
Vystavené šperky jsou sou-
částí restaurované expozice, kte-
rá nahradila předchozí instalaci. 
Ta je nyní  obohacena zejména 
o moderní a multimediální vý-
stavní prvky a jazykové muta-
ce. Vystavené exponáty pochá-
zejí z rozsáhlé pozůstalosti Ul-
riky von Levetzow, která je sou-
částí sbírek mosteckého muzea 
již od roku 1900. Baronka Ulri-
ka světově proslula jako poslední 
láska a múza Johanna Wolfgan-
ga Goetha. Příběh nenaplněné 
a neopětované lásky stárnoucího 
básníka patří mezi největší mi-
lostné příběhy evropské historie. 
Ulrika byla fascinující osobnos-
tí, představující doslova to nej-
lepší z celého 19. století. „Je to-
mu 120 let, co Ulrika zesnula. To 
byla pro nás velká výzva. Nejsme 
sami, kdo Ulriku připomíná. Na-
ši partneři si toto výročí také vzali 
za své. My ale můžeme nabídnout 
i něco víc,“ předeslal na slavnost-
ním znovuotevření expozice Ul-
riky von Levetzow ředitel muzea 
Michal Soukup. 

„Ulrika a Most k  sobě patří. 
Letos tomu bylo 120 let, kdy ze-
mřela. Byla období, kdy expozi-
ce nebyla zpřístupněna. Načas 
odešla do Třebívlic, nebo do Vý-
maru. Letos to byl půlrok, kdy 
zde expozice nebyla. Za tu do-
bu jsme ale udělali mnoho prá-
ce, abychom ji přiblížili mo-
dernímu návštěvníkovi,“ uvedl 
k Jiří Šlajsna z  oblastního mu-
zea  a dodal: „Ulrika je pro nás 
důležitá. Milovala tento kraj 
a České středohoří. Máme ale 
Ulriky dvě. Tu opravdovou a tu, 
která nikdy nezemře a nezestár-
ne. Dodnes je inspirací básní-
ků, malířů, sochařů a  scénáris-
tů. Bude stále mladá a bude tu 
pořád.“ 

Kdo ukradl vzácné 
klenoty? 

Součástí slavnostního ote-
vření expozice byl i křest no-
vé knihy autorů Radka Hanuse 
a Pavla Hladkého o špercích 
Ulriky von Levetzow. 
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 � ADVENT V KOSTELE

MOST - Magistrát města 
Mostu zve  30. listopadu  od 
17 hodin na tradiční advent-
ní koncert v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě. 
Vstupné je zdarma.

 � VÁNOCE V OLBERNHAU

OLBERNHAU – Ve dnech 
 30. 11. – 15. 12. se můžete vy-
dat na tradiční vánoční trhy 
do německého Olbernhau. 
Trhy se konají každý den, od 
neděle do čtvrtka od 12 do 
19 hodin, v pátek a v sobotu 
od 12 do 20 hodin.  

 � ADVENTNÍ NÁLADY 

MOST - Koncertní agentura 
MMMM Petra Macka uvede 
v Kulturním domě Meduza  
v Mostě 2. prosince od 18 ho-
din koncert „Adventní ná-
lady ...z pastorel a koled do 
operetek“. Zazní známé pas-
torely, koledy, slavné operet-
ní árie a duety.

str. 2
Granátová souprava je velkým lákadlem  pro místní i turisty, ale hlavně pro hledače senzací. Do mosteckého muzea se šperky převážely za přísných 
bezpečnostních opatření. Při instalaci je střežila jednotka speciálního nasazení mostecké městské policie.

Most má klenoty nedozírné ceny!
MOST – Oblastní muzeum a galerie v Mostě od minulého týdne vystavuje 
výjimečný skvost. Unikátní šperky nedozírné ceny. Pozůstalost po baron-
ce Ulrice von Levetzow byla do mosteckého muzea převezena za mimo-
řádných bezpečnostních opatřeních.  Souprava šperků z českého graná-
tu, kterou se pyšní město Most, patří mezi TOP klenoty České republiky.  

Eurobabička 2019
je z Mostu!

MOST – V Jaroměři – Josefově se konalo finále soutěže „EUROBABIČ-
KA  - Dáma roku České republiky 2019“. Zlatou korunku si přivezla 
vítězka finálového kola Ilonka Šnorychová z Mostu.

Dámu roku motivoval do soutěže především nevšední zážitek 
a příslib legrace. To všechno si podle svých slov v několikakolové 
soutěži užila. „Byla to zajímavá zkušenost. O soutěži jsem z minu-
losti již věděla a byla jsem zvědavá jak to na ní chodí. Abych to zjisti-
la, nezbývalo než se přihlásit. Netušila jsem, že vyhraji. Chtěla jsem si 
hlavně užít legraci a poznat nové lidi,“ říká vitální Eurobabička 2019. 
Soutěžící museli předvést, že mají nejenom šarm, ale také smysl pro 
humor. Proto se vedle tradiční módní přehlídky soupeřilo v před-
stavení se, interpretaci vtipu a ve volné disciplíně podle vlastního 
scénáře. Dvaasedmdesátiletá Ilonka Šnorychová se narodila ve sta-
rém Mostě a je mosteckou patriotkou. Má sedmadvacetiletou vnuč-
ku a dvacetiletého vnuka, kteří svou babičku jaksepatří podporova-
li a motivovali. „Vnoučata mi řekla, že jsem babička puberťačka a že 
jsem jednička!“, tlumočí reakci vnoučat paní Šnorychová.

Soutěž „EUROBABIČKA – Dáma roku České republiky“ se ko-
ná od roku 2004. Neodmyslitelně ji moderuje Josef Alois Náhlov-
ský. Letošní ročník byl o to zajímavější, že soutěžící dámy dopro-
vázeli vojáci v dobových uniformách. „Být hezká v devatenácti ne-
ní žádné velké umění. Teprve čas a skutky ukáží, co je kdo za člověka. 
Myslíme si, že teprve ženy, které vychovají dobře svoje děti, zvládnou 
zaměstnání i domácnost, dokáží se postarat třeba o své staré rodiče 
a přes všechny ty starosti je stále baví život, tak právě takové dámy si 
zaslouží obdiv, úctu a uznání. O tom je naše soutěž, kde musí zvlád-
nout vystupovat na veřejnosti a vtipně reagovat na otázky moderáto-
ra. Uplatňují při tom svůj šarm a smysl pro humor,“ říkají o soutě-
ži její organizátoři.                                                                            (nov)

Příští číslo týdeníku 
Homér vyjde  

6. prosince 2019. 
Redakce

Zlatou korunku přivezla do Mostu Ilonka Šnorychová (uprostřed).
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O tázka pro…

Program planetária 
do konce roku zrušen!

MOST - Z důvodu ne-
moci muselo mostecké pla-
netárium zrušit listopado-
vá a prosincová představení 
pro veřejnost. Provozovatel 
Městská knihovna v Mostě 
se omlouvá a děkuje za po-
chopení.                         (nov)

V parku Šibeník se objevi-
ly dřevěné ohrádky, které mají 
za úkol ochránit nově vysazené 
neobvyklé stromy v parku Šibe-
ník. První dřevinou je Parrotia 
persica (Parocie perská), více-
kmenný široce rozložený strom 
nebo keř původem z nížinných 
lesů v severním Íránu a Zakav-
kazku, nápadný zejména pod-
zimním zbarvením listů. „Ten-
to strom se v  plné kráse ukáže 
zejména na podzim, kdy se je-
ho listí zbarví do několika druhů 
barev najednou,“ uvedl vedou-

cí odboru životního prostředí 
Vladimír Pátek. 

Na dalším místě byla vysa-
zena skupinka tří lip - Tilia 
Americana, Tilia Europea, Ti-
lia mongolica (lípa americká, 
obecná a mongolská). Jsou se-
sazené tak, aby v budoucnu tvo-
řily společný kmen a korunu. 
Lípa americká roste na východ-
ním pobřeží Severní Ameriky, 
lípa obecná je kříženec dvou 
evropských lip, malolisté a vel-
kolisté, a lípa mongolská je do-
mácím druhem v oblasti Mon-

golska, východního 
Ruska a severní Číny. 
Inspirovat se necha-
lo město v  Holand-
sku. „Stromy by měly 
být symbolickým spo-
jením tří kontinen-
tů, amerického, evrop-
ského a asijského. Po-
stupem let  lípy sros-
tou v  jeden mohutný 
kmen s krásnou koru-
nou. Je to ale dlouho-
dobější proces a nad-
časový nápad a efekt 
bude patrný až za de-
sítky let,“ podotkl 
Vladimír Pátek.                              

(sol) 

Chcete vidět nové neobvyklé dřeviny?
Vydejte se na vrch Šibeník

Lípy by měly být symbolickým spojením tří 
kontinentů, amerického, evropského a asij-
ského. Postupem let  srostou v  jeden mo-
hutný kmen s krásnou korunou.

MOST – V parku Šibeník se vysadilo několik neobvyklých dřevin. 
Obyvatelé je mohou najít u cesty od skateparku směrem ke kruho-
vému objezdu na křižovatce ulic Višňová a Jana Palacha.     

Tři nové nízkopodlažní a plně 
klimatizované tramvaje by měly 
být uvedeny do provozu do po-
loviny příštího roku. „Původně 
měly být všechny tři tyto tram-
vaje u nás už do konce roku le-
tošního. Nakonec ale přijde letos 
jen jedna a dvě pak na jaře 2020. 
V tuto chvíli jsou tyto tramva-
je ve výrobě,“ uvedl ředitel Do-
pravního podniku měst Mos-
tu a Litvínova Daniel Dunovský.   

Další tři nové tramvaje pak 
pořídí dopravce ve druhé polo-
vině příštího roku. Celkem jich 
tedy bude mít šest. „Jsme rádi, 
že se nám podařilo získat dotace 

na všechny tyto tramvaje. Na šes-
tou máme dotaci zatím jen při-
slíbenou. Nebylo to ale jednodu-
ché. Bojovali jsme o získání do-
tací i s jinými dopravci, přičemž 
prioritní byl počet odebraných 
kusů včetně autobusů CNG. O ty 
jsme ale zájem příliš neměli, ani 
CNG pohon není stoprocentně 
ekologický, na rozdíl od nových 
tramvají. Cena je přitom diame-
trálně odlišná,“ řekl dále Daniel 
Dunovský. Těchto šest nových 
tramvají by mělo splňovat poža-
davky na veškerý komfort ces-
tujících. Všechny budou nízko-
podlažní a plně klimatizované, 

s wi-fi připojením. „Šest nových 
tramvají by mělo doplnit pokry-
tí naší celodenní výpravy vozidel. 
Jen v nejnutnějších případech 
budeme nasazovat do provozu 
tramvaje starší,“ podotkl ředitel 
dopravního podniku. 

První dvě nové nízkopod-
lažní tramvaje pořídil dopravní 
podnik už v roce 2014. „Bylo to 
za předchozího vedení společnos-
ti a dotace tehdy činila jen zhru-
ba 40 procent z celkových nákla-
dů. V případě šesti nových vozi-
del činí dotace až osmdesát pět 
procent, což nám pomůže vý-
znamně ušetřit finanční pro-

středky,“ upozornil Daniel Du-
novský. 

V  rámci obnovy vozového 
parku se také v  minulých le-
tech pořídila nová, klimatizo-
vaná a nízkopodlažní tramvaj 
EVO, i když se jedná o kratší 
typ tramvaje. Dvě starší tramva-
je typu T3 se pak ještě přestavě-
ly na novější typy. „Program na 
přebudování starších tramvají 
jsme zahájili v době, kdy nebylo 
ještě jisté, že bude možnost k zís-
kání dotací na nové tramvaje. 
Proto jsme v současné době ten-
to program pozastavili a preferu-
jeme pochopitelně nákup nových. 
Můžeme se k němu ale kdykoliv 
vrátit,“ upozornil ještě ředitel  
Dunovský.                               (sol)

Další nové komfortní tramvaje!
MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova pořídí nové tramvaje. Do konce příštího roku by jich 
mohlo na trať vyjet celkem šest. Cestující tak budou mít zajištěný plný komfort.     

ředitele Dopravního podniku měst Mostu  
a Litvínova Daniela Dunovského

Dopravnímu podniku se 
daří v  posledních letech vý-
razně obnovovat vozový 
park. Má ale dostatek řidičů?

„Dopravní podnik se v loň-
ském roce potýkal s  výraz-
ným úbytkem řidičů. Podnik-
li jsme však takové kroky, že 
se podařilo stavy doplnit. Na-
brali jsme dostatek řidičů, me-
zi nimiž jsou v zastoupení jak 
muži, tak ženy. Práce našich ři-
diček a řidičů není vůbec jed-
noduchá, a proto si jich velmi 
vážím. Máme zájem získat do 
svých řad i další kvalifikované 
odborníky, a to z řad autome-
chaniků, elektrikářů, zámeční-
ků i dalších profesí. Navazuje-
me proto spolupráci s učilišti a středními školami. Oslovili jsme je 
s tím, že mají u nás vždy dveře otevřené. Mají-li zájem například o ex-
kurze, mohou školy po domluvě kdykoliv přijít, abychom studentům 
ukázali, jak vypadá dopravní podnik reálně a jaké jsou tu možnosti. 
Studenti se k nám také mohou hlásit na povinnou praxi. Letos tu by-
lo deset studentů ze středních škol, oslovovali nás až z Ústí nad La-
bem. Vyšli jsme všem vstříc a budeme v této spolupráci pokračovat, 
protože potenciál je v těchto mladých lidech určitě velký.“              (sol)

Svíčky na  
sochy nepatří!

