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MOST - Rozruch a policejní manévry zažili tento týden Mostečané 
v okolí parku Šibeník. Archeologové, kteří zde provádějí průzkum 
v  souvislosti s  přípravou stavby vyhlídkové věže a  3D bludiště, tu 
totiž objevili válečnou munici.

Ačkoliv si město jistě ne-
přálo, aby se v  rámci zadaného 
archeologického průzkumu na 
Šibeníku objevil nález podobný 
nemilému překvapení v  nedáv-
né době na Širáku, opak se stal 
pravdou. Archeologové z  ar-
cheologického ústavu AV ČR 
tu totiž odhalili munici z druhé 
světové války. Na místo proto 
byli přivoláni policisté a  pyro-
technici. Ti odhalenou munici 
naložili a  odvezli z  místa pryč. 

„Šibeník, stejně jako další čás-
ti - od mosteckých kasáren až 
po Vtelno - byly od počátku 60. 
let minulého století vojenským 
prostorem, dokud se v roce 1962 
nerozhodlo, že se zlikviduje starý 
Most a postaví se město nové. Vě-
děli jsme, že na Šibeníku stála za 
druhé světové války protiletadlo-
vá baterie a byly zde trhací jámy 
na likvidaci poválečné munice. 
V  loňském roce jsme zde prová-
děli proto geofyzikální průzkum, 

a „nějaké železo“ jsme tu zjistili. 
Po dohodě s  magistrátem města 
Mostu jsme zahájili minulý tý-
den archeologický průzkum a při 
té příležitosti jsme očekávali, 
že tam tu a  tam nějaká munice 
může být, což se dnes potvrdilo,“ 
informoval o  průzkumu Petr 
Čech z Archeologického ústavu 
AV ČR. Archeologové v  prů-
zkumu budou pokračovat a pro-
stor na Šibeníku i nadále čistit. 
„Abychom stavbu 3D bludiště 
pokud možno zpozdili co nejmé-
ně, začali jsme na místě provádět 
průzkum už v předstihu a bude-
me ho provádět do té doby, dokud 
to dovolí klimatické podmínky. 
S  magistrátem jsme dohodnuti 
do konce října, protože pak už 
nejsou venkovní podmínky kvůli 
blížící se zimě ideální, a uvidíme, 
jak dál. Chceme využít čas, co to 
půjde,“ uvedl ještě Petr Čech.

Archeologický průzkum 
musí město Most ze zákona pro 
podobné stavby umožnit. Ob-
dobný průzkum na Šibeníku 
probíhal naposledy v  loňském 
roce a to v souvislosti s výstav-
bou nového veřejného osvětlení.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - Mostečané, i všichni ostatní, kteří se těšili na proslulou tera-
kotovou armádu, se konečně dočkali. Světový unikát totiž v těchto 
dnech dorazil do Mostu. Desítky čínských válečníků z pálené hlíny 
a jejich vozataje si mohou v Oblastním muzeu v Mostě návštěvníci 
dosytnosti prohlížet až do 7. ledna 2018.

Slavnostní zahájení vernisáže 
v  mosteckém muzeu otevřelo 
velkolepou a  atraktivní podí-
vanou, kterou se mnohým ve 
skutečnosti nepoštěstí vidět ani 
jednou za život. I když se jedná 
o  repliky čínských válečníků, 
vyrobených a dovezených přímo 
z čínského Sianu, jedná se o nej-
dokonalejší a nejvěrnější kopie.

V  Mostě je ke zhlédnutí 68 
certifi kovaných kopií soch bo-
jovníků v  životní velikosti, dvě 
sochy koňů, zbraně a  replika 
bojového vozu. Každá fi gura 
je věrnou kopií té originální. 
Čína originály terakotové ar-
mády nepůjčuje, navíc se jedná 
o  kulturní památku UNESCO. 
Poskytovatelé výstavy, fi rma 
GOVIN, s.  r. o., přivezli repliky 
bojovníků z Číny do ČR v roce 
2016. Most je teprve třetím mís-
tem v  republice, kde mají lidé 
možnost unikátní výstavu tera-
kotových vojáků vidět. „Tak, jako 
tady v  Mostě byla unikátní pře-
prava děkanského kostela Panny 
Marie, tak stejně tak unikátní 
pro nás bylo přepravit výstavu ze 
Sianu z  Číny až sem do Mostu. 
Celá tato přeprava trvala 4 měsí-
ce, realizovala se v kontejnerech, 

vlakem, lodí, v kamionech a na-
konec ještě na ještěrce, aby se vše 
vyložilo a  umístilo do muzea,“ 
popsal k  instalování výstavy 
do muzea v  Mostě Tomáš Pala 
z  poskytovatelské fi rmy GO-
VIN. Celková váha výstavy činí 
13 tun, každá socha váží kolem 
200 kilogramů (koně 600 kg). 
Sochy jsou dělané v  nadživotní 
velikosti, tak jak jsou i původní - 
tedy 180 cm na každého vojáka. 
„Terakotová armáda byla objeve-
na v  roce 1974, což je zajímavé 
i tím, že kdyby se to stalo o pět let 
dříve, tak by už v dnešní podobě 
nemusela existovat. V  té době 
se v  Číně neděly zrovna příjem-
né věci a  probíhala tu kulturní 
revoluce,“ uvedl k  dalším zají-
mavostem terakotové armády 
Tomáš Pala. Ani cena výstavy 
není zanedbatelná. „Když se roz-
hlédnete po těchto sochách, uvi-
díte několik luxusních mercede-
sů,“ dodal pro představu Kamil 
Burda ze společnosti GOVIN. 
Armáda je proto přísně střeže-
na kamerovým systém, přičemž 
zaměstnanci muzea po zavíračce 
kontrolují všechny sochy, zda 
nedošlo k  nějakému poškození. 
(Více na straně 12) (sol)

Archeologové odkryli na Šibeníku válečnou munici

Archeologové jsou nyní v „plné polní“ při průzkumu oblasti, kde by mělo vzniknout 3D bludiště. Odkryli zatím tři ze třinácti jam, kde by se mohla 
nacházet i další vojenská munice. Na snímku vpravo jedna z odkrytých „horkých“ jam. 

  Podzimní putování

MOST - Navštivte 
14. října s dětmi Ressl 
a užijte si podzimní 
procházku s opékáním 
vlastních buřtíků. Start 
od 15 hodin, vstup 
20 Kč/dítě. Pořádá 
středisko volného času 
Most.

  Klára 3847

MOST - Ve středu 
19. října od 19 ho-
din můžete zavítat 
do muzea v Mostě 
na představení DVD 
„Klára 3847“. Skutečný 
příběh dívky, která byla 
vězněna v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi. 
Vstupné 200 Kč, stu-
denti a senioři 100 Kč. 
Vstupenky lze objednat 
na tel. 778 094 093 
nebo 476 752 487.

  Bukovský vystavuje 

MOST - Ve výstavním 
sále kostela 
Nanebevzetí Panny 
Marie můžete zhlédnout 
výstavu malíře Ivana  
Bukovského s názvem 
Androgynní povaha 
bytí. Padesát obrazů 
autora z let 2010 – 2017 
si můžete prohlédnout 
denně mimo pondělí od 
9 do 17 hodin až do 20. 
ledna 2018.

V muzeu uvidíte 
velkolepou výstavuMOST - Primátor Jan Papare-

ga přijal na radnici mosteckého 
občana Romana Hronzu, který 
neváhal a zachránil před agresiv-
ním útočníkem svou dvaaosm-
desátiletou sousedku. Tu v jejím 
bytě napadl muž, který měl spo-
ry s  jejím synem. Když Roman 
Hronza zaslechl ze sousedního 
bytu podezřelý hluk, okamžitě 
se rozhodl jednat. „Velice oceňuji 
schopnost Romana Hronzy správ-
ně se rozhodnout v takové krizové 
situaci. Plně si uvědomuji, že lidí, 
jako je on, je v  dnešní nelehké 
době málo. O  to víc si jeho činu 
vážím. Bylo mi velkou ctí se s ním 
setkat a  osobně mu vyjádřit své 
poděkování,“ uvedl primátor Jan 
Paparega.  (sol)

Ocenění za záchranu sousedky

IStavba 3D bludiště a vyhlídkové 
věže, hlavní dominanty, by měla 
stát kolem pětadvaceti milionů 
korun. 

Primátor Jan Paparega (vlevo)přijal na radnici Romana Hronzu.
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MOST - Základní uměleckou 
školu v  ulici F. L. Gassmanna 
navštíví světoznámý fotograf 
Robert Vano. Popovídat si s ním 
můžete přijít 19. října od 18 ho-
din do velkého sálu ZUŠ. Při be-

sedě bude promítat své fotogra-
fi e a  vyprávět o  všem možném 
i nemožném. Rozhodně stojí za 
to přijít. Vstupné 150 Kč. Před-
prodej Městské divadlo v Mostě. 
 (nov)

MOST - Nový park Střed budou střežit před vandaly a nepřizpůso-
bivými mostečtí strážníci a asistenti prevence kriminality. Ti zde bu-
dou mít svou mobilní služebnu. Park by totiž neměl být oplocený, 
a tak bude víc na ráně vyloučené lokalitě Stovek, která se nachází 
v těsném sousedství.

V  současné době se rozho-
duje, zda město Most získá, či 
nezíská na revitalizaci parku 
nadační podporu od Nadace 
Proměny Karla Komárka, která 
se zasazuje o  rozvoj měst a  ve-
řejných prostor. O grant 25 mi-
lionů korun „bojuje“ s Ostravou 
- Porubou. „Závěrečné obhajoby 
projektu na revitalizaci před od-
bornou komisí jsme se zúčastni-
li v  druhé polovině září. Teď už 
čekáme jen na výsledek, jak to 
dopadlo a  budeme si držet pal-
ce,“ komentoval primátor měs-
ta Jan Paparega. Zda byl Most 
úspěšný, by se mělo vědět už do 
konce října. V případě, že město 
v  grantovém řízení uspěje, sa-

motná realizace opravy parku 
nad sportovní halou by měla 
začít až za čtyři roky. Celou 
akci protáhnou přípravné prá-
ce. „Nadace Proměny podmiňuje 
získání grantové podpory spo-
luprácí s  veřejností na přípravě 
projektového záměru a podmín-
kou je také architektonická sou-
těž. I  povolovací procesy budou 
časově náročné. I  když samotná 
realizace potrvá jen několik mě-
síců, dojde na ni až v roce 2021. 
Jednou z podmínek nadace navíc 
je, že park musí být veřejně pří-
stupný, a tudíž nebude oplocený, 
alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu, což je pět let,“ informo-
val dále Jan Paparega.

Oplocení by mohlo v  par-
ku být pouze tehdy, pokud by 
město park revitalizovalo za své 
prostředky. Město má ale v plá-
nu mít park více pod dohledem. 
„Jednak by měl v parku fungovat 
kamerový systém a  jednak zde 
počítáme s  mobilní služebnou 
městské policie,“ potvrdil pri-
mátor.

Se služebnou městských 
strážníků se počítalo ve Stov-
kách, v  bývalém kuchyňském 
studiu Hanák. Tuto variantu ale 
smetli zastupitelé se stolu. Měs-
to ale vytipovalo na této třídě 
i  další obdobné prostory. „Ne-
chávali jsme zpracovávat i  další 
znalecký posudek. Jednali jsme 
i s vlastníkem, ten ale není ocho-
ten za cenu dle posudku prostory 
prodat, proto tu záměr služebny 
zcela padl,“ vysvětlil dále první 
muž města.  

(sol)

MOST - Mostem začínají migrovat nepřizpůsobiví. Začínají si hledat 
jiné bydliště než vyloučené lokality. V nich by totiž mělo v nejbliž-
ších dnech začít platit nové opatření, které by pro ně mělo omezit 
sociální dávky.

V  praxi bude nové nařízení 
radnice znamenat, že ve vyme-
zených oblastech nebude možné 
přiznávat nové doplatky na by-
dlení, a neměli by se tam tudíž 
stěhovat další sociálně slabí. „Je 
to jedna z  možností, jak ochrá-
nit slušné obyvatele města před 
kumulováním sociálně nepři-
způsobivých na určitých místech 
města, kde pak dochází ke zvýše-
nému výskytu sociálně negativ-
ních jevů,“ informovala náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 
Radnice také vytipovala několik 
lokalit, kde by mělo opatření 
a omezení sociálních příspěvků 
platit. „Vytipovali jsme lokality 
a  požádali zúčastněné úřady - 
úřad práce, městskou a  státní 
policii, odbor sociálních věcí, 
o  posouzení a  vyjádření, zda 
dané lokality splňují kritéria. To 

vše musí posvětit a schválit ještě 
rada města a  pak už opatření 
a  jeho fungování nic nebrání,“ 
informovala dále náměstkyně. 
Radní by měli nové opatření 

dostat na stůl ještě tento týden. 
„Opatření se nemůže vztahovat 
na celé město. Můžeme ho vyhlá-
sit pouze pro oblasti, kde dochází 
ve zvýšené míře k porušování ve-
řejného pořádku, kde lze sledovat 
nepříznivé vlivy působící pře-
devším na děti, kde se vyskytují 
osoby pod vlivem návykových 
látek a kde dochází k podobným 

jevům,“ upozornila ještě Mar-
kéta Stará. Město při vymezení 
lokalit vycházelo z  vlastních 
poznatků, které získalo při tak-
zvaném mapování v  některých 
částech města.

Jakmile začne opatření v  ur-
čených částech města platit, 
úřad práce bude následně pro-
věřovat, zda žadatel o dávku na 

bydlení neužívá byt právě zde. 
Pokud ano, a  pokud žadateli 
vzniklo vlastnické právo nebo 
právo na užívání bytu až po vy-
dání opatření, pak tento žadatel 
dávku na bydlení nedostane.

(sol)

MOST - Už tuto sobotu 14. října ve 12.30 hodin přivítá mostecký hi-
podrom nejbohatší dostihový den letošní sezóny. Vrcholem bude 
79. Cena zimního favorita a 96. Svatováclavská cena.

SVATOVÁCLAVSKÁ CENA 
- bude se konat již po šestade-
vadesáté. Do Mostu se stěhuje 
z chuchelského závodiště v Praze. 
Svatováclavská cena je celorepub-
likovým sprinterským vrcholem 
sezóny a v Mostě se poběží o nej-

vyšší dotaci v téměř stoleté historii 
tohoto dostihu. Očekává se tedy 
účast špičkových žokejů a koní.

79. ROČNÍK CENY ZIMNÍ-
HO FAVORITA - druhý vrchol 
sobotního odpoledne. Dostih 
pro dvouleté koně, kteří dosta-

nou příležitost ukázat svůj ta-
lent a  kvality pro nadcházející 
sezónu, do které již budou vstu-
povat jako tříletí.

Vedle samotných dostihů je 
pro návštěvníky připraven tra-
diční doprovodný program. Ne-
budou chybět napínavé sázky, 
dobré občerstvení a  projížďky 
na koních pro dětské návštěvní-
ky.  (nov)

Hipodrom přivítá nejbohatší dostihový den

IV obou dostizích bude na vý-
hrách rozděleno 550 tisíc korun. 
Ve dvou dostizích prestižní kate-
gorie Listed se na výhrách rozdělí 

přes 1 milion korun. Celková dotace 
dostihového odpoledne pak činí té-
měř 1 a půl milionu korun. Jedná se 
tedy o nejlépe dotovaný dostihový 
den celého kalendáře.

Nepřizpůsobiví přijdou o dávky na 
bydlení - zatím ale jen někde

Hlídat ho bude mobilní služebna a kamery
Park za sedmdesát miliónů bez plotu?

ZEPTALI JSME SE… 
ředitele Městské policie 

v Mostě Jaroslava Hrvola
Co říkáte na to, že služeb-

na ve Stovkách nebude moci 
vzniknout?

„O služebnu na třídě Budova-
telů jsme sice zájem měli, ale na 
dohled v  této lokalitě to nemá 
žádný podstatný vliv - hlídky 
ve Stovkách i  přilehlém parku 
budeme držet nonstop i nadále. 
Chtěli jsme zde hlavně vytvořit 
lepší zázemí pro strážníky, kteří 
by měli problémovou lokalitu 
více na očích. Chtěli jsme sem 
umístit také asistenty prevence 
kriminality. V  současné době 
jednáme ohledně volného mís-
ta v  pasáži U  Lva, kde by se 
měly uvolnit prostory, kam by 
mohli být asistenti umístěni. 
Tato služebna v  centru města 
má velmi výhodnou polohu. 
Asistenti prevence kriminality 
se odtud rychleji dostanou do 
všech problémových lokalit. 
Jednáme také s  Českými dra-
hami o  prostorách na nádra-
ží, kde by rovněž měli někteří 
z  nich působit a  soustředit se 
odtud na problémový blok 518 
a  lokalitu poblíž K. H. Borov-
ského. Od ledna budeme mít 
v ulicích města celkem 19 asis-
tentů prevence kriminality, což 
je rekordní počet. Také budou 
poprvé fi nancováni dlouhodo-
bě - po dobu tří let. Očekáváme 
tedy, že systematické fi nanco-
vání a práce asistentů prevence 
kriminality v  problémových 
lokalitách nám pomůže zlepšit 
bezpečnost a pocit bezpečí oby-
vatel města.“Robert Vano v ZUŠce

IPokud radní nové opatření 
schválí, měli by o přídavky na 
bydlení přijít nepřizpůsobiví ve 
vyloučených lokalitách například 

ve Stovkách, v okolí bloku 518 v uli-
ci K. H. Borovského, J. M. Dobnera, 
Javorové, ve Stovkách a na dalších 
místech.

