
Primátor Mostu:
S průzkumem NESOUHLASÍME!

MOST – V celostátních médiích se nedávno objevil žebříček kvality 
života v jednotlivých městech naší republiky. Most se v něm objevil 
na jednom z posledních míst. Hodnocení zvedlo ze židle primátora 
Mostu s celým vedením města. Společnosti, která kvalitu žití sesta-
vila, posílají otevřený dopis.

Město Most nesouhlasí s výsledkem projektu Obce v datech, kte-
rý hodnotil kvalitu života ve 206 českých obcích a napadá objekti-
vitu hodnoticích kritérií a průzkum považuje za zcela neobjektiv-
ní. Most se v něm nachází na 204. místě ze všech obcí. Vyplývá to 
z Indexu kvality života, který sestavila společnost Obce v datech, je-
jíž hlavním konzultačním partnerem je Deloitte. Na hodnocení re-
aguje Most otevřeným dopisem primátora adresovaným společnos-
ti Obce v datech.

,,S umístěním v žebříčku kvality života Obce v datech zásadně ne-
souhlasím. Výsledky hodnocení našeho města v projektu nás negativ-
ně překvapily. Získání dat, způsob výpočtu indexů, nejasná komuni-
kace a obhajoba autorů průzkumu jsou pro pro nás jasným důka-
zem, že výsledky jsou zavádějící,” píše primátor Mostu Jan Paparega 
a vzkazuje: „Nám, kteří ve městě Most žijeme, pracujeme, máme zde 
své rodiny, není osud tohoto města lhostejný. Naší snahou je zlepšit po-
hled na město jako takové, což se nám, bohužel, i díky Vámi prezen-
tovaným a nepodloženým výsledkům nedaří. Dovoluji si Vás požádat, 
abyste se jako ti, kteří prezentují výsledky kvality života v obcích ČR, 
nad našimi argumenty zamysleli. Snad tímto zamyšlením nad hodno-
cením jednotlivých indexů napomůžeme do budoucna změnit jednak 
vnímání nejen našeho města, ale také změnit metodiku pro hodnoce-
ní jednotlivých kritérií.”                                                                        (nov)

Celé znění dopisu najdete na www.homerlive.cz 

Radní stanovili maximální 
sazbu poplatku, která je tvořena 
ze dvou částí. Částkou až 250 Kč 
za fyzickou osobu na rok a část-
kou stanovenou na základě sku-
tečných nákladů obce předcho-
zího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunální-
ho odpadu až 750 Kč za fyzic-
kou osobu na rok. „Chceme bo-
jovat s  tím, že se do Mostu valí 
lidi, o které nestojíme. Vytváří-
me jim velmi benefitní podmín-
ky, například úlevy v MHD, od-
pady zdarma apod., a oni přes-
to dluží, dělají nepořádek, nepla-
tí sankce. Předložili jsme proto 
vyhlášku, jejímž hlavním úče-
lem je, že odpady zdarma budou 
pouze pro Mostečany, kteří nebu-
dou městu nic dlužit. Budou mít  
zaplacené veškeré poplatky, jako 
jsou poplatky za psy, za zábory 
veřejného prostranství, pokuty ve 
veřejném pořádku a další služby 
směrem k Mostu,“ komentovala 
novinku náměstkyně mostecké-
ho primátora Markéta Stará. 

Pokud budou mít  mostečtí 
obyvatelé vůči městu nulu v po-
hledávkách, odpady zdarma jim 
poběží i nadále. „Poplatek za 
odpad bohužel nelze uplatňovat 

pro Chanov, kde má město své 
byty. I přesto, že mají místní oby-
vatelé vůči městu obrovské nedo-
platky. Poplatek za odpad budou 
obyvatelé sídliště platit, pokud 
budou mít například pohledávky 
u pokut za porušování veřejného 
pořádku, rušení nočního klidu 
apod.,“ doplnila Markéta Stará.  

Než vejde poplatek za odpa-
dy v platnost, musí návrh schvá-
lit mostečtí zastupitelé. „Finanč-
ní odbor prověří seznamy těch, 
kteří městu dluží. Těm pak bu-
de vyměřen poplatek 822 korun 
ročně, který budou muset uhra-
dit. Pokud si ale během roku za-
platí všechny své pohledávky vů-
či městu, další rok budou mít 
odpad opět zdarma,“ vysvětlila 
náměstkyně.  Obec může ve vy-
hlášce upravit další osvobození 
či úlevy, nastavit ohlašovací po-
vinnost a splatnost poplatku.  

Pokud by město  při zavede-
ní poplatku za komunální od-
pad chtělo využít tento příklad, 
mělo by bezdlužnost poplatní-
ků cílit pouze k pohledávkám 
za dluhy na místních poplat-
cích a pokutách uložených ve 
správním a příkazním řízení. 

T Ý D E N Í K  M O S T E C K A
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 � TECHNOPÁRTY V PONORCE

LITVÍNOV - V klubu Ponor-

ka vypukne 13. 9. Technopár-

ty „Minimal elements“. Fidlu-

shek, Keram, Nick Noos a Jay 

Bee. Odplouvá se  ve 21 ho-

din.

 � VTELENSKÁ POUŤ 

VTELNO –  V areálu býva-

lé školky ve  Vtelně se koná  

14. 9.  od 13 hodin tradiční 

„Vtelenská pouť“. Trampolí-

na, kolotoč, houpačky, ma-

lování na obličej, skvělé ob-

čerstvení, domácí koláčky a 

spoustu zábavy pro celou ro-

dinu.

 � ZÁMECKÉ DÍLNIČKY 

LITVÍNOV – Na zámku Vald-

štejnů Litvínov se budou  

19. 9. od 15.30 do 17 ho-

din v zámecké kuchyni vy-

rábět pod dohledem vý-

tvarnice Moniky Tvrzní-

kové dekorace do okna – 

skleněná sluníčka. Orga-

nizátor doporučuje rezer-

vace na tel. 603 151 600,  

s sebou pracovní oděv. 

Vstupné: 60 Kč (doprovod 

zdarma). 

str. 2
Město si chce posvítit na lidi, kteří se neumějí chovat, neplatí pokuty a dělají nepořádek. Pokud záměr zastupitelé schválí, bude mít radnice možnost 
„napařit“ poplatek za svoz odpadu. Slušní lidé budou mít tento benefit nadále zdarma.

Poplatky za svoz odpadu: Ale ne pro všechny!
MOST – Mostecká radnice chce zavést poplatky za svoz komunální-
ho odpadu. Ty by měli  od příštího roku platit obyvatelé města, kteří 
mají vůči městu dluh. 

Město Most si rozhodně poslední místo v žebříčku nezaslouží!
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VADÍ VÁM NEPOŘÁDEK?
VOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU!

Rozčilují vás v Mostě odpadky kolem popelnic, přeplněné 
odpadkové koše, neposekaná tráva, rozbité lavičky nebo 
nepořádek na veřejných prostranstvích? 
Zavolejte na bezplatnou telefonní linku technických služeb 
800 444 488. Ohlašovat můžete nedostatky či požadavky týkající se 
veřejného osvětlení, komunikací, čistoty města, odpadů či zeleně. 
Využívat můžete také dispečink technických služeb telefonicky na 
čísle 606 600 267 nebo e-mail dispecink@tsmost.cz. 

800 444 488BEZPLATNÁ
LINKA

str. 1 Sazba poplatku při 
využití maximálních možných 
sazeb je 822 korun.  

 Maximální výnos z poplatku 
by činil bezmála tři miliony ko-
run. Jedná se o částku, kterou by 
město vybralo na poplatku za 
odpad od dlužníků, které sou-
časně eviduje. Čistý výnos pro 
město po odečtení skutečných 
nákladů by pak činil téměř šest 
set tisíc korun. 

„Plánujeme ke konci roku vět-
ší osvětu mezi lidmi. Chceme, aby 
si lidé zkontrolovali stav, co se po-
platků týče a stihli si případné res-
ty uhradit, aby pak v lednu neby-
li nepříjemně překvapeni,“ doda-
la náměstkyně primátora.      (sol) 

Místo Petra Milan
MOST - Mís-

to zpěváka Petra 
Spáleného, kte-
rý odřekl vystou-
pení  na Mos-
tecké slavnosti, 
měl zazpívat zpě-
vák Jakub Smolík. 
Jak informova-
la mostecká rad-
nice, ani ten na-
konec nevystou-
pí. Náhradní pro-
gram město Most 
zajistilo a pozvalo 
na sobotu 14. zá-
ří zpěváka Milana 
Drobného.    (nov)

Pozvánka na zastupitelstvo

MOST – Město vyhlásí architek-
tonicko – krajinářskou soutěž 
na Znovuzrození parku Střed. 
Následně se v  parku uskuteční 
jeho prohlídka a workshop.   

Soutěž bude vyhlášena  
25. září  jako užší, jednofázová 
a neanonymní. Dne 4. prosin-
ce se pak uskuteční prohlídka 
parku a  workshop pro soutě-
žící. „Odevzdání soutěžních ná-
vrhů soutěžícími bude nejpozdě-
ji do 26. února 2020. Návrhy by 
měly respektovat  limit 60 mili-
onů korun včetně DPH na cel-
kovou rekonstrukci parku. Ře-
šení by mělo vycházet z finanč-
ních možností města na údržbu 
parku a být tak v souladu s dlou-
hodobou udržitelností budoucí-
ho užívání a péče,“ informova-
la mluvčí mosteckého magis-
trátu Klára Vydrová. Náklady 
na údržbu parku se odhadu-
jí na  milion korun ročně včet-
ně DPH. Zveřejnění výsledků 
soutěže proběhne nejpozději do  
31. března 2020.

Jako podklady pro soutěž se 
využijí  i informace a podněty 
od občanů, které vzešly ze sbě-
ru dat a analýzy potřeb budou-
cích uživatelů parku. Následně 
proběhne příprava projektové 
dokumentace, která potrvá při-
bližně rok. Velká pozornost bu-
de věnována také údržbě a roz-

voji parku Střed. Na jeho ob-
novu získalo město Most od-
bornou a finanční podporu  
25 mil. korun od Nadace Pro-
měny Karla Komárka. „Město 
tak bude mít vedle jezera Most 
další unikátní místo, na které 
budou moci být mostečtí obyva-

telé hrdí,” uvedl  primátor Mos-
tu Jan Paparega. 

Park Střed a vše, co se kolem 
něj děje, můžete sledovat na 
speciálně zřízených webových 
stránkách města, které jsou čer-
stvě v provozu. Občané zde zís-
kají aktuální informace o fá-

zích obnovy, ale i plánovaných 
akcích a novinkách. „Budeme 
rádi, když se s námi lidé podě-
lí o dojmy z nové webové strán-
ky a budou přispívat svými pod-
něty,“ uvedla Veronika Loucká, 
manažerka projektu Znovuzro-
zení parku Střed.                 (sol) 

Architekti, čiňte se! Pro park se vyhlašuje soutěž

Stavební a vegetační úpravy parku by se tak měly rozběhnout v roce 2021. Slavnostního otevření by se měli 
obyvatelé dočkat v roce 2022. Park Střed má i své webové stránky. Najdete je na: https://parkstred.cz 

MOST – Sotva se zhruba po roce 
otevřel nově rekonstruovaný 
most do Rudolic, záhy se zase 
uzavře. Naštěstí ne na dlouho.  

Nově zrekonstruovaný most 
do Rudolic byl otevřen koncem 
uplynulého týdne po kolauda-
ci. Silniční most pod hlavní vý-
padovkou na Bílinu nedaleko 
nádraží do části Most – Rudoli-
ce prošel během roku komplet-
ní rekonstrukcí. Oprava stá-
la více než 78,5 milionu korun, 
z čehož 85 procent pokryla do-
tace z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Důvo-
dem rekonstrukce byl havarijní 
technický stav původního mos-
tu, který měl za následek jeho 
snižující se únosnost. „Jednalo 
se o velmi složitou stavbu vzhle-
dem k tomu, že most vede přes 
mezinárodní železniční tratě se 
značným provozem a řeku Bíli-
nu. V průběhu stavby bylo žá-
dáno o mnoho výluk na trati 
a také bylo třeba dodržet časově 
náročné technologické postupy. 
Byla provedena přeložka kana-
lizačního řadu, kabelového ve-
dení a zřízena provizorní lávka 

pro pěší,“ uvedla tisková mluv-
čí Magistrátu města Mostu Klá-
ra Vydrová.

Po zhruba týdenním provo-
zu se ale řidiči musejí připravit 
na opětovné uzavření mostu. 
„Od 16. 9. do 23. 9. 2019 dojde 
k dopravním omezením na mos-
tě ve směru do Rudolic ze silni-
ce III/2552 Chanovská. Důvo-
dem omezení jsou dokončova-
cí práce. Bude se zde například 
odstraňovat stará lávka,“ infor-
movala aktuálně tisková mluv-
čí. Na mostě dojde k úplnému 
uzavření provozu s výjimkou 
autobusů MHD, přičemž ob-
jízdná trasa bude vedena ulice-
mi Rudolická, Hřbitovní, Škol-
ní, Ke Skále. „Žádáme všechny 
účastníky silničního provozu, 
aby dbali zvýšené opatrnos-
ti a věnovali pozornost osaze-
nému přechodnému dopravní-
mu značení. Termín je stanoven 
v závislosti stanovených výluk 
na trati. Není vyloučeno, že by 
dočasná uzavírka mostu mohla 
trvat i kratší dobu, než je uve-
dený termín,“ připustila Klára 
Vydrová.  

Stavební práce na rekon-
strukci mostu realizovala firma 
SMP – SG, Most – Rudolice. 

Město Most ze svého rozpočtu 
vynaložilo bezmála sedm mili-
onů korun, a to včetně vícepra-
cí. Během stavby byl také zcela 
uzavřen provoz pro automobi-
lovou i autobusovou dopravu. 
Pro pěší vznikla lávka. Objízd-
né trasy pro řidiče byly v celko-
vé délce 4,5 km.                 (sol) 

Most se krátce po otevření zase uzavře 

Od 16. 9. do 23. 9. 2019 dojde k dopravním omezením na mostě ve 
směru do Rudolic ze silnice III/2552 Chanovská.

Poplatky za...

MOST - Správa koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
bude v rámci Mostecké slav-
nosti vysílat v sobotu 14. zá-
ří od 11 do 18 hodin v kap-
li Svatého Ducha historické 
filmy o starém Mostě i okol-
ních zaniklých obcích. Záro-
veň bude v kapli probíhat vý-
stava s názvem Zaniklé ob-
ce severozápadních  Čech. 
To vše za jednotné vstupné  
50 Kč.                             (nov)

Kostel bude promítat
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Malajsie a Sumatra

Oblastní muzeum 
a galerie v Mostě, 
příspěvková 
organizace
 
vás zve v úterý 

na přednášku
Pavla Krásenského

17. září 2019
v 17 hodin 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., Čsl. armády 1360, www.muzeum-most.cz

Těšíme se na vás.

země plná kuliček

Přednáška představí podivuhodné tvory 
především z hmyzí říše, kteří zůstávají 
běžnému návštěvníku Indonésie ukryti. 
Nahlédneme například do světa 
migrujících mravenců, nebo do hnízd 
termitů. Nebudou chybět ani obrovští 
pavouci, kteří si troufnou i na netopýry.

