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Ministr: „Je nesmysl nechat uhlí za limity“
MOST – Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil severní Čechy a zavítal i na Mostecko. Zde
jednal se zástupci těžařů a starosty dotčených obcí, kterých by se mělo týkat pokračování těžby hnědého uhlí za územními limity, a to na Dole Bílina. Ministr mimo jiné potvrdil, že by konečné stanovisko v
otázce prolomení či neprolomení limitů, a to včetně dolu ČSA, mělo padnout letos.
Ministr Jan Mládek na tiskové konferenci, která
se konala na mosteckém magistrátu, zmínil, že ne-

vidí důvod, proč by nemělo dojít k prolomení limitů
těžby, a to nejméně na Dole Bílina. V této věci také

ministr na své návštěvě se zástupci těžařských společností a dotčených obcí jednal. „Jak mi bylo prezentováno ze strany Severočeských dolů, tak i zástupců
dotčených obcí, panuje zde konsensus a není tu žádný problém. Je tedy nesmysl tu nechat uhlí za limity,“
prohlásil ministr s tím však, že jiná situace panuje na
straně pokračování těžby na dole ČSA.
(▶ str. 2)

Sedmistovky se zazelenají
V sedmistovkách v Mostě se začínají
kácet staré a nemocné stromy. Na jejich místo vysadí město nové kvetoucí druhy.
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Mostecké divadlo očima
Ladislava Šeinera
Minulý týden odstartovala v Městském divadle v Mostě výstava fotografií známého mosteckého fotografa
Ladislava Šeinera.
 Ministr Jan Mládek (uprostřed) přijel na Mostecko jednat o otázkách pokračování další těžby uhlí.
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Jaklík slaví deset
úspěšných let
Nízkoprahové centrum v Janově pro
děti do 15 let funguje už deset let
a stále láká malé Janováky.
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Nechtěné čtyřnohé dárky
končí v útulcích

Čtyřproudovka z Mostu do
Litvínova dostala STOP!
MOSTECKO – Dlouho očekávaná a slibovaná
čtyřproudová silnice I/27 z Mostu do Litvínova
nebude. Její výstavbu totiž odložilo ministerstvo
dopravy na neurčito, a to i přesto, že na stavbu
bylo vydáno územní rozhodnutí. Silnici dalo ministerstvo dopravy stopku kvůli ekonomické nevýhodnosti. Stávající úsek dvouproudovky se ale
zrekonstruuje.
Ačkoliv minulé vedení litvínovské radnice slibovalo posun v realizaci záměru čtyřproudové
komunikace z Mostu do Litvínova, nejnovější
stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stavbě zkapacitnění silnice I/27 z Mostu do Litvínova
zní, že se stavba silnice je v nedohlednu. Na stavbu
bylo vydáno územní rozhodnutí a byl dokončen
podrobný geologický průzkum pro dokumentaci pro stavební povolení. „Na základě rozhodnutí ministerstva dopravy se nebude pokračovat

v investiční přípravě zkapacitnění silnice I /27 mezi
Mostem a Litvínovem z důvodu ekonomické nevýhodnosti,“ informovala tisková mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová. Naděje na bezpečnou silnici, jejíž dopravní zatížení již dlouho
přesahuje její kapacitu, jsou u ledu. Rozšířením
na čtyřpruh by se totiž zlepšila plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v této lokalitě.
Pozitivní informací na celé záležitosti je pouze to,
že nevyhovující stav silnice, by měla vyřešit rekonstrukce. „Na stavbu silnice je vydáno územní
rozhodnutí. V současné době probíhá u Stavebního úřadu v Litvínově řízení o prodloužení tohoto
územního rozhodnutí. Žádnou informaci o tom, že
by mělo být pokračováno v přípravě zkapacitnění
silnice I/27 Most – Litvínov nemáme k dispozici,“
potvrdila dále Nina Ledvinová.
(Dokončení na straně 2)

Po vánočních svátcích se v útulcích
pro opuštěná zvířata objevily nechtěné dárky. Chcete-li nového pejska,
čeká na vás v útulku.
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I tímto úsekem kolem chemičky měla vést čtyřproudovka.

Milí čtenáři
Jak těžit uhlí v dobývacím
m prostoru Horního Jiřetína a Černic
rnic
a přitom je nezbourat? I takoková otázka zazněla při návštěvě
ěvě
ministra průmyslu a obchodu
du
v Mostě, který začátkem
týdne o této variantě vážně promluvil do médií. Jak
návštěva ministra proběhla a jaké další možnosti
dolování uhlí jsou „na
stole“, čtěte v úvodním
článku.
Jste řidiči a rovněž jste
upínali naděje na slibovaný čtyřpruh mezi Mostem a Litvínovem? Pak vás obsah článku „Čtyřproudovka z Mostu do Litvínova dostala
STOP!“ nejspíš zklame. Jak je patrné už ze samotného
titulku, frekventovaná silnice se stavět nebude. Pokud vás
zajímá argument, kterým ministerstvo dopravy rozhodnutí zdůvodnilo, čtěte na téže straně.
Známý mostecký fotograf Ladislav Šeiner je kromě
skvělých fotek proslulý ještě jednou věcí – nedává rozhovory. A když, tak velmi zřídka. Vzhledem k tomu, že
se nám povídání s Ladislavem Šeinerem podařilo získat,
je pro nás tento materiál velmi exkluzivní. Povídání s mistrem svého řemesla si můžete užít uvnitř vydání, včetně
pozvánky na aktuální výstavu.
Na začátku loňského prosince vyhlásilo Ekologické
centrum Most soutěž „Pojmenujte naše parky“. Ačkoliv téma je zajímavé a ocenění vítězných názvů rovněž,
Mostečané zatím nepodali ani jeden návrh. Pokud patříte
mezi kreativní jedince, hýříte nápady a chcete se soutěže
zúčastnit, více zjistíte pod titulkem „Do vymýšlení jmen
parků se Mostečanům moc nechce“.
Říká se, že pes má smutné oči, protože se bojí, že ho
jeho pán jednou opustí. Své o tom vědí obyvatelé psích
útulků v Mostě a v Litvínově, které se o své svěřence rozšířily tradičně po vánočních svátcích. Povídání se správci
útulků obou měst je zajímavé a nabídka smutných očí,
které čekají na nové pány, víc než pestrá. Pokud vás zaujmou nejen osudy opuštěných zvířat, ale rovněž i některá
z nich, čekají na vás v obou útulcích.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Hlasování o Cenu
diváka 2014 začíná
MOST – Mostecké divadlo vyhlašuje tradiční Anketu Ceny diváka 2014. Návštěvníci divadla
tak mají příležitost vyjádřit své
sympatie a uznání svým oblíbeným hercům a zvolit nejlepší
inscenaci sezony.
Anketní lístek mohou občané vyplnit v obchodním oddělení městského divadla, nebo
nově i elektronicky přímo na
stránkách divadla www.divadlo-most.cz, a to nejpozději do
10. února 2015. Tři z hlasujících
budou vylosováni a odměněni
zajímavými cenami.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti první
premiéry divadelní sezony 2015
– v pátek 13. února v 19. 30 hodin před komedií Postřižiny.

