
  Klimatizovaná a bezbariérová „krasavice“ vyjede s prvními cestujícími v září a v červenožlutých barvách.
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Milí čtenáři
Spolubydlení za trest.  I tak 

by mohl znít titulek článku, 
který přináší další informace 
o nechvalně proslulé „Stovce“. 
Mostecká radnice zahajuje 
velkou čistku tamních 
příbytků a bude prý ne-
úprosná. Potíže s asoci-
álními živly začínají totiž 
přerůstat přes hlavu nejen 
slušným lidem, ale už 
i místním politikům. Po 
„antivysedávací vyhlášce“ 
je to další razantní opat-
ření, kterým se město Most rozhodlo  eliminovat velký 
sociální problém v této lokalitě. Více čtěte na straně dvě 
pod titulkem „U Stovky se začalo s kontrolami bytů“. 

Verdikt odborníků padl. Na papíře s razítkem 
povrdili, že kulturní dům všechny knihy z městské 
knihovny unese. V článku „Už je to jisté:  Knihovna 
v Repre bude“ mimo jiné zjistíte, kdy by rekonstrukce 
kulturního domu mohla začít a co se zamýšlí s pách-
noucími bazénky. 

Už jste vyzkoušeli, jak funguje interaktivní  mapa 
starého města Mostu v městském informačním cent-
ru? Právě teď je hodně v kurzu a dá se z ní mnoho zají-
mavého vyčíst. Možná zjistíte, že i vy do ní můžete svojí 
troškou z domácího archivu také přispět. Stačí přečíst 
článek „Unikátní mapa starého Mostu je v létě v kurzu“ 
a pak zajít rovnou do „íčka“.

Koketujete s myšlenkou, že se odpojíte od centrál-
ního vytápění a vsadíte na svůj vlastní kotel nebo te-
pelné čerpadlo? Pak vám jistě kápne do noty rozhovor 
s ředitelem Severočeské teplárenské společnosti Petrem 
Horákem, se kterým jsme si povídali nejen na toto téma.

Sochaři sochají a lidé se dívají. Tak vypadá sochař-
ské sympózium, které se nezadržitelně blíží do svého fi -
niše. Jak  díla mistrů sochařů vypadají, jak se líbí lidem 
a kde pískovcové skvosty najdete, přinášíme v reportáži 
na poslední straně.

Skvělé léto
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Milí čtenáři, 

týdeník Homér číslo 33/34 

vyjde v pátek 12. srpna.

Hledá se: Nový okruhový šampion!

+420 476 449 976  |  www.autodrom-most.cz
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Tramvaj s klimatizací a wifi  už dorazila
MOST – Už za pár týdnů se cestující na Mostecku začnou vozit v nových dopravních prostředcích hro-
madné dopravy. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova totiž nakoupil nové autobusy a novou super-
moderní a klimatizovanou tramvaj. 

Exkluzivní tramvaj typu EVO 1 (informovali 
jsme už v minulých vydáních) už do dopravního 
podniku doputovala speciálním tahačem. Cestu-

jícím se představí na Dnu otevřených dveří Do-
pravního podniku v září. „Jedná se o zcela novou 
tramvaj, zakoupenou z  PragoImexu. Je celá níz-

kopodlažní a v salonu cestujících plně klimatizo-
vaná. Součástí výbavy je také wi-fi  připojení. Nic 
z  toho zatím nemá žádná tramvaj tady na Mos-
tecku,“ uvedl David Jehlička, dopravně-technic-
ký náměstek Dopravního podniku měst Mostu 
a Litvínova. 

(Pokračování na straně 4)

Chcete na vysokou školu, která Vám dá 
skutečné základy pro nastartování kariéry, a ne 
jenom prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi, 

kteří milují business a rozumí mu? Nechcete 
trávit ve škole každý den, ale raději byste si 

přizpůsobili studium podle vlastních možností? 

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy: 
•Bc. Ekonomika a management

•MSc in Business Management

•MBA Senior Executive

• Postgraduální program Strategické 

řízení pro manažery a podnikatele

• Postgraduální program Právo pro 

manažery a podnikatele

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

www.facebook.com/BIBSvysokaskola/

MOSTECKO/PRAHA – Horníci se ve středu nedo-
čkali. Dlouho očekávaný verdikt vlády, zda i hor-
níci z dolů na Mostecku mohou počítat se stejným 
odškodněním jako jejich kolegové na Ostravsku, 
tento týden nepadl. Po zdlouhavých obstrukcích 
se vláda ve středu na svém zasedání nedohodla, 
a příspěvek pro horníky bude řešit až po vládních 
prázdninách. Odložení rozhodnutí považuje hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček za další 
velmi nevstřícný krok směrem k našemu regionu.

„Znovu apelujeme na vládu, aby své rozhod-
nutí dále neodkládala. Právě ukončení těžby vlá-
da odkládala několik let. Nyní se navíc ke svému 
rozhodnutí nedokáže i přes sliby postavit. Horníci 
na Mostecku by měli mít stejná práva a možnosti 
jako propuštění horníci OKD. U nás prosperují-
cí společnost musela ukončit těžbu nedobrovolně 
a stovky zaměstnanců poslat na úřad práce. Vě-
řím, že vláda brzy rozhodne a o horníky se posta-
rá,“ uvedl po středečním jednání vlády hejtman 
Bubeníček.

Rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje spolu 
s  regionálními partnery požadují pro propuště-
né zaměstnance společnosti Severní energetická 
7 000, respektive 8 000 korun měsíčně. Finanční 
podpora se má týkat nejen horníků, ale i propuště-
ných pracovníků v dalších profesích. Příspěvek by 
měl být vyplácen po omezenou dobu, a to v roz-
mezí od tří měsíců do maximálně pěti let, vždy 
podle odpracované doby a věku zaměstnance.

Na předsedu vlády Bohuslava Sobotku se  se 
žádostí o revizi nařízení vlády o kompenzacích 
pro propouštěné horníky koncem května obrá-
til dopisem jak hejtman Oldřich Bubeníček, tak 
i krajská tripartita. Na základě usnesení Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. června pak 
hejtman opětovně oslovil premiéra s  naléhavou 
žádostí o revizi usnesení vlády ze dne 11. května 
2016, kterým schválila příspěvky horníkům ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s  re-
strukturalizací a útlumem těžby černého uhlí na 
Karvinsku.  (ina)

Spor o příspěvek horníkům
Hejtman znovu apeluje na vládu

  Horníci z Mostecka zůstávají další týdny v 
nejistotě.

  Hejtman Oldřich Bubeníček: „Věřím, že vláda brzy 
rozhodne a o horníky se postará“.
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Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

MOST – Město Most chce vyhovět občanům ze Souše, kteří si dlou-
hodobě stěžují na hluk z autodromu, a hodlá koupit přístroj na mě-
ření hluku. 

Vedení mostecké radnice zřej-
mě přistoupí na požadavek členů 
spolku Zdraví pro Most, kteří 
na posledním jednání Zastupi-
telstva města Mostu apelovalo 
na město, aby se zabývalo otáz-
kou zakoupení statického měři-
če hluku, který by monitoroval 
případná překročení limitů na 
závodním okruhu. „Rada vzala 
tento požadavek na vědomí. Nej-
prve zjistíme podrobnosti ohledně 
typu přístrojů, v jaké jsou cenové 
relaci a pokud rada zakoupení 
odsouhlasí, budeme kontaktovat 
odborníka, jenž by nám poradil, 
kam toto zařízení v  areálu au-
todromu přesně umístit,“ sdělil 

mostecký primátor Jan Paparega. 
Podle prvního muže města ale 
tato měření budou sloužit pouze 
jako listinný důkaz. Ten by mohl 
občanům pomoci například 
jako důkazní materiál při soud-
ní při. Jediným orgánem, který 
může totiž hluk na autodromu 
regulovat, je Krajská hygienic-
ká stanice. Ta si ale sama musí 
nechat provádět měření přes 
odborná pracoviště, nikoliv od 
města. „Teprve na základě takto 
provedeného měření specializo-
vaným a pověřeným pracoviš-
těm, dojde-li k překročení limitů, 
je oprávněna Krajská hygienická 
stanice udělovat sankce. Nikoliv 

město Most,“ dodal primátor. 
Mimo jiné podotkl, že město 
nemůže vyhovět požadavku 
stěžovatelů o vydání obecně zá-
vazné vyhlášky, která by mohla 
regulovat kvůli hluku provoz 
na  autodromu. „Požádali jsme 
o stanovisko ministerstva vnitra. 
Z  něho jasně vyplývá, že nelze 
obecně závaznou vyhláškou upra-
vovat zákonnou normu. Hlukové 
limity jsou stanovené. Jedná se 
totiž o areál, který byl k  tomuto 
účelu kolaudován, a jednoduše to 
nijak zregulovat nelze,“ konsta-
toval Jan Paparega a ještě dodal: 
„Město může regulovat hluk v ur-
čité oblasti či čtvrti, může stanovit 
dny i hodinu, určit jaké stroje ne-
používat, stanovit hladinu hluku. 
V  případě autodromu je to ale 
nad rámec pravomocí.“  (sol)

MOST – Unikátní interaktivní mapa starého Mostu o prázdninách 
láká návštěvníky Turistického informačního centra. Zájemci na ní 
mohou objevit svá oblíbená místa a zákoutí, ale doplnit jí i o nové 
poznatky. 

Nad interaktivní mapou na-
jdou odpovědi i ti, kterým se 
třeba jen stýská po zákoutích, 
po zmizelých domech, malých 
uličkách či historických stav-
bách. Město Most nabízí i pro 
turisty a náhodné návštěvníky 
centra atraktivní sondu do mi-
nulosti už tři roky. Malí i velcí 
návštěvníci si mohou na inter-
aktivní tabuli, která se nachází 
výhradně jen v  Turistickém 
informačním centru, najít li-
bovolný dům ve starém Mostě 
a poklepáním se zobrazí do-
stupné fotografi e s popisky. 
„Zejména o prázdninách vzrůs-
tá zájem u pamětníků prohléd-
nout si staré královské město, 
které muselo ustoupit těžbě uhlí. 
Stejně tak má možnost každý 
současný i bývalý obyvatel města 
podívat se, zda dům, v němž žil, 
nebo škola, kterou navštěvoval, 
je součástí mapy,“ upozornila 
tisková mluvčí mostecké rad-
nice Alena Sedláčková s  tím, 
že pokud někdo zjistí, že něja-
ká stavba chybí, znamená to, 

že příslušná fotografi e není ani 
v archivu či v muzeu. Pokud ta-
zatel snímek v rodinném albu či 
ve své sbírce má a je ochoten ho 
věnovat, databáze snímků in-

teraktivní mapy se rozroste. „Za 
uplynulé tři roky se podařilo da-
tabázi snímků rozšířit o zhruba 
20 dobových fotografi í,“ dodala 
mluvčí Alena Sedláčková.

Mapový podklad, na němž 
jsou domy překresleny, lze pře-
pínat mezi mapou z poloviny 
18. století, pak z let 1938, 1950 
nebo 1975. Interaktivní mapa 

vznikla na přelomu let 2012 
a 2013 jako společné dílo Ma-
gistrátu města Mostu, Oblast-
ního muzea v Mostě a Státního 
okresního archivu v Mostě. 

Mapu si sem můžete přijít 
prohlédnout až do konce září 
v  otevírací dobu každý všední 
den od 9 do 17 hodin, v sobotu 
pak od 10 do 14 hodin.  (sol) 

MOST – Kontroverzní blok 5 
v ulici SNP se dostal do dražby. 
Nájemníkům a zejména staro-
usedlíkům, tak svitla naděje na 
zlepšení situace. 

Kdysi klidný a pohodový 
dům se postupně stal ubytov-
nou pro sociální případy. Zů-
stala v  něm jen hrstka starou-
sedlíků, kteří se všemožně snaží 
bojovat za svá práva a záchranu 
domu řadu let. Ačkoliv si ná-
jemníci platili zálohy, vlastníci 
již peníze správcům sítí neposí-
lali. V domě tak byla odpojena 
elektřina, lidé jsou tu bez tepla 
a teplé vody. Dům se stal do-
slova černou můrou. Občané 
pravidelně žádají město o po-
moc. To ale dělat se soukromým 
majetkem nic nemůže. „Podle 

posledních zpráv, které máme, 
proběhla dražba jedné třetiny 
domu. Nicméně k  převodu na 
nového vlastníka nedošlo. Vše je 
tedy zatím ve stavu jako před-
tím,“ informoval primátor Jan 
Paparega. Vedení města podle 
jeho slov doufalo, že vstoupí-li 
do hry nový spoluvlastník, věc 
se rozeběhne a ledy se pohnou. 
„Bohužel se tak nestalo. Problém 
je, že město Most není účastní-
kem řízení a nemůže v celé věci 
nijak pomoci,“ krčí rameny nad 
věcí primátor. Obyvatelé bloku 
5 přišli v minulosti žádat město 
i o odkup domu. Sepisovali pe-
tice. Město ale jejich prosby ne-
vyslyšelo. Suma za odkup domu 
byla totiž příliš vysoká. 

(sol)

Blok 5 v dražbě

U Stovky se začalo s kontrolami bytů
MOST – Obyvatele domů u Stovky čekají v  těchto dnech kontroly 
úředníků a policistů v jejich bytech. Začalo mapování této problé-
mové lokality. Jedná se o jedno z řady opatření, která zavádí město 
Most v reakci na petici nespokojených obyvatel. 

Obyvatelé stovek podali do 
rukou primátora petici již kon-
cem května. Upozorňují v ní na 
obtížný život s nepřizpůsobivý-
mi a vyjadřují vážné obavy, aby 
se z této části Mostu nestal dru-
hý Janov.

Po obdržení petice svolal 
primátor Jan Paparega pracov-
ní schůzku za účasti městské 
i státní policie a úřadu práce. 
Výsledkem je dohoda o důklad-
né kontrole této oblasti. Cílem 
je zamezit zneužívání sociálních 
dávek, zklidnit situaci a zvýšit 
pocit bezpečí. 

„Zvažujeme další opatření, 
která by se zde mohla z  hledis-
ka prevence realizovat. Budeme 
mapovat lokalitu, abychom měli 
přehled, jak tito závadoví občané 
migrují,“ potvrdil primátor Jan 
Paparega. Díky tomu bude mít 
město přehled, kde se nepři-
způsobiví vyskytují a zároveň to 
bude také signál pro úřad práce 
ve vztahu k  sociálním dávkám. 
„Velká část těchto lidí migruje 

účelově,“ upozornil primátor. 
Kontroly v  domácnostech už 
odstartovaly v  těchto dnech. 
Cílem je zjistit, kolik lidí v bytě 
bydlí a o jaké lidi jde. Informa-
ce pak vyhodnotí státní správa 
sociálního zabezpečení při při-
dělování sociálních dávek. Kon-
trola se bude týkat nejen domů 
a bytů, jejichž vlastníkem je 
bytové družstvo Krušnohor, ale 
i ostatních bytů včetně soukro-

mých. „Je potřeba zjišťovat tyto 
údaje ve všech bytech. Ve spolu-
práci s PČR je povinností občana 
řádně se legitimovat. Nebavíme 
se o vstupech do bytu, ale o prosté 
legitimaci a prokázání se,“ ape-
luje na občany, aby spolupraco-
vali, primátor Paparega. Mapo-
vání by mělo podle předpokladů 
trvat po dobu několika týdnů. 
V  minulosti se již v  Mostě ob-
dobné realizovalo, konkrétně 
v lokalitě stovek a sedmistovek. 
„Tehdy se však mapování nedo-
táhlo do konce a my bychom to 
rádi udělali,“ ujistil ještě primá-
tor. 