Vstupné 20 Kč

Milan Drobný

Ve čtvrtek 19. září od 13 hodin 
se koná v zasedací místnosti ve  
4. patře budovy magistrátu zase-
dání Zastupitelstva města Mos-
tu.  Jednání se bude vysílat ži-
vě na webu města Mostu www.
mesto-most.cz. Diskuse občanů 
je zařazena na konec zasedání.

Na programu je mimo jiné Návrh na  změnu obecně závazné vy-
hlášky o regulaci hlučných činností a udělení Ceny města Mostu za 
rok 2018.                                                                                           (nov)



Jean-Baptiste Gaspard De-
burau (vlastním jménem  Jan 
Kašpar Debrio  alias  Dvořák)  
byl  francouzský  mim  a  he-
rec  narozený v  Čechách, nej-
výraznější představitel evrop-
ské  pantomimy  19. století. 
V představení, které na mostec-
ké scéně uvede  Městské divadlo 
Mladá Boleslav, jej ztvární Ra-
dim Madeja, držitel Ceny Thá-

lie 2015 za mimořádný herecký 
výkon v představení Novecento. 
Radima Madeju mostečtí diváci  
znají z místního divadla, odkud 
v září 2014  odešel do mladobo-
leslavského angažmá. Dále hrají 
Svatava Hanzl Milková, Malví-
na Pachlová, Milan Ligač a dal-
ší. V inscenaci se střídají ukázky 
z komedií, ve kterých Deburau 
hrál a jeho životní osudy.  (nov)

Žádost o poskytnutí peněžité-
ho daru se podává v jednom vy-
hotovení včetně všech povinných 
příloh  (motivační dopis, kopie 
dokladů prokazujících průběh 
dosavadního studia - vysvědčení/
index apod. za celý  školní/aka-
demický rok 2018/2019 + potvr-
zení o studiu ve školním/akade-
mickém roce 2019/2020,   čestné 

prohlášení o ekonomické slabosti 
rodiny) a může být doručena poš-
tou nebo osobně do podatelny 
Magistrátu města Mostu na ad-
resu: Magistrát města Mostu, od-
bor školství, kultury a sportu 
Radniční 1/2434 01 Most.

„O finanční příspěvek na školní 
rok 2019/2020 lze požádat nejpoz-
ději do 30. 9. Žádosti o poskytnu-

tí peněžitého daru – příspěvku na 
studium na SŠ/VOŠ/VŠ jsou po-
stoupeny k projednání do komise 
školské a kulturní. Ta své návrhy 
předloží Radě města Mostu, kte-
rá o poskytnutí, či neposkytnutí 
příspěvku rozhodne. S úspěšnými 
žadateli bude podepsána smlou-
va o poskytnutí peněžitého da-

ru. Ten bude příjemcům vypla-
cen ve dvou termínech, zpravidla 
v listopadu a dubnu daného ro-
ku. Upozorňujeme, že na finanč-
ní příspěvek není právní nárok,“ 
informovala tajemnice školské 
a kulturní komise mosteckého 
magistrátu Ilona Radicsová. 

(nov)

zpravodajství 13. září 2019 3

P tejte se politiků

Základní podmínky pro získání finančního příspěvku:
 � ekonomická slabost rodiny studenta 
 � trvalý pobyt studenta na území okresu Most
 � dosavadní velmi dobré studijní výsledky – studijní 
průměr max. 2,0 za předcházející školní/akademický 
rok

Do ordinace doktora Ricorda vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hube-
ný, černě oděný muž.  „Jste nemocen, pane?“. „Ano, doktore. Myslím, že smrtelně.“ „Co 
je vám?“

„Jsem smutný, melancholický. Trpím, a nevím proč. Trápím se. Srdce mě bolí. Bojím 
se lidí, i sebe. Nemohu spát.“ „To není smrtelné. Vím o léku pro vás. Běžte se podívat do 
divadla na Deburaua!“

Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem Deburau, doktore.“ 

Jan Paparega

MOSTECKO - V  sobotu 21. září 
se na Mostecku uskuteční cha-
ritativní jízda motorkářů. Orga-
nizuje ji Nadace Unipetrol spolu 
s Kontem našeho srdce HC Verva 
Litvínov a společností ČEPRO. 
Lidé budou moci také přispět do 
kasiček rozmístěných na místech 
zastávek. Výtěžek charitativní 
sbírky se použije na podporu 
zdravotní péče pro tři těžce po-
stižené děti. 

„Akce je otevřená všem mo-
tocyklistům. Zájemci o společ-
nou projížďku se mohou regist-
rovat na webu www.uniriders.
cz, kde najdou informace o tra-
se a programu,“ říká  místopřed-
sedkyně představenstva skupiny 
Unipetrol Katarzyna Woś a do-
plňuje: „Pro diváky je připraven 
bohatý program, který začíná  
v 10 hodin na náměstí Míru v Lit-
vínově. Spanilá jízda startuje  
v 11 a v 11.30 hodin, program po-
kračuje hodinovým zastavením 
před budovou magistrátu v Mos-
tě. Na obou místech vystoupí zpě-
vačka Dáša Zázvůrková a DJ Bu-
ben, k prodeji budou benefiční 
trička od herečky Kairy Hrachov-
cové. Akce vyvrcholí ve 14 hodin 
velkou after party s živým koncer-
tem kapely Pipes and Pints, vy-
stoupením hasičů, autogramiá-
dou hokejistů a aeroshow Marka 
Hyky v areálu mosteckého Bene-
diktu.“

Spanilá jízda je spojena 
s charitativní sbírkou pro tři dě-
ti, jejichž rodiče pracují ve sku-

pině  Unipetrol a ve společnos-
ti ČEPRO, a.s. a jejichž zdravot-
ní stav komplikovaně zasahu-
je do běžného života celé rodiny. 
„Jsme rádi, že můžeme podpořit 
díky úžasným lidem z motorkář-
ského klubu Uniriders rodinu za-
městnance skupiny Unipetrol, je-
hož šestiletý chlapec trpí tzv. ne-
mocí motýlích křídel,“ vysvětluje 
Katarzyna Woś a doplňuje: „Přá-
li bychom si, aby spanilou jíz-
du navštívili lidé s dobrým a vel-
kým srdcem, kterým není lhostej-
né utrpení a složitá celoživotní si-
tuace v jiných rodinách.“

„Sbírky na podporu zaměst-
nanců, jejich příbuzných, nebo 
veřejné sbírky pro sirotky váleč-
ných veteránů mají v  naší firmě 
dlouholetou tradici. S  nadšením 
jsme proto přijali nabídku zapo-

jit se do spanilé jízdy a pomoci 
třináctiletému Romanovi, jehož 
matka pracuje v  naší společnos-
ti,“ uvedl předseda představen-
stva ČEPRA, a.s. Jan Duspěva 
a dodal: „Romanovo těžké zdra-
votní postižení kombinované ví-
ce vadami znemožňuje celé rodi-
ně žít plnohodnotný život. Proto 
jsme rádi, že můžeme alespoň tro-
chu zmírnit touto cestou jejich ne-
snadný osud.“

„Není náhoda, že náš charita-
tivní projekt má v názvu souslo-
ví naše srdce. Je tak velké, že se 
do něj vejde i soucítění s rodinou, 
která čelí svému nelehkému osu-
du,“ říká předseda představen-
stva HC Verva Litvínov Jiří Šlé-
gr a vysvětluje: „Honza s těžkým 
mentálním postižením, jehož otec 
pracuje v Unipetrolu, je po prodě-

laném polytraumatu natolik ome-
zen v pohybu, že je plně odkázán 
na 24hodinovou péči. Pomozme 
jemu i celé jeho rodině společně.“

Herečka a malířka Kateřina 
Kaira Hrachovcová navrhla spe-
ciálně pro spanilou jízdu Uniri-
ders motiv na trička pro Konto 
našeho srdce hokejového klubu 
Verva Litvínov. Každý návštěv-
ník spanilé jízdy si může trič-
ko osobně zakoupit na místě.  
„Všechny na spanilou jízdu zvu. 
Kromě toho, že návštěvníci budou 
moci obdivovat nablýskané silné 
stroje, mohou si také zakoupit je-
dinečná trička z dílny naší dlou-
holeté patronky Kairy Hrachovco-
vé. Na obou náměstích živě zazpí-
vá její kolegyně, zpěvačka a he-
rečka Dáša Zázvůrková,“ uzavírá 
Katarzyna Woś.                     (nov)

Motorkáři projedou Mosteckem  
pro Konto našeho srdce 

Motorkářská jízda pomůže třem těžce postiženým dětem. Více než stovku jezdců na silných strojích bude mož-
né obdivovat od 10 hodin na náměstí Míru v Litvínově, od 11.30 hodin před budovou mosteckého magistrá-
tu v Radniční ulici  a od 14 hodin v areálu Benediktu. Zde také budete moci přispět do charitativních kasiček.

Nadaní studenti ze slabších rodin  
mohou žádat o stipendium

MOST – Až do konce září mohou nadaní studenti z rodin, jejichž 
finanční situace jim komplikuje nebo neumožňuje studium na 
střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, žádat město Most  o stu-
dijní stipendium. Příspěvek na nadcházející školní/akademický rok 
2019/2020 může být ve výši až tisíc korun korun měsíčně na výdaje 
spojené se studiem na jakékoliv škole v České republice, nebo i za-
hraničí. Musí se však vždy jednat o prezenční studium. 

Nejslavnější mim v mosteckém divadle
MOST – Městské divadlo Most uvede 18. 9. od 19 hodin divadelní 
hru DEBURAU. Životní příběh nejslavnějšího mima s českými koře-
ny. Jean Gaspard Deburau, muž, který rozdával smích a štěstí, a sám 
zůstával smutným králem ticha.

Proč nebyly odstraněny kovo-
vé sušáky na prádlo před bl. 514, 
když u jiných domů to bylo prove-
deno?

Likvidace sušáků na prádlo se 
provádí na základě žádosti od by-
tového družstva nebo společenství 
vlastníků. Chcete-li zajistit likvi-
daci sušáků na prádlo u bl. 514 ul.  
J. Haška, je potřeba na  odbor ži-
votního prostředí a mimořádných 
událostí  mosteckého magistrátu 
doručit žádost podepsanou před-
sedou bytového domu, jakožto zá-
stupcem všech obyvatel bytového 
domu, tj. souhlasného stanoviska 
všech obyvatel bytového domu.

Z chodníku v ul. Zahradní nad 
autoservisem Škoda je možno přejít na chodník do ulice Al-
brechtická. V místě přechodu je naznačena zebřička.Tedy sko-
ro regulérní přechod pro chodce. Ale před ani za pseudopřecho-
dem není na komunikaci dopravní značení. Jen díky ohledupl-
nosti řidičů zde dosud nikdo nebyl zraněn. Kdo je za tento stav 
odpovědný?

Dotčený přechod pro chodce je vyznačen vodorovným doprav-
ním značením. S ohledem na současný technický stav vodorovného 
značení bude správce komunikací požádán o jeho obnovu. 

Svislým dopravním značením se přechody pro chodce dle tech-
nických podmínek označují především v místech, kde by řidič pře-
chod jinak neočekával. V obci se svislého dopravního značení na 
přechodech pro chodce zpravidla užívá k označení přechodu pro 
chodce situovaného mimo křižovatku, což není případ křižovatky 
ul. Zahradní a Albrechtická.

Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

 

 
Svatebčané, říkejte si ano

MOST – Budoucí novomanželé si mohou vybírat pro svůj svatební 
obřad z nově schválených termínů pro rok 2020. 

Svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni magistrátu 
v určených termínech a stanoveném časovém rozpětí 8 – 15 hodin, 
nejsou zpoplatněny. Radní vzali rovněž na vědomí termíny vítání 
nových občánků města Mostu v roce 2020. Termínů svatebních ob-
řadů je 23, vítání občánků 12.  Svatební termíny jsou stanoveny na: 
11. ledna, 22. února, 21. března, 4. a 25. dubna, 16. a 30. května, 6., 
20. a 27. června, 11., 18. a 25. července, 8., 22. a 29. srpna, 12. a 19. 
září, 10. a 24. října, 7. a 21. listopadu, 12. prosince. Termíny vítání 
občánků: 18. ledna, 8. února, 7. března, 18. dubna, 23. května, 13. 
června, 5. a 26. září, 3. a 17. října, 14. listopadu a 5. prosince.    (sol)

Ulice Václava Talicha 
dočasně obousměrná

MOST – V Ulici Václava Talicha se za pár dnů připravte na změny  
v provozu. Bude se zde opravovat plynovod.

Od 16. do 25. září dojde k dopravním omezením v ulici Václa-
va Talicha v Mostě. Důvodem omezení je oprava havárie plynovo-
du. V  ulici dojde k úplnému uzavření průjezdu, přičemž pro zajiště-
ní možnosti parkování vozidel bude na místní komunikaci dočasně 
zaveden obousměrný provoz. „Žádáme všechny účastníky silničního 
provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost osazené-
mu přechodnému dopravnímu značení,“ upozorňuje řidiče referent 
dopravy a komunikace mosteckého magistrátu Petr Plachý.     (nov)

 

Radim Madeja alias Deburau
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PONDěLÍ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi  30 Kč
150 g  Maďarský guláš, houskový knedlík  125 Kč
150 g  Kuřecí plátek se slaninou a sázeným vejcem,  115 Kč 
 šťouchaný brambor
150 g  Uzené maso, bramborové noky se zelím a cibulkou,  105 Kč
 kyselá okurka 

ÚTERÝ
Gulášová   35 Kč
150 g  Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže  125 Kč
150 g  Vepřová krkovice na grilované zelenině, šťouchaný brambor  115 Kč
200 g  Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka  105 Kč

STŘEDA
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky  30 Kč
150 g  Vepřový Cordon bleu, bramborová kaše, trhané salátové listy  125 Kč
150 g  Kuřecí medailonky na houbách, dušená rýže  115 Kč
150 g  Pikantní řezanka z kuřecích jater, bramboráčky  105 Kč

ČTVRTEK
Fazolová s klobásou  35 Kč
150 g  Vepřová plec na paprice, dušená rýže  125 Kč
150 g  Pečený karbanátek se slaninou, bramborová kaše,  115 Kč
 okurkový salát 
350 g  Špagety Bolognese  105 Kč

PÁTEK
Krupicová s vejci  35 Kč
150 g  Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže  125 Kč
220 g  Pečené kuře na kmíně, červené zelí, houskový knedlík  115 Kč
150 g  Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, tatarská omáčka  105 Kč

SPECIÁL  450 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  165 Kč
 S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU  
 S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO 
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

POLEDNÍ MENU
16. 9. – 20. 9. 2019

Při objednávce hlavního chodu 
je voda v ceně menu.