„Po vítězích hereckých kategorií
budou opět pojmenována letošní nová divadelní vína,“ uvedla
Ivana Bonaventurová z Městského divadla v Mostě a dodala:
„Platný je jen anketní lístek vyplněný ve všech kolonkách, výjimkou je pouze část ‚v roli‘.“
Vítězi loňské ankety se stali
Zita Benešová a Aleš Petráš, vítěznou inscenací Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Pavla
Kheka. Ceny diváka mohou
hlasující vybírat z nejlepších
inscenací uplynulé divadelní
sezóny: Revizor, Blbec k večeři,
Platit se nebude, Tajemný hrad
v Karpatech, Herkules a Augiášův chlív, Golem, Pozvání na
večírek a Zpívání v dešti.
(sol)

Ministr: „Je nesmysl
nechat uhlí za limity“
(Pokračování ze strany 1)
„Zatím však necítím dostatečnou politickou podporu pro
úplné prolomení limitů, tedy i na
dole ČSA, ale můžu se mýlit,“
připustil ministr s tím, že právě
jasnější stanovisko by mělo vyplynout z dalších jednání, a to
jak s představiteli těžařů na dole
ČSA, zástupců Litvínova, Horního Jiřetína včetně Zelených,
která chce Jan Mládek absolvovat ještě letos na jaře. Ministr
připustil, že do Horního Jiřetína
a na Litvínovsko se hodlá vrátit
„do roka a do dne“ od poslední
své návštěvy, tedy ještě na začátku letošního března. „Výsledkem
všech těchto jednání, včetně jednání s hejtmanem Bubeníčkem
a krajským zastupitelstvem,
tripartitou na celostátní úrovni a dalších by mělo být, jakou
zvolit variantu v otázce prolomení limitů. Zda limity prolomit
pouze na Dole Bílina, nebo pokračovat v těžbě na Bílině včetně
tzv. malého prolomení limitů na
dole ČSA se zachováním Černic
a Horního Jiřetína, anebo zda dojde k úplnému prolomení limitů,
tedy i na dole ČSA se zbouráním
obcí,“ uvedl ministr. Zároveň
ale vyjádřil nad variantou tzv.
malého prolomení limitů jisté
pochybnosti. „Prolomení limitů
bez likvidace Jiřetína a Černic
je jedna z variant, kterou diskutujeme. Můj odhad, který budu
korigovat po všech jednáních, je,
že je to varianta, která mi přijde
politicky průchodná. Jinou otáz-

kou ale zůstává, jestli dává smysl
i ekonomicky,“ připustil ministr. K otázce pokračování těžby,
a to včetně dolu ČSA, vyjádřil
před novináři kladné stanovisko
i primátor města Mostu Jan Paparega. „Statutární město Most
nemá problém s podpořením zájmu korekce limitů těžby na Dole
Bílina. Domnívám se, že v tuto
chvíli tomu nic nebrání. Nicméně
na na Dole Bílina nehrozí žádný zásah ze strany občanů, kteří
by tam bydleli, není tam důvod
k přesidlování obcí a čehokoliv
dalšího. Požádal jsem ale pana
ministra, aby se intenzivně zabývali problematikou dolu ČSA.
Pokud by se tato problematika
zcela zavřela a neuvažovalo by
se o korekcích na tomto dole, pak
by to skutečně mohlo mít neblahé důsledky na nezaměstnanost
v celém našem regionu. A to nemluvím jen o tom, že by o práci
přišlo x tisíc lidí, horníků, kteří
tam pracují, ale i lidí, kteří jsou
na tyto profese navázaní. Neposledně v souvislosti s tím i pokles
kupní síly na Mostecku jako takovém,“ sdělil první muž města Mostu. Zástupci dolu ČSA
považují definitivní rozhodnutí
vlády v tomto roce za zásadní
a prioritní. „My jsme na těžbu
v každém případě připraveni.
Je důležité, aby rozhodnutí padlo včas, tedy ideálně v letošním
roce,“ uvedla tisková mluvčí
společnosti Severní energetická
Gabriela Sáričková Benešová.
(sol)

