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 � TANEČNÍ ZÁBAVA

LITVÍNOV -  Citadela 

Litvínov zve 24. 2. od  

16 hodin na taneční 

zábavu. K tanci a poslechu 

na společenském sále 

zahrají manželé Hvozdovi. 

Vstupné 50 Kč.

 � KARNEVAL V SVČ

MOST – Středisko volné-

ho času pořádá  

23. 2. od 15 hodin  karne-

val pro děti. Odpoledne 

plné masek, tance a zá-

bavy. Vstupné děti 30 Kč, 

dospělí 10 Kč – vstupenky 

nutno zakoupit v recepci 

SVČ. www.svc-most.cz.

 � POZOR ZMĚNA! 

MOST – Dne 12. března  

uvede Městské divadlo  

v Mostě  místo inscenace 

Talentovaný pan Ripley 

inscenaci Baron Prášil. 

Zakoupené vstupenky je 

možné vrátit v pokladně 

městského divadla. 

Nový Kaufland by se mohl za-
čít brzy stavět mezi stávajícím 
Baumaxem a sportovním cent-
rem Tornádo. „V Mostě připravu-
jeme výstavbu naší druhé prodej-
ny. V současné době jsme ve fázi 
koncepčního řešení. Naším cílem je 
nabídnout zákazníkům  bohatou 
šíři sortimentu v moderním pro-
středí,“ potvrdila záměr společ-
nosti Kaufland tisková mluvčí Re-
nata Maierl. Nový supermarket 
bude podle mluvčí vysoce mo-
derní a zákazníci se mohou těšit 
na řadu novinek. „Vzhled a tech-
nologické vybavení našich nových 
prodejen odpovídají trendům po-
slední doby a vycházejí vstříc po-
třebám zákazníka, který chce na-
kupovat rychle a chce se snadno 
orientovat v prodejně i v nabíd-
ce zboží,“ říká dále Renata Maierl 
s tím, že se společnost snaží klást 
důraz i na ekologii. „Díky koncep-
tu ekologické výstavby s nejnověj-
ším technologickým řešením, na-
příklad snížení množství CO, bu-
dovy minimálně zatěžují své okolí. 
Prodejní plochu i zázemí osvětlu-
je moderní, příjemné, a přede-
vším úsporné LED osvětlení. Chla-
dicí nábytek je osazen dveřmi, což 

spolu s nejnovějšími technologiemi 
v oblasti rekuperace výrazně snižu-
je energetickou náročnost,“ vysvět-
luje dále mluvčí. 

Novinkou pro mostecký Kauf-
land budou digitální obrazovky 
umístěné před vchodem i na pro-
dejní ploše, které informují o ak-
cích. V orientaci budou pomáhat 
jednoduché piktogramy a mal-
ba stěn podle druhu zboží. Vy-
bavení prodejen doplňují čtečky 
EAN kódů pro kontrolu cen jed-
notlivých produktů a nejnověj-
ší typ pokladních stojanů. „Před 
prodejnou bude také prostorné 
parkoviště a rychlodobíjecí stani-
ce pro elektromobily,“ prozradila 
další novinky Renata Maierl. Ter-
mín zahájení prací stavby nové-
ho Kauflandu a datum, kdy v něm 
budou moci Mostečané začít na-
kupovat, společnost zatím nechce 
prozradit. „O všech těchto a dal-
ších detailech budeme informovat 
po odsouhlasení koncepčního řeše-
ní. Vše je zatím v procesu schvalo-
vání a do té doby nemůžeme bo-
hužel sdělit bližší termíny ani in-
formace,“ zdůvodnila mluvčí spo-
lečnosti. 

(sol)

V Mostě se bude stavět další Kaufland
MOST – V Mostě vyroste další Kaufland. Z atraktivních novinek, kte-
ré nákupní řetězec chystá pro Most, bude například čerpací stanice 
pro elektromobily, reklamní obrazovky, čtečky kódů pro zboží či 
nový navigační systém. 

V Mostě už jeden Kaufland je. Teď k němu na opačném konci města přibude další. Vyrůst by měl mezi Baumaxem a Tornádem (viz horní foto).

Dycky MOST! ve finiši 
V Severce autogramiáda

MOST – Fanoušci seriálu Most, kteří si stihli zajistit vstupenky, se 
budou moci s oblíbenými postavami setkat osobně. A to při auto-
gramiádě přímo v centru filmového dění – v populární restauraci 
Severka.

Poslední díl seriálu Most! budou mít možnost šťastní majitelé 
vstupenek sledovat v Severce ve společnosti některých herců a tvůr-
ců tohoto nad očekávání úspěšného seriálu. „Vstupenky byly krát-
ce po zveřejnění okamžitě rozebrané. Bezplatná registrace probíha-
la přímo v Severce u výčepu. Protože kapacita malebné hospůdky je 
omezená, každý si mohl vzít maximálně dvě vstupenky,“ informo-
vala mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Poslední díl 
Mostu odvysílá ČT1 v pondělí 25. února ve 21.45 hodin, tedy poz-
ději než jiné díly. „Kdo vstup na projekci z kapacitních důvodů nezís-
kal, může od 18 až 19.30 hodin přijít do Severky na autogramiádu,“ 
dodala mluvčí. 

Pro fanoušky budou k dispozici podpisové karty a fanoušci se-
riálu se budou moci i vyfotit se seriálovými hrdiny. Doprovodný 
program budou moderovat Ester Janečková a Martin Kavan (pošťák 
Ondra) z Pošty pro tebe.                                                                  (nov)
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Klevetění zrušeno!
MOST – Městské diva-

dlo v Mostě zrušilo z provozně 
uměleckých důvodů oblíbený 
pořad Reginy Razovové  KLE-
VETĚNÍ, které se mělo uskuteč-
nit 3. března  v Divadle rozma-
nitostí. Zakoupené vstupenky je 
možné vrátit v pokladně MDM. 
Tel:  777 313 298, 777 313 490. 
Email: propagace@divadlo-
most.cz.                              (nov)

 

Vivat Vídeň aneb 
Mistři operety

MOST - Festivalový orchestr Petra Macka uvede Jarní část 28. sezó-
ny, kterou zahájí koncert "Vivat Vídeň" aneb Mistři operety.

V Městském divadle v Mostě zazní v průběhu večera  Franz von 
Suppé, Franz Lehár, Johann Strauss a ti druzí. Předehry, árie a due-
ta orchestr zahraje na přání posluchačů. Vystoupí sólisté hudebních 
divadel a Festivalového orchestru Petra Macka: Jana Weberová – so-
prán, Anna Klamo - soprán, Martin Slavík - tenor, Juraj Nociar - te-
nor, Milan Vlček - tenor. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový or-
chestr Petra Macka a Pražský komorní sbor.Vstupné: 300 Kč.   (nov)

MOSTECKO – Kalamita s vrace-
ním starých pneumatik nastala 
v mosteckém sběrném dvoře 
v  Zahradní ulici. Od ledna zde 
technické služby tento druh 
odpadu nepřijímají.  

Se stále se zvyšujícím po-
čtem motorových vozidel do-
chází ke krizovému stavu  zpra-
cování tohoto opotřebovaného 
a zbytného odpadu. V  Mos-
tě proto již občané do sběr-
ného dvora staré pneumatiky 
odevzdávat nemohou. „Bohu-
žel od 1. 1. 2019 není zařízení, 
které by odebíralo tento odpa-
dový produkt. Pneumatiky z to-
hoto důvodu není proto možné 
v našem sběrném dvoře uklá-
dat až do odvolání. Tento stav  
nikdy před tím nebyl vyhlá-
šen. V žádném případě se ne-
jedná o záměr města, ani tech-
nických služeb,“ ujišťuje ředitel 
mosteckých technických slu-
žeb Pavel Hlaváček. „Občané 
mají možnost uložit  pneumati-
ky na místech zpětného odběru, 
tedy v  pneuservisech, prodej-
nách pneu a pod. Tyto subjek-
ty jsou ze zákona povinny tento 

druh odpadu odebrat od fyzic-
kých osob, samozřejmě v množ-
ství obvyklém na osobu,“ ape-
luje na občany ředitel technic-
kých služeb. Krizový stav mů-
že mít na svědomí větší výskyt 
černých skládek s  pneumati-
kami. Těch není zrovna má-
lo, zvláště při vyřazení další-

ho odběrného místa, které pro 
tento účel Mostečané hojně vy-
užívali. Vloni například ode-
vzdali několik desítek tun sta-
rých pneumatik. „V  případě, 
že zjistíme skládky na teritoriu 
města, budeme nuceni je zlikvi-
dovat na naše náklady. Celkově 
svoz z černých skládek předsta-

vuje 8,2 tun odpadu ročně. Na 
sběrném dvoře bylo přitom za 
rok 2018 uloženo celkem 2 413 
tun odpadu, z toho objemného 
774 tun, pneumatiky představo-
valy 33 tun a stavební materiál 
1 033 tun,“ informoval dále Pa-
vel Hlaváček.

(sol)

Kalamita pneumatik  
Sběrný dvůr hlásí STOP!

Pro neslyšící pořídí knihov-
na tak zvanou tichou linku. 
„To je nyní v  jednání. Před-
tím ale budou muset naši kni-
hovníci projít speciálním ško-
lením, které se plánuje na 13. 
března,“ uvedl  ředitel knihov-
ny Petr Petrik. Tichá linka bu-
de fungovat na základě speci-
álního softwaru. Ty se instalu-
jí do tabletu, který má knihov-
na k  dispozici. „Neslyšící pak  

bude přes tento tablet propojen 
s centrálou neslyšících. Přes ob-
raz a kameru bude dotyčný ve 
spojení jak s  odborníkem, kte-
rý umí znakovou řeč, tak i na-
še zaměstnance a naváže spo-
lečnou komunikaci,“ vysvět-
luje ředitel. Někteří neslyší-
cí navštěvují knihovnu i nyní 
a knihovnice s nimi umějí na-
vázat kontakt. Prostřednictvím 
tiché linky se  služba zdoko-

nalí. „Přepokládáme, že se po-
čty těchto čtenářů navýší. Řa-
da z nich se nyní může ostýchat 
k nám přijít, “ říká ředitel. 

Příležitost stát se čtenářem 
budou mít v mostecké knihov-
ně také nevidomí či slabozra-
cí. Pro ně knihovna připravu-
je  speciální počítač se skene-
rem, který bude umět převést 
text v knize do požadované ve-
likosti písma. „Pro nevidomé 
by se ještě mohla nabízet mož-
nost, prostřednictvím rozšířené-
ho programu clear – view. Ske-
ner požadovaný text převede do 

zvukové podoby a prostřednic-
tvím sluchátek ho dotyčnému 
reprodukuje. Tuto službu máme 
v úmyslu nabídnout tento rok,“ 
nastínil  ředitel.  

Knihovna chce oslovit bu-
doucí čtenáře  s  hendikepem 
prostřednictvím mosteckých 
klubů pro nevidomé a slabo-
zraké. Stejně tak i neslyšící 
a nedoslýchavé. „Tito lidé sem 
nemusejí chodit jen za knihami. 
Nabídneme jim i ostatní služby 
a jiné druhy užitečných infor-
mací, které knihovna umožňu-
je,“ dodává Petr Petrik.      (sol)

Knihovna se „otevře“ i pro nevidomé a neslyšící 
MOST - Na novinky v Městské knihovně Most se mohou těšit slabo-
zrací a  neslyšící občané. V březnu by se zde mohli dočkat praktic-
kých „vymožeností“.

Režie Macbetha, mnohými 
odborníky považovaného za 
vůbec nejlepší Shakespearovu 
hru, se ujal zkušený režisér Ja-
kub Korčák, který v Mostě již 
inscenoval Williamsovu Tram-
vaj do stanice Touha, Uhryho 
Řidiče paní Daisy nebo Gogo-
lova Revizora. V hlavních ro-
lích uvidíte Jana Beneše (Ma-
cbeth) a Zitu Benešovou (La-
dy Macbeth) a dále téměř ce-
lý soubor mosteckého divadla.

 „Jedním z našich cílů je uvá-
dět pro naše diváky ty nejzá-
sadnější hry světové dramati-
ky. Ovšem takové, které záro-
veň reagují na současné spole-
čensko-politické problémy. Jsou 
aktuální vždy a všude na světě 
a rezonují s dnešní dobou, a te-
dy s diváky. Takovou hrou be-
zezbytku je právě tragédie Ma-
cbeth, neboť v mnoha jeho dra-
matických situacích můžeme 
rozeznat mocenské postupy, 
jichž jsme nyní svědky v české 
i světové vrcholné politice,“ říká 

k uvedení hry na mostecká di-
vadelní prkna dramaturg Zde-
něk Janál. 

Skotský šlechtic Macbeth 
vyhraje svému 
králi Duncano-
vi bitvu, stane se 
hrdinou a je po-
výšen. Ale se 
svým přítelem 
Banquem potká 
tři vědmy, tři ča-
rodějnice, které 
mu do hlavy vště-
pí myšlenku, že 
se stane králem. 
Macbeth s pomy-
šlením na vraž-
du krále sice zpr-
vu bojuje, ale jeho 
dominantní žena 
Lady Macbeth ho 
k tomuto činu do-
tlačí a dopomů-
že mu. Macbeth 
pak propadne vý-
čitkám svědomí, 
neboť si je vědom 

zvrácenosti a dosahu vlastních 
činů. Aby si svoji moc pojistil, 
zabíjí dál, tudíž vyvolá ve své 
zemi strach. Macbeth se stá-
vá vraždícím nástrojem tem-
ných sil a bojuje až do osudné-
ho konce.