Výdej poledního menu 11:00 - 14:00 hodin
Na stravenky vracíme do 10 Kč.

Z Rady města Mostu

Historický úspěch
Pinot Gris 2015 

zabodoval v Koreji 
MOST - Historickým 

úspěchem českého vína, po-
zoruhodným sukcesem bio-
vín a významným přísli-
bem obchodních kontraktů 
skončila letošní korejská mi-
se našich vín.

Ve veletržním Daejeonu, 
devět tisíc kilometrů od na-
šich vinic,  se nejvýše hod-
noceným vínem z České re-
publiky stal Johann W Pi-
not Gris 2015 pozdní sběr 
ze Zámeckého vinařství Tře-
bívlice, tedy poprvé v histo-
rii české účasti na světových 
soutěžích víno z litoměřické vinařské podoblasti! A to navíc víno 
vyzrálé, na kost suché, s výraznou mineralitou! V Koreji, která milu-
je vína se znatelným zbytkem cukru! „Podmanilo si komisi, vedenou 
zkušeným německým vinařem a negociantem, který mi hned o pře-
stávce běžel přes celý sál s 21 hodnotícími komisemi nadšeně zvěsto-
vat svou novou zkušenost a pro nás skvělou zprávu,“ vzpomíná JUDr. 
Luboš Bárta, který spolu s Ivou Kováříkovou za ČR vína v Koreji 
hodnotil. „Tím, že jeho sdělení potvrdily i oficiální výsledky, zapsal se 
třebívlický sklepmistr Martin Nesvadba do zlaté knihy českého vinař-
ství!“                                                                                                   (nov)

Radní doporučují zastupi-
telům uzavřít kupní smlouvy 
s prodávajícími bytů, které bu-
dou sloužit pro sociální bydle-
ní. Kupní cena bude vycházet 
ze zpracovaných znaleckých po-
sudků. „Jedná se o čtyři byty, kte-
ré bychom chtěli odkoupit a kte-
ré vyhovují dotačním podmín-
kám. Jeden byt je v  ulici SNP, 
druhý v  M. G. Dobnera a další 
dva ve stovkách. Jsou to byty vět-
šinou o velikosti 1:2,“ prozradi-
la náměstkyně primátora Mar-
kéta Stará. Město na nákup so-
ciálních bytů bude žádat státní 
dotaci ve výši. Zbývající pro-
středky zaplatí ze svého rozpoč-
tu. Udržitelnost projektu je dva-
cet let. 

Pilotní projekt sociálního by-
dlení už Most realizuje. Počet 

těchto bytů je třináct. Rozdíl je 
v  tom, že se jedná o byty, které 
má město ve výpůjčce od sou-
kromých subjektů. Podmínky 
pro obsazení těchto bytů jsou 
podobné těm, kterým budou 
podléhat i sociální byty ve vlast-
nictví města. „Tyto byty budou 
určené pro lidi, kteří platí velkou 
část ze svého příjmu za nájem, 
energie apod. Například pro lidi 
po výkonu trestu, samoživitelky, 
některé seniory, kteří mají nízký 
důchod, hendikepované a další,“ 
uvedla náměstkyně. Město bude 
muset zároveň těmto nájemní-
kům po dobu dvaceti let posky-
tovat sociální pomoc. Dále bu-
de muset udržovat cenovou hla-
dinu nájemného, které nebude 
smět překročit  zhruba 61 ko-
run za metr čtverečný. „Sociální 

práce musí být z naší strany in-
tenzivní a po celou dobu udrži-
telnosti projektu. Musíme garan-
tovat, že například nájemník bu-
de schopný hradit nájemné. Bude 
muset dodržovat dobré soused-
ské vztahy, takže například ne-
bude možné, aby si sousedé stě-
žovali, že dělá nepořádek, hluk 
a podobně. V případě, že dotyč-
ný nebude tyto požadavky splňo-
vat, bude muset byt ihned opus-
tit,“ upozornila náměstkyně.  

K prvním čtyřem bytům chce 
město pořídit další, a to do kon-
ce trvání dotační výzvy. „Z vel-
kého počtu bytů, které bychom 
mohli vykoupit, se nakonec vy-
filtrovalo jen pár. Byty napří-
klad nesmí být ve vyloučené lo-
kalitě. Měli jsme také jen velmi 
krátkou dobu na vytipování, pro-
věření, zda nejsou zatíženy na-
příklad dluhem, exekucí. Musí 
se také jednat o byty bez štěnic, 

nesmí být zničené, ale vhodné 
k  okamžitému nastěhování. Ce-
na některých bytů, které majite-
lé nabízeli, byla vyšší než odhad-
ní cena. To jsou důvody, proč jich 
zatím máme jen pár, ale alokova-
ných prostředků na výkupy je do-
statek, takže ještě o další byty bu-
deme usilovat,“ vysvětlila Mar-
kéta Stará. 

Zájemců, které by město do 
sociálních bytů mohlo umis-
ťovat, je nadmíru. „Budeme při 
obsazování bytů sahat do pořad-
níku. Tím, že realizujeme pilotní 
projekt sociálního bydlení, který 
je tříletý, máme velký pořadník 
uchazečů. Je jich téměř sedmde-
sát, kterým jsme zatím nemoh-
li vyhovět,“ říká náměstkyně. 
Město nevylučuje ani možnost 
veřejné výzvy, kdy by se zájem-
ci o sociální byty, kteří splňu-
jí podmínky, mohli přihlašovat 
i přímo.                                  (sol) 

Město Most chce odkoupit  
„první várku“ sociálních bytů

MOST – Město Most chce využít státní dotace na nákup sociálních 
bytů. Chtělo by jich pořídit deset. Zatím má vytipované čtyři. 

MOST – Mostecké oblastní mu-
zeum a galerie zve všechny na 
zajímavou výstavu Pavla Krá-
senského  „Vědecká fotografie 
a ilustrace v entomologii“. Usku-
teční se 20. září od 17 hodin. 

Entomolog Pavel Krásenský 
se více než 20 let aktivně věnuje 
vědecké ilustraci a fotografii. Je-
ho ilustrace a fotografie se obje-
vují v řadě českých, ale i zahra-
ničních časopisů a knih. Věnuje 
se především perokresbě a tzv. 
skládané makro fotografii, které 
mají v entomologii dlouholetou 
tradici. Výstava potrvá od 20. 9. 
do 31. 1. 2020.

Od téhož autora se veřej-
nost může zúčastnit také před-
nášky Malajsie a Sumatra - Ze-
mě plná kuliček. Ta se uskuteční  
17. 9. v  17 hodin. „Přednáš-
ka představí podivuhodné tvo-
ry především z  hmyzí říše, kte-

ří zůstávají běžnému návštěvní-
ku Indonésie ukryti. Nahlédnout 
bude možné například do  svě-
ta migrujících mravenců, nebo 
do hnízd termitů. Nebudou chy-
bět ani obrovští pavouci, kteří si 
troufnou i na netopýry,“ popsa-

la Jitka Klímová z oddělení pro-
pagace Oblastního muzea a ga-
lerie v Mostě. 

Entomologie je věda zabývají-
cí se studiem hmyzu. Patří mezi 
biologické, respektive zoologic-
ké vědy.                                  (sol) 

Muzeum představí entomologickou lahůdku

Odborné učebny  
se prodraží

MOST – V  rámci vybudo-
vání odborných učeben v zá-
kladní škole V. Talicha se bu-
dou muset provést změny. Jed-
na se týká stavební části zakáz-
ky, kdy je z estetických důvodů 
a na základě požadavků Krajské 
hygienické stanice nutné pro-
vést dodatečné stavební práce 
s navýšením ceny o zhruba dva-
cet tisíc korun bez DPH. V části 
vybudování učeben je třeba na-
hradit analogovou ústřednu za 
digitální. Dále bylo doporuče-

no kabelové propojení hlasové-
ho ovládání vertikální zdvižné 
plošiny a dodání výškově nasta-
vitelných židlí místo židlí pev-
ných. Cena se navýší o více než 
sto dvacet dva tisíc korun bez 
DPH.

Opravy v domovech 
pro seniory

MOST – Vyhlášena bude ve-
řejná zakázka na rekonstrukci 
výtahu v Domově pro seniory 
v ulici A. Dvořáka. Původní za-
kázka, do níž podali nabídky tři 
účastníci, byla zrušena, protože 

nabídková cena u všech tří pře-
kročila předpokládanou hod-
notu stanovenou zadavatelem. 
Vyhlášena bude také veřejná 
zakázka na rekonstrukce pod-
lah v objektech Městské sprá-
vy sociálních služeb. Rozdělena 
je na dvě části, na rekonstrukce 
podlah v Penzionu pro seniory 
v ulici Ke Koupališti a rekon-
strukci podlah kuchyně v Do-
mově pro seniory v Barvířské 
ulici. Účastníci mohou podávat 
nabídku na plnění jedné čás-
ti, případně obou částí veřejné 
zakázky. Jejich předpokládaná 
hodnota činí 2,7 milionu korun 

bez DPH (z toho část 1,4 mil. 
Kč bez DPH a 1,3 Kč bez DPH).

Hospodaření města  
s přebytkem

MOST – Radní doporučují 
Zastupitelstvu města Mostu vzít 
na vědomí hospodaření města 
Mostu k 30. 6. 2019. Přebytek 
činil bezmála sto padesát dva 
milionů korun. Příjmy včetně 
sociálního fondu činí více než 
sedm set sedmdesát dva milio-
nů korun a výdaje přes šest set 
dvacet milionů korun. 

(sol)

Hyundai pozval děti
MOST - Autosalon Most s.r.o. (prodejce Suzuki a Hyundai)opět 

pozval děti na Benedikt. Uspořádal  tu už druhý ročník Dětského dne. 
Stovky dětí zaplnily celý areál a užívaly si odpoledne se sourozenci 
a televizními hvězdami Veronikou a Karlem Kašákovými. Děti si uží-
valy skákací hrady, skupinu Maxíci, ukázky tanečních škol, kickboxe-
rů i ukázku kung-fu, autogramiádu Černých andělů, vyhlídkové lety 
vrtulníkem, soutěže o ceny, dobroty a spoustu zábavy s moderátory 
Míšou a Vlastou Vébrem.                                                                            (nov)

Autosalon Hyundai je patronem  kickboxerů z SK Leon Most. Klubu za-
půjčil jeden z vozů Hyundai, kterým se závodníci dopravují  na bojové 
turnaje a soustředění.



Herní kombinace
Alice byla sebevědomá dív-

ka, která vždy naprosto přes-
ně věděla, co chce. S Rober-
tem se seznámila na vysoké 
škole a hned jí bylo jasné, že 
toho zvláštního charismatic-
kého kluka chce jen a jen pro 
sebe. Imponovalo jí, jaký má 
Robert přehled, jeho postava 
kapitána vysoko-
školského ragbyo-
vého týmu i po-
hled ledově mod-
rých očí, které ne-
nechávaly žádnou 
z žen v Roberto-
vě blízkosti chlad-
nou. O to víc ji za-
čal Robert zajímat, 
když se dozvědě-
la, z jaké je vlastně 
rodiny. Jediný syn 
bohatého a vliv-
ného podnikate-
le. Dávno skvěle zajištěný se 
zářnou budoucností v rodin-
né firmě zatím pevně spravo-
vané Robertovým otcem. Ne-
našla na Robertovi jedinou 
chybu. A tak mladého zamilo-
vaného muže pomalu kormi-
dlovala ke svatbě. Protože ma-
nipulace s lidmi byla její nej-
silnější stránka, už po krátké 
známosti ji Robert představil 
rodičům. Robertův otec při-
jal Alici s dávkou zvědavosti, 
nevlastní matka velmi vlažně. 
Alice ale použila veškeré své 
nadání, aby především otce 
přesvědčila, že ona je pro je-
ho syna tou pravou. Svatba ve 
velkém stylu se konala něko-
lik měsíců nato. Alice se s Ro-
bertem nastěhovala do do-
mu, který jim jako svatební 
dar dali Robertovi rodiče. Ali-
ce velmi stála o to, aby ji tchán 
přijal. On ale na její snahy 
zmanipulovat ho příliš nerea-
goval. Pro Alici to bylo něco 
nového. Najednou narazila na 
někoho, kdo jí odolával. Sobě 
rovného. Čím více ji bavil Ro-
bertův otec, tím méně si váži-
la svého manžela. Najednou 
ho viděla jinou optikou. Vedle 
přirozené autority otce chari-
sma syna vybledlo, až se v je-
jích očích ztratilo úplně. Uvě-
domila si, že už se jí Robert 
nezdá ani tak krásný jako dřív. 
Jeho otec měl ve svém věku 
stále pevnou postavu a stej-
ně modré oči jako Robert. Jen 
v obličeji měl mnohem tvrd-
ší rysy a výraz člověka, který 
je zvyklý, že ostatní udělají, co 
od nich chce. Po necelém roce 
od svatby Alice věděla, že je-
diné, co ji v manželství s Ro-
bertem drží, je majetek a po-
stavení jeho otce. Ve stejnou 
dobu začali mít Robertovi ro-
diče manželské problémy. Ali-
ce si všimla, že se k sobě za-
čali chovat s chladnou lho-
stejností. To byl pro Alici im-
puls. Proč by se měla spokojit 
s mladým mužem, kterého 
nechce, a toho, o kterého by 
stála, přenechat jiné. Pokud 
by měl Robertův otec svou že-
nu opustit, pak ho Alice chce 
pro sebe. Na svém plánu za-
čala pracovat. Bylo jí jasné, 
že nejdřív se musí zbavit Ro-
berta. Pokud by se s ním roz-
vedla, stane se nepřítelem ro-
diny a Robertův otec ji k sobě 
nepustí. Kdyby ale Robert ze-
mřel, pak by z ní byla chudák 
nešťastná vdova po milova-
ném synovi, o kterou je třeba 
se postarat. Nebyl pro ni žád-
ný problém přesvědčit man-
žela, aby společně strávili ví-
kend na chatě v horách. Zaří-
dila to tak, že na místo přijeli 
oba svými auty rovnou z prá-
ce. Hned první večer Rober-
ta opila, že téměř nemohl stát. 