Sedmistovky se zazelenají a
rozkvetou, teď se ale bude kácet
MOST – Kácení desítek stromů začne už tento týden na sídlišti Liščí Vrch. Jde o staré nebo nemocné stromy. Za vykácené dřeviny se
však vysadí nové vzrostlé stromy. Sídliště by se mělo v rámci projektu, na který město dostalo dotaci, nejen nově zazelenat, ale také
rozkvést. Vysadí se zde více kvetoucích druhů.
Obyvatelé sídliště sedmistovek by se měli už v těchto dnech
připravit na rozsáhlejší kácení
dřevin. Od poloviny ledna totiž budou na sídlišti Liščí Vrch
probíhat práce na revitalizaci
zeleně. „Cílem projektu je odstranit nevhodné nebo poškozené dřeviny a nahradit je cílovou
výsadbou, která bude důstojně
plnit funkci sídlištní zeleně. Rovněž se v rámci projektu doplní
zeleň v místech, kde jsou k tomu
vhodné dispozice,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková s tím, že
ukončení realizace se předpokládá do poloviny května letošního roku.
Práce bude pro město Most
provádět společnost KHL-EKO,
a.s. se sídlem v Jirkově, která se
stala vítězem výběrového řízení,
vyhlášeného na tuto zakázku.
Náklady převýší částku 3 mil.
Kč, z nichž 75 procent činí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR. „V rámci této akce
by se mělo pokácet několik DESÍTEK stromů a vysadit několik
STOVEK nových a vzrostlých
stromů. Kácet se budou ty dřevi-

ny, které jsou na tom zdravotně
špatně, přestože je to sídliště mladé a stromy jsou nejvýše 25leté,“
vysvětlil šéf odboru životního
prostředí Magistrátu města
Mostu Vladimír Pátek. K revitalizaci zeleně přistoupilo město

na základě inventarizace zeleně,
kterou provedla v roce 2013 firma SAFE TREES, s.r.o. Výsledek
byl zapracován do veřejně přístupného přehledu na webovém
portálu „Stromy pod kontrolou“.
Liščí Vrch by se tak měl už letos nově zazelenat a rozkvést
do krásy. Vysazeno tu bude 445
stromů šestadvaceti různých
druhů. Nejčastěji se budou vysazovat habry a to v počtu 67 stromů, 42 višní, 45 sakur, 67 lip, 26

Ilustrační foto

jírovců a další. Kromě toho budou ve výsadbě zastoupeny také
javory, střemchy, borovice, platany, slivoně, akáty, duby, buky či
méně známé druhy, jako je jerlín
japonský apod. „Na sídlišti se
vyskytují běžné druhy dřevin používaných v městském prostředí.
Stávající výsadba bude doplněna
také o výrazněji kvetoucí druhy,
kterých je na sídlišti poměrně
málo,“ doplnil ještě k sázení zeleně Vladimír Pátek.
Obdobně, jako bude zelený
Liščí Vrch, mohlo by být v budoucnu i sídliště Výsluní, tzv.
šestistovky. I zde město inventarizovalo místní zeleň. „V současné době probíhá projektová dokumentace na revitalizaci zeleně
i v sídlišti šestistovek a v polovině
roku by se měly vyhlašovat nové
granty. Chceme získat dotaci i na
revitalizaci zeleně v šestistovkách.
Pokud bychom uspěli a dotaci se
podařilo získat, pak by se obdobně jako nyní na Liščím Vrchu
mělo postupovat i tady,“ prozradil šéf životního prostředí a dodal: „Kdybychom dotaci nezískali,
pasportizaci máme hotovou a do
budoucna můžeme podle ní vysazovat jednotlivé stromové kultivary, aniž bychom museli zjišťovat
a přemýšlet nad tím, kam strom
můžeme vysadit a umístit, a kam
naopak ne, kde jsou inženýrské
sítě a podobně.“
(sol)

Do vymýšlení jmen parků se
Mostečanům moc nechce
MOST - Veřejná anketa Pojmenujte naše parky trvá už několik týdnů a ještě nedorazil jediný návrh. Vítězný návrh se přitom má stát
oficiálním jménem parku a jméno autora i s pojmenováním bude
umístěno na cedulkách v konkrétních parcích.
Mostečané by měli využít zajímavé příležitosti a přispět svými
návrhy na pojmenování mosteckých parků do veřejné ankety. Právě totiž jejich název se
může stát vítězným a objevit se
v oficiálních dokumentech a pasportech společně i se jménem
vítězného autora v konkrétním
parku. „Zatím ještě nedorazil
žádný z návrhů. Možná to bylo
i z důvodů vánočních svátků
a lidé jednoduše měli na starosti
úplně jiné věci. Byli bychom ale
velmi rádi, kdyby se podařilo zís-

kat od obyvatel jejich nápady na
to, jak by pojmenovali mostecké
parky,“ vyzývá veřejnost vedoucí Ekologického centra Mostu
Milena Vágnerová. V Mostě je
totiž množství parků, z nichž
většina nemá žádný název
a pojmenování. I proto vyhlásilo ekologické centrum společně
s Hospodářskou a sociální radou Mostecka a městem Most
soutěž „Pojmenujte naše parky“,
která je zaměřena na 6 nejzajímavějších z nich: park u sportovní haly (uváděný také jako

Centrální park či Park střed),
park v ulici U Stadionu mezi
bloky č. 401, 411 a 571, park
u kina Mír (mezi ulicemi Jana
Kubelíka a Moskevská), park
v ulici Josefa Skupy (u zpívající fontány), park u děkanského
chrámu a park v Zahradní čtvrti
mezi ulicemi Javorová a Jasmínová. „Pokud k nám dorazí
návrhy, budeme ve spolupráci
s městem a HSRM společně vybírat ten, který se bude nejvíc líbit
a ten poté bude městem zanesen
tak, aby byl všude oficiálně uváděný, tedy ve všech pasportech
parku, a také by v parku měla
být umístěna cedulka s názvem
parku a jménem autora názvu,“
podotkla dále Milena Vágne-

rová. Své návrhy pojmenování
jednotlivých parků mohou lidé
posílat až do 22. dubna, a to buď
na e-mail ecm.souteze@gmail.
com. Tipy mohou rovněž zaslat
poštou na adresu: Ekologické
centrum Most pro Krušnohoří, Výzkumný ústav pro hnědé
uhlí a.s., 434 01 Most či doručit
osobně do kanceláře Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Nejjednodušší variantou
pro ty, kteří nemají možnost
přístupu k internetu, je pak zavolat na bezplatnou Zelenou
linku 800 195 342. Kromě toho
mohou Mostečané připojit k návrhu pojmenování i své podněty
na to, jestli jim v Mostě v oblasti
zeleně něco chybí.
(sol)

Čtyřproudovka z Mostu do
Litvínova dostala STOP!