Macbetha uvádí mostec-
ké divadlo v dramaturgickém 

shakespearovském tandemu –  
31. května na Macbetha na-
váže hra Zamilovaný Shake-
speare podle slavného oscaro-
vého filmu se scénářem Toma 
Stopparda, příběh o drama-
tikovi samotném, kterak při-
pravoval tragédii Romeo a Ju-
lie.                                      (sol)

Divadlo uvede první letošní premiéru,
světovou klasiku MACBETH

Reprízy: 27. února  v 19 hodin, 7. března v 19 ho-
din, 19. března v 17 hodin.

MOST – Mostecké divadlo uvádí první premiéru nové sezony. Dra-
ma o touze po moci a zhoubném pokušení Macbeth světového 
velikána Williama Shakespeara mohou diváci zhlédnout v  pátek  
22. února od 19.30 hodin na Velké scéně.  

Stop odevzdávání starých pneumatik může mít na svědomí větší výskyt černých skládek.



Jaká nová stavba se realizuje u Mountfieldu a Albertu, Velebu-
dická?

Město Most za Mountfieldem nerealizuje žádnou investiční akci. 
Stavbu zde provádí soukromý investor a vzniknout by tu měl Möbe-
lix - dům s nábytkem a bytovými doplňky.

Uvažuje konečně vedení města Mostu o spravedlivém narovná-
ní daně z nemovitostí? V mém případě bylo skokové zvýšení té-
to daně 2008-381 Kč, 2009-3 882 Kč, 2012-7 613 Kč. Pokud vím, 
podnikatelé tuto daň neplatí. Daň z nemovitosti je nejen dle mého 
názoru vysoce nemorální. Při koupi pozemku zaplatím daň z pře-
vodu nemovitosti. Za stavbu domu zaplatím 15-21% daň. Daň 
z nemovitosti ve městě kde dochází k odlivu obyvatel, je nemo-
rální dvojnásobně.

Parametry daně z nemovitých věcí (předmět daně, poplatník, saz-
ba, koeficient dle velikosti obce a osvobození) jsou dány zákonem č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Daň platí vlastníci pozem-
ků, staveb a jednotek (zjednodušeně řečeno „bytů“), a to jak fyzic-
ké osoby (podnikající i nepodnikající), tak osoby právnické. Obec 
má ze zákona oprávnění pouze velikostní koeficient upravit (sníže-
ním či zvýšením) a další zavést, a to dle místních podmínek. Město 
Most tak od roku 1993 má tento velikostní koeficient snížen v okra-
jových částech města ze zákonné výše 4,5 až na hodnotu 1,6 (měst-
ská část Souš).

Dalším koeficientem, který může být obcemi využíván a zaveden, 
je koeficient místní (§ 12 zákona), který se používá při výpočtu daně 
pro všechny nemovitosti na území celé obce. Tento koeficient v hod-
notě „2“ (ze zákona až „5“) byl v Mostě zaveden od 1. 1. 2012. Jeho 
zavedení mělo částečně za cíl kompenzovat propad v příjmech měs-
ta z důvodu zrušení poplatku za komunální odpad. Od 1. 1. 2015 
pak byl v Mostě zaveden další koeficient (§ 11 odst. 3 písm. b) záko-
na) v hodnotě 1,5, který zvýšil dan z nemovitých věcí u zdanitelných 
staveb a jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy je užívá-
na k podnikání. Jeho zrušení od 1. 1. 2016 bylo vedeno úmyslem sní-
žit daňovou zátěž všech osob podnikajících v okamžiku nastartování 
hospodářského růstu. Tento krok tedy znamenal návrat do podmí-
nek tak, jak byly nastaveny již od roku 1993. 

S vašimi dalšími dotazy, které se týkají samotného výpočtu daně, 
je pak nutné se obrátit na příslušné územní pracoviště finančního 
úřadu, které je správcem této daně.

Zajímá nás, jak bude vypadat okolí jezera Most po dokončení 
stavebních prací. Je možné vytisknout alespoň zjednodušenou si-
tuaci v Mosteckých listech? O to se budeme více těšit na otevření.

V současné době se zpracovává úprava urbanistického řešení jeze-
ra Most, a to v návaznosti na probíhající či dokončované akce v da-
né lokalitě a dále v návaznosti na plánované otevření jezera Most ve-
řejnosti. Aktualizované řešení bude k dispozici v 05/2019. Hned ná-
sledně ho představíme veřejnosti.                                                    (nov)

MOST - Primátor  Mostu Jan 
Paparega se na ministerstvu 
práce a sociálních věcí zúčast-
nil jednání s  ministryní Janou 
Maláčovou. Z jednání vyplynu-
lo, že z navrhovaných opatření, 
která by měla pomoci městům, 
jež mají problém se sociálně 
vyloučenými lokalitami, nebylo 
dosud téměř nic připraveno.

Předmětem jednání bylo se-
známení se stavem opatření, 
která  vrcholní zástupci měst 
požadovali při jednání u kula-
tého stolu vloni v září. Jedná-
ní se tehdy uskutečnilo za účas-
ti premiéra Andreje Babiše, mi-

nistryně pro místní rozvoj Kláry 
Dostálové, ministryně průmy-
slu a obchodu Marty Nováko-

vé, zástupců Generálního ře-
ditelství úřadu práce a zástup-
ců ministerstva zdravotnictví. 
„Výsledek pondělní schůzky byl 
pro nás bohužel zklamáním, kdy 
nám bylo ze strany paní minist-
ryně sděleno, že ačkoliv pan pre-
miér na jednání v září 2018 chtěl 
definovat opatření, která by měs-
tům, jako je Most, Kladno, Ústí 
nad Labem a další, pomohla, do-
sud z nich není připraveno téměř 
nic,“ konstatuje po schůzce pri-
mátor Paparega a dodává: „Ze 
strany ministerstva byla vypra-
cována opatření, která upravu-
jí podmínky pro poskytování ně-

kterých dávek, nicméně tato 
opatření situaci v Mostě bo-
hužel nezlepší. Po konzulta-
ci s paní ministryní Maláčo-
vou se pokusíme nyní sjed-
nat setkání na úrovni mini-
strů ministerstev pro místní 
rozvoj, zdravotnictví, prů-
myslu a obchodu a vnitra. 
Jedině souhrn opatření, kte-
rá byla definována na jed-
nání v září 2018, může po-
moci k tomu, abychom proti 
zneužívání některých dávek 
a zejména pak obchodová-

ní s chudobou začali, prostřed-
nictvím efektivních nástrojů, ta-
ké efektivně bojovat,“ dodal Jan 
Paparega.                               (nov)
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P tejte se politiků

Jan Paparega

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

Primátor Mostu: Jsem zklamaný,  
z opatření není připraveno téměř nic

MOST – Rekonstrukce bloku 35 
v okrsku 2B pokračuje. Hoto-
vo by mělo být do konce roku 
a začátkem příštího by se moh-
li nájemníci zabydlet v  nových 
bytech.     

Rekonstrukce vybydleného 
bloku 35 v ulici J. Seiferta, která 
začala loni v  listopadu, pokra-
čuje podle harmonogramu. Zá-
měrem je vybudovat dům s ná-
jemními byty. „V domě by mě-
lo vzniknout 24 nadstandardních 
bytů o velikosti 2+kk o výmě-
ře padesáti metrů čtverečných. 
Chceme byty vybavit zařizova-
cími předměty, kuchyňskými lin-
kami apod.  Vzhledem k velikos-
ti jednotlivých bytů předpokládá-
me, že by se nájemné v těchto by-
tech mohlo pohybovat kolem sto 
až sto třiceti korun za metr čtve-
rečný,“ informoval ředitel Mos-
tecké bytové Jaroslav Kudrlička. 

Objekt by se měl moderni-
zovat tak, aby vyhovoval sou-
časným požadavkům na  bydle-
ní. „Dojde k úpravám dispozic, 
ke zlepšení tepelně-technických 
vlastností budovy, což by mělo 
snížit spotřebu energie na  vytá-
pění  a dále se obnoví vnitřní za-
řízení budovy. Součástí bude ta-
ké parkoviště pro budoucí uživa-
tele domu,“ vyjmenoval  ředitel. 
Rekonstrukci provádí teplická 
firma MATURE TEPLICE s.r.o. 
za bezmála čtyřicet milionů ko-
run bez DPH. V rámci progra-
mu IROP požádala Mostecká 
bytová o dotaci na snížení ener-
getické náročnosti. Dotace by 

měla činit 6,5 mil. Kč. „Na ofi-
ciální potvrzení alokované část-
ky stále čekáme, mělo by být do 
poloviny března,“ uvedl Jaroslav 
Kudrlička.  

Předpoklad ukončení rekon-
strukce je v polovině listopadu. 
Následně by se mohli začít do 
domu stěhovat noví nájemníci. 
„Pokud vše půjde bez problémů 
jako doposud, předpokládáme, 
že by se mohli nájemníci stěhovat 

začátkem příštího roku,“ odha-
duje Jaroslav Kudrlička. 

Byty by měly být přidělová-
ny losem či na základě pořadní-
ku. Mostecká bytová má s  tím-
to způsobem dobré zkušenos-
ti. „Chtěli bychom nejprve umís-
tit informaci na náš web. Lidé se 
dozvědí, o jaké byty se jedná, co 
je předmětem pronájmu, velikost 
a  budou zde i obrázky. V plánu 
máme také návštěvní den, kdy si 

budou moci zájemci byty reálně 
prohlédnout,“ informuje  ředitel. 
Lidé budou mít možnost se za-
psat a o byt se přihlásit prostřed-
nictvím webových stránek spo-
lečnosti. „Můžeme si tak udělat 
představu, jaký zájem o  bydle-
ní bude.  V případě, že bude po-
ptávka převyšovat nabídku, ne-
zbude nám nic jiného, než ur-
čit nové nájemce losem. Pravidla 
pro přidělování ale ještě nemá-
me. Určitě by ale mezi nájemní-
ky neměl patřit někdo, kdo dlu-
ží městu, případně Mostecké by-
tové,“ informoval dále ředitel 
Mostecké bytové.         

(sol)  

Do bloku 35 se bude  
možné stěhovat příští rok

Mostecká bytová se současně připravuje na rekonstrukci 
druhého zdevastovaného domu, bloku 34. Na přelomu úno-
ra a března bude na rekonstrukci bloku 34 zpracována pro-
jektová dokumentace včetně vydání stavebního povolení. 

Co města požadují?
 �Možnost čerpat finanční prostředky na výkup bytů
 � Neudělovat institut trvalého pobytu automaticky, ale navázat jej 
na splnění povinností 
 � Pronajímání bytů by mělo podléhat živnostenskému zákonu
 � Zavést a zpřísnit hygienické standardy ve vztahu k bytovým jed-
notkám
 � Sloučit doplatek na bydlení s jinou dávkou hmotné nouze 
 � Vypracovat cenové mapy a stanovit obvyklé nájemné v daném 
místě a čase 
 � Snížit stávající strop poskytovaných dávek
 � Spojit pobírání dávek s určitými povinnostmi, např. vůči městu

V bloku 35 by mělo vzniknout 24 nadstandardních bytů 2+kk, o výměře padesáti metrů čtverečných. K nastě-
hování mají být příští rok. 

V pondělí 25.2.2019 se uskuteční seminář na té-
ma Legionella. Setkání proběhne za účasti zástup-
ců komořanské teplárny a odborníků ze Zdravot-
ního ústavu se sídlem v  Ústí nad Labem ve vel-
ké   zasedací síni Magistrátu města Mostu od  17 
hodin.

Vzhledem k nedostatečné informovanosti a na-
růstajícím dotazům ze strany bytových družstev 

i veřejnosti přistoupila akciová společnost Severo-
česká teplárenská k uspořádání semináře na téma 
Legionella. Na semináři bude přítomen odborník, 
který nejenom odhalí fakta a mýty u zmiňované 
bakterie, ale odpoví na veškeré vaše dotazy.

Těšíme se na setkání
Severočeská teplárenská, a.s.

Přijďte diskutovat s United Energy
Legionella, oprávněná obava, ano či ne?
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PONDěLÍ
Bramborová 35 Kč
150 g Kančí guláš, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky na fazolových luscích, šťouchaný brambor 115 Kč
150 g Vepřová játra na cibulce, dušená rýže 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Živáňská vepřová krkovice, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Čevabčiči s cibulí a hořčicí, vařený brambor 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 99 Kč

STŘEDA
Čočková s párkem 35 Kč
150 g Vepřové ragú na žampionech, opečené brambory s tymiánem 125 Kč
220 g Kuřecí stehno na víně se zeleninou, bramborové noky 115 Kč
350 g Staročeský trhanec s rozinkami, jablky a zakysanou smetanou 99 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Samuraj z vepřového masa, bramboráčky 115 Kč
200 g Smažená brokolice, vařený brambor, tatarská omáčka 99 Kč

PÁTEK
Dýňová krémová 35 Kč
150 g Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v bylinkové krustě, americký brambor,  
 tatarská omáčka 115 Kč
150 g Bramborové karbanátky s uzeným masem, zelný salát s křenem 99 Kč
SPECIÁL 340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM  
 ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
 Doba přípravy speciálu cca 20 min. 165 Kč

POLEDNÍ MENU
25. 2. – 1. 3. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

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

Financuje statutární město Most Vstupné zdarma 

Výlet do Maroka
MOST – Městská knihovna v Mostě připravila v rámci pořadu Celý 
svět v knihovně přednášku MAROKO. V úterý 26. února od 17 hodin 
bude vyprávět vysokohorský vůdce a cestovatel  Pavel Klejna.  

Maroko je krásná, přívětivá a fascinující země, křižovatka kultur se 
silným vlivem Evropy. Marocké království leží v severozápadní Af-
rice při pobřeží Atlantského oceánu a Středozemního moře. Přijď-
te si poslechnout vyprávění horského vůdce Pavla Klejny, doplněné 
spoustou krásných fotografií. Dozvíte se zajímavosti o místní kultu-
ře, kuchyni, architektuře, historii a v neposlední řadě okouzlující pří-
rodě. Vstupné 40 Kč, čtenáři městské knihovny zdarma.            (nov)

Noc s Andersenem
V mostecké knihovně poprvé!
MOST – Děti se mohou už brzy těšit na Noc s Andersenem i v mos-
tecké knihovně. Ta totiž  tuto oblíbenou a v mnoha městech a obcích 
tradiční akci letos také zavádí. 