Pak se s ním pod vymyšlenou 
záminkou pohádala. Nakonec 
zmatenému a opilému man-
želovi namluvila, že se s ním 
chce rozvést, protože věří, že 
je jí nevěrný a s pláčem z cha-
ty utekla, nastoupila do svého 

auta a ujela. Zasta-
vila hned na první 
lesní cestě, zhas-
nula světla a če-
kala. Nemýlila se. 
Robert jel za ní. 
Viděla jeho nesou-
středěný opilý vý-
raz, když ji míjel. 
Vyjela za autem 
svého manžela bez 
rozsvícených svě-
tel. Rozsvítila te-
prve v ostré za-
táčce nad skalním 

srázem. Stačilo jí jen malým 
nárazem do boku manželo-
va vozu auto vychýlit z dráhy. 
Opilý muž nestačil zareagovat 
a zřítil se ze skalního srázu. 
Odjela domů, aniž by se pře-
svědčila, jak to s ním dopad-
lo. Druhý den jí přišla poli-
cie oznámit, že měl její man-
žel nehodu, při které zemřel. 
Přesně jak předpokládala, Ro-
bertův otec se jí ujal. Nastěho-
vala se k nim do vily. V no-
ci plakala do polštáře, když 
si byla jistá, že ji Robertův 
otec slyší. Budila se s výkři-
ky ze spaní. Nejedla. A on ji 
stále dokola utěšoval. Po jed-
nom zvlášť vydařeném večer-
ním výstupu plném slz a ná-
řků skončila s Robertem star-
ším v posteli. Věděla, že od 
té chvíle má Roberta přesně 
tam, kde ho chtěla mít. Mlu-
vila s ním o lásce. O tom, že 
s ním chce žít po zbytek živo-
ta. A pak začala mluvit o roz-
vodu. To ale Robert odmítl. 
S manželkou ho pojily nejen 
odžité roky, ale také společ-
ný majetek. Rozvod a dělení 
by firmu položilo. V té chvíli 
se Alice rozhodla, že se musí 
zbavit i tchyně. Věděla, že vila 
Robertových rodičů je pojiš-
těná na vysokou částku. Vědě-
la také, že s Robertem chce ra-
ději žít v novém domě, který 
postaví podle svých představ. 
Vybrala si večer, kdy nebyl 
Robert doma. Z pracovního 
setkání se měl vrátit až druhý 
den. Několik týdnů před tím 
se ke své tchyni chovala velmi 
mile. Ten večer si otevřely la-
hev vína. Alice opět rozehrála 
své umění manipulace a tchy-
ně se jí začala postupně svěřo-
vat se svými problémy. A pi-
la jednu skleničku za druhou. 
Když opilá usnula u krbu, vy-
táhla Alice hořící uhlíky z oh-
ně a rozházela je po koberci. 
Když odcházela z pokoje, byly 
v plamenech čalouněný náby-
tek a závěsy. Koberec, na kte-
rém ležela opilá žena, už začal 
také hořet. Zavřela se v poko-
ji a čekala. Nevěděla, kdo za-
volal hasiče, ale najednou stá-
li před domem. Do jejího po-
koje vrazili muži s dýchací-
mi maskami. Až v sanitě se 
dozvěděla, že se Robert vrá-
til domů, zavolal hasiče a vy-
nesl svou ženu z ohně. Roz-
rušení a námahu ale nezvlád-
lo jeho srdce a nepomohli 
mu ani záchranáři. Když při-
jeli, byl mrtvý. Z nemocnice 
se už Alice do vily nevrátila. 
Tchyně byla jediným dědicem 
a s vdovou po svém nevlast-
ním synovi už nechtěla mít 
nic společného. Alici zbyl jen 
dům, ve kterém žila se svým 
mužem. Nic jiného po svém 
manželovi nezdědila.       (pur)

soudnička

zpravodajství 13. září 2019 5

MOST - Jeden ze závodních ví-
kendů premiérové sezony se-
riálu Porsche Sprint Challenge 
Central Europe hostí i mostecký 
autodrom. 

Diváci se mohou těšit na těsné 
souboje identických vozů Por-
sche 718 Cayman GT4 Club-
sport. Vedle tréninků a kvali-
fikací jezdce čekají dva závo-
dy v  krátkém sprintu a jeden 
vytrvalostní závod na 100 
mil.   Vstup do areálu autodro-
mu je pro veřejnost zdarma!

Sezonu zahájil závodní víkend 
3. a 4. května na okruhu Slova-
kia Ring. Následoval rakous-
ký Salzburg ve dnech 14. a 15. 
června a o měsíc později polský 
okruh Tor v Poznani. Po zářijové 
zastávce na severu Čech v Mos-
tě vyvrcholí úvodní ročník seri-
álu 4. a 5. října na Hungaroringu 
v Maďarsku.                            (nov)

Autodrom hostí závody vozů Porsche

Klinika urologie a robotické 
chirurgie v  Ústí nad Labem je 
v tomto regionu nejšpičkovějším 
pracovištěm v  léčbě rakoviny 
prostaty. „Většina nádorů, které 
jsou zde pacientům diagnostiko-
vány, je léčena a vyléčena. Klini-
ka urologie a robotické chirurgie  
se také pod vedením přednosty 
Jana Schramla aktivně zapoju-
je do programů nadačního fon-
du Muži proti rakovině v rámci 
republiky. Náš fond má centrum 
sdružující urology a onkology, 
kteří provádí preventivní vyšet-
ření u pacientů vyléčených po on-

kologickém onemocnění prostaty. 
Právě pan přednosta patří mezi 
vedoucí pracovníky tohoto cent-
ra,“ uvedl Roman Zachoval.

„Chtěl bych poděkovat docen-
tu Romanu Zachovalovi, že spo-
lečnost Krajskou zdravotní, ze-
jména kliniku urologie a robo-
tické chirurgie, obdaroval třemi 
bioptickými pistolemi, které nám 
umožní diagnostikovat u pacien-
ta rakovinu prostaty co nejdří-
ve. Dar výrazně pomůže našemu 
pracovišti, jež provádí ročně 700 
až 800 odběrů tkáně, takzvaných 
biopsií, z důvodu karcinomu pro-

staty. Jednu třetinu těchto vyšet-
ření provádíme právě pomocí zís-
kaných bioptických pistolí od na-

dačního fondu Muži proti rakovi-
ně,“ poděkoval Jan Schraml. 

(sol)

Krajská zdravotní dostala bioptické pistole
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní získala tři nejmodernější biop-
tické přístroje sloužící k vyšetření karcinomu prostaty. Přednostovi 
Janu Schramlovi je předal  Roman Zachoval, předseda a zakladatel 
nadačního fondu Muži proti rakovině v České republice. 

Bioptické pistole předal přednostovi Janu Schramlovi  předseda a za-
kladatel nadačního fondu Muži proti rakovině v České republice Roman 
Zachoval. 

Nejvýznamnější prostředky 
putovaly do oprav 18. ZŠ v uli-
ci Okružní, bezmála 2,3 mil. Kč. 
Na škole se opravovalo osvětle-
ní po celé budově včetně kabe-
láže, provedla se výměna dlaž-
by v  kuchyni, opravila se stře-
cha tělocvičny a realizovala ha-

varijní oprava střešní krytiny na 
pavilonu B. Obdobná částka se 
vynaložila i u oprav na 15. ZŠ 
v  ulici J. A. Komenského. Zde 
se vyměňovala podlahová kry-
tina na hlavní chodbě, podla-
ha ve školní kuchyni spolu s na-
kládací rampou a renovovalo se 

osvětlení chodby a školní dru-
žiny. Na 1. ZŠ v ulici Svážná se 
provedly opravy elektroinstala-
ce za zhruba 1,5 mil. Kč. Bez-
mála milion korun si vyžádaly 
opravy na 14. ZŠ v ulici Rozma-
rýnová, kde se provedla zejmé-
na generální oprava sociálního 
zařízení. Sociální zařízení se re-
konstruovalo také na 8. ZŠ v uli-
ci V. Nezvala, a to za zhruba 830 
tisíc korun. Na 5. ZŠ v ulici Zlat-
nická se opravily elektrorozvody 

a osvětlení za zhruba půl milio-
nu korun. Na 4. ZŠ v ulici V. Ta-
licha se za více než 680  tisíc ko-
run realizovala havarijní opra-
va vodovodní přípojky a opravil 
se přístupový chodník na školní 
hřiště. Na 11. ZŠ v ulici Obrán-
ců míru se přibližně za 290 ti-
síc korun opravily okapy a na  
3. ZŠ v ulici U Stadionu za 160 
tisíc korun prošla sanací atletic-
ká dráha.

(sol) 

Opravy na školách přišly na miliony
MOST – Opravy na základních školách v Mostě letos přišly na více 
než devět milionů korun. Zvláštní prostředky, převážně z dotací, si 
pak vyžádaly odborné učebny, které se vybudovaly v 7. ZŠ v  ulici  
J. Arbesa a 4. ZŠ v ulici V. Talicha. 

Do projektu „Naše školička 
je pilná jako včelička“ se zapo-
jí Mateřská škola Růžová, MŠ 
Antonína Sochora a MŠ Hut-
nická. Cílem projektu je zapo-
jení digitálních technologií do 
výuky a chodu mateřských škol. 
V rámci projektu budou ma-
teřské školy vybaveny robotic-
kou včelkou, cloudovým pro-

středím pro komunikaci uvnitř 
a vně mateřské školy a pro sdí-
lení metodických materiálů pro 
výuku. „Radní schválili zapoje-
ní mateřinek do tohoto projektu, 
který je dvouletý a měl by fungo-
vat od 1. ledna 2020 do 31. 12. 
2021,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora pro oblast školství Mar-
kéta Stará. 

Mateřské školy vstupují do 
projektu v roli partnera bez fi-
nanční účasti. „Finančně podílet 
se nebude ani město Most. Žada-
telem o finanční podporu je mate-
řinka Sedmikráska z okresu Mla-
dá Boleslav. Do projektu se celkem 
zapojí 26 mateřinek, z toho tři bu-
dou naše,“ doplnila náměstkyně. 
Kromě Mostu budou v  projek-
tu i mateřinky z Liberce, Jablon-
ce nad Nisou, Pěnčína aj. „Sou-
částí a podmínkou je i proškolení 

alespoň padesátiprocentního po-
čtu pedagogů dané mateřské ško-
ly. Celkem by se mělo vzdělat ko-
lem stovky pedagogů. Ti získají di-
gitální kompetence, budou umět 
například pracovat s  interaktiv-
ními tabulemi a dalšími inova-
tivními pomůckami,“ informova-
la Markéta Stará. Připomněla, že 
moderní robotické pomůcky zís-
kají i některé mostecké základní 
školy, které jsou zapojené do po-
dobných projektů.                   (sol) 

Mateřské „školičky pilné jako včeličky“
MOST – Mostecké mateřinky se zapojí do nového projektu. Ten za-
vádí do vzdělávání zajímavé robotické pomůcky. 

Herci začali zkoušet Faulovaného útočníka
MOST - Mostecké divadlo zkouší novou inscenaci Faulovaný útoč-
ník. V těchto dnech probíhají čtené zkoušky. 

Inscenace (nejen pro mládež) 
o slávě i nejtěžších chvílích člo-
věka bude mít premiéru 18. říj-
na od 19 hodin na Aréně Měst-
ského divadla Most. A o čem 
hra pojednává? Juller je úspěšný 
a slavný fotbalista. Juller je Ně-
mec. Juller je ale také Žid. V re-

žii Hany Marvanové, která v mi-
nulosti v Mostě režírovala před-
stavení Testosteron, se předsta-
ví Vít Herzina, Jan Beneš, Jakub 
Dostál, Jiří Kraus a Nela Štefa-
nová. Na mostecké scéně se již 
několik týdnů zkouší také in-
scenace Mauglí. Příběh chlap-

ce Mauglího, kterého z lidského 
tábora unesl tygr Šér Chán a 
zachránili jej vlci, s nimiž pak 
vyrostl, je základem autorské 
adaptace pro mostecké diva-
dlo a slibuje působivé divadelní 
dobrodružství. Mauglí v Měst-
ském divadle v Mostě bude tro-
chu dobrodružný příběh, tro-
chu pohádka, trochu ponau-
čení o ceně přátelství, statečnos-

ti, povinnosti pomáhat slabším 
a boji proti strachu a vlastním 
vnitřním démonům. Inscenace 
je určena mladým i starším di-
vákům, kteří spatří výpravnou 
inscenaci s písněmi a silným 
příběhem. Výpravná adaptace 
magických Kiplingových pří-
běhů bude mít premiéru 4. říj-
na na Velké scéně a režie se ujal 
Zbyněk Srba.                        (nov)

Závodní okruh poctí svou účastí rychlé vozy Porsche.



Hlavní cenou je  chytrý tele-
fon. „Další cena je pro toho, kdo ja-
ko první odhalí chyták v  letopoč-
tech ukrytý na losovacích lístcích,“ 
prozradil předseda svazku David 
Kádner. Vítěze vylosují starostové 
na členské schůzi 20. září.  Sloso-
vací lístky potvrzené razítkem bu-
dou sloužit jako jízdenka na bobo-
vou dráhu. „Děti je mohou vyměnit 
za jízdenku v pokladně Sportareálu 
Klíny. Potvrzené slosovací lístky do-

stanou zpět při akci Ukončení tu-
ristické sezóny nebo si je mohou 
po 23. 9. vyzvednout v  ITC Lit-
vínov,“ doplnil David Kádner. 
Ukončení turistické sezóny po-
řádá Sportareál Klíny společně 
s  Destinační agenturou Krušné 
hory. Připravena je pro děti stra-
šidelná bobovka. Kromě stezky 
odvahy pro silné povahy čeká 
na návštěvníky bohatý program 
s překvapením.                       (ink) 
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PROGRAM:
PÁTEK 20. 9.
19 - hodin DJ Frostbite
19.30 – 21.15 - hodin start stezky odvahy pro rodiče a dě-
ti (bude se strašit méně) 
21 - 22 hodin - DJ NIGHTROFIX a ŠIMI TRUMPET 
21.30 hodin - start stezky odvahy pro dospělé a děti star-
ší 15 let (pro ty, kteří se chtějí pořádně bát) 
23 hodin – netradiční vystoupení pro lidi se silnou po-
vahou - překvapení 
00 - 04 hodiny  - After party ve stanu pod lanovým par-
kem, kde bude i gril a táborák
Fire Show – po setmění v pravidelných intervalech

SOBOTA 21. 9.
17 - 20 hodin - vystoupení kapely VENTILKY A PUMPIČKY, 
Hopsík a jeho program pro děti
18 - 18.30 hodin - vyhlášení soutěže a ukončení turis-
tické sezony v Krušných horách s destinační agenturou 
19.30 – 21.15 hodin - start stezky odvahy pro rodiče a dě-
ti (bude se strašit méně) 
21.30 hodin - start stezky odvahy pro dospělé a děti star-
ší 15 let (pro ty, kteří se chtějí pořádně bát) 
23 hodin – netradiční vystoupení pro lidi se silnou po-
vahou - překvapení
Fire Show – po setmění v pravidelných intervalech

Vstupné: dospělí a děti od 15 let 140 Kč, děti do 15 let 
100 Kč

Prodej lístků a rezervace času startu stezky on-line na:  
WWW.BOOKING.ZIMLET.CZ

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

Harfistka na zámku
LITVÍNOV - Od pondělí 9. září si můžete v informačním centru v zám-
ku Valdštejnů v Litvínově vyzvedávat vstupenky na recitál „Má 
vlast“ harfistky Jany Bouškové. Koncert proběhne 29. září od 16 ho-
din v litvínovském kostele sv. Michaela archanděla.