16. října 2017 od 19.00 hodin v Městském divadle v Mostě

K O N C E R T N Í
A G E N T U R A MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora statutárního města Mostu Jana Paparegy  
a statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě

Zahajovací večer 27. sezony Festivalového orchestru Petra Macka
Festivalu krásné hudby – cyklu Mostecká hudební setkání

POPULÁRNÍ KONCERT VIRTUÓZŮ
(VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO BĚLOHLÁVKA)

Sólisté: Roman Patočka – housle – člen Talichova kvarteta a Eben Tria
 Jaroslav Pondělíček – viola – první violista České filharmonie
 Václav Petr – violoncello – koncertní mistr České filharmonie
 Lenka Korbelová – klavír
 Markéta Mátlová – soprán

Ze skladeb G. P. Tellemana, L. v. Beethovena,
F. Chopina, P. I. Čajkovského a dalších.
Doprovází a spoluúčinkuje
Festivalový orchestr Petra Macka, 
umělecký vedoucí Petr Macek
Dirigent Jiří ŠtruncRoman Patočka

Jaroslav Pondělíček Václav Petr Lenka Korbelová Markéta Mátlová Jiří Štrunc

Město vytipovalo lokality, kde by mělo nové opatření platit. Patří mezi 
ně i stovky.

Pokud město získá dotaci, park by neměl být oplocený. Je to jedna z podmínek dotace.
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MOST - Senioři a  hendikepovaní budou mít už zanedlouho poho-
dlnější cestování po úřadech, lékařích a dalších institucích. Vozit je 
totiž bude už od začátku ledna Taxík Maxík. Provozovat ho bude Do-
pravní podnik měst Mostu a Litvínova. Počítá se, že o službu bude 
mezi seniory velký zájem.

Vozidlo bude určené pro seni-
ory a hendikepované od 70  let. 
Maximální doba jízdného bude 
30 minut a cena za jednu jízdu 
ve výši 30 korun. Provozní doba 
služby bude od 7 do 15  hodin 
a objednání služby budou moci 
senioři i  hendikepovaní učinit 
telefonicky nebo e -mailem mi-

nimálně pracovní den předem. 
„Taxík Maxík je služba, která 
v  Mostě chybí. Fungovat bude 
asi tak, že si senior taxík objedná 
na určitý den či hodinu a my ho 
odvezeme k lékaři, do banky, na 
poštu, do lékárny. Určitě nebude 
sloužit k  tomu, abychom s  ním 
objížděli nákupní centra a  po-

dobně,“ informoval ředitel Do-
pravního podniku měst Mostu 
a Litvínova Daniel Dunovský.

Podle šéfa dopravního pod-
niku by měl taxík pomoci ze-
jména tam, kde je špatná do-
stupnost MHD. „V  Mostě jsou 
penziony, kam naše autobusy 
nejsou schopné zajet, jako na-
příklad penzion v  Albrechtické 
ulici. Autobus je veliký, jsou tam 
všude samé jednosměrky a přes-
ně k tomuto účelu by měl Taxík 
Maxík sloužit,“ je přesvědčen 
Daniel Dunovský. Vozidlo je 

velkokapacitní. Jedná se o větší 
dodávku, kam se vejde i křeslo 
pro invalidu. Pro tyto účely je 
k  vozidlu instalovaná i  rampa. 
„Myslím si, že to pro seniory 
zvýší dostupnost jejich potřeb. 
S  myšlenkou zavést u  nás tuto 
službu přišla paní senátorka 
Dernerová a nadchla i nás. Za-
jeli jsme se podívat, jak funguje 
tato služba například v Liberci, 
máme i  podklady brněnského 
dopravního podniku, který ji 
provozuje. Ti začali s  jedním 
autem a  dnes už zde jezdí tři. 
Prestiž dopravního podniku 
tím velmi vzrostla a  senioři si 
tuto službu velmi pochvalují, 
i když je zpoplatněna. Počítáme 
se zájmem i  u  nás,“ věří ředi-
tel dopravního podniku. Pro 
objednávání taxíku bude mít 
dopravce vyčleněného i  dis-
pečera, kam lidé budou volat, 
pokud si vozidlo budou chtít 
objednat. „Zkušenosti z  jiných 
měst jsou takové, že taxíky jsou 
objednávány už s  měsíčním 
předstihem, jaký je o ně zájem. 
Myslím si, že to nebude problém 
ani tady u nás, protože většinou 
senioři vědí dopředu, kdy jsou 
objednání k  lékaři a  podobně,“ 
doplnil ještě ředitel Dunovský. 
 (sol)

MOST - Prodloužení linky MHD č. 25 ve Vtelně se obyvatelé dočkají 
až v  příštím roce. Město musí vybudovat ještě obratiště pro auto-
busy.

Prodloužení autobusové linky 
si přáli Vtelenští kvůli lepší do-
stupnosti do částí městské čtvrti, 
kde postupně vznikla i nová zá-
stavba. „Nejprve musíme vybu-
dovat obratiště pro autobusy. To 
by se mělo vyřešit v příštím roce. 
Zatím ještě řešíme vypořádání 
pozemků, které nejsou ve vlast-
nictví města. Předjednali jsme 
ale, že budou za tímto účelem 
poskytnuty. Komunikaci máme 
vypořádanou a  jsme připraveni 
linku prodloužit. V  příštím roce 
by to mělo vše klapnout,“ podot-
kl primátor Jan Paparega.

Pětadvacítka by měla Vtel-
nem projíždět jen několikrát 
denně, a  to v  nejexponovaněj-
ších časech, kdy lidé jezdí do 
práce a z práce a děti chodí do 
školy. „Návrh jízdního řádu 
a  trasy linky jsou stanoveny. 
Zavedení a  prodloužení MHD 
ve Vtelně však řeší město. Obje-
vily se petice a  některým lidem 
se to nelíbí. Prodloužení linky 
však nebyl nápad dopravního 
podniku, ale našeho akcioná-
ře, města Mostu, a  my pouze 
reagujeme na jeho poptávku,“ 
uvedl k prodloužení linky ředi-

tel Dopravního podniku měst 
Mostu a  Litvínova Daniel Du-
novský. Právě část trasy, kudy 
bude linka projíždět, se stal před 
předmětem dohadů vtelenských 
obyvatel. Řada z  nich nesou-
hlasí, aby linka projížděla ulicí 
Mosteckou, ale vzala se v úvahu 
náhradní trasa - aby linka pro-
jížděla ulicí U  Marijány, která 
vede k  ulici Na Gruntě. Kudy 
bude linka jezdit, zatím ještě 
podle vedení města jasné zcela 
není. „Co se týče trasy, není to 
ještě defi nitivní. Já osobně jsem 
pro to, aby jezdila linka ulicí 
Mosteckou,“ nechal se slyšet pri-
mátor Paparega. Pro obyvatele 
Mostecké ulice by to znamena-
lo, že by si museli svá vozidla 

parkovat jinde než na komuni-
kaci před domy. „Zkoušeli jsme 
trasu projet. Profi l komunikace 
u rodinných domků, kde parkují 
auta, ji zužuje a autobus tu pak 
má problémy. Pokud tudy bude 
linka projíždět, bude se tu muset 
instalovat dopravní značení, aby 
tu auta neparkovala, což určitě 
není příjemné pro majitele dom-
ků,“ podotkl k trase linky ředitel 
dopravního podniku.

Trasa linky se ale nejspíš ještě 
bude řešit v příštím roce. „Bylo 
by samozřejmě možné jezdit i ji-
nudy. Záležet ale bude na akcio-
náři a na tom, jak se město Most 
rozhodne,“ dodal ještě Daniel 
Dunovský.

(sol)

Prodloužení linky MHD ve Vtelně až 
příští rok, trasa je zatím nejasná

Taxík Maxík bude vozit seniory už od ledna

MOST - Sběrný dvůr v Mostě se bude rozšiřovat. Hlavním důvodem 
je zvýšení kapacity stávajícího sběrného dvora, větší bezpečnost 
pro občany, lepší pohyb vozidel na sběrném místě a  manipulace 
s odpadem.

Sběrný dvůr se rozhodlo 
město zkapacitnit na základě 
požadavku Technických služeb 
města Mostu,  a.  s. Rozšiřovat 
se bude stávající sběrný dvůr, 
který se nachází a který mohou 
Mostečané zdarma využívat 
v  areálu bývalého zahradnictví 
technických služeb v  ulici Za-
hradní. Na akci chce radnice 
žádat o  dotace z  operačního 
programu Životní prostředí 
a  to ve výši až pětaosmdesáti 
procent způsobilých nákladů. 
Ty se předpokládají v  celkové 
výši více než sedmi milionů ko-
run. Na rozšíření dvora by tak 
mohlo město z dotace získat až 
přes šest milionů korun. „Akce 
bude předfi nancována z rozpoč-
tu města Mostu pro rok 2018 
a  s  realizací se počítá v  příštím 
roce,“ uvedla tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Ale-
na Sedláčková. V  rozšířeném 

prostoru sběrného dvora bude 
vystavěna komunikace a  další 
zpevněná plocha pro umístění 
kontejnerů a  nádob na odpad. 
Část bude zakryta ocelovým 
přístřeškem. Prostor bude od-
vodněn, osvícen venkovním 
osvětlením, oplocen z  důvodu 
bezpečnosti a  elektronicky za-
bezpečen proti vstupu nepo-
volaných osob. „Sběrný dvůr se 
rozšiřuje z hlediska bezpečnosti, 
pohybu lidí a vozidel, a abychom 
měli větší a  lepší možnost pro 
dotřídění odpadu a  manipulace 
s ním. Dnes je sběrný dvůr sku-
tečně napěchovaný a  možnosti 
jsou omezené,“ uvedl vedoucí 
sekce odpadového hospodář-
ství Technických služeb města 
Mostu Jan Hepnar. Stávající 
sběrný dvůr například nebyl 
projektován tak, aby zde byl do-
statek místa pro zpětný odběr 
elektrozařízení, kterého obča-

né odevzdávají hodně. „Firmy, 
které provozují celostátní systém 
zpětného odběru vysloužilého 
elektrozařízení nám poskytují 
kontejnery pro odvoz zdarma. 
Tam umisťujeme staré ledničky, 
pračky a ostatní elektrozařízení. 
Kontejnery jsou poměrně velké 
a  je třeba zlepšit jejich obsluž-
nost. Takže nám velmi pomůže 
rozšíření dvora i  k  tomu, aby-
chom mohli tyto kontejnery 
vhodněji umístit a  mohli lépe 
využít prostor,“ vysvětluje Jan 
Hepnar.

Nejvíc se vozí nábytek, 
suť, elektro i pneu

Mostečané nejvíce využíva-
jí sběrný dvůr nejen k  odvozu 
elektro odpadu, ale zejména 
objemného odpadu. „Je to starý 
nábytek, koberce, lina a  všech-
no to, co se nevejde do černých 
kontejnerů u  domu. Druhým 
nejběžnějším druhem odpadu 
jsou použité stavební materiály. 
Když lidé předělávají své příbyt-
ky vozí k nám např. vybouranou 

suť apod.,“ vyjmenoval dále Jan 
Hepnar. Tohoto odpadu ale mo-
hou lidé vozit do sběrného dvo-
ra jen omezené množství. Maxi-
málně jeden kubík stavebního 
odpadu za měsíc na jednoho 
občana. Další surovinou, která 
se objevuje ve sběrném dvoře 
poměrně často, jsou i staré pne-
umatiky. I když podle zákona by 
je měli zpětně odebírat prodejci 
pneumatik. „Ročně shromáždí-
me kolem dvaceti až pětadvace-
ti tun starých pneumatik,“ říká 
Jan Hepnar. Za loňský rok se 
ve sběrném dvoře shromáždilo 
na 1 800 tun veškerého odpadu. 
„Prvotní, co s  odpadem, který 
k  nám lidé přivezou, děláme, 
že ho dotřiďujeme. Odděluje-
me zvlášť například kovy, dřevo 
nebo druhy stavebních sutí, pro-
tože ty můžeme předat k další re-
cyklaci a nemusíme za ně platit 
na skládce, kam vyvážíme ostat-
ní odpad,“ dodal vedoucí odpa-
dového hospodářství. Odpad ze 
sběrného dvora končí na sklád-
ce společnosti Celio, a. s.

(sol)

Sběrný dvůr se rozšíří - pro větší 
bezpečnost a více roztříděného odpadu

Mostecký Taxík Maxík bude určený pro seniory a hendikepované od 70 let. 
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SKRŠÍN - Pohnutý osud osmi-
leté Markétky Schreiberové 
z  Dobrčic nenechal lhostejným 
desítky lidí. Dítě ztratilo nejprve 
maminku, za pouhý rok zemřel 
i její otec. Markétka zůstala bez 
rodičů v péči starší sestry. V těž-
kých chvílích pomocnou ruku 
podali lidé ze Skršína, Dobrčic, 
ale i dalších obcí a měst.

Obce a města zareagovala na 
výzvu starostky obce Skršín Ka-
teřiny Suché, která vyhlásila pro 
Markétku veřejnou sbírku. Mar-
kétka nyní navštěvuje druhou 
třídu základní školy v  Mostě 
a  s  pomocí sestry, bratra a  ba-
bičky se s nelehkou situací snaží 
vyrovnat. Alespoň trochu rodi-
ně pomůže 235 tisíc korun, kte-
ré na transparentní účet sbírky 
zaslalo 160 dárců. „Sbírka stále 
pokračuje, už dnes je ale na účtu 
taková částka, která Markétce 

významně pomůže. Všem, kteří 
se rozhodli přispět, velmi děku-
ji. Peníze použijeme na uhraze-
ní obědů ve škole, díky dárcům 
umožníme Markétce volnočasové 
aktivity v  zájmových kroužcích. 
Jsem velmi ráda, že lidé k osudu 

dítěte, které přišlo o  oba rodiče, 
nezůstali lhostejní. Dokonce se 
někteří rozhodli Markétce pomá-
hat dlouhodobě a peníze na účet 
posílají prostřednictvím trvalého 
příkazu ze svých účtů. Žádné pe-
níze sice Markétce rodiče nevrátí, 
ale můžeme jí společně udělat 
alespoň trochu život lehčím,“ 
uvedla starostka Skršína Kateři-
na Suchá. (nov)

MOST - Střední škola diplomacie a veřejné správy hostila jednoho 
z našich největších bezpečnostních specialistů - brigádního generá-
la v záloze Ándora Šándora.

V rámci své lektorské činnos-
ti předává Ándor Šándor mladé 
generaci své zkušenosti a  zá-
roveň se snaží pochopitelnou 
formou přiblížit geopolitické 
problémy. Při návštěvě mostecké 
střední školy vedla generálova 
první slova k  vysvětlení aktuál-
ního konfl iktu v Severní Koreji. 
Studenti ocenili jeho upřímný 
vhled do situace. Dalším téma-
tem pak byl terorismus ve ško-
lách. „Studenti se dozvěděli, jak 
mnohdy detaily, například oteví-
rání dveří, mohou zachránit život 
žákům, potažmo vyučujícím,“ 
informovala pedagožka Střed-
ní školy diplomacie a  veřejné 
správy Kamila Pálová. Generál 
upozornil na důležitost přípra-
vy evakuačního plánu budovy 

a  taktéž správného vyhodnoce-
ní situace. „Vedle svých postřehů 

a zkušeností z oblasti bezpečnosti 
dokázal Ándor Šándor studen-
tům demonstrovat také schopnost 
zaujmout mladé lidi a vcítit se do 
jejich vnímání života, svůj výklad 
zpestřil břitkým humorem a vtip-

nými komentáři,“ dodala Kamila 
Pálová. Po přednášce následo-
vala krátká diskuze se studenty, 
z nichž někteří by se touto pro-
blematikou chtěli zabývat i v bu-
doucnu.  (nov)

Ándor Šándor diskutoval se studenty

Osud malé Markétky 
nenechal lidi lhostejnými

ISbírka pro Markétku je konána 
na dobu neurčitou. Příspěvky 
můžete zasílat  na účet č. 115-
4721220247/0100.

Kurzy sebeobrany mají ohlas, hlásí se i muži

MOST - Zimní stadion v Mostě se bude rekonstruovat až v příštím 
roce. Během odstávky bude ledová plocha po většinu oprav mimo 
provoz. Město usiluje na opravu čpavkového hospodářství o dotaci.

Původní záměry začít s opra-
vou zimního stadionu ještě v le-
tošním roce, v  případě, že by 
město bylo úspěšné s dotací, za-
tím nevyšly. Podle vedení města 
je ale už jisté, že se zimní sta-
dion a plánovaná rekonstrukce 
ledové plochy a dalších zařízení 
uskuteční v příštím roce. „Čpav-
kové hospodářství je za zenitem 
a  je potřeba ho zrekonstruovat. 
Máme možnost získat na ce-

lou akci dotaci. I bez ohledu na 
tyto peníze ale počítáme, že se 
stadion opraví v  příštím roce, 
i  v  případě, že bychom museli 
opravy zafi nancovat celé z  roz-
počtu,“ uvedl mostecký primá-
tor Jan Paparega. Dotace, které 
by mohlo město získat, jsou 
totiž značně nejisté. „Prioritní 
OSA, z  níž by měly prostředky 
plynout, byla vyčerpaná. Měly 
by se sem ale přelít fi nanční pro-

středky z  jiných programů, tak 
tomu dáváme ještě čas. Dotace 
by stejně však nepokryla celé ná-
klady. Opravu musíme provést 
nejpozději v  příštím roce. Jsme 
na to připraveni. Nechceme ris-
kovat, že se něco stane,“ dodal 
ještě primátor. Náklady na re-
konstrukci předpokládá město 
ve výši zhruba šestadvaceti mi-
lionů korun.

Zimní stadion je v  provozu 
už od roku 1998. Rekonstrukce 
se bude týkat inovace ledové 
plochy a  její technologie, tedy 
kompletní výměny čpavkového 

hospodářství a  dalších navazu-
jících oprav, jako je například 
i  vzduchotechnika. Město má 
také v  plánu nechat na stadio-
nu opravit osvětlení, které ne-
odpovídá současným trendům 
a normám. „Opravy by se dělaly 
ponejvíce v  průběhu odstávky 
s tím, že ale počítáme i s nějakou 
časovou rezervou,“ doplnil dále 
primátor. Sportovci, zejména 
hokejisté a krasobruslaři, by tak 
museli nejspíš na nějakou dobu 
ještě trénovat v náhradních pro-
storách.

