
T Ý D E N Í K  M O S T E C K A

č í s l o  4 1  |  1 1 .  ř í j n a  2 0 1 9  |  r o č n í k  2 2   c e n a  8   K č

 � TANEČNÍ ODPOLEDNE 

MOST – V hotelu Cascade za-

hraje 16. října od 16 do 19 ho-

din k tanci i poslechu Coun-

try Karolína. Akci financuje 

město Most, vstupné je zdar-

ma.

 � DEN SENIORŮ 

MOST - Městská knihov-

na Most připravila 16. 10. od 

13 hodin pro seniory soutě-

že, literární kvízy a různé hry. 

Třešničkou „na dortu“ je Ro-

ládování - soutěž o nejlepší 

dobrotu ve tvaru rolády. 

 � KNIHOVNA NA LEDĚ 

LITVÍNOV – Městská knihov-

na Litvínov připravila 15. 10. 

od 14 do 17 hodin pro dět-

ské čtenáře i neregistrované 

děti soutěže, výrobu a výsta-

vu zaměřenou na litvínovský 

hokejový klub. 

Vzhedem k tomu, co Chanovští předvádějí v bytech a domech ve „svém“ sídlišti, požadavek agentury na jejich nastěhování do kvalitního bydlení  
v Mostě se jeví jako představa z říše nejbujnější fantazie.

Experti z agentury dále 
město vyzývají, aby chanov-
ským dětem umožnilo volný 
vstup do kina, divadla a zpo-
platněných sportovišť. Aby to-
ho nebylo málo, trasu městské 
autobusové linky má město 
Chanovským upravit tak, aby 
mohli jezdit z Chanova přímo 
do centra města. 

Elaborát Agentury pro soci-
ální začleňování zahrnuje cel-
kem šestnáct oblastí, na které 
se jeho tvůrci zaměřili. Dočítá-
me se v něm řadu zajímavostí. 
Například to, že sídliště vzniklo 
v letech 1976 až 1979 a bylo zde 
třináct panelových domů. Jed-
noduše řečeno, za čtyřicet let 
stihlo zdejší obyvatelstvo do-
sáhnout toho, co se „běžné“ po-
pulaci nepodaří za několik ge-

nerací. Totální devastace všech 
objektů a vymazání tří z nich 
z mapy Chanova docela. Prav-
dou je (jak ve zprávě zaznívá), 
že většina obyvatel Chanova ži-
je v převážně nevyhovujících 
podmínkách. Nutno však do-
dat, že k obrazu svému si pod-
mínky v Chanově jeho usedlíci 
„upravili“ sami. 

Případ Chanova je sice speci-
fický, nicméně i jeho obyvatelé 
žijí velmi specifickým životem, 
který v poslední době začíná 
tvrdě dopadat na kvalitu života 
lidí v Mostě. Zatímco mostecká 
radnice se snaží Chanov udržet 
při životě a činí řadu opatře-
ní, aby se ze sídliště nestala pro 
Most „časovaná bomba“, agen-
tura snahy mosteckých politiků 
zřejmě vidí jinak. 

Agentura vyzývá mosteckou radnici
Zaplaťte Chanovským přestěhování do Mostu  

a dejte jim vstupenky do kina zdarma!
MOST – Na mosteckou radnici doputovala obsáhlá zpráva o sídlišti 
Chanov. Autorem není nikdo jiný, než Agentura pro sociální začle-
ňování. Politikům našeho města doporučuje zakonzervovat Chanov 
a jeho obyvatelům vyplatit mimořádný finanční příspěvek, aby se 
mohli přestěhovat do kvalitního bydlení v Mostě. 
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Ben Cristovao v Citadele
25. října od 20 hodin na Společenském sále KD Citadela

Předskokan od 19 hodin  DJ Jorge Naipes
Vstupné: 490 Kč

Vstupenky již nyní k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti  
TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách  

www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.

Po koncertě následuje v Café baru Citadela After párty s DJ Jorge Naipesem. Litví-
novský rodák je členem žateckého Back in Times labelu. DJingu se věnuje od roku 

2011. Hraje převážně černou muziku, hip hop, rap, trap, funky a věnuje se scratchin-
gu a turntablismu. Na rádiu Spin live hrál sety, ale zahrál si i na festivalu Votvírák a 3x 
na hip hop kempu. V Praze hrával v klubech – Akropolis, La Loca, Futurum. Je koncert-

ní DJ žateckého PJe, se kterým má několik spoluprácí. Jako předskokan si záhral po 
boku jmen jako je DJ Wich, Kontrafakt, Paulie Garand, Ektor, Yzomandias, PIL C atd.

TRIKOLORA JEDE!
A dorazila na Mostecko

MOST – Na seznamovací tour „Trikolora jede“ vyrazil začátkem to-
hoto týdne po městech a obcích Mostecka předseda politického 
hnutí TRIKOLORA Václav Klaus mladší. Jedna ze zastávek Trikolora 
týmu byla i v sídlišti Chanov. 

Václav Klaus podle svých slov nepřijel nic slibovat, ale předsta-
vit politické hnutí Trikolora, které vzniklo před letními prázdnina-
mi a jehož je od 28. října předsedou. „Nejhorší věc, kterou vám ně-
kdo může říct, je: jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct. My jsme to 
sem nepřijeli spasit, chtěli bychom se takto hlavně seznámit a předsta-
vit, protože nejsme bohatá politická strana a nemáme na to, abychom 
oblepili plakáty celou republiku,“ řekl při zastávce v Chanově Vác-
lav Klaus, který na Mostecko přijel spolu s první místopředsedky-
ní hnutí Zuzanou Majerovou. Po krátké debatě o trápení místních 
s lichváři, exekucemi a s nemožností se kvůli nim nechat zaměst-
nat,  svým sdělením Václava Klause viditelně  překvapil František 
Nistor z tamního občanského sdružení Aver Roma: „Romskou ko-
munitu neničí stát, ani sociální systém, ani nezaměstnanost. Romskou 
komunitu ničí romobyznys a neziskové organizace, které jen potře-
bují čerpat další a další peníze, aby měly z čeho žít,“ řekl naprosto 
bez skrupulí František Nistor. Překvapený předseda Trikolory pou-
ze konstatoval: „Věděl jsem, že to tak je, ale že právě tady uslyším slo-
vo romobyznys a to, že vám nejvíc škodí neziskovky, to jsem nečekal!“

V rámci úterní tour se Václav Klaus a Zuzana Majerová setkali 
i s občany Litvínova, Lomu, Mariánských Radčic, Braňan, Želenic, 
Lužic, Patokryjí a Mostu. Tady svou seznamovací cestu uzavřeli de-
batou s lidmi v hotelu Cascade.                                                     (nov)

Jedna ze zastávek TRIKOLORA tour byla i v chanovském sídlišti.
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Vstupenky na „dračí ples“
jsou už v prodeji

MOST - V Turistickém informačním centru vedle mostecké-
ho magistrátu jsou již k zakoupení  vstupenky na 1. barevný ples 
dračích lodí. Ten se uskuteční 18. ledna 2020 od 19 hodin v Repre. 
Vstupné: VIP vstupenka - zóna galerie: 1 490 Kč, velký sál - sezení: 
690 Kč, velký sál - stání: 390 Kč.                                                    (nov)

„Trocha pohody“ v divadle 
MOST – Do Městského diva-
dla v Mostě zavítá výstava  
mosteckého malíře Eduarda 
Bárty „Trocha pohody.“    Ver-
nisáž proběhne v pátek  
25. 10. v 17 hod. Výstava bude 
otevřena do konce prosince. 

Vstup na výstavu bude 
možný především v době do-
bě divadelních představe-
ní (i bez zakoupené vstupen-
ky). V jiném čase po dohodě 
s  pokladnou-obchodním od-
dělením divadla nebo přímo 
s autorem.  Eduard Bárta vy-
stavuje v Mostě po 11 letech 
( s výjimkou jednodenní vý-
stavy v kostele sv. Ducha).  Na 
výstavě budou k vidění no-
vé obrazy , které nebyly před-
staveny na letošních výsta-
vách v Kadani a v Chomuto-
vě, včetně monumentálního 
obrazu s tématem současné-
ho Mostecka.                   (nov)

Jak na Ligu mistryň? 
MOST - Jak na Ligu mistryň mosteckých házenkářek DHK Baník Most 
- Černí andělé? Vstupenku si už můžete  zarezervovat.

Utkání se hraje v neděli 13. října od 19 hodin v Rocknet Aréně 
Chomutov (zimní stadion), která splňuje požadavky řídicího orgá-
nu soutěže. Vstupenky stojí 150 Kč a 75 Kč ke stání. Neprodávají se 
na konkrétní místa, ale po diváckých sektorech. Předprodejní mís-
ta: recepce sportovní haly v Mostě a Fanshop Pirátů Chomutov v OC 
Central Chomutov. Rezervace je možná  také prostřednictvím e-mai-
lu: choteborska@dhk-banikmost.cz. Na každého, kdo si přijde kou-
pit vstupenku do mostecké sportovní haly, čeká překvapení.        (nov)

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

MOST – Město Most komuni-
kuje už  měsíc s občany pomo-
cí aplikace Mobilní rozhlas. Do-
sud se do této aplikace zaregis-
trovalo na 2 050 uživatelů. 

Kdo chce využívat služby 
Mobilního rozhlasu, musí se 
nejprve zdarma zaregistrovat. 
Do mobilu pak budou pravi-
delně chodit informace o kul-
turních a sportovních událos-
tech pořádaných v Mostě, jed-
nou týdně elektronický zpravo-
daj s tím nejdůležitějším, co se 
ve městě děje,  informace o od-
stávkách, dopravních uzavír-
kách nebo krizové informace.

Aplikace navíc umožňu-
je oboustrannou komunika-
ci, proto lidé jejím prostřed-
nictvím hlásí městu nejrůz-
nější závady, nepořádek, čer-
né skládky a další. „Vítáme pře-
devším informace o poničeném 
městském mobiliáři, tedy rozbi-
tých odpadkových koších, lavič-
kách nebo atrakcích na dětských 
hřištích. Těch je po městě hodně 
a není v našich silách provádět 
denně jejich kontrolu,“ uvedla 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Klára Vydrová. Při zadávání 
podnětů by oznamovatelé měli 

co nejpřesněji určovat polohu. 
„Na mobilním telefonu je pro-
to vhodné mít zapnutou službu 
GPS, což nám usnadní práci při 
identifikaci daného místa či ob-
jektu,“ radí mluvčí. 

Podněty přes Mobilní rozhlas 
zaznamenávají například tech-
nické služby. „Na podněty od 
občanů reaguje město. Technické 
služby jsou třetí stranou, která 
poskytuje součinnost. Podněty, 
které se týkají například poško-
zeného mobiliáře, nepořádku, 
černé skládky apod. zařadíme do 
svých harmonogramů, protože 
ne vše se dá udělat hned. Někte-
ré záležitosti se odstraňují v řá-
du hodin, dnů, ale i déle,“ vy-
světluje ředitel technických slu-
žeb Václav Zahradníček. Ohlá-
šené závady se ale technické 
služby snaží vyřešit co nejrych-
leji. „Pokud máme volné kapaci-
ty, tak se snažíme tyto záležitosti 
řešit přednostně,“ ujišťuje ředi-
tel. Aplikace umožňuje snadný 
přístup a uživatelský komfort 
k  podání podnětu nebo k zís-
kání informace. „I pro nás je to 
snazší, protože se krátí okamžik 
od doby zjištění závady po její 
vyřešení. Technické služby mají 

pro řešení podnětů sice bezplat-
nou linku, ale Mobilní rozhlas je 
efektivnější a pro občany kom-
fortnější. Není potřeba, aby slo-
žitě hledali a zjišťovali telefonní 
linku, nebo třeba vyplňovali for-

mulář apod.,“ podotkl ředitel. 
Předčasné obavy, že se po zave-
dení nové služby podněty naku-
pí a nebude možné stíhat jejich 
řešení, se podle ředitele  nena-
plnily.                                    (sol) 

Mobilní rozhlas využívá už 
přes dva tisíce obyvatel

MoBilní rozhlas rozdává Ceny
Každý tisící zaregistrovaný uživatel v mobilní aplikaci 
Mobilní rozhlas vyhrává od města Most hodnotný dárek 
– divadelní předplatné, lístky do kina, vstupenky na za-
jímavé kulturní nebo sportovní akce, relaxační vstupen-
ku na Aquadrom, nabitou čipovou kartu na MHD a další. 
Proto neváhejte a registrujte se zdarma!

Registrovat se můžete na webových stránkách www.mesto-most.mo-
bilnirozhlas.cz  po stažení aplikace Mobilní rozhlas, kterou najdete v te-
lefonu s Androidem i systémem iOS.

Provoz mobilního kluziště 
se spustí již v  listopadu, pokud 
to dovolí klimatické podmín-
ky (teplota do +15 °C). „Rozhod-
li jsme se letos kluziště do parku 
umístit už dříve než až před Váno-
cemi. Lidé jsou natěšení už teď na 
podzim a naopak v únoru se za-
čínají nalaďovat jarně. Kluziště se 
otevře návazně s uzavřením FUN 
parku,“ vysvětlil ředitel Sportovní 
haly Most Petr Formánek. Provoz 
ledové plochy se předpokládá do 
konce ledna příštího roku.

Kdo nebude mít brusle vlastní, 
může si je zde opět zapůjčit stejně 

loni. Za půjčení bruslí zaplatíte 
padesát korun. Pouze ale s vrat-
nou zálohou ve výši pěti set ko-
run. U kluziště bude k dispozici 
kromě půjčovny bruslí také ob-
čerstvení a zázemí pro bruslaře.  
„Zachováme i otevírací dobu klu-
ziště, která se nám osvědčila, pro-
dloužená pak bude v  době svát-
ků,“ doplnil ještě ředitel sportov-
ní haly. 

Dopoledne bude ledová plo-
cha určena zdarma pro školy 
z  celého okresu a také pro ma-
teřinky. Odpoledne až do večer-
ních hodin pak pro širokou veřej-

nost. Ve všední dny si může ve-
řejnost zabruslit vždy od 14 – 18 
hodin, v sobotu, neděli a o svátky 
pak od 10 do 18 hodin. Zcela jiná 
bude otevírací doba o vánočních 
svátcích. Na Nový rok pak bude 
kluziště zavřeno.   

V loňské sezoně navštívilo le-
dovou plochu více než 10 tisíc 
bruslařů. „Park se hodně zvedl 
a návštěvnost je zde hojná, ať už 
se to týká letní nebo zimní sezony, 
proto se loni i prodlužoval provoz 
kluziště,“ podotkl dále ředitel.

Obsluha ledové plochy tu letos 
bude mít vylepšené zázemí. „Pro 
zimní sezonu oceníme zateple-
né domky, které tu slouží jako zá-
zemí pro naše zaměstnance. Jsou 
tu v kuse tři měsíce, a až nastane 
chladné počasí, tak už tu budou 

přijatelné podmínky,“ pochvalu-
je si Petr Formánek. Návštěvníci 
kluziště by měli také přivítat no-
vé uzamykatelné skříňky. „Nové 
skříňky budou sloužit na úschovu 
věcí, například na boty a podobně. 
Obdobné skříňky necháme v příš-
tí sezoně instalovat i do FUN par-
ku,“ prozradil ředitel Formánek. 
Po skříňkách byla ze strany veřej-
nosti velká poptávka a sportovní 
hala přáním vyšla vstříc.  