Na Noc s Andersenem se chystá mostecká knihovna poprvé v pá-
tek 29. března od 18 hodin. „Jakmile vyvěsíme tuto novinku na na-
šem webu, mohou rodiče přihlašovat své děti. Ovšem jen ty, které jsou 
v evidenci čtenářů knihovny,“ říká Petr Petrik, ředitel knihovny.  Při-
hlášení je nutné, protože kapacita bude omezená a to zhruba pro 
patnáct až dvacet dětí. „Rodiče s námi podepíší souhlas k tomu, že zde 
jejich dítě může ‚nocovat‘,“ doplnil ředitel. Noc s Andersenem bude 
pro čtenáře od osmi do dvanácti let. „Nocovat se bude v dětském od-
dělení a v dětské herně. Děti budou plnit různé úkoly, soutěžit a hrát 
hry. Součástí bude i čtení a pochopitelně je bude čekat také dobrodruž-
ná stezka odvahy s překvapením,“ prozradil Petr Petrik.              (sol)

MOST – Město Most i nadále 
jedná s Palivovým kombinátem 
o majetkovém vypořádání po-
zemků u jezera Most.  

 Podmínky pro převod po-
zemků do majetku města se ztí-
žily. Bezplatný převod pozem-
ků, kde nyní vznikají stavby, do 
majetku města pravděpodob-
ně nebude možný. Nedovolují 
to totiž pravidla Evropské unie. 
Vzhledem k  tomu, že většinu 
akcí zde financuje stát, v přípa-
dě bezplatného převodu by se 
jednalo o veřejnou podporu. 
Všechny pozemky kolem jeze-
ra, s nimiž se počítá jako s ko-
merčními, se tak budou muset 
ocenit podle cenové mapy, ne-
bo znaleckým posudkem. Po-
zemky, které budou nekomerč-
ní a budou sloužit k  rekreaci 
a využití pro návštěvníky, pře-
vede stát na město bezúplatně. 
Převod komerčních pozemků 
podle  předpokladů vychází na 
sto milionů korun. „Měl by se 
nově připravit materiál s mož-
ností využití propojení jezer s je-
zerem Milada, a to kanálovým 
systémem. Tyto nové možnosti 
a postupy vyplynuly ze zjištění, 
že vypořádání nebude ve vztahu 
k  evropské legislativě jednodu-
ché. Bereme to na vědomí a če-

káme na schválení vládou, kte-
rá  zapracuje připomínky a se-
známí nás s  nimi,“ informoval 
primátor Mostu Jan Paparega. 

Město jedná se státem také 
o stavbách, které u jezera vzni-
kají a to ve vztahu k  pozem-
kům. „Nevzdali jsme se myš-
lenky, že bychom tyto pozemky 
mohli získat do majetku. Pod-

mínky teď ale nejsou přívětivé. 
Vyčkáme tedy, jak se vše vyvi-
ne. Šance ale je,“ věří primátor. 
Město se chce spojit ohledně 
vyřešení pozemků s dobrovol-
ným svazkem obcí. Už je do-
mluvena schůzka, která by mě-
la proběhnout za účasti Palivo-
vého kombinátu i Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutě-

že, kde by se definovalo, jak 
k tomuto majetku a vypořádá-
ní přistoupit. 

U jezera Most vznikají již  
nové inženýrské sítě, přístaviš-
tě lodí a oddychová zóna s plá-
žemi. Dokončuje se také nová 
komunikace, která z Mostu ve-
de do Mariánských Radčic.     

(sol)

Město řeší pozemky u jezera

V souvislosti s jezerem Most se změnil termín otevření jezera Most  pro veřejnost. Letos  to podle původních 
plánů nebude. „Otevření se plánuje v příštím roce. Byl bych rád, abychom potřetí již termín neměnili. Věřím, 
že to vyjde,“ říká Jan Paparega. U jezera se letos plánuje  Den otevřených dveří. Program a přesný termín by se 
měla veřejnost dozvědět na jaře. 

Záměrem radnice je navý-
šit kapacitu stávajícího sběrné-
ho dvora v  areálu bývalého za-
hradnictví technických služeb 
v ulici Zahradní. „O poskytnutí 
dotace žádáme už poněkolikáté. 
Vždy jsme byli neúspěšní, proto-
že jsme nesplňovali všechny pod-
mínky  projektu. Větší část nákla-
dů představovalo vyasfaltování 
plochy na sběrném dvoře, menší 
byla na samotné pořízení kontej-
nerů. Nevycházelo to,  jak mělo, 
proto se projektová dokumentace 
přepracovala,“ informoval ná-
městek primátora Marek Hrvol.  

Podle vedení města je nut-
né vytvořit více místa pro shro-
mažďování odpadu.  Dnes je 
totiž sběrný dvůr nevyhovují-
cí. „Sběrný dvůr by se měl rozší-
řit o další velkoobjemové nádo-
by jak na neskladný odpad, tak 
i další separovaný odpad i jiný 

odpad, např. pro elektrické druhy 
odpadu, jako jsou lednice, televi-
ze, pračky, myčky, sporáky a po-
dobná zařízení,“ doplnil ředitel 
TS Most Pavel Hlaváček. Reali-
zace se plánuje od května až do 
srpna roku 2020. „Pokud s dota-
cí neuspějeme, budeme se muset 
domluvit, že bychom zkapacitně-
ní  financovali z  vlastních zdro-
jů,“ uvedl náměstek Hrvol. Jas-
no o dotaci by mohlo mít město 
už v  polovině roku. Pokud bu-
de dotace přidělena, ve sběrném 
dvoře se vybuduje komunika-
ce a ocelový přístřešek. Rozšíří 
se zpevněné plochy pro kontej-
nery a sběrné nádoby na odpad. 
„Prostor bude odvodněn, osvícen 
venkovním osvětlením a oplocen. 
Celkové náklady se předpokláda-
jí ve výši zhruba 7,27 milionu Kč. 
Dotace by mohla činit 85 procent 
nákladů,“ informovala mluv-

čí magistrátu Alena Sedláčková. 
Sběrný dvůr využívá v Mostě řá-
dově kolem 6 000 obyvatel roč-

ně. Občané sem ukládají větši-
nou objemný a stavební odpad.

(sol)

Sběrný dvůr v Mostě potřebuje více místa

Výpravná inscenace, která je 
jevištní adaptací světoznámé kni-
hy současného francouzského au-
tora Timothée de Fombelle, kte-
rý za svou tvorbu získal něko-
lik mezinárodních ocenění (ta-
ké prestižní Andersenovu cenu). 
Inscenaci divadlo uvede  v české 
a pravděpodobně i světové pre-
miéře a vlastní dramatizaci. Před-
stavení je vhodné pro celou rodi-
nu (vhodné pro děti od 10 let).

Na divadelních prknech se 
odehraje dobrodružný příběh 
hlavního hrdiny, chlapce Van-
ga, který pátrá po svých rodi-
čích, skutečných kamarádech, 
nepřátelích a svém pravém mís-
tě ve světě a životě. Miluje výš-
ky, věže a dívku Ethel, jejíž vášní 
jsou rychlá auta. Děj provází sku-
tečné historické události 1. polo-
viny 20. století, fantastické zážit-
ky v prostředí vzducholodí, mra-

kodrapů a rychlovlaků.  
Překlad: Drahosla-
va Janderová. Re-
žie a dramatizace: Ji-
ří Ondra. Dramatur-
gie: Helena Koblish-
ková. Scéna, loutky, 
kostýmy: Jitka Nejedlá. 
Hudba: Tomáš Alferi. 
Hrají: Pavel Zikmund, 
Ema Turnová, Josef 
Wiesner, Kamila Rako-
vá, Václav Hoskovec, Ji-
tka Raková. 

(nov)

VANGO: Příběh pro celou rodinu

MOST – Město chce rozšířit sběrný dvůr.  Na záměr bude žádat dota-
ci v Operačním programu Životní prostředí. Současný sběrný dvůr 
totiž už „praská ve švech“.  

Sběrný dvůr v ulici Zahradní je na velmi dobrém strategickém místě. Je 
dobře přístupný zejména, co se dopravní obslužnosti týče a také pra-
covní dobou, především o volných dnech. S kapacitou dvora začíná být 
ale stále větší problém. Již jednou se sběrný dvůr stěhoval z nevyhovu-
jícího místa v ulici Chanovská. 

MOST – Policie hledá svědky 
dopravní nehody, která se stala 
ve čtvrtek dne 14. února 2019 
kolem 17.20 hodiny na silni-
ci I/13. V místě, kde je vozovka 
zúžena a trvale snížena rychlost 
na 50 km/hod. 

„Řidič osobního vozu Škoda 
Superb černé barvy jel ve směru 
od Chomutova do Mostu a po-
blíž firmy DTS Vrbenský zastavil 
u pravé krajnice. Zde  se měl s vo-
zidlem otáčet zpět na Chomutov 
a to v době, kdy měl být objížděn 

BMW tmavě modré barvy, kte-
ré jelo od Chomutova na Most 
a došlo k bočnímu střetu mezi 
vozidly,“ popsala událost poli-
cejní mluvčí Ludmila Světláko-
vá. Policie v souvislosti s touto 
nehodou hledá svědky událos-

ti a také uvítá případný záznam 
z kamer z vozidel, která v době 
nehody jela kolem. Informace 
k nehodě mohou svědci zavo-
lat na linku 158 nebo přímo do-
pravní policii 974 438 265.                                                                                              

(sol)

MOST - Divadlo rozmanitostí zve malé i velké diváky v sobotu 23.2. 
od 10 hodin na předpremiéru divadelního příběhu VANGO. 

Policie hledá svědky nehody 

CHCE JE ZÍSKAT DO MAJETKU



Běžci, kteří využijí možnost 
tréninku, přijedou bránou na po-
lygon. Své vozidlo zaparkují na 
ploše u první kryté tribuny. Tré-
ninková trasa vede z polygonu po 
obslužné komunikaci k offroado-
vému areálu Czech Motorland 
a zpět. „Od jara bude možné vy-
užívat i dráhu velkého závodního 
okruhu. V současné době je v re-
konstrukci, již nevyhovující asfal-

tový povrch nahradí nový. Polo-
žit jej ale bude možné, až to dovo-
lí počasí, tedy v teplejších dnech,“ 
vysvětlila ředitelka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.  Uzavřený are-
ál autodromu poskytuje řadu vý-
hod.  Areál autodromu je výbor-
ný na rychlostní, ale i vytrvalostní 
tréninky. Odpadá také riziko stře-
tu s vozidly či cyklisty.           (nov)

Rodina ze sousedství
Do sousedního domu se nastě-

hovala mladá rodina. Jindřich byl 
samotář, který se jen nerad bavil 
s lidmi. Vlastně je neměl rád. Sta-
rou sousedku, o které téměř nevě-
děl, že vedle něj žije, ale snášel. Byl 
na ni zvyklý. Když se náhodou po-
tkali na ulici, kývl hlavou na po-
zdrav a ona jen něco zabručela. Vě-
děli ale o sobě a smí-
řili se s tím, že jejich 
zahrady mají stejný 
plot. Dokonce si zvy-
kl i na její kočky, kte-
ré se po jeho zahra-
dě procházely jako 
doma. Když zemře-
la, byla to pro něj ne-
příjemná událost. Ze 
všeho nejvíc nesnášel 
změny. Měl rád zažitý 
řád a cokoliv nového 
ho rozčilovalo a zner-
vózňovalo. Dům zů-
stal dlouho prázdný, příbuzní ze-
mřelé žili v zahraničí a dědictví je 
příliš nezajímalo. Jindřich si zvykl, 
že za plotem, který ho dělil se sou-
sedním pozemkem, není živá duše. 
A najednou se do domu nastěho-
vala mladá rodina. Bylo jich všude 
plno. Muž rekonstruoval dům, že-
na se pustila do zahrady. Měli dvě 
děti. To menší vozili ještě v kočár-
ku. Kočárek stával na zahradě a dí-
tě brečelo. Jindřich z toho šílel. Ještě 
více ale šílel ze staršího kluka. Lítal 
po zahradě, křičel, honil se se psem, 
střílel z plastové pistole, která vydá-
vala děsné zvuky. Do toho si žena 
k práci na zahradě pouštěla hlasitou 
hudbu. Ten den, co se rodina nastě-
hovala, přišel muž zazvonit na jeho 
dveře. Jindřich seděl strnule u sto-
lu, oknem viděl před dům na sou-
seda, který stál u jeho branky a celý 
se třásl. Na jeho zvonek přeci zvoni-
la jenom pošťačka. Nikdo jiný k ně-
mu nechodil, nikdo jiný na zvonek 
nezvonil. Nechápal, co ten chlap 
může chtít. Neotevřel. Několik dnů 
se sousedům úspěšně vyhýbal. Ne-
chodil na zahradu, dával pozor, aby 
se nepotkali na ulici. Pak měl smů-
lu a vyšel před dům zrovna ve chví-
li, kdy sousedka otevírala branku. 
Mladá žena se na něj usmála, před-
stavila se a natáhla k němu ruku, 
aby ho pozdravila. Říkala, že dou-
fá, že spolu budou dobře vycházet. 
A že ho snad jejich děti příliš ne-
ruší. Díval se na ni a nedokázal za-
krýt odpor při představě, že by měl 
té ženě stisknout ruku. Kývl hlavou 
na pozdrav a rychle odešel. Mrze-
lo ho, že si setkáním se sousedkou 
pokazil tak krásný den. Do své sbír-
ky zbraní získal jeden unikát. Dlou-
ho na tu pistoli šetřil a ještě déle 
ji sháněl. O to to bylo těžší, že ne-
měl zbrojní pas. Teď ji konečně zís-
kal a ta ženská mu zkazí radost. Pro 
svého koníčka a lásku měl vyčleně-
nou jednu místnost v domě. Zbraně 
visely na zdi, byly uložené do dře-
věných stojanů, ty nejvzácnější by-
ly uzamčené v trezoru. Měl tu také 
skříň plnou nábojů a střeliva. Tady 
trávil většinu svého volna. Pracoval 
jako ostraha jedné firmy. Nemohl 
být policista ani voják. Když se o to 
snažil, řekli mu, že nemůže praco-
vat se zbraněmi. Nechápal to, nikdo 
z nich nevěděl o střelných zbraních 
tolik co on. Jeho psychiatr, kam si 
pravidelně docházel pro léky, se mu 
to snažil vysvětlit. S jeho hlavou prý 
není něco v pořádku. Musí brát lé-
ky a nesmí dělat spoustu věcí, kte-
ré by chtěl. Jeho mysl by to nezvlád-
la. I když je mnohem inteligentněj-
ší než většina lidí, s některými si-
tuacemi by si neporadil. Dokonce 
dostal i průkaz, ve kterém mu stát 
přiznával, že nemusí pracovat jako 
ostatní. A každý měsíc peníze. Prý 
invalidní důchod. Jindřich ale pra-
covat chtěl. A tak si našel práci v os-
traze jedné firmy. Tam sice věděli, 
že má invalidní důchod, ale neptali 
se proč. Jen se zajímali, jestli může 
obcházet areál a pracovat i v noci. 