MOST – Mostecký magistrát žádá občany, aby nepokládali zapálené 
svíčky k sochám a jiným památkám.

V období Dušiček nebo vánočních svátků lidé v dobré víře poklá-
dají zapálené svíčky k některým sochám. Činí tak s nejlepšími úmy-
sly, bohužel ale svíčky památky poškozují. „Město Most, které na  re-
staurování památek vynakládá statisíce korun, žádá proto širokou ve-
řejnost, aby od této činnosti upustila. Platí to i například pro nedáv-
no restaurovanou sochu svaté Anny na hřbitově nebo morový sloup na 
1. náměstí, stejně jako pro všechna další místa. Děkujeme za pochope-
ní,“ uvedla Alena Sedláčková z tiskového oddělení Magistrátu města 
Mostu.                                                                                                                (nov)

V ní se mohou lidé do-
zvědět vše o historii, náročném 
restauračním procesu, ale i o čes-
kém granátu a výjimečnosti to-
hoto šperku. „Byl to jeden z na-
šich snů, spatřit šperky naživo. Dí-
ky panu řediteli se nám to splnilo.  
Nebylo lehké dohledávat v archi-
vech, kde se šperk vzal, kdo ho ko-
mu dal. Nebyl Ulriky, ale její ma-
minky. Ona ho po ní zdědila. Kni-
ha zachycuje celou historii šper-
ku, proces restaurování, i to, že 
byl šperk v  minulosti ukraden, 
kde byl, kdo ho vypátral, po jaké 
době, jaký trest viníka stihl a po-
dobně,“ uvedli k nové publika-
ci autoři.     

Šperky – zlatý hřeb 
výstavy! 

Sada obsahuje náhrdelník, 
dva párové náramky, oděvní 
opaskovou sponu, prsten a dvě 
náušnice. Jsou soupravou s nej-
většími českými granáty na svě-
tě. „Chceme ukazovat originál, 
žádnou kopii. Je to poprvé, kdy 

je originál stále zpřístupněn, ale 
naposledy, kdy se bude moci ve-
řejnost kochat šperky v takto hoj-
ném množství najednou. Příš-
tě bude návštěvnický režim ji-
ný. Pořád ale šperky budete mo-
ci vidět,“ upozornil Jiří Šlajsna 
a dodal: „Korunovační klenoty 
můžete vidět jednou za několik 
let, relikviář svatého Maura stá-

le, ale není český. Šperky Ulriky 
sem  patří, jsou české a měli by-
chom je tedy vidět stále.“ 

Pramen vlasů, 
kartáček i papuče

Výstava nabídne vše o Ulri-
ce a jejím životě. Můžete ji po-
znat tak, jak ji mnoho lidí ne-

zná. „Uvidíte i věci, které jsou 
pro člověka velmi intimní. Je-
jí zubní kartáček, papuče, brýle, 
nebo kadeř vlasů, která byla od-
střižena po její smrti. Její fotoal-
ba, ale i mnoho dalšího,“ láká Ji-
ří Šlajsna.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Most má klenoty nedozírné ceny!
str. 1

Ulrika von Levetzow

Stylový pokoj slavné baronky.

Slavnostního křtu knihy o špercích baronky Ulriky se 
zúčastnili její autoři, Radek Hanus a Pavel Hladký.

Vzácné klenoty, které 
patří do majetku 

města Mostu, budily 
zasloužený obdiv.
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P tejte se politiků

V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě v 10. platové třídě

Přihláška musí být 
doručena nejpozději 

do 29. 11. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ing. Jitka Karlíková 
Telefon:  476 448 481 

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. 22/2019.
 

REFERENT/KA 
ODDĚLENÍ STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 

ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
OBSAZENÍ PRACOVNÍ 

POZICE NA DOBU NEURČITOU

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

POŽADAVKY: 

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

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, architekto-
nického nebo právnického směru

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

NEBO střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnic-
tví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

výhodou praxe ve veřejných službách a správě

znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů,

znalost práce na PC – Microsoft O�ce 2010 (Word, Excel, Outlook),

schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné 
vystupování, komunikativnost, �exibilita, výborný písemný projev

Zajímal by mě Váš názor 
na akci pořádanou 7. 11. na-
zvanou „Rodina svítí Mostu“. 
I seniorky pochopily, že je to 
vzpomínka na proslulé po-
vinné lampionové průvody 
a shromáždily se u bývalého 
„kremlu“ a v počtu asi 15 po-
chodovaly s lampiony na ná-
městí. Opravdu je to podob-
nost čistě náhodná? A čí zá-
jem je tady sledován?“

Pokud jde o zájem, tak je 
v tomto případě sledován hlav-
ně zájem rodičů a dětí, pro kte-
ré je akce připravována. Pro dě-
ti je zážitek projít se s rodiči 
ztemnělým městem se svítícím 
lampionem a dojít na 1. náměstí, kde na ně kromě diskotéky če-
kají různé soutěže. Nevím, co pochopily seniorky, ale organizátoři 
akce - pracovníci neziskových organizací, které akci včetně soutě-
ží pro děti  připravují, jsou vesměs mladí lidé, kteří období totali-
ty znají pouze z vyprávění ve škole. Tzn., že nějaké povinné lampi-
onové průvody do jejich vzpomínek určitě nepatří. Neziskové or-
ganizace, které se do akce zapojily, jsou: Junáci, Zálesák, Apoštol-
ská církev, Oblastní charita, Diakonie církve bratrské apod. Lze 
stěží předpokládat, že by tyto organizace nostalgicky vzpomína-
ly na minulé časy. 

Je smutné, že některým lidem utkvěly aktivity minulého režimu 
natolik v paměti, že jim nyní obdobné aktivity vyvolávají nepří-
jemné vzpomínky. Ale také by bylo smutné ochudit všechny rodi-
če a děti, kteří se na náměstí dobře bavili, o jejich společný zážitek. 
Tradice lampionů nemá s bývalým režimem nic společného a není 
její vinou, že ji kdosi kdysi zneužil ve svůj prospěch. Kdyby se ny-
ní Rodina svítí Mostu zrušila s odůvodněním, že některým lidem 
připomíná nepříjemné období, asi by většina rodičů a hlavně dě-
tí, které se tak dobře bavily, důvod vůbec nepochopila. Ba naopak, 
všichni by si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak to vypadá, když 
se bez ohledu na obsah a smysl akce zakazují, a to jenom proto, že 
v nich někdo vidí něco nepřijatelného. Tyto praktiky snad oprav-
du patří minulosti.

Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

„Vysazujeme nové stromy 
a snažíme se vybírat i zajímavé 
dřeviny. Novou výsadbu ve větším 
množství máme v plánu i v příš-
tím roce. V rozpočtu jsme vyčle-
nili částku pěti milionů korun na 
novou zeleň, včetně opatření v bo-
ji proti suchu. Například se osvěd-
čily zavlažovací vaky, které bude-
me přikupovat,“ informoval ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Nové zavlažovací vaky dostanou 
i nově vysazené stromy na Šibe-
níku, a to hned na jaře.  

Zazelenat by se měla také dal-
ší sídliště v Mostě. V minulosti se 
stovky nových dřevin vysazova-
ly v sídlišti sedmistovek i šestis-
tovek, na jejichž pořízení město 
využilo dotací. „Nová zeleň, kte-
rou budeme vysazovat, se ten-
tokrát bude realizovat z  našich 
prostředků. Udržitelnost byla to-
tiž v případě dotačních prostřed-
ků příliš dlouhá, v průběhu deseti 

let se tak musí provádět pravidel-
né kontroly a uhynulé nebo jinak 
poničené stromy se musí nahrazo-
vat novými. Navíc problémy by-
ly například i s  pronájmem po-
zemků, kde se takové stromy vy-
sadily,“ uvedl dále náměstek pri-
mátora. „V šestistovkách jsme na 
podzim museli vytáhnout kolem 
stovky stromů. Jednalo se větši-
nou o břízy a dřeviny druhu pru-
nus, které odumřely vlivem poško-
zení dřevokazným hmyzem, kte-
rý napadl suchem oslabené stro-
my. Špatně se ujaly i v  loňském 
roce vyměněné platany, které jsme  
opět nahradili novými. Potřebu-
jí včasnou zálivku a aplikovat ji 
do zavlažovacích vaků,“ potvrdil 
komplikace s ujímáním nově vy-
sazovaných stromů vedoucí od-
boru životního prostředí Vladi-
mír Pátek.    

V příštím roce se stovky no-
vých dřevin vysází například 

v sídlišti Skřivánčí Vrch, ale také 
v oblasti sídla dopravního pod-
niku směrem k  ulici Zahradní 
a Obránců míru. „Stávající stro-
my v  těchto částech by se měly 
prořezat, zdravotně ošetřit a ně-
které se budou muset pokácet. 
Následně se vysadí nové dřeviny. 
Půjde o různé druhy stromů, na-

příklad lípy, habry, jerlíny, javo-
ry, jírovce, ale také mnoho růz-
ných kultivarů okrasných třeš-
ní, které výrazně kvetou. Bude to 
všehochuť, ale převažovat budou 
listnaté stromy, a to s ohledem na 
větší odolnost proti suchům,“ do-
plnil ještě Vladimír Pátek. 

 (sol)

V sídlištích se vysadí stovky stromů

S výsadbou nových stromů nakoupí město také další zavlažovací vaky, 
které se při dlouhotrvajícím suchu osvědčily.

V  příštím roce by se měl ka-
merový systém rozšířit o tři nové 
kamery. „Ty se umístí na vysoký 
věžák u Luny. Budou zde celkem 
dva kamerové body. Jeden bude 
střežit ulici ČSA, kde zatím ne-
máme žádné pokrytí, a druhý bu-
de sledovat ulici SNP, kterou z té-
to strany nemáme rovněž pokry-
tou,“ prozradil ředitel Městské 
policie v Mostě Jaroslav Hrvol.  

Třetí nová kamera  by měla 
být nainstalována na věžák v uli-
ci SNP, poblíž autodromu. Pod 
kamerami tak bude celá páteřní 
a dlouhá ulice SNP. „Bude odtud 
i lépe vidět na blok 5, který je pro-
blémový. Domy, kde kamery bu-
dou umístěny, jsou vysoké, tak-
že i rádius bude větší,“ upozornil 
šéf městské policie. Blok 5 hlídá 
nově i kamera z  bloku 4. Ta má 
ale pod dohledem zejména zadní 

část  domu. „Kameru máme ta-
ké na základní škole v ulici Sváž-
ná, ale protože je dost nízko, a na-
víc jsou zde stromy, není tolik na 
blok 5 vidět. I z toho důvodu ra-
ději volíme vyšší domy pro umís-
tění nových kamer,“ doplnil Jaro-
slav Hrvol. 

V současné době má městská 
policie po celém Mostě na osm-
desát kamer. „Do budoucna má-
me dalších pár míst, která bychom 
chtěli osadit novými kamerami. 
Nicméně jejich počet nechceme 
nijak zvlášť navyšovat. Není to-
tiž v našich silách všechny kame-
ry sledovat. Chceme jít cestou po-
řizování nových kamer, které bu-
dou  náhradou za starší a technic-
ky kvalitnější. Disponovat by měly 
i vyhodnocovacím systémem,“ vy-
světlil ředitel městské policie.                    

(sol)

„Velký bratr“ uvidí i ulici SNP
MOST – Městská policie v Mostě bude posilovat kamerový systém. 
Pod dohledem by nově měly být ulice ČSA a SNP. Pod větším dohle-
dem bude i  blok 5.

V současné době má městská policie po celém Mostě na osmdesát ka-
mer. V příštím roce by se měl kamerový systém rozšířit o tři nové.