Co se týče cen, oproti loňské 
sezóně došlo k  jejich úpravě. Za 
jednorázový, časově neomezený 
vstup zaplatí dospělý 40 korun, 
dítě 30 korun a rodinné vstup-
né bude činit 100 korun (maxi-
málně 2 dospělí + 2 děti). Osoby 
ZTP a senioři budou mít bruslení 
zdarma.                                     (sol)

Bruslit u magistrátu se začne co nevidět
MOST – Mobilní ledové kluziště se stěhuje do parku k magistrátu už 
od začátku listopadu. Letos se rozhodla Sportovní hala Most umožnit 
příznivcům ledového ostří radovánky dříve než v předchozích sezó-
nách. Letos se tu také mohou návštěvníci těšit na příjemné novinky.    

MOST - V hodinách pr-
vouky se žáci základ-
ních škol  učí poznávat 
své město. Při této pří-
ležitosti mohou školáci 
vidět i „zákulisí“ mos-
teckého magistrátu.  

Žáci třetí třídy ze 
základní školy v uli-
ci V. Talicha navštívili 
v rámci výuky  mostec-
ký magistrát. Prohléd-
li si, jak vypadá  obřad-
ní síň a zasedací míst-
nost, kde se pravidelně 
scházejí městští radní. 
Tam měli jedinečnou 
možnost podívat se na 
městské právo, insignii 
a klíč od města a také 
se posadit ke kulatému 
stolu na křesla mostec-
kých konšelů. Setkali se 
také s náměstkyní pri-
mátora Markétou Sta-
rou. Exkurze s prohlíd-
kou městských insignií, 
primátorské kancelá-
ře a dalších zajímavos-
tí umožňuje mostec-
ký magistrát už řadu let 
a mezi školáky jsou ob-
líbené.                                   

(nov)

Jak vypadá městské právo?
Posadit se na místa konšelů a podržet 

si městské právo je pro děti zážitek.

Tak vypadá primátorský řetěz…
Náměstkyně primátora Markéta Stará 
dětem ukázala, jak vypadá klíč od města.
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Mezi soutěžícími bude o po-
stup bojovat dívčí taneční sku-
pina z TSKH s choreografií na-
zvanou Noc v muzeu. „Rozhod-
li jsme se přihlásit, protože  jsme 
slavili s  touto choreografií úspě-
chy na mistrovství Evropy a na 
mistrovství světa. Chtěli jsme ji 
proto představit i v televizi a to-
hle byla skvělá příležitost,“ pro-
zradila majitelka studia Kamila 
Hlaváčiková.  

Na televizní obrazovku se 
mostecké tanečnice musely pro-
bojovat absolvováním několi-
ka castingů. Ty nejdříve proběh-
ly formou videí. „Nejprve jsme 
museli poslat videa, z nichž si te-
levizní štáb vybral choreografii, 
s kterou jsme byli pozváni na cas-
ting v  Mostě. Tím jsme úspěšně 
prošli a poté nás pozvali do prv-
ního natáčecího kola televizního 
pořadu  do Bratislavy,“ informo-
vala Kamila Hlaváčiková. Mos-
tecká taneční skupina má před 
sebou těžký úkol - uspět ve velké 
konkurenci. Bojovat bude nejen 

o přízeň poroty, ale i o diváckou 
sledovanost na internetu, kte-
rá bude mít vliv na další rozho-
dování. „Je to velká televizní sou-
těž a show. Nebude tam jen ná-
še dětská taneční skupina, ale ta-
ké dospělí, zpěváci, artisti a další 
všestranní a talentovaní uměl-
ci,“ podotýká majitelka  studia. 
Pokud bude mít taneční skupi-
na z Mostu úspěch a štěstí, po-
stoupí do tzv. Velkého třesku. 
Tady se bude dál rozhodovat, 
kteří soutěžící postoupí do už-
šího síta. O případném postupu 
by se měli dozvědět v listopadu.  
„Televizní soutěž jsme nikdy ne-
zkoušeli. Slíbila jsem dětem, kte-
ré hodně mluvily o tom, že by do 
toho chtěly jít, když přivezou me-
daile, do soutěže se přihlásíme. 
Děvčata, která jsou ve věku od  
10 až 15 let, jsou mistryně Evropy 
i světa ve své kategorii. Nevěnují 
se  jen jednomu tanečnímu stylu. 
Věřím, že bychom mohli zabodo-
vat, uvidíme, jak se zadaří,“ do-
dala Kamila Hlaváčiková.    (sol)   

Sledujte mostecké taneční studio 
v show „Česko Slovensko má talent“

MOST – Jedinečnou příležitost ukázat svůj um a schopnosti dosta-
ly tanečnice z  mosteckého Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. 
Vystoupí v populární televizní soutěži Česko Slovensko má talent. 
Pořad se vysílá už tento pátek 11. října od 20.15 hodin na TV Prima.   

Tento pátek 11. října od 20.15 hodin můžete na TV Prima sledovat po-
řad Česko Slovensko má talent, ve kterém bude o přízeň poroty  i divá-
ků bojovat  Mostecké taneční studio Kamily Hlaváčikové. 

Nákup autobusů od pražské-
ho dopravce souvisí s chystanou 
rekonstrukcí tramvajové trati 
z Mostu do Litvínova, na kterou 
se bude v nejbližších dnech vy-
hlašovat soutěž. V současné do-
bě je již připravena žádost o do-
taci. Se zahájením opravy trati se 
počítá na jaře příštího roku. Roz-
dělena bude na dvě etapy, při-
čemž v roce 2020 se bude týkat 
úseku Záluží – Litvínov. V roce 
2021 pak přijde na řadu zbýva-
jící část trati, ze Záluží do Mos-

tu. Po celou dobu tak bude na 
trati výluka tramvají a dopravní 
podnik tak musí vyřešit náhrad-
ní dopravu. „Právě pro zajištění 
náhradní autobusové dopravy při 
rekonstrukci meziměstské tram-
vajové trati jsme zakoupili cel-
kem devět kloubových Citybusů. 
Měly by být v Mostě do konce lis-
topadu,“ informoval šéf Doprav-
ního podniku měst Mostu a Lit-
vínova Daniel Dunovský.  V pří-
padě Citybusů se nebude jednat 
o nová vozidla. Vozy nebudou 

tedy například kli-
matizované. „Ta-
to vozidla pořizuje-
me především kvů-
li výluce a byly na-
víc za přijatelnou 
cenu. Až bude trať 
zrekonstruována, 
tak část jich vyu-
žijeme a nasadíme 
do běžného provo-

zu,“ prozradil ředitel dopravní-
ho podniku. V  současné době 
má dopravní podnik dva po-
dobné kloubové autobusy. Více 
„dlouhých“ autobusů by cestují-
cí na některých linkách přivítali.    

Co se týče dlouhodobé výlu-
ky, neměla by být nijak kompli-
kovaná. „Výluka čas od času pro-

bíhá při údržbě trati, nepůjde te-
dy o nic neobvyklého. Náhradní 
zastávky cestující znají. Jediné, 
co bude odlišné, je doba trvání 
výluky. Ta bude téměř dvouletá. 
Všech devět kloubových autobu-
sů by mělo kapacitně postačit trať 
obsluhovat a pokrýt potřebu. Do 
méně vytížených časů budeme 
pravděpodobně nasazovat i krát-
ké autobusy,“ uvedl dále Daniel 
Dunovský.                              (sol)

Při výluce se cestující svezou Citybusy 

Citybusy, které pořídí dopravní podnik, chce 
nasadit při plánované a dlohodobé výluce 
tramvajové trati.

MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova pořídí v nejbližších dnech další autobusy. Mělo by se 
jednat o kloubové autobusy Citybus.

Letos dopravní podnik pořídí ale ještě zcela nová vo-
zidla. Bude se jednat o tři nové tramvaje EVO II. „Ty bu-
dou nasazené do provozu na začátku příštího roku. Bu-
dou od českého výrobce a půjde o maximálně vybavené 
tramvaje, tedy s klimatizací, wi-fi apod.,“ ujistil ředitel 
dopravního podniku. V neposlední řadě vozový park do-
pravního podniku rozšíří také i dalších pět nových au-
tobusů SOR, které nahradí nejstarší městské autobusy 
MAN. I tato vozidla by měla přibýt do konce roku a bu-
dou rozvážet cestující v Mostě. V současné době provo-
zuje dopravní podnik 74 městských autobusů. S auto-
busy Citybus tak bude disponovat celkem 83 autobu-
sy. Tramvají jezdí na Mostecku 48. S novými tramvajemi 
EVO II jich bude 51. 

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 21. 10. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 
na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" –

 Výběrové řízení č. 14/2019.
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Ing. Stanislav Franta (tel.: 476 448 312)

VEDOUCÍ 
ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ 

ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
 

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
NA DOBU NEURČITOU

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

POŽADAVKY: 
dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

    • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
      studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
      architektonického nebo právnického směru

    • NEBO vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 
      a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,

vítána praxe v řídící funkci s prokazatelnými zkušenostmi 
s organizací a vedením kolektivu.

Její nejzásadnější vizí je sídliště naopak utlumit a jeho oby-
vatelům umožnit odejít do nájemních bytů mimo Chanov. K to-
mu je nutné (jak se píše ve zprávě) „vyjednat s úřadem práce  vý-
platu mimořádné okamžité pomoci podporující odstěhování oby-
vatel chanovského sídliště do kvalitního bydlení v jiných částech 
Mostu“. Dále se dozvídáme, že město má pružně reagovat na po-
třeby a poptávku obyvatel Chanova, dbát na aktivní zapojení oby-
vatel Chanova na procesu plánování a rozhodování (!) ve věcech, 
které se jich týkají. Třešničkou „na dortu“ je zajištění autobusové 
linky s přímým dojezdem z Chanova do centra Mostu. Vzhledem 
k oficiální zprávě, která uvádí, že chanovské děti chodí za školu, 
dopouštějí se krádeží v Centralu, slovně a fyzicky napadají mladší 
děti a seniory a nezřídkakdy jejich jednání naplňuje znaky loupež-
ného přepadení - návrh agentury se jeví vskutku zajímavý. 

Boj s nepřizpůsobivým obyvatelstvem a s chudobou je pro měs-
to Most běh na dlouhou trať. Úřad ombudsmana, Agentury pro 
sociální začleňování a potažmo vláda v tomto boji příliš nepomá-
hají. Minulý týden při zasedání pracovní skupiny k patnácti opat-
řením v boji s chudobou mimo jiné zazněl ze strany agentury ná-
vrh, jakým způsobem motivovat romské rodiny, aby děti posílaly 
pravidelně do školy. Ačkoliv selský rozum napovídá, že účinným 
nástrojem je snížení sociální dávky, opak je pravdou. „Motivovat 
je prý potřeba pozitivně – pravidelnou školní docházku romských 
dětí odměnit vyšší dávkou“!                                                         (ina)

Zaplaťte Chanovským...
str. 1

„Lidová tvořivost“ chanovských obyvatel nepřestává udivovat.

„Doufáme, že stejně ja-
ko v uplynulých letech nabíd-
ne festival mnoho pozoruhod-
ného, spekulativního i poetic-
kého,“ uvedla Lenka Krestová 
z  propagace Městského diva-
dla v  Mostě. I letos se diváci 
mohou těšit na herecké školy. 

Studenti z pražské DAMU při-
vezou inscenaci podle klasické 
Euripidovy tragédie – Orestes. 
Studenti 5. ročníku hudebně 
dramatického oddělení Praž-
ské konzervatoře zahrají sou-
časnou německou hru Ingrid 
Lausundové Hysterikon.

Pestrý bude rovněž večerní 
program. Kromě představení 
domácí činohry (3 ženy, Fau-
lovaný útočník) budou k vr-
cholům festivalu zajisté pat-
řit stand-upy a monodramata 
Šárky Vaculíkové (Milena má 
problém) a Filipa Tellera (Ci-
kánský boxer).

Mostecký soubor Stinné 
stránky pod vedením Pavla 
Skály se představí s inscenací 
Hra na Zuzanku. V Divadle 
rozmanitostí přivítáme hos-
ty z divadla Lampion Klad-
no s pohádkou Prapodivné krá-
lovství, divadelní soubor Buch-
ty a loutky přiveze pohádku pro 
nejmenší s názvem Skřítek a Stu-
dio Damúza Praha zase pohád-
ku Bajaja. Domácí Divadlo roz-
manitostí se bude na festivalu 

prezentovat inscenacemi Vango 
a Princezna a hrášek.

Závěr festivalu bude patřit 
dnes už legendárnímu Dejvické-
mu divadlu, jež odehraje před-
stavení Ucpanej systém, podle 
povídek z knihy a scénáře k filmu 
Irvina Welshe Acid House.  (sol)

Umělecké vedení festivalu každý rok uděluje vybrané-
mu divadelnímu umělci cenu Forever young (tedy na-
vždy mladý). Ocenění je určeno tvůrcům, kteří mají za 
sebou obdivuhodnou uměleckou kariéru a jsou stále 
činní, kreativní a mladí duchem. „Máme velkou radost, 
že v roce 2019 převezme cenu Forever young pan Petr 
Kostka,“ prozradila Lenka Krestová. 

Na festival Young for Young 
přijede Petr Kostka

MOST – I letos Městské divadlo Most chystá festival pro mladé nejen 
věkem. Již devátý ročník proběhne od 5. do 9. listopadu, a to jak 
v činohře městského divadla, tak na loutkové a alternativní scéně 
v Divadle rozmanitostí.

Petr Kostka získá  
cenu Forever young.



Během prvních dvou výzev, 
které byly vyhlášeny o prázdni-
nách, obdržela společnost cel-
kem devět nabídek na výkupy 
bytů. Například v  ulicích Čela-
kovského, Fibicha, ale také ve 
stovkách a pětistovkách.  

V  rámci třetí výzvy obdržela 
Mostecká bytová další nabídky 
na výkupy bytů. „V rámci zářijo-
vého III. kola jsme dostali v sou-
ladu s Pravidly pro výkup bytů 
nabídku k odkoupení pěti byto-
vých jednotek. Převažují zde by-
ty umístěné v lokalitách tř. Bu-
dovatelů, dále v ulicích Javorová 
a M. G. Dobnera. Odkoupení by-
lo realizováno či probíhá ve třech 

případech, jedná se o byty v dob-
rém technickém stavu s přimě-
řeným opotřebením, bez dalších 
nutných investic do oprav. Ty-
to byty je možno obratem prona-
jmout,“ informoval ředitel Mos-
tecké bytové Jaroslav Kudrlička. 
Mostecká bytová dostala nabíd-
ku k výkupu bytů ale už i v rám-
ci nové, IV. výzvy, na začátku říj-
na. „Začátkem měsíce nám byl 
nabídnut další byt v lokalitě uli-
ce Budovatelů, který opět proběh-
ne standardním výkupním proce-
sem. V současné době lze tedy ho-
vořit o tom, že Mostecká bytová 
získala do svého majetku již 6 by-
tových jednotek, a to i se započte-

ním 2 bytů ze srpnového II. ko-
la,“ doplnil dále ředitel Mostec-
ké bytové. 