(sol)

Zimní stadion čeká delší odstávka

MOST - Městská policie v Mostě opět od září spustila kurzy sebeo-
brany pro veřejnost. Kurzy pořádá již několikátým rokem a zájem 
o ně je enormní. Do kurzů sebeobrany se nepřihlašují jen ženy, ale 
dokonce i muži.

Kurzy sebeobrany probíhají 
dvakrát týdně v prostorách tělo-
cvičny Střední školy diplomacie 
a veřejné správy a trvat by měly 
do konce roku. Kurzy jsou spo-
lufi nancované Ministerstvem 
vnitra České republiky z  Pro-
gramu prevence kriminality 
na místní úrovni na rok 2017. 
„Zájem o  kurzy sebeobrany pro 
veřejnost je opravdu enormní, 
přihlásilo se nám více než 80 
zájemců. Třetí kurz budeme za-
hajovat 27.  10.  2017, bude ob-
sahovat 6 dvouhodinových lekcí 
a zájemci se mohou stále hlásit. 
Ještě máme několik málo volných 
míst,“ sdělil šéf Městské policie 
v Mostě Jaroslav Hrvol.

Smyslem kurzů sebeobrany je 
podle ředitele městských stráž-
níků spíše než naučit účastníky 
zpacifi kovat útočníka, poradit 

jim, jak se z  podobné situace 
dostat, jak se zachovat a jak při-
volat pomoc. „Není tedy cílem, 
někoho fyzicky přemoci, ale také 
umět se takovým situacím vy-
hnout dříve, než nastanou. Tyto 
kurzy jsme iniciovali i  pro ty, 
kteří se již s útočníkem setkali či 
byli svědky přepadení, případně 
svědky násilného trestného činu. 
Těmto lidem může kurz pomoci 
se s  traumatizujícím zážitkem 
vyrovnat, získat sebevědomí, že 
se ubrání, a překonat strach, kte-
rý potom oběti často mají,“ vy-
světluje k  náplni kurzů Jaroslav 
Hrvol. Obětem násilí bude také 
v  rámci projektu zcela zdarma 
nabídnuta psychologická pomoc 
odborníka.

Kurzy sebeobrany nejčastěji 
navštěvují ženy ve střední vě-
kové kategorii, tedy kolem 40 - 

50 let. „Musím říci, že máme na 
tyto kurzy velmi pozitivní ohlasy 
a je vidět, že to ženy berou vážně. 
Trénují si to i doma a jsem pře-
svědčen, že kurzy splňují očeká-
vání,“ dodal ještě ředitel měst-
ské policie. Kurzy sebeobrany 
pro veřejnost při Městské poli-
cii v Mostě fungují již sedmým 
rokem. Kurzy vedou instruktoři 
výcviku městské policie Miro-
slav Pokorný a  Miroslav Větro-
vec. „Ženy se při výcviku naučí 
nejenom ubránit násilníkovi, ale 
získají i  sebedůvěru a  sebevědo-
mí,“ řekl Miroslav Větrovec. „Při 
kurzu se snažíme ženy naučit kla-
sický způsob sebeobrany, ale i im-
provizaci při nečekaném útoku,“ 
doplnil Miroslav Pokorný.

Sebeobraně se učí 
i senioři

Městská policie v Mostě pořá-
dá kurzy sebeobrany nejen pro 
veřejnost, ale také pro některé 
vytipované příspěvkové či jiné 

organizace. „Vedle kurzů pro ve-
řejnost pořádáme také kurzy se-
beobrany pro některé organizace, 
kde se mohou zaměstnanci dostat 
do styku s problémovými osoba-
mi. Například revizoři, úředníci, 
momentálně probíhá kurz sebeo-
brany městské policie pro oblastní 
charitu, ze které se přihlásily tři 
desítky žen. Mezi těmito organi-
zacemi byly v minulosti také i zá-
kladní a střední školy. Tyto kurzy 
nabízíme postupně, když se uvol-
ní prostor. Naši strážníci pořádají 
ale i kurzy sebeobrany pro seniory 
a docházejí za nimi do klubu se-
niorů v bloku 525,“ podotkl ještě 
ředitel mosteckých strážníků. 
Kurzy sebeobrany pro vybrané 
složky a organizace probíhají na 
městské policii druhým rokem.

Přihlášky do kurzu, kte-
rý bude zahájen 27.  10.  2017, 
a další informace vám poskytne 
manažerka prevence kriminali-
ty Veronika Loucká na e -mailu: 
Veronika.Loucka@mp -most.cz 
nebo na tel. 476 448 724.  (sol)

Kdo umí, ten umí…
Kuriozní dopravní nehoda na čtyřproudovce Komořany - Most, 
kterou zaslal do redakce náš čtenář. (red)

Rekonstrukce zimního stadionu se uskuteční v příštím roce.

Expert na bezpečnost Ándor Šándor studenty zaujal.

Sbírka na Markétku stále pokračuje.



Kamarádi až navěky 

S  Luďkem a Frantou se dala 
Liběna dohromady na střední 
škole. Ti dva kluci měli úplně stej-
ný životní názor, jako měla ona. 
Už od dětství nesnášela cikány, 
Vietnamce a všechno ostatní, co 
nebylo ryze české. Světonázor si 
utvářela v rodině, které vládl otec 
rasista. Od malička 
poslouchala jeho 
agresivní výlevy při 
zprávách, vozil ji 
s sebou na setkání 
se stejně založenými 
lidmi. Její strýčko-
vé a tety nosili pod 
košilemi tetování, 
kterými dávali na-
jevo svou nenávist 
k jiným rasám. Učili 
ji, jak zlomit stej-
ně starému klukovi 
nos, jakým slovem 
ublížit, a že před agresí většina 
lidí ustoupí. Základní školou pro-
šla s  pověstí problémové holky. 
Měla sice výborný prospěch, ale 
na její chování vůči spolužákům 
řešili učitelé neustálé stížnosti. 
Luděk a Franta byli stejného ra-
žení jako ona. Rváči a potížisté. 
Kluci, kteří se s oblibou stavěli do 
role ochránců bílé rasy a útočili 
na každého, o kom si mysleli, že 
si to zaslouží. Navíc to byli kluci, 
kteří se rádi rvali. Nešli pro ránu 
daleko a nevadilo jim, když tekla 
krev. S  Liběnou chodili po veče-
rech v ulicích, vysedávali v barech 
a vyhledávali konfl iktní situace. 
Liběnin otec je v tom podporoval. 
Pohybovali se na hraně zákona. 
Liběna vzhledem ke svému vý-
bornému prospěchu procházela 
střední školou i s  kázeňskými 
prohřešky. Oba její kamarádi ale 
skončili se studiem už ve druhá-
ku. Jejich kamarádství ale nekon-
čilo. Dál byli nerozlučnou trojkou. 
Trochu laškovali s  drogami, jez-
dili na víkendové srazy různých 
neonacistických skupin. Bavili 
se tím, že ubližují lidem. Liběnin 
otec měl ze své holčičky radost. 
Po maturitě se Liběna rozhodla 
studovat na vysoké škole. Odstě-
hovala se na kolej a domů jezdi-
la maximálně jednou měsíčně. 
S  klukama se vídala stále méně. 
Ve škole se začala stýkat s jinými 
lidmi. Byli stejně inteligentní jako 
ona. Měli rozhled a mohla s nimi 
mluvit o zajímavých věcech. Už 
ji nebavily řeči Luďka a Franty. 
Nebavilo ji poslouchat nenávistné 
výlevy svého otce. Začala si uvě-
domovat, jak hloupě se celý svůj 
dosavadní život chovala a začala 
se za své chování stydět. Přála si, 
aby se nikdo z jejích nových přátel 
nikdy nedozvěděl nic z její minu-
losti. Na jedné akci se seznámila 
s  Hakimem, klukem z  vyššího 
ročníku. Tunisan studoval v Praze 
a plánoval si, že po studiích v Čes-
ké republice také zůstane. Liběna 
se s ním chtěla setkat znovu. Vy-
právěl jí o zemi, kde se narodil, 
o svém dětství a svých plánech. 
Ona mluvila jen o budoucnosti. 
Setkávali se stále častěji. Stále ne-
měli dost. Chtěla ho vídat, bavilo 
ji, co Hakim říká. Nestarala se 
o to, jak ten kluk vypadá. Byl pro 
ni zajímavý. Po čase si uvědomila, 
že se do toho muslimského kluka 
zamilovala. Byl něžný a pozorný. 
V  jeho chování nebyla ani stopa 
po tom, jak si představovala muž-
skou povýšenost muslimů vůči 
ženám. Uvědomila si, že s  Ha-
kimem by uměla žít. Neuměla 
si ale představit, že by snědého 
Tunisana, který mluvil česky se 
zřetelným přízvukem, představi-
la otci. Měla strach z jeho reakce. 
Pak si ale řekla, že je to její život 
a táta se s  její volbou bude mu-
set smířit. Nejprve o Hakimovi 
řekla doma tátovi sama. Čekala 
výbuch zuřivého vzteku. Otec byl 

ale klidný. Ujistil ji, že je její věc, 
s  kým chce spát. Zároveň ji ale 
požádal, ať toho čmouda nevodí 
domů. Nechala to být. Nemělo 
cenu přesvědčovat tátu o kvali-
tách člověka, se kterým ji bavilo 
být. Nepochopil by, že je Hakim 

čestný, spravedlivý 
a inteligentní člo-
věk. Nepochopil by, 
že mezi nimi zcela 
dokonale funguje 
chemie, která ji při 
každém milování 
dovádí do extáze. 
Dohodli se, že ob-
čas přijede domů 
sama a svého přítele 
otci představovat 
nebude. Myslela si, 
že tím má rodinnou 
povinnost splněnou. 

Nevěděla, že se její otec vydal za 
Luďkem a Frantou. Nesmířil se 
s  tím, že by jeho holčička chodi-
la s  muslimem. Ta představa mu 
byla fyzicky odporná. Spoléhal 
se na kluky, se kterými Liběna 
vyrůstala. Určitě dokážou Libě-
ně její úlet rozmluvit a přivést ji 
zpět. Kluci nejprve nechtěli uvěřit 
tomu, co jim Liběnin otec říkal. 
Pak se ale vypravili za Liběnou do 
Prahy. Zavolali jí, že se s ní chtějí 
vidět. Byla zaskočená, nebylo jí to 
příjemné. Nechtěla, aby ji někdo 
z  jejích nových přátel, nebo snad 
dokonce Hakim, viděl s těmi po-
tetovanými týpky, kterým nená-
vist koukala z očí. Pak si ale vzpo-
mněla na všechny ty roky, kdy byli 
přátelé, a šla s nimi do baru. Roz-
hodla se, že jim všechno řekne. 
Pověděla jim o Hakimovi, snažila 
se jim vysvětlit, že už je dospělá 
a nemůže a nechce přebírat dál 
názory svého otce. Měla jiné cíle, 
od života chtěla víc než jen mlátit 
lidi kolem sebe. Snažila se je pře-
svědčit, aby už také přestali. I oni 
jsou dospělí, a pokud budou po-
kračovat, skončí ve vězení. Luděk 
a Franta zírali na svou kamarád-
ku a nemohli tomu uvěřit. Kde 
je ta ostrá holka, která nenechala 
v  klidu jediného cikána od nich 
z města. Kde je ta bojovnice, která 
rozdávala rány pěstí stejně tvrdé 
jako každý jiný kluk. Seděla před 
nimi holka v nemožném oblečení, 
na očích brýle, vlasy stažené do 
culíku. Taková tuctovka. K  jejich 
stolu najednou přistoupil snědý 
kluk. Takový vyvoněný týpek, 
který si říkal o ránu jen tím, jak 
vypadal. Liběna kluka představi-
la. To byl ten její Hakim. Oba se 
zvedli a odešli z baru, aniž by na 
Liběnu ještě promluvili. Domů ale 
neodjeli. Čekali venku ve stínu, až 
půjde Liběna s  Hakimem z  baru 
na kolej. Sledovali dvojici parkem. 
Hakim položil Liběně ruce kolem 
ramen. Když se zastavili a začal ji 
líbat, už to ti dva nevydrželi. Vrhli 
se na Hakima s boxery navlečený-
mi na rukách. Povalili ho na zem 
a kopali do něj okovanými špič-
kami svých těžkých bot. Rána za 
ranou rozbíjela mladíkovi obličej 
na kaši. Liběna chtěla svého mi-
lence bránit, ale proti rozběsněné 
dvojici neměla šanci. Nakonec 
se pustili i do ní. Upadla na zem 
a kopanec do spánku ji zastřel 
vědomí. Zakrvácenou dvojici 
našli náhodní chodci. Přivolali 
záchranáře. Hakimovi už nebylo 
pomoci. Zemřel na následek čet-
ných vnitřních zranění. Liběna se 
probrala v nemocnici. Nepamato-
vala si nic z toho, co se stalo. Měla 
přeraženou krční páteř, nemohla 
se pohybovat. U její postele seděl 
její otec. Nevěděla, co je to za člo-
věka. Později jí policisté ukázali 
fotografi e dvou mladíků, kteří ji 
a jejího partnera v parku napadli. 
Ani ty neznala a nedokázala říct, 
proč jí to udělali.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Individuální přístup k  malým osobnostem, rozvoj dětské 
fantazie, samostatnosti a  zdravého sebevědomí. Na těchto princi-
pech mají pracovat dětské skupiny v rámci předškolního vzdělává-
ní. Jedna taková vznikla v Mostě. Jmenuje se Spirála.

Spirálu přišli slavnostně ote-
vřít nejen rodiče dětí a  peda-
gogové. Událost si nenechali 
ujít ani náměstkyně ministryně 
práce a sociálních věcí Gabriela 
Nekolová, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Martin Klika či 
primátor Mostu Jan Paparega. 
„Věříme, že v  regionu, kde žije-
me a pracujeme, je dostatek lidí, 
kteří vědí, že kvalitní vzdělání 

je branou do úspěšného a  spo-
kojeného života,“ řekl v  úvodu 
ředitel školky Václav Hořejší. 
Školka má kapacitu dvacet dětí. 
Do skupiny v  současné době 
patří dětí sedm. „Podněcujeme 
u dětí fantazii, představivost, sa-
mostatnost, zdravé sebevědomí 
cestou přirozené výchovy. Pracu-
jeme v  přátelské atmosféře, děti 
si mohou volit činnosti, rozvíjejí 

svou samostatnost a  zodpověd-
nost. Za podpory dospělých děti 
objevují svůj potenciál. Nabízí-
me rodinné bezpečné prostředí, 
blízké tomu, jaké znají z domo-
va, ze své rodiny. Klademe důraz 
na nadstandardní výuku ang-
lického jazyka. V  týmu máme 
pedagoga, který na děti mluví 
pouze anglicky, účastní se běžné-
ho programu a  přináší anglické 
činnosti. S  angličtinou se tedy 
děti seznamují přirozeně každý 
den,“ nastínil program školky 
Václav Hořejší. „Jsem rád, že 
taková skupina v Mostě vznikla. 

Rozšiřuje nabídku předškolního 
vzdělávání a dává rodičům dal-
ší možnost výběru,“ pochválil 
vznik školky primátor Mostu. 
V budoucnost Spirály věří i dva 
kmotři, Robert Reichel a Liběna 
Hlinková. „Spirálu jsme si vy-
brali, protože chceme, aby naše 
dcera chodila do školky s  dět-
mi, které mají podobné zájmy 
jako ona. Aby vyrůstala v  ko-
lektivu, ve kterém se může její 
osobnost rozvíjet,“ říká Jakub 
Nečas. Dětskou skupinu fi načně 
podpořilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR.  (pur)

Zážitky
na dosah

Získejte výhody věrnostního programu!

Severočeská teplárenská, a.s. si velmi váží  svých odběratelů, díky 
kterým může naplňovat své poslání a zajišťovat tak spolehlivé dodávky tepla 
do Vašich domovů. A protože si ceníme nejen velkých, ale i menších zákazníků, 
přicházíme s věrnostním programem, jehož cílem je několikrát ročně nabídnout všem 
odběratelům zajímavé nákupy za speciálních podmínek.

Registrujte se podle instrukcí, které naleznete ve své schránce a vybírejte zážitky! 
Zážitky, které máte na dosah!

Startujeme již 1.10. 2017

Severočeská teplárenská si vel-
mi váží svých odběratelů, díky 
kterým může naplňovat své po-
slání a  zajišťovat tak spolehlivé 
dodávky tepla do jejich domovů. 
A protože si cení nejen velkých, 
ale i menších zákazníků, přichází 
s programem, jehož cílem je od-
měnit své odběratele za věrnost.

Věříme, že každý odběratel si 
vybere z pestré nabídky odměn, 
ať už ve formě zážitků nebo ve 
formě zvýhodněných nákupů.

Program bude zahájen 
od 1. 10. 2017

V  tento den již budou mít 
všechny domácnosti k  dispo-
zici obálky s  instrukcemi jak 
se zaregistrovat a  stát se tak 
stálými odběrateli výhodných 
nabídek.

Pro odběratele, kteří se zare-
gistrují, máme připravenou sou-
těž o hodnotné ceny. Od 1.  říj-
na  2017 do 30.  listopadu  2017 

bude každý registrovaný odbě-
ratel automaticky zařazen do 
slosování o ceny. Dne 30.  listo-
padu 2017 proběhne vylosování 
patnácti výherců, přičemž hlav-
ní cenou s  názvem „Cesta za 
teplem“, je exkluzivní čtyřdenní 
pobyt pro dvě osoby v Lázních 
Teplice v Čechách.

Další výherci získají zajíma-
vé ceny z  oblasti gastronomie, 
elektroniky, kultury i  wellness. 
Ve hře jsou například dárko-

vé poukazy do restaurace EL 
TORO, vstupenky na degustaci 
vína spojené s dobrým jídlem či 
tablety. Milovníci wellness ocení 
poukaz na thajskou masáž.

Bližší informace o  soutěži 
budou včas k dispozici na webo-
vých stránkách www.setep.cz.