Dopravní podniky napříč re-
publikou, včetně mosteckého 
a litvínovského, vyzývají veřej-
nost, aby navázala na předcho-
zí generace a zapojila se do sbír-
ky, jejímž cílem je, aby u nás už 
žádné dítě nemuselo vyrůstat 
bez rodiny. Sdružení dopravních 
podniků ČR se rozhodlo opět 
využít silnou komunikační linku 
jednotlivých dopravních podni-
ků a podpořit úctyhodný pro-
jekt. Tentokrát se jedná o pod-
poru tzv. Největší sbírky, kterou 
organizují SOS dětské vesnič-
ky. Informace o sbírce se dosta-
ne ke statisícům cestujících pro-
střednictvím letáků ve vozech, 
na zákaznických centrech a dal-
ších místech v jednotlivých měs-
tech. „Role dopravních podniků 
je v tomto obdivuhodném projek-
tu marginální. Důležitá je práce, 
nadšení a energie lidí, kteří sto-
jí za tímto projektem,“ říká To-
máš Pelikán, předseda SDP ČR 
a místopředseda představen-

stva Dopravního podniku města 
Pardubic, a.s., a dodává: „To nej-
menší, co můžeme pro úspěch té-
to sbírky udělat, je přenést infor-
maci široké veřejnosti.“

„Cílem kampaně je také připo-
menout důvody vzniku SOS dět-
ských vesniček před 50 lety i vlnu 
mezilidské solidarity, která vzni-
ku předcházela,“ vysvětluje Jin-
dra Šalátová, výkonná ředitel-
ka SOS dětských vesniček a do-
dává: „Chceme upozornit, že i po  
50 letech u nás stále vyrůstají ti-
síce dětí bez lásky, porozumění 
a důvěry a následky si nesou ce-
lý život.“

Kampaň k Největší sbírce bě-
ží od 11. listopadu do konce zá-
ří příštího roku. Informace, jak 
se mohou lidé zapojit a pod-
pořit SOS dětské vesničky, na-
leznou na webových stránkách  
www.nejvetsisbirka.cz. Dětské  
SOS vesničky můžete podpořit 
finanční částkou ve výši 200, 350, 
500 korun či jinou částkou. Da-

ry putují na konkrétní cíle, na-
příklad na vitamíny a výživu dě-
tí, prevenci odebrání dětí, rozví-

jení jejich dovedností, poznávací 
výlety, zdravé jídlo na tři týdny, 
letní tábory apod.                  (sol)

Podpoříte SOS dětské vesničky?
Informace o Největší sbírce v dějinách najdete i v MHD

Informace o Největší sbírce pro SOS vesničky můžete získat i při cestě  
autobusem a tramvají mostecké a litvínovské MHD.

MOST – Právě před 50 lety vznikly SOS dětské vesničky. Na začátku 
stála celonárodní sbírka, ve které lidé vybrali neuvěřitelných 450 
milionů korun. Právě nyní startuje Největší sbírka. Informační le-
táky můžete najít i ve vozidlech mosteckého dopravního podniku.   

MOST – Město plánuje v příštím roce výsadbu nových dřevin. Uplat-
ňovat bude i opatření související s klimatickými změnami a stále 
častějšími panujícími suchy.
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PONDěLí
Čočková s párkem 35 Kč
150 g Vepřové dušené na kmíně, vařené těstoviny 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky, fazolové lusky, bramborová kaše 115 Kč
350 g Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí závitek se sušeným rajčetem a mozzarellou,  115 Kč
 šťouchaný brambor
150 g Vepřová játra na slanině, dušená rýže 105 Kč

STŘEDA
Zelná s klobásou 35 Kč
150 g Vepřový špíz s cibulí, slaninou a paprikou,  125 Kč
 smažené hranolky, tatarská omáčka
150 g Kuřecí Cordon Bleu, šťouchaný brambor, citron 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažené dubové řízečky, šťouchaný brambor, polníček 115 Kč
350 g Fusilli Bolognese 105 kč

PÁTEK
Dršťková  35 Kč
150 g Hamburská vepřová plec, houskový knedlík 125 Kč
150 g Smažený karbanátek se žampiony, bramborová kaše,  115 Kč
 okurkový salát 
350 g Kus-Kus s kuřecím masem a restovanou zeleninou 105 Kč

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

POLEDNí MENU
25. 11. – 29. 11. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

Zámecké vinařství Třebívlice JOHANN W  
přijme do svého týmu Gastro:

POMOcnOu SíLu dO kuchYně
hledáme týmového hráče s pozitivním přístupem 

a časově flexibilního, nástup ihned.
Nabízíme skvělé zázemí Gastra v krásném  

prostředí vinařství, přátelský kolektiv, bonusový  
systém a mnohem více.  

Životopisy prosím posílejte na: asistentka@johannw.com

VŠEOBECNÁ SESTRA
pracoviště J. Wolkera

Volné pracovní místo:

Přihláška do výběrových řízení v podobě strukturovaného životopisu musí být 
doručena nejpozději do 6. prosince 2019 – 12.00 hodin.

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody 

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

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

Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve 
smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

MOST – Na sportovní hale 
v Mostě se bude opravovat stře-
cha. Vyřeší se tím problém se 
zatékáním. 

Na opravu střechy město vy-
členilo  pět milionů korun. „Ve 
sportovní hale vyvstal v  posled-
ních měsících problém se zatéká-
ním do objektu. Při větších deš-
tích je v některých místech hala 
vytopená,“ potvrdil náměstek 
primátora města Mostu Marek 
Hrvol. Jde o problém o to zá-
važnější, že se v  nedávné do-
bě vyměňovala ve velké hale 
nová podlaha. Město nechalo 
udělat na střechu odborný po-
sudek. Podle něj  je střešní fó-
lie v některých místech poruše-
ná. „Stav není rozhodně ideál-
ní. Musí se proto v těchto částech 
provést rekonstrukce. Částeč-
ně se začne letos a pokračovat 
se bude  příští rok, kdy by měla 
být střecha zabezpečena tak, aby 
už nezatékalo,“ dodal náměs-
tek. Na opravu střechy na „velké 
hale“ byla již vyhlášena veřejná 
zakázka.   

 „Z nepochopitelných důvo-
dů se při rekonstrukci sportov-
ní haly, která proběhla v  minu-
losti, ponechala stará halogeno-
vá svítidla. Na ně se už ani ne-
vyrábějí náhradní díly, proto 
plánujeme i kompletní výměnu 
vnitřního osvětlení. S  realiza-
cí počítáme v příštím roce,“ po-
dotkl náměstek. V rámci obno-
vy se bude v hale instalovat no-
vá ledková technologie, a to jak 
na velké, tak i na malé hale. Na 
rekonstrukci sportovní haly si 
v  minulosti město vzalo úvěr 

ve výši stovek milionů korun. 
Ke splacení by mělo dojít v ro-
ce 2021.     

Do budoucna se 
počítá i s novou halou

Rozpočet Mostu pro příští 
rok počítá také s penězi na stu-
dii proveditelnosti na výstavbu 
nové tréninkové haly. Ta by se 
měla vybudovat v levé části od 
hlavního vchodu -  v místech 
bočního parkoviště. Se stávají-

cí halou by měla být propojena 
podzemním tunelem. „Hlav-
ní myšlenkou je otevřít halu ja-
ko multifunkční prostor více ve-
řejnosti. Jsme kapacitně omeze-
ni a nejsme už schopni uspokojit 
poptávku. V nové hale by vznik-
ly prostory, kde by mohly probí-
hat například tréninky i zápasy - 
s kapacitou pro  dvě až tři stov-
ky lidí,“ prozradil ředitel Spor-
tovní haly Most Petr Formánek. 
Velká sportovní hala by by-
la určena zejména pro větší re-

prezentativní soutěže a zápasy. 
„Pro menší skupiny by se využí-
valy prostory v nové části, mís-
to velké haly, kdy je třeba arénu 
celou vytopit, i když potřebuje-
me využít jen hrací plochu. Ta-
kový provoz je značně neekono-
mický. Problém by řešily právě 
nové prostory,“ dodal ředitel. Na 
záměr nové tréninkové haly by 
Sportovní hala chtěla získat do-
tace. Vybudování a uvedení do 
provozu by představovalo dobu 
přibližně tří až čtyř let.       (sol)  

Do sportovní haly zatéká

Rozpočet Mostu pro příští rok počítá také s penězi na studii proveditelnosti na výstavbu nové tréninkové haly. 
Ta by se měla vybudovat v levé části od hlavního vchodu -  v místech bočního parkoviště. Se stávající halou by 
měla být propojena podzemním tunelem. 

na nevšední vánoční dárek
   Kurz bezpečné jízdy za snížené viditelnosti

   VIP vstupenka na závodní víkend NASCAR
   Jízda v závodním speciálu 

    Kurz pro mladé řidiče

TIP

www.autodrom-most.cz
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„Plánujeme v operačním stře-
disku vyměnit zobrazovací stě-
nu, kde operátoři sledují kame-
ry. Obrazovky jsou již jedenáct 
let staré. Nové by měly být vět-
ší, bezrámečkové, s  lepším rozli-
šením. Jejich prostřednictvím by 
mělo být jejich sledování snazší 
a kvalitnější. Navíc budou ener-
geticky úspornější,“ vyjmenoval  
ředitel Městské policie v  Mos-
tě Jaroslav Hrvol. Modernizova-
ného operačního střediska by se 
mohli strážníci dočkat zhruba 
v  první polovině příštího roku. 
Operační středisko městské po-
licie obsluhují dva zaměstnan-
ci. Sledovat osmdesát kamero-
vých bodů tak není jednoduché. 
„Není to navíc jejich jediná prá-
ce. Obsluhují také tísňovou linku 
156 a vyřizují další věci. Je nut-
né počítat s  tím, že jsou i situa-

ce, kdy jeden z  nich onemocní, 
či čerpá dovolenou. Pak vše ob-
sluhuje jediný člověk. Proto je na 
počet kamer, které máme, tato 
práce velmi náročná. Podle jisté 
studie se prokázalo, že naráz je-
den člověk dokáže sledovat deset 
kamerových bodů,“ uvedl Jaro-
slav Hrvol. 

Městská policie by přivítala 
rozšíření svých řad. Může při-
jmout až osm nových zaměst-
nanců. Provádí proto průběžně  
nábory nových zaměstnanců. 
„Navýšit stav strážnictva o osm 
lidí se nedaří, i když jsme zazna-
menali zvýšený zájem. Násled-
ně ale jiní zaměstnanci odejdou, 
takže se stále držíme na stejných 
číslech. Od ledna budeme opět 
přidávat na mzdách, takže hod-
nocení bude už solidní. Věřím, že 
by se mohlo přihlásit více zájem-

ců a podaří se nám stavy navýšit 
alespoň o tři až čtyři strážníky,“ 
doufá ředitel městské policie. 
V  současné době má Městská 

policie v Mostě 119 zaměstnan-
ců z původních 127, což byl nej-
vyšší stav v historii Městské po-
licie v Mostě.                         (sol)

Operační středisko modernější

Operační středisko mosteckých strážníků je zastaralé, nového by se 
mohli  dočkat během první poloviny příštího roku.

MOST –  Městská policie v Mostě chce z dotací na prevenci kriminali-
ty pro příští rok modernizovat své operační středisko. 



Touha
Simona toužila po dítěti, 

které nikdy mít nebude. S Pa-
trikem byli manželé už několik 
let. Krátce po svatbě jeli ze zá-
bavy domů. Patrik řídil, přes-
tože před tím pil alkohol. Ne-
zvládl zatáčku a nabourali. 
Při nehodě se Simona zranila. 
V té době byla těhotná, o dítě 
ale přišla a s ním 
i o možnost někdy 
v  budoucnu dí-
tě ještě mít. Patrik 
přišel na čas o ři-
dičský průkaz a za 
řízení s  alkoholem 
a způsobení do-
pravní nehody do-
stal podmínku. Si-
mona ho milova-
la, a tak mu nikdy 
nevyčetla, že kvů-
li jeho chybě přišli 
o dítě.  Po nocích ji 
ale Patrik stále slýchal plakat. 
A tak se rozhodl vše vyřešit. 
Nabídl Simoně, že si adoptují 
opuštěné dítě. S tím ale Simo-
na nesouhlasila. Chtěla, aby 
mělo jejich dítě alespoň Pa-
trikovy geny, když už nemoh-
la mít vlastní. Rozhodli se pro-
to, že najdou náhradní matku. 
Ženu, kterou Patrik oplodní 
a její dítě si pak Simona vezme 
za vlastní. Patrik souhlasil se 
vším, co Simona navrhla. Vy-
užil všech svých konexí a na-
šel dívku, která byla ochotná 
Patrikovo dítě odnosit. Pro-
blém byl jen s umělým oplod-
něním. I to ale Patrik pláno-
val vyřešit rychle. Domluvi-
li se se Simonou, že dívku od-
vedou k nim do bytu, tam s ní 
bude mít Patrik sex. Simona 
bude dohlížet, aby vše probí-
halo k  její spokojenosti. Pak 
náhradní matce zaplatí a dal-
ších devět měsíců se o ni bu-
dou starat. Až se dítě narodí, 
Patrik bude uveden v rodném 
listě jako otec. Matka se dítě-
te vzdá hned v porodnici. Pa-
trik jako otec se o dítě přihlásí 
a později si ho Simona osvojí. 
Julii, mladou dívku ochotnou 
za finanční odměnu odnosit 
Patrikovi dítě, doporučil jeden 
z  Patrikových kamarádů. Pa-
trik se s ní nikdy neviděl. Če-
kali na ni se Simonou v kavár-
ně na druhé straně města. Při-
šli dřív a netrpělivě vyhlíže-
li nastávající maminku jejich 
dítěte. Simona měla obavu, 
jak Patrik svou úlohu zvlád-
ne. Nechápala, že není nervóz-
ní. Měl mít sex s úplně cizí že-
nou. Když Julie do kavárny ve-
šla, Simonu zamrazilo. Julie 
vypadala jako ona před dese-
ti lety. Mladá, pěkná dívka sr-
šící energií. Přisedla k nim ke 
stolu a představila se. Předlo-
žila jim lékařské zprávy potvr-
zující, že je zcela zdravá. Mlu-
vila hlavně o sobě. Chtěla stu-
dovat na univerzitě v zahrani-
čí a její rodina ji nemohla pod-
porovat. Peníze, které za po-
rod dostane, využije ke studiu. 
Byla velmi ambiciózní a měla 
přesné plány. Simonu napadlo, 
že taková žena bude pro jejich 
záměr nejvhodnější. Nebude 
si chtít kazit své plány výcho-
vou dítěte, a tak nehrozí, že by 
si po porodu vše rozmyslela. Je 
inteligentní a podobná Simo-
ně, což je velmi dobrý před-
poklad pro matku jejich dítě-
te. Peníze za své služby měla 
dostat až ve chvíli, kdy se dí-
těte vzdá a dá Simoně souhlas 
s osvojením. Všechno se zdálo 
být perfektní. Julie s nimi hned 
ten den odešla domů. Patrik 
odvedl Julii do ložnice. Simo-
na seděla v  pokoji, oči upře-
né na dveře od ložnice a žár-
livostí umírala. Představovala 

si, co asi její manžel cítí, když 
objímá její o deset let mladší 
kopii. Za tři týdny přišla Julie 
s potvrzením, že čeká dítě. Vše 
vyšlo hned napoprvé. Simona 
se o Julii začala starat. Jezdila 
s ní na všechna lékařská vyšet-