Mostecká bytová má pro vý-
kupy vyčleněných pět milio-
nů korun. Z  celkových patnác-
ti nabídek jich realizuje zatím 
šest a předpokládá, že další bu-
dou následovat i v  dalších vý-
zvách. „Předpokládám, že do 

konce listopadu letošního roku 
budou alokované finanční pro-
středky na výkupy bytů vyčerpá-
ny a skončí tak i výzvy na výkupy 
pro letošní rok. O možnosti výku-
pu dalších bytů a alokaci finanč-
ních prostředků pro příští rok bu-
de následně rozhodovat náš akci-
onář, tedy město Most,“ dodal Ja-
roslav Kudrlička.                  (sol)

zpravodajství 11. října 20194

PONDěLÍ
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Hovězí maso na červeném víně s restovanou zeleninou,  125 Kč
 bramborová kaše
150 g  Vepřové závitky s fazolovými lusky na žampionech, dušená rýže 115 Kč
350 g Kuřecí rizoto na kari s restovanou zeleninou, sýr, kyselá okurka 105 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
220 g Pečené kuře, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Pikantní vepřová směs s cibulí a slaninou, smažené hranolky 115 Kč
350 g Lasagne s kachním masem, rajčaty a baby špenátem 105 Kč

STŘEDA
Boršč  35 Kč
150 g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažený vepřový řízek, bramborový salát, citron 115 Kč
350 g Kuřecí burger v sezamové bulce s karamelizovanou cibulkou,  105 Kč 
 smažené hranolky

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Smažený karbanátek se slaninou a žampiony,  115 Kč
 bramborová kaše, okurkový salát
350 g Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka 105 Kč

PÁTEK
Bramborová 35 Kč
150 g Vepřový špíz s cibulí, slaninou a paprikou, šťouchaný brambor,  125 Kč
 zelný salát 
150 g Vepřové maso dušené v mrkvi, vařený brambor 115 Kč
350 g Fusilli s kuřecím masem, brokolicí, ořechy a parmazánem 105 Kč
SPECIÁL
450 g  PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  165 Kč 
 S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU  
 S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO

POLEDNÍ MENU
14. 10. – 18. 10. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

Jaké Byty pro výkup?
Výkupy se mohou realizovat jak od fyzických, tak i práv-
nických osob. Týkat se mohou jak bytů prázdných, tak 
obsazených nájemníky. Cena bytu se stanoví na základě 
znaleckého posudku jako maximální. Součástí pravidel 
je i požadavek na jistinu ve výši tří tisíc korun pro pří-
padné zmaření kupního procesu. Výkupy bytů se vyku-
pují plošně v celém Mostě. Výjimkou jsou pouze měst-
ské části Čepirohy, Vtelno, Souš a Rudolice.

Silvestr v Johann W
Hogo-fogo versus Disco

Ještě nevíte kde strávit Silvestra 2019/2020? Co byste říkali silves-
trovskému veselí v krásném prostředí vinařství Johann W v Třebí-
vlicích s jedinečnou atmosférou? Zábavu si dokonce můžete zvolit 
sami, a to na Facebooku vinařství Johann W. „Lajkovat“ můžete pro 
„Hogo-fogo!“ večer nebo pro „Disco zábavu“.                              (nov)

MOST – Rekonstrukce, která 
probíhá v Oblastním muzeu 
a galerii v  Mostě, se úspěš-
ně chýlí ke konci. Náročnou 
opravou prošla nejen stře-
cha objektu, ale také půd-
ní prostory a část stálých 
expozic. Ty budou moci již 
za krátkou dobu zhlédnout 
návštěvníci v  nové a atrak-
tivnější podobě.      

V  nově rekonstruovaných 
půdních prostorách již proběh-
ly první muzejní akce. Napo-
sledy křest nové knihy Skřítci 
a démoni a především tu byla  
10. 10. zahájena ojedinělá pu-
tovní výstava Mýtus atom. 
„V rámci rekonstrukce nás teď 
čeká přestavba expozice Kruš-
ných hor. V půdních prostorách, 
které se rozšířily, vznikne navíc 
kancelářské a depozitární záze-
mí. Zároveň bude upravena do-
savadní instalace. V místnosti 
za čelním štítem budovy, kde se 
zahájila výstava Mýtus atom, se 
do budoucna plánuje stálá expo-
zice nazvaná Historická zbroj-
nice,“ prozradil ředitel Oblast-
ního muzea a galerie v  Mostě 
Michal Soukup. Muzeum zde 
představí historickou sbírku 
zbraní, přičemž bude spolupra-
covat i s  ostatními muzejními 
pracovišti v kraji. Nově zřízený 
malý půdní sál bude sloužit ja-
ko zázemí pro workshopy, mu-

zejně – pedagogické programy 
i pro zázemí velkého sálu. Ak-
tuálně zde například působí pa-
ličkářky z Mostu. 

Stěžejní přestavbou a obno-
vou projde i stálá expozice ba-
ronky Ulriky von Lewetzov. 
Původní expozice vydržela 
v muzeu dvacet let a přivíta-
la tisíce návštěvníků. „Tato ex-
pozice je v  přestavbě a měla by 
být slavnostně otevřena tak, jak 
bylo avizováno, tedy 14. listopa-
du. V listopadu si totiž připomí-

náme 120. výročí úmrtí baronky 
Ulriky,“ informoval dále ředitel 
muzea. Expozice věnovaná Ul-
rice bude kompletně přebudo-
vána, přičemž by měla vznik-
nout zcela nová instalace. Letos 
navíc muzeum představilo, za 
mimořádných bezpečnostních 
opatření, unikátní soupravu re-
staurovaných šperků baronky 
z českého granátu.  

Přestavbou prochází i stálá 
expozice Přírody. Ta bude zpří-
stupněna v  průběhu příštího 

roku. Obě expozice získají mo-
derní vzhled a budou doplněny 
o nové atraktivní exponáty.

„Díky vstřícnosti Ústecké-
ho kraje, který rekonstruk-
ci zafinancoval, muzeum zís-
kalo nejen nové výstavní pro-
story, ale dojde také ke znač-
nému snížení tepelných úniků. 
Odstranily se i problémy se za-
tékáním, což významně zvyšu-
je bezpečí našich vzácných sbí-
rek,“ podotkl ještě ředitel Sou-
kup.                                     (sol)   

Muzeum po rekonstrukci postupně  
představuje nové expozice

Po náročné rekonstrukci  se aktivity mosteckého muzea opět rozjedou na plné obrátky. Vedení muzea slibuje, 
že návštěvníci se mají na co těšit.

Výkupy bytů stále probíhají,  
nabídněte v další výzvě!

MOST – Mostecká bytová spouští IV. výzvu na výkupy bytů. Potrvá 
až do konce října. V současné době už první byty stoprocentní akci-
ovka města odkoupila. Další nabídky se zatím posuzují.

Vyberte neziskovku  
a „lajkujte“!

MOST - Minulý týden byla na mosteckém magistrátu slavnostně za-
hájena kampaň „Říjen pro neziskovky“.  Akce na podporu a prezen-
taci neziskových organizací Mostecka. Ve druhém patře úřadu mů-
žete do konce října vidět výstavu s přehledem činnosti neziskových 
a příspěvkových organizací. 

Neziskové organizace chtějí touto akcí veřejnost informovat o své 
existenci a o službách, které občanům města poskytují. Výstavu ve 
druhém patře mosteckého magistrátu mohou návštěvníci  navštívit 
v úředních hodinách radnice. „Vybírejte a hlasujte pro nejoriginál-
nější prezentaci letošní výstavy v rámci kampaně Říjen pro neziskovky. 
Tu pro vás připravily neziskové organizace Mostecka. Vítězem se stává 
fotografie s největším počtem ‚lajků‘. Tak sdílejte a lajkujte,“ informu-
je mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.                    (nov)



Rodinné pouto
Když se Lukáš narodil, byl to 

zdravý a silný chlapeček. Bylo 
mu jen několik měsíců, když 
jela rodina na návštěvu k pří-
buzným a v nepřehledné křižo-
vatce se jejich vůz střetl s autem 
z protisměru. Lukáš byl při-
poutaný v autosedačce pro ko-
jence, popruh byl ale špatně 
upevněný a při ná-
razu se částečně 
uvolnil. Lukáš na-
razil do opěradla 
sedačky. Náraz mu 
způsobil masivní 
krvácení do moz-
ku. Lékaři o jeho 
život dlouho bojo-
vali, nakonec bylo 
jejich vítězství jen 
částečné. Lukáš sice 
přežil, jeho mozek 
ale zůstal částeč-
ně poškozený. Bu-
de růst, vyvíjet se, dospívat, jen 
jeho myšlení nebude stíhat růst 
těla a zastaví se na úrovni ma-
lého dítěte. Jeho matka se nikdy 
nesmířila s tím, že její prvoro-
zený má tak závažné postižení.  
Když jí lékaři po několika měsí-
cích řekli, v jakém stavu dítě je 
a jakým směrem se bude jeho 
život dál vyvíjet, její první my-
šlenka byla dát syna do ústavu. 
S tím ale zásadně nesouhlasil 
Lukášův otec. Ten Lukáše milo-
val a udělal by všechno na svě-
tě, aby mu pomohl. Dával si za 
vinu, že mohl nehodě zabránit, 
i když ten druhý řidič vjel do 
křižovatky do jeho směru. Stá-
le dokola si říkal, že mohl před-
vídat, být pozornější, jet jinu-
dy. Lukášovi byly tři roky, když 
se mu narodil bratr. Lukášova 
matka se na zdravé dítě upnula. 
O Lukáše se sice pečlivě starala, 
neměla ho ale ráda a dávala mu 
to najevo. Jak děti rostly, bratr 
svým zdravým a bystrým moz-
kem brzy Lukáše předčil. Klu-
ci se měli rádi. Lukáš se svým 
dětským a jednoduchým po-
hledem na svět prahnul jen po 
tom, aby ho měl někdo rád. Tá-
tu, který ho opravdu miloval, 
vídal jen málokdy. Pracoval do 
úmoru, aby mohla jeho žena 
zůstat doma a starat se o děti. 
Nechtěl, aby jeho postižený syn 
musel někam do zařízení. Bra-
tr měl ale Lukáše také rád. Sta-
ral se o něj, pomáhal mu. Lukáš 
celým svým srdcem prahnul 
po tom, aby ho měla ráda jeho 
maminka. Když pozoroval, jak 
hladí bratra, jak ho mimoděk 
políbí do vlasů, když jde kolem 
ní, jak se na něj usmívá a mlu-
ví s ním, zatímco jeho přehlí-
ží, přemýšlel, proč se k němu 
nechová také tak. Usoudil, že 
si to nezaslouží. Bratr je lepší, 
všechno umí líp než on. Sna-
žil se mamince zavděčit, po-
těšit ji, udělat cokoliv, jen aby 
ho také hladila a usmívala se 
na něj. Jeho bratr si dobře vší-
mal, jak matka Lukáše přehlí-
ží a měl jí to za zlé. Často jí ří-
kal, že by měla mít Lukáše ta-
ké ráda a ona pak Lukáše polí-
bila nebo pohladila. Pro Lukáše 
to byly nejšťastnější chvíle živo-
ta. Když jeho bratr odešel z do-
mova, nejprve na kolej na vy-
sokou školu a později do svého 
bytu, Lukášovi se po něm straš-
ně stýskalo. Byl sice už dospělý 
chlap, v sobě měl ale stále ukry-
té malé dítě, které nikdy nevy-
roste.  Jeho matka se k němu 
chovala stále hůře. Co nemě-
la druhého syna doma, nesná-
šela pohled na nepodařeného 
prvorozeného syna. Přála by si, 
aby mohla dát Lukáše do ústa-
vu, s tím ale nesouhlasil jeho 
otec. Pokud by se rozhodla, že 
už se o syna nebude dál starat, 
přestal by pracovat a její povin-

nosti by převzal on. Dobře vě-
děla, že by sice nějaké sociální 
dávky dostávali a hlady by ne-
byli, ale zvykla si na dostatek 
peněz, které Lukášův otec vy-
dělal. Také si uvědomovala, že 
je celý život doma a jen těžko 

by si sama hleda-
la práci. A tak se 
dál starala o Luká-
še, jak si její man-
žel přál, ale nesná-
šela ho čím dál víc. 
Z Lukáše vyros-
tl veliký silný muž. 
Byl hodně podobný 
svému otci. Dokud 
nepromluvil a jen 
stál, vypadal dob-
ře. Jakmile se ale 
začal projevovat, 
stačil jen úšklebek, 

nekoordinovaný pohyb, jedno-
duchá věta, bylo jasné, že v do-
spělém těle je malé zmatené dí-
tě. Po odchodu bratra z rodi-
ny se Lukáš stále více soustředil 
jen na matku. Byla středobo-
dem jeho života. Člověk, kte-
rý se o něj denně staral. Snažil 
se udělat všechno, jen aby byla 
maminka spokojená. Vymýšlel 
stále nové pozornosti, na které 
ona reagovala čím dál podráž-
děněji. Čím více ho odmíta-
la, tím více v něm dítě mamin-
ku milovalo. Většinou už spal, 
když se vracel otec z práce. Bý-
val unavený a domů se vracel 
jen kvůli Lukášovi. Chodil do 
pokoje a díval se na spícího sy-
na. Představoval si, čím mohl 
být, co mohl dělat, kdyby ten-
krát nedošlo k té nehodě. Stu-
doval by jako jeho bratr, nebo 
by byl šikovný řemeslník. Už by 
měl své děti. S manželkou si už 
dávno neměli co říct. Většinou 
se jen pohádali. Ona mu vyčí-
tala, že je na kluka sama, že si 
neumí představit, jaké to je, ce-
lý den trávit s debilem. Ten ve-
čer opět přišla s myšlenkou od-
ložit Lukáše do ústavu. Říkala, 
že už je vyčerpaná, nemá na něj 
sílu, nezvládá to dál. Navrhl, 
aby si vzala pečovatelku. Peněz 
vydělá dost, a navíc mají soci-
ální dávky. Ona ale chtěla pod-
porovat druhého syna, který se 
rozhodl stavět dům, a na pečo-
vatelku už jí nezbývalo. Také se 
chtěla starat o vnouče, které se 
mělo brzy narodit. Nechtěla už 
dál žít s tou koulí na noze. Za-
čali se hádat. On jí vyčítal, že 
je to jejich vina. On měl dá-
vat pozor při řízení a ona dítě 
špatně připoutala. Mají povin-
nost se o něj starat. Křičeli na 
sebe, až se Lukáš vzbudil. Ne-
všimli si, že stojí ve dveřích po-
koje a vyděšeně sleduje hádku. 
Maminku, jak brečí, a tátu, jak 
na ni křičí. Musí ji bránit. Ne-
může to tak nechat. Běžel do 
kuchyně a popadl kuchyňský 
nůž. Bratr, když s nimi ještě žil, 
mu stále opakoval, že je to ne-
bezpečná věc. Neměl na ni sa-
hat. Mohl si ublížit. Hádka ro-
dičů zatím gradovala. Vyčíta-
li si navzájem, matka brečela. 
Když k ní brunátný otec pokro-
čil s rukama zatnutýma v pěst, 
Lukáš neváhal. Vběhl do poko-
je a nůž bodl otci do zad. Pak 
se běžel schoulit k mamince. Ta 
ho ale s hrůzou odstrčila. Lukáš 
jako z dáli sledoval další dění. 
Přijela záchranka, pak policie. 
Cizí paní se ho na něco doko-
la ptala. Pak ho sbalili a odvez-
li. V malém pokoji s bílou po-
stelí v domě s velkou zahradou 
čekal, až za ním maminka při-
jde, pohladí ho a políbí. Vždyť 
ji přeci zachránil. Už za ním 
nepřišla nikdy. V ústavu ho na-
vštěvoval jen jeho bratr.    (pur)

soudnička
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V  roce 2005 vyšel sešitek démonologických pověstí 
z Krušných hor v duchcovském nakladatelství Kapucín 
poprvé. Náklad byl poměrně malý a během velmi krát-
ké doby byl zcela rozebrán. Oblastní muzeum v  Mos-
tě se rozhodlo po třinácti letech připravit vydání nové. 