Věříme, že připravený věr-
nostní program osloví nejed-
noho odběratele a  pomůže při 
výběru dárků, a  to nejen těch 
vánočních. (red)

„Dáváme víc než jen teplo“
 Soutěž pro registrované začíná

 Dětská skupina Spirála se oteřela, nabízí 
„tak trochu“ jiný způsob výchovy

Provoz dětské skupiny slavnostně zahájila Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.
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MOST - Velká zasedací místnost mosteckého magistrátu se v uply-
nulých dnech proměnila v  alchymistickou dílnu. Školáci z  osmých 
tříd tu totiž mohli sledovat a vyzkoušet si zajímavé chemické poku-
sy. Akce se konala v rámci workshopu ChemShow.

Pracovníci odboru rozvoje 
a  dotací připravili ve spoluprá-
ci s Vysokou školou chemicko-
-technologickou pro všechny 
žáky osmých tříd základních 
škol v  Mostě i  okolí workshop 
zaměřený na chemii a chemické 
pokusy s  názvem ChemShow. 
„Tento workshop se konal ve vel-

ké zasedací místnosti magistrátu 
a  zhruba 600 žáků rozdělených 
do malých skupinek se během něj 
seznámilo se zajímavými che-
mickými pokusy,“ informovala 
tisková mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková.

V  letošním roce jde ze stra-
ny města o  další akci v  pořadí 

v  rámci podpory technického 
vzdělávání. Naposledy se jed-
nalo o  workshop a  následnou 
soutěž s  názvem Roboshop, 
kdy se žáci zase seznamovali 
s  programováním. „Pravidelně 
pořádáme exkurze v  průmys-
lové zóně Joseph, a  ve Středisku 
volného času jsme také připra-
vili Technohraní, které si u  lidí 
získalo velkou oblibu. Znovu se 
proto uskuteční již 5. listopadu,“ 
připomněla tisková mluvčí ma-
gistrátu.

Před nedávnem odstartoval 
také velký projekt Dílny, v  je-
hož rámci město za fi nanční 
podpory Vršanské uhelné zajis-
tilo všem žákům sedmých tříd 
mosteckých základních škol 
možnost zapojit se do práce 
v dílnách Střední školy technic-
ké a  Střední průmyslové školy. 
„Žáci navštíví během školního 
roku každou z  těchto škol dva-
krát a budou vyrábět různé před-
měty z kovu i ze dřeva,“ doplnila 
ještě Alena Sedláčková.  (sol)

Zastupitelský sál se proměnil v chemickou šou
Velká zasedačka se stala chemickou laboratoří.

Helenu Zemánkovou Tý-
řovou, zastupitelku Litvínova 
(ODS)

Na posledním jednání lit-
vínovského zastupitelstva 
proběhla diskuze ke změnám 
v  připravovaném plaveckém 
bazénu na Koldomu. Vy jste 
neměla možnost se k této pro-
blematice  vyjádřit. Jaký je váš 
názor? 

Zastávám stejný názor, jako 
většina opozičních zastupitelů. 
Litvínov si aquapark se sauno-
vým světem a wellness nemůže 
dovolit. Pro tak malé město, kte-
ré musí dobře zvažovat každou 
investici, je 280 miliónů korun 
za areál, který vpodstatě nepo-
třebuje, velké sousto. Nedávno 
jsem četla studii o provozu pla-
veckých bazénů v  sousedním 
Německu. V  posledních letech 
ukončilo v  Německu provoz 
370 veřejných bazénů a dalších 
670 zůstává v  akutním ohrože-
ní. Obce a města totiž nemohou 
ztrátový provoz dotovat. A v Lit-
vínově nebude situace jiná! Zce-
la určitě do našeho plaveckého 

b a z é n u 
n e bu d ou 
jezdit lidé 
z  Mos-
tu, Cho-
m u t o v a 
a Teplic, 
p r o t o ž e 
tam mají 
své vlastní 
aquapar-
ky. Litvínov prostě potřeboval, 
jak už zaznělo v  původním za-
dání, plavecký bazén pro spor-
tovce, kde by se mohly děti učit 
plavat, naši plavci trénovat a ve-
řejnost ho mohla využívat k re-
kreačnímu sportu. Tedy na in-
vestice i provoz méně náročnou 
variantu. Saunový svět a well-
ness je pro Litvínov přepych, 
který neuživíme. Navíc stavět 
areál za 280 miliónů korun bez 
dotace je smělý záměr i pro 
města s  větším rozpočtem, než 
má Litvínov. Chtěli jsme menší 
bazén bez atrakcí a chtěli jsme 
ho rychle. Změna, kterou pro-
sadila koalice, nebude ve fi nále 
Litvínovu ku prospěchu.   (pur)

O  tázka pro…

MOST – Letošní 1. ročník ankety „Pracovník v  sociálních službách 
v Ústeckém kraji“ má své vítěze. Své želízko v ohni měla i Městská 
správa sociálních služeb v Mostě.

Přihlášenou kandidátkou 
byla kulturně výchovná pracov-
nice Helena Houšková, která 
organizuje aktivity nejen pro 
seniory celé organizace, ale také 
pro zaměstnance. „Důvodem 
nominace byly zejména její em-
patie, nadšení a  také neúnav-
ná snaha pomáhat všem, kteří 
potřebují naši pomoc,“ uvedla
vedoucí Denního dětského re-
habilitačního stacionáře, Stře-
diska denní péče o děti do tří let 
věku Jaroslava Puntová.

Vyhlášení ankety proběhlo 
dne 9. října 2017 přímo v prosto-
rech Krajského úřadu Ústeckého 

kraje za přítomnosti hejtmana 
a dalších představitelů kraje. No-
minováno bylo celkem 21  pra-
covníků z celého Ústeckého kra-
je. Jako poděkování za svou práci 
obdrželi všichni nominovaní pa-
mětní listy, drobný dárek a kvě-
tinu. Vítězové k  tomu obdrželi 
ještě fi nanční dar. „Všichni byli 
vítězi, protože svou každodenní 
prací pomáhají kdykoliv je po-
třeba. Za to jim patří poděkování 
také od navrhovatelů a  kolegyň. 
A  naše Helena Houšková patří 
právem mezi oceněné. Těší nás, že 
jsme mohli být při tom,“ dodala 
Jaroslava Puntová.  (nov)

Kraj ocenil pečovatelky

Ředitel MSSS v Mostě Martin Strakoš je na své zaměstnance pyšný.
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KLÍNY - Stovky lidí se přišly roz-
loučit s letní turistickou sezónou 
na Klíny. V  rámci akce Pohád-
ková lanovka tu letní sezónu 
uzamykala Destinační agentura 
Krušné hory. Akci podpořil Ús-
tecký kraj.

Poslední slunečné dny a  akce 
pro děti přilákaly do hor stovky 
lidí. Pohádkovou lanovku pro 
ně připravil Sport areál Klíny 
společně s Destinační agenturou 
Krušné hory. Celé odpoledne 
se v areálu kupily skupinky dětí 
a  jejich rodičů. Společně s  po-
hádkovými bytostmi se vydáva-
ly na trasu plnou úkolů a  dob-
rodružství. Kdo trasu zvládl 
a  prošel celou, získal odměnu 
a mohl si užít vyhlídkou jízdu na 

lanovce. Po celé odpoledne děti 
bavil také dýdžej. Se svými psy 
přijeli strážníci Městské policie 
Litvínov a  předvedli, co dobře 
vycvičený čtyřnohý člen hlídky 
dokáže. „Další akce, kterou jsme 
připravili, byla pro odbornou 
veřejnost. V  Klínech se setkali 
pracovníci dvaceti informačních 
turistických center z  české i  ně-
mecké strany Krušných hor. Cílem 
takových setkávání je především 
výměna zkušeností a  informace 
o aktualitách z jednotlivých lokalit 
destinace. Setkání informačních 
turistických center v  Krušných 
horách podpořil Euroregion Kruš-
né hory z Fondu malých projektů 
Evroipské unie,“ uvedla ředit elka 
společnosti Eva Maříková. (pur)

Veřejná doprava 
v příštím roce vyjde 

Litvínov na 43 miliónů 
korun

Litvínovští radní vzali na vě-
domí plán veřejné dopravy pro 
rok 2018 a doporučili zastupite-
lům plán schválit. Návrh, který 
předložil Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova vychází z ak-
tuálně platných jízdních řádů 
tramvajových a  autobusových 
linek na území města Litvíno-
va. Předběžný odborný odhad 
prokazatelné ztráty MHD pro 
rok 2018 bez přiměřeného zis-
ku činí 43 335 000 Kč, z  toho 
22 104 000 Kč v  autobusovém 
a  21 231 000 Kč v  tramvajovém 
provozu zajišťovaném pro město 
Litvínov. Město také hradí ztrá-
tu tržeb za přepravu vybraných 
skupin obyvatel, která činí zhru-
ba 550 000 Kč. Do vybraných 
skupin obyvatel patří držitelé 
Zlaté plakety MUDr.  Jánského 
do 69 let věku, členové Konfede-
race politických vězňů, členové 
Český svaz bojovníků za svobo-
du a  členové skupiny Pomocné 

technické prapory - Vojenské 
tábory nucených prací.

Pokračuje výstava 
hraček v zámku

Rada města Litvínova schvá-
lila smlouvu na pokračování 
expozice v  zámku Valdštejnů 
pod názvem FENOMÉN TO-
VÁRNY HELLER & SCHI-
LLER - Historie výroby hraček 
v Horním Litvínově. S ohledem 
na velký zájem o  expozici bylo 
předjednáno s vlastníky výstavy 
prodloužení smlouvy o 1 rok do 
31. 12. 2018.

Unipetrol přispěl na 
slavnost města

Rada města Litvínova dopo-
ručila zastupitelům schválit roz-
počtové opatření, které navyšuje 
příjmy ze smlouvy o  reklamě. 
Smlouva má být uzavřena se 
společností Unipetrol RPA. Zá-
roveň radní doporučují použít 
180 tis. Kč ze získaných fi nancí 
od chemické fi rmy na progra-
mové zajištění celoměstských 
akcí.  (pur)

LITVÍNOV - Šikovné ženy z Litvínova pomohly nemocným dětem na 
dětské onkologii v Praze Motole. V rámci charitativní dražby vese-
lých polštářků, které ušily členky Patchworkového klubu Litvínov, 
ale i další švadleny nejen z Litvínova, se podařilo vybrat více než 33 
tisíc korun.

Charitativní akci připravila 
kancelář starostky ve spoluprá-
ci s  Patchwork klubem Litví-
nov. „Předcházela jí výzva k uši-
tí veselých polštářků určených 
k prodeji s tím, že výtěžek bude 
věnován spolku DONOR, který 
působí při Fakultní nemocnici 
Motol na Klinice dětské hemato-
logie a onkologie. V sále zámku 
Valdštejnů bylo k  prodeji při-

praveno 68 krásných polštářků 
a  patchworková deka, vše dílo 
šikovných švadlen nejen z  Lit-
vínova,“ uvedla organizátorka 
akce Dáša Wohanková z propa-
gace města. Akce se zúčastnili 
také zástupci spolku DONOR. 
„Velmi děkujeme všem ženám, 
které nám polštářky k  prodeji 
věnovaly. Děkujeme také všem 
dražitelům, kteří pochopili účel 

prodeje a byli ochotni si polštář-
ky, jejichž cena začínala na pěti 
stech korunách, koupit. Nakonec 
se prodalo 45 polštářků a deka. 
S  velkým potěšením do Prahy 
odvážíme výtěžek 33 400 Kč, 
který bude smysluplně využit 
k  radosti všech našich dětských 
onkologických pacientů,“ podě-
kovaly zástupkyně dobrovol-
ného, nevládního, neziskového 
sdružení občanů a  zdravotnic-
kého personálu DONOR Re-
náta Hirková a  Hana Kynka-
lová, staniční sestra Kliniky 
dětské hematologie a  onkolo-
gie, transplantační jednotky 

FM Motol. Peníze použijí na 
aktivity dětských pacientů, 
kteří by jinak neměli šanci se 
zúčastnit například tanečních, 
dětských táborů, rekondičních 
pobytů. Zbývající polštářky si 
zástupkyně spolku odvezly do 
Prahy, kde je rozdají dětským 
pacientům kliniky. Polštářky 
dražili zastupitelé města, mezi 
dražiteli nechyběly starostka 
Kamila Bláhová a místostarost-
ka Erika Sedláčková. Svůj díl na 
podporu nemocných dětí při-
ložily také členky spolku WO-
MENNET.

(pur)

LITVÍNOV - Architektonická 
soutěž na novou smuteční síň 
v  Litvínově má vítěze. Odbor-
ná porota vybírala ze šestnácti 
návrhů. Nejvíce zaujal návrh 
číslo deset autorů Tibora Gom-
barčeka, Mariána Gombarčeka, 
Dominiky Čerepkaiové, Pavola 
Dobšinského a  Pavlíny Voštiná-
rové.

Soutěž o  návrh na řešení 
výstavby nové smuteční síně 
včetně řešení dalších částí hřbi-
tova byla městem vyhlášena ve 
spolupráci s  Českou komorou 
architektů. Své návrhy mohli 
soutěžící posílat do konce srp-
na. Vítěz získal nejen zakázku, 
ale také první cenu 200 tisíc 
korun. „Naším záměrem je na 
stávajících a rozvojových pozem-
cích městského hřbitova vystavět 
novou smuteční síň se zázemím 

s  podmínkou zachování Památ-
níku obětem 2. světové války 
a  kolumbárií. Realizace záměru 
je předpokládána v několika eta-
pách s tím, že v první etapě bude 
primárně řešena výstavba objek-
tu nové smuteční síně, návrh no-
vých vstupních prostor hřbitova, 
nového oplocení v  severní části 

areálu včetně vjezdů, úpravy 
okolí nově navrhované smuteční 
síně a  zvýšení kapacity parkovi-
ště. Řešení prostorů by mělo být 
bezbariérové,“ uvedla starostka 
města Kamila Bláhová. Předmě-
tem dalších etap jsou úpravy cel-
kového prostoru hřbitova.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - První čtyři lidé z Ústeckého kraje začali pracovat 
v sociálních službách díky projektu určeného pro nekvalifi kované 
či hendikepované osoby. Práci by mělo získat dalších 35 účastní-
ků projektu. Příjemcem dotace je v  tomto případě Ústecký kraj, 
partnery Úřad práce ČR, UJEP a  za neziskový sektor organizace 
YMCA.

Novou práci, poradenský 
program či rekvalifi kaci mo-
hou díky projektu „Aktivně 
a s motivací najdeme si novou 
práci“ získat lidé prostřednic-
tvím kontaktních míst projek-
tu v  Ústí nad Labem, Děčíně 

a  Mostě. „Účastníky projektu 
hledáme prostřednictvím Úřa-
du práce ČR. Pracovníci úřadu 
práce vytipují vhodné uchazeče 
o  zaměstnání, kteří mohou do 
projektu vstoupit. Jedná se o lidi 
s nižší kvalifi kací, především se 

základním vzděláním a  o  lidi 
s  hendikepem. Těmto lidem, 
kteří jsou v evidenci Úřadu prá-
ce ČR, účast v projektu nabídne 
jejich zprostředkovatelka. Hle-
dáme ale zaměstnavatele, kteří 
by chtěli těmto lidem nabíd-
nout dotované pracovní místo. 
Dotaci by mohli získat na šest 
měsíců,“ uvedl Ctirad Suchý, 
projektový manžer. Zaměstna-
vatelé by tak na šest měsíců zís-
kali pracovníka, na jehož mzdu 
by nemuseli nic doplácet. Spo-

luúčast totiž hradí za zaměst-
navatele Ústecký kraj. Projekt 
nabídne také jednadvaceti li-
dem rekvalifi kační kurz, a  to 
přesně podle aktuální potřeby 
trhu práce. „Záleží opět na za-
městnavatelích. Rekvalifi kace 
volíme podle jejich poptávky,“ 
doplnil Ctirad Suchý. Projekt 
byl zahájen v březnu letošního 
roku a  zatím do něj vstoupilo 
39 lidí. Končí v  únoru 2019 
a  celkem je určen pro 90 lidí. 
 (pur)

 Ústecký kraj pomáhá zaměstnavatelům 
i lidem bez práce

Turistické sezóně v Krušných horách odzvonilo

Z Rady města Litvínova Švadleny z Litvínova ušily polštářky 
nejen pro nemocné děti

O smuteční síni má 
Litvínov jasno

I Vítězný i ostatní návrhy si mů-
žete prohlédnout na stěnách 
chodby litvínovské radnice, kde 
budou vystaveny do konce října.

Přispět přišli zástupci velkých fi rem v regionu, jako je UNIPETROL RPA, UNITED ENEGY nebo YSSEN. Část polštářků si odnesla ale také veřejnost.

LITVÍNOV – Starostové Svazku 
obcí v regionu Krušných hor dis-
kutovali s  provozním ředitelem 
skládky Celio o možnostech, jak 
do budoucna dříve odhalit pří-
padný požár, o třídění odpadu 
a o podezření, že byla skládka 
zapálena úmyslně.  Na jednání 
dále starostové schválili přije-
tí fi nančního daru od Severní 
energetické a UNIPETROLU RPA .