ření, pečovala o to, 
aby Julie žila zdra-
vě a hodně odpočí-
vala. Během deví-
ti měsíců se z nich 
staly skoro přítel-
kyně. Simona ale 
nikdy nedokáza-
la zapomenout na 
to, že Julie měla sex 
s  jejím Patrikem. 
Do porodu zbývalo 
už jen pár dnů. Ju-
lie se nastěhovala 
do pokoje pro hos-

ty, aby ji měli stále pod kont-
rolou. Simona byla nervóz-
ní, nemohla se dočkat. Počíta-
la hodiny, které zbývaly. Když 
na Julii přišly porodní bolesti, 
byl Patrik ve firmě. Tam ostat-
ně trávil v posledních měsících 
veškerý čas. Simoně to nevadi-
lo. Měla Julii a dítě. Narodil se 
chlapeček a dostal jméno Pa-
trik. Simona byla přešťast-
ná. Patrik přijel do porodni-
ce a v rozrušení líbal dítě i obě 
ženy. Simona si toho nevšíma-
la. Měla oči jen pro malého Pa-
trika. Už to chtěla mít všech-
no za sebou. Přála si, aby Pa-
trik dotáhl všechny doklady 
a ona už nemusela Julii nikdy 
vidět. Možná, kdyby se s ní se-
známila za jiných okolností, 
mohlo jejich přátelství vydr-
žet. Takhle ale chtěla dostat Ju-
lii jen co nejdál od jejich syna. 
V porodnici zůstala co nejdé-
le. Domů i tak přijela dřív než 
Patrik. Čekala na něj, chtěla 
vědět, jak to teď bude všech-
no dál. Patrik přijel až pozdě 
v  noci. Bylo na něm vidět, že 
trochu pil. Sedl si k  Simoně, 
vzal ji za ruce. Simona cítila, že 
je to jeden z nejsilnějších oka-
mžiků jejich společného živo-
ta. Pak jí Patrik řekl, že se Ju-
lie dítěte nevzdá. Chce si ma-
lého Patrika nechat. Chce mu 
být matkou. Hodně o tom pře-
mýšlel. On vlastně Julii miluje. 
Chodil za ní celých devět mě-
síců těhotenství, aby o tom Si-
mona nevěděla. Nespali spolu 
jen jednou, milovali se tak čas-
to a tak dlouho, jak to jen šlo. 
Řekl, že se chce se Simonou 
rozvést. Miluje Julii a chce s ní 
vychovávat jejich dítě. To mu-
sí Simona pochopit. V tu chví-
li se přestala Simona ovládat. 
Patrik ji podvedl. Tak straš-
ně jí ublížil. Začala ho tlouct 
vším, co se jí dostalo pod ru-
ku. Patrik se ji napřed snažil 
uklidnit, pak ale vyběhl z  by-
tu ven. Nechtěl s ní být, dokud 
byla tak rozčilená. Simona bě-
žela za ním, stále na něj křiče-
la, brečela a bila ho. Na chod-
bu vyběhli sousedé, jak je vy-
děsil hluk. Patrik se snažil brá-
nit. Simona se vrátila do by-
tu, Patrik se sousedům omlu-
vil, vzal si bundu a klíče od au-
ta. Chtěl odejít, když se Simo-
na vrátila. V  ruce držela nůž. 
Zaútočila na Patrika, ten se jí 
stihl vyhnout a v  sebeobra-
ně do ní strčil. Simona ztrati-
la rovnováhu, spadla ze scho-
dů přímo na nůž. Mrtvá byla 
dřív, než dorazila záchranka. 
Přivolané policii sousedé do-
svědčili, že se Patrik jen bránil 
velmi rozrušené ženě, která na 
něj útočila nožem. Už druhý 
den seděl Patrik v  nemocnici 
na lůžku své milenky a v náru-
či choval své dítě.                (pur)

soudnička
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LITVíNOV - Chemie není nudná, 
ale zábavná, plná nečekaných 
překvapení. Hlavně ale oteví-
rá dveře k  budoucímu atrak-
tivnímu uplatnění v  životě. 
O tom se přesvědčilo přes 4 200 
žáků a studentů 85 základních 
a středních škol ve Středočes-
kém, Ústeckém a Plzeňském 
kraji, kteří se zúčastnili zábav-
ně vzdělávacího projektu Bá-
ječný den s chemií. 

Báječný den s chemií již dru-
hým rokem organizuje Nadace 
Unipetrol ve spolupráci s Vy-
sokou školou chemicko-tech-
nologickou v  Praze a Unipe-
trol výzkumně vzdělávacím 
centrem. „Uvědomujeme si, 
že mnohdy se o lásce k  chemii 
rozhoduje již na základní ško-
le. Každý z  nás si určitě dobře 
vzpomíná na svůj školní vztah 
k chemii. Současné děti jsou ná-
ročnější na formu, jakou jim in-
formace předáváme, proto jsme 
přišli s  konceptem naučného 
a především zábavného dne. 
A funguje to skvěle,“ vysvětlila  
předsedkyně správní rady Na-
dace Unipetrol Katarzyna Woś. 

Projekt Báječný den s che-
mií byl odstartován v  únoru 
2018 v  Litvínově prvním Bá-
ječným dnem s  chemií, jehož 
se zúčastnilo 400 žáků. „Po-
věst o neotřelé show plné napě-
tí a zábavy, do které se mohou 

diváci aktivně zapojit, se rychle 
šíří. Po úspěšném prvním roční-
ku se ozvaly další města a ško-
ly se zájmem o tuto bezplatnou 
show. Celkem jsme letos přivíta-
li 2 240 žáků a studentů. Netra-
dičním přístupem k chemii také 

inspirujeme samotné pedagogy, 
aby se nebáli jít naproti dětské 
fantazii. Vždyť chemie je jako 
stvořená pro naplnění Komen-
ského hesla - škola hrou,“ uza-
vřela Katarzyna Woś. 

(nov)

Báječný den s chemií funguje skvěle

Unipetrol opět dětem ukázal, že chemie je plná nečekaných překvapení.

N apsali jste nám

 I na střední škole je nut-
no podporovat mladé talenty, 
sportovní či jazykové, a to ne-
hledě na studijní obor. Střed-
ní škola diplomacie a veřejné 
správy má několik takových 
talentů, které studují buď bez-
pečnostně právní činnosti ne-
bo veřejnou správu.

Nejnovějším pomyslným 
přírůstkem je letošní stříbr-
ná medaile z  Mistrovství svě-
ta v mrtvém tahu Simony Ran-
čevové, v  trojboji si ze Slo-
venska dovezla bronz. V  Ev-
ropském poháru v  kickboxu 
(WAKO) v kategorii K1 se stal 
mistrem Evropy pro rok 2018 

Radovan Wil-
helm. V  tom sa-
mém roce vyhrál 
prestižní Vánoční 
evropský turnaj, 
konaný v  Mos-
tě, a to v  katego-
riích K1 i kick-
light. Letošní 
rok byl šťastným 
i pro Marka Gu-
gha, který na Mi-
strovství České 
republiky v  ka-
tegorii Sportov-
ní boj získal stří-
bro. Základnu ju-
niorské posádky 
nominované na 
Mistrovství světa 
2020 v dračích lo-
dích tvoří studen-
ti „Diplomky“. 

Škola podporu-
je své žáky i v  in-
dividuálních sou-
těžích, jakými je 
například orien-

tační běh Military cross ve Šluk-
nově, Přežití v přírodě organizo-
vané Univerzitou obrany v Brně 
či Přespolní běh.

Na škole studují i žáci jazy-
kově nadaní, v  letošním roce 
jsme získali 2. místo v  ústřed-
ním kole Olympiády v němec-
kém jazyce (Alois Habětín) a  
3. místo v ústředním kole Olym- 

piády v  ruském jazyce (Stani-
slav Podynskyy).

Aktivní a zároveň individuál-
ní přístup ke studiu oceňuje ne-
jen většina studentů, ale i veřej-
nost, se kterou škola pravidelně 
spolupracuje a rozvíjí sociální 
i vzdělávací projekty.

Mgr. kamila Pálová
vyučující SŠdVS Most  

Střední škola diplomacie a veřejné správy – úspěchy, medaile, poháry
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Roční bonus 
ze mzdy

Stravenky 150 Kč

Bonus 
za docházku

Příspěvek
na dopravu

Mzda 25300 Kč

Taky, když jdete do práce, 
nechcete stát hodiny u pásu?

Silvestr v Johann W
Hogo-fogo versus Disco

Ještě nevíte kde strávit Sil-
vestra 2019/2020? Co byste 
říkali silvestrovskému vese-
lí v krásném prostředí vinař-
ství Johann W v Třebívlicích 
s jedinečnou atmosférou? 
Zábavu si dokonce může-
te zvolit sami, a to na Face-
booku vinařství Johann W. 
Lajkovat můžete  pro „Hogo-
-fogo“ večer nebo  pro Disco 
zábavu.                            (nov)

MOST – Co se podařilo v  letošním roce v  Krušných 
horách a co čeká Destinační agenturu Krušné hory 
v roce 2020? O tom informovala členy Hospodářské 
a sociální rady Mostecka na posledním jednání ředi-
telka agentury Eva Maříková. Představila Petru Fryč-
kovou, která byla do funkce ředitelky Destinační 
agentury Krušné hory jmenována od 1. 1. 2020.

Příští rok je hlavním úkolem agentury propaga-
ce Hornické krajiny Krušnohoří, která se v  červen-
ci dostala na seznam památek UNESCO. „Připrave-
no je několik aktivit. Ve spolupráci s  Podkrušnohor-
ským technickým muzeem pracujeme na nových we-
bových stránkách. Měly by být návodem pro turisty co 
a kde z Hornické krajiny Krušnohoří hledat. Plánuje-
me vydat časopis o hornických památkách a také další 
díl Motowander, trasy pro motorkáře, tentokrát po pa-
mátkách UNESCO,“ popsala Petra Fryčková. 

Agentura se bude věnovat i  provozování ITC 
v zámku Valdštejnů v Litvínově. O krásách Krušných 
hor přesvědčuje agentura novináře na press stripech. 
Letos jich organizovala deset a příští rok plánuje po-
čet zvýšit. O tom, že navštívit Krušné hory je dobrý 
nápad, přesvědčuje turisty a veřejnost na veletrzích 
cestovního ruchu - letos například v  Praze, Dráž-
ďanech a Poznani. V příštím roce plánuje výjezd do 
Bratislavy.  Před dokončením je aplikace Krušné ho-
ry. Do konce roku bude k dispozici mapa turistických 
tras pro pěší, cyklo a běžky. „V Krušných horách je 
mnoho míst, která stojí za vidění. Tím, které turisté vy-
hodnotili jako nejlepší, je teplické Thermálium, vítěz 
hlasování Krušnohorská NEJ. Thermálium jsme také 
nominovali do soutěže Czech Tourism Eden, excelentní 
destinace. Postoupilo do vývěru 3 nejlepších v celé re-
publice, což považujeme za velký úspěch,“ uvedla Eva 
Maříková. 

Letos vydala agentura  časopis Pohledy Krušných 
hor, které distribuovala do ITC v celé republice a také 
gastro časopis Chuť Krušných hor. Do konce roku vy-
jdou Mapové plány měst pod horami. Pokračovalo se 
ve vydávání elektronického magazínu zábavy v Kruš-
ných horách. Do činnosti agentury patří i spojování 
„íček“. Letos zorganizovala hned několik setkání za-
městnanců ITC. Nejvýznamnějším úkolem pro příš-
tí rok, který stojí před novou ředitelkou Petrou Fryč-
kovou, je propojení Destinační agentury Krušné ho-
ry s Karlovarským krajem a rozšíření agentury na ce-
lé Krušné hory.                                                        (ink)

Krušné hory: Co se podařilo a co je čeká?