U Stovky více 
policistů i úklidu

Stovky jsou pod neustálým 
dohledem osmi kamer, působí 
tu nově dvoučlenné pěší hlídky 
posílené dvoučlennou cyklo-
hlídkou, a navíc dva asistenti 
prevence kriminality. Oproti 
jiným částem města tu působí 
nadstandardní počet policistů. 
„Desítka policistů tráví více než 
padesát procent času své pracov-
ní doby tím, že se věnuje lokalitě 
u Stovky i monitoringu parku 
u sportovní haly, který trpí cho-
váním závadových osob a nepři-
způsobivých. Zdvojnásobeni jsou 
tu také preventisté, kteří mohou 
s  lidmi pohovořit, poradit jim či 
pomoci. Nasazena je také posila ze 
strany technických služeb, které tu 
zajišťují častější úklid nepořádku, 
který je tu evidentní, aby se mini-
malizovaly další negativní vjemy,“ 
vyjmenoval dále Jan Paparega. 

Policistům by také měla po-
máhat „protivysedávací“ vy-
hláška a vyhláška, která se vzta-
huje k zákazu požívání alkoholu 
na veřejnosti v této lokalitě. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Unikátní mapa starého města Mostu
je o prázdninách v kurzu

Město protihlukovou vyhlášku nevydá
  Máte-li fotografi i ze starého Mostu, můžete ji poskytnout do databáze.

  Po několika letech se znovu budou mapovat stovky.

Do Mostu přijede 
obří klouzačka

MOST – Chcete zažít totální vodní šílenství v centru Mostu? Pak 
se přihlašte na exkluzivní obří skluzavku, která bude v provozu 
13. srpna v ulici Jiřího z Poděbrad přímo v centru města. Vstupné 
stojí 250 korun v předprodeji a 300 korun na místě. Vstupenka 
je celodenní s neomezeným počtem jízd. Děti, kterým není ještě 
patnáct let, potřebují souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného 
zástupce (bez souhlasu nebude vstup umožněn). Děti mladší 10 
let musí přijít jen v doprovodu rodičů. Bližší informace najdete 
na http://www.slideczech.cz.  (ina)
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MOST – Z  průzkumné studie, kterou si nechalo zpracovat město 
Most, vyplynulo, že městská knihovna se do Repre může nastěho-
vat. S  rekonstrukcí kulturního domu by se mohlo začít možná už 
v tomto volebním období. 

Průzkum technického sta-
vu budovy Repre dal městu 
odpověď na základní otázku 
- zda bude možné přestěhovat 
do Repre městskou knihovnu. 
„Provedly se vrty a nich vyplý-
vá, že z hlediska statiky budou 

nutné nezbytné stavební úpravy. 
Nemělo by to ale nijak ovlivnit 
náš záměr umístit sem knihov-
nu. Budova je schopna za jistých 
podmínek a stavebních úprav vše 
pojmout a my bychom to tak rádi 
udělali,“ ujistil primátor Mostu 

Jan Paparega. V  současné době 
si město nechává zpracovat 
kalkulaci, na kolik by potřebné 
stavební úpravy Repre přišly. 
V blízké době nechá radnice 
zhotovit projekt na rekonstrukci 
Repre, aby mohlo zahájit rekon-
strukci. „V  tomto volebním ob-
dobí bude zhotovena projektová 
dokumentace a v tomto časovém 
horizontu plánujeme také zakáz-
ku vysoutěžit a možná i začít. 
To je ale předběžný odhad. Vě-
řím však, že rekonstrukce Repre 
bude minimálně ve fázi příprav,“ 
věří Jan Paparega. Finanční pro-
středky na rekonstrukci zatím 
město nemá zajištěné. Počítá ale 
s  tím, že část půjde z  rozpočtu 
města a z  úspor. „Budeme shá-
nět také dotační prostředky a vy-
loučit nelze ani úvěr. Je ale třeba 
nezapomínat, že až do roku 2020 
splácíme úvěr na zrekonstruo-
vanou sportovní halu,“ doplnil 
primátor. 

Nyní se v  Repre opravuje 
elektroinstalace. Ta by měla být 
hotova ještě během prázdnin 
a poté by se měl provoz kultur-

ního domu opět obnovit. „Opra-
va elektroinstalace se stíhá podle 
plánu. Pořád také platí, že pleso-
vá sezóna 2016/17 a 2017/18 by 
měla být ještě v  Repre,“ uzavřel 
primátor Paparega. 

Bazénky od Repre 
zmizí 

Kromě knihovny se počí-
tá v  nové budově Repre také 
s  kinosálem a multifunkčním 
kinem. Měla by zde vzniknout 
také galerie. Součástí bude 
planetárium. Zmizet by měly 
například okolní čpící a často 
velmi zanešené vodní bazénky. 
„Voda v bazéncích už nebude. Už 
teď jsou problémy s  prosakující 
vodou a s technologií. Je zasta-
ralá a údržba stojí mnoho peněz. 
Myslím, že se veřejné prostranství 
dá udělat hezky, ale jinak. Určitě 
chceme zachovat veřejnou terasu 
k  posezení, chceme zde i koutek 
pro děti, abychom sem přilákali 
rodiny,“ prozradil k novým plá-
nům s Repre první muž města. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Dvě nová dětská hřiště vyrostou v Mostě během prázdnin. 
Jedno jako náhrada za stávající a již nevyhovující hřiště na Benedik-
tu. Zbrusu nové právě vyrůstá v parku Šibeník. 

Na Benediktu půjde o obnovu 
již stávajícího hřiště. Staré herní 
prvky se odstraní a instalují se 
nové. Například šplhací sestava, 
kreslicí tabule, kolotoč na seze-
ní, trojhoupačka nebo lanová 
pyramida.

Na Šibeníku vyroste nové hřiš-
tě. Nacházet se bude naproti kru-

hovému objezdu ulic Jana Pala-
cha a Višňová. „Zde budou moci 
děti využívat lanovku, přelízky, 
protahovací prvek, ručkovadlo 
nebo trojhrazdu. Instalace těchto 
prvků začne už v  tomto týdnu,“ 
informovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Likvidaci a instalaci 

herních prvků na Benediktu pro-
vedou Technické služby města 
Mostu za zhruba 470 tisíc korun. 
Instalaci hřiště na Šibeníku zajis-
tí fi rma Tomovy parky a měst-
kou pokladnu toto hřiště vyjde 
na zhruba 300 tisíc korun. 

Na Šibeníku se ale nebu-
de jednat o poslední novinku 
a atrakci, která se zde plánuje. 
V  přípravě je také vybudování 
nového veřejného osvětlení po-
dél páteřních cest. „Realizace 

a fi nance půjdou do rozpočtu na 
rok 2017,“ informoval primátor 
Jan Paparega a ještě doplnil: 
„Chtěli bychom, aby byla posíle-
na bezpečnost parku a zatraktiv-
nil se ještě více. Přiláká sem ur-
čitě víc lidí.“ Osvětlení by mělo 
lemovat hlavní cesty a počítá 
se s 54 pouličními lampami. Ve 
správě ho budou mít technické 
služby. Zmizet z parku by měly 
v  příštím roce také nevzhledná 
betonová torza.  (sol) 

MOST – Město Most má už černé na bílém, že bylo úspěšné v získá-
ní dotace na demolici objektů v Chanově. Domy by měly padnout 
k zemi ještě letos. 

Konkrétně se jedná o vybydle-
né bloky č. 1 a 7. „Dotace byla na 
demolici domů schválena. Uspěli 
jsme nejen my, ale také například 
i Obrnice a Litvínov. Výše dotace 
bude do pěti milionů korun,“ sdě-
lil primátor Mostu Jan Paparega. 
Město má na demolici domů již 
vše připravené včetně projektu. 
Čekalo se jen na ministerské pe-
níze. Pohyb kupředu dala ve věci 

i nedávná návštěva ministryně 
pro místní rozvoj Karla Šlechto-
vá. Ta se na vlastní oči přesvěd-
čila o katastrofálním stavu obou 
panelových domů. „Při příštím 
zasedání rady města bude vyhlá-
šena už veřejná zakázka na bou-
rání domů,“ říká primátor. Sou-
částí podmínek pro uplatnění 
dotace je i revitalizace přilehlého 
území domů. „Zvažovali jsme, že 

bychom šli nejjednodušší cestou, 
tedy parkovou úpravou. Otáz-
kou je termín. Pokud na podzim 
nebudou příznivé klimatické pod-
mínky, tak bychom revitalizaci 
území nestihli a museli bychom 
ji posunout až na příští rok,“ 
odhaduje Jan Paparega. „Budo-
vy jsou v  žalostném stavu. Čím 
dříve je zbouráme, eliminujeme 
fakt, že se tu bude hromadit od-
pad, budou vznikat požáry, které 
zaměstnávaly loni i letos naše ha-
siče. To jsou všechno prostředky, 
které můžeme ušetřit,“ dodává 

první muž města. Pět milionů 
korun z dotace rozdělí město na 
demolici obou domů. Předpo-
kládané náklady na demolici se 
přitom pohybují kolem 15 mili-
onů korun. „Veřejná zakázka by 
měla náklady o něco snížit,“ je 
přesvědčen Jan Paparega. Město 
může na demolici domů žádat 
opakovaně. „Budou-li ve vlast-
nictví města ve vyloučené lokalitě 
další nemovitosti, které bude po-
třeba zbourat, můžeme opakova-
ně žádat o dotace. Dostali jsme to 
i písemně,“ dodal primátor.  (sol)

MOST - Policisté v noci zasa-
hovali v jednom z mosteckých 
paneláků, ze kterého chtěla 
z pátého patra skočit mladá 
žena. Celý případ se odehrál po 
jedné hodině v noci, kdy se na 
tísňovou linku obrátili sousedé 
s oznámením, že v bytě dochá-
zí pravděpodobně k nějakému 
napadání.

Policisté z obvodního oddělení 
společně s kolegy z oddělení hlíd-
kové služby byli během několika 
minut na místě. „Dveře do bytu 
otevřel policistům mladý muž a už 
v té chvíli byl zevnitř slyšet hyste-
rický ženský hlas. Jakmile 22letá 
žena uviděla policisty, otevřela 
okno v ložnici, sedla si na parapet 
a hrozila, že vyskočí a zabije se,“ 
popisuje dramtické okamžiky 
policejní mluvčí Daniel Vítek. 
Vzhledem ke tmě v místnosti 
a vzdálenosti, v jaké od ženy poli-
cisté v té chvíli byli, jí v jejím činu 
nebylo možné zabránit. Zatímco 
jedna policejní hlídka volala na 
místo záchranku, hasiče a vyjed-
navače, policisté z obvodního od-
dělení se s ženou snažili navázat 
komunikaci a přesvědčit ji, aby 
z okna slezla. „Situace byla velice 

vypjatá, protože žena měla vy-
strčené nohy ven z okna a každý 
neopatrný pohyb mohl vést k její-
mu pádu. Více jak hodinu policisté 
přesvědčovali ženu, u které se stří-
daly psychické stavy od hysterie po 
pláč, aby z parapetu opatrně slezla 
dolů. Díky jejich trpělivosti a em-
patii se jim to nakonec podařilo. 
Mladou ženu předali do péče lé-
kařů, kteří ji převezli na vyšetření 
do nemocnice,“ uzavřel mluvčí 
Daniel Vítek. 

Poté, co byla mimo nebezpe-
čí, policisté zjistili, že mezi dru-
hy došlo k hádce kvůli tomu, že 
přítel nechal doma samotné je-
jich malé dítě, když ji šel hledat 
poté, co se nevracela domů. Celá 
hádka, při které zřejmě sehrál 
svou roli i alkohol, kterého měli 
oba v dechu kolem 1,4 promi-
le, vygradovala až do fyzického 
napadení ženy a následným vy-
hrožováním sebevraždou z její 
strany. Okolnostmi hádky, fy-
zického napadení a skutečnos-
tí, že v bytě zůstalo bez dozoru 
malé dítě, se budou policisté ve 
spolupráci s orgánem sociálně 
právní ochrany dětí i nadále za-
bývat. (sol)

Chtěla skočit z okna, 
zachránili ji policisté 

Už je to jisté: Knihovna v Repre bude

Na Šibeníku a Benediktu nová hřiště

Peníze na demolici chanovských 
paneláků městu Most přiklepli

MOST – Havarijní stav sociální-
ho zařízení v hlavním sídle mo-
steckých strážníků se konečně 
vyřeší. Během prázdnin by se 
mělo začít s jeho opravou. 

Budova městské strážnice 
v  ulici V. Majakovského není 
v nejlepší kondici. Zlobí tu totiž 
rozvody vody a sociální zaříze-
ní je v  havarijním stavu. Město 
proto chce opravu neodkladně 
a co nejrychleji vyřešit. „Než se 
do budovy městské policie v ulici 
Majakovského policisté přestěho-
vali, tak se v tomto objektu z ne-
pochopitelných důvodů neudělaly 
některé nezbytné vnitřní úpravy,“ 
komentoval stav sociálního zaří-
zení primátor Jan Paparega a do-
plnil: „Zjistilo se, že to bude po-
někud rozsáhlejší oprava. Bude se 
tu muset udělat i voda a odpady.“ 

Vnitřní část budovy se tak 
bude dávat do pořádku po eta-

pách, aby nemusel být narušen 
nebo nějak omezen provoz na 
městské policii. Předpokládané 
náklady na opravu se odhadují 
na jeden milion korun. „Bude-
me se snažit vysoutěžit zakázku 
co nejdříve to půjde, abychom 
mohli začít ještě teď v letních mě-
sících, kdy je tu přece jen klidnější 
provoz, protože jsou dovolené…“ 
míní dále primátor. V  blízké 
době se plánuje také zateplení 
budovy. Až dostane nový teplý 
plášť, měla by být kompletně 
hotová a v  pořádku. „Zateplení 
budovy městské policie plánuje-
me. Ještě ale nevíme, jak rychle 
to zvládneme, protože tu máme 
ještě nějaké nezateplené školy, 
které jsou pro nás přednější než 
zateplení městské policie. Určitě 
se na to ale v budoucnu dostane,“ 
slíbil primátor Paparega. 

(sol)

Strážníci dostanou 
nové toalety

  Bazénky u nového kulturáku nebudou.

  Do nového Repre by se měla bez problému vejít i městská knihovna.

Knihovna  v létě 
nezavírá!

Městská knihovna v Moste bude 
v průběhu letních prázdnin fungo-
vat v běžném režimu. Otevírací doba 
v červenci a srpnu zůstává stejná jako 
během roku: Po 10 – 18 hodin, Út 10 
– 18 hodin, St - zavřeno, Čt – 10, Pá 
10 – 18 hodin, So 9 – 12 hodin.
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MOST – Ústecký kraj díky štědrému daru společnosti Vršanská uhel-
ná poskytne mosteckým základním školám tři miliony korun na 
podporu technického vzdělávání. Všech jedenáct základních škol 
by tak mělo v novém školním roce dostat oblíbené stavebnice Mer-
kur. 

Stravebnice, které školy do-
stanou, souvisí s  nedostatkem 
absolventů technických, ale 
i řemeslných oborů. „Právě kvů-
li nedostatku u těchto oborů jsme 
se domluvili s  Ústeckým krajem 
a Vršanskou uhelnou, že bychom 
tímto způsobem přiblížili dětem 
mechanickou práci a logické myš-
lení. Jsme rádi, že se to podařilo,“ 
uvedl mostecký primátor Jan 
Paparega. Ten mimo jiné uvedl, 

že přestože Mostecko obsazuje 
nejvyšší příčky v nezaměstna-
nosti, v nabídce místního úřadu 
práce je paradoxně více než tři 
sta volných míst technického 
zaměření. Zájem o technické 
střední školy bohužel ale nemají 
ani žáci a studenti. Tento trend 
by se ale mohl vhodnou výukou 
a výchovou změnit. „Vršanská 
uhelná tady léta podporuje pro-
jekt Chytré hlavy a toto je cesta, 

kterou chtějí vstoupit i do základ-
ních škol. Jsme za to velice rádi. 
Ve školách budou stavebnice už 
od září,“ podotkl dále primátor 
Paparega. 