Jindřich Kauca nejprve zopa-
koval to, co už řekl na jednání 
zastupitelstev některých měst 
a obcí. „Nemohu slíbit, že skládka 
znovu nezačne hořet. Skládky hoří 
po celém světě. Připravujeme ale 
opatření, díky kterým by měl být 
vznikající požár odhalen dřív,“ 
uvedl Jindřich Kauca. Ten dále 
vysvětlil starostům, že rozsáhlost 
požáru ovlivnila řada skutečnos-
tí. Mimo jiné silný vítr. „V areá-
lu jsou rozmístěné kamery, které 
sleduje ostraha. Máme člověka, 
který fyzicky skládkou prochází 
a kontroluje, zda někde nevzniká 
požár. Tu noc byl ale oheň sho-
dou okolností odhalen, až když 
nabyl na síle,“ vysvětlil Jindřich 
Kauca. Nově bude fi rma testovat 
termokamery, které by mohly 
odhalit oheň dřív. „Půjčili jsme si 
termokameru od UNIPETROLU 

RPA a plánujeme pořídit vlastní. 
Problém ale je, že na skládce pro-
bíhají běžně procesy, při kterých 
se uvolňuje teplo. To odhalení 
vznikajícího požáru komplikuje,“ 
doplnil Jindřich Kauca. Staros-
tům si dále postěžoval, že lidé 
do směsného komunálního od-
padu běžně odhazují nebezpeč-
ný odpad a chemikálie. „Právě 
vzájemná reakce těchto látek je 
často příčinou požárů,“ doplnil 
Jindřich Kauca. Česká republika 
je přitom podle Jindřicha Kau-
cy na špičce v  třídění odpadů. 
„Zásah při požáru nás stál pět set 
tisíc korun. Je pravda, že nám tro-
chu místa na skládce vzniklo, ale 
pokud by byl odpad zlikvidován 
standardním způsobem, stálo by 
nás to mnohem méně a bylo to 
i méně komplikované,“ vysvětlil 
dále Jindřich Kauca, proč jsou 
absurdní domněnky některých 
lidí, že si Celio požár na skládce 
způsobilo samo, aby se zbavilo 
odpadu. 

Na programu schůze Svaz-
ku obcí v  regionu Krušných 
hor bylo dále přijetí fi nančních 
darů. Severní energetická pod-
poří činnost svazku částkou 200 
tisíc korun, Unipetrol RPA 60 
tisíc korun. (pur)

Požár na skládce Celio 
opět na přetřesu

Ukončení turistické sezóny v Krušných horách podpořil Ústecký kraj.
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servis a montáž výtahů

MOST - Originální e -shop pro Chytré hlavy 2017 byl 30. 9. uzavřen 
a nyní se vyřizují objednávky škol z Mostecka na nové učebny i pod-
poru technických kroužků a projektů.

Zákazníci kromě nového vy-
bavení nejčastěji objednávali 
vzdělávací akce, jako např.  se-
mináře či exkurze. „Aktuálním 
zbožím v akci je oblíbená Uhelná 
maturita, tedy vzdělávací pro-
jekt pro střední školy, který rea-
lizujeme společně s  Ekologickým 
centrem Most a  letos si ho u nás 
objednala VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ 
v  Mostě. Studenti již absolvovali 

3 etapy tohoto cyklu a mimo jiné 
navštívili elektrárnu v Počeradech 
a  lom Vršany,“ uvedla Gabriela 
Sáričková Benešová, manažer 
komunikace a  mluvčí skupin 
Sev.en a Czech Coal.

Nabídka uspokojila také ty, 
kteří pro svou práci se žáky 
potřebovali stavebnice Mer-
kur. Letos to byla například ZŠ 
v Meziboří, která se spolu s dal-

šími připojila ke třinácti školám, 
které stavebnici od Vršanské 
uhelné a Ústeckého kraje získaly 
loni. „A  že Merkury ve školách 
nezahálejí, jsme se přesvědčili 
už 10.  října na výstavě Chytré 
hlavy si hrají s  Merkurem. Tu 
spolu s  Vršanskou uhelnou po-
řádá také město Most a vernisáž 
proběhla ve Středisku volného 
času v Mostě. Srdečně na výstavu 
zvu!“ dodala Gabriela Sáričková 
Benešová.

Mimořádnou a  limitovanou 
nabídkou je bezesporu cena 

Nový Einstein, která bude udě-
lena za přínos pro technické 
vzdělávání. Nominací dorazilo 
hned několik. Vítěz, který ob-
drží od Vršanské uhelné také 
fi nanční odměnu, bude vyhlá-
šen 26.  10. v  rámci předávání 
Ceny města Mostu na prknech 
mosteckého Městského divadla. 
Tím bude letošní nabídka Chyt-
rých hlav završena. Za dobu 
existence projektu přispěly tě-
žební společnosti Pavla Tykače 
na vzdělávání v  regionu už 14 
miliony korun. (nov)

Velká distribuce nových učeben začne 
na Black Friday - v pátek třináctého

MOST - V doprovodu smečky i nóblfuxů putovala v pátek Mostem 
skupina fuksů a fuksií. Společně po místních restauracích a hospůd-
kách hledali nadlišáka. Následně za zpěvu karmín dorazili do nory, 
kde pod dohledem Slavného vysokého a neomylného prezidia sko-
čili přes kůži a stali se tak členy cechu hornického.

Pokud se vám zdají předchozí 
úvodní slova zmatená a  marně 
pátráte po jejich smyslu, pak ur-
čitě nepatříte mezi horníky. Ka-
ždý, kdo je hornictvím byť jen 
trochu dotčený, totiž tuto tra-
dici, jejíž počátky v českých ze-
mích se datují až do roku 1852, 
dobře zná. „Jedná se o  tradiční 
obřad, přijímání adeptů hornic-
kého řemesla, absolventů vysoké 
báňské školy do cechu hornické-
ho. Fuksové a  fuksie jsou absol-
venti vysoké báňské školy a putu-
jí městem za doprovodu hudby, 
aby se po obřadu skoku přes kůži 
stali slavnými semestry. I ta kůže 
má svůj původ v hornictví. Jed-
ná se o  část hornického oděvu, 
kterým horníci zakrývali zadní 
část těla a jezdili na ní,“ odtajnil 
tradiční obřad Vratislav Pro-
cházka ze Spolku severočeských 
havířů. Do Mostu se tato uni-
kátní akce vrací opět po 5 letech 
a zúčastnilo se jí na 400 zástup-
ců hornictva z  celé republiky, 
Slovenska či Polska. „Letošním 
hostitelem byla Vršanská uhelná 
a  Severní energetická společně 
se Zaměstnavatelským svazem 
důlního a  naft ového průmyslu. 
Že má tato hornická podívaná 
dlouholetou tradici, dokládá 
fakt, že se jedná  již o  128. skok 
v  novodobé historii,“ doplnila 
mluvčí pořádajících těžebních 
společností Gabriela Sáričková. 
Významnou akci si nenechali 

ujít nejen horníci, ale také zá-
stupci veřejného života Mostu 
a  celého Ústeckého kraje. Mezi 
horníky tak zasedl například 
náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje Martin Klika. Pozvání 
přijala náměstkyně ministryně 
práce a sociálních věcí Gabriela 
Nekolová. Na akci přišla ředi-
telka mostecké pobočky Úřadu 
práce ČR Veronika Kubalová 
nebo poslankyně Hana Aulická 
Jírovcová. Do řad Slavného vy-
sokého a  neomylného prezidia 

zasedl mimo jiné náměstek mi-
nistra průmyslu Karel Novotný, 
primátor města Mostu Jan Pa-

parega nebo generální ředitel 
pořádající těžební společnosti 
Vladimír Rouček.  (pur)

V Mostě se skákalo přes kůži 
Fukse po Mostě doprovodila hornická kapela.Fukse po Mostě doprovodila hornická kapela.

V prezídiu zasedli také Vladimír Rouček a Karel Novotný.V prezídiu zasedli také Vladimír Rouček a Karel Novotný.

Nadlišák dovedl smečku a fukse do Repre.Nadlišák dovedl smečku a fukse do Repre.

Skoku přes kůži přihlíželo Skoku přes kůži přihlíželo 
na 400 horníků a hostů.na 400 horníků a hostů.

Poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou Poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou 
přivítala v sále mluvčí těžební skupiny přivítala v sále mluvčí těžební skupiny 
Gabriela Sáričková Benešová.Gabriela Sáričková Benešová.
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NENECHÁME
SE ZASTAVIT.

ZMĚNU
DOTÁHNEME.

Tým Babiš & Brabec
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Jan Schiller

Do aktivní politiky vstoupil v roce 2014 na komunální úrovni. Je 

dobrou knihu.

Volby do
Poslanecké sněmovny:

pátek 25. října
od 14 do 22 hodin

sobota 26. října
od 8 do 14 hodin

Právo volit mají občané České 
republiky, kteří alespoň v druhý 
den voleb dosáhli věku mini-
málně 18 let.

Jak mám hlasovat?
Po příchodu do volební míst-

nosti volič předloží příslušnému 
členu okrskové volební komi-
se svůj průkaz totožnosti, tedy 
platný občanský průkaz nebo 
platný cestovní, diplomatický či 
služební pas, případně cestovní 
průkaz. Ti voliči, kteří si požá-
dali o voličský průkaz, jej musí 
předložit současně s  průkazem 
totožnosti, a  to i  v  případě, že 
se nakonec rozhodnou volit ve 
„svém“ okrsku, tedy v  okrsku, 
kde jsou trvale hlášeni. Poté ob-
drží úřední obálku a na požádá-

ní i novou sadu volebních lístků, 
s nimiž se odebere za plentu.

Ze sady volebních lístků pak 
vybere jeden s preferovanou vo-
lební stranou a  nejvýše čtyřem 
kandidátům pak může zakrouž-
kováním jejich pořadového čís-
la udělit preferenci. V  případě 
udělení pěti a více preferencí se 
k  těmto preferencím nepřihlíží, 
ale hlas pro vybranou voleb-
ní stranu zůstává v  platnosti. 
Volební lístek následně volič 
vloží do určené obálky, samot-
né hlasování proběhne vhoze-
ním úřední obálky s  vybraným 
volebním lístkem do volební 
schránky.

 

Nemůžu k volbám 
přijít, ale chci hlasovat

Může se stát, že se volič ne-
může k  volbám ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů 
osobně dostavit. V  takovém 
případě má možnost požádat 
buď magistrát (před volbami), 
nebo přímo okrskovou volební 

komisi (ve dnech voleb), aby 
mohl hlasovat mimo volební 
místnost. Musí se však nacházet 
v  hranicích okrsku, kde je při-
hlášen k trvalému pobytu. V ta-
kovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k  voliči dva 
své členy s  přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou 
a  hlasovacími lístky. Při hlaso-
vání postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla za-
chována tajnost hlasování.

„Volič, který bude chtít v odů-
vodněných případech hlasovat 
mimo volební místnost, může 
již nyní nahlásit svůj požada-
vek buď telefonicky na číslo 
476 448 336, nebo osobně (popří-
padě prostřednictvím jiné osoby) 
v  Informačním centru pro volby 
v hlavní budově magistrátu, číslo 
dveří 116. Přehled o  telefonním 
spojení do každé volební míst-
nosti bude od 16. října přístupný 
na webových stránkách města 
www.mesto -most.cz,“ uvedla 
Romana Švarcová z  oddělení 
kanceláře primátora a  tajemní-
ka mosteckého magistrátu.

Můžu volit 
v nemocnici?

Volit je možné i během poby-
tu v nemocnici, porodnici, sana-
toriu, ústavu sociální péče nebo 
v obdobném ústavu. V případě 
dlouhodobého pobytu bude vo-
lič na žádost zapsán do zvláštní-
ho seznamu voličů (údaje voličů 
předá správa zdravotnického 
zařízení nejpozději do 13.  října 
do 14  hodin obecnímu úřadu), 
krátkodobě hospitalizovaným 
se doporučuje použití voličské-
ho průkazu. Dojde -li k hospita-
lizaci voliče v nemocnici mimo 
jeho volební okrsek po 16. ho-
dině dne 18.  října (ve středu), 
hlasování mu bohužel nebude 
umožněno.

Mám neplatnou 
občanku

Volič může v  den voleb zjis-
tit, že platnost jeho občanského 
průkazu vypršela, má jej po-
škozený či zničený, případně jej 
ztratí nebo mu jej někdo odcizí. 

V takovém případě může požá-
dat o  vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelné zóny 
s  dobou platnosti jeden měsíc. 
Takovou žádost bude možné 
ve dnech voleb podat v  budo-
vě magistrátu v  Radniční ulici. 
V  pátek 20.  října se sem voliči 
mohou dostavit v době od 14 do 
21:30  hodin, v  sobotu 21.  října 
pak od 8 do 13 hodin.

K  podání žádosti o  vydání 
občanského průkazu je třeba 
přiložit dvě aktuální fotogra-
fi e. Pokud došlo ke ztrátě nebo 
odcizení občanského průkazu, 
je nutné předložit i  rodný list, 
v případě uplynutí jeho platnos-
ti pak odevzdat tento původní 
občanský průkaz. Občanský 
průkaz bez strojově čitelné zóny 
není možné vystavit v  případě, 
že občan již podal žádost o vy-
dání nového občanského prů-
kazu a  tato žádost byla zaslána 
k dalšímu zpracování.

Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny by měly být známy 
v  sobotu 21.  října ve večerních 
hodinách, nejpozději pak v prů-

běhu noci. V  rámci celé České 
republiky budou voliči rozho-
dovat o  rozdělení 200 křesel, 
přičemž o  počtech mandátů 
přidělených jednotlivým voleb-
ním krajům bude rozhodnuto 
na základě volební účasti v  ka-
ždém z  nich (ve všech volbách 
od změny volebního systému 
v  roce 2002 měl Ústecký kraj 
vždy 14 poslanců).

Volby do Poslanecké sněmovny už za týden

Informační centrum 
pro volby

Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, Most 434 69
1. patro, č. dveří 116
telefon 476 448 336
e -mail volby@mesto -most.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00



rozhovor13. říjen 20171010

Před několika týdny vzbudil rozruch bonmot mosteckého radního a náměstka ministra průmy-
slu a obchodu Karla Novotného (ČSSD), který na sociální síti přirovnal cikány k otravným a neu-
žitečným medúzám. Zatímco v Praze čelil Karel Novotný tvrdé kritice, na severu Čech, sužovaném 
nepřizpůsobivými obyvateli, kteří parazitují na sociálním systému, sklidil příznivý ohlas. Karel 
Novotný nám poskytl po několika týdnech rozhovor.

Před dvěma týdny jste se postaral o  celkem 
slušný rozruch, když jste na váš Facebook na-
psal, cituji: „Cikáni jsou jako medůzy, otravný 
a  k  ničemu“. Sice jste se omluvil a  přijal trest, 
nicméně - přesto si za tím stojíte?

Uznávám, že to nebylo asi příliš diplomaticky 
napsáno, ale podstata toho sdělení je jasná - je to 
bohužel velmi frustrující fakt. 

Vaši kritici měli zřejmě obavu z možné xeno-
fobie a rasismu.

Vy si to, doufám, nemyslíte? Nejsem xenofob 
ani rasista! Jsem jen v tomto směru nespokojený 
občan, kterému vadí, jak se chová, řekněme, ur-
čitá skupina (použiju termín „nepřizpůsobivých“) 
obyvatel, abych zase někoho nepopudil. Jak vy se, 
paní šéfredaktorko, v poslední době cítíte ve svém 
městě? A vlastně nejenom v poslední době?

Když dovolíte, zůstaneme u  svých rolí. Já se 
budu ptát a vy budete odpovídat.

Tak dobrá, ale stejně asi tuším, co byste mi řek-
la. Tak ještě k  vaší otázce - nebyla to xenofobie. 
Osobně znám spoustu Romů, nebo chcete -li Ci-
kánů a jsou to slušní, pracovití lidé. Můj výrok byl 
namířený proti těm, kteří jsou nepořádní, hluční 
a svému okolí tím znepříjemňují život.

Že se většina nepřizpůsobivých v  této společ-
nosti a  především v  našem městě chová tak, že 
jejich životní styl otravuje ostatní, je prostě pravda 
- a to je podstata celého problému.

Lídr na kandidátce ČSSD pan Foldyna váš vý-
rok obhajoval. Myslím, že z politiků byl jediný, 
kdo se Vás zastal.

Jaroslav Foldyna se nesporně zachoval jako 
chlap a toho si velice cením! A právě tady je nejví-
ce patrný rozdíl mezi člověkem, který o konkrét-
ním problému, který tíží především náš a  třeba 
ještě severomoravský region nebo Sokolov, dobře 
ví, a mezi lidmi, kteří žijí v dostatečné vzdálenosti 
od této každodenní šílené reality. Mimochodem, 
podpořil mě i  senátor Jaroslav Doubrava, ten se 
taky zachoval jako chlap. Nebo starosta Sokolova 
Jan Picka. Vážím si jich za to!

Vraťme se ještě trochu zpět. Jak reagovala ve-
řejnost na váš výrok, jaké jste měl ohlasy?

Na doporučení jsem byl nucen si pozastavit svůj 
facebookový profi l. Nicméně mne následně zava-
lila lavina povzbudivých SMS a emailových zpráv 
a telefonátů. Byl jsem dost překvapen počtem lidí, 
kteří mi vyjadřovali a vyjadřují podporu. Stále mě 
zastavují i  lidé ve městě a  tu podporu mi dávají 
najevo. Za to jim chci poděkovat, vážím si toho! 
Ta podpora by se dala shrnout do nejčastěji ci-
tovaného „vždyť jsi jen nahlas řekl to, co všichni 
víme a co náš štve“.

Problematika soužití s  nepřizpůsobivými 
občany už jednou pořádně rozčeřila vody před-
volební kampaně. Narážím teď na vaši billboar-
dovou kampaň v roce 2010 s heslem „Proč bych 
měl litovat, že jsem ve svém domově národní 
většinou, jeden stát, jedny pravidla.“

Ano. A je to pro mě stále nepochopitelné. Po-
každé, když si na tuto problematiku dovolím upo-
zornit, dostanu doporučení, abych se nepouštěl na 
pověstný „tenký led“! Nedávno jsem četl od mého 
oblíbeného spisovatele a historika Vlastimila Von-
drušky polemiku, s kterou se plně ztotožňuji.

Promiňte, asi jsem tu polemiku nečetla…
Kdesi kdosi stále rozšiřuje seznam témat, o kte-

rých se nesmí mluvit. Zavedly se pojmy korektní 
a nekorektní. Máme na to dokonce i úřad, který 
nekorektní zprávy potírá. Vznikají zákony zaka-
zující pojmenovávat určité jevy a  myšlenky. Ty 
seznamy vytváří někdo, kdo není normální! Za-
kazuje se mluvit o  korupci, negativních jevech 
přijímání migrantů, přebujelých a  zbytečných 
dávkách a těch, co je zneužívají. Je hloupé si mys-
let, že objektivní potíže, které nenápadně krok za 
krokem dusí Evropu, vyřešíme tím, že omezíme 
svobodu slova. Mimochodem, svoboda slova je 
dána naší Ústavou.