V rámci recitálu zazní Bedřich Smetana: Šárka, Vyšehrad, Vltava. 
Josef Suk: Letní dojmy a Antonín Dvořák: Americká suita. Za ten-
to unikátní projekt byla světoznámá harfistka nominovaná na cenu 
Prague Classic Awards. Vstupenky na koncert jsou zdarma! Akci 
finančně podpořily společnosti: UNIPETROL - generální partner, 
Severočeské doly, a. s. a United Energy, a. s.

A kdo vlastně Jana 
Boušková je?

Jana Boušková (* 27. září 
1970 Praha) je přední česká 
a světová harfistka a hudeb-
ní pedagožka. Vyučuje na 
AMU, působí také jako só-
listka České filharmonie. Ta-
lent století, jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových sou-
těží světa, žádaná sólistka světových pódií, tvář předního světového 
výrobce harf Lyon & Healy, sóloharfistka České filharmonie, profe-
sorka na Královské konzervatoři v Bruselu, porotkyně prestižních 
harfových soutěží. Je zakladatelkou mezinárodního hudebního fes-
tivalu Harfové dny Ostrava.                                                           (nov)

Když se sejdou Švermováci 
STRUPČICE – Ve Strupčicích se minulý týden sešlo více než dvě stě 
dvacet bývalých zaměstnanců Dolu Jan Šverma. Setkání Švermová-
ků, jak si bývalí kolegové říkají, se koná pravidelně od roku 1999. 

Slavnostním odpolednem plným zábavy, hudby a hlavně přátel-
ského vzpomínání provázel bývalé kolegy Josef Šverma. „Scházíme se 
pravidelně od doby, kdy byl provoz na Dole Jan Šverma ukončen. Sra-
zů se zúčastnilo za ty roky 2 269 lidí. Osmnáct z vás bylo na každém 
našem setkání a pouze s jedinou absencí je vás tu mnoho,“ pochválil 
Josef Pěnkava. Srazů se průměrně účastní 252 lidí, nejvíce jich dora-
zilo v roce 2015. Své kolegy přivítal Josef Pěnkava stylově převleče-
ný za servírku. Ve stejném duchu se pak odehrával také program tra-
vesti šou. Pro pobavení byla připravena také bohatá tombola.    (ink)

Setkání Švermováků pravidelně podporuje Vršanská uhelná. I letos tak 
přispěla těžební společnost právě na tombolu a program.

Kotlíková dotace  
odstartuje v září

ÚSTECKÝ KRAJ - Má-
te zájem o kotlíkovou dota-
ci? Pak neváhejte. Už 16. zá-
ří 2019 bude zahájen příjem 
žádostí od fyzických osob ve 
4. výzvě, kterou vyhlásil Ús-
tecký kraj na začátku prázd-
nin. Žádost bude podávána 
pouze elektronicky. Veške-
ré potřebné informace, for-
muláře a dokumenty najdete 
na: https://www.kr-ustecky.
cz/dotacni-program-kotli-
kova-dotace-4-vyzva-ustec-
keho - k r aj e / d - 1 7 3 0 2 1 5 /
p1=204744.                     (nov)

LITVÍNOV – Parkoviště v zámec-
kém parku je hotové. Přesto jej 
občané nemohou využívat. Pla-
tí zde zatím zákaz vjezdu. Ten 
může trvat až dva měsíce.  

Stavební úpravy parkoviš-
tě a veřejné osvětlení v ulici 
U Zámeckého parku za hote-
lovým domem v Litvínově mě-
ly skončit do 29. 9. Zhotovitel, 
AQUA zemní práce s.r.o., se 
úkolu zhostil podle vedení litví-
novské radnice ke spokojenosti 
a nad očekávání a stavbu prove-
dl ve zkráceném termínu. Pře-
jímací řízení dokončené stavby 
proběhlo již 3. 9. Aby se maxi-
málně urychlil proces zprovoz-
nění, město v předstihu požá-
dalo dotčené orgány o závazná 
stanoviska potřebná k podání 
žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu.  „Množí se dotazy od 
občanů, kteří se ptají, proč když 
je parkoviště už nějakou dobu 
hotové a nemohou jej zatím vy-
užívat, a kdy se parkoviště ote-
vře,“ tlumočila  starostka Kami-
la Bláhová s tím, že město čeká 
na kolaudaci. „Usilujeme o to, 
aby to bylo co nejdříve. Vzhle-
dem k tomu, že však všechny do-
tčené orgány mají na vyjádře-
ní třicetidenní lhůtu, stejně jako 
i stavební úřad má na kolauda-
ci třicet dnů, tak to může být až 
za tuto dobu,“ vysvětlila starost-
ka. Zároveň však připustila, že 
by se mohlo parkoviště otevřít 
i dříve. „Nechci slibovat kon-
krétní termín, protože to bohu-
žel nedokážu ovlivnit. Požáda-
li jsme sice dotčené orgány, jest-
li by se nevyjádřily rychleji, a to 
i v rámci našich dobrých vztahů. 
Je to ale otázka. Prosím všechny 
ještě o trpělivost. Zákonné lhů-
ty si ale nevymýšlíme a jsme sta-
vebník jako kdokoliv jiný. Ne-
ní to ale tak, že je parkoviště ho-
tové a nic se kolem něj neděje,“ 
popsala administrativní průta-
hy starostka.                         (sol) 

Parkoviště u zámeckého parku:  
hotovo, ale vjezd zakázán

Veřejná zakázka kromě  parkoviště obsahovala i nové veřejné osvětlení a sváteční nasvícení zámku ze strany 
od parku. „Nasvícení zámku již funguje, a to v barevném provedení podle příležitosti. Jiné je v běžný den a od-
lišné o nějaké výročí či ve významný den, “ doplnila starostka.   

Litvínovští mají krásné nové parkoviště. Má jen jednu vadu - bohužel se nedá zatím používat.

Strašidelná lanovka  
ukončí turistickou sezónu

LITVÍNOV – Soutěž Putování s Andersenem, kterou pro děti vyhlásil Sva-
zek obcí v regionu Krušných hor, skončila. Vítěz bude vyhlášen na Ukon-
čení turistické sezóny 21. 9. 2019 v areálu Klíny. 

 Autogramiáda hráčů A-týmu
LITVÍNOV - V sobotu 14. 9. od 13 hodin 
proběhne před nově otevřeným Ver-
vaShopem autogramiáda hráčů celého 
A-týmu.

Litvínov přichystal pro své příznivce 
těsně po zahájení sezóny další akci, kde 
si všichni fanoušci mohou nechat pode-
psat své oblíbené hráče. Pro autogrami-
ádu budou připravené podpisové karty všech hráčů a těšit se 
můžete i na nové plakáty na sezónu 2019/2020, které budou 
k zakoupení ve VervaShopu. VervaShop bude po dobu celé ak-
ce otevřen a fanoušci si v něm mohou zakoupit klubové před-
měty.                                                                                        (nov)
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Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

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

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Projekt, který ležel dlouhou 
dobu v „šuplíku“ se nyní po le-
tech podařilo ke spokojenos-
ti všech úspěšně dotáhnout do 
konce. Krušnohorská poliklinika 
Litvínov vyhlásila výběrové říze-
ní na rekonstrukci ploché stře-
chy nad částí budovy Podkruš-
nohorská nemocnice násled-
né péče již koncem loňského ro-
ku. Realizaci díla v polovině října 
zahájil vybraný dodavatel, ISO-
WELL Building, s. r. o., Litvínov. 
Rekonstrukci dokončil, včet-
ně kolaudace, letos 10. července. 
Projekt se realizoval za přispění 
města Litvínova, které poskytlo 
společnosti Krušnohorská poli-
klinika dotaci 650 tisíc korun. 

Celkové náklady projektu dosáh-
ly na více než 1,2 mil. Kč. 

Terasa je určena klientům 
Podkrušnohorské nemocni-
ce následné péče nejen k relaxa-
ci, ale i ke společenskému a so-
ciálnímu kontaktu s okolím. Je 
prostorná nejen pro rehabilitaci, 
pobyt na čerstvém vzduchu, ale 
i pro společenské vyžití a přijí-
mání návštěv. Celý prostor nově 
vzniklého zázemí je, především 
z bezpečnostních důvodů, bez-
bariérový a nekuřácký a v pro-
vozu by měl být celoročně. „Pro-
jekt tu byl již dlouhou dobu. Když 
se rekonstruovala nemocnice, mě-
la tu být vybudována i terasa. Bo-
hužel z finančních důvodů k tomu 

nedošlo. Po letech jsme se k tomu 
vrátili a nyní se podařilo komfort 
zdejších klientů a pacientů zvýšit. 
Sami bychom to vybudovat ne-
zvládli, takže jsme vděčni městu, 
které polovinou nákladů přispělo. 
Máme velikou radost a bereme to 
za náš úspěch, že je terasa využí-
vána a splňuje účel, k němuž by-
la zřízena. Věřím, že ho bude pl-
nit i nadále,“ uvedla jednatelka 
Krušnohorské polikliniky Ha-
na Sošková a ještě dodala: „Mo-
mentálně je u nás 60 klientů a vě-
řím, že většina z nich, v závislos-
ti na jejich kondici, nové prostory 
bude využívat.“ 

Terasa je částečně zastřešená, 
kompletně osvětlená, k dispozi-
ci jsou zahradní kovové sestavy 
se třiceti místy k sezení, nechy-
bí okrasná zeleň včetně zatravně-
né plochy. Pro rozptýlení je zde 
i společenská hra kuželky. 

Městu za pomoc při vybudo-
vání nové terasy poděkoval ta-

ké primář nemocnice následné 
péče MUDr. Petr Myšák. „Chtěl 
bych v první řadě poděkovat měs-
tu za prostředky, které poskytlo na 
náš dlouhodobý sen, který máme 
již od doby vybudování nemocni-
ce. Musím říci, že vlastní realizace 
předčila naše očekávání. Je to za-
se další krásný kousek místa v Lit-
vínově a jsem rád, že je to u nás. 
Je to místo, které určitě bude velmi 
využívané a věřím, že bude slou-
žit i pro seniory z klubů pro od-
polední dýchánky nebo sezení,“ 
uvedl primář a doplnil, že na te-
rase by se mělo ještě doplnit no-
vé odclonění. „Bude se jednat 
o jakousi dřevěnou mřížku z obou 
stran terasy, která je nyní ve výro-
bě. Ta by měla místo ještě o něco 
odclonit a zároveň být vzdušná. 
Možná sem doplníme ještě něja-
ké další atrakce. V každém přípa-
dě jsem rád, že už můžeme terasu 
začít využívat.“

(sol)

Pacienti mohou relaxovat na nové terase
LITVÍNOV – Pacienti a senioři z litvínovské nemocnice následné péče 
mají k dispozici novou terasu na střeše objektu. Ta by měla sloužit 
nejen pro chvíle odpočinku a relaxace, ale i k léčebným účelům. 

Terasu klienti mohou využívat  nejen k relaxaci, ale i ke společenskému 
a sociálnímu kontaktu s okolím.

Slavnostní přestřižení pásky poslalo do života dlouhodobý sen. Zleva: 
Jednatelka Krušnohorské polikliniky Hana Sošková, starostka Litvínova 
Kamila Bláhová, místostarostové Karel Rosenbaum a Erika Sedláčková 
a primář nemocnice následné péče MUDr. Petr Myšák. 

K uzavírání sňatků je 21 ter-
mínů a k vítání občánků do ži-
vota 4. Dnem pro uzavírání 
sňatků je sobota od 9 do 15 ho-
din. Hlavním místem pro uzaví-
rání sňatků je obřadní síň v bu-
dově zámku Valdštejnů, a také 
druhá obřadní síň v budově 
městského úřadu. Do 31. srp-
na letošního roku uzavřeli snou-
benci 77 sňatků včetně 1 církev-
ního. Dále byla na přání usku-
tečněna 1 jubilejní svatba. V  
9 mimořádných termínech pro-
běhlo 10 sňatků (1 církevní). 
V obřadní síni městského úřa-
du nebyl žádný obřad, 63 jich 
bylo v zámku Valdštejnů, 2 na 
Klínech, 2 v Českém Jiřetíně, 1 
církevní a 9 obřadů na různých 
místech v  Litvínově. „Množí se 
také případy, kdy si snoubenci 
domlouvají místo a čas sňateč-

ných obřadů přímo s oddávají-
cími, bez předchozí návštěvy na 
matričním úřadu a jeho souhla-
su, a to samozřejmě nejvíce ob-
řady v mimo stanovenou dobu 
a stanovené místo. Takovéto pří-
pady jsou mnohdy stěží řešitelné 
ve smyslu dostatečného obsazení 
matrikářkami a obřadníky, do-
chází k navýšení mzdových ná-
kladů matrikářek a obřadníků, 
případně řidiče a dalších nákla-
dů s tím spojených,“ upozornila 
Marta Novotná z  tiskového od-
dělení Městského úřadu Litví-
nov.

Kolik novomanželé 
zaplatí? 

V případě, že snoubenci žáda-
jí uzavřít manželství ve stanove-
ný den, dobu a na stanoveném 

místě, neplatí nic. Ve stanovený 
den, mimo stanovenou dobu si 
připlatí tisíc korun včetně DPH. 
Ve stanovenou dobu, mimo sta-
novené místo dva tisíce korun 
a mino stanovenou dobu i mimo 
stanovené místo taktéž dva tisí-
ce korun včetně DPH ve dnech 

pracovního klidu. „Ve dnech 
státního svátku, o ostatních 
svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu pak 
zaplatí budoucí novomanželé po-
platek dvojnásobný, tedy čtyři ti-
síce korun,“ doplnila Marta No-
votná.                                        (sol)

Svatební obřady nejvíc „frčí“ na zámku
LITVÍNOV – Litvínovští radní schválili nové termíny svatebních a ob-
čanských obřadů v roce 2020.

Veselé polštářky 
pro dětské pacienty

LITVÍNOV – Na zámku Valdštejnů začíná 20. září výstava Veselých 
polštářků pro dětské pacienty. 