Blok 5 v ulici SNP, který má 
nového majitele, se stal předmě-
tem petice obyvatel města. Ti se 
obávají vzniku ubytovny a s tím 
souvisejících problémů s bez-
pečností a veřejným pořádkem 
v okolí. Petici podepsalo na 
1 700 obyvatel. „Už nyní se po-
týkáme s hromadou zaštěnicova-
ného nábytku, který se nachází 
kolem kontejneru, narušováním 
klidu apod. V blízkosti se nachá-
zí základní škola a školka. Myslí-
me si, že posílení kamer, které by 
hlídaly nejen před objektem, ale 
i za ním, by bylo namístě. Bojíme 
se, že na zdejší nájemníky navá-
žou další rizikové skupiny, které 

sem budou docházet, a také, že se 
tu objeví drogy a alkohol,“ uved-
la nedávno obavy občanů Gab-
riela Nekolová.

 Nová kamera v blízkosti blo-
ku 5 se instalovalana základě žá-
dosti vedení města. „Chceme 
mít pod kontrolou dění v celém 
okolí bloku 5 a dohlížet zejmé-
na na děti, které touto lokalitou 
procházejí. Zároveň s kamera-
mi jsme do lokality umístili upo-
zornění, že je veřejné prostran-
ství monitorováno kamerami se 
záznamem. Toto upozornění po-
dle odborníků na bezpečnost na 
veřejném prostranství působí ja-
ko prevence a odrazuje od pří-

padného přestupkového nebo ji-
ného závadového jednání,“ uve-
dl ředitel Městské policie Most 
Jaroslav Hrvol. Záznamy z ka-
mer poslouží jako důkaz v pří-
padě projednávání případných 
přestupků nebo trestných činů.

„Umístění nové kamery v té-
to lokalitě je reakcí také na pod-
nět členů školské ra-
dy příslušného školské-
ho výboru, který jsme 
vyhodnotili jako opod-
statněný,“  uvedl pri-
mátor Jan Paparega. 

Situaci v okolí blo-
ku 5 sledují také pra-
covníci odboru so-
ciálních služeb mos-
teckého magistrátu 
a několikrát týdně lo-
kalitu kontroluje ře-
ditel městské policie 

osobně.  „Zatím jsem já ani ko-
legové z magistrátu nezazname-
nali žádné zhoršení  oproti pů-
vodnímu stavu a doufám, že ke 
zhoršení nedojde. V případě pro-
blémů o tom budeme vědět prak-
ticky ihned a budeme situaci ře-
šit,“ ubezpečuje Jaroslav Hrvol.                                           

(sol)

Pětku už hlídají kamery ze všech stran

Kvůli obavám obyvatel z nepřístojností 
nechalo město Most hlídat blok 5 kamera-
mi. Obavy  se naštěstí nepotvrdily. Hrůzná 
„alotria“ se v domě ani kolem něj nedějí. 

„Za snížené viditelnosti je čty-
řikrát vyšší pravděpodobnost do-
pravní nehody a stejnou měrou 
stoupá i riziko úmrtí chodce při 
kolizích. Příčin je řada,“ uvedl 
odborník na bezpečnost silnič-
ního provozu a spolupracovník 
autodromu Jan Pechout. Premi-
érový kurz se uskuteční v sobotu 
26. října.  „Kurz je šestihodinový 
s přestávkou na občerstvení. Bliž-
ší časové údaje upřesníme v  do-
hledné době na našich webových 
stránkách,“ informovala ředitel-
ka polygonu společnosti AUTO-
DROM MOST Veronika Raková.

Kurz umožňuje seznámit se 
s nejčastějšími krizovými situa-
cemi, které čekají na řidiče v běž-
ném silničním provozu. Cílem je 
nejen tyto situace zvládnout, ale 
také jim předcházet. Při praktic-
ké výuce si účastníci kurzu vy-
zkoušejí brzdění na velmi kluzké 
vozovce. Na tomto povrchu s po-
mocí vodních bariér pak nacvi-
čují brzdění s vyhýbáním, smyk 
zadní a přední nápravy, brzdění 
a vyhýbání v kopci či v zatáčce.

Zahájení nočních kurzů 
umožnilo také obnovení dosud 
nepříliš využívaných technologií. 

„Původní svítidla nahradilo mo-
dernější a úspornější LED osvíce-
ní, zaměstnanci technického úse-

ku opravili také osvětlení vodních 
překážek,“ upřesnila Veronika 
Raková.                                    (nov)

Zvládání krizových situací si  
můžete vyzkoušet i v noci 

MOST - Mostecký autodrom připravil novinku v nabídce kurzů bez-
pečné jízdy. Zvládání krizových situací na výcvikových plochách po-
lygonu si nyní mohou vyzkoušet za šera i úplné tmy. 

Autodrom přichází s novinkou. Na polygonu si můžete natrénovat jíz-
du za šera i v noci.

MOST – Oblastní muzeum a ga-
lerie v Mostě představilo novou 
publikaci Jiřího Wolfa s ilustra-
cemi Petry Wolfové „Skřítkové 
a démoni“.  

Jedná se o novou publikaci 
historika a odborného pracov-
níka muzea v  Duchcově Jiřího 
Wolfa. Populární formou zpra-
coval pověsti Krušných hor na 
základě rukopisných a tiště-
ných pramenů. Jde také o dru-
hé rozšířené vydání souhrnné-
ho přehledu o skřítcích a ta-
jemných postavách s krásnými 
ilustracemi jeho manželky, vý-
tvarnice a pedagožky Petry 
Wolfové. 

Publikace Skřítkové a dé-
moni vyšla za finanční podpo-
ry Severočeské teplárenské, 
v nákladu jednoho tisíce výtis-
ků. „Jsem rád, že naše společ-
nost mohla podpořit vznik tako-
vé krásné knížky. Přednáška au-
tora byla velmi působivá a pře-
kvapila mě. Netušil jsem totiž, 
že u nás máme takové množ-
ství skřítků a démonů… Máme 
tak zas co předčítat našim dě-
tem před spaním,“ podotkl ře-
ditel Severočeské teplárenské 
Petr Horák k publikaci, které se 
stal kmotrem. „Naše společnost 
dlouhodobě podporuje tento re-
gion. Tento počin chápeme také 
jako vděk lidem za to, že tu mů-

žeme být dál. Soustředíme se na 
mnoho oblastí, nejen na vzdělá-
vání, zdravotnictví, bezpečnost, 
péči o zdravotně postižené, ale 
také na kulturu. S muzeem při-
pravujeme další projekt a dou-
fám, že spolupráce bude pokra-
čovat i nadále. Přeji knížce, aby 
měla úspěch jako i její první vy-
dání,“ popřál  Petr Horák, který 

spolu s ředitelem muzea a auto-
ry knihu pokřtili. 

Akce se pořádala u příležitos-
ti již 23. ročníku Týdne kniho-
ven. „Každý kraj má klenoty 
v podobě památek, osobností. Ji-
ří Wolf je jedním z klenotů naše-
ho kraje. Je historikem a uzná-
vaným odborníkem v  ČR, pu-
blikuje mnoho článků a knih. 
Je to i velice moudrý, laskavý 
a skromný člověk. Odmítl praco-
vat kdekoliv jinde, i v Národním 
muzeu v Praze, přestože by kaž-
dý stál o to, aby u nich pracoval. 
On ale zůstává věrný Duchco-
vu a našemu kraji. Jsme vděčni, 

že nám tuto svou přízeň zacho-
vává,“ představila autora kni-
hy Diana Kvapilová z  Oblast-
ního muzea a galerie v  Mostě. 
Skřítci a démoni Krušných hor 
obohatí stálou expozici „Ze ži-
vota obyvatel Krušnohoří“. Dá-
le fond muzejní knihovny a roz-
šíří muzejní pedagogickou čin-
nost  muzea. „Je to nový pohled 
na báje a pověsti našeho kraje, 
který v  takto ucelené formě ješ-
tě nikdo u nás nevytvořil. Větši-
nou byly zpracovány jen němec-
kými autory,“ doplnila Diana 
Kvapilová.   

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Skřítkové a démoni jsou pokřtěni

Aby byl křest stylový, nekřtilo se tradičně šampaňským, ale vodou z Krušných hor, která byla nabrána z Osec-
kého potoka v oblasti Vlčího dolu nad zříceninou Rýzmburk. 

MOST – Městská policie Most zprovoznila novou kameru. Směřuje 
na prostranství za blokem 5 v ulici Lomená. Dosud mohli strážní-
ci  monitorovat prostřednictvím kamery  pouze prostranství před 
domem. 
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ÚSTECKÝ KRAJ –  Kdo se chtěl 
dozvědět, jak je to s globálním 
oteplováním z  pohledu vědců, 
co čeká Evropu v  oblasti ener-
getiky v nejbližších letech nebo 
jak je to s úložišti jaderného od-
padu, měl jedinečnou příleži-
tost zúčastnit se Energetického 
fóra Ústeckého kraje, na kterém 
se sešli odborníci na energeti-
ku. Poslouchat bylo opravdu co.

Téměř sto účastníků diskuto-
valo o plnění státní energetické 
koncepce, energetické bezpeč-
nosti v Evropě, kybernetické 
bezpečnosti sítí a dalších téma-
tech. Konferenci zahájil hejt-
man Ústeckého kraje  Oldřich 
Bubeníček. „Dlouhá desetiletí 
by bez Ústeckého kraje republi-
ka nesvítila a netopila. Jsem rád, 
že tento fakt uznal i premiér An-
drej Babiš při poslední návštěvě 
našeho kraje. Kraj republice dá-
vá a musí se nám to od republiky 
také vrátit. I nejvyšší představi-
telé vlády deklarovali, že Ústec-
kému kraji musí být věnována 
zvýšená pozornost, a to s  ohle-
dem na životní prostředí a zdra-
ví občanů. Energetické fórum se 
stalo užitečnou tradicí, během 
níž se setkávají významní lidé ze 
sektoru, který je pro náš kraj ty-
pický a  charakteristický,“ uvedl 
hejtman. 

Hrozí Evropě 
energetická chudoba?

Z  přednášky Renaty Eisen-
vortové k  energetické bezpeč-
nosti v EU byly zajímavé údaje 
o klesající produkci domácích 
zdrojů   energie,  a naopak ros-
toucí spotřebě energie. Ta roste 
již třetím rokem v řadě. „V dů-
sledku rozvoje elektromobility, 
digitalizace a růstu životní úrov-
ně bude obtížné tento růst zasta-
vit,“ uvedla Renata Eisenvor-
tová, poradce představenstva 
OHK Most.  EU řeší nedostatek 
energetických surovin dovozem 
a dovozní závislost EU je oprav-
du vysoká. EU dováží více než 
50 % energetických surovin, 
za které platí denně více než  
1 mld. €.  EU je z 90 % závislá na 
dovozu ropy, ze 75 % na dovo-
zu plynu a více než 40 % na do-
vozu uhlí. Nejvyšší dovozní zá-
vislost je na Rusku. Na příkla-
du Německa upozornila na pro-
blémy spojené s vyšší integrací 
obnovitelných zdrojů na stabi-
litu elektrizační soustavy. Jen 
v  červenci letošního roku hro-
zil Německu třikrát blackout. 
Významně pomohla   i elektři-
na z  České republiky. Němeč-
tí energetici se obávají situace 
po odstavení jaderných elekt-
ráren v roce 2022 a souběžného 
odstavování uhelných elektrá-
ren. Obávají se zimy 2022/2023 
a nedostatku elektřiny.

Obnovitelné zdroje se 
bez tradičních paliv 

neobejdou

Obnovitelné zdroje podle 
odborníků nepokryjí spotře-
bu energie. Karel Noháč ze Zá-
padočeské univerzity v Plzni 
zdůraznil, že pro výrobu ener-
gie z obnovitelných zdrojů jsou 
tradiční zdroje nezbytné. Solá-
rní, větrné ani vodní elektrár-
ny se bez energetické podpory 
uhelných, případně jaderných 
elektráren neobejdou. Bez vněj-
šího vstupu energie z  tradiční-
ho zdroje solární elektrárny ne-

zvládnou přetížení sítě v  do-
bě intenzivní výroby elektřiny 
ze slunečního svitu. V  noci by 
přenosová soustava zůstala bez 
energie. Stejně tak větrné elek-
trárny nezvládají rozjezd ani 
zpomalení setrvačností. Potře-
bují k  tomu vnější zdroj ener-
gie. 

Jaderná elektrárna 
není možná bez 
úložiště odpadu

Předpokladem pro provoz 
jaderné elektrárny je úložiš-
tě jaderného odpadu. Plány na 
úložiště v České republice jsou 
ty nejmodernější a nejbezpeč-
nější. Je ale těžké  najít  umístě-

ní. Obce i občané ve svém sou-
sedství či na svém katastru úlo-
žiště nechtějí a prakticky tak 
znemožňují jeho výstavbu. Za 
současných zákonů, kdy se ob-
ce k výstavbě na svém katastru 
vyjadřují, je úložiště prakticky 
neproveditelné. 

Jiný pohled na 
klimatické změny

Obecně rozšířený laický ná-
zor, že klimatické změny způ-
sobuje především množství 
CO2, vyvracel Miroslav Richter 
z Fakulty životního prostředí 
UJEP.  Rozhodující látkou skle-
níkového efektu je voda a je-
jí páry. CO2 vznikající činnos-
tí člověka je jen 2,5 % z celko-

vého objemu skleníkových lá-
tek. Rozhodující vliv na klima 
má Slunce a ani s oteplováním 
planety to není tak, jak je vše-
obecně vnímáno. Podle Miro-
slava Richtera jsme na konci 
teplého období, které přichází 
v pravidelných cyklech milió-
ny let. Cykly tepla řídí gravita-
ce a není důvod, proč by to ny-
ní mělo být jinak. A ani velké-
ho tepla v Evropě není nutné se 
příliš obávat. V současnosti to-
tiž slábne Golfský proud, což 
s sebou přinese ochlazení Ev-
ropy o několik stupňů. 

(ink)

Mottem byly  
vize a reálná fakta  

o energetické bezpečnosti.

Proč se nemusíme obávat veder a jaká hrozí nebezpečí?

Energetické fórum v zajímavých  
faktech, vizích i mýtech

Energetické fórum, které přineslo spoustu zajímavých  informací, zahájil hejtman našeho kraje Oldřich Bubeníček.

Olympic v Litvínově
LITVÍNOV - Do Klubu Attic Litvínov se můžete 11. října od  

19 hodin vypravit na jedinečný koncert nestárnoucí rockové legen-
dy české hudební scény. Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Mi-
lan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity za ví-
ce než půlstoletí svojí existence. Vstupné: 490 Kč - 590 Kč.     (nov)

Palivový kombinát
přilákal zájemce o práci

ÚSTECKÝ KRAJ – Na Veletrhu práce, který se uskutečnil  v Ústí nad 
Labem, se mimo jiné prezentoval i Palivový kombinát Ústí. U jeho 
stánku  se zastavily  desítky zájemců o zaměstnání. Převažovali 
muži. Nejvíce se návštěvníci veletrhu zajímali o dělnické pozice 
u této společnosti. 