Letci RAF z Mostecka v brožuře
MOST – Mezinárodní památník obětem II. světové války
v Mostě a Severočeský letecký archiv Most připravují křest publikace o letcích RAF z Mostecka za druhé světové války. Křest
a současně i beseda s autory Edvardem D. Benešem a Karlem
Otto Novákem proběhne v pondělí 19. ledna v 18 hodin v expozici starého Mostu v mostecké knihovně (vstupné je 30 korun).
Akce se zúčastní jeden z nejmladších českých příslušníků RAF
a přítomen bude rovněž primátor Mostu Jan Paparega a poslanec parlamentu Vlastimil Vozka.
(red)

(Pokračování ze strany 1)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je investorskou organizací státu
a investiční přípravu staveb nerealizuje na základě vlastních
rozhodnutí, ale dle pokynů
zakladatele, tedy Ministerstva
dopravy ČR na základě priorit,
které toto ministerstvo určuje a financuje jejich realizaci.
„Znamená to jediné, že investiční příprava je zastavena do doby,
kdy pomine důvod ekonomické
nevýhodnosti, nebo do doby, kdy
ministerstvo dopravy rozhodne
o pokračování investiční přípravy,“ nevyloučila možnost, že by
mohla čtyřproudovka přijít ještě
na pořad dne, mluvčí.
Daný úsek komunikace je
v některých částech ve velmi
špatném stavu, a proto bude
nutné ho opravit. „Celkovou
opravu daného úseku bude nut-

né řešit zvlášť postupným zadáváním oprav a rekonstrukcí mostů a dále souvislými opravami
povrchu vozovky včetně jejích
součástí a příslušenství po úsecích,“ uvedla Nina Ledvinová
a připomněla: „V loňském roce
začalo projektování rekonstrukce
mostu pod Hněvínem, který je
v nejhorším stavu a dále dalších
mostů k jejich zrušení. Z pohledu opravy povrchu je záměrem
letošního roku dostat do realizace minimálně průtah Záluží.“
Novou silnici požadovala obě
města, Most i Litvínov, vybudovat i kvůli tomu, že se jedná
o jedinou příjezdovou a přístupovou cestu do rozsáhlého chemického komplexu. Navíc havárie v průmyslových provozech
podél silnice I/27 v minulých
letech jasně prokázaly, že účinnost záchranných zásahů by

se podstatně zvýšila, kdyby byl
čtyřpruh již vybudován. Na tuto
skutečnost trvale upozorňuje
i Bezpečnostní rada Ústeckého
kraje. „Fakt, který upozorňuje
na bezpečnost a řešení dopravy
v případě havárie v komplexu
chemického holdingu Unipetrol,
je nám znám a je to argument,
který Správa Chomutov při jednáních s ministerstvem dopravy
připomínala a ministerstvo je
o něm informováno,“ zdůraznila
tisková mluvčí ŘSD ČR.

Nový čtyřpruh
v délce sedmi
kilometrů
Stávající dvouproudová silnice z Mostu do Litvínova se
původně měla stát jednou částí
čtyřproudovky s tím, že by se
zrekonstruovala. Druhá polo-

vina čtyřpruhu se měla nově
vybudovat v levé části ve směru
Most – Litvínov. Délka úseku
měla být bezmála 7 kilometrů a náklady ve výši přibližně
jedné miliardy korun. V rámci
stavby se měla vybudovat i nová
okružní křižovatka se silnicí
III/0272 na Komořany. V rámci
stavby mělo být nově postaveno
nebo rekonstruováno celkem
čtrnáct mostních objektů a tři
lávky pro pěší. Výstavba zkapacitnění měla probíhat bez dělení
na etapy a za plného provozu.
Zachování provozu by bylo bezpodmínečně nutné vzhledem
k průmyslové výrobě, jejíž doprava je fixována na silnici I/27.
Nejnáročnější by byly v rámci
stavby ale početné překládky,
úpravy a ochrana stávajících inženýrských sítí.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Podkrušnohorské muzeum trhlo
v loňské sezoně návštěvnický rekord
Na jaře se chystá opravit svůj unikát
MOSTECKO – Podkrušnohorské technické muzeum chystá na novou
sezonu další překvapení. Zatímco loni se muzeum otevíralo novou
expozicí, letos by se mohli návštěvníci muzea, kterých je víc a víc,
těšit na zrekonstruovaný parní těžní stroj. Jde o evropský unikát a
hlavní jádro hornického skanzenu.
Podkrušnohorské technické
muzeum, které navštívilo během loňské sezony rekordních
více než deset tisíc návštěvníků, si chystá plány a překvapení
i pro letošní rok. V současné
době je v muzeu zimní pauza
a brány zůstávají zavřené, a to
až do 1. března. Mezitím se ale
chystají práce a plány na novou
sezonu. Každoročně se muzeum snaží pro své návštěvníky
připravit zajímavosti a za několik roků se podařilo shromáždit
v hornickém muzeu spoustu
unikátních exponátů, zrekonstruovat nové expozice a nyní
by chtělo muzeum opravit
a zrekonstruovat gró svého areálu – parní těžní stroj. „Pokud
se to podaří, a získáme dotaci
od Ústeckého kraje, tak bychom
chtěli zrekonstruovat a nově natřít náš parní těžní stroj. Expozice bychom pak měli kompletně připravené a hotové. Parní
těžní stroj je chloubou a jádrem
našich výstavních expozic. Jde
o druhý nejstarší parní stroj
v České republice a svého druhu
jde i o unikát v Evropě. My jsme
dlouhou dobu usilovali o to jej
zrekonstruovat do původní podoby (stroj byl vyrobený v roce
1891) a vypadá to, že by se to
v letošním roce mohlo podařit,“