Vy se s tím ale, jak je vidět, nehodláte řídit...
Nemůžu a  neumím se s  takovým přístupem 

smířit! Je to věc, která se týká nás všech a je zce-
la lhostejno, v jakém politickém subjektu se na-
cházíme - buď jste ve skupině, která je naštvaná, 
že nedosáhne na finanční podporu, kterou by 

člověk potřeboval například pro své dítě jako 
samoživitel, případně starající se o svého nemo-
houcího příbuzného, nebo ve skupině druhé, 
která se dívá na odvody státu na své výplatní 
pásce a říká si: „Kolik živím těch, kteří v živo-
tě nebyli a ani nechtějí být zaměstnaní“? Za své 
výroky, i  když se někomu můžou zdát kontro-
verzní, jsem se nikdy nestyděl, protože dobře 
vím, že jen říkám nahlas, co trápí všechny sluš-
né a pracovité lidi.

Není to ale spíš chyba našeho sociálního sys-
tému, než těch, kdo na něm parazitují? Cikány 
i gadžy nevyjímaje?

A přesně tady je ten zakopaný pes. Sociální po-
litika v našem státě by dle mého mínění měla pro-

jít revizí nebo chcete -li inventurou, a to především 
ve vyplácení sociálních dávek.

Hypoteticky si představte, že máte tu moc 
s tím něco udělat. Jak by tuto (a)sociální lapálii 
řešil Karel Novotný?

Každopádně je prostě potřeba detailně přehod-
notit sociální politiku státu ve smyslu vypláce-
ní sociálních dávek. Je to bohužel téma, které se 
z nějakého důvodu nedaří prosadit a tak stále jen 
přihlížíme, jak je tu jedna skupina zvýhodňová-
na před druhou. Pokud mají dlouhodobě neza-
městnaní v  našem státě větší výhody a  fi nanční 
kompenzace před zaměstnanými lidmi, je to šlen-
drián! Neumím se smířit s tím, že lidé, kteří před-
stavují pro státní pokladnu pouze fi nanční zátěž 
a nejsou a nebudou jí nijakým přínosem na tomto 
systému, slušně řečeno parazitují. Na druhou stra-
nu tu máme pracující lidi, zaměstnané, kteří jsou 
nuceni zanedbávat své zdraví, protože si nemohou 
nebo nemohli dovolit fi nančně nevýhodný pobyt 
na nemocenské.

Nedávno byl na návštěvě Mostu prezident 
Miloš Zeman. Při schůzce se zastupiteli města 
padal jen jeden typ otázek - vysoká nezaměst-
nanost a nepřízpůsobiví. Vy jste se prezidenta 
zeptal, zda už nenastala doba na právě vámi 
citovanou inventuru vyplácení sociálních dá-
vek...

Ano a  debata na toto téma běžela po celou 
dobu. Pan prezident například konstatoval, že on 
by byl pro vyplácení rodičovského příspěvku na 
děti pouze do 4 dětí. Nebo zmínil, že na úřadech 
práce mají k dispozici seznam osob, které trvale 
odmítají práci a parazitují na tomto sociálním sys-
tému. Souhasím s prezidentem, že kdyby se těmto 
lidem přestaly vyplácet sociální podpory jakého-
koli typu, bylo by to jedno z řešení.

Nebojíte se cejchu populisty?
Nebojím. Moje názory jsou v tomto směru kon-

stantní. Mluvím tak už mnoho let. Nakonec i vy 
jste to zmínila. Mimochodem, označovat člověka, 
který se narodil v Mostě, za populistu v této zále-
žitosti (a v Mostě a na Mostecku žije stále), to je 
pěkná volovina. Vím, o čem mluvím!

Nebrousíte si náhodou zuby na nějakou za-
jímavou funkci v komunální politice? V Mostě 
jste teď radní a příští rok nás čekají místní volby.

Ano. Když jsem teď občan Mostu a mám Mos-
tecko rád, nemůžu jen koukat a přihlížet, co se 
děje. Já totiž jen tak přihlížet neumím. Ani nechci.

Jak se vám líbí předvolební kampaň ČSSD? 
Není trochu málo bojovná a bez nápadu? Podí-
lel jste se na ní?

Nepodílel. Je taková, jak to říci - korektní. Politi-
ka obecně je umění diplomacie, ale pokud je poli-
tik pouhý diplomat, nikdo ho nebere vážně, ničím 
nezaujme, neutkví v  paměti veřejnosti. Sama jste 

citovala můj několik let starý předvolební výrok. 
Proto je politika i  trochu divadlo, protože politik 
má k dispozici svoji zbraň - řeč, ať již v mluvené či 
písemné podobě, a touto zbraní by měl upozornit 
na problém, a je -li mu dána důvěra, měl by konat 
to, co slíbil, či se snažit o nápravu kritizovaného. Co 
se našich billboardů týká, jsou podle mého svým 
obsahem výhradně informativní. Je to jako dobře 
míněná rada od rodiče, kterou ale dítě neslyší.

Co byste si vy dal na svůj billboard?
Něco, čím bych mířil přímo na dřeň problému 

a nabídl řešení - i když ono se toho na billboard 
mnoho dát nedá. PR poradci říkají, dávejte tam 
krátká hesla. Jenže co s  tím? Tohle spoluobčany 
už nezajímá. Chtějí vidět a cítit, že chcete řešit to, 
co je štve a billboard musí umět zaujmout. O bill-
boardech ale život není. V  roce 2010 jsme sice 
„udělali“ druhý nejlepší výsledek v Mostě od „sa-
metu“, ale nevyhráli jsme. To říkám jenom proto, 
že když vám nedají v demokracii při volbách spo-
luobčané - voliči možnost realizovat to, co říkáte 
dlouhodobě, není šance s tím pohnout. Pak musí-
te hledat spojence a není vždy lehké se domluvit, 
přestože jsme všichni Češi.

Musím se zeptat ještě na jednu věc. Týká se 
doplatku na bydlení. Most je jedno z měst, které 
se rozhodlo odebrat výplatu dávek na bydlení 
nájemníkům v problémových lokalitách. Co vy 
na to?

No konečně! Ale vážně - odebrání doplatku na 
bydlení v konkrétních čtvrtích či ulicích umož-
ňuje novela zákona o hmotné nouzi, která zača-
la platit na začátku července. Město Most se také 
k tomuto kroku připravuje. Vydáním opatření 
obecné povahy vyhlásí oblasti se zvýšeným výsky-
tem sociálně nežádoucích jevů. Rada města uloži-
la vedoucí odboru sociálních věcí, aby připravila 

podklady pro identifi kaci míst se sociálně nežá-
doucími vlivy. Půjde-li vše, jak má být, v lhůtách, 
mělo by opatření začít platit od 1. prosince letoš-
ního roku. Vybraných je prozatím několik lokatit.

Nebylo by vhodné zahrnout do toho celé měs-
to?

To bohužel není možné. Alespoň zatím. Nej-
prve se musíme, jak se říká, od něčeho „odpích-
nout“. Očekávám, že lidé budou psát či vystoupí 
na jednání zastupitelstva a budou posílat na ma-
gistrát doplňující návrhy a lokality se mohou roz-
šiřovat. Třeba to v budoucnu může skončit i tak, 
že opatření bude platit na území celého města. 
Dokážu si to představit. Ale nyní opatření plošně 
uplatnit nelze.

Ptám se proto, že mnohé neziskovky už va-
rují, že situace v ghettech se zhorší a připravují 
stížnost k Ústavnímu soudu.

Neziskovky! Víte, jak velkou sumu čerpají ze 
státního rozpočtu neziskovky? 11 miliard korun! 

Tuto informaci nám také sdělil pan prezident Mi-
loš Zeman při své návštěvě.

Podělím se s vámi o příběh, který mi vyprávěl 
můj známý, který pronajímá byty. Do bytu, kte-
rý jim pronajal pronajímatel, se nastěhovala ro-
dina. Zažádala o dávku na bydlení. Pronajímatel 
po nich chtěl podle smlouvy platbu za nájemné 
a  služby. Urgoval je první měsíc, druhý, třetí…
Oni mu nejprve říkali, že podali žádost pozdě, 
pak že jim to úředníci stále neposlali a že oni na 
to mají nárok a  že nemají peníze. Nakonec pro-
najímatel zjistil, že dávky na bydlení obdrželi již 
první měsíc, ale nájem a služby neplatili. Tak jim 
dal výpověď. Myslím si, že je to ze strany čerpatelů 
těchto dávek podvod, či mírněji řečeno zneužívá-
ní těchto dávek.

Jenže jsme zase u té podstaty problému - ne-
jsou to náhodou realitky?

Ano. Důvodem je i skutečnost, že mnohé rea-
litní kanceláře, zvláště pak z  Prahy, skupují byty 
na severu Čech a  nastěhovávají do nich nepři-
způsobivé lidi. Stačí se jen podívat, kolik ghett se 
podařilo obchodníkům s  chudobou vytvořit po 
celých severních Čechách. Musíme tomu zamezit. 
Umožňuje -li legislativa s tím aspoň něco málo dě-
lat, proč to nevyužít?

Máte na závěr „v rukávu“ nějaký ten váš bon-
mot?

Paní šéfredaktorko, vy mě provokujete! Raději 
ne…

Anebo přece jenom. Vypomůžu si citací Jana 
Wericha z jedné forbíny… „Jedeme dále, močálem 
černým, kolem bílých skal“. A probůh, ať zatím ni-
kdo nic jiného nehledá!

Děkuji vám za rozhovor
Pavlína BOROVSKÁ

Poznámka autora: Tento rozhovor nebyl míněn, ba ani veden jako volební. Vychází pouze z reality běžného života. Jakákoliv podobnost s osobami, místy a ději odehrávajícími se v předvolební kampani, je čistě náhodná...

„Vždyť jsi jen 
řekl nahlas 

to, co všichni 
víme a co nás 

všechny štve!“

S Karlem Novotným o medúzách, mosteckém šlendriánu a dalším...
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Litvínovský Unipetrol má dvojnásobný důvod k  radosti a  zároveň k  chlubení. Jednak fi nišuje 
s dostavbou polyetylenové jednotky a také slaví úspěch na poli výzkumu. Minulý týden vedení Uni-
petrolu ofi ciálně představilo čtyřicet velkoobjemových zásobovacích sil na polyetylenový granulát, 
která unikátně nejen cestovala, ale rovněž se umisťovala do výrobního areálu. Pochlubilo se také 
speciálním výzkumem, na který získalo výzkumně vdělávací centrum Unipetrolu pětadvacet mili-
ónů korun.

LITVÍNOV - Čtyřicet velkoobje-
mových sil na skladování vyso-
kohustotního polyetylenu je na 
svém místě. Jsou významnou 
součástí logistického terminálu, 
který se nyní buduje a  z  něhož 
bude Unipetrol každoročně 
distribuovat až 270 000 tun po-
lyetylenového granulátu. Jde 
o  největší investici v  historii 
českého chemického průmyslu. 
Celková investice dosahuje 8,5 
miliard Kč. Dokončení výstavby 
jednotky je předpokládáno na 
konci roku 2018.

Během léta sloužilo parkovi-
ště před petrochemickým areá-
lem litvínovského závodu Uni-
petrolu jako dočasné skladiště 
čtyřiceti sil pro novou polyety-
lenovou jednotku. Den co den 
se do areálu petrochemie po-
mocí speciální techniky převá-
žela čtyři sila, která se následně 
usadila na své místo. Převoz byl 
takřka unikátní - sila převá- žely dvě speciální transportní 

jednotky na dálkové ovládání, 
určené pro nadměrné a  těžké 
náklady. K  usazení sil pomá-
hal ještě speciální jeřáb, který 
je jediný svého druhu v  České 
republice. Dokáže zvednout až 
750 tun, jeho maximální výš-
ka je 150 metrů. „Každé silo je 

bezmála 34 metrů dlouhé a jeho 
průměr přesahuje šest metrů. 
Objem je 834 kubíků, vejde se 
do něho 820 kubíků granulátu 
polyetylenu. Když je silo prázd-
né, váží téměř 20 tun,“ řekl Mi-
lan Brejchal, ředitel jednotky 
petrochemie skupiny Unipet-
rol.

Výzkumní pracovníci Uni-
petrol výzkumně vzdělávacího 
centra, a. s., začali ve svých la-
boratořích v Chemparku Záluží 
u Litvínova testovat látky, které 
by v blízké budoucnosti mohly 
sloužit jako biosložky druhé 
generace. Přimíchávaly by se do 
pohonných hmot za účelem pl-
nění stále přísnějších emisních 
norem stanovených Evropskou 
unií. Na tento výzkum získalo 
centrum 25 milionů Kč v rámci 
mezinárodního unijního pro-
gramu pro výzkum a inovace - 
HORIZON 2020.

„Zkoumáme možnosti separace 
a následného zpracování produk-
tů Fischer -Tropschovy syntézy na 
rafi nérských technologiích. Pro 
tento účel využíváme pilotní desti-
lace a pokusné testovací jednotky 
pořízené v  rámci modernizace 
výzkumného centra z  evropských 
fondů. Zjednodušeně řečeno - jde 
o  přimíchání frakcí s  odlišnými 
body varu k  podobným rafi nér-
ským proudům a  jejich následné 
úpravě na produkty vhodné pro 
výrobu kvalitních motorových pa-
liv,“ vysvětluje Jiří Hájek, ředitel 
úseku vývoje a inovací Unipetrol 
výzkumně vzdělávacího cent-
ra, a. s.

Zkoumanou technologií se 
bude zpracovávat například 
dřevní odpad, sláma a  další 
zemědělské zbytky i  různé od-
padní materiály. Technologie se 
v rámci tohoto konceptu začlení 
do lokálních výroben elektřiny 

a  tepla, kde bude biomasa zu-
žitkována s  80procentní ener-
getickou účinností. Odpad nebo 
biomasa se chemickou reakcí 
(zplyňováním) převede na tak 
zvaný syntetický plyn (vodík 
a  oxid uhelnatý). Kapalné me-
ziprodukty se poté transportují 
do stávajících ropných rafi né-

rií a  zde se využijí pro mísení 
vysoce kvalitních motorových 
paliv s   požadovaným efektem 
emisních úspor. V  rámci kon-
ceptu poroste počet zařízení 
na primární konverzi biomasy 
a ropné rafi nérie budou postup-
ně přeměňovány na výrobny bi-
opaliv. (nov)

V Chemparku začali testovat 
biosložky pohonných 
hmot druhé generace

Unipetrol a jeho dvojnásobný 
„majstrštyk“

IEvropská unie stanovila plán na 
snížení emisí CO2 ze spalování 
motorových paliv o 6 procent 
po roce 2020 vůči konvenčním 

fosilním palivům. Za současného 
stavu technologií, znalostí a zdrojů 
surovin je toho však velmi náročné 
dosáhnout. Aby se tyto limity daly 
splnit, musel by být podíl dostup-
ných kyslíkatých biosložek v pali-
vech tak vysoký, že by je současné 
motory mnoha aut ani nedokázaly 
zpracovat. Proto se pracovníci Uni-
petrol výzkumně vzdělávacího cen-
tra zapojili do mezinárodních aktivit 
na výzkum, rozvoj a zavádění druhé 
generace biopaliv, která jsou efek-
tivnější, ekonomičtější a šetrnější 
k přírodě.

COMSYN je inovační 
projekt, který společně řeší 
výzkumné ústavy, malé 
a  střední podniky i  velké 
společnosti z  Finska, Ně-
mecka, České republiky 
a  Itálie. Cílem projektu je 
rozvinout koncept výroby 
komponent pro čistá pali-
va na bázi nepřímého zka-
palňování biomasy s  pou-
žitím Fischer -Tropschovy 
syntézy. Tento relativně 
známý koncept je doplněn 
vysoce inovativními tech-
nologickými variantami, 
takže bude oproti dnešním 
způsobům výroby biopaliv 
vykazovat o 35 % nižší ná-
klady.

Největší investice v historii české 
petrochemie se dokončí příští rok

IUnipetrol je největším výrobcem 
polyetylenu v České republice. 
Polyetylen je plast, který se vy-
užívá v průmyslu, stavebnictví, 

obalovém průmyslu, nebo třeba 
v kosmetice.

Výstavba nového logistického 
terminálu zahrnuje také rozšíření 
stávající balicí haly, instalaci stroj-
ního zařízení pro plnění pytlů, 
paletování a distribuci na náklad-
ní vozidla. Součástí je i  vybudo-
vání pneumatického dopravního 
systému pro transport produkce 
z výrobny do skladovacích sil.

Ředitel jednotky petrochemie skupiny Unipetrol Ředitel jednotky petrochemie skupiny Unipetrol 
Milan Brejchal (v popředí) se spolu s ředitelem fi remní Milan Brejchal (v popředí) se spolu s ředitelem fi remní 

komunikace skupiny Unipetrol Jiřím Hájkem ujali komunikace skupiny Unipetrol Jiřím Hájkem ujali 
průvodce po areálu Chemparku. Jedna ze zastávek průvodce po areálu Chemparku. Jedna ze zastávek 

byla u etylenové jednotky.byla u etylenové jednotky.

Ředitel úseku vývoje a inovací Unipetrol Ředitel úseku vývoje a inovací Unipetrol 
výzkumně vzdělávacího centra Jiří Hájek. Spolu výzkumně vzdělávacího centra Jiří Hájek. Spolu 
s kolegy se podílí na testování látek, které by se s kolegy se podílí na testování látek, které by se 
měly v budoucnu přimíchávat do pohonných hmot.měly v budoucnu přimíchávat do pohonných hmot.

Nová rafi nérie Litvínov.Nová rafi nérie Litvínov.  Tento komplex Tento komplex 
vznikal spolu s výstavbou etylénové vznikal spolu s výstavbou etylénové 
jednotky, tak aby bylajednotky, tak aby byla  etylenová jednotka etylenová jednotka 
zásobovaná surovinami. Obsahuje největší zásobovaná surovinami. Obsahuje největší 
destilaci ropy v České republice s kapacitou destilaci ropy v České republice s kapacitou 
422 tun ropy za hodinu.422 tun ropy za hodinu.