Kromě obecných informací poskytovaly personalistky společnos-
ti odpovědi nejčastěji ohledně zaměstnaneckých benefitů. „Napří-
klad týden dovolené navíc (celková dotace 5 týdnů) nebo pracovní do-
ba 6-14 hodin  umožňuje našim lidem využít volný čas pro rodinu 
a jiné záležitosti,“ uvedla personalistka společnosti Lucie Reichelo-
vá a dodala: „Ze strany středoškolských i vysokoškolských studentů byl 
zájem také o možnosti brigád v našem podniku.“

Aktuálně nabízí Palivový kombinát Ústí práci na pozici provozní 
elektrikář. Studentům firma nabízí ABSOLVENTSKÝ PROGRAM. 
Podrobnosti zájemci naleznou na www.pku.cz.                          (nov)

Pracovní příležitosti nabízel u svého stánku i Palivový kombinát Ústí.
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SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

MOST – Nový les zakládá tento 
měsíc Rekultivace ze skupiny 
Sev.en Energy. Na výsypky ko-
lem Mostu přibude dvě stě tisíc 
nových stromů. A nebude to 
les obyčejný. Původní druhy se 
díky pečlivému výběru lesních 
hospodářů vrátí do krajiny, kde 
od nepaměti rostly. Les pomůže 
udržet v krajině vodu a budou-
cím generacím usnadní boj se 
škůdci. Dobře založený les si 
s nimi sám hravě poradí.

Těžební společnost má už 
před zahájením těžby uhlí jas-
no, co na rekultivacích bude. 
Kde vznikne jezero, která půda 
je vhodná pro zemědělskou re-
kultivaci a kam je potřeba vysá-
zet les.  Ten, který se sází nyní, 
je plný stromů, které v naší kra-
jině rostly od nepaměti. Smíše-
ný les z  dubů, lípy, olše, javoru, 
jasanu, topolu, jeřábu, borovic 
a modřínů bude mít ryze eko-
logickou funkci v krajině. „Tak-
to dobře založený smíšený les do-
káže udržte v krajině vláhu, což 
je pro Mostecko velmi důležité,“ 

potvrdil ředitel Rekultivací To-
máš Šolar. Stromy smíšeného 
lesa si poradí i se škůdci, jako 
je například kůrovec. Ten deci-
muje především jednodruho-
vé lesy. 

S výsadbou mladých lesů bě-
hem letošního podzimu začí-

nají také lesní správci na vět-
šině území republiky. Vzrost-
lé lesy museli při boji s  kůrov-
cem vykácet. Mladé sazenice 
stromů jsou proto nedostatko-
vým zbožím. „Sazenice jsme ob-
jednávali s  ročním předstihem. 
Jen díky tomu máme letos co sá-

zet. O mladé stromky je obrov-
ská nouze,“ potvrdil Tomáš Šo-
lar. Stromy se vysazují na svahy 
výsypek. Jejich úkolem je zadr-
žet vodu v krajině a vrátit jí ze-
leň a ochránit svahy před erozí 
a zpevnit je. K tomu jsou koře-
ny stromů ideální a nepostrada-
telný pomocník. Pracovníci re-
kultivací  stromky sázejí a bě-
hem roku pečují, aby je nezadu-
sila tráva a později tvarují jejich 
prvotní růst. Zalévat se strom-
ky na výsypkách nemusí. Rekul-
tivace jsou připravené právě tak, 
aby nové rostliny přežily i suchá 
léta. V nově založeném lese po-
dle zkušeností z předchozích let 
přežije a dál poroste až 85 pro-
cent stromků. Běžné přitom je, 
že z  nově založených lesů do-
spělosti nedoroste 35 až dokon-
ce 50 procent stromů. To pova-
žuje rekultivační firma za velký 
úspěch.                                 (ink)

Kolem Mostu vyroste nový les

Letošní veletrh byl  mnohem 
větší než vloni. Na kvalitu vzdě-
lávání v  Ústeckém kraji klade 
v posledních letech vedení kra-
je velký důraz. Přijel i  náměs-
tek hejtmana Ústeckého kra-
je Martin Klika, v  jehož gesci 
je oblast strategie přípravy a re-
alizace projektů. „Je to pro roz-
voj vzdělávání v našem  kraji klí-
čová akce. Považuji ji za velmi 
přínosnou pro pedagogy a ško-
ly, i pro žáky a studenty, kteří 
tu získají přehled o možnostech 
a nabídkách v  oblasti vzdělává-
ní v našem kraji. Do školství se 
snažíme posledních pět let vložit 
více finančních prostředků než 
v  minulosti. Využíváme všechny 
možnosti, mimo jiné i projekty 
EU. Veletrh je příkladem podpo-

ry. Smyslem podporovaných pro-
jektů je zvýšit kvalitu vzdělávání 
v našem kraji obnovou vybavení 
škol i výměnou informací a zku-
šeností v  tomto oboru,“ uvedl  
Martin Klika. 

Pro návštěvníky veletrhu 
byl připraven bohatý program. 
Přednášky a ukázky nových 
trendů ve výuce pro pedago-
gy. Pro žáky a studenty prezen-
tace firem v  oblasti vzdělávání, 
které byly připraveny lákavou 
a zajímavou formou. Mezi nej-
navštěvovanější expozici patři-
lo Mobilní planetárium Plzeň, 
Digitální a technologická labo-
ratoř Datel, Elixir do škol nebo 
výuková šou Báječný den s che-
mií. „Je skvělé, že se na veletr-
hu potkávají děti z  mateřských 

škol, žáci základ-
ních i studenti škol 
středních a vysokých. 
Pro všechny je vele-
trh něčím zajíma-
vý a mohou se tu se-
tkávat všechny věko-
vé kategorie. Udělají 
si  představu, co mo-
hou očekávat od dal-
šího stupně vzdělává-
ní i se rozhodnout, co 
by dál chtěli studo-
vat,“ chválí  návštěv-
nice  z Vysočiny. 

Veletrh představil 
nové metody vzdě-
lávání, moderní po-
můcky, motivoval 
pedagogy k  dalšímu 
sebevzdělávání a využívání na-
bídek firem k  obohacení výu-
ky. Prohlédnout si mohli nové 
učebnice, načerpat zkušenosti 
v  moderním výkladu učebních 
látek a naučit se zaujmout své 

studenty. Přestože veletrh neměl 
sloužit přímo k  prezentaci škol 
a firem, na programu celé akce 
měly svůj zásadní podíl a zvýši-
ly jeho atraktivitu. 

                                             (ink)

Vzdělávací veletrh Ústeckého kraje
přilákal tisíce návštěvníků

Při cestách po kraji cestující 
využijí jen tarif DÚK jak v  že-
lezniční, tak autobusové dopra-
vě. Při cestě mimo kraj nebo od-
jinud do Ústeckého kraje bu-
de cestujícím vydán jízdní do-

klad podle Tarifu Českých drah, 
a to i za úsek do cíle cestujícího 
v Ústeckém kraji. „Tarify se pro 
příští rok nemění. Cestující mo-
hou dál využívat řadu výhod in-
tegrovaného tarifu. Cestování  je 

většinou levnější, a navíc zahr-
nuje MHD ve městech. Integro-
vanou jízdenku mohou cestují-
cí využít nejen při  cestě vlakem, 
ale také na MHD v jednotlivých 
městech. Jsme rádi, že se po třech 
letech podařilo s Českými draha-
mi vyjednat, že budou na území 
kraje uznávat čipové karty Do-
pravy Ústeckého kraje, protože 
s nimi se cestujícím z  tarifu na-

bídne sleva 10 % z běžného jízd-
ného,“ řekl náměstek hejtmana 
pro dopravu Jaroslav Komínek. 
„Tímto bychom chtěli reagovat 
na některé nepřesné informace 
týkající se cestování po kraji a vy-
dávání jízdenek,“ dodává. Nově 
kromě ČD budou čipové karty 
DÚK „číst“ i všichni noví želez-
niční dopravci a nově též MHD 
v Ústí nad Labem.                (sol) 

Ceny za integrovanou dopravu
se příští rok nezmění

ÚSTECKÝ KRAJ – Pedagogům, ale i žákům a studentům byl určen 
Vzdělávací veletrh pořádaný Ústeckým krajem. Protože se první 
ročník vloni osvědčil, uspořádal kraj veletrh letos mnohem velkory-
seji, v prostorách litoměřického výstaviště.

„Veletrh  je  pro rozvoj vzdělávání v našem  
kraji klíčová akce. Považuji ji za velmi přínos-
nou pro pedagogy a školy, i pro žáky a stu-
denty, kteří tu získají přehled o možnostech 
a nabídkách v  oblasti vzdělávání v našem 
kraji.“ (Martin Klika, náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje)

Na stojáka v Atticu
LITVÍNOV – Litvínovský klub Attic uvede 16.10. od 19 hodin pořad „Na 
stojáka“. 

Bavit se budete Lukášem Pavláskem, Vojtou "Vojtaano" Záveským 
a Dominikem Heřmanem Lvem. Předprodej vstupenek: Květinka Ja-
Ga (Ukrajinská 283/7), Po-Pá 9-17, So 9-12 Informační centrum (Mos-
tecká 1), Po-Ne 9-17. Cena vstupenky v předprodeji: 250 Kč.          (nov)

Chemie a fyzika v knihovně 
LITVÍNOV - Vyloženě žhavé chemické pokusy a také trochu fy-

ziky připravila pro pro dětské čtenáře i neregistrované děti Městská 
knihovna Litvínov. Akce se uskuteční ve středu 16. října od 14 do 18 
hodin.                                                                                                  (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – V prosinci se mění jízdní řády Dopravy Ústeckého 
kraje. Nově bude dopravu na železnici zajišťovat sedm dopravců. 
Ve všech vlacích na území kraje budou platit integrované papírové 
i elektronické jízdenky Dopravy Ústeckého kraje.

Pracovnice rekultivací ze skupiny Sev.en Energy začaly tento měsíc zakládat nový les.

Do krajiny se díky rekultivaci vrátí i původní, dnes už velmi vzácný druh jeřábu oskeruše, který kdysi na Mostec-
ku hojně rostl. Dnes se ve volné přírodě téměř nevyskytuje. Mladé, jen sotva ke kolenům sahající stromky mají 
velkou šanci, že už za dvě desítky let budou tvořit hustý les díky dobré péči žen z Rekultivací. 

Lukáš Pavlásek

Zdroj: www.wikipedia.org



KRUPKA – Poslední jednání Rady 
Ústeckého kraje se odehrálo  na 
Růžovém hrádku v Krupce. Rad-
ní se seznámili i s  místy, která 
jsou od července na seznamu pa-
mátek UNESCO. 

Po projednání všech bodů se 
radní a úředníci vypravili terén-
ními auty prohlédnout si, čím 
Krušné hory zaujaly porotu 
UNESCO. Na radní čekalo vy-
právění o zajímavostech histo-
rie hornictví v Krušných horách 
a štola Starý Martin. Další cesta 
vedla přes Fojtovice na Cínovec. 
Průvodce Martin Bareš vyprá-
věl o zaniklých obcích, těžbě na 
Cínovci. Dále zamířili na Kruš-
nohorský dvůr kolem rašelinišť 
a hnědouhelnou pánevní krajinu 
si prohlédli z vyhlídky na Vitišt-
ce. Cesta pokračovala po horách 
kolem Moldavy s  vyprávěním  
o sklářství a těžbě fluoritu. Druhá 
zastávka byla na přehradě Fláje, 
kde se radní dozvěděli o přehra-
dách Krušných hor. Z  vyhlídky 
Jeřabina u Klínů se radním ote-
vřel pohled na úžasné kontrasty 
přírody a industriálu.            (ink)

Z  Rady Ústeckého kraje
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Krajští konšelé sedli do džípů
a vyjeli do Krušných hor

Změny v dopravě 

Na základě  požadavků ob-
cí, zaměstnavatelů či cestujících 
a po detailní analýze navrhuje 
odbor dopravy a silničního hos-
podářství  změny na vybraných 
linkách. Došlo by  k posunům či 
doobjednání spojů.  Změny jsou 
zapracovány do jízdních řádů, 
které bude kraj požadovat od 
dopravců do 1. 12. 2019 nebo  
1. 1. 2020. Na Mostecku jsou 
u vybraných linek  navrženy 
drobné časové posuny. Nejvý-

raznější jsou posuny z důvodu 
návazností na vlaky v Mostě na 
lince 721 o víkendech.  

Vědecká knihovna je  
i městskou 

Severočeská vědecká knihov-
na v Ústí nad Labem je financo-
vána z rozpočtu Ústeckého kra-
je. Plní i funkci městské knihov-
ny a provozuje sedm poboček 
na území Ústí nad Labem. Měs-
to  by za tuto službu mělo vědec-
ké knihovně platit až 17 milió-

nů ročně. Zatím ale hradí pou-
ze 600 tisíc korun. Pokud by kraj 
nenašel s městem  nad financo-
váním shodu, byla by činnost 
v pobočkách ohrožena.

Oprava muzea 
v Děčíně

Radní schválili zadání  na 
veřejnou zakázku  stavebních 
úprav Oblastního muzea v  Dě-
číně. Předpokládaná hodnota 
je 5 mil. Kč bez DPH. Úpravy  
podléhají projednání a závazné-

mu stanovisku orgánů památ-
kové péče. 

Pomoc pro Terezín
Rada navrhla zastupitelstvu 

poskytnout návratnou finanč-
ní výpomoc 2 mil. Kč sdružení 
Terezín – město změny na úhra-
du finančních dopadů provede-
né kontroly projektu „Terezín - 
projekt oživení historických pa-
mátek“. V  případě schválení má 
být pomoc vrácena do konce ro-
ku 2020.                                 (ink)

V lokalitě se nachází vodovod 
z polyetylenu, který byl uveden 
do provozu v roce 1976. Potru-
bí je dožilé s  narůstajícím po-
čtem poruch. Pro nové zařízení 
vodaři použijí potrubí z vysoko-
hustotního polyetylenu. Rekon-
strukci  provedou bezvýkopo-
vou technologií. Přechod přes 
Mračný potok bude z izolované-
ho potrubí z tvárné litiny  v oce-

lové chráničce. Součástí stav-
by je přepojení přípojek, dále se 
osadí dva podzemní hydranty 
(jeden pro odkalení řadu, jeden 
protipožární). 

V průběhu stavby se bude 
provizorní zásobování napoje-
ných objektů v každém pracov-
ním úseku řešit pomocí provi-
zorního vodovodu uloženého 
na povrchu.                         (nov)

Výměna starého vodovodu začala

Dražby se letos zúčastnilo  
16 dražitelů, mezi nimi i Uni-
ted Energy. Podařilo se vydražit 
polštářky za celkem 33  500 ko-
run, které budou použity na ak-
tivity dětských pacientů. Ti by ji-
nak neměli šanci se zúčastnit na-
příklad tanečních, dětských tábo-
rů, rekondičních pobytů. „Naše 
společnost vydražila polštářky dva. 
Oba budou pro dobrou věc využity 
podruhé, neboť se stanou součástí 
tomboly plesu s charitativním ná-
dechem, který se bude konat v lis-
topadu v litvínovské Citadele,“ vy-
jádřila svou radost Miloslava Ku-

čerová, tisková mluvčí United 
Energy.