A to Jindřichovi vyhovovalo. Dostal 
uniformu, vysílačku a paralyzér. 
Připadal si tak alespoň trochu jako 
voják. Svou práci odváděl svědomi-
tě, s kolegy se nebavil a po skonče-
ní směny odcházel vždy rovnou do-
mů. Cestou se zastavil v obchodě. 

Prodavačka ho dobře 
znala, a tak měl nákup 
vždy připravený. Ku-
poval každý den to sa-
mé. Jen v pátek byl ná-
kup větší. Po příchodu 
domů chodil za svými 
hračkami. Sedával ve 
své místnosti celé ho-
diny a čistil zbraně. 
Míval otevřené okno 
do zahrady. Rád po-
zoroval ptáky a kočky, 
které zůstaly po smr-
ti své majitelky žít di-

voce a toulaly se po okolí. Pohodu 
mu kazili jen ty lidi odvedle. Ty děti 
s jejich věčným křikem. Ta ženská, 
která si při práci na zahradě zpíva-
la. A ten chlap, který chodil domů 
až večer, pak se ale utrhoval na že-
nu a křičel na ni, až to slyšel i Jind-
řich. Nesnášel je všechny. Někdy si 
představoval, jaké by to bylo, kdyby 
je mohl vygumovat. Prostě by zmi-
zeli a on by měl zase klid. Bral do 
ruky jednotlivé zbraně, potěžkával 
je, hladil, nabíjel je a představoval 
si přitom své sousedy. Jak ta řvou-
cí děcka najednou ztichnou. Jak ta 
ženská konečně zavře pusu. Před-
stavoval si i jejich psa, který by pře-
stal lítat po zahradě a plašit kočky. 
Ta představa ho uklidňovala. Byla 
mu tak příjemná. Ve skutečnosti to 
bylo čím dál horší. Ten chlap odve-
dle byl blázen. Jindřich byl přesvěd-
čen, že by potřeboval stejného léka-
ře, jako měl on sám. Rozhodl se, že 
o něm také svému psychiatrovi po-
ví. Jak každý večer křičí na svou že-
nu. Vídá je oknem. Ten chlap ji ka-
ždý večer bije páskem a ona pak 
pláče. To Jindřich nesnášel ze vše-
ho nejvíc. Ten její pláč. Jako by mu 
někdo natahoval nervy na skři-
pec a stále utahoval a utahoval. Už 
se to nedalo snést. A k psychiatro-
vi měl jít až za několik týdnů. Ne-
věděl, jak to vydrží. Ten večer při-
šel soused domů obzvlášť pozdě. 
Jindřich si myslel, že bude mít tře-
ba klid. Ale chlap dorazil a hned se 
pustili do hádky. Křičeli na sebe se 
ženou víc než jindy. Jindřich se po-
stavil k oknu. Viděl, jak muž ženu 
uhodil. Upadla na zem. Zvedl ji a dl 
jí další ránu. Potom do ní začal ko-
pat. Jindřich věděl, že je to špatně. 
Takhle to být nemá. Objal se ru-
kama a začal se kymácet ze strany 
na stranu. Tenhle pohyb ho vždy 
uklidňoval. Teď byl ale čím dál víc 
rozrušený. Ta žena se snažila dostat 
z dosahu muže, on ji ale stále do-
kola bil a kopal. Jindřich si pro se-
be mumlal, ať ji nechá být. Ať ji ne-
chá být. Nedělej to, nedělej to. Na-
jednou mu v hlavě vybuchl ohňo-
stroj. Přestal se ovládat. Jako stroj 
sáhl pro zbraň, kterou měl na stole 
a nabil ji. Vyšel ven, přeskočil plot 
k sousedům a šel rychlými dlouhý-
mi kroky k sousednímu domu. Za-
mířil ještě za chůze. Ani se nezasta-
vil. Vystřelil přes zavřené okno. Mí-
řil přesně. To Jindřich uměl. Muž 
s dírou uprostřed čela padl k zemi. 
Jindřich opatrně položil zbraň na 
parapet, objal se rukama a začal se 
kývat. Pomalu se uklidňoval. Policii 
zavolali sousedé z ulice, když usly-
šeli výstřel. O Jindřicha se postara-
li záchranáři, převezli ho na psychi-
atrii. Žena s vážným vnitřním zra-
něním skončila také v nemocnici. 
Jindřich, než ho odvezli, ještě za-
slechl, jak si záchranáři mezi sebou 
povídají. Stačilo podle nich jen má-
lo, ještě jedna či dvě rány a žena by 
také nepřežila. Ubil a ukopal by ji 
otec jejích dětí. 

(pur)
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Každý z běžců dostane kartičku, po absolvovaném tréninku 
do ní obdrží razítko. Kdo nasbírá deset a více razítek, získá 
třicetiprocentní slevu ze startovného na vytrvalostní běh 
The Most HALFMARATHON. Třetí ročník závodu se na auto-
dromu uskuteční 2. listopadu, startuje se tradičně v 11. ho-
din na cílové rovince velkého okruhu.

Autodrom nabízí běžcům prostory
K tréninku získají zajímavý bonus

Kalendář Minulost versus současnost zabodoval 

MOST - Amatérští a rekreační běžci mohou zdarma trénovat v areálu 
mosteckého autodromu. Premiéru si běžci odbyli  7. února, kdy jich 
dorazilo 11. Následné termíny autodrom vždy s předstihem zveřejní 
na svých webových a facebookových stránkách. 

THE MOST DRIVING

28 – 30/06/2019
THE MOST AMERICAN SHOW

NASCAR
FORMULA JUNIOR | GRAND HISTORIC FESTIVAL

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

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

Hlavní body doprovodného 
programu

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

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

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

Kočárek jako skrýš 
MOST – Z  krádeže obvi-

nil vyšetřovatel 25letou ženu 
z Mostu. V osmi případech mě-
la krást v mosteckých super-
marketech. Do obchodů přišla 
vždy s dětským kočárkem, v je-
hož útrobách ukryla různé zbo-
ží. Zájem měla o boty, lego, lož-
ní soupravu, drogistické zboží 

a další věci. Při odchodu z pro-
dejen ji vždy zadrželi pracovníci 
ostrahy a předali policii. Zboží 
za více jak deset tisíc korun by-
lo vráceno poškozeným. Napo-
sledy měla krást v drogerii, když 
si do tašky schovala přes 20 zub-
ních kartáčků za 2 660 korun. 
Kartáčky údajně prodala nezná-
mé osobě. Celkem měla Moste-

čanka odcizit věci za 14 800 ko-
run. Policie ji stíhá na svobodě.

Za „perník“ až pět let
MOST – Čtyřiadvacetiletá 

Mostečanka čelí obvinění z ne-
dovolené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy. Žena mě-

la podle kriminalistů z toxi tý-
mu na různých místech města 
obstarat a následně poskytnout 
nejméně v pěti případech psy-
chotropní látku metamfetamin 
jiné osobě. Obviněná je stíhána 
na svobodě. Bude-li odsouze-
na, hrozí jí až pětiletý trest od-
nětí svobody.

Alkohol za volantem
LITVÍNOVSKO – Motorista 

ve věku 36 let z Litvínovska byl 
obviněn z ohrožení pod vlivem 
návykové látky. V ulici PKH 
v Litvínově narazil přední čás-
tí vozu Seat do zadní části za-
parkované škodovky. Ta se ná-
razem odrazila  na oplocení fir-
my, které prorazila  a poškodila 
další stojící vozidlo uvnitř areá-
lu. „Po nehodě řidič z místa ne-
hody odjel. Policisté ho vypátra-
li následně v jeho bydlišti a pro-
vedli u něj dechovou zkoušku na 
alkohol. Ta  byla pozitivní s vý-
sledkem 1,6 promile, což potvr-
dil i výsledek toxikologického vy-
šetření,“ informovala policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Při 
nehodě vznikla škoda ve výši 
171 000 korun. Řidiči hrozí od-
nětí svobody na šest měsíců až 
tři roky.

(sol)

P orušené paragrafy

Kalendář „Minulost versus 
současnost“ získal 3. místo v ka-
tegorii Stolní kalendář a zvlášt-
ní cenu VOX POPULI (hlaso-

vání veřejnosti na Facebooku). 
Soutěž vyhlásila společnost Di-
girama, s. r. o. V kalendáři jsou 
zachyceni senioři z domovů 

a penzionů pro seniory v totož-
né situaci, a to na dvou fotogra-
fiích, na jedné z minulosti a na 
druhé ze současnosti. Původní 
snímky jsou pořízeny z dětství 
či mládí aktérů. Fotografie ze 
současnosti byly pořízeny v ate-

liéru Daniela Šeinera, se kterým 
organizace tradičně spolupracu-
je na tvorbě kalendářů. Dále na 
zámku v Korozlukách, na hradě 
Hněvín, na mosteckém vrchu 
Ressl či na jedné z mosteckých 
ulic.                                        (nov)

Jeden ze snímků vítězného kalendáře.

MOST - Městská správa sociálních služeb v Mostě  slaví úspěch  
v 19. ročníku soutěže KALENDÁŘ ROKU 2019. 

Ředitel MSSS Martin Strakoš s cenou.

Autodrom nabízí zdarma běžcům k dispozici areál.



zpravodajství22. února 20196

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

Láska mezi regály
LITVÍNOV – Filmový klub Citadela Litvínov uvede 26. února od 
19.30 hodin německý film Láska mezi regály.

Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zje-
vem evokuje pitbulla. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná 
jako pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspek-
tivou možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo 
sotva zvládá svůj vlastní život a vegetuje na sociálním dně, je i to-
hle velká výzva. Christiana se ujímá veterán Bruno a zasvěcuje ho 
do mikrokosmu, v němž se žije podle specifických pravidel a ve své-
rázných bublinách jednotlivých oddělení. Při jedné z pauz potkává 
Christian prostořekou a okouzlující Marion.

Režie: Thomas Stuber, scénář: Clemens Meyer, Thomas Stuber, 
kamera: Peter Matjasko. Hrají: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Pe-
ter Kurth, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Andreas Leu-
pold, Sascha Nathan, Michael Specht. Vstupné 100/80 Kč. Film se 
vysílá ve 2D s titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné.                  (nov)

Společné jednání inicioval 
místostarosta Litvínova Karel 
Rosenbaum v  reakci na poka-
ženou turistickou sezónu, kdy 
zákaz vstupu do lesů potrvá až 
do konce zimy. O připravova-
ném plánu, který by mohl za-
chránit alespoň část současné 
sezóny, ale hlavně by měl být 
podkladem pro postup při dal-
ších podobných kalamitách, in-
formoval Karel Rosenbaum sta-
rosty na jednání svazku v Hoře 
Svaté Kateřiny. „Správce Lesů 
ČR a provozovatelé ‚bílých stop‘ 
dohodnou bezpečné trasy, které 
by mohly být turistům a běžka-
řům přístupné. S výsledkem se-

známí radní Litvínova, kteří na 
základě  návrhu mohou  udělit 
výjimku v nařízení o dočasném 
vyloučení vstupu do lesa. Před-
pokládám, že dohoda padne co 
nejdříve, abychom bezodklad-
ně vyšli vstříc požadavkům ob-
čanů,“ uvedl litvínovský mís-
tostarosta. V praxi by vše fun-
govalo tak, že by správce lesa 
spolu s  provozovatelem turis-
tické trasy úsek projel, zkontro-
loval a doporučil výjimku. Na 
odklízení případných nebez-
pečných či popadaných stromů 
by se mohli podílet po dohodě 
s Lesy ČR i provozovatelé turis-
tických tras. 

Zákaz vstupu 
do lesů vydali rad-
ní Litvínova v led-
nu a platný je až do 
konce března. Dů-
vodem bylo vyso-
ké ohrožení osob 
pádem stromů 
nebo jejich částí. 
„Litvínovští rad-
ní nemohli rozhod-
nout jinak, protože 
by v tu chvíli město na sebe pře-
vzalo zodpovědnost za případné 
nehody při pohybu obyvatel ve 
vymezených oblastech. Omezení 
nepříjemně ovlivňuje obyvatele 
a turistický ruch, proto jsme oka-
mžitě zahájili jednání se zástupci 
Lesy ČR o revizi rozsahu postiže-
ného území,“ vysvětlil Karel Ro-
senbaum. 