Největší investice v dějinách české Největší investice v dějinách české 
petrochemie - výstavba jednotky PE3, petrochemie - výstavba jednotky PE3, 

která spolkla téměř devět miliard korun. která spolkla téměř devět miliard korun. 
Vlevo jsou vidět sila na zásoby polyetylenu. Vlevo jsou vidět sila na zásoby polyetylenu. 

Jednotka by měla být hotova v příštím roce.Jednotka by měla být hotova v příštím roce.
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BRAŇANY - Chladné počasí a ani občasný deštík neodradily stovky 
návštěvníků od jubilejního Braňanského posvícení. Desáté posví-
cení se konalo od časných dopoledních hodin až do večera. O pes-
trý program se postarala obec Braňany spolu se Severočeskými 
doly, a. s. Chomutov a spolkem Za Braňany krásnější.

O  zábavu se postaral kejklíř, 
kouzelník a šermíři. Velké ovace 
sklidilo vystoupení sokolníka, 
kata a  rytířský turnaj pro děti. 
Samozřejmě nechyběl ani vrchol 
posvícení - porcování posvícen-
ské husy. Tu spolu se starostou 
Braňan Petrem Škantou za při-
hlížení davu diváků porcoval ře-
ditel strategie a komunikace Se-
veročeských dolů Rudolf Kozák.

Velkému zájmu se těšil gas-
tronomický zážitek a  to soutěž 
v  pojídání bramborových šišek. 
K  dobré náladě nechyběla ani 
muzika a to v podání Divadla M 

a  jejich staropražských písniček. 
Obecenstvo rozezpíval a  roz-
tancoval zpěvák Stanislav Hlo-
žek a  písničky z  muzikálu Děti 
ráje, které přijeli zazpívat Genny 
Ciatti, Bořek Slezáček a  Tomáš 
Löbl. Zajímavý, ale i poučný byl 
i doprovodný program. Braňany 
zaplnily historické stánky s dobo-
vými řemesly, rytířský tábor, hry 
a soutěže. „Díky podpoře Severo-
českých dolů se podařilo kdysi vy-
hlášené posvícení obnovit. Letošní 
desátý ročník je toho důkazem,“ 
řekl starosta Braňan Petr Škanta.
 Alena JANEČKOVÁ

Velmi zajímavá ukázka práce písařky v historické písárně scriptoria 
z 15. století.

Kdo by se s radostí nezadíval na šikovné ruce hrnčířky. Na hrnčířském 
kruhu doslova „čarovala“ s hlínou.

Absolutní vítěz v pojídání bramborových šišek David Urbanský. Jeho 
trojnásobné vítězství zatím nikdo nepřekonal.

Borci na chůdách sklízeli velký zájem a obdiv u dětí i dospělých.

Nepřeberná nabídka dřevěných hraček pro děti - vybrat si mohli ti nej-
menší i ti větší. Našlo se tu zboží jak pro holky, tak i pro kluky.

Zima nezima, déšť nedéšť, úspěšně obnovená tradice lidové zábavy přilákala stovky návštěvníků.

Starosta Braňan Petr Škanta se ujal porcování jako první. Poté maso 
spolu s ředitelem strategie a komunikace SD Rudolfem Kozákem roz-
dali lidem.

Zpěvák Stanislav Hložek je idol mnoha generací žen. Roztleskal a roz-
tančil celý dav.

Po dlouhých letech se v roce 2007 podařilo v Braňanech díky podpoře 
Severočeských dolů úspěšně vzkřísit tradiční posvícení.

Hvězdy z muzikálu Děti ráje nejen zpívaly, ale také se fotily s fanynka-
mi.

V Braňanech se porcovala jubilejní posvícenská husaV Braňanech se porcovala jubilejní posvícenská husa
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MEZIBOŘÍ - Společně se do her 
a  zábavy opět pustili senioři 
z Domova sociálních služeb Me-
ziboří a  děti z  mateřské školy 
Kaštánek z  Litvínova. V  rámci 
Týdne sociálních služeb vyrazily 
děti za babičkami a dědečky do 
Meziboří hned dvakrát. Nejpr-
ve jim v pondělí popřály ke dni 
seniorů, ve čtvrtek si společně 
užili soutěžní dopoledne.

Spíše než o výhru, šlo při sou-
těžním dopoledni o  společně 
prožité chvíle a zážitky. V domo-
vě sociálních služeb bylo pro děti 
i seniory nachystáno hned něko-
lik stanovišť. Nejvíce si ale všich-
ni užili turnaje v Člověče, nezlob 
se. „Hrálo se se speciálními her-
ními deskami a fi gurkami. Vše je 
větší, robustnější, tak, aby to se-
nioři lépe viděli a mohli šikovněji 
brát do rukou. Hra se ale v  této 
podobě líbila i  dětem. Vytvořilo 
se osm smíšených družstev. Postu-
povalo se jako při turnajích přes 
semifi nále až do fi nále, ze kterého 
vzešel vítěz. Většina seniorů k dě-
tem přistupovala jako k vlastním 
vnoučatům a nechávali je vyhrát. 

Máme tu ale také pár velmi sou-
těživých klientů, kteří hrají každý 
den a na turnaj se pečlivě připra-
vovali,“ popsala skvělou atmosfé-
ru soutěžního dopoledne Dag-
mar Otcovská z  DSS Meziboří. 
„Bylo to úžasné. Člověče nezlob 
se jsem hrála naposledy, když byly 
moje děti ve škole, a  to už je še-
desát let. Skvěle jsem se s našimi 
malými návštěvníky pobavila,“ 
pochvalovala si zážitek Kamila 
Wagmanová. Děti z Kaštánku si 
výlet do Meziboří také náram-
ně užily. „S  DSS Meziboří jsme 
v  kontaktu v  poslední době pra-
videlně v rámci projektu mezige-
nerační spolupráce. Děti se ze se-
tkání se seniory radují. Neřeší tak 
jako my dospělí, že jsou senioři 
třeba na vozíku nebo chodí o holi. 
Nemají předsudky. Jsou to pro ně 
babičky a dědové, starší kamará-
di,“ říká vedoucí Mateřské školy 
Kaštánek v  Litvínově Kateřina 
Koželuhová. Díky projektu 
mezigeneračního setkávání mají 
děti z  Kaštánku a  mezibořští 
senioři před sebou ještě hodně 
společných chvil.  (pur)

MOST - Oslavou titulu domácího jezdce Petra Fulína skončila premi-
éra evropského poháru cestovních vozů FIA European Touring Car 
Cup (ETCC) na mosteckém autodromu. Víkendové drama přitom vy-
vrcholilo až ve druhém z obou nedělních fi nálových závodů sezony.

Ve hře o celkové vítězství v le-
tošní sezoně totiž po prvním 
závodě zůstali tři piloti. Kro-
mě Fulína ještě Maďar Norbert 
Nagy a  Švýcar Christjohannes 
Schreiber. Rozdíl mezi nimi 
před posledním kláním byl jen 
tři, respektive šest bodů. Fulín 
svým triumfem opanoval navíc 
pohár už potřetí. Třešničkou 
na dortu pak bylo skvělé čtvrté 
místo ve druhém závodě šampi-
onova syna Petra Fulína juniora, 
který byl v Mostě jedním ze tří 
českých debutantů v ETCC.

V  prvním nedělním závodě 
zvítězil Plamen Kralev z Bulhar-
ska s vozem Audi RS3 LMS před 
Nagym se Seatem Leon Cup Ra-

cer a Fulínem rovněž se Seatem. 
I  druhý závod opanovali stejní 
jezdci, jen si prohodili pořadí. 
Přesvědčivým vítězstvím se blýskl 
Petr Fulín. Svým soupeřům nedal 
šanci. Ačkoli startoval ze šestého 
místa na roštu, úspěšně se posou-
val až do čela vypjatého fi nále. 
Pro stříbro si dojel Kralev, bron-
zový skončil Nagy. Oba závody 
přinesly dramatické momenty. 
Ten první vyřadil z  bojů o  titul 
Makedonce Igora Stefanovskiho 
se Seatem, který po nárazu do 
Fulína obdržel od komisařů pe-
nalizaci v podobě průjezdu boxo-
vou uličkou. Ve druhém přišel po 
havárii o veškeré naděje Schrei ber 
pilotující Hondu Civic.

„Musím poděkovat týmu 
a  mechanikům za skvělou prá-
ci. Všem fanouškům děkuji za 
podporu a  skvělou atmosféru. 
Mostecký autodrom ukázal, že 
je schopen pořádat prestižní 
motoristické akce, jako je i FIA 
ETCC. Jezdci i  týmy si podle 
ohlasů víkend užili a  připrave-
ný program ocenili. Věřím, že se 
v Mostě všichni sejdeme i v příš-
tím roce,“ uvedl novopečený 
šampion na tiskové konferenci. 
Fulín zakončil letošní vítěz-
né tažení v  poháru s  80 body 
po dvanácti závodech. Dru-
hé místo patří Nagymu se 73 
body, jemuž se v  Mostě poda-
řilo přeskočit Schreibera. Ten 
se tedy nakonec musel spokojit 
s  bronzovou příčkou, když se 
mu podařilo nasbírat 64 bodů. 
O  čtyři body za ním skončil 
Stefanovski.

Součástí víkendu Th e Most 
Grand Finale byly také série 
Twingo Cup a  Haigo ADAC, 
která zahrnuje souboje formu-
lových i  cestovních vozů býva-
lého Poháru míru a  přátelství 
socialistických zemí. Oko fa-
nouška s  potěšením spočinulo 
i  na továrních speciálech a  vo-
zech individuálních konstrukcí 
v  jízdě pravidelnosti FAS AČR. 
O  vítězi v  ní nerozhoduje po-
řadí v  cíli, ale pokud možno 
stejný čas ve dvou měřených 
kolech. Vypjaté momenty na 
dráze zpestřil zajímavý dopro-
vodný program. Akrobatickou 
leteckou show se blýskl účastník 
prestižního seriálu Red Bull Air 
Race v  kategorii Master Class 
Petr Kopfstein. Přestávku mezi 
závody pak zpříjemnil na cílové 
rovince koncert hudební skupi-
ny Rock Slaves. (nov)

Petr Fulín šampionem FIA ETCC 2017!

 Děti a senioři změřili své 
síly v Člověče, nezlob se!

Soutěžní klání s fi gurkami bavilo děti i seniory.

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

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Koupím LP desky, sbírka nebo 

větší množství vítáno, přijedu. Sta-
čí prozvonit na 721 442 860

 ■ Prodám soustruh na dřevo, 
točná délka 55 cm, průměr vřete-
ne 12 cm, motor je na 380 V, plo-
chý řemen. Cena 2 000 Kč. Telefon: 
728 353 200

 ■ Prodám nářadí na zahradu - 
rýče, rycí vidle, motyčky, hrábě, 
krustovací hrábě, lopaty, krumpáč, 
ruční válec zeminy. Ceny doho-
dou. Telefon: 728 353 200

 ■ Prodám kachlová kamna, ve-
likost 150 cm, šířka 35 cm, hloub-
ka 35 cm, pískové barvy, už jsou 
100  let staré. Cena 2 000 Kč. Tele-
fon: 728 353 200

 ■ Prodám obývací pokoj - sesta-
va: šatní skříň, sekretář, knihovna, 
válenda, stůl + 4 židle, konferenč-
ní stolek, prodám vcelku. Cena 
2 000 Kč. Mobil 728 353 200

 ■ Koupím staré hračky, staveb-
nice Merkur, vláčky Merkur, au-
tíčka na bowden, indiány z  NDR, 
auta na klíček, pásáky  aj. Telefon: 
608 224 183

 ■ Nabízím ruksáček na záda i do 
ruky, možno použít i  na nákup, 
nový, hnědý, velmi hezký, včetně 
větší peněženky ve stejném pro-
vedení, vhodný použít jako dárek. 
Cena 170 Kč. Telefon: 737 843 625

 ■ Prodám 5 knih, výuka ang-
ličtiny pro nejmenší, od 3-8  let. 
I  jednotlivě. Litvínov. Telefon: 
736 469 724 (Angličtina se slu-
níčkem pro předškoláky a  malé 
školáky 5-8  let, autorka Iva Tupo-
vá - 145 Kč, My fi rst book, vydáno 
Librex, 3-6 let, cena 145 Kč, Come 
and play, autorky - Věra Urbanová 
a Vlasta Rajhartová, cena 180 Kč - 
nová, Time for a  rhytme, autorka 
Joanna Zaraňská, cena 145 Kč)

 ■ Prodám dámský kožený kabát 
s  kapucí odepínací a  kožešinkou 
číslo 54, minimálně nošený za 
1 500 Kč. Telefon: 774 048 071

 ■ Prodám pánské sjezdové kal-
hoty, velikost 50 - černé barvy. 
Cena 200 Kč. Litvínov. Telefon: 
736 469 724

 ■ Prodám jezdecké kalhoty Easy 
Rider, velikost 40 - vhodné ještě na 
trénink. Cena 200 Kč. Litvínov. Te-
lefon: 736 469 724

 ■ Prodám koupelnovou vanu 
70x150 cm i se sifonem, bílé barvy. 
Používaná jen krátce. Cena 550 Kč. 
Litvínov - 736 469 724 - volat od 
20 hodin.
 ■ Prodám vyvýšenou dětskou 

postel, borovice - IKEA - š. 90 cm, 
v. 170 cm, d. 200 cm, bez matrace. 
Cena 1.500 Kč. Litvínov - 736 469 724.

 ■ Prodám bílý psací stolek IKEA - 
š. 120 cm, h. 60 cm, v. 70 cm. Cena 
750 Kč. Litvínov - 736 469 724.

 ■ Prodám držák na lupu s  dvě-

ma klipsy, černá barva. PC: 600 Kč, 
prodám za 100 Kč. Litvínov - 
736 469 724.

 ■ Prodám satelitní parabolu 
za 150 Kč, nutný držák. Telefon: 
736 469 724.

 ■ Prodám hezký, zánovní přehoz 
do dívčího pokoje 4-8 let. Barva lila 
s  růžovou, typ Barbie. PC: 800 Kč, 
nyní 250 Kč. Telefon: 736 469 724.

 ■ Prodám 4 židle - tonetky- tma-
vé barvy, světlý výplet, čtvercové. 
Cena 1.600 Kč. Litvínov - Osada, 
telefon: 736 469 724 - kdykoliv.

 ■ Prodám 4x prošívanou deku, 
velmi zachovalé, vhodné na cha-
tu, chalupu. Přírodní a  okrové 
barvy. Cena 150 Kč/ks. Litvínov - 
736 469 724.

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám kámošku z  Mostu na 

různé aktivity. Je mi 29 let v  inva-
lidním důchodu, přítel pracuje a já 
se nudím. Kontakt: 721 188 578.

 ■ Hledám ženu do 45 z  Mostu, 
které nevadí pes - jsem svobodný, 
nekuřák, důchodce 47, samota 
je zlá. Jen volat, děkuji. Telefon: 
728 524 118, 792 403 132

BYTY, DOMY
 ■ Koupím rodinný dům se za-

hradou, nejlépe samostatné stojící 
v  okrese Most, Louny, Chomutov. 
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK. 
Telefon: 608 263 232

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena 
3.700 Kč). Tel: 739 030 454
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Verva přivítá doma 
Kometu Brno

V neděli mohou hokejoví 
příznivci opět vyrazit na ex-
traligový hokej do Litvínova. 
Domácí HC Verva přivítá 
v utkání 13. kola aktuálního 
lídra tabulky, brněnskou Ko-
metu. Utkání začíná tradičně 
v 17.30 hodin. 

Do Hodonína a pak 
do Holandska

Tentokrát už ve středu vy-
razili Černí andělé k dalšímu 
utkání MOL ligy, když se 
představili na palubovce no-
váčka z Hodonína. Hned po 
návratu se začali připravovat 
na boje v Evropském pohá-
ru, aby v sobotu nastoupili 
v Holandsku proti Dalfsenu.

Mostecké Lvy čekají 
dva zápasy venku

Hned dvakrát po sobě 
se na ledě svých soupeřů 
představí tým Mostečtí Lvi 
v utkání krajské ligy hokeje. 
V  neděli 15. října nastoupí 
v Kadani proti domácí rezer-
vě, a pak se až 26. října před-
staví v Roudnici. 

Souš náležitě 
vyprovodila Hrobce

S debaklem 8:1, po polo-
čase 2:0, odjeli ze hřiště Ba-
níku Souš hostující Hrobce, 
které zde nastoupily k  utká-
ní 9. kola divizní skupiny B. 
Branky vítězů stříleli Karlo-
vec 3, Nobst 2 (jedna z pen.), 
Bohata 2 a Štefk o. Teď Souš 
míří do Rakovníka. 

Kombinovaný tým 
dosáhl na vítězství

V utkání 9. kola krajského 
přeboru v kopané dospělých 
dosáhl kombinovaný tým 
Sokol Horní Jiřetín/FK Litví-
nov na vítězství za tři body, 
když doma porazil Neštěmi-
ce 4:1 (0:1). Branky vítězů 
stříleli: Kopta 2, Mikulčík 
a Hošek. 

Mostečtí se střetnou 
se Srbicemi

Hráče Mosteckého fot-
balového klubu čeká další 
domácí utkání. V  sobotu 
nastoupí na trávník Fotbalo-
vého stadionu Josefa Maso-
pusta proti soupeři ze Srbic. 
Utkání začíná v  tradičním 
čase, tedy v 10.15 hodin.  