Z  celkem 74 krásných polš-
tářků jich v sále zámku Valdštej-
nů bylo k  dražbě připraveno 45. 
Dražbu uvedla organizátorka Dá-
ša Wohanková slovy: „Litvínov-
ská Svatomichaelská slavnost má 
tradičně světský i duchovní cha-
rakter. A proto si právě dnes připo-
mínáme, že je potřeba pomáhat.“ 
Ještě před dražbou požehnal pol-
štářky litvínovský farář Grzegorz 
Czerny, aby dětem přinášely po 
celou dobu léčby radost a pomá-
haly jim při uzdravení.          (nov)

United Energy dražila polštářky
pomohla tak dětem z onkologického oddělení

LITVÍNOV - Kancelář litvínovské starostky v rámci Svatomichaelské 
slavnosti připravila charitativní akci na pomoc dětem z dětské on-
kologie v pražském Motole. Předcházela ji výzva pro  veřejnost na 
ušití veselých polštářků. Část z nich putovala přímo k  nemocným 
dětem a část byla určena k prodeji. Dražby se letos zúčastnila i Uni-
ted Energy.

LITVÍNOV – Až do poloviny ledna potrvá rekonstrukce vodovodu 
v Litvínově v ulici Cesta do Kopist.  Práce už zde zahájila Severočes-
ká vodárenská společnost.

Výjezdní zasedání radních bylo tentokrát skutečně „výjezdní“.  Projížďka po Krušných horách v džípech byla pro  
krajské konšele nejen zábavná, ale hlavně poučná.

Významný zaměstnavatel v regionu, velká energetická skupina 
Sev.en Energy, nabízí uplatnění u členů skupiny, společností 

Vršanská uhelná a.s. nebo Severní energetická, v pozici:

provozní elektrikáŘ  
s náborovým příspěvkem 50 000 kč

hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 � údržba a opravy silnoproudých zařízení těžební tech-

nologie
 � údržba a opravy elektroinstalace objektů

požadujeme:
 � dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

možnost práce ve směnovém provozu
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost 

kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v  oboru nebo ÚSO nebo SŠ – obor 

elektro 
 � min. § 5 do 1000 V  vyhl. č. 50/1978
 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � alespoň 1 rok praxe v oboru
 � schopnost samostatné činnosti

nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen v případě 

splnění kvalif. předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí mezi-

ročního nárůstu dle kolektivní smlouvy
 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 20 000 –  

23 000 Kč/rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovo-
lené

 � od nového roku po zapracování: 
 › příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 › program Zdraví - karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč 

na rok (čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, lé-
ky, kulturu)

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

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � pracovní dobu v ranních 8hod. směnách, po zapracová-

ní možnost nepřetržitého provozu  - zde pak příplatky
 � možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, svářecí 

průkaz atd.

nástup možný:  DLE DOHODY
pracoviště: okres Most, Vršanská uhelná a.s.  
 nebo Severní energetická a.s.
Bližší informace:   ing. František peterka    
 tel. 606 603 919,   
 v. Štefánek tel. 478 003 612
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis 
zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 

na obsazované místo se vztahuje referenční bonus 
ve výši 10 000 kč za získání nového zaměstnance.

Dražba polštářků
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naBízíMe:
* odpovídající mzdové ohodnocení
* stabilní a perspektivní zaměstnání
* firemní benefity - dovolená navíc, 
  příspěvky na stravné, příspěvky    
  na pojištění, příspěvky na rekreaci, 
  možnost využití firemního mobilního  
  tarifu pro soukromé účely, a další
* možnost seberealizace
* možnost osobnostního   
  a profesního rozvoje
* pružnou pracovní dobu
* zaškolení na práce v GIS

poŽaduJeMe:
* SŠ vzdělání, nejlépe geodézie nebo  

technického směru či IT
* komunikační schopnosti
* schopnost týmové spolupráce
* znalost práce na PC (Word, 

Excel, Outlook, apod.)
* spolehlivost, iniciativu, samostatnost  

a ochotu učit se novým věcem
* řidičský průkaz skupiny B
* výhodou: znalost práce s AutoCAD Map  

3D, orientace v technických výkresech

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

hledáMe do týMu kolegu, JehoŽ úkoleM Bude činnost spoJená 
s rozvoJeM geograFiCkého inForMačního systéMu. 

kontakt:
Stanislava Praženicová

+420 777 972 799
stanislava.prazenica@ue.cz

MEZIBOŘÍ - Policie České repub-
liky  Most připravila pro mezi-
bořské seniory akci „SENIOR 
V BEZPEČÍ“. Pozvala i divadlo.

Hlavní součástí projektu 
je divadelní představení her-
ců divadla VeTři, kteří názorně 
v několika hraných scénkách se-
niorům ukáží různé situace, se 
kterými se mohou starší osoby v 
reálném životě potkat. Divadlo 
VeTři je jasným důkazem toho, 
že prevence nemusí být jen nud-
ná přednáška, ale může být i zá-
bavná a interaktivní. Akce, kte-
rou finančně podpořilo minis-
terstvo vnitra,  se koná v pondě-
lí 14. října od 14 hodin v Klubu 
seniorů Meziboří.               (nov)

Policie chce mít občany v bezpečí

Protagonisté Divadla VeTři Míša Marková a Vlasta Vébr. Zavítají k mezibořským seniorům.

Instruktor se kromě zásad 
správného sezení za volan-
tem zaměřil na krizové situace 
a správnou reakci na ně. Napří-
klad jak zvládnout smyk vozu 
s přední či zadní nápravou ne-
bo jak zastavit na červenou na 
křižovatce.  Seniory také upo-
zornil na povinnou lékařskou 
prohlídku, kterou je od pětaše-
desáti let ze zákona nutné ab-
solvovat každý rok. „Potvrze-
ní o vyhovujícím zdravotním 
stavu pak musí mít řidič u se-
be ve vozidle. V opačném přípa-
dě hrozí vysoká pokuta a trest-
né body,“ upřesnil instruktor. 
„Jsem sice celý život profesio-
nální řidič, nyní ale zjišťuji, že 

se mám pořád co učit. Spoustu 
jsem toho nevěděl, řadu věcí asi 
dělal špatně. Nyní zvažuji, že 
se přihlásím do kurzu bezpeč-
né jízdy pro seniory. Určitě pak 
budu za volantem jistější,“ kon-
statoval po besedě jeden z  je-
jích účastníků.

Besedy pokračují až do polo-
viny listopadu, nejbližší termín 
je 16. října od 13 do 15  hodin 
a 21. a 24. října od 12 do 14 ho-
din. 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-mai-
lové adrese pribylova@auto-
drom-most.cz.                      (nov)

Dopravní beseda seniory zaujala,  
nahlédli i do zázemí okruhu

Instruktor se při besedě se seniory zaměřil i na krizové situace a správ-
nou reakci na ně.

MOST - V administrativní budově polygonu mosteckého autodro-
mu přivítal hlavní instruktor kurzů bezpečné jízdy Marek Kohoutek 
seniory. Zúčastnili se dopravní besedy, jejíž součástí byla také pro-
hlídka boxů a startovní věže autodromu.

Přístroj  je odolný proti vlh-
ku a stříkající vodě, prachu 
i pádu, čímž je schopen praco-
vat i v extrémnějších prostře-
dích.  Díky umístění v prak-

tické brašně, která může slou-
žit i jako malá lékárnička, je 
výborný pro použití v terénu. 
V polovině září absolvovali ko-
mořanští hasiči speciální škole-

ní k obsluze tohoto defibriláto-
ru, mezi nimi i velitel HZS Ja-
roslav Nový: „Nyní můžeme 
nabídnout ještě odbornější prv-
ní pomoc postiženým osobám, 
a tím zvýšit jejich šanci na zá-
chranu života.“ Ze statistik vy-
plývá, že defibrilace je v terénu 
účinná do pěti minut od ohlá-
šení události.                      (nov)

Hasiči z Komořan mají  
nový defibrilátor

KOMOŘANY - Profesionální hasiči společnosti United Energy dostali 
do výbavy automatický externí defibrilátor Phillips HeartStart Frx. 
Umožňuje zajistit normální srdeční rytmus při komorové fibrilaci 
nebo při srdeční příhodě. 

Defibrilátor je pro hasiče nezbytným pomocníkem.
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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.

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
 ■ Kdo daruje chudé rodině za odvoz 

funkční zachovalou lednici se dvěma nebo 
třemi šuplíky? Moc děkuji. Tel.: 607 373 405
 ■ Prodám větší množství kvalitních knih, 

sklo, žehličky, obličej sv. Ludmily z bronzu 
od J. V. Myslbeka. Volat po 19. hodině. Tel.: 
604 103 485

SEZNÁMENÍ
 ■ 70/171, nekuřák, hledá seznámení se 

ženou podobného věku. Tel.: 705 233 646
 ■ Žena 73 let, hledá muže – partnera 

nebo kamaráda na dlouhé večery, výlety a 
vše, co dělá život hezkým. Mám hezký byt, 
jinak nic, chuť žít s mužem i mladším. Tel.: 
605 517 095
 ■ Osamělá paní 74/168, nekuřačka z 

Mostu, hledá osamělého pána k občasným 
schůzkám. Tel.: 731 389 028

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušnonohor 2+1, 

50 m2, ulice Obránců míru 360, po rekon-
strukci bytového jádra (koupelna, WC, 
kuchyň), dům je zateplen + plastová okna.  

E-mail: cizagro@dac.cz, tel: 602 651 134, 722 
469 471.
 ■ Prodám byt na Meziboří 4+1. Volný 

ihned. Tel.: 702 179 331 

 ■ Nabízíme výškové prá-
ce, zejména údržba bu-

dov: fasády, čištění  
okapů, likvidace vosích  

a sršních hnízd nebo sha-
zování sněhu a ledu.  
Telefon: 775 118 525 

www.jmgroup.cz

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

Do salonu Jarka v Litvíno-
vě hledáme kadeřnici 

na ŽL. Možné i jako 
brigádu na MD.

Kontakt J. Khaurová 
602 165 498

Do začátku jubilejního roč-
níku tanečního festivalu zbý-
vá necelý měsíc. V ústeckém 
Sportcentru Sluneta  budou 
k vidění  vysoce kvalitně obsa-
zené soutěže světového taneční-
ho žebříčku. Národní šampio-
náty v Showdance a Formacích 
a nově Mistrovství ČR v latin-
skoamerických a standardních 
tancích ve věkových kategori-
ích nad 35 let a spousta  dopro-
vodného, nejen vzpomínkové-
ho programu. Bombou na star-
tovní listině soutěže  je taneční 
pár z Lotyšska. Do Ústí nad La-
bem  přijede 2.11. úřadující vi-

cemistr světa v latinskoameric-
kých tancích profesionálů, ta-
neční pár  Marts Smolko&Tina 
Bazykina! Bude to pro ně pre-
miérová účast na MS Show-
dance. Z Číny přiletí  taneční 
pár Wen zhi - Yao Tong a ruská 
federace nominovala úřadující-
ho mistra světa, taneční pár Ale-
xander Shmonin - Maria Shmo-
nina.

Festival se koná pod záštitou 
předsedy Senátu Jaroslava Ku-
bery, hejmana Ústeckého kraje  
Oldřicha Bubeníčka a primáto-
ra Ústí nad Labem Petra Nedvě-
dického.                                (nov)

Ústecký kraj rozhýbe taneční festival
Přijedou mezinárodní špičky

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj bude o víkendu 2.-3. listopadu hostit 
padesátý ročník Mezinárodního tanečního festivalu.  Diváci se  mů-
žou těšit na vysoce kvalitně obsazené soutěže světového tanečního 
žebříčku.

CELIO a.s.
Společnost CELIO a.s. 

POŽADUJEME:
• 
• Zdravotní způsobilost

Základní vzdělání nebo výuční list

• Minimálně řidičský průkaz skupiny B
• 
• 
• Manuální zručnost
• Chuť pracovat

NABÍZÍME:
• 
• 
• 

BENEFITY: 

• Operátor linky pro mechanické zpracování odpadů
• Strojník pro skládkový komplex
• Závodčí pro skládkový komplex (vhodní i pro důchodce)

19 000 14 500
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V Chomutově proti 
silnému Györu

Ve druhém zápase Li-
gy mistrů se Černí andělé 
představí na „domácí“ půdě. 
V neděli 13. října hostí od 
19.00 hodin v Chomutově na 
zimním stadionu maďarský 
velkoklub z Györu.

Verva bude bojovat 
se Zlínem

S týmem Zlína svedou ho-
kejisté extraligového HC 
Verva Litvínov boj o bo-
dy v neděli 13. října. Utkání  
10. kola naší nejvyšší hoke-
jové soutěže se odehraje na 
Zimní stadionu Ivana Hlin-
ky od 17.30 hodin. 

Mostečtí Lvi zamíří  
do Jablonce

Druholigový tým hokejis-
tů Mostečtí Lvi se příští tý-
den ve středu opět předsta-
ví na ledě soupeře. Po zápa-
se v  Děčíně tentokrát zamí-
ří ještě dál na sever, a sice do 
Jablonce. S  domácími Vlky 
se střetne od 18.00 hodin.  

Souš porazila v derby 
Chomutov

Divizní derby fotbalistů 
patřilo nakonec domácí Sou-
ši. Ta těsně 2:1, po penalto-
vém rozstřelu, porazila FC 
Chomutov. Další zápas hraje 
Souš opět doma, a to v sobo-
tu 12. října, kdy od 15.00 ho-
din vyzve Tatran Rakovník.  

Mostecký FK  
přivítá Srbice

V dalším kole krajské-
ho přeboru v kopané dospě-
lých si bude chtít Mostecký 
FK doma napravit reputaci 
po předchozí porážce v Žat-
ci (3:1). V  sobotu od 10.15 
hodin přivítá na Fotbalovém 
stadionu Josefa Masopusta 
Sokol Srbice. 

Horní Jiřetín jede hrát 
do Modlan

Absolutně poslední 
a zatím jediný nebodující 
tým krajského přeboru v ko-
pané dospělých, Sokol Hor-
ní Jiřetín, se po osmé pro-
hře v  řadě, kdy podlehl do-
ma Perštejnu 2:7, představí 
na hřišti v Modlanech. Zápas 
zde začíná v 16.00 hodin. 