S velkým ohlasem se setkal jeden z počinů Destinační agentury - gastro časopis Chuť 
Krušných hor, který vyšel letos v létě.

Mikulášská v Citadele
LITVíNOV - V neděli 1. 12.   od 16 hodin si ne-
nechte ujít „Mikulášskou show“,  zábavný pro-
gram plný hudby, tance a soutěží. Do litvínov-
ské Citadely přijde Mikuláš a anděl,   s dětmi 
budou řádit čerti. 

Masky čerta či anděla jsou vítány, nejsou 
však podmínkou. Součástí   programu je sa-
mozřejmě také příchod čerta a Mikuláše s na-
dílkou pro všechny  děti. Vstupné: Děti 90 Kč. 
Dospělí 50 Kč.  Každý divák bez rozdílu věku 
musí mít vlastní vstupenku. Slevu pro dospělé uplatníte pouze při nákupu v pokladně Citadely. Vstu-
penky si můžete zakoupit v pokladně Citadely  v její otevírací době s  možností rezervace  online na 
webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.                            (nov)

Od Přemyslovců k Máchovi
ÚSTECKÝ KRAJ - Lyrické verše 
Máje a podzimní kouzlo kraje 
Karla Hynka Máchy prováze-
lo žákyně Střední průmyslové 
školy a gastronomické školy 
v Mostě při  studijním výjezdu 
do Starých Splavů. Akci podpo-
řil Ústecký kraj.

V okolí Máchova jezera při 
procházkách po romantické 
krajině plnily žákyně úkoly, kte-
rými si ověřily znalosti z obdo-
bí vlády Přemyslovců, ale hlav-
ně porozuměly Máchovu Má-
ji v místech, kde umělec báseň 
tvořil.  „Máchův kraj je hezký 
a vztahuje se k  tomu, co v  sou-
časné době ve škole probíráme. 
Žákyně mají možnost naučit se 
dějiny zábavnou formou,“ říká 
pedagožka Marcela Hofnerová. 
Kraj kolem Máchova jezera je 
spojován  také se stavbami z ob-
dobí Přemyslovců. Proto se část 
soutěžních otázek týkala románského slohu, ve kterém byly sakrální stavby stavěny. Poslední den výletu 
žákyně předvedly, co si zapamatovaly o K. H. Máchovi a jakým způsobem dokážou se svými znalostmi 
pracovat. „Každá skupinka dostala jeden Máchův zpěv a musela ho dramaticky ztvárnit,“ přiblížila Mar-
cela Hofnerová.  Výlet do kraje K. H. Máchy se konal v rámci projektu Implementace krajského akčního 
plánu vzdělávání Ústeckého kraje. „Hlavní cíl je spojit výuku na středních i základních školách s praxí ve 
všech vyučovacích oborech a do studia tak dostat prvky, které děti zaujmou,“ uzavřel náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Martin Klika.                                                                                                                            (ink)

Úkoly žákyně plnily v romantické krajině „Máchova kraje“.



MOST – Hlasování o nejlepší no-
vinku v  cestovním ruchu, které 
mělo letos premiéru, pokraču-
je i v  roce 2020. Dohodli se na 
tom organizátoři za skupinu  
SPO-NA. Novinkou dalšího kola 
je rozšíření hlasování na němec-
kou stranu Krušných hor.

Krušnohorské NEJ bude vy-
hlášeno první měsíc příštího ro-
ku. Tři měsíce bude mít veřej-
nost na to, aby nominovala své-
ho favorita. Novinkou v cestov-
ním ruchu za rok 2019  může 
být zážitek, ubytování, restau-
race, propagační materiál, we-
bové stránky, vše v  oblasti tu-
rismu a cestovního ruchu. Po 
třech měsících bude zahájeno 
hlasování. Na webových strán-
kách i na sociálních sítích bu-
dou moci turisté zvolit, co po-
važují za nejzdařilejší novinku 
roku 2019. Hlasování je určeno 
výhradně pro veřejnost. Hlas li-
du se totiž velmi často liší od ná-
zoru odborné veřejnosti. 

Letos veřejnost nejprve no-
minovala jedenáct novinek roku 

2018, které podle návštěvníků 
patří k  tomu nezajímavějšímu 
a nejlákavějšímu, co destina-
ce Krušné hory nabízí. Nejvíce 
hlasů získalo THERMALIUM, 
léčebně relaxační komplex s ter-
málními prameny. Jde o nej-
novější počin teplických lázní 

s  cílem zpřístupnit léčivou sí-
lu pramene nejvíc v  celé histo-
rii. THERMALIUM se tak stalo 
vítězem ankety KRUŠNOHOR-
SKÁ „NEJ“ pro rok 2019.

Tentokrát bude hlasování 
probíhat paralelně na obou stra-
nách Krušných hor. Vyhláše-

ny tak budou dvě novinky. Jed-
na česká a jedna německá. Le-
tos  soutěž probíhala pod zášti-
tou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka. Součástí 
slavnostního aktu v  teplickém 
THERMALIU byl také křest ví-
ly Maribyly, patronky Krušných 

hor. Ta se stala nejen 
symbolem Krušných 
hor, ale také patronem 
soutěže.                   (ink)
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Hlasování končí 30. 6. 2020. Nominovat novinku je možné od ledna do konce března.

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

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

MEZI MOTORSPORTOVÝMI FANOUŠKY
HLEDÁME VHODNÉHO KANDIDÁTA 

NA POZICI BRIGÁDNÍK BĚHEM 
NAŠICH HLAVNÍCH ZÁVODŮ 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 
Paddock tour s našimi VIP hosty

CO BY JSI MĚL UMĚT? 
Nestydět se mluvit, mít základní znalosti 

o jezdcích, týmech a závodech. 
Zbytek tě naučíme. 

Pokud máš zájem, 
napiš nám email na 

zajickova@autodrom-most.cz

HLEDÁME TĚ

www.autodrom-most.cz

Soutěž Krušnohorská NEJ
pokračuje i v roce 2020

KRUŠNOHORSKÁ

NEJ
ROK 2019

Za rok 2018 poslali lidé na vítězný stupínek teplické Thermalium. Kdo vyhraje v příštím hlasování?

Aneta Langerová  www.lan-
gerovaaneta.cz  je osobitá česká 
zpěvačka a hudebnice. Záhy po 
vítězství v soutěži Česko hledá 
SuperStar se stala jednou z nej-
populárnějších českých zpěva-
ček. Být interpretkou jí ale ne-
stačilo. Ve snaze o ryzí auten-
ticitu se vydala na cestu k psa-

ní vlastních písní. „Koncerty 
jsou pro mě nádherný zážitek. 
Jsem obklopena lidmi, se který-
mi je mi opravdu dobře. Dlou-
ho jsem je hledala a věřím, že 
naše souznění je na pódiu znát. 
Stejné souznění panuje i v zá-
kulisí. Každé setkání s fanouš-
ky nás nabíjí neskutečnou ener-

gií. Snažíme se tu radost lidem 
vracet,” popisuje Aneta. Vstu-
penky již nyní k zakoupení 
v pokladně Citadely nebo v sí-
ti TICKETPORTAL, s možnos-
tí rezervace online na webo-
vých stránkách  www.citade-
la- litvinov.cz  nebo  telefonicky 
476 111 487. Platnost rezervace 
vstupenek  je 7 dní od data zarez-
ervování. Vstupné: 490 Kč nebo  
550 Kč.                                   (nov)

Aneta Langerová vystoupí v Citadele

Na Fler jarmark
retrobusem

MOST/LITVínOV - První adventní neděli můžete navštívit 
v litvínovském zámku Valdštejnů oblíbený Fler jarmark. V tento 
den také bude kyvadlově jezdit mezi Litvínovem a Mostem retrobus 
Škoda 706 RTO. Jízdenky zdarma si můžete vyzvednout od 26. 11. 
v informačním centru v Litvínově (v zámku Valdštejnů) a v Mostě 
v kanceláři dopravního podniku v ul. Budovatelů.                     (nov)

Vedle poraden je základem 
oddělení dialyzační středisko se  
14 dialyzačními přístroji pro za-
jištění akutní a intermitentní 
dialýzy. „Na dialýzu docházím 

devět let. Ve středisku teplické ne-
mocnice jsem podruhé. Líbí se 
mi nově zrekonstruované prosto-
ry a moderní technika. Personál 
je tady příjemný,“ pochvaloval si 

Věroslav Tichý. „Provoz střediska 
byl plně zahájen 1. října. V sou-
časné době dialyzujeme 27 pa-
cientů ve třech směnách. V pon-
dělí, středu a pátek jsme tu ráno 
i odpoledne, v úterý, čtvrtek a so-
botu jen ráno. Část 
pacientů jsme pře-
vzali z dialyzačního 
střediska v  Masary-
kově nemocnici Ús-
tí nad Labem, dia-
lyzujeme i pacienty 
z dialyzačního stře-
diska B. Braun, kteří 
jsou hospitalizováni 
v  teplické nemocni-
ci. Můžeme využívat 
všechny eliminační, 
tedy očisťovací me-
tody – dialýzu, he-
mofiltraci, hemodia-

filtraci. Ke kontrole vodní bilan-
ce máme k dispozici přístroj na 
měření zavodnění a složení těles-
né vody, na posouzení výživy pa-
cienta,“ uvedla   primářka Nefro-
logicko-dialyzačního oddělení 
Krajské zdravotní - Nemocnice 
Teplice Jindřiška Pössnickerová, 
která má 25 let zkušeností s dia-
lýzou.                                        (nov)

Komfortní dialyzační středisko  
v teplické nemocnici si pacienti chválí

ÚSTECKÝ KRAJ - Už dva měsíce funguje v  teplické nemocnici nové nefrologicko-dialyzační oddělení 
s nejmodernější technologií. Nové, moderní a komfortní zdravotnické pracoviště, které Krajská zdra-
votní otevřela v září, si pacienti chválí.

Investiční akci Krajská zdravotní financovala 
z vlastních zdrojů. Celkové náklady na zpro-
voznění nového hemodialyzačního střediska 
v Nemocnici Teplice dosáhly téměř 30 milio-
nů Kč včetně DPH.

LITVíNOV – V litvínovské Citadele vystoupí 4. prosince od 19 hodin 
Aneta Langerová s kapelou a smyčcovým triem.

Foto: Andrea Simperová
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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

Kocour v botách
se NEHRAJE!

LITVínOV - Představení pohádky Kocour v botách, které mělo 
22. listopadu od 15.30 hodin uvést Docela velké divadlo Litvínov, je 
pro nemoc zrušeno.                                                                         (nov)

 

Litvínovský  
outdoorový festival

LITVínOV – V pátek  22. listopadu  se v Citadele koná Outdoo-
rový festival.  Na své si přijdou všichni sportovní nadšenci i amaté-
ři z řad veřejnosti. 
Promítání s přednáškou na téma handicapovaní a sport
22. 11.  – Alena Vrátná „KILIMANDŽÁRO – KAČENKA- KLIM-
KOVICE“ 
23. 11.  – Ondřej Zmeškal a Marek Peterka „SPORT SE ZRAKOVÝM 
HANDICAPEM“ 
24. 11.  – Milan Turek a Tereza Bártová „HANDY CYKLO MARA-
TON“ 
Začíná se  vždy od 18  hodin v Café baru Citadela, vstupné 50 Kč/den.

ÚSTECKY KRAJ - Schopnost 
spolupráce a týmové hry před-
vedly soutěžící týmy další kraj-
ské odysey v oboru stavaři. 

Soutěž se konala na Střední 
škole stavební a strojní Tepli-
ce. Týmy složené ze dvou žáků 
základních a dvou žáků střed-
ních škol měly vyprojektovat 
domek, který v  praktické čás-
ti soutěže měly postavit. Použi-
ly  miniaturní cihly a další ma-
teriál ze speciálních stavebnic. 
Praktické části soutěže před-
cházel test z teorie. O vítězi roz-
hodla kreativita, čistota práce, 
přesnost projektu a schopnost 
domek podle projektu postavit. 
Během soutěže šlo také o to, 
aby si žáci ze základních škol 
udělali představu o středních 
školách stavebních a dokáza-
li si vybrat  tu nejvhodnější. 
V neposlední řadě šlo i o zába-
vu. „Máme v  programu  teorii, 
praxi a zábavnou část. Připra-
vili jsme pro soutěžící stěny, kte-
ré museli pokrýt barvou. Dosta-
li barvu, válečky. Tato část žáky 
velmi bavila,“podotkla organi-
zátorka odysey  Petra Becker-
sová. Stavebnictví v  současné 
době zažívá rozmach a technic-
ké střední školy stavební stu-
denty lákají. „Vybral jsem si sta-
vební školu, protože se mi líbí, 

že za mou prací bude něco trva-
lého, něco, co je vidět,“ říká je-
den ze středoškoláků. Pro děti 
ze základních škol byla  odysea 
příležitostí poznat stavařinu 
z  blízka. „Zvažuju střední sta-
vební průmyslovku. Chtěl jsem 
si vyzkoušet, jestli na to mám 

a jestli mě to bude bavit,“ vy-
světlil  žák základní školy. „Prá-
vě to je smysl akcí, které pořá-
dáme. Aby si děti ze základních 
škol našly cestu k  technickému 
vzdělávání a více spolupraco-
valy školy základní a střední,“ 
uvedl náměstek hejtmana Mar-

tin Klika. Krajská odysea je dal-
ší z aktivit projektu Implemen-
tace krajského akčního plá-
nu vzdělávání Ústeckého kraje, 
kterým chce kraj podpořit spo-
lupráci mezi školami a podpo-
řit zájem o technické vzdělává-
ní.                                       (ink)

Středoškoláci i žáci základních škol mají jasno
Vědí, jak nakreslit i postavit dům

Legendární litvínovská skupi-
na Lunetic, která vznikla v roce 
1995 a jejíž největšími hity by-
ly Máma, Ať je hudba tvůj lék, 
Chtěl bych tě líbat a Dotyky, 
která v dobách největší slávy vy-
prodávala sportovní haly, oslaví 
v Aticcu svátek sv. Mikuláše. Ja-
ko předskokané se představí bí-
linská dětská pěvecká skupina 
Melodica, která již v klubu vy-
stupovala. 