prozradil čerstvou novinku ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš.
Oprava těžního stroje by
zahrnovala kompletní rekonstrukci včetně strojovny jako
takové. „Museli bychom opravit
celou strojovnu a de facto těžní
stroj nejdříve odstrojit, odškrábat
a natřít do původního stavu, jak
byl,“ popsal Zbyněk Jakš. Pokud by dotaci muzeum získalo,
počítá se s tím, že by k těžnímu
stroji mohli být slavnostně uvedeni první návštěvníci zhruba
v dubnu tohoto roku. „Na zahájení otevření nové sezóny, tedy

v březnu, bychom to nestíhali,
protože na to bude potřeba příznivého počasí i kvůli nátěrům.
Do dubna bychom to ale mohli
zvládnout,“ dodává ředitel.
Podkrušnohorské muzeum se
každoročně setkává se stále vyšší návštěvností a zájmem, a to
dokonce i ze zahraničí. V loňském roce navštívilo hornické
muzeum na bývalém dole Julius
III zhruba o tisícovku návštěvníků více než v předchozím
roce. „Návštěvnost muzea byla
kolem deseti tisíc a dvou set návštěvníků,“ pochlubil se ředitel
Jakš. Početnou skupinou bývají
kromě rodin s dětmi především
školy, které si už teď rezervují
volné termíny. „Jsou školy, které k nám jezdí už standardně,
v rámci výuky. Jezdí sem už děti
od školek až po vysokoškolá-

ky,“ potvrdil Zbyněk Jakš. Mezi
stále častější návštěvníky ale
patří i zahraniční turisté, kteří
se o muzeu dozvědí i díky facebookovým stránkám a internetu. „V minulé sezóně jsme zaznamenali velkou část zahraničních
návštěvníků, a to i z exotických
míst jako například z USA, Kanady apod. Byli to i významní
lidé. Lidé ze zahraničí mají o nás
povědomí, píše se o nás a také
se účastníme zahraničních akcí.
Naposledy to byl projekt, kde
jsme byli společně s Poláky, Italy a dalšími účastníky. V Itálii
proběhlo vyhodnocení a my jsme
byli vyhodnoceni jako nejhezčí
expozice, kterou tyto státy nabízely. Evropsky jsme tedy dopadli
nejlépe,“ poznamenal ještě ředitel muzea.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Ředitel Zbyněk Jakš
ukazuje raritu muzea,
parní těžní stroj.

Zbraňová amnestie
skončila, lidé vraceli
modelínu i kanón
ÚSTECKÝ KRAJ – V Ústeckém kraji odevzdali občané v rámci zbraňové amnestie, která trvala od 1. července 2014 do 31. prosince
2014, celkem 393 zbraní. V celé ČR odevzdali lidé téměř 5 800 zbraní
a 470 000 kusů střeliva.
Během půlročního trvání
zbraňové amnestie, která skončila koncem uplynulého roku,
se mohly beztrestně zlegalizovat
zbraně kategorie A, B, C, D. Případně jejich hlavní části nebo
střelivo přechovávané bez patřičného povolení.
Ve většině případů lidé odevzdávali na Policii ČR krátké
střelné zbraně, například pistole
a revolvery. Ne všechen materiál však mohli bezpečně přinést
osobně, proto policejní pyrotechnici vyjeli k 330 případům,
aby se postarali o odborné zajištění odevzdávané munice přímo na místě. „V rámci zbraňové
amnestie se na Policii ČR dostaly
i kuriózní a zajímavé předměty.
Kromě obyčejné modelíny, kterou
nálezce považoval za semtex, lidé
odevzdali například protitanko-

vý kanón D-44M, ráže 85mm,
protitankový kanón vz. 52, ráže
85mm, střílecí tužku, vojenskou
munici, železniční třaskavky
a historické raritní kousky jako
pistoli Bär z roku 1898, dlaňovou
pistoli Le Protector z roku 1882
a další předměty,“ vyjmenovala
některé kuriózní zbraně, s nimiž lidé přišli na policii, mluvčí
policejního prezidia ČR Ivana
Nguyenová. Například občané Ústeckého kraje odevzdali
v rámci zbraňové amnestie 393
kusů zbraní. Ústecký kraj se tak
zařadil na šestou příčku ze čtrnácti krajů s největším počtem
odevzdaných kusů.
Všechny zbraně policisté
nejprve odeslali na balistické
expertízy. „Do současné doby
zatím nebyla prokázána spojitost žádné zbraně se spácháním

trestné činnosti. Situace se však
může změnit, protože expertízy
prozatím neskončily,“ upozornila policejní mluvčí. Předchozí
zbraňová amnestie se uskutečnila v roce 2009, tehdy lidé
odevzdali 7 897 zbraní, což je
ve srovnání s loňským půlrokem o téměř 2 000 odevzdaných
zbraní více. Nejslabší amnestie
proběhla v roce 1996, ve které
lidé odevzdali jen 3 704 zbraní. „Mimo toto policií vyhlášené
období hrozí za nepovolené přechovávání střelné zbraně nebo ve
větším množství střeliva až dva
roky za mřížemi, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty,“ upozornila
Ivana Nguyenová.
(sol)
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Ladislav Šeiner je autorem i mnoha zajímavých snímků ze starého
Mostu, jeho fotograﬁe zachycují
rovněž i konec budovy divadla, které můžete obdivovat
v naší fotoreportáži.
Řada jeho černobílých fotograﬁí je také součástí
nově připravovaného dokumentárního ﬁlmu
o starém Mostě od Břetislava Rychlíka, který
by se měl v tomto roce
promítat na TV.

Okamžiky, které L. Šeiner zachytil na staré divadelní scéně a v zákulisí.