Mezi jedenáct mosteckých 
základních škol se tak rovným 
dílem na výukové stavebnice vy-
člení celkem tři miliony korun. 
Jedná se o edukativní systém 
společnosti Merkur TOYS, který 
je svým rozsahem i obsahem na 
světové úrovni a obsahuje mimo 
jiné základní stavebnice pro 
první i druhý stupeň základních 
škol různých typů a složitosti, 
speciální stavebnice pro výuku 
mechaniky, fyziky, základů elek-

třiny, magnetismu, elektroniky 
a robotiky, speciální pracovní 
stoly pro praktické vyučování 
a zájmové kroužky technického 
zaměření, laboratorní stoly pro 
výuku odborných předmětů 
apod. Systém je univerzální a lze 
ho doplňovat a rozšiřovat.

„Peníze půjdou do všech na-
šich základních škol. Každý ředi-
tel si navíc bude moci vybrat, co 
z této stavebnice konkrétně bude 
pro svou školu chtít. Nebudou 
to jen výhradně stavebnice, ale 
například i k  tomu určené pra-
covní stoly apod.,“ doplnila ještě 
náměstkyně primátora Markéta 
Stará. (sol) 

MOST – Osm z jedenácti mosteckých základních škol se zapojí do 
projektu školní inkluze. Začne již od září nového školního roku. Po-
trvá tři roky a poputuje na něj téměř třiatřicet milionů korun. 

Radní na svém posledním 
jednání odsouhlasili účast mo-
steckých základních škol v pro-
jektu Inkluze v mosteckých zá-
kladních školách aneb Lepší 
klima i v Mostě. Za tímto úče-
lem schválili smlouvu o part-
nerství města a jím zřízených 
základních škol jako nefi nanč-
ních partnerů uzavřenou se 
Vzdělávacím centrem Genesia 
v projektu operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Do projektu jsou zapojeny zá-
kladní školy v ulicích Svážná (1. 
ZŠ), U Stadionu (3. ZŠ), Václava 
Talicha (4. ZŠ), Jakuba Arbesa 
(7. ZŠ), Vítězslava Nezvala (8. 
ZŠ), Zdeňka Štěpánka (10. ZŠ), 

Obránců míru (11. ZŠ), Rozma-
rýnová (14. ZŠ). „Považujeme za 
úspěch, že těchto osm škol projekt 
získalo. Další školy, které nemoh-
ly využít tuto výzvu, jako např. 
5. ZŠ v ulici Zlatnická a další, se 
snažily jít jinou cestou a máme 
zpětnou vazbu, že své projekty 
mají také schválené. Jen ještě do-
plňují některé detaily,“ informo-
vala náměstkyně mosteckého 
primátora Markéta Stará. 

Cílem projektu je přispět k za-
vedení proinkluzivních opatření 
v mosteckých základních ško-
lách a podpořit rovný přístup 
ke vzdělávání žáků ohrožených 
školským neúspěchem, žáků ze 
socioekonomicky a kulturně 

odlišného prostředí. „Tento pro-
jekt městu ušetří peníze, protože 
si z  něho ředitelé budou moci 

zaplatit týmy, které se budou in-
kluzi věnovat. O žáky se budou 
starat koordinátoři a speciální 
pedagogové a třídy budou vyba-
veny speciálními pomůckami,“ 
komentoval úspěch škol v pro-
jektu primátor Jan Paparega. 
K  samotné inkluzi je ale spíše 
skeptický. „Pokud si toto někdo 
vymyslel, měl by na to sehnat 
fi nancování, a nikoliv, že bude-
me závislí na tom, zda-li uspě-
jeme v rámci nějakého projektu. 
Z  mého pohledu je to všechno 
ušité horkou jehlou a v  mnoha 
ohledech zbytečně uspěchané. 
Nemluvě o tom, že některé z na-
šich škol v  tomto problémovém 
regionu inkluzi dávno praktikují, 
byť tady nemáme žádné takové 
pracovníky a asistenty…,“ po-
dotkl k  inkluzi primátor Papa-
rega.  (sol)

INKLUZE: Školy dostanou na asistenty

Do výzvy se zapojilo osm 
základních škol zřizova-
ných městem Most, město 
Most (Klub národnostních 
menšin) a Oblastní chari-
ta Most, Diakonie Církve 
bratrské a Vzdělávací cen-
trum Podkrušnohoří, za-
psaný spolek. Žadatelem/
předkladatelem projektu je 
Vzdělávací centrum Gene-
sia, zapsaný spolek, město 
Most je nefi nančním part-
nerem, nestátní neziskové 
organizace jsou fi nančním 
partnerem.

Školy dostanou díky těžařům Merkur

(Pokračování ze strany 1)
Tramvaj by měla vozit cestu-

jící ale až od září. Do té doby se 
ještě musí podrobit nezbytným 
úpravám. „Vozit bude cestující 
jak v  Mostě, tak i v  Litvínově. 
Teď se na ní musí ještě zprovoz-
nit informační a odbavovací sys-
tém. Tramvaj také přelakujeme 
do fi remních barev, tedy do čer-
venožluté,“ doplnil dále David 
Jehlička.  

Reprezentativní tramvaj EVO 
1 pořizuje dopravce i z důvodu 
velmi výhodné ceny a zároveň té 
nejlepší kvality českého výrob-
ce. „Nákup nové tramvaje EVO 1 
byla pro nás mimořádná a velmi 
výhodná nabídka. Tramvaj jsme 
nakoupili z  peněz, které jsme 
měli vyčleněné na opravu jedné 
z  tramvají typu T3. Cena této 
nové tramvaje byla srovnatelná 
s  přebudováním a modernizací 
té staré,“ uvedl ředitel Doprav-
ního podniku měst Mostu a Lit-
vínova Daniel Dunovský.     

Autobusy: První 
várka jde do 
provozu

Dopravní podnik pořídil 
s  novou tramvají také pět no-
vých autobusů. „Dopravní pod-
nik uzavřel smlouvu celkem na 
nákup 15 autobusů, přičemž do-
dávka prvních pěti se uskutečnila 
právě nyní. Dalších pět by k nám 
mělo přicestovat v  roce příštím, 
a v roce 2018 pak dorazí posled-
ních pět z  této várky,“ informo-
val dále dopravně technický ná-
městek David Jehlička. Prvních 
pět autobusů, které jsou rovněž 
komfortně zařízené, by mělo 
s cestujícími vyjet už od 1. srp-
na a jezdit budou na městských 
linkách města Mostu. Autobu-
sy pořídil dopravce z  vlastních 
prostředků. „Tímto jsou nákupy 

nových vozů dopravního pod-
niku pro letošní rok u konce. 
K tomu patří ještě dvě zcela nové 
sanitky, které jsme letos rovněž 

pořídili. V  příštích letech kro-
mě nových autobusů zvažujeme 
i nákup další nové nízkopodlažní 
tramvaje. Tam ale bude záviset 

na tom, zda se nám podaří získat 
dotační prostředky,“ uzavřel Da-
vid Jehlička. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Tramvaj s klimatizací a wifi  už dorazila

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

  Novou tramvaj si také prohlédl radní Tomáš Kubal a náměstek primátora Marek Hrvol.

  Nové autobusy jsou uvnitř velmi vkusné a pohodlné.
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Výjimeční lidé

Vždy byl jiný než ostatní 
děti. Věděl to o sobě, a tak se 
s nimi nekamarádil. Cítil se být 
výjimečný. Když dospíval, už 
věděl, proč ho společnost ji-
ných dětí nikdy netěšila. Ostat-
ní děti mu totiž nestačily. Ne-
sahaly mu ani po kotníky. On 
byl vyvolený. Cítil, 
že v jeho žilách ko-
luje jiná krev. Díval 
se na ostatní lidi 
kolem sebe a vi-
děl jen živočichy. 
V  jeho očích byli 
na úrovni jiných 
zvířat. Stejně tak 
viděl i své vlast-
ní rodiče i bratra. 
Byl přesvědčen, 
že jeho matku 
a otce vybrala ně-
jaká vyšší moc. Že 
nebyl počat jako ostatní děti. 
Nevznikl spojením dvou oby-
čejných DNA dvou obyčejných 
lidí. V  jeho žilách to jiskřilo. 
S  rodinou se rozešel hned, 
jakmile byl schopen se uživit 
sám. Nechtěl s nimi mít už nic 
společného. Věděl, že musí jíst 
a bydlet, jako všichni ostatní. 
Že potřebuje peníze. Tak si 
našel práci, která vyhovovala 
jeho smýšlení. Byl správcem 
v areálu, kde si lidé hráli na vo-
jáky a stříleli po sobě patrony 
naplněné barvou. Byli směšní, 
všichni ti, kteří si hráli na sílu 
a moc. Všichni, kteří jen dě-
lali, že dokážou zabít člověka. 
Dobře je ale sledoval. Mezi 
nimi mohl být někdo, kdo mu 
byl podobný. Kdo se jen při-
šel vybít, vyzuřit, aniž by ho 
čekaly opletačky se zákonem. 
Někdo, kdo viděl ostatní lidi 
stejně zbytečné a slabé jako on. 
Jednou konečně přišla. Dívka, 
ze které cítil stejnou krev, jako 
měl on sám. Na první pohled 
nenápadná, ne příliš hezká, 
tichá. Přišla se skupinou mla-
dých lidí, hlučných, sebevě-
domých. Všichni se hrnuli ke 
zbraním, žertovali o boji. Jen 
ona ne. Přistupovala k celé hře 
vážně. Když uchopila zbraň, 
v očích se jí objevila záře, kte-
rá ho upoutala. Tak ji poznal. 
Sledoval ji celé odpoledne. 
Nechtěl ji vystrašit. Oslovil 
ji, pozval na víno. Jmenova-
la se Zina. Setkali se jednou, 
pak znovu a znovu. Pak už se 
vídali pravidelně. Po pár týd-
nech se rozhodl, že už nazrál 
čas a začal se Zinou mluvit 
o jejich výjimečnosti. Poslou-
chala ho, hltala každé jeho 
slovo. Věřila mu. Plánoval, jak 
spolu budou mít dítě. Nadčlo-
věka, který bude vysoko nad 
ostatními lidmi. Jsou k  tomu 
předurčeni. Všichni jim musí 
jít z cesty. On se o to postará. 
Lidi nejsou nic. Každého, kdo 
se jim postaví, odstraní. Když 
Zina otěhotněla, byla to pro 
něj samozřejmost. Jen se pl-
nil jeho plán. Věděl, že to tak 
bude. Řekl Zině, že se musí 
nastěhovat k  němu. Musí se 
připravit na výchovu jejich 
dítěte. Poslechla ho. Zavřel ji 
ve svém bytě. Musí ji ochránit 
před vlivem venkovního světa. 
Ven mohla chodit jen v  jeho 
doprovodu. Jedla jen jídlo, kte-
ré on připravil a schválil. Když 
byl v práci, byla Zina zamčená 
v bytě. Nesměla s nikým mlu-
vit. Neměla telefon. Po návratu 
domů jí všechno vynahrazoval. 
Mluvil s  ní o svých plánech. 
Budou jezdit po světě a hledat 
další lidi, kteří jsou jako oni. 
Výjimečné, vyšší rasu. Spojí 
se s nimi. Budou žít na místě, 
kde se nebudou setkávat s oby-
čejnými lidmi. Zina se musí 

naučit zabíjet. Ne jen tak, na 
střelnici s barevnými kapslemi. 
Ve skutečnosti. Koupil zbra-
ně. Pistole, vojenské nože. Až 
porodí, naučí ji, jak zastřelit 
člověka, jak mu podříznout 
hrdlo, jak zamést stopy, aby je 

nikdo neodhalil. 
Naučí to i jejich 
dítě. Byl nadšený. 
Mluvil horečně 
o svých plánech. 
O lidech mluvil se 
stále větším pohr-
dáním. Ve svých 
plánech a předsta-
vách zabíjeli lidi 
jako zvířata. Zina 
se ale měnila. Jak 
se blížil termín po-
rodu, už nechtěla 
poslouchat o smrti 

a nenávisti. Zakrývala si uši při 
jeho plamenných projevech. 
Nechtěla to slyšet. Plakala, 
když ji nutil cvičit se zbraněmi. 
Prosila ho, aby žili normálně. 
Aby mohla chodit ven. Chtěla 
k lékaři. Chtěla vědět, že je její 
dítě v  pořádku. Chtěla mluvit 
i s  jinými lidmi. Setkávat se 
se ženami. Už nechtěla dál žít 
zavřená jako ve vězení v  jeho 
bytě. Nechtěl o tom ani slyšet. 
Nechápal, o čem Zina mluví. 
Když se jednou zase rozbreče-
la, že nechce nikoho zabíjet, že 
chce jen vychovávat jejich dítě, 
uvědomil si, že se v  ní spletl. 
Nebyla jako on. Byla to nor-
mální slabá holka. Nicka, které 
on dovolil nosit jeho dítě. Zna-
menalo to, že se jí musí zbavit. 
Hned, jak porodí, musí ji za-
bít. I s dítětem odjede do jiné 
země. Zinu nikdo nezná, její 
rodina ji už měsíce neviděla. 
Než ji začnou postrádat, bude 
s  dítětem dávno pryč. Všech-
ny své plány uskuteční bez ní. 
Vychová to dítě, najde ostatní 
sobě podobné. Od toho dne si 
dával na Zinu větší pozor. Dr-
žel ji doma. Když musel odejít, 
donutil Zinu sníst prášky na 
spaní. Počkal, až omámená 
usnula, pak teprve šel do práce. 
Už ji vůbec nepouštěl ven. Na-
studoval si, jak se vede domácí 
porod. Až bude dítě na světě, 
Zinu zabije. Jednou odešel do 
práce, Zina spala v pokoji. Vě-
děl, že bude spát minimálně 
devět hodin. Dával jí vysoké 
dávky prášků na spaní, aby 
měl jistotu, že se v jeho nepří-
tomnosti nebude snažit z bytu 
odejít. Když se vrátil domů, 
bylo v  bytě ticho. Pomyslel si, 
že Zina ještě spí. Byl spokojený. 
Šel do koupelny, aby si umyl 
ruce. Šramot za sebou zasle-
chl na poslední chvíli. Zvedl 
hlavu a v  zrcadle nad umyva-
dlem zahlédl pohyb. Poznal 
Zinu. Stačil se ještě z poloviny 
otočit, když na jeho hlavu do-
padla těžká kovová nádoba. 
Omráčený upadl na zem. Zině 
se ten den podařilo prášek na 
spaní vyplivnout, aniž by to 
zpozoroval. Předstírala spá-
nek. Chtěla z bytu utéct. Pak si 
to ale rozmyslela. On by ji na-
šel. Znala ho dobře. Byl to blá-
zen, kterému naletěla. Věznil ji 
v bytě a mluvil jen o zabíjení. 
Viděla ho, jak zachází se zbra-
němi. Našel by ji a nedělalo 
by mu žádný problém ji zabít. 
Musí ochránit své dítě. Přála 
si, aby mělo lepší budoucnost 
než ve věčném strachu, kdy se 
objeví jeho otec. Dívala se, jak 
se v  koupelně rozlévá tmavá 
kaluž krve. Když se muž na 
podlaze pohnul, zvedla znovu 
do výšky kovovou nádobu a vší 
silou ho udeřila do obličeje. 
 (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ KRAJ – Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní Masary-
kovy nemocnice dostala přístroj „Cought Assist“ na odsávání sekre-
tu z dýchacích cest u dětí, které nedokáží efektivně vykašlávat. 

