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V Litvínově budou ve čtvrtek
další Svatomichaelské slavnosti

Litvínov – Další Svatomichaelské slavnosti se v
Litvínově uskuteční tento čtvrtek 28. září. K tradič-
ním atrakcím podniku patří jarmark, bude i pro-
dejní výstava veselých polštářků, koncerty hudeb-
ních skupin, mše nebo prohlídka kostela, sportovní
soutěže pro děti. Chybět nebude ani Unipetrol Fun
Park. Program poběží od 9 hodin. (edb)

Mostečtí dobrovolní hasiči se
chystají na oslavu 150 let

Most – Mostečtí dobrovolní hasiči se chystají na
oslavy. Letos je tomu už 150 let, co pomáhají s ha-
šením požárů na Mostecku. Oslavy se uskuteční na
1. náměstí v Mostě 7. října od 9 do 12 hodin. Při-
chystány budou ukázky jak současné, tak i histo-
rické techniky a bohatý program. (edb)

Ve čtvrtek na softball a baseball
na vlastní kůži v Mostě

Most – Na čtvrtek 28. září připravil mostecký klub
Paintbusters v areálu Ovčín pro širokou veřejnost
Bee – Ball Day. Každý kdo chce, může si vyzkoušet
softball a baseball na vlastní kůži. Kromě turnajů
pro děti budou připraveny také ukázky nadhazo-
vání a odpalování, odpaly ze stativu nebo setkání
se softballovými hvězdami. Začíná se v 9.30 hodin
a hlavní program poběží až do 14 hodin. (edb)
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Třetí slavnost patří jablkům
Letos potřetí zaplní
náměstí regionální
prodejci a výrobci.
Odpoledne bude patřit
seniorům.

EDVARD D. BENEŠ

Most – Na 1. náměstí v
Mostě bude zase plno. Po-
stará se o to třetí letošní
Farmářská slavnost, na kte-
rou odpoledne naváže osla-
va Dne seniorů.
Akce s bohatým dopro-

vodným programem se
uskuteční v sobotu 30. září.
„Těším se, slavnosti si ne-

nechám nikdy ujít. Potkám
známé, popovídáme si, něco
nakoupím. Je to fajn strá-
vené dopoledne,“ svěřila se
seniorka Marie Nováková z
Mostu.
Slavnost bude ve znamení

Jablečných hodů a soutěže
O nejchutnější jablečný de-
zert. „Soutěže se může zú-
častnit každý. Podmínkou
ale je, že základem každého
výtvoru musí být jablka,“
připomněla ředitelka
Agrární komory Most Lud-
mila Holadová a dodává, že
soutěžící musí svůj výrobek
přinést na náměstí a zare-
gistrovat se v označeném
stanu do 10.30 hodin.

O doprovodný program se
postará například country
kapela Camna, jejímž ka-
pelníkem je úspěšný řezník
a uzenář Vlastimil Chova-
neček z Litoměřic, který v
letošním ročníku soutěže
Nejlepší potravinářský vý-
robek Ústeckého
Nejlepší

Ústeckého
Nejlepší potravinářský

Ústeckého
potravinářský

kraje získal
za své produkty hned tři
ocenění. „Čítáme

produkty
„Čítáme

produkty
šest více

než dospělých chlapů, hra-
jeme country a folk, trochu
bluegrassu a skotské či irské
lidové písně. Muzika je
prostě naším koníčkem,“
představil formaci Chova-
neček s tím, že členové
skupiny Camna jsou pro-
třelými harcovníky s různou

muzikantskou minulostí.
Tradiční zábavu také ob-

stará soutěž v dojení krávy.
Ne však té živé, ale trena-
žéru. „Jde o to, kolik dokáže
soutěžící nadojit v krátkém
časovém limitu,“ vysvětlila
Holadová.
Farmářská slavnost bude

probíhat od 8.00 do 12.00
hodin. Celé odpoledne pak
bude patřit oslavám Dne
seniorů, na který pořadatelé
doporučují dorazit v prvo-
republikovém oblečení. „Tři
nejnápadnější kostýmy
oceníme,“ říkají pořadatelé.
V programu jsou taneční a
pěvecká vystoupení senior-
ských souborů.