Starostové svazku projevi-
li zájem také o pasportizaci dal-
ších turistických tras v celé ob-

lasti. „Měli bychom 
vědět, kudy vedou 
nejen upravova-
né běžecké trasy, 
ale také cyklotrasy 
a trasy vhodné pro 
jezdce na koních. 
O ty je v  posled-
ní době také vel-
ký zájem,“ připo-
mněl starosta Ho-
ry Svaté Kateřiny 

Jindřich Zetek. Pasportizaci za-
hrne Destinační agentura Kruš-
né hory do Strategie cestovního 
ruchu oblasti Krušné hory vý-
chod, kterou letos připravuje. 
„Výstupem by měla být nová tu-
ristická mapa, kde budou vyzna-
čeny běžecké trasy pro zimní tu-
ristiku a cyklotrasy a stezky pro 
koně pro letní turistiku,“ doplni-
la ředitelka agentury Eva Maří-
ková. 

(pur)

Běžecké stopy a turistické trasy  
by mohly dostat výjimku ze zákazu

LITVÍNOV – K jednomu stolu by měli zasednout provozovatelé turis-
tických tras a běžkařských stop se zástupci Lesů ČR a starosty obcí 
Svazku obcí v regionu Krušných hor. Dohodnout by se měli na úse-
cích, které by v příští zimní sezóně Litvínov mohl vyjmout z plošné-
ho zákazu vstupu do lesů, pokud by se opakovala kalamitní situace 
z letošní zimy. 

„Pexeso jsme dělali už v minu-
lých letech a byl o něj velký zá-
jem. Darujeme ho každému, kdo 
nás podporuje a pomáhá nám. 
Naši dobrodinci si ho mohou vy-
zvednout přímo v  psím útulku, 
nebo si pro něj dojít na informač-
ní turistické centrum na zámek 
Valdštejnů,“ říká vedoucí útul-
ku Štefan Horský. Už v  březnu 
na letošní akci Poděkování fen-
ky Ťapky v litvínovské knihovně 
chce Štefan Horský představit 
pexeso s novými fotkami. „Měli 
by to být naši psi. Krasavci a kra-
savice, kteří prošli naším útul-

kem, vzali si je domů noví pá-
ni a chtějí se jimi pochlubit. Sta-
čí, když do konce února pošlou 
fotografii svého pejska mailem. 
My vybereme nejzdařilejší foto-
grafie a použijeme je na pexeso. 
Lidé tak pomůžou útulku podru-
hé. Poprvé, když si svého mazlíč-
ka vybrali a dali mu nový domov, 
podruhé, když poskytnou jeho 
podobiznu na pexeso, které moti-
vuje další dobrovolníky k pomoci 
opuštěným psům,“ vysvětlil Šte-
fan Horský. Fotografie zasílejte 
na mail stefan.horsky@mulitví-
nov.cz                                    (pur)

Výzva pro dobrosrdečné pejskaře
LITVÍNOV – Litvínovský psí útulek připravuje nové pexeso s  foto-
grafiemi psů. Rozdávat ho chce všem přátelům a podporovatelům 
útulku. Na fotografiích budou jen psi, kteří prošli útulkem a dělají 
novým majitelům radost.

„Odmítám návrh ministryně 
financí, jak zajistit prostředky do 
rozpočtu republiky na úkor kra-
jů, jejich obyvatel a regionálních 
tratí. Když pominu, že dotace od 
státu jsou smluvním závazkem 
a já nikdy nebudu souhlasit, aby 
Ústecký kraj od smlouvy odstou-
pil, jedná se o zcela nekoncepční 
krok, který by poškodil strukturu 
dopravní obslužnosti. Navíc po-
užít jako argument ztrátovost do-

pravy je jasným faulem. Na do-
pravní obslužnost nelze pohlížet 
jen z ekonomické perspektivy, ta 
je především službou státu vlast-
ním občanům. A je jen smutným 
dovětkem, že vláda s velkou slá-
vou zavedla v září minulého ro-
ku populistické slevy, aby za pár 
měsíců přišla s návrhem na fak-
tické zrušení třetiny drážní do-
pravy,“ říká Jaroslav Komínek, 
náměstek hejtmana pro dopra-

vu, s  tím, že bude 
v  tomto duchu ini-
ciovat usnesení do-
pravní komise Rady 
Asociace krajů ČR.

Na jednání ra-
dy vlády upozorni-
la ministryně finan-
cí Alena Schillerová 
na riziko výrazného 
růstu rozpočtové-
ho schodku v  roce 

2020 a navrhla jako 
řešení razantní škr-
ty na všech minis-
terstvech. Nejvíce 
by se podle ní dalo 
ušetřit na dopravě, 
až 9,5 miliardy ko-
run, z  toho téměř 
třetinu na podpoře 
regionální železnič-
ní dopravy.

(nov)

Náměstek:  „Odmítám návrh ministryně financí“
Reakce Jaroslava Komínka na vyjádření ministryně financí Schillerové

„Odmítám návrh ministryně financí, jak zajistit prostředky do rozpočtu republiky na úkor krajů, 
jejich obyvatel a regionálních tratí,“ říká náměstek Komínek k úsporným návrhům vlády.

Litvínovský útulek vydává opět oblíbené pexeso.

Jaroslav Komínek
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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

Původní návrh trasy, kte-
rá kopíruje vedení etylenovo-
du a je součástí aktualizace Zá-
sad územního rozvoje Ústeckého 
kraje, zavrhly hned na prvním 
jednání Litvínov, Klíny i Svazek 
obcí v regionu Krušných hor. Ze-
lená trasa, která už nevede přes 
Klíny a v  Litvínově, Horním Ji-
řetíně a Nové Vsi v Horách, ve-
de mimo zastavěná území těchto 
tří obcí, získala souhlas všech tří 
zastupitelstev. Samostatné jed-
nání k  alternativní trase pove-
de společnost MERO ČR  s   mi-
nisterstvem průmyslu a obcho-
du, ministerstvem financí a mi-
nisterstvem pro místní rozvoj, 
aby doladily způsob, jak se vy-
pořádat s případnou změnou ve-
dení ropovodu v aktualizaci Zá-

sad územního rozvoje Ústeckého 
kraje. „Vhodnou variantou je, aby 
se řešení trasy  projednalo jako 
samostatný bod aktualizace, aby 
nedošlo ke zbytečnému  prodlení 
v ostatních oblastech,“ říká k po-
slednímu jednání pracovní sku-
piny starostka Litvínova Kami-
la Bláhová. Samostatně se takto 
projednávala i trasa etylenovo-
du. Pokud by byl z projednávané 
aktualizace zásad bod ropovo-
du vyjmut, mohl by schvalova-
cí proces pokračovat bez dalších 
změn.  „Další setkání pracovní 
skupiny pravděpodobně proběh-
ne až po vypořádání připomínek 
Litvínova a Horního Jiřetína a po 
výstupu z jednání mezi minister-
stvy,“ uzavřela Kamila Bláhová. 

(pur)

Jednání o trase ropovodu pokračují
LITVÍNOV – Už po čtvrté se sešla pracovní skupina k vymezení trasy 
ropovodu Družba v úseku Litvínov – hranice ČR/SRN. Pracovní sku-
pina potvrdila souhlas s novou, tak zvanou zelenou trasou, která by 
v žádné dotčené obci nezasahovala do zastavěného území. Novým 
členem skupiny se stal Horní Jiřetín, jehož územím zelená trasa také 
vede. 

Výměna původně navrhované trasy za novou zelenou trasu by zname-
nalo vrátit aktualizaci zásad zpět na začátek a zdržení minimálně dva 
roky.

Umělecká škola vytváří stu-
dentům hudby nadstandardní 
podmínky. Naučit se tu děti mo-
hou hrát na většinu hudebních 
nástrojů. Škola má stále více 
žáků. Letos historicky nejvíce,  
1 100. Hudební obor je nejpo-
četnější. „Už učíme všechny hu-
dební nástroje, které jsme kdy 
chtěli, snad kromě violoncella. 
I to ale chceme učit. Potřebuje-
me dokoupit některé hudební ná-

stroje, což je velká investice. Dě-
ti potřebují hoboj a fagot. Peníze 
z investičního fondu proto využi-
jeme  na nákup těchto dvou ná-
strojů,“ uvedl ředitel školy Jaro-
slav Sochor.

V roce 2016 pořizovala ško-
la nové koncertní křídlo za dva 
miliony  korun. Letos pořídí fa-
got za 204 tisíc korun a hoboj za 
118 tisíc korun. „Jsou to nástroje 
pro školu velmi důležité a v potřeb-

né kvalitě,“ uvedla 
místostarostka měs-
ta Erika Sedláčková, 
v  jejíž gesci ZUŠka 
je. Novinkou je také 
výuka hry na  jazzo-
vou trumpetu. „Je to 
další možnost, jak po-
moc naší jazzové sekci. 
Jazzový orchestr je vel-
mi úspěšný. Jsme mis-
tři republiky od roku 
2001 nepřetržitě, abso-
lutní vítězové v soutěži 
jazzových orchestrů,“ 
uzavřel Jaroslav So-
chor.                  (pur) 

Litvínovská ZUŠka pořizuje další klenoty
LITVÍNOV – Litvínovská základní umělecká škola kupuje další dva 
hudební nástroje, jejichž cena si vyžádala souhlas litvínovských 
radních. Z investičního fondu škola pořídí nový hoboj a fagot, do-
hromady za 322 tisíc korun.

Mimořádná školní naučná 
stezka s arboretem pomáhá me-
zibořským dětem poznávat pří-
rodu i její ochranu už od roku 
2015. Školní arboretum má dí-
ky projektu svůj vlastní geo-
park, bylinkárium, zookoutek, 

recyklárium, ekokoutek, odpo-
činkovou zónu a venkovní tří-
du. Krása a vznešenost stro-
mů a kamenů, principy proce-
sů v přírodě, zábava, odpoči-
nek, ale i poučení v prostředí 
plném zeleně a slunce, to vše je 

naučná stezka, která svým pří-
nosem pro děti přiměla vedení 
školy uvažovat o dalším podob-
ném projektu.  „Na jaře začneme 
v areálu Mateřské školy  v Žižko-
vě ulici s budováním  Pohádko-
vé naučné stezky s venkovní tří-
dou. Školní zahrada se promění 
v poutavé vzdělávací a výchovné 
prostředí. Bude zde osm výuko-
vých tabulí s interaktivními prv-

ky, venkovní třídou s  baldachý-
nem, divadélkem a hmatovým 
chodníkem. Stezka bude zaměře-
na na jednotlivé výchovně vzdě-
lávací oblasti,“ přiblížil projekt 
ředitel školy Jan Peška. 

Děti se na Pohádkové stez-
ce budou učit environmentál-
ní výchovu, anglický jazyk ne-
bo dopravní výchovu. Nebudou 
chybět ani stanoviště rozvíjejí-
cí zdravý životní styl nebo slov-
ní zásobu. Doprovod budou dě-
tem dělat české pohádkové po-
stavy. „Je pochopitelné, že tak-
to nákladnou stavbu by ZŠ a MŠ 
Meziboří  mohla financovat pou-
ze za cenu velkého finančního 
vyčerpání. Na projektu se bude 
ze 70 % podílet Státní fond ži-
votního prostředí, zbývajících  
30 % představuje spoluúčast me-
zibořské základní školy. Celkové 
náklady na celou stavbu budou  
500 tisíc Kč,“ doplnil Jan Peš-
ka. Po dokončení stezky získa-
jí mezibořské děti další neoby-
čejné vzdělávací místo, kde si 
při hře osvojí řadu dovednos-
tí, jež jim následně usnadní pře-
chod na základní školu a uplatní 
je i v pozdějším životě.         (pur)

Se vzděláním pomůžou pohádkové postavy
MEZIBOŘÍ – V Meziboří se připravuje další naučná stezka v zahradě 
školy. K arboretu u základní školy přibude Pohádková naučná stez-
ka pro děti z mateřinky.

Hoboj

Fagot

www.agenturadaniel.cz

DANIEL
REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

Vedoucí penzionů pro se-
niory oznámila, že už dva 
dny nikdo neviděl jednoho 
z nájemníků. Na místo vyje-
la hlídka městské policie spo-

lu s hlídkou Policie ČR. Za 
dveřmi bytu seniora zaslech-
li strážníci sténání. Přivola-
li proto rychlou záchrannou 
službu. Otevřeli dveře. Seni-

ora našli na zemi, kam upa-
dl před dvěma dny a nemo-
hl se zvednout. Muž byl pře-
vezen do mostecké nemocni-
ce. Podruhé zachránili život 
hned několik hodin na to. Dvě 
hodiny po půlnoci si hlídka 
všimla rozrušeného mladé-
ho muže, který se opíral o zá-
bradlí přemostění v ulici Trž-

ní. Muže strážníci oslovili, od 
zábradlí ho odvedli a uklidni-
li ho. Mladík se přiznal, že už 
se jednou pokusil o sebevraž-
du a nyní opět trpí deprese-
mi a má problémy. Protože byl 
stále ve špatném psychickém 
stavu, strážníci přivolali rych-
lou záchrannou službu. 

(pur)

Zachránili život, a to hned dvakrát
LITVÍNOV – Litvínovští strážníci během jediného dne hned dvakrát 
zachránili lidský život. Pomohli zraněnému seniorovi, který bez-
vládně ležel ve svém bytě dva dny, a mladíkovi, kterého deprese 
hnaly k sebevraždě.
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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

Podle statistik hasičů do-
jde každým rokem k  několi-
ka tisícům úniků nebezpeč-
ných látek do okolí. Více než 
polovina havárií bývá spojena 
s  únikem ropných látek. Kro-
mě samotné ropy se jedná ta-
ké o benziny, petrolej, moto-
rovou naftu a minerální oleje. 
Děsivým faktem je, že jeden li-
tr oleje může kontaminovat až 
250 tisíc litrů vody. Kromě to-
ho dochází k  únikům také ji-
ných chemikálií, odpadních 
vod, odpadů z  živočišné výro-
by, kalů apod. Ve většině pří-
padů může za vznik havárií ne-
pozornost či nedbalost člově-
ka, u pětiny případů se jedná 
o technickou závadu. 