Na takzvaného „kašlacího 
asistenta“ pro malé pacienty 
přispěla značnou částkou Nada-
ce ČEZ, která v rámci tradiční 
charitativní akce „Krása pomáhá 
dětem“ věnovala 150 tisíc korun. 
„Poděkování patří Nadaci ČEZ 
a dalším sponzorům, kteří se po-
díleli na pořízení přístroje ‚Cought 
Assist‘, ale také organizátorce tra-
diční charitativní akce ‚Krása po-
máhá dětem‘ Lence Kocmanové 
Taussigové, které se letos v rámci 
projektu podařilo ve prospěch ma-
lých pacientů shromáždit 450 tisíc 
Kč,“ informoval mluvčí Krajské 
zdravotní Jiří Vondra. 

„Jedná se o takzvaného „kaš-
lacího asistenta“, který jedno-
duchým způsobem asistované-

ho nádechu a výdechu umožní 
zlepšení odsátí hlenu z dýchacích 
cest. Používá se zejména u neu-

rologicky nemocných pacientů, 
kteří trpí svalovou slabostí a v je-
jím důsledku nedostatečnou silou 
kašle. Také u dětí napojených na 
ventilátor, které mají v řízeném 
umělém spánku sníženou schop-
nost kašlat a je nutné jim usnad-
nit odhlenění. Díky přístroji se 

snižuje doba jejich hospitalizace 
a léčení,“ vysvětlil, jak přístroj 
„Cought Assist“ na podporu 
uvolnění sekretu z dýchacích 
cest u dětí pracuje, lékař Dětské 
kliniky Fakulty zdravotnických 
studií UJEP Adam Cipra.

Do ústecké Masarykovy ne-
mocnice, jakožto tradičnímu 
příjemci daru, putovalo 350 tisíc 
korun, za které byl pořízen pří-
stroj „Cought Assist“ v hodnotě 
128 012 korun včetně DPH. Za 
zbylé peníze vedení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem 
dovybavilo dětský pavilon, je-
hož část prošla v loňském roce 
první fází zásadní rekonstrukce. 

Zbylých sto tisíc korun 
z celkové částky získalo dětské 
a dorostové oddělení teplické ne-
mocnice na dovybavení pokojů 
pro dětské pacienty s doprovo-
dem a pro novorozeneckou sta-
nici intermediární péče.  (sol)

MOST - Nejlepší čas na nákup topného uhlí je v těchto dnech. Nene-
chávejte nákup na poslední chvíli! Uhlí totiž může podražit a může 
se na něj čekat dlouho.

Po zkušenostech z loňského 
roku a tehdejší uhelné krizi to 
radí odborníci s touto komodi-
tou. Zatímco loni v říjnu a listo-
padu se čekalo na dodávky sko-
ro měsíc, v těchto dnech je zatím 

tříděné uhlí k dispozici v pod-
statě okamžitě. Severní energe-
tická navíc aktuálně poskytuje 
svým prodejcům tříděného 
uhlí cenové zvýhodnění. Od 
října však uhlí podraží. Většina 

zákazníků obvykle začíná řešit 
zásoby uhlí na zimu nejdříve na 
přelomu srpna a září. V průbě-
hu podzimu se pak zájem ještě 
zvyšuje a vzniká výrazný pře-
tlak. K tomu přispívá i narůsta-
jící poptávka ze strany nových 
majitelů moderních uhelných 
kotlů z tzv. kotlíkových dotací. 
To může opět způsobit dlouhé 

čekací lhůty v podzimních mě-
sících. Severní energetická tak 
zájemcům o nejvíce preferované 
druhy, jako např. ořech 2, dopo-
ručuje nákup paliva neodkládat 
a zásobit se už teď v létě.

Seznam hlavních prodejců 
mosteckého hnědého uhlí na-
jdete zde: http://www.sev-en.cz/
cz/uhli/prodej.html  (nov)

Muzeum dostalo 
historický trezor

MOST - Vedení společnosti DTS Vrbenský se rozhodlo věnovat 
do sbírky Oblastního muzea v Mostě historicky cenný trezor. 

Velmi cenný trezor o váze 1200 kg byl vyroben za první repub-
liky fi rmou Safesia - Družstevní závod pro výrobu ohnivzdorných 
a nedobytných pokladen Praha-Žižkov. S výjimkou svého „zroze-
ní“ prožil celý život  na Mostecku a do poslední chvíle plně sloužil 
svému účelu. Trezor se  musí nejprve zrestaurovat a  uvést do 
původního stavu. Poté významně obohatí muzejní sbírku a samo-
zřejmě bude vystaven. Podle vedení muzea není snadné takový 
předmět do sbírky získat, neboť staré trezory jsou nejen předmě-
tem zájmu sběratelů, ale často končí i ve sběrných surovinách. 
Zejména v poslední době tito pamětníci „zlatých časů“ českého 
řemesla rychle a nenávratně mizí.  (nov)

Dětská klinika dostala asistenty, 
budou hlídat dýchání dětí

Potřebujete uhlí? Nečekejte, může se prodražit!

MOST – Mostecká nemocnice 
má v poliklinice nově vybave-
nou vlastní otorinolaryngo-
logickou ambulanci. Je pro-
stornější, nově zařízená a pro 
pacienty i lépe průchodná. 

Krajská zdravotní ORL am-
bulanci přestěhovala z dosa-
vadních prostor do sousedních, 
větších prostor. Zvětšila se tak 
plocha ordinace se zázemím pro 

personál i pacienty. Umístění 
ordinace je blíže vstupu do poli-
kliniky. Náklady na tuto akci do-
sáhly sto tisíc korun, které Kraj-
ská zdravotní hradila z vlastních 
provozních prostředků.

„Jelikož naše ordinace původ-
ně sousedila s novými prostory 

a staré, původní prostory si pone-
cháme, můžeme v budoucnosti 
využít cestu pacientů k audiome-
trickému vyšetření, aniž by pro-
cházeli novou ambulancí kolem 
dalších vyšetřovaných pacientů,“ 
popsal nové výhodné uspořádá-
ní primář oddělení ORL mos-
tecké nemocnice Petr Najman.

Ordinace je vybavena no-
vým inventářem. Nové jsou 
například stoly, instrumentační 
ORL stolek, nová kuchyňská 
linka, židle a křesla. Došlo také 
k výměně podlahových krytin 
a ordinace je také nově vyma-
lována. „Pacienti jistě ocení to, 
že ordinace je blíž ke vstupu do 
polikliniky, je pro ně výhodnější 
průchod na audiometrické vy-
šetření a v neposlední řadě se 
zvýšila kultivovanost prostředí,“ 
vyjmenoval pozitiva přemístění 
ordinace primář. „Jsem rád, že 
přestěhování a modernizace naší 
ambulance je také ukázkou efek-
tivního řešení. Za zásadní zlepše-
ní ovšem považuji větší průchod-
nost pro ošetření ORL pacientů, 

kterou nyní mostecká nemocnice 
umožňuje. Především pacientům 
má toto zlepšení posloužit,“ po-

znamenal k  nové ambulanci 
také generální ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala.  (sol)

V mostecké nemocnici se otevřela
nová ORL ambulance

V roce 2015 prošlo ORL 

ambulancí mostecké 

nemocnice 3 648 

pacientů, jimž lékařští 

specialisté provedli 

celkem 6 689 vyšetření.
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V poslední době jsou bytová družstva, společenství vlastníků 
bytových jednotek a ostatní vlastníci objektů stále častěji pře-
svědčováni prodejci tepelných čerpadel a jiných způsobů lokální-
ho vytápění, aby se odpojili od centrálního zdroje tepla. Vlastní 
zdroj vytápění by měl zaručit levnější teplo a větší soběstačnost 
a nezávislost majitelů. Ředitel Severočeské teplárenské, a.s.  Petr 
Horák ale všechny před ukvapeným odpojením od centrálního 
zdroje tepla varuje. 

Tepelná čerpadla a plynové 
kotle nejsou podle vás vhod-
nou náhradou centrálního 
zdroje tepla?

Plynové kotle a tepelná čer-
padla jsou výborným zdrojem 
tepla pro nově postavené rodin-
né domy či domy s menším po-
čtem bytových jednotek. Nejsou 
ale ve většině případů vhodné 
pro vytápění původních pane-
lových domů, či domů s  více 
bytovými jednotkami. V  ta-
kovém případě je nutné nejen 

pořídit samotný zdroj, ale také 
řešit celý systém rozvodů tepla 
v domě včetně radiátorů. S od-
pojením od centrálního zdroje 
tepla je spojeno mnoho dalších 
nákladů, nejen na samotné po-
řízení nového zdroje. Ty už ale 
většinou nejsou započítány do 
předkládané ceny tepla. Dopo-
ručuji všem, aby nevěřili pouze 
informacím od fi rmy, která jim 
nový zdroj nabízí. Měli by si ko-
nečnou cenu a „výhodnost“ své-
ho kroku nechat potvrdit nezá-

vislým energetickým auditorem. 
Ten jim spočítá nejen skutečné 
náklady na počáteční investici, 
ale i související provozní ná-
klady. Odpojení od centrálního 
zdroje tepla je totiž vzhledem 
k  složitým právním otázkám 
krok nevratný, a je proto dobré 
mít jistotu. 

S jakými dalšími náklady je 
nutné počítat?

Do ceny tepla se musí zapo-
čítat nejen palivové náklady, 
tedy cena plynu v případě tepel-
ných čerpadel elektrické energie 
a cena nového zdroje, ale také 
náklady na údržbu, v  případě 
větších domů na administrativu 
pro správce, fi nanční rezervu 
pro obnovu zdroje a v  případě 
tepelného čerpadla také nákla-
dy na doplňkový zdroj tepla. 
Bude nutné pořídit nový jistič, 
zaplatit pravidelné kontroly, re-
vize.  Při odpojení od centrál-
ního zdroje tepla je také nutné 
počítat s  náklady na odstraně-
ní rozvodů tepla na cizím po-
zemku. Ztrácí se totiž nárok na 
věcné břemeno a rozvody teplé 
vody je nutné z cizího pozemku 
odstranit. Náklady podle ener-
getického zákona hradí ten, kdo 
odpojení od centrálního zdroje 
vyvolal. Nejedná se přitom o ne-
zanedbatelné částky. Je nutné 
odkrýt zem, odstranit rozvody 
a uvést povrch do původního 
stavu. V některých případech si 
zájemci o odpojení mohou roz-
vody za odhadní cenu odkoupit, 
pak jsou ale odpovědni za jejich 
budoucí stav. Likvidace havárie 
topného kanálu, který se neu-
držovaný časem může propad-
nout, také není lacinou záleži-
tostí. To vše cenu tepla zvyšuje, 
jsou to ale položky nezbytné. 
Výhodnost vlastního zdroje se 
pak náhle ztrácí. Zůstává pou-
ze starost o jeho údržbu a zátěž 

při přepojování z  centrálního 
zdroje. 

Argumentem pro odpojení 
od centrálního zdroje tepla 
bývá často získání nezávislosti 
na monopolu. Tento argument 
vyvrátit asi nelze?

Severočeská teplárenská spo-
lečnost dodává teplo do Mostu 
a Litvínova už více než čtyřicet 
let. Odpojením od centrálního 
zdroje tepla se ale lidé stávají 
závislí na jiných monopolech, 
na dodávkách plynu a elektric-
ké energie. Samozřejmě niko-
mu nechceme a ani nemůže-
me v  odpojení bránit, pouze 
nechceme, aby naši dlouholetí 
zákazníci naletěli na nevýhod-
né nabídky a rozhodovali se na 
základě neúplných informací. 
Navíc naše teplo není drahé, jak 
argumentují prodejci lokálních 
zdrojů tepla. Roky se pohybuje-

me pod celostátním průměrem 
tepla z  centrálních zdrojů a do 
budoucna na tom nehodláme 
nic měnit. 

Stejně, jako lokální zdroj 
tepla, i vaše zařízení si žádá ná-
kladné investice a opravy. Vlá-
da také rozhodla o útlumu těž-
by hnědého uhlí, které pro své 
zdroje využíváte jako palivo. 
Jakou budoucnost má z tohoto 
pohledu centrální vytápění na 
Mostecku? 

To, že využíváme místní zdroj 
paliva, hnědé uhlí, snižuje cenu 
tepla. Také nejsme závislí na 
cizích zdrojích, jako v  případě 
plynu či ropy. Zatím tento zdroj 
není ohrožen. Naše výhoda ale 
je, že můžeme teplo vyrábět z ja-
kéhokoliv paliva, černého uhlí, 
plynu nebo například energetic-
kým využíváním komunálních 
odpadů. Do budoucna je stále 
možné s  centrálním zdrojem 
tepla počítat. Naše společnost 

do obnovy zařízení každoročně 
investuje řádově stovky miliónů 
korun. Díky tomu je Teplárna 
Komořany dlouhodobě stabil-
ním zdrojem tepelné energie, 

bez prudkých výkyvů v dodáv-
kách a systém centrálního zdro-
je tepla moderním, bezpečným 
a ekologickým způsobem zajiš-
tění tepelné pohody. Počítáme 
s tím, že budeme teplo dodávat 
další desítky let.

V  investicích pokračujete 
i v letošním roce?

Jen za předchozí dva roky 
vložila teplárna více než dvě stě 
dvacet miliónů korun do roz-
voje a modernizace tepelných 
sítí a do obnovy a modernizace 
kotelny a strojovny. Skoro tři sta 
miliónů korun bylo použito na 
údržbu, například na zvýšení 
spolehlivosti kotlů. V  letošním 
roce investujeme do moderni-
zace horkovodů i samotného 
zdroje sto sedmdesát miliónů 
korun, na údržbu počítáme 
s  částkou sto osm miliónů ko-
run. V minulých letech jsme re-

konstruovali ty nejstarší čtyřice-
tileté rozvody. Nyní se snažíme 
předběhnout čas a rekonstruu-
jeme rozvody, které se tomuto 
stáří pomalu přibližují. Díky 

investicím do rozvodů se nám 
podařilo síť stabilizovat a za po-
slední roky došlo pouze k mini-
málním poruchám s důsledkem 
odstávky tepla. V letošním roce 
také investujeme do nového 
transformátoru, výměny řídicí-
ho systému kotlů a moderního 
zařízení na odvod popílku. 

O své zařízení pečujete, co 
když se ale porouchá rozvod 
tepla přímo v  bytovém domě, 
který už Severočeské tepláren-
ské nepatří?

 Naším záměrem je starat 
se o zákazníky až k  radiáto-
ru. V  blízké budoucnosti by-
chom chtěli našim zákazní-
kům nabídnout další služby. 
Máme zkušené zaměstnance, 
kteří mohou poskytnout radu 
i pomoc. V  případě problému 
s  dodávkou tepla, který není 
na našem zařízení, vyjede naše 
pohotovost, vyhodnotí závadu 
a zcela zdarma zkontroluje také 
zařízení v  domě. Jsme samo-
zřejmě schopni také poruchu 
opravit, případně opravu za-
jistit. To už ale záleží pouze na 

přání majitele zařízení. Opravu 
si může podle svého uvážení 
objednat u nás, ale také u jiné-
ho dodavatele. Ani v  takovém 
případě ale za prvotní kontrolu 
a vyhodnocení poruchy nebude 
nic platit.  

Zmínil jste možnost ener-
getického využití odpadu. Jak 
daleko jste s realizací „spalov-
ny“ odpadu?

V  současné době máme 
všechny potřebné povolovací 
dokumenty ke stavbě včetně sta-
vebního povolení. Stavbu jsme 
zahájili v  roce 2014 příprav-
nými pracemi a pokračujeme 
realizací menších inženýrských 
a stavebních objektů.  Ve chvíli, 
kdy se změní zákon o odpadech 
a energetické využití odpadů se 
do budoucna pro obyvatele sta-
ne ekonomicky výhodnější, než 
jeho ukládání, můžeme začít 
stavět. Zařízení jsme schopni od 
toho okamžiku uvést do provo-
zu do tří let.