Mostecko nevyschne, vody je dostatek
Pokračování ze strany 1
V podobném duchu jako

hospodář Jakeš hovořil i
známý rekultivátor a kra-
jinný ekolog Stanislav Štýs.
Ani jemu se republiková
čísla příliš nezdála. Podle
něj se ale v budoucnu karta
obrátí. „Po celkovém ukon-
čení těžby a dokončení re-
kultivací by na Mostecku
měly vodní plochy tvořit
osm procent celkové rozlo-
hy území,“ poznamenal
Stanislav Štýs.
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ZÁSOBÁRNA PRO CELOU
ČESKOU REPUBLIKU
Vzhledem k tomu, že se v
posledních letech zavodňují
terénní deprese po povr-
chových dolech, bude podle

krajinného ekologa v dal-
ších letech oblast kolem
Mostu jednou z největších
zásobáren všestranně vyu-
žitelné vody doslova v celo-
státním měřítku.
„Ve vytěžených prosto-

rách pod Krušnými horami
vzniknou do poloviny sto-
letí vodní nádrže o celkové
kapacitě 2,2 miliardy metrů
krychlových velmi čisté vo-
dy, která bude použitelná k
mnoha účelům. To zhruba
odpovídá polovině současné
kapacity všech vodních ná-
drží a rybníků v celé České
republice,“ upozornil Štýs s
tím, že s tímto ohromujícím
zavodněním počítá dlouho-
dobý nadgenerační rekulti-
vační program. V Mostecké

uhelné pánvi má podle pro-
gramu dojít k zavodnění lo-

mu ČSA, kde vznikne jezero
o plánované rozloze 690
hektarů s hloubkou 273
metry. Jezero vznikne také z
lomu Vršany, kde se počítá s
rozlohou 263 hektarů plo-
chy a hloubkou 45 metrů.
Napuštěno už je Jezero
Most, které je v současnosti
s rozlohou 309 hektarů a

hloubkou 70 metrů největ-
ším v severních Čechách.
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Rekreační lokalitu kolem
něj chce mostecká radnice
otevřít v roce 2018.

PROBLÉMY NÁS ČEKAJÍ
ZA 10 LET
O nutnosti šetrně hospoda-
řit s vodou v krajině a vy-
tvářet její další zásoby ne-
dávno hovořil ministr ži-
votního prostředí Richard
Brabec. „U nás bude sucho
největším problémem asi
tak za deset let,“ pronesl při
zahájení veletrhu Zahrada
Čech
zahájení
Čech
zahájení

v Litoměřicích. „Zhru-
ba za 25 let mohou naší ze-
mi potkat podobné pro-
blémy, jaké dnes trápí jižní
Maďarsko,“ dodal Brabec.

„Po ukončení těžby
a rekultivací bude
voda tvořit 8 procent
rozlohy Mostecka.“
Stanislav Štýs, krajinný ekolog

KOZA RÓZA
VZALA DĚTI
ZA ESEM

HOLMESEM
V ULIČKY Sherlockova Lon-
dýna se o víkendu proměnila
chomutovská knihovna.
Zvala k velké detektivní hře –
rodiče s dětmi tu pátrali po
stopách slavného detektiva
Sherlocka Holmese. To vše
při další akci Rodinného zá-
polení, celoročního projektu
pořádaného městem Cho-
mutov. Kromě nalepovací
známky do soutěžní karty
získali všichni, kdo prošli
trasou známého detektiva a
přinesli si svou fotografii, ta-
ké průkazku do detektivní
školy. Všichni holmesologo-
vé, kteří se do knihovny vy-
dali, však museli nejprve na
všech stanovištích prokázat
poctivé znalosti tohoto sou-
kromého očka. Kdo právě
nesoutěžil, mohl se pobavit
na dopravním hřišti nebo
využít prostor herničky, která
se v knihovně nachází. U
všeho dění nechyběla oblí-
bená Koza Róza. Další, v po-
řadí už desátou akcí Rodin-
ného zápolení, budou 22.říj-
na Živé sochy. Losování vý-
herců rodinné soutěže pro-
běhne 9. prosince.
Foto: Deník/ Miroslav Rada
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MÍR VE SVĚTĚ,
SPRAVEDLNOST
A BEZPEČÍ DOMA
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