Kapelu založili v roce 1995 
Martin Kocián  a Aleš Lehký. 

Když členové vymýšleli název 
pro skupinu, napadlo je anglic-
ké  lunatic  (blázni, šílenci). Aby 
jej trochu počeštili, změnili to-
to slovo na Lunetic. Začínali ja-
ko taneční eurodance skupina 
na  diskotékách  a postupem ča-
su začali i zpívat. Skupina se roz-
padla v roce 2003. Členové Lu-
neticu se dali znovu dohroma-
dy v roce 2008. Vydali nové al-
bum se všemi svými největšími 
hity a DVD se všemi videoklipy.                 

             (nov)

Lunetic se vrací do Litvínova, zahraje v Atticu
LITVíNOV - Klub Attic Litvínov a  Dj RiCo pořádají  6. prosince od  
19 hodin koncert Lunetic & Melodica.

Týmy složené ze dvou žáků základních a dvou žáků středních škol měly vyprojektovat domek, který v praktic-
ké části soutěže měly postavit.

MOST - Úspěšný celorepubli-
kový projekt Jedu s  dobou pro 
řidiče a řidičky starší 65 let za-
končí druhý ročník bezplatným 
kurzem bezpečné jízdy na mos-
teckém autodromu. Uskuteční 
se v neděli 1. prosince od 9 ho-
din v  učebně a na výcvikových 
plochách polygonu.

 Autodrom v  Mostě patří 
vzhledem k počtu přihlášených 
seniorů do kurzu k nejúspěš-
nějším z  osmi center bezpeč-
né jízdy, které se do projektu Je-
du s dobou zapojily. „Maximál-
ní počet účastníků v jednom kur-
zu je 60, instruktoři je rozdělí do 
skupin po maxi-
málně deseti ři-
dičích. V  pře-
stávce každé-
mu nabídne-
me zdarma také 
oběd,“ upřesni-
la ředitelka po-
lygonu společ-
nosti AUTO-
DROM MOST 
Veronika Ra-
ková.

Ideou vzdě-
lávacího pro-
gramu pro ši-

rokou aktivní motoristickou 
veřejnost seniorského věku je 

navázat na ce-
loživotní zku-
šenosti řidičů 
s  cílem rozší-
řit jejich infor-
movanost v ob-
lasti legislativy, 
bezpečnosti sil-
ničního provo-
zu a zdravově-
dy s následným 
ověřením jejich 
řidičských ná-
vyků. V  roce 
2018 absolvo-
valo kurz bez-

pečné jízdy po celé republice ví-
ce než 3 500 seniorů.

Organizátorem vzdělávací-
ho programu je Asociace center 
pro zdokonalovací výcvik řidi-
čů Autoklubu ČR (AČR) ve spo-
lupráci s Radou seniorů ČR. Fi-
nanční podporu poskytuje fond 
zábrany škod ve správě České 
kanceláře pojistitelů. „Podmín-

kou je absolvovat kurz ve vlast-
ním voze. Letošní novinkou pak 
možnost účasti dvou osob ve vo-
zidle, lze jej sdílet například 
s  partnerem nebo partnerkou. 
V takovém případě ale musí ka-
ždý z nich vyplnit rezervační for-
mulář. Oba se totiž při výcviku 
střídají za volantem,“ vysvětlila 
Veronika Raková.                 (nov)

Projekt Jedu s dobou končí 
Autodrom nabízí seniorům poslední místa

„Je to letos šestnáctý kurz, který pro seniory organizu-
jeme. Zároveň poslední. Takže kdo si ještě neověřil své 
řidičské schopnosti, má jedinečnou šanci. Nikdo by ne-
měl s  registrací váhat, volná místa ubývají,“ upozorni-
la ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Ve-
ronika Raková.

Patronem projektu Jedu  
s dobou je Karel Loprais.
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P orušené paragrafy

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

MEZIBOŘí – Advent je v Mezibo-
ří plný akcí pro místní obyvate-
le. Začíná se společným zdobe-
ním vánočního stromku před 
úřadem, pokračuje se  rozsvěce-
ním stromu a výstavou vánoč-
ních ozdob. Nechybí mikulášská 
a lampionový průvod.

Pomáhat s  vánoční výzdo-
bou může v  Meziboří kaž-
dý. „Vyrobte vánoční ozdobu 
a ve dnech 27. a 28. 11. ji při-
neste do kanceláře č. 22 v budově 
MěÚ Meziboří. Výrobky budou  
29. 11. ozdobeny vánoční strom- 
ky nad schodištěm městského 
úřadu,“ zve místostarostka měs-
ta Libuše Karbanová. Další ak-
cí je tradiční rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Koná se vždy v pá-
tek před první adventní nedě-
lí před budovou městského 
úřadu. Chybět nebudou stán-
ky s občerstvením a vánočním 
zbožím, město zdarma rozdá-
vá štrúdl a svařené víno, dětem 
teplý džus. S vánočkou a štolou  
přispívá mateřská škola. Pro ná-
vštěvníky budou letos připra-
veny i malé lucerničky se svíč-
kou, kterou si budou moci za-

pálit a umístit na předem ozna-
čené místo. Stromek se rozsvítí 
29. 11. v 17 hodin. Doprovod-
ný program začíná v 16.15 ho-
din. Mikulášská nadílka je pro 
děti připravena 3. prosince od 

17 hodin v  Kulturním zaříze-
ním Meziboří. Na děti čeká po-
hádka Loupežník Rumcajs a na-
dílka od čerta, anděla a Miku-
láše. Se světýlkem za Ježíškem 
velcí i malí mohou vyrazit 5. 

11. Lampionový průvod pro-
jde městem v 16.30 hodin před 
sportovní halou a dojde k hasič-
ské zbrojnici. Tam je pro účast-
níky průvodu připravena ohňo-
vá šou a ohňostroj.                (ink)

Mezibořští, užijte si předvánoční čas

Zmatený senior

MOST – Revizorka Doprav-
ního podniku měst Mostu a Lit-
vínova zavolala na linku 156, že 
zajistila černého pasažéra. Na 
místo přijela motohlídka a zjisti-
la zjevně zmateného muže, kte-
rý uvedl jméno, které neprochá-
zelo evidencí obyvatel. Následně 
muž uvedl, že bydlí v Domě so-
ciálních služeb v Janově. Strážní-
ci se spojili s pracovníky zařízení  
a ti sdělili, že se pravděpodobně 
jedná o jejich klienta, který bez 
informování personálu odešel 
na procházku. Dále uvedli, že se 

jedná o muže s duševním one-
mocněním a  že se nebude sám 
schopen vrátit. Strážníci proto 
muže dovezli do Janova a předa-
li pečujícímu personálu.         

Tvrdila, že je mrtvá
MOST – Pracovník záchran-

ky požádal strážníky o prověře-
ní oznámení od ženy, která na 
linku 155 oznámila, že je mrtvá 
a uvedla adresu, kde se nachá-
zí. „Na místě strážníci zjistili že-
nu, která uvedla, že si nepamatu-
je, kde bydlí a neví, kde je. Stráž-
níci zjistili, že je v pátrání Policie 

ČR. Ženu předali  policistovi na 
obvodním oddělení Policie ČR,“ 
popsal  Vlastimil Litto z Městské 
policie v Mostě. 

Pomozte pátrat!
MOST - Policisté obvodní-

ho oddělení v Mostě pátrají po 
totožnosti muže z fotografie 
v souvislosti se šetřením případu 
trestného činu krádeže v obcho-
dě s oděvy. Neznámý pachatel  
minulý měsíc v prodejně mos-
teckého obchodního centra od-
cizil několik kusů pánských tri-
ček v celkové hodnotě vyšší než 

pět tisíc korun. Pokud někdo 
pozná muže z fotografie, může 
zavolat na linku 158 nebo pří-
mo mostecké policii na telefonní 
číslo 974 435 100.                     (sol)

Zemědělská rekultivace vzni-
ká všude tam, kde se už dotě-
žilo a kde jsou k tomuto druhu 
rekultivace vhodné podmínky. 
Zemědělství kdysi vytlačilo pů-
vodní lesy pod Krušnými hora-
mi a změnilo ráz krajiny. Dnes 
se rekultivací na Mostecko vrací 
nejen lesy, ale také pole a pastvi-
ny. O tom, jak bude rekultivace 
vypadat, mluví těžaři se starosty 
okolních obcí dávno před tím, 
než se s ní začne. Dbají i na přá-
ní obyvatel regionu, kteří chtě-
jí svému kraji vrátit podobu, ja-
kou měl před zahájením těžby. 
Na polních cestách by proto rá-
di viděli jabloně, hrušně a ořešá-
ky, které tu kdysi rostly. „Respek-
tujeme přání starostů obcí vysá-
zet ovocné stromy a zohledňuje-
me je v  konkrétních projektech 
jednotlivých rekultivačních ak-
cí. Výsadby ovocných dřevin pro-

vádíme jak na již zmíněné přání 
starostů, tak i pro zvýšení druho-
vé pestrosti a využitelnosti kraji-
ny. Nezakládáme ale ovocné sa-
dy.  Z estetického hlediska jsou do 
ploch u zatravněných cest zařa-
zeny linie ovocných dřevin, tvo-
řené jednak krajovými odrůdami 
hrušně, jabloně a také se zkou-
ší odrůda ořešáku královského. 
V rozptýlené zeleni se mimo jiné 
vysazuje jeřáb a třešeň ptačí,“ ří-
ká technik rekultivací Vršanské 
uhelné Lenka Holková. 

Ovocné stromy ve svém oko-
lí obyvatelé obcí u lomu Vrša-
ny vítají. „Vždy to tak bývalo. Ja-
ko děti jsme chodily na procház-
ky mezi pole a kolem cest rostly 
jabloně a hrušky. Naše vnouča-
ta už zase budou sbírat podzim-
ní ovoce,“ pochvaluje si iniciati-
vu těžařů obyvatelka Strupčic.  

(ink)

Těžaři do krajiny vrací  
původní ovocné stromy

MOSTECKO – Na cestách mezi pastvinami, loukami a poli v  okolí 
lomu Vršany rostou nové ovocné stromy a ořešáky. Těžaři je sem na 
přání starostů okolních obcí sází po vzoru našich babiček, pro které 
byly ovocné stromy na polních cestách samozřejmostí. Na rekulti-
vacích roste i původní druh - regionální koporečská hruška koprčka. 

Na rekultivacích lomu Vršany bylo vysazeno více 
než čtyři stovky ovocných stromů a bezmála pat-
náct set lískových keřů. V okolí lomu Vršany se bě-
hem loňského roku dokončily zemědělské rekulti-
vaci na 110 ha. Zahrnují louky, pastviny i pole. Ovocné stromy ve svém okolí obyvatelé obcí u lomu Vršany vítají.

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

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

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

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

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

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu
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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 led-
nici se dvěma nebo třemi šuplí-
ky? Moc děkuji. Tel.: 607 373 405

 ■ Prodám větší množství kva-

litních knih, sklo, žehličky, obli-
čej sv. Ludmily z bronzu od J. V. 
Myslbeka. Volat po 19. hodině. 
Tel.: 604 103 485

 ■ Koupím LP gramofonové 
desky, větší množství nebo sbír-
ka vítána. Přijedu. Tel.: 721 442 
860 i SMS

 ■ Prodám použité – ušák 1 000 
Kč, 2 x lednice 900 Kč/ks, šuplí-
kový mrazák – vysoký 900 Kč, 
chodítko pro dospělé – opěra 
a sedátko – málo použité 1 000 
Kč. Tel.: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám velkou palmu 19 lis-
tů – 50% sleva 1 000 Kč, sporák 
na PB – 1 800 Kč, cvičební lavi-
ci na posilování 900 Kč – téměř 
nepoužívaná. Tel.: 607 277 880 
– večer

 ■ Nabízím skleněný stůl, délka 
135 cm, šíře 75 cm, výška 50 cm. 
Tel.: 721 138 719

 ■ Prosím hodné lidi – daruj-
te starší TV za odvoz. Platí stále. 
Děkuji. Tel.: 606 583 342

 ■ Darujte, prodejte levně své 
DVD, knihy, časopisy – Most – 
Litvínov. Tel.: 606 583 342

SEZNÁMENÍ
 ■ 70/171, nekuřák, hledá se-

známení 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, neku-
řačka z Mostu, hledá osamělé-
ho pána k občasným schůzkám. 
Tel.: 731 389 028

 ■ Žena 46 let, silnější postavy 
z Mostu, hledá pro sebe a 15le-
tého syna hodného, věrného 
muže, který by nás měl rád. Dítě 
a menší tělesná vada není pře-
kážkou. Tel.: 721 936 740

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušnono-

hor 2+1, 50 m2, ulice Obránců 
míru 360, po rekonstrukci byto-
vého jádra (koupelna, WC, ku-
chyň), dům je zateplen + plasto-
vá okna. E-mail: cizagro@dac.cz, 
tel: 602 651 134, 722 469 471.