Nebude spalovna odpadu 
ekologickou zátěží pro region?

Emisní limity pro spalovnu 
odpadů jsou mnohem přísněj-
ší než v případě spalování uhlí. 
Spalovat se bude směsný komu-
nální odpad, ten z  černých po-
pelnic. Tedy žádné nebezpečné 
složky odpadu, které lidé sami 
do popelnic nevyhodí. Navíc 
po spálení směsného odpadu 
jsme schopni rychle a efektivně 
z  popílku vytřídit zbytky ne-
spálených kovů. Spalovna bude 
mít také zařízení, které zachytí 
případné složky nebezpečného 
odpadu, které by se ve směsném 
odpadu nedbalostí lidí objevily. 
Popílek je možné využít napří-
klad ve stavebnictví. Spalování 
odpadu je mnohem šetrnější 
způsob likvidace odpadu než 
jeho skládkování. Může se 
v  budoucnosti stát významnou 
součástí výroby tepla pro Most 
a Litvínov. 

Děkuji za rozhovor 
Eva MAŘÍKOVÁ

S Petrem Horákem 
o výhodách centrálního

vytápění a budoucnosti tepla z Komořan

Než se rozhodnete pro jiný zdroj tepla, 
měli byste vědět...

Co všechno zahrnuje cena tepelné energie?
Pro porovnání ekonomické výhodnosti jiného zdroje vytápě-

ní je vhodné porovnávat veškeré předpokládané náklady vůči 
ceně tepelné energie z centrálního zásobování teplem. Vyhne-
te se tak nepříjemnému zjištění, že je potřeba uhradit nemalé 
náklady spojené se zajištěním tepelné pohody, se kterými jste 
nepočítali. Cena tepelné energie z centralizovaného zásobování 
teplem totiž v sobě zahrnuje veškeré náklady na výrobu a distri-
buci tepelné energie až do vašeho objektu. Tedy kromě nákladů 
na nákup paliva také nákup elektrické energie pro zajištění výro-
by a distribuce tepelné energie, nákup vody od Povodí Ohře, a.s. 
a SČVaK, a.s., náklady na opravu a udržování, náklady na mzdy 
a zákonné pojištění zaměstnanců, náklady na odpisy zařízení 
a náklady na zajištění všech souvisejících služeb, jako jsou do-
prava, ostraha, IT technika, pojištění, účetnictví atd. Co všech-
no může a nebo naopak musí obsahovat cena tepelné energie, 
stanovuje Energetický regulační úřad a jeho cenové věstníky 
jsou závazné nejen pro výrobce a distributory centralizovaného 
zásobování tepelné energie, ale i pro majitele objektů s vlastním 
zdrojem vytápění, tedy i pro jednotlivá bytová družstva či spole-
čenství vlastníků bytových jednotek.

Jaké služby jsou zahrnuty v ceně tepelné energie?
S dodávkami tepelné energie ze soustavy centralizovaného 

zásobování teplem jsou automaticky spojené i poskytované služ-
by, které jsou součástí ceny tepelné energie. Jedná se zejména 
o dispečink s nepřetržitým provozem, bezplatná telefonní linka 
pro hlášení poruch, nonstop pohotovostní služba, držení ha-
varijních zásob náhradních dílů, rychlé řešení havárií, dálkový 
monitoring tepelného zařízení, provádění pravidelných kontrol 
a revizí, odpovědnost za kvalitu včetně zajištění bezpečné a ne-
přetržité dodávky tepelné energie a jiné. Nejsou-li tyto služby 
součástí nabídky na jiný zdroj vytápění, pak o tyto služby buď 
přijdete, nebo je budete muset zajistit vlastními silami či exter-
ními službami, což bude mít opět dopad do celkových nákladů 
na pořízení jiného zdroje vytápění.

Je tento druh vytápění vhodný pro náš dům?
Bytové domy v našem regionu byly projektovány na určité pa-

rametry (např. dimenze potrubí, velikost radiátorů apod.), které 
byly nastaveny na systém centralizovaného zásobování teplem. 
Zdroj v Teplárně Komořany je kapacitně schopen zajistit dosta-
tečné množství tepla i při velmi nízkých klimatických teplotách. 
Zvažujete-li instalaci tepelného čerpadla, není toto z ekonomic-
kých důvodů běžně dimenzováno na plný požadovaný výkon, 
ale je doplněno tzv. bivalentním (doplňkovým) zdrojem tepla, 
nejčastěji plynovým nebo elektrickým kotlem. Při provozu ta-
kového systému pak dojde při určitých klimatických podmín-
kách k situaci, kdy tepelné čerpadlo již nebude zvládat zásobo-
vat daný objekt tepelnou energií a bude odstaveno z provozu 
a jediným zdrojem tepelné energie se stane onen bivalentní ply-
nový nebo elektrický kotel. Záleží, jak je vše dobře naprojekto-
váno a při kterých klimatických teplotách dojde k tomuto jevu. 
Jinak může dojít k situaci, že většinu zimní sezóny bude objekt 
topit na bivalentní zdroj a vlastní drahé tepelné čerpadlo pojede 
jen přes léto. Od toho se odvíjí celá ekonomika provozu tepel-
ného čerpadla. Dalším kritickým bodem u tepelných čerpadel 
je maximální výstupní teplota, kterou jsou schopny vyrobit. 
Dnes běžná tepelná čerpadla udávají až 65°C výstupní teploty. 
Nicméně přední výrobci při osobních konzultacích připouštějí 
u těchto čerpadel běžný provoz do 50°C, jinak dochází k nad-
měrnému opotřebení čerpadla a nutné jejich častější výměny. 
Výstupní teplota z tepelného čerpadla do 50°C pro vytápění 
soustavy, která je projektovaná na teplotu do 90°C, může být bez 
důkladného výpočtu projektantem vysokým hazardem ohledně 
zajištění tepelné potřeby zásobovaného objektu.

  Ředitel Severočeské teplárenské, a.s. Ing. Petr Horák.
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V letošním roce United Ener-
gy vyhlásila dvě kola přijímání 
žádostí organizací a škol regi-
onu o sponzorský příspěvek. 
V  prvním kole se sešlo 27 při-
hlášek od 22 organizací, z  toho 
11 z  oblasti sportu a volného 
času, 8 z  oblasti vzdělávání, 4 
z  oblasti kultury, 1 ze zdravot-
nictví a 2 z oblasti sociální. Je-
den projekt se týkal ochrany 
životního prostředí. V  druhém 
kole žádostí o dary a sponzoring 
vyhlášeném společností United 
Energy v letošním roce se sešlo 
celkem 22 projektů, z toho 10 se 
týkalo sportu, 6 volnočasových 
aktivit, 3 sociální oblasti, 2 kul-
tury a 1 zdravotnictví. Nejvíce 
žádostí zaslaly subjekty z  Mos-
tu a Litvínova (17), žádaly však 
i organizace z Chomutova, Hory 
Sv. Kateřiny, Háje u Duchcova 
a Skršína.

V  prvním kole 11. února 
letošního roku vybrala komo-
řanská teplárna třináct nejzají-
mavějších projektů, mezi které 
rozdělila 375  000 korun. Ve 
druhém kole se United Energy 
rozhodla podpořit 7 projektů za 
téměř 195 000 korun. Celkem 
letos podpořila komořanská 
teplárna v  1. a 2. kole žádos-
tí o sponzorský příspěvek 20 
projektů částkou přesahující 
569 000 korun.

Mezi organizacemi, které ob-
drží fi nanční příspěvek od tep-
lárenské společnosti ve druhém 
kole je například Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých ČR, kte-
rá na pořízení schodišťové se-
dačky pro klienty s handicapem 
převezme částku ve výši 40 tisíc 
korun, dále město Most, jemuž 
United Energy věnuje 70  000 
korun na projekt vybudování 
ojedinělého lesního okruhu 
pro běžce, turisty i cyklisty na 
kopci Ressl, konkrétně na geo-
metrické zaměření trasy, proře-
závky a terénní úpravy křížení 
stezky s horkovodem.  Radovat 
se z  příspěvku ve výši 20  000 
korun na pořízení mobilních 
košů může i Basketbalový klub 
Baník Most a z  částky 30  000 
korun Volejbalový klub Che-
mopetrol, který si za ně pořídí 
sportovní pomůcky a obleče-
ní pro své svěřence. Podporu 
získá rovněž Cyklistický klub 
Litvínov, Městská knihovna 

v  Mostě a Sdružení mládeže 
pro stolní hokej.

United Energy 
podpořila ojedinělý 
lesní okruh pro 
běžce

Otcem myšlenky na vybudo-
vání mimořádného okruhu na 
mosteckém Resslu je Pavel Vo-
pravil. 

Jak vás napadlo vybudovat 
běžecký okruh na Resslu?

Ten nápad mi ležel v hlavě del-
ší dobu. Pokaždé, když jsem bě-
hal křížem krážem lesem na 
Resslu, po cestách a stezkách na-
horu a dolů, uvažoval jsem, jaké 
by to asi bylo mít možnost běžet 

po okruhu, dost dlouhém na to, 
aby se člověk dostal do tempa, 
do klidu, do pohody a jen běžel, 
nemusel se rozhodovat, kterou 
cestou se dát, nemusel počítat 
uběhlá kolečka… A taky nemu-
sel do kopce a z kopce, což moje 
bolavá kolena rychle poznají. Je 
opravdu rozdíl, kde člověk běhá, 
po jakém povrchu a v jakém pro-
středí. A tady máme les s rozlo-
hou přes 450 ha přímo na okraji 
města. A tak jsem se vydal hle-
dat tu ideální vodorovnou trasu. 
Nejprve na mapě a pak s GPS 
v ruce i v terénu.  Teoreticky na 

papíře už existuje. A v terénu 
je taky ověřena.  Stačí jen tro-
chu upravit místy bujný porost, 
„párkrát kopnout krumpáčem“, 
dvakrát podlézt  horkovodní po-
trubí a základ trasy bude hotov.

Jak dlouhý nový okruh 
bude?

Okruh bude dlouhý 10 001 m. 
Paradoxně je okruh po vrstevni-
ci 382 m n. m delší, než vnější 
obvod samotného vrchu Ressl. 

Okruh už má svůj název. Jak 
jste ho nazval a kde se název 
vzal?

Líbilo se nám spojení 
slov GreenRunner. Ta dvě slova 
celkem vystihují, o co jde. Běh 
v lese, v přírodě, v zeleni. Navíc 
k  tomuto jménu máme vztah 
i jako rodina. Je to jméno, které 

používal můj syn v  počítačo-
vých hrách.

Za podpory United Energy 
nyní město Most stezku zaměří 
a provede prořezávky a terénní 
úpravy křížení s horkovodem. 
Jak se bude stezka budovat 
dál?

Dál už je to o ryze ruční prá-
ci. O rýčích a krumpáčích. Vě-
řím, že se podaří zorganizovat 
skupinu dobrovolníků, běžců, 
cyklistů, kteří se budou chtít 
na vybudování okruhu podílet. 
Samotná stezka by měla vypa-
dat obdobně, jako stávajíc lesní 

Severočeská teplárenská má nový web
V  rámci zkvalitnění zákaznických služeb spustila společnost Severočeská teplárenská k  30. 6. 

2016 nové webové stránky (www.setep.cz). Nový web přináší zcela odlišné moderní grafi cké pojetí, 
responzivní design, přizpůsobuje svůj vzhled při zobrazení na mobilech či tabletech. Zákazníci zís-
kají větší uživatelský komfort.

Nové webové stránky přináší přehlednou strukturu pro lepší orientaci. Návštěvníci stánek se 
zde dozvědí veškeré informace týkající se prodeje tepla i o dalších poskytovaných službách. Získají 
přehled o provozu společnosti, dostanou odpovědi na nejčastější dotazy. Novinkou je rovněž zob-
razení poruch a odstávek na mapovém podkladu. Komplexní informace pro odběratele byla jednou 
z priorit. Věříme, že nový web zákazníky zaujme.

United Energy
podporuje region

  Destinační agentura Krušné hory vyhlásila za podpory United Energy fotografi ckou soutěž  Krušné hory 
očima dětí. „United Energy podporuje rozvoj turistického ruchu v regionu opakovaně. Děti vidí svět kolem 
sebe jinýma očima než dospělí. Na jejich fotografi ích budou Krušné hory tak, jak je chceme nabídnout 
dětem z  jiných regionů. Díky teplárenské společnosti máme šanci předvést náš region v  těch nejlepších 
barvách dětského světa,“ říká k soutěži ředitelka destinační agentury Eva Maříková. 

  Moderní design, přehlednější struktura, více informací – to jsou zásadní změny nového webu

stezky se šířkou do 1 m a bude 
budována tak, aby nenarušovala 
stávající přírodní ráz krajiny. 

Kdyby se nápad s  okruhem 
mezi lidmi ujal a našli by se 
další sponzoři, co máte ještě 
v záloze?

Okruh se dá samozřejmě dál 
upravovat, šperkovat. Je třeba 
provést samotné zemní práce, 
vyřešit značení, informační ta-
bule, případně po trase okruhu 
doplnit místa pro cvičení v pří-
rodě. Máme myšlenku napří-
klad na unikátní lanový most 
přes rokli, vedoucí od amfi te-
átru ve výšce až dvacet metrů 
nad terénem. To by mohlo být 
pro turisty velké lákadlo. Zatím 
se ale držíme při zemi. 

Cyklistický klub 
Litvínov chystá sérii 
dětských závodů

United Energy podpořila ve 
druhém kole také Cyklistic-
ký klub Litvínov. Děti z  Mostu 
a Litvínova se tak mohou pustit 
do závodění. O klubu a historii 
závodů vyprávěla místopřed-
sedkyně klubu Dana Roudová.

Na jaké závody podporu 
teplárny použijete?

Jedná se o každoroční seri-
ál tří závodů pro děti z  Mostu 
a Litvínova. Nejmenším závod-
níkům jsou tři roky. Letos se 
jede v  Litvínově kolem Koldo-
mu.

Jedná se o tradiční akci lit-
vínovských cyklistů, nebo je to 
letošní novinka?

Série dětských závodů je už 
tradiční akcí litvínovských cyk-
listů. Nejprve patnáct ročníků 
pořádal můj otec. Pak jsem to 
po něm převzala já a dělám už 
pátý ročník. 

Jaká je další činnost Cyklis-
tického klubu Litvínov?

Jsme sportovní oddíl, který 
v  současné době sdružuje dva-
cet dětí z Mostu i Litvínova. Na-
ším cílem je vést děti ke sportu. 
Cyklistiku považuji za jeden 
z nejhezčích sportů, při kterém 
děti poznávají krajinu a tráví 
čas na čerstvém vzduchu. Dva-
krát týdně pořádáme vyjížďky 
po okolí. Děti rozdělím podle 
věku a výkonnosti do tří skupin 
a jezdíme s nimi především po 
lesních stezkách. Snažíme se 
vyhýbat městu a silnicím. Díky 
podpoře sponzorů, tedy i Uni-
ted Energy, se nám daří stále 
více dětí přesvědčit o tom, že cy-
klistika je skvělý způsob trávení 
volného času.   (pur)

V únoru sponzorský dar United 

Energy potěšil školy i organizace 

– ohlédnutí v obrazech

Z fi nančního příspěvku se tak již nyní může radovat napří-
klad ZŠ Zahradní v Chomutově, která obdržela 50 tisíc korun 
na pořízení synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů 
využívaných ve výuce.

SOŠ energetická a stavební v Chomutově věnovala United 
Energy 37 tisíc korun na organizaci Mezinárodní přehlídky 
odborných dovedností žáků elektrotechnických škol v ČR a na 
organizaci soutěže v požárním útoku.

Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří z částky 
45 000 korun upravila zahradu u dvojdomku, který jako chrá-
něné bydlení slouží klientům sociálních služeb. „United Ener-
gy patří k našim stálým partnerům, pomáhají nám už řadu let 
a my jsme za to samozřejmě vděční,“ říká jednatel společnosti 
Milan Konečný.
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LITVÍNOV – Radniční sklípek v  Litvínově defi nitivně končí. Město 
objekt plánuje prodat i s  prostory galerie, která patřila v  regionu 
k těm nejhezčím.

Dům, v  jehož horním patře 
je městská galerie a v  přízemí 
prostory pro restauraci, chátrá. 
Město nemělo opakovaně šťast-
nou ruku na nájemce restau-
race, která je nyní už několik 
měsíců zavřená. O restauraci 
ztratili hosté zájem, přestože 
nabízí příjemné prostředí ven-
kovní zahrady v  centru města. 
Galerie v  horním patře tak zů-
stala otevřená nad opuštěným 
prostorem přízemí, což jejímu 
provozu nijak nesvědčí. „Dům 
chátrá, protože ho nikdo nevyu-
žívá. Omezený provoz galerie na 
to nestačí,“ potvrdil místosta-
rosta města Milan Šťovíček. 
Dlouhé měsíce hledalo město 
nového nájemce pro restauraci, 
ale nepodařilo se. „Trhá nám to 
srdce, ale není jiná možnost, než 
dům prodat i s  galerií. Rádi by-
chom samozřejmě, aby byla bu-
dova využita vzhledem k  jejímu 
historickému charakteru. O tom 
ale rozhodne až nový vlastník,“ 

doplnil Milan Šťovíček. Rad-
niční sklípek je barokní budo-
va bývalé litvínovské radnice. 

Patří k nejstarším dochovaným 
stavbám v Litvínově. Je zapsána 
ve státním seznamu památek. 
Od roku 1947 zde bylo umístě-
no městské muzeum. Zájemce 
o koupi bude jistě také zajímat, 
že v  budově údajně straší duše 

těch, kteří byli během soudu na 
radnici v osmnáctém století od-
souzeni. Po budově také bloudí 
stíny dávno mrtvých dětí ze si-
rotčince, který původně na mís-
tě zbudované radnice stával. 

(pur)

LITVÍNOV – Letos bez plánovaného rekordu, ale zato s dobročinným 
podtextem. Takové budou Svatomichaelské slavnosti v  Litvínově. 
Hlavním lákadlem bude koncert Báry Polákové, tradiční jarmark 
a koncerty vážné hudby v kostele svatého Michaela archanděla.

Svatomichaelská slavnost 
se řadí mezi tři hlavní kultur-
ní akce ve městě. Každoročně 
je připomínán svátek patrona 
města svatého Michaela arch-
anděla. „Oslavy mají světský 
i duchovní charakter a probíhají 

v několika dnech a na různých 
místech. V kostele, který je za-
svěcen sv. Michaelu archandělovi 
se koná mše svatá, koncert vážné 
hudby. Náměstí patří tradičnímu 
staročeskému jarmarku a celo-
dennímu programu, v městské 
Galerii Radniční sklípek probíhá 
výstava. Program slavností je 
postaven tak, aby zaujal všechny 
věkové kategorie, a umožní vy-
stoupení litvínovských souborů,“ 
prozradila Dáša Wohanková 
z  propagace města, která má 
program slavnosti na svědomí. 
Každoročně se také během slav-

nosti Litínovští pokouší o re-
kord. Někdy je to počet zvonků, 
jindy maket kostela. „Letos se 
žádný rekord lámat nebude. Roz-
hodli jsme se v  rámci slavnosti 
podpořit ženy z patchworkového 
klubu Litvínov. Ty ušily polštář-
ky pro děti z motolské onkologie. 
Nemocnice ale potřebuje tako-
vých polštářků víc. Vyzýváme 
proto obyvatele Litvínova, aby se 
k aktivitě patchworkářek připoji-
li,“ říká starostka města Kamila 
Bláhová. Ušité veselé polštářky 
se vybírají od 19. do 25. září 
v Informačním centru Litvínov 
v zámku Valdštejnů. Polštář-
ky budou v rámci slavností 28. 
a 29. září vystaveny v zámku, 
poté za občany města předány 
občanskému sdružení DONOR 

při Fakultní nemocnici Motol 
KDHO. „První várku polštářků 
jsme už předali. Kromě polštářků 
mají v motolské nemocnici zájem 
také o veselé pytlíčky na kuličky 
a malé lehké batůžky, ve kterých 
by mohli malí pacienti přenášet 
své cvičební úbory při cestě na 
rehabilitaci. Návody uveřejníme 
na webových stránkách měs-
ta,“ doplnila Dáša Wohanková. 
Slavnost začíná 22. září besedou 
s Václavem Marhoulem v Ga-
lerii Radniční sklípek a končí 
v neděli 2. října v kostele sv. 
Michaela archanděla poutní 
mší svatou. Celkové náklady na 
slavnost činí 271 000 Kč a spon-
zorsky ji podpořila mimo jiné 
i United Energy, a. s.  

(pur) 

LITVÍNOV – V Litvínově je už opět vše tak, jak má být. Zástupci měs-
ta mohou gratulovat seniorům k životním událostem, aniž by si o to 
museli oslavenci sami říkat. Změnil se totiž zákon, který až dosud 
městům bránil životní jubilea svých občanů v registru obyvatel vy-
hledávat.

Devadesátiletou babičku 
mohou od července překva-
pit s dárkem a gratulací kromě 
jejích blízkých a přátel také 
zástupci města, aniž by je na 
jubileum upozornila rodina 
oslavenkyně. Dosavadní poně-
kud nesmyslná praxe se změ-
nila. Až dosud nikdo z  města 
nesměl nahlédnout do registru 
obyvatel jen proto, aby zjistil, 

který občan slaví významné 
narozeniny. Senioři se proto ve 
většině případů návštěvy z měs-
ta nedočkali. Zákon se ale změ-
nil. Rada města Litvínova proto 
schválila Pravidla pro oceňová-
ní významných životních udá-
lostí občanů města Litvínova. 
„Ta opravňují odbor sociálních 
věcí a školství městského úřa-
du k čerpání příslušných údajů 

ze základního registru obyva-
tel a z informačního systému 
evidence obyvatel pro potřeby 
zajištění gratulací občanům 
města Litvínova k významným 
životním jubileím. Město podle 
pravidel stanovuje významnými 
životními jubilei věk 80, 85, 90, 
95, 100 let a více. Jubilant uvede-
ný v základním registru obyvatel 
obdrží gratulaci, květinu a věcný 
dar,“ uvedla starostka Kamila 
Bláhová. Nově narozené děti 
budou i nadále vítány na zákla-
dě výzvy ze strany města a při-
hlášení se rodičů na příslušném 
odboru městského úřadu.  (pur)

Litvínovská galerie je na prodej!

Svatomichaelky v dobročinném duchu

A může se gratulovat!

  Hlavním lákadlem letošní Svatomichaelské slavnosti bude koncert Báry Polákové. Chybět ale nebude ani 
tradiční jarmark.

  Radniční sklípek je na prodej i s městskou galerií, kde se každoročně konala výstava vánočních stromků.

LITVÍNOV – Politické hnutí Sta-
rostové a nezávislí ofi ciálně 
zahájilo svou kampaň do voleb 
do Senátu. Poněkud netradičně, 
v historické tramvaji předsta-
vilo svého kandidáta na křeslo 
senátora, primáře dětského 
oddělení mostecké nemocnice 
Jiřího Biolka.

Volebním mottem  Jiří Biol-
ka je „Zdravé, silné a bezpeč-
né Mostecko“. Jako lékař chce 
v Senátu prosadit například 
novelu zákona o vzdělávání 
lékařů a zdravotních sester 
a rovněž se hodlá zaměřit na 
oblast dodržování lidských 
práv a svobod. „Stále více mě 
trápí, že dochází k porušování 
lidských práv,“ říká kandidát 
a dodává další priority své 

kandidatury: Zlepšení zdra-
votnictví, zvláště  mosteckého 
a  omezení všeobecně narůs-
tající a přebujelé demokracie. 
V případě svého zvolení se 
hodlá ještě nějaký čas věnovat 
mosteckému primariátu a poté 
předat žezlo svému nástupci. 
Jiřího Biolka přijel do historic-
ké tramvaje podpořit také lídr 
kandidátky pro krajské volby, 
starosta obce Malé Žernoseky 
Petr Liška a poslanec Evrop-
ského parlamentu Stanislav 
Polčák. „Úkolem senátora je 
mimo jiné i otevírat dveře a za-
stupovat zájmy regionu. Měl by 
to být člověk, který má v regio-
nu reputaci a je vážený a to pan 
Jiří Biolek bezesporu je,“ shodli 
se oba politici. (ina)

  Interiér historické tramvaje k zahájení kampaně zvolilo hnutí STAN 
záměrně. Symbolicky tak chtělo podpořit zachování tramvajové tratě 
mezi Mostem a Litvínovem. Zleva Jiří Biolek, Milan Šťovíček a Vlastimil 
Doležal.

STAN představil 
kandidáta do Senátu
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LITVÍNOV – Architektonická soutěž na nový most na Podkrušnohor-
ské ulici vyjde město jen na odměnách porotcům a soutěžícím na 
jeden milión korun. Vyhlášena bude na konci srpna. Soutěžící své 
návrhy musí předložit do 22. listopadu.

O konání architektonické 
soutěže na projekt Most PKH – 
Mezibořská rozhodlo Zastupi-
telstvo města Litvínova. Odbor 
investic a regionálního rozvoje 
ve spolupráci se zástupcem 
České komory architektů zpra-
coval soutěžní podmínky pro 
konání soutěže. Ustavující za-

sedání poroty proběhlo 15. čer-
vence. Po schválení podmínek 
ze strany města a ČKA může 
být soutěž vyhlášena. K  pod-
mínkám soutěže se koná jed-
nání zastupitelstva města v mi-
mořádném termínu. Soutěž by 
měla být vyhlášena 29. srpna. 
Do 22. listopadu musí soutěžící 

odevzdat své návrhy. Se všemi 
návrhy včetně toho vítězného 
se veřejnost seznámí na výstavě 
9. prosince. „Výstavu umístíme 
do zámku Valdštejnů. Bude se 
jednat o komentovanou prezen-
taci výsledků architektonické 
soutěže,“ vysvětlila starostka 
města Kamila Bláhová. V sou-
vislosti s vyhlášením soutěže 
byly vyčísleny náklady na ko-
nání soutěže, na odměny sou-
těžícím a odměny porotcům. 
„V rozpočtu města na rok 2016 

je proto nutné vyčlenit fi nanční 
prostředky zhruba jeden milión 
korun, v rozpočtu 2017 je nutné 
alokovat fi nanční prostředky na 
realizaci projektové dokumenta-
ce. Částka bude dohodnuta po 
ukončení architektonické sou-
těže s vítězem soutěže v rámci 
jednacího řízení. Následně na 
realizaci stavby. Náklady budou 
specifi kovány v rámci projektové 
dokumentace, pravděpodobně 
pro rozpočet 2018,“ doplnila 
starostka města. (pur)

LITVÍNOV - Strážníci Městské policie Litvínov a asistentky prevence 
kriminality se během preventivní akce v areálu Nové Záluží zaměři-
li na cyklisty i ostatní sportovce. Zajímali se především o povinnou 
výbavu kola a dodržování návštěvního řádu. 

„Během prázdnin takové akce 
opakujeme. Cílem je bezpečí 
sportovců a návštěvníků areálu. 
Mluvíme s lidmi o tom, co jim 

v oblasti bezpečnosti v areálu 
chybí, jak vnímají setkávání běž-
ců a kolařů s pejskaři a vysvět-
lujeme, jakou povinnou výbavu 

jejich kola mají mít,“ říká k akci 
zástupce velitele Karel Šefl . Pre-
ventivní akce se zúčastnila také 
preventistka městské policie Mi-
chaela Hejčová. „Lidé většinou 
tyto akce vítají. Jen málokdo řekl, 
že spěchá a neměl zájem. Pro 
cyklisty jsme připravili také malé 
dárky. Rozdávali jsme zvonky na 

kolo, refl exní pásky, batohy a bez-
pečnostní lanka,“ prozradila Mi-
chaela Hejčová. Během akce 
kontaktovali strážníci a preven-
tisté 29 cyklistů. „Nesetkali jsme 
se se žádným závažným prohřeš-
kem. Když na kole něco chybělo, 
většinou si toho byli cyklisté vědo-
mi a slíbili, že výbavu doplní. Je-
den cyklista si vyjel s rozvázaný-
mi tkaničkami, nejčastěji chyběly 
odrazky ve výpletu kola. Přísní 
jsme byli, když chyběly helmy, 
nebo když cyklisté nerespektovali 
značku Cyklisto, sesedni z kola. 
Nejvíce si cyklisté stěžovali na 
špatný povrch cyklostezek. Zájem 
je také o prodloužení stezky až do 
Jiřetína,“ doplnila preventistka. 
Většina cyklistů se shodla, že se 
v areálu cítí bezpečně a žádné 
problémy nepociťují. Do areá-
lu zajíždí také večer bez obav. 
Také soužití pejskařů a cyklistů 
v areálu je podle cyklistů bez 
problémů. „Většina pejskařů je 
ohleduplná a svého pejska má na 
vodítku. K pohodovému soužití 
pejskařů, cyklistů a chodců stačí 
podle dotázaných obyčejná lid-
ská slušnost,“ říká dále Michaela 
Hejčová. Pochvalu od strážníků 
si vysloužili dospělí cyklisté za 
nadstandardní vybavení kol. 
Pokárání naopak děti na skate-
boardech bez chráničů a přileb. 
„Akci budeme během prázdnin 
opakovat,“ přislíbil Karel Šefl .
 (pur)

V Novém Záluží bezpečněji

Souboj architektů o most začne v srpnu

MOST - Soutěž Automotoklubu Most s  podporou Autoklubu Čes-
ké republiky „Hledá se nový okruhový šampion“ pro mladé muže 
a ženy od 15 do 27 let nabírá po vlažnějším začátku ostré tempo. 

Zájem o účast v  soutěži nej-
spíš nastartovala nabídka zkusit 
si zajet ostré kolo v zapůjčeném 
voze Renault Clio RS, který je 
zcela novým safety carem auto-
dromu. 

„Jsem moc ráda, že nabídka 
zapůjčení auta na divokou kartu 
má takový ohlas. Naším cílem 
je přilákat k  motoristickému 
sportu co nejvíc mladých lidí. Je 
nám jasné, že v této věkové sku-
pině nemůže mít každý svůj vůz 
a ne každý si auto může půjčit 
od tatínka, kamaráda či zná-
mého. Proto nabízíme možnost 
zajet si ostré tempo na malém 
závodním okruhu v našem safety 
caru, a navíc zdarma,“ vysvětlila 
záměr členka výboru mostecké-
ho automotoklubu a obchodní 
a marketingová ředitelka spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Jana Svobodová.

Že je Renault Clio RS více 
než rovnocenným partnerem 
ostatním strojům, se ukázalo 
právě při jeho sobotní premiéře 
v soutěži. Rekord soutěže stano-
vil třiadvacetiletý Josef Darvaš 
z Března u Mostu s vozem Mer-

cedes A45 AM6, který se blýskl 
skvělým časem 0:58,529 minuty 
na jedno kolo. Velmi důrazně 
na něj ale dotíral o tři roky starší 
Dominik Staněk ze středočes-
kých Bořenovic právě se zapůj-
čeným Renaultem Clio RS. 