Hraje se liga  
i superliga malé 

kopané

V neděli 13. října jsou 
na programu dne na hřišti  
11. ZŠ v  Mostě jak zápasy 
Mostecké ligy malé kopané, 
tak Seniorligy Most. Vrcho-
lem programu by měla být 
od devíti hodin repríza loň-
ského finále Gamblers Most 
– Katalánci Most.           (jak)

Czech Open 2019 
v kickboxu

MOST/PRAHA  - Závodníci z mosteckého klubu SK LEON se 
zúčastnili v Praze mezinárodního turnaje v kickboxu Czech Open 
2019. Turnaje se zúčastnilo přes 350 tuzemských i zahraničních zá-
vodníků.  Reprezentanti SK LEON si z tohoto turnaje přivezli něko-
lik cenných kovů  a zároveň také cenné zkušenosti!                   (nov)

Výsledky borců z SK LEON: 
Jakub Konečný  1. místo, LC starší žáci -69 kg 
Lukáš Svetlák  2. místo, LC muži -84 kg
Michael Hauser  3. místo, PF starší žáci +69 kg
Štěpán Zuda  3. místo, PF ml. Žáci -47 kg
Štěpán Zuda  3. místo, LC ml. Žáci -47 kg
Jan Bláha   3. místo, PF starší žáci -57 kg
Jan Bláha   3. místo, PF starší žáci -63 kg

„Holky chtějí hrát a vyhrávat, 
což je to nejpodstatnější. Samo-
zřejmě diváci i my bychom v na-
šem dnešním výkonu našli rezer-
vy, ale na to se v  tuto chvíli ne-
soustředíme a chceme si naplno 
užívat vítězství. Až od ponděl-
ka se znovu začneme soustředit 
na další přípravu a začneme zá-
pas analyzovat,“   uvedl po zá-
pase trenér Černých andělů Ji-
ří Tancoš.

V  mnoha ohledech bylo ne-
dělní premiérové utkání Čer-
ných andělů v  Lize mistrů ná-
ročnější než kvalifikační turnaj, 
který mostecké házenkářky za-
čátkem září na domácí půdě vy-
hrály. „Bylo to hlavně venkovní 
utkání, a i když přijelo i pár na-
šich fanoušků, museli jsme se vy-

pořádat s  atmosférou na soupe-
řově hřišti a jsem moc rád, že se 
hráčky dokázaly správně namo-
tivovat. Krim je tradiční účast-
ník Ligy mistryň, jedná se o vel-
mi dobře sehraný tým, jeho hráč-
ky oproti našim mají výškovou 
i váhovou převahu. My jsme před 
zápasem nedokázali úplně přesně 
odhadnout jeho sílu. Do Slovin-
ska jsme jeli s tím, že chceme ode-
hrát co nejlepší zápas, abychom 
předvedli, že nejsme v  Lize mis-
trů náhodou a nechceme v ní být 
pouze do počtu. To se nám po-
dařilo a přesvědčili jsme se, že se 
můžeme postavit i nejlepším ev-
ropským týmům, což nás ohrom-
ně těší,“ doplnil trenér.

Po příjezdu domů ale Čer-
ní andělé neměli moc prostoru 

na oslavy. Už ve středu 9. října 
je na domácí půdě čekalo další 
kolo MOL ligy proti velmi silné-
mu soupeři z Michalovců. „Naše 
dnešní vítězství je ta nejlepší po-
zvánka na středeční zápas proti 
Michalovcům a následně na ne-
dělní  první domácí utkání Ligy 
mistrů proti Györu a věřím, že 
nás fanoušci přijdou podpořit,“ 
uzavřel trenér Tancoš. 

RK Krim Mercator – DHK 
Baník Most 29:31 (13:14). Zá-
pas přinesl pořádné drama. 
Mostečanky si deset minut před 
koncem vypracovaly až čtyř-
brankový náskok, ale Slovinky 
dokázaly v posledních minutách 
srovnat. Nakonec Černým andě-
lům pomohla výrazně brankář-
ka Müllnerová, která v  samém 
závěru čarovala a uklidnění při-
nesly góly spojky Šustkové a kří-
delnice Zachové. Na to už hráč-
ky Krimu odpověď nenalezly. 

(jak)

Černí andělé skvěle  
vykročili do Ligy mistrů

LUBLAň - Mostecké házenkářky zažily v Lize mistrů start z říše snů. 
Ve slovinské Lublani dokázaly porazit domácí RK Krim Mercator 
31:29, ačkoli ještě o poločase prohrávaly jednobrankovým rozdí-
lem 13:14.

Buggyra Racing představí ši-
roké veřejnosti poprvé na jed-
nom místě veškerou závod-
ní techniku. Součástí akce na-
zvané The Most Buggyra Speed 
Festival bude také tisková kon-
ference týmu před odjezdem na 
další ročník Rally Dakar, nej-
obtížnější automobilové soutě-
že na světě. Vstup do areálu au-
todromu je zdarma, více infor-
mací o festivalu zájemci najdou 
zde. 

Den pro milovníky adrena-
linu, rychlých kol, silných vo-
zů a exotiky ale nabídne i řa-
du příležitostí pro aktivní vyži-
tí. „Připravili jsme taxijízdy po 
velkém okruhu v závodním truc-
ku i ve speciálech Lamborghi-
ni a OC Race. Lákadlem je be-
zesporu koučink sportovní jízdy 
pod dohledem evropského i čín-
ského šampiona závodů okruho-
vých tahačů a nyní šéfkonstruk-
téra týmu Buggyra Racing Da-

vida Vršeckého. Zájemci mohou 
využít i volných jízd za velmi vý-
hodnou cenu, za desetiminuto-
vou jízdu po okruhu ve vlastním 
voze zaplatí jen 150 korun,“ vy-
jmenovala eventová manažer-
ka společnosti Autodrom Most 
Michaela Rosenkranzová. 

Kdo se na okruhu necítí ve 
své kůži, může si zazávodit na 
počítačovém simulátoru. „Zá-
roveň se zapojí do dalšího kola 
soutěže SimRace Trophy o nej-
rychlejšího virtuálního okruho-
vého jezdce. Soutěžit může každý 
bez ohledu na pohlaví a věk, ne-
smí jen vlastnit licenci závodní-
ho jezdce, vydanou mezinárod-
ní automobilovou federací FIA. 
Na celkového vítěze čeká ocenění 
Zlatý volant stejnojmenné pres-
tižní ankety o nejlepší závodní 
jezdce sezony 2019,“ upřesnila 
Michalea Rosenkranzová. 

Návštěvníci budou i svěd-
ky exhibičního závodu, v němž 

si to s truckovým speciálem na 
dráze rozdají upravené cestov-
ní vozy OC Race nebo AMG 
a Lamborghini týmu Mičá-
nek Motorsport. Fanoušci pak 
mohou obdivovat tato nád-
herná auta i jako exponáty při 
příležitosti festivalové výstavy  

k 50. výročí založení týmu Bu-
ggyra Racing. 

Pestrý program festivalu za-
hrnuje dále rozhovory s jezd-
ci, fotokoutek, dětský koutek se 
soutěžemi o ceny, hrami či oma-
lovánkami. „Snažili jsme se, aby 
se zabavil úplně každý. Rádi tak 

u nás přivítáme celé rodiny. Sa-
mozřejmě bude otevřená také re-
staurace, takže příchozí mohou 
zakoupit teplé i studené neal-
koholické nápoje, pivo a vybírat 
z obsáhlého jídelního lístku,“ do-
plnila Michaela Rosenkranzová. 

(fou, jak)

Úspěšný závodní tým Buggyra pozve  
fanoušky na mostecký autodrom

MOST - Neděle 3. listopadu od 9 hodin bude patřit příznivcům a fa-
nouškům jednoho z nejúspěšnějších tuzemských závodních týmů 
Buggyra Racing, a to v areálu mosteckého autodromu, jehož okruh 
je pro jezdce i členy týmu oblíbenou domácí základnou. 

Jarůšek uspěl na zkoušce 
LITVÍNOV - Vedení extraligového HC Verva Litvínov uplatnilo opci 
na útočníka Richarda Jarůška, který přišel před měsícem na zkouš-
ku z pražské Sparty. Na severu Čech tak bude působit do konce se-
zony. 

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na prodloužení angažování Ríši Ja-
růška v našem týmu. Je to hráč střední generace, vysokého vzrůstu 
a umí dobře pracovat v předbrankovém prostoru. Takového hráče 
jsme potřebovali a musíme jeho dovedností především dobře využít,“ 
říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Agilní útočník předváděl v zápasech dobré výkony a zaujal ve-
dení Litvínova natolik, že na něj po měsíci uplatnilo opci. Brněn-
ský rodák tak bude v kádru Vervy působit do konce sezony. Jarů-
šek odehrál ve žlutočerném dresu od začátku tohoto ročníku všech-
na utkání. V šesti duelech si připsal tři kanadské body za tři přesné 
nahrávky. Společně s Jakubem Petružálkem je nejproduktivnějším 
hráčem týmu. Trenéři si při zkoušce od urostlého forvarda slibova-
li především přímočarý hokej a důraz v předbrankovém prostoru, 
což Jarůšek naplnil.                                                                           (jak)

LITVÍNOV - Jedenáct gólů, čty-
ři obraty a tři body pro Vervu. 
I takto by se dalo charakteri-
zovat utkání 8. kola Tipsport  
Extraligy mezi Litvínovem 
a Hradcem Králové. Diváci na 
Zimním stadionu Ivana Hlinky 
viděli nesmírně atraktivní duel, 
který dvě a půl minuty před 
koncem v přesilovce rozhodl Ja-
růšek. Černožlutí tak po pěti ko-
lech strádání získávají tři body.

„Z pohledu diváka to byl urči-
tě atraktivní zápas, padlo hodně 
branek. Z pozice trenéra a bran-
káře to není úplně ideální, ale na 
klucích bylo už od začátku vi-
dět odhodlání, že se o to porvou. 
I za nepříznivého výsledku jsme 
to dokázali otočit a pořád jsme 
se nevzdávali a věřili, že se nám 
to povede. Konečně jsme dali gól 
v přesilovce, které nám dělaly ob-

rovské problémy. Dnes to byl pře-
devším týmový výkon proti silné-
mu soupeři. Myslím, že si kluci 
ty body dnes vydřeli a zaslouži-
li,“ řekl po utkání kouč Litvíno-
va Jiří Šlégr.

HC Verva Litvínov – Mount-
field HK 6:5 (1:2, 2:2, 3:1). 
Branky a nahrávky: 5. M. Han-
zl (Petružálek, L. Doudera), 23. 
V. Hübl (F. Lukeš), 26. F. Lu-
keš (Kašpar), 41. Jánošík (F. Lu-
keš, Kašpar), 45. Jurčík (Helt, J. 

Říha), 58. Jarůšek (Myšák, M. 
Hanzl) - 10. Vincour (R. Pavlík, 
Cingel), 12. Perret (Rákos), 32. 
Vincour (Cibulskis), 34. Kou-
kal, 42. Kubík . Sestava HC Ver-
va Litvínov: Honzík (Janus) – 
Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščot-
ka, Štich, L. Doudera – Kašpar, 
V. Hübl, F. Lukeš – Jarůšek, M. 
Hanzl, Petružálek – Jurčík, Helt, 
Trávníček – Myšák, J. Mikúš, 
Gerhát – Zygmunt. 

(jak)

Konečně výhra! Litvínov 
přestřílel doma Hradec

Fanoušci Buggyry si přijdou na mosteckém okruhu na své.

Zlato pro SK LEON Most vybojoval Jakub Konečný.



TEPLICE
Město Teplice, to jsou lázně a  fotbal. Tyto 
dvě naprosto odlišné věci se člověku vybaví 
ve  spojení s  městem. V  dřívějších dobách, 
resp. do druhé světové války, se město pro 
svou vysokou kulturní úroveň a  klasickou 
architekturu nazývalo Malá Paříž. Vlastní jméno 
Teplice je slovanského původu a  znamená 
místo s vývěrem teplých pramenů.
Vznik a  počátky vlastního města Teplice 
jsou zahaleny tajemstvím, protože nejsou 
k  dispozici průkazné zprávy a  neexistuje ani 
zakládací listina. První důvěryhodná zmínka 
o  části města Trnovany pochází z  roku 1057, 
další pak z konce 12. století. V blízkosti starší 
slovanské vesnice založila kolem roku 1160 
královna Judita, manželka Vladislava II., 
klášter benediktinek. Po zhruba stovce let 
vzniká opevněné gotické město. Klášter zanikl 
v  závěru, nebo brzy po skončení husitských 
válek a na jeho místě vznikl renesanční zámek. 
Poslední český majitel Teplic Vilém Vchynský 
ze Vchynic byl zavražděn spolu s  Albrechtem 
z  Valdštejna v  únoru 1634 v  Chebu. Panství 
bylo zkonfiskováno císařem a  věnováno 
Janovi z  Aldringenu. Ten umřel za záhadných 

okolností ještě téhož roku, dříve než panství 
spatřil. Panství zdědila Janova sestra, která 
jej věnem přinesla Jeronýmu Clarymu a právě 
rod Aldringen – Claryové přestavěl zámek do 
barokního slohu. Vzestup lázeňství začíná 
v  průběhu 16.  století, kdy se věhlas dostává 
i  za hranice a například Paracelsus je zařadil 
do desítky nejvýznamnějších lázní Evropy. 
Katastrofou pro lázně i město, jehož stavby byly 
převážně dřevěné, znamenal zhoubný požár 
1. června 1793. Značilo to novou výstavbu nebo 
obnovu staveb, která byla již v  klasicistním 
slohu. Pokud jde o  příjezdy významných 
osobností kulturního života, prožívaly teplické 
lázně dobu největšího rozkvětu v  1.  polovině 
19.  století. Zajímavostí, která se udála v  roce 
1812 v  zámecké zahradě, bylo jediné setkání 
v  životě dvou významných osob Ludwiga 
van Beethovena s  Johannem Wolfgangem 
Goethem. Teplice hrály také významnou roli 
v roce 1813, kdy se setkali panovníci Rakouska, 
Pruska a  Ruska a  podepsali dohodu proti 
Napoleonovi.
www.teplice.cz

31

Městské informační centrum 
Duchcov 
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
Tel. 417 835 456
E-mail: info@infoduchcov.cz
Provozní doba:
Leden – Květen  Polední pauza 12.00 – 12.30
Po – Pá 8:30 – 17:00
Červen – Září
Po – Pá 8:30 – 17:00
So, st. svátky 9:00 – 16:00
Říjen – Prosinec
Po – Pá 8:30 – 17:00
www.infoduchcov.cz

Cisterciácký klášter

Státní zámek Duchcov s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie
Počátky panského sídla se datují patrně již ve 
středověku, které sloužilo jako pevnost dynastie 
Hrabišiců. Od roku 1527 byl v  držení Lobkowiczů, kteří 
zde vybudovali renesanční zámek. V  roce 1641 panství 
převzali Valdštejnové, z  nichž pražský arcibiskup Jan 
Bedřich začal s  barokní přestavbou zámku podle 
plánů Jeana Baptisty Matheye. Objekt je dnes státním 
zámkem, který je přístupný veřejnosti. Součástí expozic 
jsou prostory pokojů Giacoma Casanovy, který zde, 
až do své smrti, strávil posledních 13 let svého života 
jako valdštejnský knihovník a  napsal zde své paměti. 
Součástí zámku je Zámecká zahrada, kde byl vybudován 

barokní panský špitál s  kaplí, která byla vyzdobena 
cennou nástropní malbou Václava Vavřince Reinera 
a  alegorickými sochami Matyáše Bernarda Brauna. 
Špitál byl pro značnou zchátralost a pod záminkou nikdy 
nerealizované těžby uhlí v roce 1958 demolován a došlo 
na vybudování nového Pavilonu, kam byla Reinerova 
freska a Braunovy sochy přeneseny. Na zámecké objekty 
navazuje kostel Zvěstování Panny Marie, postavený 
podle plánů proslulého architekta Marca Antonia 
Canevalle. Vysvěcený byl v  r. 1722. Bohužel 10. května 
1945 byl kostel vypálen. 
Otevírací doba:
Duben So, Ne, st. svátky 10:00 – 16:00 
Květen, Září Út – Ne 10:00 – 16:00
Červen – Srpen Út – Ne 10:00 – 17:00
Říjen So, Ne, st. svátky 10:00 – 15:00
www.zamek-duchcov.cz