Přesto, že je aktuálně v Čes-
kém národním registru dárců 
dřeně více než 90 tisíc dobrovol-
níků, bohužel pro každého čtvr-
tého pacienta se „jeho“ dárce 
kostní dřeně nenajde a umírá. 
Proto je tak nutné počet dobro-
volníků v registru neustále zvy-
šovat. „Čím větší vzorek popula-
ce máme, tím úměrně zvyšujeme 
také šanci na uzdravení pro kaž-
dého nemocného. Děkujeme pro-
to všem, co se k nám rozhodnou 
přidat,“ říká mluvčí Českého 
národního registru dárců kost-
ní dřeně Klára Conková. Dárce 

přišel podpořit náměstek hejt-
mana pro oblast zdravotnictví 
Stanislav Rybák. 

Nestihli jste nábor?
Pokud jste nábor nestihli, 

a chtěli byste se do registru za-
psat, přihlášku naleznete na ad-
rese www.kostnidren.cz.  Zváží-
te-li vstup do registru dobrovol-
ných dárců, učiníte první, nejdů-
ležitější krok. Zdaleka ne všichni, 
kteří se zaregistrují, budou v bu-
doucnu k darování dřeně vyzvá-
ni. Pravděpodobnost není velká, 

přesto každý z přihlášených dává 
naději. Třeba nikdy nikdo nebu-
de potřebovat transplantaci s kr-
vinkami vašeho typu. Ale pokud 

by ji potřeboval, můžete právě vy 
být jediným člověkem na světě, 
kdo mu může pomoci v jeho ná-
vratu ke zdraví, k životu.    (nov)

Do registru kostní dřeně se  
přihlásilo 45 dobrovolníků

ÚSTECKÝ KRAJ - Letos už podruhé se na krajském úřadě uskuteč-
nil nábor do registru dárců kostní dřeně, který přivedl do registru 
dalších 45 nadějí na život. Jeden z náborů se uskutečnil také letos 
v červnu na Dni záchranářů v Litoměřicích. Díky těmto náborům se 
za tento rok podařilo do registru zapsat celkem 140 nových dobro-
volníků. 

Tváří podzimního ústeckého náboru se stali hráči amerického fotbalu 
Blades. Do registru se také zapsali. 

Těžba hnědého uhlí je v sou-
časné době významným od-
větvím, na kterém z velké části 
stojí průmysl v  Ústeckém kra-
ji. „S  postupným utlumováním 
těžby se musíme zaměřit na čis-
tější formy získávání energie. 
Tomu se musí přizpůsobit prů-
mysl, ale také celý region po 
stránce ekonomické a sociální. 
Lidé si budou muset najít uplat-
nění v jiných druzích ekonomi-
ky, třeba v lehkém průmyslu ne-
bo ve službách,“ říká k nadchá-
zejícímu období náměstek Kli-
ka. Podobný problém řeší v Ev-
ropě všechny uhelné regiony.

Pro Ústecký kraj je v  tuto 
chvíli klíčové zapojení do plat-

formy vytvořené Evropskou 
unií. O nezbytné proměně re-
gionu diskutuje se všemi dotče-
nými ministerstvy. Transfor-
mace by měla probíhat promyš-
leně, strategicky a bez tlaku na 
rychlost. Pro Ústecký kraj a vý-
znamné podniky v regionu bu-
de důležité využití finančních 
prostředků z EU určených prá-
vě na transformaci uhelných 
regionů.

Během posledního jedná-
ní evropské platformy v  Bru-
selu se náměstek Martin Kli-
ka zúčastnil také Meziregionál-
ního jednání sousedících uhel-
ných regionů – Lužice, Dolního 
Slezska a uhelných regionů ČR. 

Zde se připravovala tzv. 
„Görlitzká deklarace“ zaští-
těná všemi 41 evropskými 
uhelnými regiony, která by 
řešila problematiku veřej-
né podpory a čerpání pro-
středků z Fondu spravedli-
vého rozvoje. K této dekla-
raci by se měl Ústecký kraj 
připojit na konci listopadu.

V říjnu 2019 také vznik-
la jako pracovní skupina 
při Radě ÚK Uhelná plat-
forma Ústeckého kraje. Má  
16 členů z  řad zastupite-
lů, těžebních společností, 
nezávislých expertů a zá-
stupců Krajské hospodář-
ské komory a Hospodářské 
a sociální rady kraje. Zabývá 
se aktivitami, které mají mír-
nit případné negativní do-
pady na hospodářskou, so-
ciální a environmentální situ-
aci Ústeckého kraje. Jejím úko-
lem je navrhnout řešení a kon-
krétní projektové záměry, kte-

ré přispějí k  bezproblémové 
transformaci regionu, a vše pak 
projednat na centrální úrovni 
s Uhelnou komisí ČR.                    

                (nov)

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj jako region historicky spjatý s těž-
bou uhlí a na něj navazujícím energetickým průmyslem se připra-
vuje na transformaci hospodářství. Ta bude nevyhnutelná po po-
stupném útlumu těžby. Proto má své zástupce v iniciativě Evropské 
unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“ i v Uhelné komi-
si České republiky. Je jím 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který 
zároveň předsedá Uhelné platformě Ústeckého kraje.

„S postupným utlumováním těžby se 
musíme zaměřit na čistější formy zís-
kávání energie,“ uvedl Martin Klika.

„Problém s  dopravou v  Bíli-
ně jsem řešil už v době, kdy jsem 
tam byl starostou. Od té doby je 
to ještě horší. Pevně věřím, že 
současná varianta s tunelem bu-
de konečným řešením, jak ten-
to problematický úsek na silni-
ci I/13 odstranit,“ reagoval na 

situaci kolem průtahu Bílinou 
hejtman. 

Ředitel chomutovské Správy 
ŘSD Martin Vidimský k součas-
né situaci v  Bílině řekl, že pro-
vozní úsek připravuje na průta-
hu pokládku nízkohlučného as-
faltu a se starostkou města jedná 

o instalaci mobilních protihlu-
kových stěn. Ty by pak mohly 
být odstraněny po zprovoznění 
tunelu. S tím ŘSD počítá kolem 
roku 2028. „Přípravě stavby vě-
nujeme mimořádnou pozornost. 
Dopředu řešíme případné pro-
blémy a jednáme s dotčenými in-
stitucemi. Chceme, aby příprava 
trvala minimální dobu,“ ujistil 
hejtmana. Zároveň podotkl, že 
poslední slovo bude mít Minis-
terstvo dopravy. Hejtman v sou-

vislosti s přípravou stavby nabí-
dl pomoc kraje, pokud by bylo 
třeba.

Houstnoucí dopravou a s tím 
spojeným hlukem je dotčena řa-
da dalších měst a obcí v  kraji, 
což hejtmanství dokládá mno-
ha stížnostmi a podněty od oby-
vatel. Správa silnic  hejtmana in-
formovala o revizi stavu pro-
tihlukových opatření a prově-
řování dalších lokalit, kde hluk 
nejvíce trápí obyvatele.        (nov)

Hejtman se zajímal o tunel v Bílině
ÚSTECKÝ KRAJ – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček na-
vštívil  Správu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Hlavním tématem 
setkání s ředitelem správy Martinem Vidimským byla doprava 
v Bílině. 

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů



V něm se postavil velmi 
dobře hrající Litvínoff jasné-
mu favoritovi, týmu Atlético 
Most. To nakonec předzápaso-
vé předpoklady potvrdilo, ale 
Litvínoff kladl nečekaný odpor 
a odešel poražen pouze 3:5. 

Po tomto kvalitním zápase 
následoval program Seniorligy 
Most. Ten odstartovalo utká-
ní mezi Mosteckými pumpič-
kami a míchačkami a týmem 
Jatka Matějka. V něm brali tři 
body po jasném průběhu hrá-

či Pumpiček, kteří po poločase 
2:0 nakonec zvítězili 4:0. Pum-
pičky hned pokračovaly dal-
ším zápasem proti L.K.M. Re-
cycling Souš a vedly si nemé-
ně úspěšně. I v tomto utkání 
naplno bodovaly po výhře 7:1. 
Souš narazila i v dalším zápase, 
a to proti týmu FC HSG Most, 
který nemilosrdně pálil jeden 
gól za druhým a zastavil se až 
na hodnotě 13:1, čímž si při-
psal nejvyšší výhru letošního 
ročníku. Nejproduktivnějším 
v dresech HSG byl Petr Szko-
rupa se šesti body  (2+4). Čty-
ři góly vítězů dal Ferenc. Hrá-
či FC HSG Most ve svém na-
vazujícím utkání již nedokáza-
li zopakovat stejně dominantní 
výkon a proti obhájcům trofe-
je Old Bridge padli 1:4. Rovněž 
Old Bridge dvojzápas nezvládli 
stoprocentně a v dalším utkání 
proti Team FC Auto-VaSt pro-
hráli 0:2. Rozjetý Team FC Au-
to-VaSt pak dokázal ve tři bo-
dy přetavit i své druhé nedělní 
představení, když tým SG Hor-
ní Jiřetín zdolal 4:2. 

Nedělní výsledky rozhodly 
o tom, že zimní přestávku strá-
ví v čele s pohodlným násko-
kem čtyř bodů tým Mostec-
ké pumpičky a míchačky před 
dvojicí Old Bridge a Team FC  
Auto-VaSt.                   (jan, jak)

sport 22. listopadu 2019 11

V pátek proti Mladé 
Boleslavi

Hokejová Tipsport extrali-
ga pokračuje v pátek 22. lis-
topadu dalším kolem. V něm 
se na domácím ledě opět pře-
staví hokejisté HC Verva Lit-
vínov. Jejich soupeřem bude 
BK Mladá Boleslav. Utkání 
na Zimním stadionu Ivana 
Hlinky začíná v 17.30 hodin. 

Souš uzavřela 
podzim vítězstvím
V posledním podzim-

ním kole zajížděl náš jediný 
zástupce ve fotbalové divi-
zi, mužstvo Baníku Souš, do 
Slaného. Odtud si jeho hráči 
nakonec odvezli tři body za 
vítězství 1:2. Branky vítězů: 
Kopta a Popelka. Souš přezi-
muje na druhém místě v ta-
bulce.

Most prohrál na 
penalty v Oldřichově

Do Oldřichova zajíždě-
li v  posledním podzim-
ním kole krajského přebo-
ru v  kopané dospělých hrá-
či Mosteckého FK. Tady se-
hráli s domácím týmem sice 
vyrovnanou partii, nicmé-
ně po remíze 1:1 musely roz-
hodnout penalty. V těch byli 
úspěšnější domácí, a tak vy-
hráli 2:1.

Horní Jiřetín opět 
s přídělem

Mužstvu Sokola Horní Ji-
řetín se podzim prostě ne-
povedl. Ani v utkání 15. ko-
la se mu nedařilo a na hřišti 
v Jílovém obdržel další řádný 
příděl. Tentokrát prohrál 4:1, 
když čestný úspěch zazna-
menal Míra Svoboda. 

Derby utkání 
v dohrávce 

krajského přeboru
I když bylo odehráno po-

slední podzimní kolo kraj-
ského přeboru v kopané do-
spělých, oba naši zástup-
ci v  této fázi soutěže ještě 
neřekli své poslední slovo. 
V sobotu 23. listopadu je to-
tiž čeká dohrávka v  podobě 
derby utkání. Od 11.00 ho-
din přivítá Sokol Horní Ji-
řetín na svém hřišti Mostec-
ký FK.  

Lvi vyrazí k dalšímu 
utkání do Trutnova

Po středečním domá-
cím duelu s  Jabloncem za-
jíždí v  sobotu 23. listopadu 
druholigový celek hokejistů 
Mostečtí Lvi k utkání venku.
Tentokrát zajíždí na led do 
Trutnova, kde se představí 
od 18.00 hodin.              (jak)

Vánoce 
s Vervou

LITVínOV - HC Verva Lit-
vínov   připravil pro fanoušky 
vánoční novinku – luxusní ruč-
ně vyráběné vánoční ozdoby 
v černo-bílo-zlatých barvách! 
K zakoupení jsou již ve Verva-
shopu.                                    (nov)

„S naší hrou v dnešním utká-
ní jsme velmi spokojeni, předved-
li jsme jeden z nejlepších výko-
nů v sezoně, obzvlášť v první půli 
jsme se soupeřem drželi krok a po-
ločasové skóre 22:18 nám umož-
nilo pokračovat ve své hře i ve 
druhé půli. Spokojeni jsme i s tím, 
že jsme udělali méně technických 
chyb a padlo dost branek,“ uvedl 
na tiskové konferenci po zápase 
trenér mosteckých házenkářek 
Ondřej Václavek. 