Ženy z Patchwork klubu Litvínov vyzývají: Ušijte a darujte ori-
ginální a veselý polštářek dětským pacientům motolské onkologie. 
Obal i náplň (nové) polštářku musí být pratelné na 60 °C. Hotový 
výrobek přineste (zašlete poštou) až do 17. září od 9 do 17 hodin do 
pokladny zámku Valdštejnů v Litvínově, ul. Mostecká čp. 1. Polštář-
ky lze zhlédnout na www.litvinov.cz/Volný čas a turistika/Kultura/
Veselé polštářky pro Motol. Výstava polštářků na zámku bude k vi-
dění od 20. do 28 září od 9 do 16.30 hodin.                                          (nov)
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Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská uhelná a.s., 
člen velké energetické skupiny Seven Energy, nabízí uplatnění v pozici:

STROJNÍK  
LOPATOVÉHO RÝPADLA  

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 � obsluha lopatového rýpadla

 � údržba o opravy zařízení rýpadla

 � výklop vlaků

Požadujeme: 
 � dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní způsobilost (styk 

s kolejovou dopravou)

 � spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, dobrá pracovní 
morálka

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: min. vyučen ve strojním nebo příbuzném oboru 

(zámečník, soustružník, strojní mechanik apod.)

 � strojnický průkaz výhodou

Nabízíme:
 � mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s garancí meziročního 

nárůstu dle kolektivní smlouvy 

 � absolvování praxe 400 hodin na konkrétním stroji, pak 
zařazení do šestidenního kurzu obsluh pracovních strojů

 � po absolvování kurzu:
 › samostatná obsluha lopatového rýpadla 
 › změna smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a navýše-

ní mzdy
 › v případě zařazení do profese řidič rýpadla mzdové zařaze-

ní do 5. tarifního stupně

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18 000 – 22 000 Kč/
rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené

 � příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně

 � od nového roku po zkušební době: 
 › příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 › program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čer-

pání na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 
skupiny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

 � práce ve směnném provozu - 12hodinové směny v  cyklu 
ranní, noční a dva dny volna

 � náborový příspěvek bude vyplacen ve dvou částech, 10 000 
Kč po zkušební době, 20  000 Kč po úspěšném absolvování 
kurzu

Nástup možný od: dle dohody
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace:   zást. ved. 
úseku  Miloš Záděra, tel. 478 002 778
Písemné přihlášky:   motivační dopis a životopis   
 zasílejte na e-mail:  
 v.stefanek@7group.cz nebo poštou  
 na adresu: Vladimír Štefánek,   
 Coal Services a.s., V. Řezáče 315,  
 434 67 Most

„Mlčení, zatajování a lži pro-
vázejí každou ruskou jadernou 
havárii. Lidský život jako by byl 
bezcenný. A přesto v Česku z nej-
vyšších míst zaznívají hlasy, že by 
další blok české atomové elektrár-
ny měla stavět ruská firma a lže 
se o tom, jak by pro ČR bylo part-
nerství s Ruskem užitečné. Neby-
lo. Žil jsem v Rusku 47 let. 29 let 
jsem už ale doma tady a chci mít 
čisté svědomí. Už více než 10 let 
varuju před ‚přátelstvím‘ s puti-
novským Ruskem, které vede hyb-
ridní válku s celým pokrokovým 
světem. Agent CIA v černobyl-
ské elektrárně byl pro mě posled-
ní kapkou. Proto se svými lidmi 
začínám zkoušet Sarkofág, pří-
běh o Černobylu. O nebezpečí lži, 
zatajování a neodpovědnosti ve-

doucí k tragédii, na kterou byly 
pravda, láska a schopnosti oby-
čejných lidí příliš krátké. A proč 
to zkoušíme? Aby to lidi vědě-
li, jak říká Bulgakov, aby to vě-
děli.” říká Jurij Galin, umělecký 
šéf Docela velkého divadla v Lit-
vínově.                                    

 � V roce 1986 došlo k havárii 
sovětské atomové elektrárny 
v Černobylu. Sověti ji přizna-
li, až když je usvědčilo švéd-
ské měření radiace v ovzdu-
ší. Mezitím lidé bez funkčních 
ochranných pomůcek havárii 
likvidovali. Sověti mlčeli. 

 � Nad Evropou, kde se pod jar-
ním sluncem bezstarostně pro-
cházeli neinformovaní lidé se 

svými dětmi, plul radioaktivní 
mrak. Sověti mlčeli.

 � V roce 1989 se v Barentsově 
moři potopila jaderná ponorka 
Komsomolec. Zemřelo 49 lidí. 
Sověti mlčeli. 

 �Dnes, po 30 letech je v oko-
lí vraku osmsettisíckrát vyš-
ší radiace, než je norma. Ruso-
vé mlčí. 

 � V roce 1991 se rozpadl So-
větský svaz a Rusové si výmě-
nou za sliby, které později ne-
splnili, nechali veškerou jader-
nou výzbroj. 

 � V roce 2000 došlo k výbuchu 
na atomové ponorce Kursk. Na 
palubě bylo 118 vojáků. Celý 
svět nabízel pomoc s jejich zá-
chranou. Rusko odmítlo. Všich-
ni zemřeli. 

 � V květnu 2019 uvedla HBO 
skvělý, neuvěřitelně silný brit-

sko-americký seriál Černobyl, 
který použil veškeré zjistitelné 
informace o havárii a zasáhl tak 
diváky po celém světě. 

 � V červenci 2019 vypukl po-
žár na ruské atomové ponor-
ce Lošarik. 14 mrtvých. Důvod 
plavby? Tajný. 

 � 27. července 2019 zveřejni-
li Rusové trailer svého seriálu 
o černobylské havárii. V něm 
pátrá „hodný“ agent KGB po 
„zlém“ agentovi CIA pohybují-
cím se před výbuchem v elek-
trárně. „Ukážeme divákům, co 
se zde skutečně dělo,” říká reži-
sér seriálu. 

 � 8. srpna 2019 explodoval 
v Archangelsku testovaný ra-
ketový motor na jaderné pali-
vo. Přiznaných 5 mrtvých, uza-
vřená část Bílého moře a infor-
mační embargo.                 (nov)

Režisér Galin začne zkoušet Černobyl
LITVÍNOV - Docela velké divadlo Litvínov bude v režii Jurije Galina 
zkoušet inscenaci SARKOFÁG ČERNOBYL.

Režisér Jurij Galin

Havárie v Černobylu je lákavým tématem pro filmové i divadelní režiséry.

„Strukturálně postižené re-
giony potřebují naši podporu. 
Zdravotnictví považuji za jednu 
z našich priorit. Proto jsme vy-
jednali přesun části nevyužitých 
evropských prostředků z minis-
terstva průmyslu a obchodu na 
podporu rozvoje zdravotnictví 
v těchto krajích. V rámci výzvy 
Zvýšení kvality návazné péče In-
tegrovaného regionálního a ope-
račního programu mohou být 
ještě letos podpořeny náhrad-
ní projekty pěti nemocnic v Ús-
teckém kraji,“ uvedla ministry-
ně pro místní rozvoj Klára Do-
stálová. 

„Strukturálně postižené kra-
je se potýkají s mnoha problémy, 
které ovlivňují obyvatele těchto 
regionů. Zhoršené životní pro-
středí, práce v těžkém průmyslu, 
horší dopravní obslužnost, vyšší 
míra chudoby obyvatel. Také do-
stupnost zdravotní péče je nižší. 
Tyto regiony logicky trpí nejví-
ce v celé České republice odlivem 
obyvatel, především mladých 
a kvalifikovaných. Jednou z mo-
tivací pro život v těchto krajích 
jsou také kvalitní veřejné služ-
by,“ komentuje situaci Gabriela 
Nekolová, národní manažerka 
programu RE:START z Mini-

sterstva pro místní 
rozvoj. V Ústeckém 
kraji se jedná o pět 
projektů. Podporu 
získá Nemocnice Li-
toměřice, a.s. a čtyři 
nemocnice Krajské 
zdravotní, a.s. Cel-
kový příspěvek je 
420 miliónů korun.  

„V posledních le-
tech se naší spo-
lečnosti za výraz-
né podpory Ústecké-
ho kraje a dotačních 
prostředků hlavně 

z evropských fondů a i díky pro-
gramu RE:START daří význam-
ně obměňovat přístrojovou tech-
niku a rekonstruovat jednot-
livá oddělení i celé nemocnič-
ní pavilony. Aktuálně získáme 
prostředky pro nemocnici v Dě-
číně, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově,“  komentoval podpo-
ru z RE:START generální ředi-
tel Krajské zdravotní Petr Fiala. 
Pro nemocnici v Děčíně bude 
pořízena skiagrafická sestava 

a počítačový tomograf pro ra-
diodiagnostické oddělení v cel-
kové hodnotě 32 miliónů ko-
run. Jedná se o nejdražší pří-
stroje, které v rámci projektů 
pro všechny nemocnice ústec-
kého regionu budou zakoupe-
ny. „Díky těmto přístrojům mů-
že být prováděna velmi citlivá 
diagnostika velkého spektra po-
ranění a chorob,“ dodal Petr Fi-
ala. 

(ink)

Zdravotnictví v Ústeckém kraji  
dostane stovky miliónů

ÚSTECKÝ KRAJ - Program RE:START, který má pomoci třem postiže-
ným krajům, mezi nimi i Ústeckému, se zaměřuje i na problematiku 
zdravotnictví a zlepšení zdravotnické péče. Nemocnice a zdravot-
nická zařízení v Ústeckém kraji získají díky podpoře RE:START více 
než 420 miliónů korun.   

Národní manažerkou programu RE:START je Gabriela Nekolová. 
RE:START, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je přímo 
zaměřený na řešení ekonomických a sociálních problémů ve strukturál-
ně postižených krajích. Z rozhodnutí vlády se realizuje od roku 2017 a 
postiženým regionům již přispěl  v objemu 16 miliard korun. 



MOST – Obilí a seno ze zeměděl-
ských rekultivacích v okolí lomu 
Vršany je už od poloviny srpna 
pod střechou. Společnost, která 
se o rekultivace těžební společ-
nosti stará, letos sklidila o dva-
cet procent obilí více než loni.

V  okolí lomu Vršany se na 
zrekultivovaných plochách roz-
kládá 600 hektarů polí a luk. Na 
těch společnost Rekultivace pěs-
tuje obilí a píci. Zemědělské re-
kultivace, které ještě před časem 
byly otevřenou jámou povrcho-
vého lomu, skvěle zvládají suché 
a horké počasí několika posled-
ních let. Dobře provedená země-
dělská rekultivace tak konkuruje 
ryze zemědělské krajině, ve které 
úrodu na polích ničí nedostatek 
půdní vláhy. Navzdory nářkům 
profesionálních zemědělců, kte-
ří v dlaních přesypávají vyschlou 
půdu bez naději na úrodu, Re-
kultivace nijak zásadně nemě-
ní v  suchých letech ani skladbu 
plodin. „Nehraje to zas až tako-
vou roli. I když je pravda, že v mi-
nulosti jsme pěstovali více travin 
a nyní převažuje vojtěška, proto-
že si dokáže získávat dusík a svý-
mi kořeny dosáhne pro vodu do 
větší hloubky. Staráme se o zhru-
ba 600 hektarů zemědělských re-
kultivací, přičemž na polovině té-
to rozlohy pěstujeme obiloviny,“ 

uvedl Tomáš Šolar, ředitel spo-
lečnosti Rekultivace. 

Nejhojněji na rekultivačních 
polích rostou pšenice, ječmen 
a oves. Největší část úrody putu-
je do výkupu zemědělských plo-
din. Část slouží také jako krmivo 

pro stádo skotu, které na země-
dělských plochách Rekultivace 
chovají. Dalším rozdílem, kte-
rý přináší plusové body zrekulti-
vované půdě, jsou zelené louky. 
Na loukách na rekultivacích zů-
stávala tráva zelená i v průběhu 

léta. Počasí proto nijak zásadně 
negativně neovlivnilo ani pro-
dukci sena, kterého mají Rekul-
tivace dostatek, a dokonce mo-
hou stále vzácnější a chovateli 
žádanější seno prodávat.                                

(ink)
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé v novém 
voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz

již od Kč379 900

   NOVÁ
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

SKO-Kamiq-Bezpeci-01-85x120mm.indd   1 12.08.19   10:09

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

Zastupitelé  dále schválili vy-
účtování tepla za loňskou sezó-
nu. Zajímali se o úsporná opat-
ření, především o plán zatep-
lení městských objektů.Vlo-
ni vyšlo teplo v  Meziboří na  
548,42 Kč/GJ, což je téměř o  
20 Kč méně než v  minulých le-
tech. Zastupitelé se zajímali, zda 
má město připravený plán inves-
tic do zateplení městských ob-
jektů a zda se tato úsporná opat-
ření odráží na spotřebě energie. 
„Investice do zateplení plánuje-
me v návaznosti na další staveb-
ní úpravy a opravy objektů. První 
objekt, který nyní plánujeme za-
teplit, je čp. 282/8. Je zde ve špat-
ném stavu střecha, hydroizolace, 
okapy i okolní chodníky. Zajíma-
li jsme se i o možnost využít  do-
tace, ale podmínkou je, že úspora 
energie bude 40 procent. V tako-
vém případě na dotaci nedosáh-
neme,“ informovala vedoucí od-
boru výstavby, majetku a život-
ního prostředí Gabriela Souku-
pová. Ředitel Doterm servis Josef 

Zástava vysvětlil, že nelze vyčís-
lit, jak se odrazila úsporná opat-
ření do spotřeby energie. „Záleží 
především na tom, jak se chova-
jí nájemníci. Dům může být dob-
ře zateplen, ale pokud jsou napří-
klad otevřená okna, sebelepší za-
teplení nepomůže,“ konstatoval. 

Zastupitelé dále schválili Po-
řízení změny č. 2 územního plá-
nu města a aktualizaci projek-
tu regenerace sídliště „U školy“. 
„Dokument byl zpracován v roce 
2017 jako podklad vyžadovaný 
pro zpracování žádosti o dotaci 
v Programu regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích. Shrnu-
je potřebné rekonstrukce a nové 
akce plánované v části města vý-
chodně od ulic Potoční, Okružní 
a Litvínovská a uvádí je v rám-
ci jednotného záměru rozvoje té-
to části města. V roce 2019 Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj jako 
poskytovatel dotace rozšířilo pů-
vodní soubor požadovaných pří-
loh k žádosti o urbanistickou stu-
dii území, na které se má zpraco-

vaný projekt vztahovat, což zne-
možňuje předložit žádost o dotaci 
na některou z připravovaných ak-
cí v roce 2019. Po aktualizaci bu-
de město v případě přípravy dal-
ší žádosti pro různé vhodné do-
tační programy disponovat do-
kumentem zobrazující aktuální 
situaci v této části města. Po do-
pracování urbanistické studie bu-

de možné připravit i žádost do 
Programu regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích v někte-
ré z výzev vyhlašovaných v příš-
tím roce či v následujících letech,“ 
uvedla Gabriela Soukupová. Za-
stupitelé dále schválili mimořád-
nou odměnu pro starostu města 
a prodej části pozemku č.24/1.                      