Dominik Staněk si jízdu 
v  safety caru pochvaloval. „Vel-
ký závodní okruh znám dobře, 
jezdím na autodrom už asi šest 
let. Polygon a malý okruh jsem 
ale viděl poprvé. Bylo to fajn, 

auto mě mile překvapilo. Dobře 
fungovaly brzdy, také pneuma-
tiky držely. S autem si šlo docela 
hrát,“ zhodnotil svoji premiéru 
na malém okruhu.  

Přihlásit do soutěže se může 
prakticky každý občan ČR 
v  dané věkové kategorii. Fi-
nanční nároky spojené s  účastí 
jsou totiž právě díky Autoklubu 
ČR minimální, naopak výherní 
ceny více než lákavé. Vítěz absol-
vuje jako jezdec závodní víkend 
obnoveného seriálu Octavia 
Cup v příštím roce. Jeho úspěš-
ní rivalové, kteří skončí na 2. 
až 10. místě, získají volný vstup 

do okruhové školy autodromu. 
Další, v pořadí až do 40. místa, 
se pak mohou těšit na sportovní 
kemp s  dvojnásobným vítězem 
evropského poháru cestovních 
vozů (ETCC) Petrem Fulínem. 
Ostatní účastníci soutěže dosta-
nou vouchery společnosti AU-
TODROM MOST. Nikdo tak 
neodjede s prázdnou.

Cílem soutěže je rozšíření 
povědomí o okruhovém motor-
sportu mezi širokou veřejnost 
i mládež při dodržení pravidel 
fair play. „Chceme rozvíjet vol-
nočasové aktivity mladých lidí, 
a to zejména jejich technické po-
vědomí, fyzickou zdatnost, jakož 
i vůli podstoupit cestu od amatér-
ského soutěžení až po opravdový 
vrcholový sport. Naší snahou je 
v neposlední řadě objevovat ta-
lentované jezdce, kteří by mohli 
využít svůj potenciál i pro jiné 
budoucí projekty v oblasti motor-
sportu,“ uvedla Jana Svobodová. 
Další motivací organizátorů je 
snaha o vymanění začínajících 
řidičů z  virtuálního světa po-
čítačových her. Řada mladých 
řidičů po získání oprávnění 
není totiž podle Jany Svobodové 
schopna adekvátně reagovat na 
realitu na našich silnicích.

(nov)

Soutěž o okruhového šampiona nabírá 
obrátky, zapojilo se dalších 12 adeptů

  Strážníci a preventisté se zaměřili na cyklisty v areálu Nové Záluží.
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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
 ■ Prodám modrou autosedačku 

Evenfl o se stříškou, výrobce Fran-
cie i s papíry, do 10 kg – 400 Kč + 
modrou vaničku 100 Kč. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Prodám různé cvičební stroje 
– levně + nový nejetý elektrický 
běžecký pás – skládací. PC 15 000 
Kč, nyní 8 000 Kč. Přivezu. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Prodám gramorádio, 3 rych-
losti, styl staronový Hyundai, dříve 
3 500 Kč, nyní 2 000 Kč. Možno při-
koupit vinylové desky 50 ks. Most. 
Telefon: 736 164 363

 ■ Nepoužitou přepravku pro le-
teckou přepravu – 300 Kč. Telefon: 
736 164 363

 ■ Prodám nové dámské kolo, 

bílé, dříve 6 000 Kč, nyní 4 000 Kč, 
3x jeté + nová přilba, originál ba-
lení dříve 1 100 Kč, nyní 6 00 Kč. 
Nové dámské oblečení na kolo. 
Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám rozkládací sedací sou-
pravu, pohovka + 2 křesla, světle 
hnědý mikroplyš v dobrém stavu. 
Cena 2 000 Kč. Telefon: 736 254 
971

 ■ Prodám levně 4dílnou obý-
vací stěnu, ořech, dvě prosklené 
knihovny, sekretář, bar, vhodná na 
chatu, v dobrém stavu. Cena do-
hodou. Telefon: 736 254 971

 ■ Prodám 2 x sporák na PB – 
2 400 Kč, myčku Baumatic – po-
užitou 3 měsíce – 4 800 Kč. Vše v 

Mostě. Rodinné důvody. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám mrazák Perfekt – 7 
šuplíků, 2 600 Kč, 2 x lednice s mra-
zákem – Privileg, Siemens – 2 600 
Kč / ks. Dobrý stav. V Mostě. Tele-
fon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám 4 x stoly spojené s la-
vicemi, vhodné před restauraci, 
chatu, k ohništi – bytelné, 1 500 
Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607 277 
880 – večer

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon: 725 614 834

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Hledám brigádnici - prodavačku 
k dlouhodobé spolupráci na DPP do zlatnictví v Mostě. 

Podmínky - slušné a příjemné vystupování, fl exibilita, 

spolehlivost, férové jednání. 

Věk minimálně 25 let. Ukončené SŠ vzdělání. 

Pouze NEKUŘAČKY.

Životopis s fotografi í zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.

Kontakt - matikova.petra@centrum.cz, 777 028 393

 ■ Prodám dětskou dřevěnou 
postýlku s matrací 1 000 Kč, plas-
tovou vysokou jídelní  židli 500 Kč, 
dřevěnou se stolečkem – rozklá-
dací 400 Kč. Telefon: 607 277 880 
– večer. Vše v Mostě

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradu v Mostě v 

osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV, 
domek 4x4 m2 v OV, podsklepe-
ný a suchý sklep. Voda a WC není 
v domě. Cena dohodou. Telefon: 
722 111 222

SEZNÁMENÍ
 ■ 68 let, 175 cm, střední posta-

vy, mladšího vzhledu, hledá ženu 
střední postavy. Nekuřačku. Pouze 
volat: 736 238 354. Litvínov a okolí

 ■ Hledám pána 63-70 roků, který 
by se rád seznámil se ženou – vdo-
vou. Nekuřáka. ZN: Most a okolí. 
Telefon: 733 733 924

Pronajmu vybavený byt 150 m2 v rodinném domě s parkovacím místem a možností 
využití zahrady. Hamr, ulice Sklářská. Tel.: +420 725 384 191

Slogan Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší 
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě 
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických 
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na  
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

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

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

LITVÍNOV - Preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová 
spolu s asistentkami prevence kriminality uspořádala pro děti ne-
jen z Janova příměstský tábor. Sedm dnů, sedm povedených akcí 
v blízkosti jejich domovů. 

„Ne všechny děti mají možnost 
na prázdniny odjet. Chtěli jsme 
dětem, které musí celé prázd-
niny zůstat na sídlišti, zpestřit 
několik dnů,“ říká preventistka. 
Letní akce byly rozmanité, s cí-
lem rozvíjet celkově osobnosti 
dětí, vzdělávat je, zabavit, pou-
kázat na životní hodnoty a věci 
důležité, být zdravý, v pohodě, 
s kamarády, s dobrými vztahy 
v rodině, jít za svým cílem a také 
uvědomit si, co chci v životě za-
žít. Děti se nejprve podívaly do 
Světa záchranářů v Karlových 
Varech. „Preventivně cílený pro-
gram byl načasován záměrně na 
začátek prázdnin, využili jsme 
nově otevřeného centra pro bez-
pečí v Karlových Varech – Svět 
záchranářů. Zde  byla pomocí 
lektorů a názorných ukázek dě-
tem vysvětlena základní pravi-
dla bezpečného chování a práce 
jednotlivých složek záchranného 
systému. Každá skupina byla  
seznámena se zásadami první 
pomoci, prevencí před požáry 
i základními pravidly osobního 
bezpečí pod vedením policisty. 
Hlavním cílem bylo upevňovat 
správné volání tísňových linek 
včetně rizika jejich zneužívání, 
nácvik volání, popis události 
a místa, děti si mohly vyzkou-
šet na fi gurínách resuscitaci, 
nahlédly do sanitního vozu, se-
známily se s důležitými kroky 
při poskytování první pomoci,“ 
vysvětlila Michaela Hejčová. 
Další den děti navštívily LA-
SER ARÉNU v Mostě. „To byla 

odměna pro všechny děti na-
vštěvující Jaklík během roku,“ 
prozradila Michaela Hejčová. 
Zážitkový program si děti užily 
na Lesné. Součástí programu 
bylo stopování zvěře v přírodě, 
děti používaly vysílačky k do-
mlouvání mezi sebou, využívaly 
tablety pro focení nalezených 
stop i sebe navzájem, zapiso-
valy si objevené stopy. Využití 
pomůcek bylo velmi dobrým 
prvkem obohacujícím atrakti-

vitu programu. Čtvrtý den byly 
děti ve Středisku volného času 
v Mostě, kde si také prohlédly 
místní minizoo a absolvovaly 
besedu o vhodném chování ke 
zvířatům. Další den si děti uži-
ly pěší výlet pětikilometrovou 
lesní stezkou nedaleko Oseka. 
„Sledovali jsme především pre-
ventivní cíle, týkající se bezpečné 
dopravy a chůzi po silnici, cesta 
neznámou krajinou podle turi-
stického značení. Díky značení 
pomoci v nouzi v lesním porostu 
jsme si ukázali, jak si zavolat po-
moc v případě úrazu. Dalším po-
znávacím prvkem byla adrenali-
nová zábava ve skalním městě,“ 

popsala výlet preventistka. Zá-
jem u dětí vzbudila noční akce 
– kreativní vyrábění a exkurze 
v pekárně Japek. „Nejlépe děti 
hodnotí LASER GAME, ty star-
ší si ale užily i Salesiovu výšinu 
a výpravu na Lesné a také máme 
zážitky z pekárny. Pouze 2 děti si 
myslí, že by práci v pekárně zku-
sily, kdyby potřebovaly výdělek, 
pro zbytek by byla prý moc těž-
ká a namáhavá, málo placená. 
Kladně hodnotím letošní spojení 
s asistentkami prevence krimina-
lity. Je dobře, že jsme se lépe po-
znali a těšíme se na další společ-
né akce,“ zhodnotila příměstský 
tábor Michaela Hejčová.  (pur)

Sedm povedených dnů pro janovské děti

  Příměstský tábor v Janově si děti z Jaklíku užily naplno.

Hejtman Oldřich Bubeníček udělil cenu
Při příležitosti víkendového mistrovství České republiky 

v Račicích udělil hejtman Oldřich Bubeníček Medaili hejtmana 
Ústeckého kraje za dlouhodobou práci v oblasti kanoistiky tre-
nérovi Pavlu Charvátovi.

„Vážím si, že pan Charvát vede mládež ke sportu už od útlého 
věku a věřím, že takových lidí bude do budoucna více,“ řekl při 
slavnostním předávání hejtman Oldřich Bubeníček. Pavel Char-
vát vstoupil do oddílu rychlostní kanoistiky v  Děčíně v  roce 
1962. Za svou závodní kariéru se stal jednou mistrem České 
republiky a získal 10 dalších mistrovských medailí. Svou závod-
ní kariéru ukončil v roce 1974 a od té doby působí jako trenér. 
Jeho svěřenci se opakovaně umisťují na předních místech jak na 
mistrovstvích Evropy, tak i světa, ale i na olympijských hrách. 
V letech 2000-2004 byl asistentem juniorské reprezentace, dále 
členem organizačního výboru MS juniorů a dlouholetým čle-
nem předsednictva sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu 
kanoistů. (nov)
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Souš hraje v sobotu 
doma

První kolo poháru sehraje 
divizní Baník Souš na domá-
cím hřišti, když přivítá celek 
z  ČFL Loko Vltavín. Zápas 
začíná v 17.00 hodin. 

První zápas příští 
čtvrtek

Svůj první přípravný zápas 
mají hokejisté extraligové-
ho HC Verva naplánovaný 
na čtvrtek 4. srpna, kdy od 
17.30 hodin přivítají na ledě 
ZS Ivana Hlinky celek Plzně. 

Hokejbalisté Mostu 
začali přípravu

Tréninkovou sérii na 
novou sezonu zahájili ho-
kejbalisté extraligového 
HBC Kovodemont Most. 
K  první jednotce se nesešli 
zrovna v  hojném počtu, ale 
kouč Plachý konstatoval, že 
na  další tréninky už bude 
účast větší. 

Útočník Jánský začal 
v Kladně

Křídelní útočník Peter 
Jánský v  Litvínově skon-
čil a odešel hrát WSM Ligu 
do Kladna. Jánský začínal 
v  Mostě a většinu karié-
ry strávil v  Litvínově. Dvě 
sezony působil ve Spartě, 
na devět utkání si odskočil 
do Pardubic. Celkem má na 
kontě přes 500 extraligových 
utkání, za český národní tým 
nastoupil ke dvěma desítkám 
zápasů. 

Horní Jiřetín začíná 
doma

Krajský přebor fotbalistů 
zahajuje o víkendu 13. – 14. 
srpna. Mostecko má v soutě-
ži opět dvě zastoupení, a to 
v týmech Sokol Horní Jiřetín 
a FK Litvínov. Doma zahaju-
je Horní Jiřetín, který přivítá 
Bílinu. Litvínov začíná na 
hřišti v Hrobcích. 

BK Baník Most chystá 
dva běhy soustředění

Dva běhy kondičního sou-
středění čekají reprezentanty 
a reprezentantky Basketbalo-
vého kubu Baník Most v mě-
síci srpnu. První proběhne ve 
dnech 10. - 19. srpna, druhý 
na něj naváže, a to od 19. do 
28. srpna. 

Kemp badmintonistů 
Super Stars Most

V srpnu se uskuteční me-
zinárodní soustředění bad-
mintonového klubu Super 
Stars Most. Ten se uskuteční 
již podvanácté, letos pod ná-
zvem FZ Forza International 
Super Stars Camp 2016, ve 
dnech 14. – 21 srpna. 

  (jak)

MOST - V sobotu 30. 7. a neděli 
31. 7.  se na mosteckém golfo-
vém hřišti uskuteční OTEVŘENÉ 
MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE 
DVOJIC.

Tituly mistrů klubu, prvních 
a druhých vicemistrů, budou 
rozdány ve třech soutěžních ka-
tegoriích. Dvě z nich jsou tradič-
ní a provázejí nás v posledních 
dvaceti letech a jedna je zcela 
nová, avšak uskuteční se v opa-
kovaně prověřeném formátu.

První dvě kategorie jsou urče-
ny pro registrované hráče golfu 
a dvojice od sebe oddělí pouze 
to, zda jsou spoluhráči v rodin-
ném vztahu, či nikoliv.

Třetí soutěžní kategorie je ur-
čena pro dvojice složené z regis-

trovaného hráče a nehráče gol-
fu.

I formát hry bude tradič-
ní - rodinné i nerodinné týmy 
odehrají dvě soutěžní kola ve 
formátu foursome s výběrovým 
drivem.

Týmy složené z hráčů a nehrá-
čů budou soutěžit osvědčeným 
způsobem, při němž hráč ode-
hraje veškeré údery z odpaliště 
na green a veškeré puttování 
bude v rukou nehráče. Do celko-
vých výsledků této soutěžní kate-
gorie se započítává pouze jedno 
soutěžní kolo a to bez ohledu na 
to, zda se dvojice zúčastní sobot-
ního i nedělního klání (započí-
tán bude lepší z výsledků), nebo 
jen jednoho z hracích dnů. (nov)

MOST - V sobotu se v Mostě uskutečnil Krušnoman terénní triathlon 
Most 2016. Jeho dějištěm byl prostor kolem vodní nádrže Matylda 
a nedaleký lesní terén na Resslu. 

Závodu, který je součástí 
mistrovství ČR v terénním triat-
lonu, se zúčastnili reprezentanti 
a i ti, kteří sportují jen pro své 
potěšení. Ženy i muži absolvo-
vali trať 1 200 m plavání, 30 km 
jízd na kole a 10 km běhu. 

Mezi největší sportovní hvěz-
dy patřila Helena Erbanová, kte-
rá i v Mostě ukázala, že právem 

patří mezi světovou triatlono-
vou extratřídu. 