Odstraňování následků ha-
várií spojených s únikem zne-
čišťujících látek je složitý, tech-
nicky, časově a finančně nároč-
ný proces. Nicméně dopady 
na životní prostředí lze omezit 
rychlým a odborným zásahem, 

pokud jsou realizovaná opatře-
ní správná. 

V případě zásahu na povr-
chovém toku se postup volí pře-
devším s ohledem na charak-
ter znečišťující látky. Přítom-
nost ropných uhlovodíků ve vo-
dách je často patrná podle skvrn 
nebo olejového filmu na hladi-
ně. Zhruba 50 l oleje stačí po-
krýt 1 km2 vodní plochy souvis-
lou vrstvou. Další významnou 
negativní vlastností ropy a rop-
ných látek je jejich velmi malá 
biodegradovatelnost. To zname-
ná, že přirozený samočisticí pro-
ces probíhá velmi pomalu.

Látky plovoucí na hladině vo-
dy je nutné co nejrychleji plošně 
ohraničit, omezit a následně od-
stranit. K ohraničení a omeze-
ní znečištění se používají různé 
typy překážek na principu nor-
ných stěn. Takzvané sorbenty 
nasají škodliviny a z vodní hladi-
ny se následně odstraňují shra-
bováním. 

Se zajímavým a celosvětově 
úspěšným řešením přišel che-
mický koncern Unipetrol, když 
ze sazí, do té doby vedlejší-
ho produktu, začal vyrábět pří-
pravek vhodný k ekologické-
mu řešení ekologických havá-
rií a čištění spalin v  teplárnách 
a spalovnách. Chezacarb je pro-
duktem zplyňovacího procesu 
těžkých ropných zbytků. Výrob-
na Chezacarbu v Litvínově je je-
dinou technologickou jednot-
kou svého druhu na světě, kde 
se od osmdesátých let 20. stole-
tí využívá sazová voda (vedlej-
ší produkt z výrobny zplyňová-
ní mazutu) pro výrobu ekologic-
ky prospěšného produktu – sa-
zových peletek. Tyto jsou ideální 
pro použití na silnicích při od-
straňování následků dopravních 
nehod, ale své uplatnění najdou 
také ve výrobních halách, provo-
zech, na stavbách, v zemědělství 

a v lesním hospodářství. Vyso-
ce vodivé saze Chezacarb na se-
be dokáží úspěšně vázat škodlivé 
i nebezpečné látky z plynů, par 
i kapalin. Lze je tedy použít do 
různých filtrů při čištění spalin 
v teplárnách i spalovnách, ale 
také při likvidaci ekologických 
havárií na řekách, kde na sebe 
velmi účinným způsobem vá-
ží ropné látky. Kilogram Cheza-
carbu je schopen, podobně jako 
vysušená mořská houba, do se-
be vstřebat i více než osm litrů 
uhlovodíků. 

Saze se vstřebanými nečisto-
tami jsou poté ekologicky spá-
leny, případně uloženy na ade-
kvátně zabezpečených sklád-
kách. Možností je rovněž jejich 
regenerace. Ve všech uvedených 
případech musí být zvolený po-
stup v souladu se zákonem o od-
padech.

(nov)

Úniky nebezpečných látek do řek 
a ekologické řešení z Litvínova

Látky plovoucí na hladině vody je nutné co nejrychleji plošně ohraničit, 
omezit a následně odstranit

Ocenění získal za úzkou spo-
lupráci s Fakultou zdravotnic-
kých studií UJEP v Ústí nad La-
bem a za vznik jedenácti klinik 
v ústecké Masarykově nemocni-
ci. Cenu převzal z rukou předsedy 
představenstva Krajské zdravotní 
Jiřího Nováka. Nad akcí převzal 
osobní záštitu hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.

„Blahopřeji panu řediteli zdra-
votní péče ústecké Masarykovy ne-
mocnice k získání titulu. Zároveň 
mu děkuji za úsilí a péči, se kterou 
odvádí svoji práci. Velmi mě tě-
ší, že zaměstnanci naší společnos-
ti se pravidelně umisťují na před-
ních příčkách této ankety, kdy o ví-
tězi nerozhodují jen odborníci, ale 
také široká laická veřejnost,“ uvedl 

předseda představenstva Jiří No-
vák. Ten  získal v roce 2015 tuto 
cenu v kategorii Podnikání a ma-
nagement, za osobní přínos pro 
rozvoj největšího poskytovatele 
zdravotní péče v Ústeckém kra-
ji při modernizaci pěti nemocnic, 
investic do nejmodernějšího pří-
strojového vybavení, zvyšování 
mezd zaměstnanců i měnícího se 
obrazu vnímání společnosti u ve-
řejnosti.

„Titulu si velmi vážím, pova-
žuji jej za ocenění práce celé naší 
nemocnice. Proto děkuji všem za-
městnancům za jejich každodenní 
nasazení v boji o zdraví a život nás 
všech v podmínkách personálního 
oslabení. Rovněž děkuji za podpo-
ru při realizaci obnovy a moderni-

zace nemocnice vedení a předsta-
venstvu Krajské zdravotní. Usta-
vení klinik je důsledkem úspěšné 
vědecké a pedagogické činnosti na-

šich lékařů a vynikající spoluprá-
ce s Fakultou zdravotnických stu-
dií, “ řekl k umístění v anketě Jo-
sef Liehne.                                    (sol)

Osobností Ústeckého kraje se stal ředitel Masaryčky
ÚSTECKÝ KRAJ – Novou osobností Ústeckého kraje prestižní čtenářské 
ankety Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje v kategorii Veřejná správa 
se stal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne. 

Josef Liehne (vlevo) převzal cenu od předsedy představenstva Krajské 
zdravotní Jiřího Nováka.

Ekologické centrum Most:
 � zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, ve-
řejnou správou a veřejností

 � analyzuje informace o stavu životního prostředí na Mostecku
 � poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti
 � informuje obyvatele o stavu životního prostředí
 � propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi 
a mládeží

 � pořádá vzdělávací a osvětové aktivity

 � poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 

Zelená linka: 800 195 342, ecmost@vuhu.cz, www.ecmost.cz

E kocentrum informuje
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MEZIBOŘÍ – Dobrovolní hasiči 
jsou důležitou složkou Integro-
vaného záchranného systému 
Ústeckého kraje a také veřejné-
ho života v Meziboří. V poslední 
době se ale počet členů jednot-
ky snižuje. Najít nové muže či 
ženy, kteří by chtěli coby dobro-
volní hasiči zachraňovat životy, 
zdraví a majetky svých sousedů 
je stále těžší. 

Letos se snížil počet dobro-
volných hasičů v  Meziboří ze  
14 na 12. „Usilujeme o navýše-
ní stavu, i když víme, jak těžké je 
sehnat nové členy do našich řad,“ 
říká velitel mezibořských dob-
rovolných hasičů Václav Kraus. 
Nábor členů je stále prezento-
ván na webových stránkách ha-
sičů města a sociální síti. Pro za-
řazení do výcviku stačí splnit 
podmínky. Přihlásit se mohou 
muži i ženy. Jediným požadav-
kem je věk - osmnáct let. „Pro 
přijetí do výjezdové jednotky ne-
potřebujete žádné specifické ha-
sičské znalosti a dovednosti, jen 
chuť a čas se je naučit,“ ujistil 
Václav Kraus. 

Při výcviku se naučíte, jak na 
hašení požárů, zásahy při do-
pravních nehodách,  první po-
moc,  zásahy řezání stromů, li-
kvidace nebezpečného hmyzu, 
odstraňování nebezpečných lá-

tek, záchranu a evakuaci osob, 
zvířat a majetku a mnoho dal-
šího. „Získáte odborné vzdělání 
v  netradičním oboru, ale hlav-
ně se dostanete do kolektivu li-
dí, kteří vás nikdy nezklamou,“ 
láká nové členy Václav Kraus. 
Podmínkou je trestní bezúhon-
nost, zdravotní způsobilost 
a dobrá fyzická zdatnost.  Vlo-
ni se mezibořská jendotka podí-
lela na patnácti výjezdech, pře-

vážně u požárů v  Meziboří, na 
likvidaci větších požárů napří-
klad výškové budovy v  Jano-
vě nebo skládky Celio. Zúčast-
nila se dvou cvičení a pomáha-
la s likvidací spadlých stromů či 
obtížného hmyzu.  Dobrovol-
ní hasiči zajišťovali stavění má-
je a pálení čarodějnic, podíleli 
se na organizaci lampionového 
průvodu, rozsvěcení vánočního 
stromu a organizovali Den dětí 

na hasičské zbrojnici. Podíleli se 
také na kulturních akcích v sou-
sedních městech. „Naše techni-
ka najela vloni 1 756 kilomet-
rů. K zásahům využíváme Tatru 
815, na druhém vozidle, Tatra 
148, provádíme svépomocí ge-
nerální opravu. Poděkování pa-
tří městu za finanční dotaci pro 
sbor na pořádání kulturních akcí 
pro občany města,“ uzavřel Vác-
lav Kraus.                             (pur)

Staň se dobrovolným  
hasičem v Meziboří

Pokud vás práce dobrovolného hasiče láká, přihlaste se v hasičské zbrojnici mezibořských dobrovolných hasi-
čů na Markově kopci.

Hravá chemie je výuková sta-
vebnice. Pomáhá žákům vizu-
alizovat mikroskopické struk-
tury chemických prvků a látek. 
„Tato vizualizace spojená s hma-
tovým vjemem při stavbě mo-
delů umožňuje žákům předsta-
vit si okem neviditelné struktu-

ry. To žákům napomáhá pocho-
pit vnitřní strukturu a vztahy 
mezi jednotlivými komponenty. 
Cílovou skupinou jsou pochopi-
telně především žáci 8. a 9.roční-
ků, kteří se věnují chemii v rám-
ci týdenního rozvrhu. Stavebnice 
ale jistě najde využití i při příro-

dovědných zájmo-
vých kroužcích,“ 
říká ředitel školy 
Jan Peška. 

Finanční pro-
středky na poří-
zení pomůcek ve 
výši 150 tisíc Kč 
získala ZŠ a MŠ 
Meziboří v rámci 
grantového pro-
gramu Vršanské 
uhelné a.s. Chyt-

ré hlavy pro Se-
ver 2018. V  mi-
nulosti si ze stej-
ného programu 
škola vybavi-
la chemickou la-
boratoř, pořídila 
přenosnou učeb-
nu jazyků ne-
bo vybavení pro 
technický krou-
žek. 

(pur)

Chytré hlavy pomohly s Hravou chemií
MEZIBOŘÍ – Chemické prvky a látky mnohonásobně zvětšené. Žáci 
vidí každičkou část  jinak okem nerozeznatelné struktury - to je Hra-
vá chemie. Mezibořská základní škola ji svým žákům pořídila díky 
projektu Chytré hlavy pro Sever. 

Lyžařský výcvik tu absolvo-
vala místní základní škola, kte-
rá na výcvik vyslala 58 dětí. „Vel-
ké poděkování patří provozovate-
li lyžařského areálu, Technickým 
službám Meziboří, nejen za spuš-
tění vleku a úpravu sjezdovky, 
ale také za možnost úschovy ly-
ží, což žákům velice zjednodušilo 
celý týden,“ chválil průběh výcvi-
ku Vojtěch Šrůma, učitel tělesné 
výchovy. Novou službou pro ná-
vštěvníky, kterou ocení hlavně 
ti, kteří do areálu nepřijedou au-
tem, jsou úložné boxy na úscho-
vu věcí. „Pořídili jsme je  jako no-
vinku. Nejen pro lyžaře, ale i bo-
baře, sáňkaře a další návštěvníky 

areálu. Službu nabízíme zdarma, 
platí se pouze vratná záloha. Do 
skříňky se vejdou osobní věci i bo-
ty, když se lyžař přezuje do lyžá-
ků,“ představila novinku vedou-
cí odboru výstavby, majetku a ži-
votního prostředí Gabriela Sou-
kupová. 

O úpravu svahu se starají za-
městnanci technických služeb 
převážně v noci. „Úprava sjez-
dovky a provoz areálu  je  nároč-
ná práce a všichni, kdo se na tom 
podílí, si zaslouží uznání a podě-
kování za velmi dobře odvedenou 
práci,“ uvedla Gabriela Souku-
pová. Údržbu  areálu zvládali za-
městnanci technických služeb na 

výbornou, přestože intenzivněj-
ší zimní počasí znamená i více 
práce v ulicích města. „Více sně-
hu a mrazivých dnů se projevilo 
především na množství použité-
ho posypového materiálu. Musí-
me posypový materiál přiobjed-
nat. Vysolili jsme již cca 70 tun  

a 35 tun nám zbývá. Posypový 
materiál poskytujeme také sdru-
žením vlastníků domů, pokud 
o něj požádají,“ doplnila Gabri-
ela Soukupová. Významnou po-
mocí technickým službám jsou 
při zimní údržbě pracovníci na 
veřejně prospěšné práce.     (pur)

Na sjezdovku míří i základní školy

Mezibořský lyžařský areál je oblíbený pro večerní lyžování během 
všedních dnů.

MEZIBOŘÍ - Zimní počasí se sněhem přeje lyžařům. Sezona se daří 
i lyžařskému areálu v Meziboří. Zájem je především o večerní lyžo-
vání dostupné s MHD a lyžařský výcvik tu absolvovali i žáci základní 
školy. 