(ink)

Meziboří má nového zastupitele

Obilí z rekultivací: Sklidilo se více než vloni

První poprázdninové zastupitelstvo začalo slavnostně. Slibem nového 
zastupitele Pavla Průši.

O využití území po těž-
bě k pěstování zeměděl-
ských plodin se rozho-
duje ještě před tím, než 
se vůbec začne těžit. Zá-
měr je součástí doku-
mentace, kterou těžeb-
ní společnosti zpracová-
vají pro úřady a státní or-
gány už při jednání o po-
volení k těžbě a v průbě-
hu těžební činnosti ho 
pravidelně aktualizují. 
O tom, zda se plocha vyu-
žije k zemědělské rekulti-
vaci, rozhoduje celá řada 
faktorů, včetně vlastností 
daného území. Zeměděl-
ské rekultivace se proto 
objevují spíše v okolí Vr-
šan, naopak lom Česko-
slovenská armáda obklo-
puje více lesnická a ostat-
ní rekultivace.

MEZIBOŘÍ – Slavnostní slib zastupitele složil na posledním jednání 
mezibořských zastupitelů Pavel Průša z ČSSD. V zastupitelstvu na-
hradil Jana Martínka, který odstoupil ze zdravotních důvodů.

Obec Mariánské Radčice ve spolupráci se Severočeskými doly a.s. 
a panem Radkem Jarešem Vás srdečně zvou na XIII. ročník Mariánské pouti

Historická scéna
 10:00    ZAHÁJENÍ
 10:00 – 10:30 STAŇ SE RYTÍŘEM – soutěž pro děti
 10:00 – 17:00 RYTÍŘSKÉ HRY PRO DĚTI – Tercie
 10:40 – 11:00 DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
 11:10 – 11:45 SOKOLNÍK – Teir
 11:50 – 12:20 STAŇ SE RYTÍŘEM – soutěž pro děti 
 12:25 – 12:45 DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
 13:00 – 13:30 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH – Tercie
 13:40 – 14:30 SOKOLNÍK – Teir
 14:40 – 14:50 TRUBAČI
 15:00 – 15:30 DĚTSKÁ BITVA – Lepus
 15:40 – 16:00 DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
 16:15 – 16:45 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH – Tercie

CELÝ DEN 
STÁNKOVÝ PRODEJ, 
POUŤOVÉ ATRAKCE 
A PROJÍŽĎKY 
NA KONÍCH 

Kostel Panny Marie Bolestné
 10:00   MŠE SVATÁ 
poté bude areál kostela zpřístupněn veřejnosti

Hlavní scéna
 10:00   ZAHÁJENÍ
 10:10 – 11:10 KLADENSKÁ HELIGONKA
 11:15 – 12:00 POHÁDKA MAJDA A KUBA
 12:05 – 12:30 ONDRA KREJČA
 12:35 – 13:10 KOUZELNÍK ŠTĚPÁN ŠMÍD ŠAMAN
 13:15 – 14:20 KŘAP – folková kapela
 14:30 – 15:00 PARKOUR – skokani
 15:10 – 15:45 BIKETRIAL SHOW – cyklo show
 15:55 – 16:20 APO – skokani v botách 
 16:25 – 16:55 MICHAL HELČ – moderní housle
 17:05 – 17:30 ZUŠ LITVÍNOV – sbor
 17:35 – 18:00 ŽONGLÉR S MÍČEM
 18:05 – 19:05 MAREK ČERNOCH
 19:15 – 20:05 MAGDA MALÁ
 20:15 – 21:00 BOHUŠ MATUŠ
 21:00 – 21:15 OHŇOSTROJ

Mariánská 
pouť SOBOTA 

14. 9. 2019

Úrodě na zrekultivovaných plochách v okolí lomu Vršany se daří.



Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňuje-
me vás, že soukromou inzerci komerč-
ního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redak-
ci, 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 urnový hrob na sta-

rém hřbitově. Tel.: 723 114 839

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž hledá přítele – kamaráda 

pro hezké chvíle co život nabízí, 
život je barevný a zábavný, jen 
si ho užít. Hlavně s vyřešenou 
minulostí. Zn: žít – užít- naplno. 
Telefon: 792 352 595

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s vyřešenou minulostí a se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 
792 352 594  – SMS  – případně 
volat

Byty, doMy
 ■ Prodám byt 3+1 v Mostě, uli-

ce V. Nezvala, páté patro, cihlový 
dům, zasklená lodžie, po rekon-
strukci, plovoucí podlaha, dlažba, 

zděné jádro.  Telefon: 702 179 331
 ■ Prodám zahradu s chatkou v 

obci Milá. Klidná lokalita, 748 m2, 
chata je podsklepená, ovocné 
stromy, ořech, krásný výhled na 
České středohoří. Možnost stav-
by rodinného domu. Telefon: 702 
179 331

 ■ Koupím byt na Meziboří. Tele-
fon: 737 261 941

 ■ Prodám byt 2+1, OV, 58 m2,  
1. patro cihlového domu s balko-
nem, Mozartova ulice. Byt je po 
celkové rekonstrukci, původní 
kuchyňská linka, šatna, komora, 
koupelna a WC (obklady, dlažba, 
luxfery), podhledové úložné pro-

story na chodbě, v koupelně a na 
WC. Nové omítky. Bezpečnostní 
dveře. Cena dohodou. Telefon: 702 
710 510
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

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

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

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

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

03_satelitni nos_2019  16.1.19  13:27  Stránka 1

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

 ■ Nabízím prostor  
k pronájmu pro lékař-

skou ordinaci ve zdravot-
ním středisku U Zámec-

kého parku 949, Litvínov, 
(vedle finančního úřadu). 
Prostor v 1. patře, zázemí 

– čekárna, WC, 100 m2. 
Více informací na tel:  

606 555 366.

Thajská velvyslankyně se ús-
teckého hejtmana dotazovala 
například i na největší zajíma-
vosti v  kraji nebo na spoluprá-
ci se Saskem. Hejtman jí při je-
jím zájmu o České Švýcarsko 
vyprávěl i o projížďce na lodič-
kách v soutěskách v Hřensku či 
o nově získaném zápisu hornic-
ké krajiny na seznam Unesco 
a nabídl při další návštěvě vel-
vyslankyně zajistit nejen tento 
zážitek, ale také například pro-
hlídku dubského porcelánu, 
o který projevila velký zájem. 

„Pane hejtmane z vašeho skvělé-
ho vyprávění nyní vidím, že váš 
kraj má téměř vše. Je vidět, že jste 
velmi rozmanitý kraj. Nádherná 
historie, nově i památka na se-
znamu světového dědictví, krás-
ná příroda, pěstujete víno a vaří 
se zde pivo. A nejste ani tak dale-
ko od hlavního města. Ráda bych 
se zapojila ještě do větší propaga-
ce vašeho kraje. Určitě se nevidí-
me naposledy,“ uvedla. Hejtman 
mimo jiné představil velvyslan-
kyni časopis Brána do Čech, 
který ji velmi zaujal.           (nov)

Hejtman překvapil velvyslankyni  
granátky a cibulákem

Hejtman věnoval velvyslankyni šperk s českým granátem a cibulák z 
dubské porcelánky.

Účastníky přivítal první ná-
městek hejtmana Martin Kli-
ka. Zástupci Ústeckého kra-
je, ministerstva financí a prů-
myslu a obchodu informovali  
obce o realizovaných projek-
tech a čerpání finančních pro-

středků. Představily se  projek-
ty z  Mostecka, Chomutovska, 
Teplicka a Ústecka, které se už 
v  rámci ekomiliard dokončily. 
Zástupci obou ministerstev in-
formovali o plánované již 4. ak-
tualizaci koncepce, kdy se bu-

de zjišťovat stav připravenos-
ti jednotlivých projektů. Obce 
dostanou možnost zařadit do 
Koncepce nové projekty zamě-
řené na revitalizaci území zasa-
ženého v minulosti těžbou hně-
dého uhlí. 

Odbor strategie, přípravy 
a realizace projektů poskytu-
je obcím metodickou  podporu 
při přípravě projektů a žádos-
ti o jejich úhradu. Kontaktními 
osobami jsou:   Ing. Iva Tome-
šová, tomesova.i@kr-ustecky.cz, 
475 657 734 a Ing. Zdeńka Re-
háková  rehakova.z@kr-ustecky.
cz, 475 657 536. 

(nov)

Náměstek Klika jednal s postiženými obcemi

Oslavit konec žní dorazil ta-
ké ministr zemědělství a rodák 
ze Žatce Miroslav Toman, hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, radní pro zeměděl-
ství, životní prostředí a venkov 
Jitka Sachetová, náměstek hejt-
mana Stanislav Rybák a staros-
tové okolních obcí. „Chtěl bych 
poděkovat zemědělcům za jejich 
náročnou práci. Dožínky pro ně 
představují vyústění jedné eta-
py. Všechny bych chtěl pak vy-
zvat k podpoře našich zeměděl-

ců tím, abychom kupovali jejich 
české výrobky. Jsou to kvalitní 
produkty,“ uvedl na slavnost-
ním zahájení hejtman Bubení-
ček. Bohatý program, kterým 
provázel moderátor Petr Voj-
nar, probíhal kromě hlavní scé-
ny také v zámeckém parku a na 
fotbalovém hřišti. Návštěvní-
ci měli možnost prohlédnout si 
zemědělskou techniku - jak tu 
historickou, tak i tu moderní 
a ochutnat regionální potravi-
ny přímo od pěstitelů a výrob-

ců. O zábavu se postaral Petr 
Martinák se svojí show, Michal 

Tučný revival či Ilona Csáko-
vá.                                       (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – Vůbec poprvé do Ústeckého kraje zavítala vel-
vyslankyně Thajského království Ureerat Chareontoh. Při setkání 
s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem hovořila na-
příklad o touze zavítat do našeho kraje znovu na víkendovou ná-
vštěvu Českého Švýcarska i snaze více propagovat náš region v její 
rodné zemi. 

ÚSTECKÝ KRAJ - Na krajském úřade proběhlo setkání se zástupci obcí zařazených do Koncepce řešení 
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, tedy z takzvaných 
vládních ekomiliard. 

Krajské dožínky byly přehlídkou zemědělců
ÚSTECKÝ KRAJ  - Výstava zemědělství, zemědělské techniky, řeme-
sel a regionálních výrobků z Ústeckého kraje. To vše nabídla tradič-
ní oslava konce sklizně – XII. Krajské dožínky v Peruci na Lounsku. Ty 
jsou každoročním svátkem všech zemědělců. 

Oslavit konec žní přišel i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
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Verva přivítá na 
úvod silnou Kometu

Pátek 13. září je termín 
pro zahajovací kolo nového 
ročníku hokejové Tipsport 
extraligy. HC Verva Litvínov 
v něm nastoupí na domácím 
ledě Zimního stadionu Ivana 
Hlinky v  Litvínově, kde od 
17.30 hodin přivítá silný ce-
lek Komety Brno. 

Souš stále drží 
druhé místo

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizní skupině B, ce-
lek Baníku Souš, si stále dr-
ží druhé místo v tabulce. To 
potvrdil výhrou v  domácím 
utkání 2:1 nad Brandýsem. 
V  sobotu zajíždí k  dalšímu 
utkání do České Lípy. 

MFK zatím bez  
ztráty kytičky

Od začátku nového roční-
ku krajského přeboru v  ko-
pané dospělých zatím neoku-
sil hořkost porážky Mostec-
ký FK. Po  pěti odehraných 
kolech je zatím stoprocent-
ní a s 15 body vede tabulku. 

Hornímu Jiřetínu  
se zatím nedaří

Druhý zástupce Mostecka 
v krajském přeboru, tým So-
kola Horní Jiřetín, má opač-
né starosti než mostecký FK. 
Po pěti kolech totiž nemá na 
svém kontě ani bod a krčí se 
u samotného dna tabulky. 
V  sobotu zajíždí k  dalšímu 
utkání do Brné.

Mostečtí Lvi míří  
do Trutnova

Druholigový tým hokejis-
tů Mostečtí Lvi se po úvod-
ním středečním utkání nové-
ho ročníku s  Jabloncem vy-
dá k dalšímu duelu za svým 
soupeřem. V  sobotu 14. zá-
ří mužstvo vyráží do Trut-
nova, kde se představí od  
18.00 hodin.

Chystá se pět  
týden hokeje

Tradiční náborová ak-
ce mladých adeptů hokeje 
se chystá také letos. V Mos-
tě se nábor uskuteční v úterý  
24. září od 17.00 hodin na 
zimním stadionu.

Týden hokeje také 
v Litvínově

Nábory mladých hoke-
jistů v  rámci Týdne hoke-
je se uskuteční také v  Litví-
nově. Na led ZS Ivana Hlin-
ky jsou rodiče s mladými zá-
jemci zváni ve středu 25. září 
od 16.30 hodin.             (jak)

Mistrovství ČR v kickboxu
MOST - Ve sportovním areálu v Albrechtické ulici v Mostě se v sobo-
tu 21. září uskuteční mistrovství republiky v kickboxingu s meziná-
rodní účastí. 

Akci pořádá ČAAK ve spolupráci s SK Leon a Kung-fu cent-
rem.  Uzávěrka přihlášek je 19. září ve 24 hodin. Registrace na 
adrese:  https://smoothcomp.com/en/event/2447. Turnaj proběh-
ne v kategoriích děti, žáci a junioři. Zúčastnit se mohou amaté-
ři všech organizací a stylů. Povinné jsou chrániče předepsané pro 
jednotlivé kategorie a podepsaný revers.

Řád strážců koruny a me-
če krále železného a zlatého od-
mění pohárem vítěze vybraných 
kategorií:

 � Kick Light Open
 � Light Contact Open
 � Point Fighting Open
 � Nejtechničtější žák
 � Nejtechničtější junior

Začátek turnaje je v 10 hodin. (nov)

MOST - Bezplatné dopravní be-
sedy nabízí řidičům a řidičkám 
ve věku 65 a více let mostecký 
autodrom. Účastníci besed se 
mohou těšit i na zpestření v po-
době exkurze do startovní věže 
velkého závodního okruhu au-
todromu s výkladem průvodce.

