekl po utkání 
trenér Baníku Peter Dávid. Jeho 
kolega ze Slovenska Michal Lu-
kačín měl důvodů k radosti da-
leko méně. „Dnes byl soupeř od 
začátku lepší, vedl o tři, čtyři gó-
ly a  náskok si udržoval po celý 
zápas. Byl rychlejší v útočné fá-

zi, ve hře jedna na jednu i střel-
bě z dálky. Dělali jsme, co jsme 
mohli, drželi jsme se a dotáhli 
se. Podstatné ale je, že soupeř si 
náskok uhlídal a vyhrál zaslou-
ženě. Jsem možná i trochu zkla-
maný, chybělo mi z naší strany 
větší nasazení, a určitě i indivi-
duální výkony některých hráček 
nebyly takové, jak jsem si před-
stavoval,“ řekl Lukačín.

DHK Baník Most – HK Slo-
van Duslo Šala 26:22 (14:11). 
Nejlepší střelci: Šustková 6, Jun-
gová 4, Zachová 4 – Königová 
5, Pöcsiková 3, Tisajová 3. Roz-
hodčí: Jiří Králíček, Milan Le-
tev. Sedmimetrové hody: 3/2 – 
5/4. Vyloučení 4/4, navíc Kur-
ňavová č.k. Diváci: 615.                     

(jak)

Černí andělé stále jedou na vítězné vlně
MOST – Vítězná série pokračuje. Černí andělé opět vyhráli, když 
tentokrát porazili slovenskou Šalu. Na palubovce sportovní haly 
v Mostě se čekal vyrovnaný zápas. Jenže Šala dokázala držet s do-
mácím týmem krok jen prvních pár minut. Mostečanky si relativně 
brzy vytvořily dostatečný náskok, v devatenácté minutě utkání už 
vedly o pět branek, soupeř ještě do konce poločasu stihl zkorigovat 
výsledek na rozdíl tří branek. 
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MOST – Mostecké muzeum slavnostně zahájilo novou výstavu s názvem Ar-
chitektura ve službách první republiky a to ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem ČR. Výstavu zde můžete zhlédnout až do 8. května 2019.   

Národní památkový ústav se rozhodl připomenout významné jubileum sto 
let od vzniku Československa cyklem výstav, které představují architekturu éry 
první republiky, a to prostřednictvím více či méně známých staveb ze všech 
koutů naší vlasti. Výstavy jsou uspořádané do jednotlivých samostatných celků 
podle krajů a právě Mostečané mají nyní možnost zhlédnout „tu svou“.

Výstava je první v tomto roce, která byla otevřena v budově mosteckého 
muzea. „Chtěl bych poděkovat Národnímu památkovému ústavu, že tuto výsta-
vu uspořádal. Vnímám ji jako doznívání oslav stého výročí vzniku republiky, kte-
ré jsme v minulém roce důstojně oslavili. Myslím si, že stojí za to všimnout si té-
matu architektura a jejího vlivu na minulost. Architektura je nositelem minulos-
ti, ale i budoucnosti,“ zahájil výstavu předseda výboru pro kulturu Ústeckého 
kraje Jaroslav Dubský.

Cílem projektu bylo připomenout významné stavby, které vznikly během 
první republiky na území Ústeckého kraje. „Vybrali jsme přibližně 60 staveb, 
které jsou nějakým způsobem nositeli idejí a které s sebou první republika nesla. 
Vznikly za různých okolností a od různých architektů. Chtěli jsme zde prezento-
vat významné stavby a díla, které ukazovaly směr politiky první republiky tady 
v pohraničí,“ uvedla výstavu autorka Marta Pavlíková z NPÚ. Návštěvníci zde 
tedy najdou stavby různých typů, ať už jde o školské stavby, stavby ve zdravot-
nictví, církevní stavby, stavby pro kultury, administrativní budovy, technické 
stavby apod. „U všech kromě příběhu vzniku, kdo je navrhoval a dalších infor-
mací, jsme chtěli sdělit i důvod, proč vznikly a jaký byl jejich význam. Málokte-
rá epocha se od té doby tak zapsala do podoby našich měst, jako právě první re-
publika.  První republika se snažila zlepšit a prosadit veřejné stavby, kladla důraz 
na to, aby sloužily své funkci, ale i zlepšovaly prostředí. Jsou tu také stavby, které 
už dnes neexistují, ale byly významné nejen místně, ale i celorepublikově. Asi nej-
důležitější stavbou v tomto regionu byl z těchto staveb důl Prezident Masaryk ne-
bo Ervěnická elektrárna, která zásobovala proudem i hlavní město Prahu,“ upo-
zornila na zajímavé momenty Marta Pavlíková.                                                (sol)

 

Arc hitekturA 

zA éry  i .  republiky 

Výstavu v muzeu slavnostně zahájili (zleva) za Ústecký kraj Jaroslav 
Dubský, Eva Hladká z Oblastního muzea a galerie v Mostě a autorky 

výstavy Marta Pavlíková a Alena Sellnerová z NPÚ.   

Výstava představuje na vybraných stavbách Ústeckého 
kraje vývoj a směřování  meziválečné architektury, 
které do značné míry ovlivnil rozpad rakouské 
monarchie. 

Během krátkých dvaceti let vznikla  
v Ústeckém kraji řada velmi hodnotných staveb 

odkazujících na českou avantgardu, ale také 
stavby formované a inspirované německými 

kulturními centry, jakými byly Drážďany, Berlín, 
Mnichov či rakouská Vídeň.  

Budova divadla v Teplicích
Reprezentativní interiér správní budovy 

Spolchemie v Ústí nad Labem

Ústecké Masarykovo zdymadlo 

Hornická kolonie v Horním LomuGymnázium v Mostě

Masarykův pavilon v Lounech

Impozantní vnitřní prostory pavilonu