Všem žádostem město vyho-
vělo a informace poskytlo bez-
platně. Lidé se mimo jiné zají-

mali, jak město postupuje při 
kácení stromů. Zda dodržuje 
zákon a stromy před kácením 

kontroluje, jestli na nich ne-
hnízdí ptáci. Další dotaz se tý-
kal využití vodní plochy u sjez-
dovky. Jedna občanka se zají-
mala, jaká opatření město přija-
lo k dodržování obecně závazné 
vyhlášky o volném pohybu psů. 
Lidé se dotazovali také na finan-

cování revitalizace náměstí, plá-
ny města s veřejným osvětlením 
a na realizaci výběrových řízení 
na neobsazená místa na měst-
ském úřadu. Firmy se zajímaly 
především o plán investic měs-
ta, o ubytovací zařízení ve měs-
tě a o zajištění GDPR.        (pur) 

Lidem ležely na srdci investice
MEZIBOŘÍ – Mezibořští radní na svém posledním jednání vzali na 
vědomí zprávu o poskytování informací. Vloni lidé na městský úřad 
podali třináct žádostí o poskytování informací. Z toho pět od práv-
nických a osm od fyzických osob. 
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IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
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Krajina plná jezer. I tak se 
mluví o budoucnosti Ústecké-
ho kraje, a to zejména v souvis-
losti s jezery, která vznikla a bu-
dou dále vznikat na místech, 
kde probíhala těžební činnost. 
Jezero Milada, jezero Most, bu-
doucí vodní plocha na místě 
dnešního lomu ČSA, i na mís-
tech dalších.

Původ vzniku těchto jezer 
i snaha chránit aktivně životní 
prostředí, to je důvodem hledá-
ní odpovědi na otázku, jak nej-
lépe nakládat se znečistěnými 
důlními vodami. Řešením to-
hoto problému se proto syste-
maticky zabývají také odborníci  
Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Chemie, nebo příroda? 
Volit pouze konvenční, aktiv-

ní metodu čistění důlních vod 
v  chemických čistírnách či se-
dimentačních nádržích, která je 
kromě jiného finančně velmi ná-
ročná? Nebo zkusit cestu zapo-
jení tzv. pasivních metod čistění, 
kdy pomáhá sama příroda s čás-
tečnou pomocí člověka? Řeč je 
o mokřadech neboli kořenových 
čistírnách.

Mokřady slouží k dočisťová-
ní vod v přírodě od nepaměti, 
avšak jejich cílené využívání člo-
věkem je záležitostí až posled-
ního století. Využití schopnos-
tí umělých mokřadů jakožto al-
ternativní metody čištění důl-
ních vod v sobě skrývá obrovský 
potenciál. Jedná se totiž o téměř 
bezobslužný a ekonomicky hos-
podárný systém, co do účinků 
srovnatelných s aktivním způ-
sobem čistění. A co je důležité, 
je plně v souladu s požadavky na 
ochranu životního prostředí při 
revitalizaci krajiny.

Zapracují také bakterie
Člověkem vytvořené mokřa-

dy, kořenové čistírny, jsou za-
loženy na mikrobiálních proce-
sech, které umožňují důlní vody 
například zbavit těžkých kovů či 
upravit jejich kyselost.

Základním principem koře-
nové čistírny je docílení průto-
ku vod propustným substrátem, 
tzv. kořenovým filtrem. Ten je 
v základu tvořen drobným ka-

menivem, na jehož povrchu síd-
lí bakterie, které čisticí proces 
zajišťují. Do kořenového filtru 
jsou vysazeny rostliny, které čis-
ticí proces bakterií v nezbytném 
rozsahu doplňují. 

Mýty a fakta
Jako většina alternativních 

cest, vzbuzují i kořenové čistírny 
řadu pochybností. Neprávem. 
Namátkou jsme vybrali několik 
sporných tvrzení.

Prý pořádně nečistí. V koře-
nové čistírně stojí důlní či od-

padní voda nejméně deset dnů. 
Bakterie tedy mají dostatek ča-
su si poradit se znečištěním. Na-
proti tomu v klasické čistírně 
se zdrží návalové množství vo-
dy často jen den a bakterie vodu 
nemusí stihnout vyčistit.

Navíc zapáchá a přitahuje ko-
máry. Aby důlní a odpadní vo-
dy při vypařování nezaváně-
ly, navrhuje se kořenová čistír-
na vždy tak, aby vodní hladina 
byla optimálně deset centimet-
rů pod povrchem. Při nežádou-
cím zánosu (listy apod.) mírně 
zapáchat může, avšak pořád bu-
de fungovat.

Ke všemu v zimě nefunguje. 
V zimě funguje kořenová čistír-
na jako v  létě, a to díky tomu, 
že v ní převládá anaerobní sys-
tém čištění. Přes zimu čistí vo-
du především ty bakterie, které 

nepotřebují kyslík 
vylučovaný koře-
ny rostlin. A tak 
nevadí, že rostli-
ny na podzim od-
umřou.

Nedá se vyu-
žít na rovném te-

rénu. Svažitý terén je pro koře-
novou čistírnu výhodný, voda 
skrze ni pak protéká jen gravi-
tací, bez nutnosti čerpání jaké-
koli energie. Kopec na pozem-
ku však není nutností. Pozemek 
v rovině vyřeší nízkonákladové 

čerpání. Konkrétní řešení návr-
hu kořenové čistírny závisí ne-
jen na sklonu a tvaru pozemku, 
ale také na hladině spodní vo-
dy a skladbě horninového pro-
středí.

Zabere zbytečně moc místa. 
Důkazem toho, že to tak není, 
je kupříkladu využití kořenové 
čistírny pro čistění odpadních 
vod domácností. Pro čtyřčlen-
nou rodinu je dostačující ko-
řenová čistírna s plochou ko-
lem 20 metrů čtverečních. Ne-
jde však o nevyužitou část po-
zemku. Po kořenové čistírně je 
možné chodit, jezdit, udělat si 
přes ni cestičku, postavit na ní 
altánek a podobně.

Je příliš drahá. Pořizovací ná-
klady na kořenovou čistírnu 
jsou sice vyšší, nicméně v dlou-
hodobém horizontu se jedná 
ve srovnání s  aktivní čistírnou 
o ekonomičtější variantu. Při 
ideálních podmínkách nestojí 
její provoz nic a v ostatních pří-
padech se jedná o zanedbatel-
ný finanční objem za elektric-
kou energii.

(nov)

Co jste nevěděli o přírodní čistírně

Kočičí vrch

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 včet-
ně skříně 3 500 Kč a věšákovou 
stěnu – dohodou. Vše v Mostě. 
Tel.: 607 277 880 VEČER

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

 ■ Prodám v Mostě 2 stejné 
dětské válendy sestavené do 
rohu – čalouněná záda a čelo, 
délka 140 cm s úložným pro-
storem. Cena za obě 1 600 Kč. 
Telefon: 607 277 880 večer.

 ■ Prodám v Mostě věšákovou 
stěnu se zrcadlem a botníkem. 

Cena 1 600 Kč. Telefon: 607 277 
880 večer.

SEznÁMEnÍ
 ■ Je mi 62 let, pracující, zklama-

ný, bydlím v RD se zahrádkou 
kousek od Mostu, auto mám. 
Sháním ženu od 50 let a výš, štíh-
lejší postavy. Mám vše, co k živo-
tu patří. Most a okolí. Telefon: 776 
039 968
 ■ 58/172 pohledná žena, hledá 

muže vyšší postavy od 55–65 let. 
Zatím ke společným schůzkám. 
Most a okolí. Pouze SMS: 608 702 
881
 ■ Osamělá paní 75/168 neku-

řačka z Mostu by ráda poznala 
osamělého pána z Mostu k ob-
časným návštěvám. Telefon: 731 
389 028
 ■ Můžem prožít ještě krásný kus 

života ve dvou. Je mi  59 let, jsem 
domácí kutil, nekuřák a abstinent. 
Hledám ženu z Mostu a okolí od 
45 do 65  let, kuřačka nevadí. Te-
lefon: 775 937 582. Můžeš i SMS

zaMěStnÁnÍ
 ■ Hledám zedníka nebo po-

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

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý pod-

nájem 1+1 nebo 1+KK  (se zaří-
zením) do 5 000 Kč s možností 
splátky kauce. Mám malého pejs-
ka. Telefon: 732 403 132
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V neděli na utkání 
s Kometou

Další domácí extraligo-
vé utkání sehrají hokejisté 
HC Verva Litvínov v  neděli 
24. února, kdy jejich soupe-
řem na ledě Zimního stadio-
nu Ivana Hlinky bude úřa-
dující mistr, Kometa Brno.  
Duel 48. kola, který bude 
přenášet ČT sport, začíná 
v 16.00 hodin.

Černí andělé vyzvou 
celek Veselí

Veselí nad Moravou bude 
dalším soupeřem rozjetého 
týmu populárních Černých 
andělů, tedy házenkářek 
DHK Baník Most. Souboj 
17. kola MOL ligy se odehra-
je v sobotu 23. února na pa-
lubovce mostecké sportovní 
haly. Zápas začíná v  tradič-
ním čase, tedy v 18.00 hodin.

Souš v přípravě  
padla s Krupkou

Další přípravné utkání se-
hrál divizní fotbalový tým 
Baníku Souš s  celkem TJ 
Krupka. Na ten ale nesta-
čil a odešel ze hřiště poražen 
výsledkem 0:4. 

Lvi zakončili základní 
část výhrou

Základní část II. hokejo-
vé ligy na domácím ledě pro 
tým Mostečtí Lvi skončila 
derby utkáním. V něm Most 
přivítal na ledě A – BENET 
Arény tým Draků z  nedale-
ké Bíliny. Soupeř je však ne-
šetřil a poslal je domů s vý-
sledkem 7:3, po třetinách 2:2, 
4:0 a 1:1. 

Poslední dvě utkání 
juniorů doma

Tým juniorů HC Litvínov 
sehraje poslední dvě utkání 
základní části na domácím 
ledě. Už v pátek 22. února 
hraje s celkem Třince. Zápas 
začíná v  16.00 hodin. V  so-
botu 23. února se hraje utká-
ní s  Vítkovicemi. Týmy na-
stoupí k utkání ve 13.00 ho-
din. 

Basketbalisté Baníku 
se střetnou se 

Slunetou
Další utkání Severočeské 

ligy sehraje A – tým basket-
balistů Baníku Most na do-
mácí palubovce už v  pátek 
22. února. Jejich soupeřem 
bude Sluneta Ústí nad La-
bem. Utkání začíná ve spor-
tovní hale v  Mostě v  19.45 
hodin. 

Hráči Baníku na 
turnaji Super Stars
Při turnaji Grand Prix 

A kategorie U 15, který pořá-
dal SuperStars Most se před-
stavili reprezentanti Baníku, 
Kristina Kozempelová a Dan 
Ickert. Tina ne v  úplně ide-
ální formě vybojovala  bronz 
ve dvouhře a zlato s Honzou 
Rázlem (BK TU v  Liberci) 
v mixu. Dan postoupil do os-
mifinále turnaje.             (jak)

I na turnaji Meliss Cup měl 
Most svého zástupce, tento-
krát v podobě týmu Švejk. Ten 
se v mosteckém malém fotba-
lu objevil jako nováček v uply-
nulé sezoně a hned se prezento-
val velmi dobrými výkony koru-
novanými jejich prvním čtvrtfi-
nálovým zápasem, ve kterém po 
porazil silné Gamblers Most. 
Přestože to nakonec byli Gam-
bleři, kdo slavil po odvetě po-
stup do semifinálových bojů, za-
nechal Švejk velmi dobrý dojem 
a ukázal, že se v Mostě formuje 
nová malofotbalová síla, se kte-
rou je třeba do budoucna urči-
tě počítat. K zápasům Švejk na-
stoupil ve složení Weisser Ka-
mil - Bohó Jan, Braum Miroslav, 
Bystrý Roman, Hnilica Martin, 
Ročenovič Jiří, Šlachta Jakub, 
Tureček Zdeněk a Vávra Pavel. 

Celého turnaje hraného sys-
témem 5+1 se zúčastnilo osm 
týmů rozdělených do dvou sku-
pin po čtyřech. Švejk byl naloso-
ván do skupiny A společně s tý-
my FC Meliss, Bukefal a Démo-
ni. Skupinou prošel Švejk suve-
rénně a to v podobě výher 7:0 
nad Bukefal, 3:0 nad Démony 
a remízy s FC Meliss 2:2. Sku-
pinu tedy Švejk vyhrál a do se-
mifinálového utkání šel v pozici 
vítěze skupiny A proti druhému 
týmu skupiny B, kterým byl FC 
Mukov. Tohoto soupeře Švejk 
zdolal v poměru 4:2. Z mostec-
kého pohledu kuriozitou semi-
finálového soupeře byla pozice 
gólmana, kterou zastával mos-
tecký mistr světa do 21 let, Vác-
lav Šlégr. 

Vývoj druhého semifinále po-
stavil do boje o zlato Švejku zno-

vu jeho soupeře ze základní sku-
piny, FC Meliss. Stejně jako v zá-
kladní skupině kladl soupeř vel-

mi tuhý odpor a utkání bylo 
nesmírně vyrovnané. Švejk však 
nakonec dokázal přeci jen pře-

tavit svou mírnou převahu ve 
vítězství a zisk prvního místa. 

(jan, jak)

Tým Švejk vyhrál turnaj Meliss Cup v malém fotbale
MILOVICE - V sobotu byl sehrán turnaj malého fotbalu s názvem 
Meliss Cup. Místem konání byla sportovní hala v Milovicích, která 
mosteckému malému fotbalu přinesla radost již jednou, když zde 
v roce 2015 získali svůj první titul mistra republiky Gamblers Most. 