Zájemců se v  učebně admi-
nistrativní budovy polygonu 
ujme zkušený instruktor kurzů 
bezpečné jízdy. První besedy se 
uskuteční 18. a 24. září a 3. říj-
na. Počet účastníků je omeze-
ný, s  rezervací termínu by pro-
to nikdo neměl váhat. Přihláš-
ky autodrom přijímá na tel. č. 
727  975 873 nebo na e-mailo-
vé adrese pribylova@autodrom-
-most.cz.  „Povíme si, jak při-
pravit sebe a vůz na cestu ne-
bo jakým způsobem se vytváří 
takzvaná záchranná ulička pro 
sanity, policejní a hasičské vozy. 
Upozorním také na povinnou lé-
kařskou prohlídku a na skuteč-
nost, že potvrzení o vyhovujícím 

zdravotním stavu musí mít kaž-
dý řidič starší 65 let u sebe ve vo-
ze. V opačném případě jim hro-
zí vysoká pokuta a trestné body. 
Vítaným zpestřením bude jistě 
i prezentace věnovaná cyklistům. 
Vitálních seniorů na kolech vídá-
me stále více,“ upřesnil vedou-
cí instruktor autodromu Marek 
Kohoutek.

Účastníci besed se v rámci 
besedy podívají i do startovní 

věže. „Prostory věže včetně ne-
dávno zmodernizovaného dis-
pečinku nejsou běžným návštěv-
níkům přístupné. Průvodce ta-
ké rád zodpoví veškeré zvídavé 
dotazy. Prohlídku, stejně jako 
besedy, mají navíc senioři zce-
la zdarma,“ upřesnila evento-
vá manažerka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Pavla Přibylová. 

(nov)

Bezplatné dopravní besedy  
zpestří prohlídka startovní věže

„Před zápasem jsme si řekli, 
že budeme hrát to, co včera. Hra-
je se od nuly a my budeme tahat 
jak nejvíc to půjde a budeme če-
kat, kdy se soupeř zlomí. Na za-
čátku byla hra zase celkem vy-
rovnaná, pak soupeřkám pod-
le mne začaly trochu docházet 
síly, my toho využili a vytvoři-
li si náskok. Do druhé půle jsme 
šli s tím, že do toho zase musí-
me vlétnout naplno. Pak nám 
sice trochu nevyšel útok, udě-
lali jsme dost technických chyb 
a soupeř toho díky svým zkuše-
nějším hráčkám využil a dotá-
hl se. My ale věřili, že to dotáh-
neme do úspěšného konce a po-
vedlo se. Je to obrovský úspěch, 
hrát Ligu mistrů si přeje každá 
hráčka a já jsem moc ráda, že 
se nám to v Mostě povedlo a spl-
nil se nám sen,“ řekla po utká-
ní Alica Kostelná, která se po 
dlouhodobé absenci způsobené 
zraněním opět vrátila do sesta-
vy Černých andělů. 

„Pro mne je to vrchol mé do-
savadní trenérské kariéry. V Ně-

mecku, kde jsem také trénoval 
ženy, jsme také dosáhli hezkých 
úspěchů, ale tohle je pro mě za-
tím nejvíc. Je to ale hlavně dí-
ky děvčatům, která chtějí, bě-
hají, makají na sobě na trénin-
cích. Měli jsme před tímto tur-
najem strašně těžkou a krátkou 
přípravu, ale děvčata to zvlád-
la naprosto skvěle,“ svěřil se po 
skončení zápasu trenér mos-
teckých házenkářek Jiří Tan-
coš. „Fanoušci byli ohromní, by-
lo úplně cítit, jak publikum že-
ne hráčky dopředu a holky to ta-
ké cítily. Myslím, že se divákům 
také odměnily svou hrou. Maxi-
málně rychlá hra, rychlé zakon-
čení, velké nasazení, to je to, co 
chce publikum vidět, nikdo ne-
chce koukat na to, jak hráčky 
chodí po hřišti,“ vysekl trenér 
poklonu skvělému mostecké-
mu publiku. 

Na Mostečanky ve snové 
soutěži čeká ve skupině D ma-
ďarský veleklub a trojnásob-
ný vítěz Ligy mistrů Györi. „To 
je, jako když ve fotbale přijede 

Barcelona,“ glosovala mostec-
ká brankářka Dominika Müll-
nerová. Andělé se pak utka-
jí ještě se švédským Sävehofem 
a slovinským Mercatorem. Hrát 
se ale bude na chomutovském 
zimním stadionu, protože mos-
tecká hala přísným regulím vr-
cholné evropské soutěže nevy-
hovuje.

Program skupiny D Ligy mistrů: 
6. října: Györi Audi ETO KC - 
IK Sävehof, RK Krim Mercator - 
DHK Baník Most. 
11. - 13. října: DHK Baník Most - 
Györi Audi ETO KC, IK Sävehof 
- RK Krim Mercator. 
18. - 20. října: DHK Baník Most - 
IK Sävehof.  
19. října: RK Krim Mercator - 

Györi Audi ETO KC. 
2. listopadu: IK Sävehof - DHK 
Baník Most, Györi Audi ETO KC 
- RK Krim Mercator. 
8. - 10. listopadu: DHK Baník 
Most - RK Krim Mercator, IK 
Sävehof - Györi Audi ETO KC. 
17. listopadu: Györi Audi ETO 
KC - DHK Baník Most, RK Krim 
Mercator - IK Sävehof.          (jak)

Černí andělé si poprvé v historii zahrají Ligu mistrů
MOST - Sen o účasti v Lize mistrů se mosteckým házenkářkám spl-
nil. Po sobotní výhře nad Rocasou Gran Canaria zvládly úspěšně 
i druhý důležitý krok a v nedělním finále kvalifikačního turnaje po-
razily turecký tým Kastamonu 35:33 (20:13). 

Brno do letošní sezony vstou-
pilo stejně suverénně, jako tu 
předešlou končilo a do Mostu, 
jehož dvě úvodní utkání byla 
odložena, přijelo již se dvěma 
výhrami a šesti body na svém 
kontě. Pro Severočechy se te-
dy jednalo o mimořádně tvr-
dý start do nového ročníku. 
Přesto Most věřil ve své kvality 
a do utkání vyslal silnou sesta-
vu: Bíro - Aschenbrenner, Bo-
zalija Said, Kasal, Levý, Macko, 
Pátek, Popelka a Vávra. 

Skvěle šlapající Brno není 
nuceno do svého týmu nijak 
výrazněji zasahovat a na sever 
Čech tak dorazila samá prově-
řená jména jejich soupisky: Zá-
leský - Cenek, Doubravský, Kli-
meš, Levčík, Macko, Moučka, 

Presl, Prokeš a Zezula. Kuriozi-
tou obou sestav pak byla sku-
tečnost, že v obou týmech vy-
běhli na hřiště hráči se jménem 
David Macko, a navíc ještě oba 
s jedenáctkou na zádech. Byli to 
zároveň tito dva hráči, kteří na-
konec do vývoje zápasu velmi 
výrazně promluvili. 

Jako první zaúřadoval mos-
tecký David Macko. Během pěti 
minut dokázal dvakrát skórovat 
(asistence Levý a Pátek), čímž 
snížil náskok hostí, a vyrovná-
vací gól sám připravil pro skó-
rujícího Pátka. Rázem byl stav 
utkání 3:3 a domácí byli zpět 
v zápase. Zrovna v době, kdy 
ale mohli využít tuto psycholo-
gickou výhodu a otřesené hos-
ty dorazit, zaúřadoval i hostující 

David Macko, který dorazil po-
kus Milana Klimeše a vsítil ví-
tězný gól. Na konečném stavu 
3:4 se již přes mohutný závěreč-
ný tlak domácích už nic nezmě-
nilo. Most tak sice padl, ale jen 
těsně, a navíc po opravdu mi-
mořádném výkonu. 

„Sice máme prázdné ruce, ale 
přesto musím klukům vyseknout 
poklonu. To, jak v některých fá-
zích utkání i přehrávali úřadu-
jící mistry, si skutečně zaslouží 
pochvalu. Sami hráči to vnímají 
a nálada v kabině po zápase by-
la tentokrát mnohem optimistič-
tější než jindy, kdy padneme po 
nějakém odevzdaném apatic-
kém výkonu. Pokud bychom do-
kázali celou sezonu hrát takto, 
tak bych se o medailová umístě-
ní nebál,“ ohlédl se za zápasem 
mostecký trenér Vojtěch Ben-
da. Most tedy nastoupí ke své-
mu dalšímu zápasu v neděli  
15. 9. 2019 v 19:00 v Praze. 

(jan, jak)

Most doma jen těsně podlehl  
úřadujícím mistrům z Brna

MOST – V neděli nastoupil výběr Mostu ke svému prvnímu zápasu 
nové sezony celostátní Superligy malého fotbalu. Na svém domá-
cím hřišti 11. ZŠ přivítal úřadující mistry z Brna a byl-li divákům před 
zápasem slibován špičkový malý fotbal, tak je třeba říct, že se ho 
dočkali měrou vrchovatou. 

Jarůšek chce v Litvínově  
vybojovat delší angažmá

LITVÍNOV - Útočnou posilou extraligového HC Verva Litvínov se stal 
bývalý reprezentant Richard Jarůšek. Osmadvacetiletý forvard přišel 
z pražské Sparty na měsíční zkoušku. 

„Trénoval jsem s juniorkou na Spartě a čekal jsem, co se naskytne. Měl 
jsem rozjednaných víc týmů, ale vždycky to na něčem selhalo, Sparta si 
diktovala podmínky. Jsem rád, že jdu do Litvínova a mám konečně kde 
hrát,“ vysvětlil Jarůšek. „S juniory jsme měli i třífázové tréninky, takže 
nějak připravený jsem. Zápasy ale dají hráči víc, bohužel jsem žádný ne-
hrál,“ dodal. A co očekává od svého působení v Litvínově?

„S trenéry jsem mluvil a vím, co po mně chtějí. Pro Litvínov chci být co 
nejvíce platný. Budu se to snažit plnit a hrát svoji hru. Za ten měsíc se bu-
du chtít ukázat a uvidíme co dál,“ doplnil. V měsíční zkoušce je i mož-
né další setrvání Jarůška v žluto – černém dresu. 

„Určitě bych byl rád, kdybych tady prodloužil smlouvu. Dohodlo se to 
takhle na měsíc a je jen na mně, abych podal co nejlepší výkony a makal. 
Ve Spartě už jsem moc nehrál a nedostával takový čas na ledě, ale nechci 
se na to vymlouvat. Musím si sám říct o delší angažmá,“ uzavřel důraz-
ný útočník. V přípravném utkání proti Ústí nad Labem se Jarůšek hned 
uvedl úvodním gólem zápasu. Extraliga startuje v pátek 13. září.    (jak)

Litvínovu na měsíc vypomůže  
obránce Trončinský

LITVÍNOV - Verva řeší marodku v obranných řadách angažováním 
obránce Marka Trončinského, který se na severu Čech dohodl na mě-
síčním působení. Ústecký rodák v Litvínově působil už v loňské sezo-
ně, kdy byl součástí výměny s Pardubicemi za Mathiase Porselanda. 

Ofenzivní obránce Marek Trončinský v minulé sezoně odehrál 
za Vervu 21 utkání s bilancí 3 gólů a 9 asistencí. Poté se vrátil zpět 
do Pardubic, kde měl platnou smlouvu. Na začátek nového ročníku  
Tipsport extraligy se vrací zpět do Podkrušnohoří, kde bude zatím 
měsíc vypomáhat litvínovské obraně, která řeší problémy s marod-
kou. „Angažování obránce Trončinského nás přimělo z důvodu zraně-
ní obránců Šticha a Šestáka. Blíží se nám start sezony a víme, co mů-
žeme od Marka očekávat, tak jsme se dohodli zatím na měsíčním pů-
sobení v našem týmu,“ vysvětlil příchod ofenzivního obránce gene-
rální ředitel klubu Jiří Šlégr.                                                            (jak)
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KRUŠNÉ HORY -  Nastupuje podzim, období, kdy Krušné hory zahalí tajuplné mlhy. Poutník v těchto 
mlhách může velmi snadno potkat vílu Maribylu, vládkyni Krušných hor. Maribyla je patronkou Kruš-
ných hor oficiálně teprve několik let, legenda o Maribyle se ale na české i německé straně Krušných hor 
vypráví už od devatenáctého století. První písemný záznam je z roku 1863. 

Jak to bylo s Maribylou
V lesích mezi Výsluním a Jelení horou stál zámek, jehož majitel měl krásnou dceru jménem Mariby-

la. O její ruku se ucházelo mnoho mladých rytířů z okolí i z dalekých krajů, avšak bez úspěchu, neboť 
ona naklonila své srdce rytíři Vítězslavu z Výsluní. Otec vystrojil okázalou svatbu a mnoho pánů a ry-
tířů na svatbu pozval. Také rytíř Kuneš z Jelení hory, jeden z odmítnutých ctitelů, se dostavil, ovšem ne 
s čistým srdcem, myslel jen na pomstu. Příležitost k činu mu dal turnaj, uspořádaný na počest novo-
manželů. Kuneš se úmyslně střetl se svým bývalým sokem, rytířská hra se obrátila v krvavý boj a skon-
čila smrtí rytíře z Výsluní. Nešťastná nevěsta se vrhla na mrtvé tělo a bolestně zvedajíc své ruce svola-
la hroznou kletbu na vražedníka svého štěstí, jemuž se ve zmatku podařilo uprchnout. Neušel kletbě, 
zdvihla se strašná bouře, při rachotu hromů se otřásaly základní zdi hradu na Jelení hoře a jeho majitel 
v ohni blesků zahynul. Nešťastná mladá žena chodila s vyhaslýma očima v místech, kde zažila radostné 
a slunné dny a chodí tam ještě dnes. Potká-li poutníka, vyslechne si jeho příběh. Poutníka pak v milos-
ti propustí. Když se jí ale vyprávění nedostane, zahalí hory do husté mlhy, ve které se ztratí ka-
ždý, kdo byl na vyprávění skoupý.

Maribyla má mnoho jmen
Z lidového vyprávění jsou známé tvary jména patronky Krušných hor - Marcipánka, Maří-

bílá a Pupilla. V dnešní době zaznamenáváme tvary Marcebila, Maribyla či Mařebila. V pade-
sátých letech jí lidé říkali Marcela Bílá. Své současné sídlo má dle svědků na hřebení nad Hře-
bečnou. Soška patronky Krušných hor je symbolem také soutěže Krušnohorská NEJ. Prvním 
vítězem zvolili turisté hlasováním na sociálních sítích teplické Thermálium. Termální vodou 
z úpatí Krušných hor bude také soška Maribyly pokřtěna a jako symbol Krušných hor oficiál-
ně uznána sdružením SPO-NA, které spojuje Hospodářskou a sociální radu Mostecka, Desti-
nační agenturu Krušné hory, Okresní hospodářskou komoru Most a Euroregion Krušnohoří. 

Maribyla provází Krušnými horami
Patronku Krušných hor můžete poznat, i když ji při svých toulkách horami nepotkáte. Pří-

běhy, které na svých cestách slýchala i ten o ní, vypráví v cyklu Krušné horory. Krátké fil-
my najdete na www.krusnehorory.cz.                                                                                       (ink)

V Krušných horách se toulá tajemná Maribyla

www.branadocech .cz