Muzeum města Duchcova
Počátky muzea se datují od roku 1896, kdy byla 
otevřena první muzejní expozice, to vše díky iniciativě 
bývalého starosty F. X. Reidla. Svůj dynamický rozvoj 
muzeum zažilo do období 1. světové války a  následně 
v meziválečném období. Klesající kvalitu a úplné zavření 
muzea proběhlo v 70. – 80. letech, kdy se malá muzea 
rušila. K  opětovnému obnovení došlo v  roce 1994 na 
podnět pana Pavla Koukala a Josefa Zády. Dnes muzeum 
sídlí v Masarykově ulici č. 7 a nabízí v expozici „Historie 
města Duchcova“ velké množství poutavých exponátů. 
Dále nabízí zajímavé, tematicky zaměřené výstavy 
v Poppelově výstavní síni a badatelnu s jedinečnými spisy 
B. Marra zabývajícími se osobností G. Casanovy. Také si 
můžete zde zapůjčit knihu a posedět v atriu muzea spolu 
G. Casanovou. Expozice výrobků duchcovské továrny 
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Turistické informační centrum
Statutární město Most
Radniční 1/2
Tel. 476 448 220 (223), 774 105 314
E-mail: infocentrum@mesto-most.cz
Provozní doba: 
Po – Pá 9:00 – 17:00
Sobota (1. 5. – 30. 9.) 9:00 – 14:00
www.imostecko.cz

Děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Pozdně gotický chrám byl vystavěn v  letech 1517 – 1550 
po požáru města v roce 1515. Jeho obnova byla svěřena 
architektu Jakubovi Heilmannovi ze Schweinfurtu, žákovi 
a následovníku Benedikta Rieda. Ten kostel navrhl jako 
velké halové trojlodí s  tzv. vtaženými pilíři dovnitř, 
pětiboce uzavřeným presbytářem, s  hranolovou věží 
s ochozem v hlavním průčelí, předsíní po severní stěně 
a  severozápadní sakristií. V  roce 1549 byla dokončena 
hrubá stavba a  okolo roku 1550 vznikly portály již 
v  renesančním slohu. Při dalším požáru města v  roce 
1578 kostel opět částečně vyhořel a  byl opravován až 
do roku 1602. Ve výzdobě interiéru zaujímá přední 
místo jedinečné umělecké pojetí dekorace empory 
(galerie) s  výjevy ze Starého a  Nového zákona. Dále 

stojí za zmínku gotický sanktuář s renesanční výzdobou 
a  monumentální barokní oltář zasvěcený Panně 
Marii. Součástí hodnotného interiéru je i  křtitelnice 
úctyhodných rozměrů. Výzdoba interiéru kostela 
zahrnuje i skulptury od barokního sochaře Jana Adama 
Dietze z  Jezeří. Pro mostecký kostel zhotovil plastiky 
sedmi apoštolů, které byly okolo roku 1730 umístěny na 
pilíře hlavní lodi. Svoji proslulost získal kostel především 
v  roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, 
aby byl zachráněn ze starého města Mostu, které bylo 
srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. V Guinessově knize 
rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu, 
který byl přesunut po kolejích. Kostel je přístupný od 
1. dubna do 31. října.
Otevírací doba
Duben, Říjen St – Ne 9:00 – 15:00
Květen, Září Út – Ne 9:00 – 16:00
Červen – Srpen Út – Ne 9:00 – 17:00
www.kostel-most.cz

Hrad Hněvín
Zdaleka viditelnou a  charakteristickou dominantou 
města Mostu je hrad Hněvín. Je oblíbeným návštěvním 
místem s  širokým rozhledem do kraje od Krušných 
hor po České středohoří. V  jeho prostorách se nachází 
ubytování a  stylová restaurace. Věž hradu slouží jako 
rozhledna otevřená od května do září a  také je zde 
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KRUPKA
Město Krupka je bezesporu starým hornickým 
městem a právě touto historií spolu s dalšími 
památkami v  rámci Hornické kulturní krajiny 
Krušnohoří neboli Montanregionu Krušnohoří/
Erzgebirge na české i německé straně hranice 
docílilo zápisu na Seznam světového dědictví 
UNESCO.
Město svým názvem opět nabízí vysvětlení 
svého původu, ale pravda je možná trochu 
jiná, protože je odvozen od staročeského 
slova krupý tedy velký či rozlehlý. Nikoliv od 
krupek cínu, které se zde v hojném množství 
nacházely a těžily. 
Vznik původního hornického městečka 
a horských osad je spjat s těžbou rudy a jejím 
dalším zpracováním. Již bájná kněžna Libuše 
se ve svých proroctvích zmiňuje o  „vrchu 
krupnatém, v  jehož hloubi olova, cínu matný 
lesk“, ale první písemná zmínka o  Krupce 
je obsažena v  listině krále Václava II. z  roku 

1305, kdy uznává dědičný nárok jistého Zvěsta 
z  Trmic na horu Krupa. Dalším dokladem 
o městě a jeho strážní pevnosti, hradu Krupka, 
je darovací listina krále Jana Lucemburského 
z  roku 1330, kdy věnuje krupské panství 
míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic, který po 
skončení husitských válek potvrzuje městu řadu 
práv. Horní město Krupka zažívá během 15. až 
16. století rozmach, a to jak v produkci těžby, 
tak získává další práva a  privilegia. Bohužel 
sláva těžby netrvala věčně a  v  17.  století 
se začaly objevovat potíže s  důlní činností 
i s odbytem cínu. Za vším opět stála třicetiletá 
válka a  ještě více morová epidemie, při níž 
zemřela třetina obyvatel. Roku 1710 koupil 
Krupku hrabě František Clary-Aldringen, jehož 
rod ji držel až do roku 1918. Během 19. století 
vznikaly nové továrny a  hnědouhelné doly 
a život se přesunul do vedlejšího Bohosudova, 
který se v roce 1960 sloučil s Krupkou.
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Informační centrum Jirkov 
Kostelní 47
Tel. 474 654 265
E-mail: info.centrum@jirkov.cz
Provozní doba: 
1. května – 30. září
Po – Ne 8:30 – 17:00
1. října – 30. dubna
Po – Pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
www.kviz-jirkov.cz

Červený Hrádek 
Nejznámější památkou Jirkova je zámek Červený 
Hrádek, který se tyčí na začátku krušnohorského 
svahu ve stejnojmenné části města. Původní hrad 
Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. 
Během husitských válek byl hrad dobyt a  vypálen. Ve 
20.  letech 15.  století nechal majitel hrad opravit, nově 
pokrýt a  natřít fasádu červeně. Odtud jeho jméno 
Červený Hrádek. V  následujících letech obývaly hrad 
různé šlechtické rody a panství postupně rozprodávaly. 
Až  příchodem Bohuslava F.  Hasištejnského z  Lobkovic, 
který byl i  majitelem Chomutova, se majetek 
červenohrádeckého panství vrátil zpět, aby se na konci 
16. století z rozhodnutí královské komory opět rozprodal. 
Stejně jako na město Jirkov, tak i  na hrad dopadly 
důsledky třicetileté války. Během ní byl hrad několikrát 

obléhán, dobyt, vydrancován a  dvakrát vypálen. Hrad 
měl v té době podobu neopravitelné zříceniny, i přesto 
přistoupil Jan Adam Hrzán k  její renovaci a na částech 
původní stavby nechal zbudovat nový objekt. Včetně 
přípravných prací trvala stavba zámku od roku 1655 
do roku 1675. Tehdy získal zámek svou dnešní podobu. 
Řada indicií a  typických prvků nasvědčuje tomu, že 
architektem byl Antonio della Porta a  autorem štuků 
pražský Jan Spatz. V letech 1687 – 1688 na zámku působil 
sochař Jan Brokoff, který pro zámek vytvořil soubor soch, 
dvě  kašny, vázy na schodišti a  další díla. V  novodobé 
historii zámek sloužil pro různé účely jako domov 
vojenských invalidů, internát mládeže, školící středisko, 
nebo léčebna dlouhodobě nemocných. Do roku 2006 
byl zámek rekonstruován a  dnes nabízí prohlídku 
hostorických prostor, stylové ubytování a  restauraci. 
Pokud milujete romantické nebo klidné procházky, tak 
se projděte zámeckým parkem i  lesním okolím zámku, 
můžete při tom zahlédnout i stáda vysoké zvěře. 
OTEVÍRACÍ DOBA:
Květen – Září 10:00 – 17:00
Duben a Říjen 10:00 – 16:00
Listopad – Březen  10:00 – 16:00  

(pouze po předchozí domluvě)
www.kviz-jirkov.cz
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CHOMUTOV
Město Chomutov dnes spojujeme se  dvěma 
poznávacími a  odpočinkovými místy – 
zooparkem a  Kamencovým jezerem. Ovšem 
v  dřívějších dobách tomu bylo trochu jinak. 
Dnešní název Chomutov prošel vývojem svého 
názvu, kdy základ tvoří osobní jméno Chomút 
nebo Chomout, ale v historických pramenech 
se setkáváme i  s  dalšími variantami – 
Chomontowe, Cometave, Comatow, Chomatow, 
Chomotov, Chomutowie, Kommotau a  další. 
Královské město Chomutov leží v  podhůří 
Krušných hor ve výšce 330 m. n. m., ale titul 
královské si vymohlo až v 17. století. 
Dnešní území Chomutova bylo ve středověku 
důležitým bodem, kde se protínaly významné 
obchodní stezky, které vedly ze Saska do 
vnitrozemí Čech a  kde právě obchodníci 
odpočívali po náročné cestě přes Krušné 
hory. První zmínka o  městě je datována 
k 28. březnu 1252, kdy byl Chomutov darován 
Řádu německých rytířů. Ti zde během dvou 
let zřídili svoji komendu čili klášter. Během 
působení řádu město získalo různá práva – 
rychtářské, mílové, prodej soli, a rozvíjelo se. 
Po bitvě u  Grunwaldu, tedy v  roce 1411, bylo 

město Řádu německých rytířů odňato králem 
Václavem IV. Roku 1418 město zachvátil požár 
a  k  dalšímu zpustošení města došlo husity 
v  roce 1421, kdy byl Chomutov dobyt. Poté 
město střídalo šlechtické majitele. Naposledy 
jimi byli Hasištejnští z Lobkovic, kteří ve městě, 
jako na jednom z  prvních míst v  Čechách, 
prosazovali tvrdou rekatolizaci a roku 1589 zde 
byla založena chomutovská jezuitská kolej. 
Roku 1591 se měšťané proti jezuitům vzbouřili 
a vyplenili jejich sídlo, za což byli dva z vůdců 
vzpoury popraveni. Po odsouzení Jiřího 
Popela staršího z  Lobkovic mu byl roku 1594 
Chomutov zkonfiskován Rudolfem II. Roku 
1605 se Chomutovští vykoupili z  poddanství 
a  od té doby byl Chomutov královským 
městem. V dalších letech město čelilo různým 
válečným konfliktům, přesto se z  těchto 
bojů vždy vzpamatovalo, dále se rozvíjelo, 
získávalo další práva a  bylo spravováno 
úřednickým vedením. Chomutov je od konce 
18. století až do dnešní doby spojen zejména 
s  průmyslovým odvětvím, těžbou nejen uhlí, 
ale i  kamence, kdy vzniklé Kamencové jezero 
je největší světovou jedinečností Chomutova.
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Ochutnávka z nového průvodce 
aneb Bavte se ve městech pod horami

ústeCký kraJ – Kde najít nejzajímavější místa v Bílině, kam si vyjít v Oseku a co stojí za 
vidění v Jirkově, zjistíte v novém turistickém materiálu Destinační agentury Krušné hory. 
Mapové plány osmi měst destinace spolu s fotografickým průvodcem a informacemi o tu-
ristických cílech najdete v informačních turistických centrech už příští měsíc. Máte-li chuť 
cestovat po městech v destinaci, nenechte si soubor mapových plánů ujít.                 (ink)

ChoMutov
V Chomutově určitě navštivte zoopark, v létě i nedaleké Kamencové jezero. Kouzlo má historické centrum Chomutova. Přírodu si užijete v Bezručově údolí.

Jirkov
Dominantou Jirkova je Červený Hrádek. Za vidění stojí i městské sklepy a městská 
věž a kostel sv. Jiljí.

krupka
Krupka nabízí především historicky cennou Husitskou ulici, památky Hornické kra-jiny Krušnohoří, lanovku na Komáří vížku a hrad Krupka.

litvínov
Zámek Valdštejnů patří k tomu nejlepšímu, co v Litvínově navštívit. Celoročně se tu konají akce pro děti i dospělé a zajímavou výstavu střídá ještě zajímavější. 

Most
V Mostě láká k návštěvě děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, hrad Hněvín nebo zcela nové 3D bludiště ve FUNparku.

duChCov
Nejlákavějším místem pro návštěvu v Duchcově je zámek. Za návštěvu stojí také 
kostel Církve československé husitské s vyhlídkovou věží.

tepliCe
Teplice nabízí návštěvníkům historické lázeňské centrum se zámkem a parky, bo-
tanickou zahradu a turistický vláček Humboldt.

Informační centrum Bílina
Břežánská 50/4
Tel. 417 810 985, 775 601 264
E-mail: info@icbilina.cz
Provozní doba:
Duben – Září
Po – Pá 7:30 – 17:00
So 9:00 – 14:00
Říjen – Březen
Po – Pá 7:30 – 17:00

Informační centrum Kyselka
Kyselská 122
Tel. 725 508 148
E-mail: infocentrum.bilinska@gmail.com
Provozní doba:
Po – Ne 8:30 – 17:00
Polední přestávka 12:00 – 12:30

Lázně Bílinská kyselka
Areál lázní je chloubou města již od 19.  století. Díky 
významnému geologu a  balneologu Franzi Ambrozu 
Reussovi, který se zasadil o  lázeňský věhlas Kyselky, 
se lázně stávaly místem setkání věhlasných jmen jako 
J. W. Goethe, L. van Beethoven, A. Humboldt a dalších. 
Minerální prameny užívané zejména pitnou kúrou mají 
široké využití a  prospívají při obtížích se zažíváním, 

s  překyselením žaludku, pálení žáhy, při chorobách 
látkové výměny, dně a  revmatizmu. Dříve se bílinská 
kyselka vyvážela a  prodávala v  kameninových lahvích, 
později ve skleněných a dnes ji známe v typické modré 
lahvi se žlutou etiketou.
Chcete vědět, proč se Bílině říkalo „německé Vichy“ 
a jak je spojena Bílinská kyselka se Zaječickou hořkou, 
tak si objednejte exkurzi, která probíhá každé dva týdny 
v sobotu, a dozvíte se ještě mnohem více.
Rezervace exkurze: 
Tel. 734 841 981
E-mail: basta@bmhw.cz
www.bmhw.cz/exkurze
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Bílina
V Bílině stojí za návštěvu areál Lázní Bílinská kyselka, vrch Bořeň nebo Pohádkový les. Zámek Bílina není přístupný veřejnosti, ale procházka do jeho okolí určitě potěší. Opomenout při návštěvě Bíliny by turisté neměli ani kostel sv. Petra a Pavla  a Hu-sitskou baštu.

www.branadocech.cz