Verva se ve 45. kole hokejo-
vé extraligy utkala na venkov-
ním ledě s Olomoucí. Ač prv-
ní třetina vypadala velmi ne-
nápadně, od druhé třetiny se 
utkání proměnilo ve slušnou 
přestřelku! Ačkoliv musel Lit-
vínov dotahovat dvoubranko-
vou ztrátu, své zbraně nepolo-
žil a dokázal zápas otočit ve svůj 
prospěch! Nakonec chemici zví-
tězili v prodloužení, díky trefě 
obránce Jana Ščotky! Vezou do-
mů tedy velmi cenné dva body.  

„Utkání pro nás dopadlo velmi 
dobře. Od začátku se pro nás ne-
vyvíjelo moc dobře, udělali jsme 
tam dvě technické chyby a po-
slali se do tří. Olomouc vstřelila 

branku, pak se nám podařilo vy-
rovnat. Přes další dva góly Olo-
mouce jsme to nevzdali a hrá-
li jsme dál. Vyrovnali jsme, po-
tom během utkání to pro nás by-
lo ale těžší, protože nám vypadli 
dva zranění obránci ze základ-
ní sestavy, kteří nedohráli. Hrá-
li jsme tak jen na pět zadáků. Ve 
třetí třetině jsme dostali bran-
ku, ale nesložili jsme zbraně, klu-
ci to parádně odmakali. A mys-
lím, že zaslouženě i se štěstím se 
nám povedlo v power play srov-
nat. Samozřejmě v prodloužení 
je to potom vabank. Nám se po-
dařila dobře sehrát akce a máme 
dva body. Podle vývoje utkání 
jsme za ně strašně rádi,“ řekl po 

skončení zápasu trenér HC Ver-
va Radim Skuhrovec.

HC Olomouc – HC Verva 
Litvínov 4:5pp (1:0, 2:3, 1:1 – 
0:1). Branky a nahrávky: 18. Os-
třížek (J. Knotek), 25. Ostřížek 
(Jergl, Mráz), 26. Laš (Holec, 
Skladaný), 44. Handl (Vyrůba-
lík) - 22. Válek (Ščotka, Petru-
žálek), 38. M. Hanzl (Kašpar), 
40. Kašpar (Jurčík, J. Mikúš), 
60. Trončinský (F. Lukeš, J. Mi-
kúš), 63. Ščotka (Lukeš, Hübl). 
Sestava H Verva Litvínov: Pet-
rásek (Janus) – Ščotka, Trončin-
ský, Piché, Graborenko, L. Dou-
dera, Hunkes, Šesták – Trávní-
ček (C), M. Hanzl, Petružálek 
(A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Vá-
lek – Svoboda, J. Mikúš, Kašpar 
– Helt, M. Havelka, Jurčík.                       

(jak)

Hokejové utkání s Karlovými 
Vary podpořilo Nové háro

LITVÍNOV - Páteční extraligový zápas s Energií Karlovy Vary nebyl 
jen o hokeji. Litvínov pořádal během utkání charitativní akci s Kon-
tem Našeho Srdce pro Nové háro. 

Spolek Nové háro pomáhá onkologicky nemocným dětem získat 
nové vlásky v podobě ručně vyráběných paruk z pravých vlasů. Ak-
ci podpořil klub, fanoušci i samotní hokejisté, kteří vyjeli na předzá-
pasové rozbruslení v upravených helmách s vlasy. 

Charitativní akce během utkání s Karlovými Vary se konala pod 
záštitou projektu Konto Našeho Srdce, který podpořil spolek Nové 
háro. Jsou důležitější věci, než je jen hokej, a o to právě šlo během 
včerejšího utkání s karlovarskou Energií. Nové háro pomáhá onko-
logicky nemocným dětem získat paruku z pravých vlasů. Výroba pa-
ruky z pravých vlasů stojí kolem 22 tisíc korun a ne každý si ji může 
dovolit. Lucie Staňková, která je předsedkyně spolku Nové háro se 
snaží finanční bariéry bořit a pomáhat tam, kde je třeba. 

Litvínovským klub tak připravil zápas s Novým hárem proti Kar-
lovým Varům. Zapojit se mohl kdokoliv z fanoušků. U každého 
vchodu byly připraveny pokladničky, kam mohl každý dobrovolně 
přispět. Na stadionu byly také k zakoupení produkty pro podporu 
Nového hára. Fanoušci mohli darovat své třicet centimetrů dlouhé 
vlasy, které jim ostříhaly profesionální kadeřnice. Hokejisté a reali-
zační tým podpořili celou akci tím, že nastoupili na předzápasové 
rozbruslení s upravenými helmami s příčesky, kterými symbolicky 
podpořili Nové háro. Kapitán týmu Michal Trávníček na rozbrus-
lení nastoupil ve speciálním dresu, který bude vydražen a výtěžek 
poputuje Novému háru. Celý zápas byl věnován dvanáctileté Sa-
bince z Rumburku, která přišla kvůli onkologickému onemocnění 
o všechny vlásky. Díky večeru tak pomohli všichni zúčastnění tomu, 
že se Sabinka brzy dočká nové paruky z pravých vlasů. Utkání a spo-
lek Nové háro podpořil i známý herec Martin Dejdar, který vhodil 
v úvodu utkání čestnou buly. Dražit se budou i puky s podobiznou 
Martina Dejdara, které sám herec podepsal. Lucie Staňková po ob-
ratu v utkání mohla symbolicky zazvonit na zvon vítězství.      (jak)

Verva vydolovala dva  
body na ledě Olomouce

LITVÍNOV – Doma s Karlovými Vary i venku v Olomouci za dva body. 
Navíc na Hané hokejisté Litvínova převedli dokonalý obrat.

MOST - Sára Kovářová se stala 
sportovcem měsíce ledna v Ús-
teckém kraji. Hráčka mosteckých 
Černých andělů zvítězila v ledno-
vém kole ankety, kterou pořádají 
regionální Deníky a krajská orga-
nizace České unie sportu. Oceně-
ní převzala ve středu 13. února 
v kanceláři mosteckého primáto-
ra Jana Paparegy.

Sára Kovářová získala nejvíc 
hlasů čtenářů při hlasování na 
webových stránkách Deníku, ví-
tězství jí ale přiřkla i odborná ve-
řejnost, kterou tvořili sportovní 
redaktoři, okresní zástupci ČUS, 
sportovní komise Ústeckého kra-
je i ředitel Českého rozhlasu Sever.

„Překvapilo mě to, ale jsem za 
to moc ráda,“ přiznala se půvo-
dem písecká hráčka, která v Mostě 
působí už od svých sedmnácti let 
a letos prvním rokem studuje so-
ciální práci na ústecké Univerzitě 
J. E. Purkyně.                             (jak)

Sára Kovářová byla vyhlášena  
krajským sportovcem měsíce ledna

Ranní klání, které se opět 
hrálo systémem dvakrát kaž-
dý s každým mezi našimi souš-
skými Tygry, týmem FK Hosto-
mice a domácím Litvínovem, 
zcela ovládl tým soušských fot-
balových nadějí, který vyhrál 

všechna čtyři utkání. Zaslou-
ženě tak získal zlaté medaile 
a po společné fotografii všech 
zúčastněných přepustili hřiště 
druhé části týmu.

Ta se poté v polední části tur-
naje utkala s týmy Horního Ji-

řetína a MFK Most. A opět se 
mladí borci Baníku Souš po-
stavili k utkáním velmi odhod-
laně. Nenechali se zahanbit a  
čtyřmi jasnými zápasy ovlád-
li i oni svoji vrcholící zimní li-
gu. Zlaté medaile, společné foto 
a na závěr klubový vítězný po-
křik. 

(jak)

Tygříci v zimní lize dvakrát zlatí
MOST - V sobotu 16. února vyvrcholila posledními turnaji Zimní liga 
pořádaná FŠ Litvínov pro hráče ročníku narození 2010.

V turnaji Meliss Cup měl Most svého zástupce.

Ocenění Sára převzala z rukou primátora Jana Paparegy (vlevo).

Fanoušci i hokejisté podpořili dobrou věc.
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MOST – Před čtyřmi roky poprvé spojily síly těžební společnosti ze skupiny Sev.en Energy a Desti-
nační agentura Krušné hory při propagaci regionu, jeho turistických atraktivit, zajímavostí a pří-
rodních krás. Během čtyřleté spolupráce se těžební společnosti podílely na řadě nadčasových 
projektů, které stále lákají turisty k objevování Krušných hor a podhůří.

Začalo to horory
První velký projekt, který za podpory Severní energetické zrealizovala Destinační agentura 

Krušné hory, byl plný kouzel, tajemství, a tak trochu i příjemného mrazení a strachu. Projekt 
Krušné horory spojuje deset míst v Krušných horách, na kterých mohou turisté hledat kešky.  
„Nechtěli jsme ale sběratele lákat jen na ukrytou kešku, jakou by mohli najít všude jinde. Ke kaž-
dému místu s keškou Krušných hororů jsme natočili krátký film na motivy tajemné báje, povídky či 
historické události. Náměty jsme čerpali přímo v kronikách, z pověstí či paměti starousedlíků. Spoj-
nicí všech příběhů je víla Marcebyla, která je zvědavým kešerům vypráví,“ popisuje Krušné horo-
ry ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Všechny příběhy najdete na webo-
vých stránkách krusnehorory.cz, kde jsou také souřadnice ukrytých kešek. Chcete-li poznat ta-
jemná místa Krušných hor, udělat si výlet s konkrétním cílem a tak trochu se i bát, jsou Krušné 
horory právě pro vás.

Na motorce po horách i rekultivacích
Početnou skupinou turistů, kteří neocení jen turistické mapy a stezky pro pěší, jsou motorkáři. 

Po Krušných horách se chtějí prohánět na svých silných strojích, kochat se krajinou a vidět a za-
žít něco neobvyklého. Dva roky po sobě proto za podpory těžebních společností skupiny Sev.en 
Energy vydala Destinační agentura Krušné hory turistický materiál určený právě jim. „Motorká-
ři jsou pro nás takovou zvláštní skupinou turistů. Projíždí krajinou nejen pro radost z jízdy, ale za-
stavují se na dobré jídlo, chtějí si výlet užít a zažít si zajímavá místa. Těch máme v Krušných ho-
rách opravdu na výběr, a tak nechceme nechat motorkáře jen tak bez rady a pomoci toulat se po sil-
nicích Krušných hor, ale ve spolupráci s mistry na trasy jedné stopy jsme pro ně připravili trasy hned 
dvě. První je v rámci Tripperu vede po vršcích hor až do sousedního Německa. Druhá trasa v rám-
ci edice Motowander nabízí zajímavosti hornické krajiny,“ přiblížila trasy Eva Maříková. Autorem 
trasy je Oldřich Bubeníček, redaktor časopisu MotoRoute. „Trasa po hornických památkách Kruš-
ných hor a blízkém okolí nabízí kombinaci parádního svezení a návštěvy zajímavých míst a přírod-
ních krás tohoto regionu. Na 140 km na vás čekají starobylé štoly, kterými z nitra hor člověk po sta-
letí dobýval vzácné rudy, obrovské hnědouhelné povrchové doly, které změnily místní krajinu jednou 
provždy a které se samy jednou promění v něco zcela jiného, tedy jezera a rekreační oblasti. Navští-
víte mohutné hradní zříceniny, jedinečné vyhlídky s dechberoucími výhledy, ale také místa tragic-
kých událostí, které bohužel hornickou činnost odedávna doprovázejí,“ říká k nové trase její autor. 

K desátým narozeninám Hornická stezka jako dárek
Hornictví v Krušných horách je jedním z turisticky atraktivních témat. Proto se propagaci hor-

nictví věnuje i Destinační agentura Krušné hory. „Krušné hory jsou s hornictvím úzce spjaty. Pro-
jekt Hornická stezka Krušných hor ukazuje, že v Krušných horách je řada krásných a zajímavých 
míst spojených s hornictvím, které stojí za návštěvu. Ať už jsou to stará důlní díla, hornická muzea, 
architektura původních hornických osad nebo rekultivace, které dnes slouží k odpočinku, aniž by li-
dé věděli, že se na místě jezera, parku či závodní dráhy dříve těžilo. V rámci projektu vznikla turis-
tická brožura, která turisty provádí po místech spjatých s hornictvím, mapa pro snadnou orientaci 
a limitovaná edice turistických vizitek,“ popsala projekt Eva Maříková. Do Hornické stezky Kruš-
ných hor patří i Uhelné safari, které v letošním roce slaví své desátiny. Oblíbená turistická atrak-
ce, která za deset let jen nabírá na síle, dostala k narozeninám nové turistické vizitky, které jsou 
součástí limitované edice Hornická stezka Krušných hor.

Vítejte v Krušných horách
Významnou měrou se těžební společnosti Sev.en Energy podílejí na tvorbě mobilní aplikace 

Krušné hory. Ta turistům, zjednoduší pobyt v regionu, představí jim nejdůležitější turistické cíle, 
pomůže s ubytováním nebo třeba s hledáním dobré restaurace. Aplikace bude k dispozici pro le-
tošní turistickou sezónu.                                                                                                                              (pur)

Těžební společnosti pomáhají objevovat... 

...kouzla 
krušných 
hor

Krušné hory jsou dnes jedny z nejkrásnějších a nejčistších hor u nás. Také krajina Podkrušnoho-
ří se i díky zdařilým rekultivacím dynamicky mění. Na místech bývalých výsypek dnes najde-
me evropsky unikátní biotopy, svůj domov tu mají vzácné živočišné i rostlinné druhy, vznikají 
nová jezera. Část veřejnosti však i nadále vnímá severní Čechy jako zničený kraj. A právě tento 
pohled chceme změnit. Krušnohoří si pozitivní propagaci určitě zaslouží. Proto také už řadu let 
spolupracujeme s Destinační agenturou Krušné hory na projektech, které sem dokážou přilákat 
turisty a představit jim tradici i krásy tohoto regionu.

Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy 

Krušné horory natáčené v Duchcově.

Krušné horory natáčené v Jirkově.

Krušné horory natáčené v Lomu.

Krušné hory propagují brožury a mapy.