Mostecké divadlo očima fotografa Ladislava Šeinera
„Divadlo je pro mě srdeční záležitost“ říká známý fotograf
zmínit, že právě fotograf Ladislav Šeiner je autorem bohatého archivu snímků a fotografií
ze starého města Mostu, které
zahrnují i fotografie ze zákulisí
ještě původní divadelní scény ve
starém Mostě. Ladislav Šeiner
sám na sebe prozradil, že jeho
prioritou je „živá“ fotografie,
a práce s fotografií u prken, co
znamenají svět, patří mezi jeho
srdeční záležitost.
Rozhovory fotograf skromně odmítá, v případě týdeníku
Homér ale udělal výjimku, a tak
povídání s ním při instalaci
svých fotografií v městském divadle jsme si mohli užít. Rádi
proto přinášíme našim čtenářům exkluzivní rozhovor a prokládáme jeho neméně exkluzivními snímky ze starého Mostu,
a to ať již z původní divadelní
scény a divadelního zákulisí,
snímky zachycující zánik divadelní budovy ve starém Mostě,
která padla k zemi stejně jako
i město, jež muselo ustoupit těžbě uhlí, tak i fotografie ze současné divadelní scény Městského divadla v Mostě.
Nová divadelní scéna.
MOST – V Městském divadle v Mostě, které slaví v tomto roce třicet
let od svého přestěhování ze starého Mostu do stávajících prostor,
odstartovala minulý týden výstava fotografií známého mosteckého fotografa Ladislava Šeinera pod názvem Divadelní fotografie.
Ve foyer tak může veřejnost
spatřit divadelní fotografie autora, který s mosteckým divadlem
spolupracoval již v minulosti
a i nadále spolupracuje. Výstava
potrvá do 28. února 2015.
Jméno Ladislava Šeinera je
mostecké veřejnosti dobře známé. Jeho fotografie mohli lidé

v minulosti spatřit nejen na fotografických výstavách, ale také
v mnohých dokumentárních
a propagačních materiálech,
kalendářích či leteckých snímcích nejen města Mostu, ale
i okolních měst a obcí. V rámci
připomínaného výročí mosteckého divadla není od věci ale

Jak a kdy jste se vůbec dostal
k fotografování?
Jsem původně strojař, přesněji soustružník, a k fotografování
mě dovedla souhra náhod. Přivedl mě k tomu, při zaměstnání,
můj kolega. Tak jsem se tomu
začal trochu víc věnovat. Pak
jsem ale odešel na vojnu. To
bylo v letech 67 – 69. Tady jsem
se seznámil s vojákem, který
byl fotograf. Během vojny si mě
prosadil jako svého pomocníka
a já mu chodil pomáhat pořizovat fotodokumentaci a tady
jsem si vlastně začal máchat
ruce ve vývojkách…

Když jste se vrátil z vojny, co
bylo pak… Pokračoval jste ve
focení? Co bylo objektem vašeho zájmu?
Když jsem přišel z vojny, což
bylo v roce 1969, bydlel jsem ve
starém Mostě. Když jsem zjistil, že se začíná město bourat,
tak jsem si pořídil fotoaparát,
začal jsem chodit křížem krážem, všemi zákoutími, a fotil
jsem na téma: „Tady bylo město…“ Udělal jsem cyklus fotografií, kde jsem začal fotit nejen
domy a objekty, ale hlavně lidi.

Jak jste toto členství vnímal,
tehdy ještě jako neznámý fotograf… Jak se vám spolupracovalo s touto skupinou?

vé“. Byli v průměru o nějakých
deset, čtrnáct let starší a vyzrálí
fotografové. Scházeli jsme se
pravidelně ve starém Mostě,
v restauraci pod hotelem Praha,
a vždycky jsme vyráželi do ulic
fotit a pořizovat fotodokumentaci. Já jsem tomu tehdy propadl, a proto mám tak bohatý
archiv z té doby. Fotil jsem víc
a víc intenzivně, fotil jsem tu
i různé natáčecí scény, protože
se ve starém Mostě točily filmy.
Všude jsem běhal s foťákem
a zjistil, že inklinuji jako foto-

Nejdřív jsem tomu moc nevěřil, ale bral jsem to jako velkou poctu a výzvu protože
jsem celou dobu jejich fotografie sledoval v jejich katalozích
a výstavách. A jak se říká lidově, tak jsem před nimi smekal,
protože to byli „páni fotografo-

graf k lidem. Došlo to tak dalece, že jsem je začal oslovovat
a fotit, ve dvorech, v bytech a restauracích, kde jsem musel za
ně zaplatit pivo. Dostal jsem se
i k divadelní fotografii a to díky
Jiřímu Balášovi, který byl v tu
dobu dvorní fotograf divadla.

skupinu tvořili fotografové Jiří
Baláš, Josef Němčík – toho později vystřídal Ivan Klein, Jindřich Adamec a Oldřich Kopta.)
Byli to brilantní fotografové.
Tehdy jsem byl jimi na vernisáži osloven, jestli bych se nechtěl
stát členem jejich skupiny. To mi
bylo nějakých 23, 24 let a začal
jsem intenzivně fotit.

Nová divadelní scéna.
Z těchto fotografií jsem pak
udělal výstavu ještě v tehdejším
okresním kulturním středisku
a nečekaně jsem tehdy vyhrál 1.
místo. To už tady na Mostecku
existovala skupina MOFO-4.
(Pozn. Tvůrčí skupina MOFO-4
byli mostečtí fotografové; tuto

Tyto snímky zachycují pád původní divadelní budovy ve starém Mostě.

Výstavba stávající budovy městského divadla.