24 hodin stolního 
hokeje v SVČ Most

Pro veřejnost je určena 
akce 24 hodin stolního ho-
keje. Koná se ve Středisku 
volného času v Mostě v rám-
ci projektu ČUS – Sportuj 
s námi v pátek 13. října. Kro-
mě šprtce bude její součástí 
také táhlový hokej Chemo-
plast a air-hockey.  (jak)

Jeden za všechny, všichni za 
jednoho. Tak tímto mušketýr-
ským heslem se mohlo řídit 
družstvo SKST Litvínov, které 
se poslední zářijovou sobotu zú-
častnilo v Praze -Chodov 4. Mis-
trovství Čech družstev v silovém 
trojboji. V soutěži se představilo 
celkem 8 čtyřčlenných družstev, 
která byla rozdělena do čtyř 
soutěžních skupin. Litvínov-
ské družstvo zastupovali Julius 
Čmerda, František Hejl, Petr Za-
mazal a Radim Kopal.

V  první skupině na své po-
kusy nastoupil František Hejl, 
který si hned v  úvodní disci-
plíně dřepu vytvořil os. rekord 
167,5 kg. Ve zbývajících dvou 
disciplínách se mu však už to-
lik nedařilo. V benčpresu zvládl 
jen základní pokus 90 kg a  tak 
si to chtěl vynahradit os. re-
kordem v  mrtvém tahu o  váze 
207,5 kg. Činku sice zvedl, ale 

pro technickou chybu nebyl po-
kus uznán, a tak se Franta musel 
spokojit jen s druhým pokusem 
195 kg a  celkovým trojbojem 
452,5 kg.

Podobně si ve druhé skupině 
vedl i Petr Zamazal, který mívá 
trochu problémy s  hloubkou 
dřepu. Protentokrát se však 
povedlo tento problém odstra-
nit a tak si Petr 3. pokusem za-
jistil nový os. rekord 182,5 kg. 
V benčpresu mu byl však uznán 
jen 2. pokus na váze 140 kg. 
Nejsilnější Petrovou disciplínou 
je bezesporu mrtvý tah, kde se 
pokusil zvednout úctyhodných 
235 kg. Činku s  vypětím všech 
sil nakonec zvedl, ale pokus 
byl neplatný a tak se Petr musel 
spokojit s  225 kg z  2. pokusu 
a 547,5 kg v trojboji, což byl ov-
šem nejlepší letošní výkon.

Ve třetí skupině byl muž, kte-
rý se postaral o  sestavu druž-

stva, Julius Čmerda. Jula měl 
od začátku jasno, pomalu sbírat 
kila, aby si dal os. rekord v troj-
boji, a  tím získal i  lepší bodo-
vý zisk pro družstvo. Přestože 
nezvládl třetí pokusy ve dřepu 

a  benči, tak svého cíle dosáhl 
a  kromě os. rekordu v  trojboji 
si vytvořil i os. rekord v mrtvém 
tahu. Celkově tedy nazvedal 
532,5 kg (dřep 175+benč 127,5+ 
m. tah 230).

Soutěžní den uzavřela čtvrtá 
skupina, kde svou dobrou při-
pravenost a  taktiku předvedl 
Radim Kopal. Radim měl po-
dobnou taktiku jako Jula, po-
stupně sbírat kila pro co největší 
součet. Radim však perfektně 
odhadl své schopnosti a  jako 
jediný zvládl všech 9 pokusů 
bez jediné chybičky. Třetími 
pokusy navíc vyrovnal všechna 
svá os. maxima v  jednotlivých 
disciplínách, což mu v  součtu 
dalo nový os. rekord v  trojboji 
687,5 kg (250+202,5+235).

Celkovým bodovým ziskem 
1395,31 Wilksových bodů na-
konec družstvo SKST Litvínov 
obsadilo až 6. místo. Se svými 
výkony byli všichni litvínovští zá-
vodníci celkem spokojeni, jen je 
trochu mrzely ty neuznané poku-
sy, které by v případě uznání na 
bronzovou pozici stačily.

Text a foto: Petra Steinerová

Oddíl SKST Litvínov šestý na Mistrovství Čech družstev v silovém trojboji

Družstvo SKST Litvínov s trenérem Dušanem Švarcbachem a fanklubem.

LITVÍNOV – Hokejistům extraligového HC Verva Litvínov se vstup 
do nové sezony absolutně nevydařil. Po dvanáctém kole Tipsport 
extraligy se krčí na poslední příčce tabulky se sedmi body. Naposle-
dy prohráli v dohrávce na Spartě 3:1 a prodloužili svou šňůru utkání 
bez vítězství na osm zápasů. Klub ještě před úvodním buly v Praze 
vydal k situaci v týmu prohlášení. 

„Rádi bychom všem především 
poděkovali za podporu, kterou 
klubu svou přítomností na zápa-
sech našeho mužstva v TELH dá-
vají. A to i v takových nepřízni-
vých chvílích, ve kterých se klub 
momentálně nachází. Určitě vás 
zajímá, jak celou situaci řešíme. 
Vedení klubu v těchto dnech vy-
hodnocuje možná řešení, v  prv-
ní fázi se změny budou týkat 
hráčského kádru. Produktivita 
týmu je žalostná a s  tím je po-
třeba urychleně něco dělat. Mo-
mentálně jednáme o příchodu 
dvou až tří útočníků a jednoho 
obránce. Nejsou vyloučeny další 

změny. O výsledku jednání bude-
me v příštích dnech informovat,“ 
píše se v oznámení HC Verva. 

Dnes sehrají Litvínovští duel 
na ledě ve Vítkovicích a doma se 
představí v neděli v utkání s Ko-
metou Brno.  (jak)

KOLÍN - Plavecký klub Litvínov 
zavítal na VII. ročník Podzim-
ní ceny města Kolína v  rámci 4. 
kola Středočeského poháru pro 
nejmladší žactvo. Závodů se 
zúčastnilo 29 plaveckých klubů 
a litvínovské barvy při něm hájili 
Tereza Kliková, Laura Prantová, 
Adéla Bergmanová a David Rous.

Celkem se jim podařilo z ko-
línského bazénu vylovit 5 me-
dailí. Jedinou zlatou si odvezl 
za výkon na trati 50 m motýl 
devítiletý David Rous a přidal 

k tomu ještě bronz na trati 50 m 
volný způsob. Tereza Kliková 
v  kategorii devítiletých dívek 
zabojovala na prsařských di-
stancích a odvezla si z obou tratí 
50 m i 100 m bronzová umístění. 

Také Lauře Prantové se v ka-
tegorii devítiletých dívek dařilo, 
když dohmátla na trati 50 m 
znak na třetím místě. V  celko-
vém součtu bodovaných umís-
tění obsadil Plavecký klub Lit-
vínov mezi 29 kluby skvělé šesté 
místo.  (jh, jak) 

Představujeme Mostecké Lvy:

Martin Balázs
Obránce. Narodil se 28. břez-

na 1998. 186 cm, 85 kg. V sezo-
ně 2013 – 2014 hrál za HC Lit-
vínov U16. V sezoně následující 
oblékal dres litvínovské U18, za 
kterou odehrál 19 zápasů v  zá-
kladní části a dvakrát zasáhl do 
hry v play off . V týmu Mostečtí 
Lvi nastupuje s  číslem 12. Za-
tím nechyběl v žádném z utká-
ní nové sezony. V  dosavadním 
průběhu soutěže má na svém 
kontě dvě asistence. 

MOST - Zápas v Mostě byl na začátku zejména soubojem obran. 
Prešovanky v úvodu držely s českým mistrem krok, mimo jiné i díky 
několika neproměněným šancím domácích hráček. Ještě do pře-
stávky si ale Černí andělé vytvořili drobný náskok, který hned po 
začátku druhé půle začali navyšovat a zanedlouho už se rozdíl ve 
skóre navýšil až na rozdíl deseti branek. Domácí trenér následně vy-
střídal kompletní kádr, takže hostující tým hrozivý debakl v závěru 
zkorigoval. 

Peter Dávid, trenér DHK Ba-
ník Most: „Do utkání jsme vstu-
povali s velkými plány a hodně 
jsme od něj očekávali. V první 
půli soupeř skutečně dobře brá-
nil, dostali jsme dva možná 

dost smolné góly. Neproměnili 
jsme ale čtyři, pět stoprocent-
ních šancí, což by v případě, že 
by toho soupeř využil, mohl být 
problém. Ve druhé půlce se nám 
rychle podařilo odskočit, pak už 

byl problém udržet tak vysokou 
kvalitu hry a tempo, protože jsme 
prostřídali celý tým. Zápas ale 
splnil naše očekávání a jsme rádi, 
že jsme ho měli většinu času pod 
kontrolou,“ řekl k průběhu utká-
ní domácí kouč Peter Dávid.

DHK Baník Most – Prešov 
26:21 (13:9). Nejvíc Branek: Bo-
rovská 6, Jeřábková 5, Szarková 
5/4 – Bačíková 5/1, Gajdošová, 
Liebiedieva, Pavúková, Harčaru-
fk ová 3 Rozhodčí: Frieser, Kavu-
lič. Sedmimetrové hody: 5/4, 2/1. 
Vyloučení: 5/3. Diváků:532. (jak)

Černí andělé přehráli na domácí palubovce Prešov

Hokejistům Vervy se nedaří, 
vedení chystá změny

V Kolíně se mladým 
litvínovským plavcům vedlo

LOM – V Lomu odstartoval další ročník celoroční sportovní soutěže 
pro žáky I. stupně základních škol z Litvínova a okolí – Krušnohor-
ský šestiboj K6B. První závod celého seriálu, závod v  přespolním 
běhu, uspořádala již tradičně ZŠ a MŠ Lom.

Do Lomu se sjelo 80 nejlep-
ších běžců z osmi základních 
škol z Litvínova, Meziboří, Lou-
ky u Litvínova a Horního Jiřetí-
na. Trať závodu vedla po školním 
hřišti a v jeho těsné blízkosti. 
Mladší žáci z 1. a 2. ročníku bě-
želi trať v délce 500 m, starší žáci 
a žákyně z 3. až 5. tříd  závodili 
na kilometrové trati.

Medaile si odvezli vždy první 
tři nejrychlejší běžci v  každém 
ročníku. Pro celkové bodování 
soutěže byl ale důležitý výkon 
každého běžce. I proto byla trať 
závodu přehledná pro diváky 
a umožňovala spolužákům i pe-
dagogům bouřlivou podporu.

V součtu výkonů celých škol-
ních týmů zvítězila jen velice 
těsně litvínovská „Sportovka“ 
o 12 sekund před „Jazykovkou“. 
Třetí příčku obsadilo družstvo 
ZŠ Meziboří. Tým domácí ŽŠ 
a MŠ Lom obsadil čestné 8. mís-
to, z  individuálních výsledků 
potěšil bojovný výkon Jindřicha 
Kokyho z 5. ročníku. 

Velký dík patří všem pomoc-
níkům z  8. a 9. ročníků, kteří 
zajistili výbornou organizaci 
a hladký průběh celého běžec-
kého závodu. (nov)
Pořadí škol:

SSŽS Litvínov 34:31 min.
3. ZŠ Litvínov 34:43 min.
ZŠ a MŠ Meziboří 36:46 min.
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín 37:46 min.
ZŠ Litvínov - Hamr 37:55 min.
ZŠ a MŠ Litvínov – Janov 38:44 min.
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova 39:48 min.
ZŠ a MŠ Lom 46:39 min.

Celoroční soutěž odstartovala přespolním během
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MOST - Přesně tři měsíce mají na to lidé zhlédnout Terakotovou ar-
mádu v mosteckém oblastním muzeu. Navštívit ji tu mohou denně. 
Kvůli obrovskému zájmu muzeum totiž zrušilo zavírací pondělky 
a terakotové bojovníky si můžete prohlížet i začátkem týdne. Po-
drobné časy prohlídek najdete na www.muzeummost.cz.  

Zahájení výstavy se zúčastnila 
řada významných hostů nejen 
z  ČR, ale i  ze zahraničí. 
Zástupci poskytova-
telských fi rem, ale 
i Ústeckého kraje 
v  čele s  hejtma-
nem Oldřichem 
B u b e n í č k e m . 
„Jsem rád, že 
Ústecký kraj má 
v oblastním mu-
zeu v  Mostě tako-
vého ředitele, který na 
sebe byl ochoten převzít 
tuto obrovskou zodpověd-
nost připravit takovouto výstavu 
se svými spolupracov-
níky, až do momen-

tu vernisáže. Přestože nejsme na 
koncertě ani v divadle, tak bych 

všem chtěl popřát 
krásný kultur-

ní zážitek,“ 
p r o n e s l 
před slav-

nostním zahájením výsta-
vy hejtman, pod jehož záštitou 
se výstava koná. „Děkuji všem 
partnerům při propagaci výsta-
vy, a především Ústeckému kraji, 
který se postaral o fi nanční krytí 
celého tohoto záměru, proto-
že není jednoduchá záležitost 
tuto výstavu zorganizovat, ale 
i sem k nám dostat. Děkuji také 
za  podporu městu Most a  mos-
teckému dopravnímu podniku,“ 
uvedl děkovnými slovy také 
ředitel Oblastního muzea 
v  Mostě Michal Soukup 
a  ještě připomněl, že 
výstava jednak zapadá 

do podzimního plánu muzea, 
protože si připomíná Meziná-
rodní den archeologie. Na druhé 
straně zdůraznil i  její kulturní 
a  celospolečenský význam. „Te-
rakotová armáda prvního císaře 
navíc patří k  deseti nejvýznam-
nějším světovým archeologickým 
nálezům 20. století. Je srovnatel-
ná s pohřebními areály v Egyptě 
či s  kom- ple-
xy Ang-
k o r 

Vat. Terakota samozřejmě nemů-
že cestovat po světě, je to památ-
ka světového dědictví UNESCO, 
to znamená, že pokud se vůbec 
dostane na oči českého návštěv-
níka Oblastního muzea v Mostě, 
tak pouze v podobě kopií. A je ve-
likým štěstím, že nám tuto mož-
nost právě fi rma Govin nabídla,“ 
podotkl ředitel muzea. Výstava 
potrvá v muzeu do 7. října 2018. 

 (sol)

Světový unikát v Mostě
TERAKOTOVÁ ARMÁDATERAKOTOVÁ ARMÁDA

V rámci 
výstavy můžete 

zhlédnout i zajímavý 
dokument. Ti, kterým by to 

bylo málo, si mohou objednat 
komentované prohlídky, na te-

lefonu č. 604 162 877 nebo 
na info@muzeum-

-most.cz

Výstava 
je rozprostřena 

v mosteckém muzeu na 400 
metrech čtverečních. Muzeum 

skýtá jeden z největších 
výstavních sálů, které má se-

veročeské výstavnictví 
k dispozici.

K výrobě 
bojovníků používali 

Číňané žlutou sprašovou 
hlínu, do které přidávali bílý 

křemen. Bojovníci mají do 
detailu propracované obličeje, 

které se liší jeden od 
druhého.

Armáda je 
hlídána kamerovým 

systémem, každý večer 
probíhá také kontrolní 

prohlídka, zda není 
poškozena.

Dosud 
odkrytý prostor 

hrobky, kde je císařova 
hliněná armáda umístěna, 
zabírá plochu 2,6 hektaru, 
přibližně tedy dvě třetiny 

Václavského ná-
městí.

Zhotovení 
terakotové armády 

trvalo přibližně 11 let. 
V současnosti trvá výroba 

věrné repliky jednoho vojáka 
(s využitím tehdejších technik 

a materiálů) několik 
měsíců.

Původní 
terakotová ar-

máda čítá 8 000 soch a je 
dlouhá 14 km. Měla střežit 

prvního čínského císaře 
v jeho posmrtném 

životě.

Most je třetím 
městem v republice, 

kde mají lidé možnost čínské 
válečníky z proslulé terakotové armády 

vidět. První bylo nákupní centrum 
OAZA v Kladně, kde ale nebyla výstava 

v takovém rozsahu. Od 20. prosince 2016 
do 31. března 2017 byla instalována 

Terakotová armáda v Karlových 
Varech. Zhlédlo ji tu na 17 

tisíc návštěvníků.

Hrobka, kde 
se terakotová armáda 

nachází, není dodneška do de-
tailu prozkoumaná. Archeologové se 

však v nejbližší době do jejího nitra v plánu 
pouštět nemají. Kvůli údajným pastím to 
považují za příliš nebezpečné. Jednak zde 

mohou číhat nastražené samostříly, zápal-
né systémy či propadliště. Především pak 

je ale v hrobce podle dochovaných 
zpráv vysoká koncentrace 

jedovaté rtuti.

Lidé si mohou 
na výstavě zakoupit 

spoustu suvenýrů, magnetů, 
ale také sošky terakotových 
vojáků, dokonce i půlmet-

rového vojáka.

Se zájmem 
muzeum počítá, 

a proto připravilo řadu 
opatření. Například už 

nyní vzniká pořadník pro 
komentované návštěvy 

pro školy.

Prohlídka 
komentované vý-

stavy trvá hodinu až 
půldruhé hodiny.

Terako-
tová armáda je 

ukázka neuvěřitelné 
kulturní vyspělosti 

Číny.

Sou-
částí výstavy je 

i fotokoutek, kde se 
mohou lidé nechat se 

sochami vyfoto-
grafovat.

Z Mos-
tu by měla 

Terakotová armáda 
putovat do jižních Čech 
a organizátoři zvažují 

její prezentaci i na 
Slovensku.

Hejtman Oldřich Bubeníček Hejtman Oldřich Bubeníček 
(vpravo) si vyměňuje vizitky (vpravo) si vyměňuje vizitky 
se zástupci donátorských a se zástupci donátorských a 
poskytovatelských fi rem. poskytovatelských fi rem. 

Vernisáž si nenechala Vernisáž si nenechala 
ujít ani litvínovská ujít ani litvínovská 
místostarostka Erika místostarostka Erika 
Sedláčková.Sedláčková.

Hejtman s členy Hejtman s členy 
mosteckého Kung-fu mosteckého Kung-fu 
centra, kteří v rámci centra, kteří v rámci 
vernisáže předvedli vernisáže předvedli 

ukázky čínského ukázky čínského 
bojového umění.  bojového umění.  

Terakotová armáda zaujala Terakotová armáda zaujala 
i Luboše Trojnu a Helenu i Luboše Trojnu a Helenu 
Nedomovou z kanceláře Nedomovou z kanceláře 
hejtmana.hejtmana.