„Most se dnes prezentoval vel-
mi dobrou, chytrou hrou a za jeho 
výkon je mu třeba pogratulovat 
a popřát i hodně štěstí v dalších 
zápasech ve zbytku sezony. Z na-
ší strany jsme v útoku předváděli 
naši standardní hru, v obraně to 
bylo o něco horší, tentokrát jsme 
předvedli o něco slabší výkon než 
v ostatních zápasech sezony. Dů-
vodů může být víc, celkově jsme 
ale s hrou celého týmu spokoje-
ni a jsem rád, že jsme zvítězili,“ 

doplnil trenér domácího Györu 
Gabor Danyi.

Györi Audi ETO kc - dhk 
Baník Most 35:29 (22:18). Nej-
více branek Györu: Nze Minko 8, 
Oftedal 7, Brattset 6, Bulatovic 6. 
Sestava a branky Mostu: Müllne-
rová, Bezpalcová - Maňáková 4, 
Zachová 4, Borovská 3, Kostelná 
3, Stříšková 3, Šustková 3, Dvo-
řáková 2, Mikulčík 2, Mikuláš-
ková 1, Poláková 1, Eksteinová, 
Jungová, Šípová. 

Výsledky DHK Baník Most ve 
skupině D Ligy mistrů:

6. 10. RK Krim Mercator - 
DHK Baník Most 29:31, 13. 10. 
DHK Baník Most - Györi Au-
di ETO KC 21:46, 20. 10. DHK 
Baník Most - IK Sävehof 25:25, 
2. 11. IK Sävehof - DHK Baník 
Most 24:19, 10. 11. DHK Baník 
Most - RK Krim Mercator 26:31, 
17. 11. Györi Audi ETO KC - 
DHK Baník Most 35:29. 

(jak)

Velmi sympatický výkon Černých andělů  
na výhru v Györu nakonec nestačil

GYöR - Velmi sympatický výkon předvedli Černí andělé v maďarském 
Györu, ačkoli jednomu z nejlepších týmů současnosti nakonec pod-
lehli 35:29 (22:18). Po celé utkání drželi se silnějším soupeřem krok 
a s letošním ročníkem Ligy mistrů se rozloučili více než důstojně. 

Podzimní část Seniorligy malého 
 fotbalu ovládly Pumpičky 

MOST – Na hřišti 11. ZŠ v Mostě byla dohrána podzimní část mos-
tecké veteránské soutěže v malém fotbale pod názvem Seniorliga 
Most. Na programu bylo hned šest utkání, kterým ještě předchá-
zelo jedno střetnutí v rámci ligy mladých, tedy Mostecké ligy malé 
kopané. 

Čtrnáct medailí pro  
mladé litvínovské plavce 

LITOMěŘICE - V litoměřickém bazénu proběhly Podzimní krajské 
přebory mladšího žactva v plavání. Litvínovský klub při něm repre-
zentovalo dvanáct jedenáctiletých a mladších plavců.

V konkurenci třinácti severočeských klubů vybojovali Litvínov-
ští čtrnáct medailí. Nejúspěšnější byla dvanáctiletá Laura Pranto-
vá, která si vyplavala dva tituly krajské přebornice (100 m motýlek  
a 50 m motýlek), dvě stříbra (50 m volný způsob, 100 m volný způ-
sob) a jeden bronz (100 m znak).

Dalším dvojnásobným vítězem se stal dvanáctiletý Filip Brna 
(100 m prsa a 200 m prsa). Mezi další úspěšné patří jedenáctile-
tá Adéla Andrlová se třemi stříbrnými medailemi (50 m motýlek,  
50 m znak a 100 m znak). Dva bronzy vyplaval dvanáctiletý David 
Rous (50 m volný způsob a 50 m motýlek). Benjamínek litvínovské 
výpravy, teprve devítiletý Pavel Šváb, vybojoval dva bronzy v disci-
plínách 50 m prsa a 100 m prsa.                                                                       (jak)

Mostecké krasobruslařky se 
představily v Roudnici a v Praze
ROUDNICE, PRAHA – V Roudni-
ci nad Labem se uskutečnil zá-
vod OBO, kde si závodnice Kra-
sobruslařského klubu z  Mostu 
vybruslily dva cenné kovy, a to 
stříbro a bronz. 

Vybojovaná umístění: 2. mís-
to Mariana Kordíková - nováček 
starší, 14. místo Sophie Mego - 
žačka nejmladší, 19. místo Vik-
torie Wachtelová - žačka nej-
mladší, 9. místo Zuzana Mani-
cová -  žačka mladší, 13. místo 
Darina Koutná - žačka mlad-
ší a 3. místo Dominika Loucká 
– žačka. 

V neděli se uskutečnil závod 
v Praze, kde se jednalo o Český 
pohár a mezi velikou konkurencí se neztratila a krásné třetí místo 
vybruslila Sophie Ellen Kučabová. Další umístění: 14. místo Aneta 
Mrkvičková - žačka nejmladší, 31. místo Tereza Procházková - žač-
ka nejmladší.                                                                                     (jak)



VELKÝ ŠPIČÁK

Velký Špičák je 965 metrů 
vysoká hora v české části 
středních Krušných hor, 
v katastrálním území Černý 
Potok obce Kryštofovy Ham-
ry.  Jedná se o nejsevernější 
a nejvyšší ze tří Špičáků, 
které lze objevit při silnici od 
obce Kovářská k přehradě 
Přísečnice. Na vrcholu holý 
vrch s kruhovým výhledem 
patří mezi dominanty této 
části Krušných hor.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

17 

18 

19 

20

21
22

23

24

25

26

27

28
29

30

GPS: 
50.4604761N
13.0864792E

JELEN
Í

Jelení je zaniklá obec, která 
se nacházela přibližně 5,5 
km severozápadně od obce 
Nové Hamry v okrese Karlovy 
Vary. Rozprostírala se v údolí 
potoka Černá voda pod svahy 
Liščí hůrky a Jeleního vrchu, 
necelé 2 km od státní hranice. 
České pojmenování obce 
bylo stanoveno v roce 1947 
odvozením od původního 
německého názvu. K zániku 
obce došlo vylidněním oblasti 
po odsunu německého 
obyvatelstva po 2. světové 
válce.
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BLATEN
SKÉ SEJPY

Sejpy najdeme rozsety ve 
velké části Krušných hor. 
Nalezneme je i na potocích 
v okolí  Horní Blatné.  Zblízka 
zjistíme, že tyto vyvýšeniny 
jsou tvořeny štěrkopískem 
z drobných úlomků hornin 
a zrnek křemene, živce a slídy. 
Jedná se o rýžovnické pahorky 
– zbytky po středověkém 
rýžování cínové rudy, které 
jsou dnes charakteristickým 
a malebným prvkem krajiny 
v Krušných horách a zároveň 
vhodným biotopem pro řadu 
druhů rostlin. 
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N
EKLID

Lyžařské středisko Neklid se 
od roku 2018 stal součástí 
jednotného komplexu Nový 
Skiareál Klínovec. Neklid je od 
Klínovce vzdálen jen několik 
kilometrů. Rozprostírá se 
v nadmořské výšce 800 až 
1 135 metrů, nachází se 
nedaleko města Boží Dar. 
Svou polohou 125 km od 
Prahy, 110 km od Plzně,  
50 km od Chomutova a 25 
km od Karlových Varů je 
výborně dostupný.
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Chráněné území o rozloze  
16 km2 založené v roce 2000 
za účelem zachování geo-
logicky a geomorfologicky 
vzácného území Krušných 
hor. Jedná se o  hluboce 
zaříznuté údolí s prudkými 
svahy a četnými skalními vý-
chozy, na kterých se vytvořil 
Kýšovický vodopád. Výraznou 
dominantu tvoří také skalní 
masiv Kokrháč, v jehož okolí 
roste vzácná a léčivá medvě-
dice lékařská. Nejzajímavější 
historickou památkou parku 
je zřícenina hradu Hasištejn.
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Ples tePlárny PodPořil děti z dětských domovů
LITVÍNOV – United Energy uspořádala svůj re-
prezentační ples, který byl spojen s křtem již 
třináctého firemního kalendáře. Komořanská 
teplárna pojala bál tentokrát ve velkém stylu 
a tematicky zaměřila na 20. a 30. léta minulé-
ho století. A nejen to. Ústřední myšlenkou by-
lo využít toho všeho k dobrému účelu. Výtěžek 
z plesu tak putoval na charitativní účely.        
Společenský sál litvínovské Citadely se uplynu-
lý víkend hemžil smokingy, klobouky, psími deč-
kami, třásňovými šaty (charlestonkami), čelen-
kami s ozdobnými pery, boa a parukami. Dress 
code klasiky třicítek podpořila většina přítom-
ných hostů, mezi něž patřili nejen zaměstnan-
ci teplárny, ale také partneři společnosti a dal-
ší hosté, pro které připravila United Energy bo-
hatý a zajímavý program. Nechyběla skvělá 
hudba a zábava, dobré pohoštění a pochopi-
telně ani tombola s atraktivními cenami. Právě 
výtěžek ze zakoupených lístků do tomboly tvo-
řil gró výtěžku, který putoval na konto Nadace 
Veroniky Kašákové. Podpořit dobrou věc moh-
li hosté večera také nákupem mafiánských re-
kvizit nebo příspěvkem za pořízení fotografií 
v připraveném fotokoutku. Do celkového výtěž-
ku se započítala také částka za vydražené čer-
vené víno z vinařství slavného francouzského 
herce Pierre Richarda s vlastnoručním podpi-
sem, které věnovala vinárna Pavillon du Vin – 
dovozce těchto vín pro Česko. Víno se vydražilo 
za pět tisíc korun. Celková částka, která se na 
plese podařila nashromáždit, se tak vyšplhala 
na 71 500 korun. Dalších 50 000 korun věnova-
la jako přídavek pro Nadaci Veroniky Kašákové 
samotná United Energy. Symbolické šeky slav-
nostně předal modelce Veronice Kašákové, kte-
rá byla hostem večera, generální ředitel spo-
lečnosti Milan Boháček.  

CEsTOU NECEsTOU ANEb  
bUbLAVOU NA MOLdAVU

Součástí společenského večera byl také křest nového ka-lendáře společnosti United Energy pro rok 2020. Ten každo-ročně komořanská teplárna zaměřuje na určité téma. „Jde již o 13. firemní kalendář společnosti. Až na první kalendář, všech-ny další měly vždy nějakou souvislost s komořanskou teplár-nou. Ne jinak je tomu i u kalendáře pro rok 2020 s názvem Ces-tou necestou aneb Bublavou na Moldavu. Fotografie z různých míst Krušných hor totiž nafotil vášnivý milovník Krušek a vý-borný fotograf Martin Valina, který je zaměstnancem společ-nosti,“ prozradila tisková mluvčí United Energy Miloslava Ku-čerová. 
Martin Valina roky křižoval vrcholy Krušných hor v sedle bi-cyklu. Hnal se za výkonem, rychlejšími časy a osobními rekor-dy, ale okolní krajinu přehlížel. Zlom přišel během jedné vy-jížďky, kdy při sjezdu od Dieterovy štoly k vodní nádrži Kame-nička spadl a vážně se zranil. „Helmu jsem používal, jen jed-nou jsem si ji nevzal a podruhé jsem se narodil. Ale díky tomu se mi i možná rozsvítilo. Zpomalil jsem a zjistil, že kolem mě existuje krásná krajina,“ vzpomíná na zlomovou událost roku 2005 Martin Valina. Nehoda ho od výletů do Krušných hor ne-odradila. Do hor vyráží stále, jen v batohu přibyl fotoaparát. „Díky Martinovu koníčku mají nyní majitelé kalendáře mož-nost se prostřednictvím dvanácti fotografií pokochat krása-mi Krušnohoří. Věříme, že v pořadí třináctý originální kalendář společnosti United Energy pro vás bude nejen příjemným zá-žitkem při jeho listování, ale i pozvánkou k návštěvě Krušných hor v roce 2020,“ dodává tisková mluvčí společnosti.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Čerstvě narozený“ kalendář spatřil světlo světa  v zaplněném sále Citadely. Kmotříčci a kmotřičky ho při té příležitosti pokřtili šampaňským.

Chcete ho? Vydražte ho!
Kdo se může pochlubit, že má doma Pierre Richarda? Víno  z vinic slavného Pierra vydražila Gabriela Sáričková Benešová.

Šeky za 71 500 a 50 000 korun. Velký důvod k radosti patronky 
obdarované nadace Veroniky Kašákové i darujícího, generálního 

ředitele Milana Boháčka.