Vy máte ale vystudovanou
i fotografickou školu... Proč
bylo pro vás důležité, když jste
už fotografoval a měl za sebou
první úspěchy, jít studovat fotografii?
Lidé v MOFO – 4 mi dali
možnost růst, rozvíjeli mě a rozvíjeli jsme se navzájem. Pořád
mě směřovali k tomu, abych šel
fotografii studovat. Já si vzpomněl na svého tátu, který vždycky říkával, abych nedělal věci
polovičatě. Tak jsem si kupoval
foto literaturu a napsal žádost
o přijetí na školu do Prahy, ale
tam mě nevzali. Tenkrát ale byla
i taková škola v Brně, tak jsem
to zkusil. Byl jsem přijat a školu dělal při zaměstnání. Později
přišla doba podnikání, a já přemýšlel, jestli zůstanu v montérkách, nebo si založím fotografickou živnost, když už mám na
to glejt. A rozhodl jsem se pro
podnikání.
Která oblast ve vaší branži je
pro vás atraktivní a lákavá a co
vlastně nejraději fotíte?
Já jsem si řekl, že chci být univerzální fotograf. Nechtěl jsem
dělat jen jednu oblast. Měl jsem
fotografii natolik rád, že jsem ji
chtěl vyzkoušet ve všem. To, co
jsem si přečetl, nebo jsem viděl,
tak jsem si chtěl jednoduše i vyzkoušet. Ale nejraději mám živou fotografii a letecké snímky.

lích a na cestách, to nikdy jinak
nenafotíš. To je krajina, která
mi sedí a několik let se věnuji
makro na téma Fauna a Flora.
Přesto zůstávám věrný živé fotografii.

se věnujete také už dlouhou
dobu…
Divadlo a celý tenhle svět je
pro fotografa taková výzva. Já
sám jsem přesvědčený o tom,
že dělat divadelní fotografii ne-

vším osvětlovači, nemazlí. Je tu
prudký přechod světel, se kterým si musíš poradit, a buď to
budeš fotit a půjde to, nebo ne.
Co se týče divadla a focení, tak
tady jsem spolupracoval s Jirkou

Když mluvíte o živé fotografii, rozhodně nelze vynechat
i pro vás jednu ze zásadních
oblastí, a tou je divadlo. Co
pro vás znamenalo a znamená
fotit divadlo a vůbec snímky
z divadelního zákulisí, kterým

může každý. Je to jednak technicky velmi náročné, protože
například krajina zůstane nasvícená pokaždé, jak je, a když
se to nepovede, tak se vrátíš
a nafotíš ji znovu. Ale u divadla,
tam se s tebou nikdo, a přede-

Balášem, díky němu jsem začal
fotit ve starém Mostě v divadle.
Právě Jirka mě začal do divadla
brát a já jsem to chtěl poznat,
zažít tu atmosféru divadla. Pak
ale Jirka onemocněl a zemřel.
Nechal mě cvičně nafotit několik her a začal jsem fotit v zákulisí, v šatnách, maskérně a vlastně všechno, co k tomu patří, od
rekvizit až po celé tohle prostředí, které je pro běžného člověka
zajímavé a také poněkud zvláštní. Když člověk vidí, jak se herci
oblékají do nádherných kostýmů, vidět maskérnu, vlásenkářky… všechny tyto momentky
jsou o živé fotografii a celá tahle
oblast je pro mě hodně zajímavá
a mému srdci také velmi blízká.
U divadelní fotografie fotograf
vždycky čeká, i když si svým
způsobem věří, na to finále, jak
daleko uspěl. I když počátky
byly kruté, když se fotilo ještě na
film a neexistovaly takové technologie jako teď v době digitální
fotografie…Myslím že divadelní
fotografie je pro fotografy výzvou i srdeční záležitostí.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nová divadelní scéna.
Už na škole jsem se seznámil se
spoustou Moraváků, se kterými
se dodnes scházíme, je to každoroční setkání po škole a zvou
mě na vernisáže atd. Já tam
zůstanu vždycky na pár dnů,
a vidím tam spoustu krásných
fotek. Moraváci dělají spoustu
krásných fotografií a moc obdivuji jejich kouzelnou krajinu,
ta jejich políčka a záhumenky…
Tam jsem vždycky viděl ty nejhezčí fotografie. Zkoušel jsem
fotit i krajinu, ale zjistil jsem,
že to není moje parketa. I když
mám z této oblasti také nafocené věci, za které bych se nemusel stydět, ale určitě bych z nich
neudělal výstavu. Něco jiného je
fotit krajinu z letadla, protože
to je neokoukané a ta scenérie
se promítne sama. Stínohry,
které tvoří vysoké stromy v po-

Nová divadelní scéna.
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Poprava na mýtině