Před rokem u jezera Schluch-
see v Německu skončila i přes 
zdravotní problémy stříbrná na 
ME v terénním triatlonu, navíc 
je několikanásobnou mistry-
ní světa v  zimním triatlonu. 
V  Mostě mezi ženami Erba-
nová jasně kralovala. Druhá 

skončila Lenka Cibulková 
a bronzová Gabriela Tlustá. 
Na stejně dlouhé trati mužům 
vévodila trojice Luboš Truh-
lář, Pavel Jindra a Jan Francke. 
Bronzového Jana Franckeho 
ještě čeká ME v Žitavě, ex-
trémní dlouhý triatlon Jánošík 
a v  únoru 2017 Yukon Arctic 
Ultra 700 kilometrů. Mezi 89 
startujícími byl i mostecký pri-
mátor Jan Paparega, který vy-
bojoval 46. místo, když uplaval 
1 200 metrů, ujel 30 kilometrů 
na kole a uběhl 10 kilometrů za 
3:02:26,5 hodiny.

V  závodě startovali  také tri-
atleti na kratší trati v  kategorii 
sprint. Nejmladším účastníkem 
byl pětiletý Krištof Šilhan. Vel-
kým příslibem do budoucna byl 
výkon ještě ne jedenáctiletého 
Lukáše Hamaty z  Karlových 
Varů, který vyhrál kategorii 12 – 
13 let. Mistryní republiky mezi 
14 a 15letými žákyněmi byla lit-
vínovská Valérie Nejdlová. Celé 
závody pořádal Krušnoman 
Triathlon Team Litvínov. Akce 
se uskutečnila pod patronací 
města Most a jeho partnerů. 
V závodě se představilo pře dvě 
stě závodníků.  (jak)

ANNEMASSE - Začátek prázdnin se pro úspěšné mostecké plavkyně 
z oddílu Uhlomost – sport nesl ve znamení bojů na juniorském Mis-
trovství světa v ploutvovém plavání a rychlostním potápění. Malé 
francouzské městečko Annemasse v  sousedství švýcarské Ženevy 
od 4. do 10. 7. přivítalo téměř 300 plavců z 28 zemí všech kontinen-
tů.

Reprezentační tým České re-
publiky tvořilo 10 závodníků, 
kteří splnili nominační limity 
vypsané státním trenérem. Čty-
ři z  Mostu, tři z  Nového Jičína 
a po jednom z  Liberce, Zlína 
a Olomouce.

Z  mosteckého oddílu se 
v  závodě představilo kvarteto 
dívek Karolína Dérerová, Karo-
lína Žižková, Lucie Kolaříková 
a Eliška Trollerová. Výborně 
seskládaná čtveřice z  domácího 
mistrovství a ze Světových pohá-
rů v obou štafetových závodech 
na 4 x 100 m a 4 x 200 PP vy-

lepšila nejen svůj vlastní junior-
ský rekord České republiky, ale 
překonala i národní seniorský 
rekord, což v  silné konkurenci 
stačilo na shodně pátou příčku, 
když v  obou štafetových závo-
dech padly i juniorské rekordy 
planety. Hodnotu nového čes-
kého rekordu na 4 x 200 m PP 
posunuly mostecké dívky na 
6:29,76 a na poloviční trati na 
2:50,12. Ve štafetě 4 x 200 m PP 
překonala na prvním úseku Ka-
rolína Dérerová ještě český juni-
orský rekord na 200 m PP časem 
1:34,22, což by ji ve fi nálovém 

individuálním závodě vyneslo 
těsně za medailové pozice. 

Ze středečních dopoledních 
rozplaveb se v disciplíně 200 m 
PP probojovala Karolína Dé-
rerová, do večerního fi nále, ve 
kterém obsadila konečnou šes-
tou příčku. Na poloviční trati 
na 100 m PP zůstala Karolína 
za branami fi nálové rozplavby 
o pouhých 5 setin a v konečném 
pořadí obsadila výbornou devá-
tou příčku.

Shodně na deváté příčce do-
plavala na trati 100 m RP i Karo-
lína Žižková, které ve vyrovnané 
konkurenci uteklo fi nále o 23 
setin sekundy. Na desátém místě 
v závodu na 400 m PP doplavala 
Lucie Kolaříková časem 3:30,35.

Bez medailí se česká výprava 
nevracela zásluhou vynikající-
ho Jakuba Kovaříka z  Nového 

Jičína, který vyplaval stříbr-
nou medaili na trati 100 m RP 
a bronz na stejné vzdálenosti na 
hladině. V obou závodech Jakub 
zaplaval nové juniorské rekordy 
ČR 0:34.96 na trati 100m RP 
a 0:37,16 v závodě na 100 m PP. 

Finálové umístění a celkovou 
osmou pozici vyplaval mladý 
talentovaný novojičínský Jakub 
Klimpar v disciplíně 100m BF.

Úspěšní ploutvaři tak zakon-
čili první polovinu sezóny. Nyní 

je čeká zasloužený odpočinek. 
Mostečtí závodníci se sejdou 
opět 20. srpna, kdy na letním 
soustředění v Rakovníku zahájí 
přípravu na podzimní část sezó-
ny, jejímž vrcholem bude už od 
9. září fi nálový závod Světového 
poháru 2016 v ruském Tomsku, 
kam by mělo odcestovat druž-
stvo juniorek Uhlomostu, které 
se v celkovém hodnocení seriálu 
drží na medailových pozicích. 

(žiž, jak) 

LITVÍNOV – V pondělí začala další část přípravy týmu hokejistů HC 
Verva Litvínov na nový ročník hokejové extraligy na ledě Zimního 
stadionu Ivana Hlinky. Hráči vyjeli na led čtyřicet šest dní před prv-
ním soutěžním zápasem.

Po krátké červencové dovo-
lené bude tým trénovat ve dvou 
skupinách a ve dvou fázích, kro-
mě ledové plochy také v posi-
lovně.

Spolu s uzdraveným Vikto-
rem Hüblem vyjely i všechny tři 
nové posily týmu, útočníci Ja-
kub Černý a Richard Nejezchleb 
a norský obránce Daniel Sørvik. 
Zatímco první dva se s týmem 
připravovali již dříve, pro Sørvi-
ka to byla premiéra. 

Účastník několika mistrov-
ství světa na sebe prozradil, že 
je v Litvínově s přítelkyní. „Byl 
jsem volný hráč a z Litvínova 
jsem dostal velmi dobrou na-
bídku. Mám rád ofenzívní hokej 
a něco podobného se myslím ode 
mě bude čekat i tady. Vím, že loni 
se Litvínovu nedařilo a hrál dole. 
Chtěl bych mu pomoci k lepším 

výsledkům. Českou ligu považu-
ji za jednu z nejlepších a jsem 
rád, že tu mohu působit,“ řekl 
po úvodním tréninku norský 
reprezentant.

Viktor Hübl byl po svém jar-
ním zranění zcela fi t. „Měl jsem 
přetržené postranní vazy a po-
škozený meniskus. Teď se zdá být 
koleno pevné, drží. Na ledě jsem 

se cítil dobře a měl bych normál-
ně zahájit sezonu,“ prozradil 
zkušený forvard. Mužstvo na 
ledě vedli trenéři Radim Rulík, 
Darek Stránský, Jiří Šlégr a kouč 
gólmanů Zdeněk Orct.

Brankář Marek Pinc s muž-
stvem trénuje a jeho případné 
angažmá v Mostě či v Litvínově 
se teprve bude řešit. Před star-
tem Tipsport extraligy (9. září 
v Olomouci) prověří tým cel-
kem devět přípravných zápasů. 
A jak byli hráči rozděleni do 
skupin?

I. skupina: Lukeš, Hübl, Ne-
jezchleb, Kubát, Havlíček, Ha-
velka, Šesták, Trávníček, Ho-
řava, Gerhát, Sørvik, Stříbrný, 
Pavlík, Kokeš, Smolka. 

II. skupina: R. Hanzl, M. 
Hanzl, J. Doležal, Martynek, 
Šimeček, Gula, Sklenička, J. 
Černý, Jurčík, T. Doležal, Válek, 
Pavelka, K. Černý, Reichel, Helt. 
Brankáři: Janus, Petrásek, Pinc. 

Další hráči Mráz, Chlapíka 
a Řehoř trénují v Mostě.  (jak)

Mostecké ploutvové plavkyně úspěšně 
reprezentovaly ČR na MS juniorů

Otevřené mistrovství 
klubu ve hře dvojic

Hokejisté vyjeli do další 
části přípravy na domácí led

V Mostě se představily 
přes dvě stovky triatletů

MOST – Fotbalisté divizního 
Baníku Souš sotva začali přípra-
vu, už na ně čekal první poháro-
vý zápas. V něm hostili na svém 
hřišti celek Ostrova nad Ohří, 
který nakonec odjel s porážkou 
4:2, když domácí tým už po 
půlhodině hry vedl 3:0. Poločas 

byl nakonec 3:1. Branky vítě-
zů stříleli Štípek, Nobst, Pátek 
a Christof. 

V prvním kole MOL Cupu, 
jak se pohárová soutěž v ČR 
nazývá, bude soušským hráčům 
soupeřem pražský Loko Vlta-
vín.  (jak)

MOST - Los ženských evrop-
ských pohárů v  házené, který 
se uskutečnil ve Vídni, přisoudil 
týmu Černých andělů velmi těž-
kého soupeře, kterým je bělo-
ruský tým BNTU - BelAZ Minsk. 
Ten se v minulém ročníku snažil 
projít až do Ligy mistryň skrz 
kvalifi kaci. To se mu nepodařilo 
a nakonec se zúčastnil Poháru 
vítězů pohárů. 

„Minsk je s Gomelem jedním 
ze dvou nejkvalitnějších bělorus-
kých týmů, který za posledních 
20 let v pohárové Evropě chy-
běl pouze jednou, a to v sezoně 
2010/2011. Pravdou je, že k nám 
los mohl být příznivější,“ řekl 
trenér DHK Bank Most Peter 
Dávid s tím, že v této soutěži si 
ale snadného soupeře nelze vy-
brat. 

„Stavíme se k tomu čelem. Je 
těžké v této chvíli určit favori-
ta, šance vidím 50 na 50. První 
zápas hrajeme doma a opravdu 
neřeším, jestli to je pro nás výho-
dou, nebo nevýhodou. V paměti 
mám fi nálové zápasy se Slavií, 
kdy jsme si mysleli, že začínat 

doma je výhodou a nakonec to 
bylo opačně. Zápas s Minskem 
bude 120minutový boj, který 
rozhodne, jaký tým bude úspěš-
nější. A pokud postoupíme, ve 
druhém kole narazíme na dal-
šího velmi silného soupeře, ně-
mecký TuS Metzingen, který je 
loňským fi nalistou této soutěže. 
Metzingen patří ke špičce Bun-
desligy. Ze zásady a pověrčivos-
ti ale nikdy neřeším první krok 
před tím druhým. Když chceme 
dojít co nejdále, musíme porazit 
i těžké soupeře. V poháru nemá-
me žádné zahřívací kolo, prostě 
jdeme rovnou do tuhého. Na 
naše vystoupení v poháru EHF 
Cup se přesto velmi těšíme,“ do-
dal kouč. 

Manažer DHK Baník Most 
Rudolf Jung dodal, že to je jeden 
z těžších soupeřů, který geogra-
fi cky není daleko. „Pro první 
kolo jsem tam ale viděl i lepší 
soupeře, a to jak do postupových 
ambicí, tak i po stránce ekono-
mické. Ale hrajeme Pohár EHF, 
tam na nás žádní snadní soupeři 
nečekají,” dodal.  (jak) 

V evropském poháru 
půjde rovnou do 

tuhého, říká kouč Dávid

Souš přivítá Vltavín   Primátor Jan Paparega v cíli triatlonu přijímá gratulaci.
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Ostatní města a obce
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MOST – Finále sochařského sympozia se přiblížilo. Tento týden do-
končilo umělecké výtvory u děkanského kostela v Mostě trio uměl-
ců letního sochání. Martin Zet, Robert Vlasák a Alexander Peroutka. 

Umělci pracovali na svých 
dílech po dva týdny na téma 
Harmonie prostoru – harmonie 
života jako protipól uspěchané 

doby. Celkem tesali do 14 pís-
kovcových kvádrů, z nichž jede-
náct jich bylo určeno pro socha-
ře Martina Zeta. Ten své dílo 

už dokončoval na Skřivánčím 
vrchu v místním parku poblíž 
ulice Lipová. Zvíře, jak je dílo 
pojmenované, by mělo sloužit 
i místním dětem jako atrakce či 
evokovat paleontologický nález.  

Robert Vlasák, který se jako 
jediný z trojice umělců mostec-

Letní sochání Letní sochání 
je u konceje u konce

kého sochání už jednou účast-
nil, tvořil sochu s názvem Střep. 
„Tvar vychází z toho, jak se kon-
struují tvary například chladi-
cích věží z továren, elektráren 
apod. Vybral jsem si technologii, 
kterou se dlouhodobě zabývám, 
kdy pomocí rovných řezů vznik-
ne prohnutá plocha a tento tvar 
má určitou vazbu na místní regi-
on,“ charakterizuje dílo Robert 
Vlasák. Z šesti vytipovaných 
lokalit nejvíc upoutal sochaře 
park pod nemocnicí. „Nejvíce 
by se mi pro mou sochu líbil par-
čík pod nemocnicí, myslím  že je 
to pěkné místo. Líbí se mi zdejší 
prostor, je tu zástavba, vhod-
ná skladba stromů... Druhým 
místem, které bych si vybral, by 
mohl být i park Hrabák,“ pro-
zradil umělec. 

Alexander Peroutka vytvářel 
u kostela Equalizér. „Mám rád 
sociální problematiku, urbani-
smus... Hledám cesty, jak toto 

umělecky vyjádřit. Řeším otázky 
sociálního konfl iktu, společenské-
ho tření, což generuje jednodu-
ché stavby. Poslední dobou řeším 
konfl ikty materiálu, kdy jeden 
drtí na poloze druhého, obrušuje 
ho, poškozuje... V tomto přípa-
dě vzniká jakýsi drtič, který vše 
rozmělní na určitou hmotu. Je to 
jednoduchý mechanický nástroj, 
který bude lehce mobilní a bude 
odírat jiný materiál. Je tu jaká-
si vyklenutá plocha a náklopná 
část. Celé to dílo bude vzhůru 
nohama,“ prozradil ke svému 
výtvoru Alexander Peroutka. 
I on má mezi vytipovanými lo-
kalitami v Mostě svého favorita. 
„Mně by se mé dílo líbilo někde 
na plošším terénu, kde nebude 
padat dolů. Je přece jen trochu 
rotační. Ideální by bylo poblíž 
urbanistického celku, jako je síd-
liště apod. Park střed by pro něj 
bylo ideální prostředí,“ říká Ale-
xander Peroutka.  (sol)

Stěhování „Zvířete“ na Skřivánčí vrch.Stěhování „Zvířete“ na Skřivánčí vrch.

Sochaře na začátku sochání přivítal na místě i primátor Sochaře na začátku sochání přivítal na místě i primátor 
Jan Paparega se svou náměstkyní Markétou Starou.Jan Paparega se svou náměstkyní Markétou Starou.

U děkanského kostela se U děkanského kostela se 
umělcům líbí. Shodují se na umělcům líbí. Shodují se na 
tom každoročně všichni.tom každoročně všichni.

Socha Martina Zeta bude sloužit i jako atrakce pro děti.Socha Martina Zeta bude sloužit i jako atrakce pro děti.

Robert Vlasák pracuje na „Střepu“.Robert Vlasák pracuje na „Střepu“.

Martin Zet použil nejvíce Martin Zet použil nejvíce 
pískovcových kvádrů.pískovcových kvádrů.

Alexander Peroutka a jeho „Drtič“.Alexander Peroutka a jeho „Drtič“.