SOUDNIČKA

Celé dny brouzdal na
internetu a hledal případy,
které by se mu hodily. Měl
už jich pěknou hromádku.
Neštěstí, která se stala při
honu. Myslivec zastřelil
svého kolegu, náhodného turistu, nebo dokonce
vlastní dítě. Střelec se většinou
zhroutil
a soud přihlédl
k bezbřehé lítosti. Uvažoval
o tom, že by
mohl předstírat
šílenství. Proč by
nemohl alespoň
na chvíli přijít
o rozum, až zjistí, že nešťastnou
náhodou zastřelil kolegu. Pročetl stohy statí o duševních
poruchách a o šoku. Byl
připraven. Den, kdy skončí s tím nýmandem, se blížil. Karla nesnášel, už když
byli kluci. Vždy byl o krok
před ním. Ve škole měl
lepší známky, na fotbalu
dával víc gólů. Po škole si
našel lepší práci a holky na
něj také víc braly. Snažil se
s Karlem nesrovnávat, ale
ten kluk se mu stále motal
do života. Nakonec si vzal
za ženu Zuzanu, holku, kterou on miloval a myslil si na
ni. Smířil by se i s tím, kdyby s ním byla Zuzana šťastná. Karel ji ale podváděl,
veřejně ponižoval. Když vysedával v hospodě dlouho
do noci a lil do sebe jednu
skleničku za druhou, sledoval ho s tichým smutkem.
Bylo mu jasné, že až přijde
domů opilý a hlučný, Zuzanu zbije a s ní možná i její
dvě děti. Zuzana přitom na
Karlovi pořád visela. Několikrát se ji snažil přemluvit,
aby toho násilníka opustila.
Zuzana ale jen tiše brečela
a nechtěla o rozvodu ani
slyšet. Chřadla mu před
očima a on se kvůli ní trápil. Několikrát se už chystal
s Karlem si promluvit, ale
nakonec to vzdal. Nemělo
cenu s ním mluvit. Byl arogantní, jen by se mu vysmál
a Zuzanu by zbil. A tak
vymyslel, že se Karla zbaví
jednou provždy. Podzimní
hon se blížil a s ním i jeho
příležitost. Vše dobře a pečlivě naplánoval. Při honu
se bude držet v blízkosti Karla. Až bude vhodný
okamžik, dostane se za něj
a zastřelí ho. Pak nahraje
šok a nešťastnou náhodu.
Předpokládal, že dostane
pouze podmínečný trest.
Počká, až se Zuzana vypláče a pak jí začne pomáhat.
Skončí to tak, že se Zuzana
i s dětmi nastěhuje k němu.
Bude mít rodinu, bude mít
svou lásku. Věřil, že přesně
tak to bude. V den honu
byl nervózní, všechno mu
padalo z ruky. Nebylo tak
snadné připustit si myšlenku, že dnes se to stane.
Dnes ho zastřelí. Při honu
postupoval
automaticky.
Snažil se držet blízko Karla,
jinak se na lov nesoustředil.
Pak se mu konečně naskytla ideální příležitost. Nikdo
se na něj nedíval, nikdo ho
neměl v zorném poli. O několik kroků se zpozdil, pak
se otočil a střelil Karla do
hlavy. Vždy byl dobrý střelec, nebál se, že mine. Karel
se zhroutil na zem. Rozběhl se k němu a začal volat
o pomoc. Začali se k nim

sbíhat ostatní. Stále opakoval, že to bylo neštěstí,
zakopl a střelil. Pak už jen
tiše seděl, oči vytřeštěné,
drkotal zubama. Když přijeli záchranáři, u Karla konstatovali smrt, jeho odvezli
do nemocnice s těžkým
šokem. Ani nemusel příliš
předstírat. Zabít
člověka
nebyla
nijak jednoduchá
věc. Stále měl
před očima obraz
bledé tváře svého soka, krvavou
dírku v hlavě.
V nemocnici nejprve nespal a jen
zíral do stropu.
S nikým nemluvil. Pak zase jakoby se probral a stále dokola
opakoval, že to bylo neštěstí, neštěstí, neštěstí. Policii
k němu pustili až třetí den.
Plakal a i policistům opakoval, že zakopl a vystřelil.
Nechtěl, nemířil, nikdy si
to neodpustí. Všichni ho
litovali. Nikdo mu nedával
vinu. Po týdnu se vypravil za Zuzanou. Stála mezi
dveřmi, bledá, oči uplakané. Pozvala ho dál. Nevěděl, co jí říct. Tohle setkání
plánoval dlouho dopředu,
ale najednou ztratil řeč.
Její neštěstí ho odzbrojovalo. V duchu si přísahal,
že udělá všechno pro to,
aby byla šťastná. Připraví jí
krásný život. Postará se o ni
i o děti. Tiše si sedl a začal
mluvit. Vyprávěl jí, jak zakopl a vyšel výstřel. Bylo to
neštěstí, nemohl tomu zabránit. Zuzana neříkala nic.
Pak začala brečet a on ji objal. Chodil k ní potom každý den. Pomáhal jí se vším,
co potřebovala. Nakupoval,
dělal mužské práce v domácnosti. Zuzana nejprve
nechtěla, pak mu přestala
bránit. Po několika týdnech
se zase začala usmívat. Nemyslel na soud, nemyslel na
nic, jen na ni a její štěstí. Jeden den se osmělil ji políbit.
Skončili spolu v její posteli.
Pro něj to bylo krásné milování. Zuzana zůstala ležet
se zavřenýma očima. Řekl
jí, že ji miluje. Usmívala se.
Miluje ji už strašně dlouho.
Chce být jen s ní. Přitáhla si
jeho hlavu k sobě a políbila
ho. Znovu se spolu milovali. Šeptal jí do ucha, jak ji
miluje, co pro ni všechno
udělal. Jen kvůli ní zastřelil
Karla. Jen kvůli tomu, že ji
tak trápil a bil. Zuzana najednou v jeho náručí celá
ztuhla. Už nepromluvila.
Zůstala ležet a dívala se do
stropu. Uvědomil si, co jí
řekl. Čekal, jestli vybuchne,
nebo bude brečet. Zuzana
nedělala nic. Jen se dívala a mlčela. Pak se zvedla
z postele a pomalu nahá
odešla do kuchyně. Vrátila
se a v ruce držela kuchyňský nůž. Věděl, co se bude
dít dřív, než bodla. Jen trpně držel. Chtěl, aby byla
Zuzana šťastná, místo toho
je zoufalá. Zabodla vší silou
nůž do jeho břicha. Strašná
ostrá bolest jím celým pronikla. Měl pocit, že v jeho
břiše hoří tisíc ohňů. Zuzana se naklonila až těsně
k jeho obličeji. S chladnou
nenávistí v hlase mu šeptala
do ucha, že Karla milovala
víc než sebe. Bude se dívat,
jak jeho vrah umírá a bude
se z toho radovat.
(pur)
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Luboš Šlapka: „Janov má problém
s drogami, my mu chceme pomoct“
ně zabývali. Klienti se budou
většinou na schůzky objednávat. Pokud ne, budou muset
zazvonit na zvonek u vchodu do
domu. Náš pracovník pro klienta přijde ke vchodu, odvede ho
do sociálního bytu a po skončení schůzky ho opět odvede ke
vchodu a zamkne za ním. Pokud
budou zamykat vchodové dveře
i ostatní nájemníci, nikdo cizí
sám po domě chodit nebude.

s.r.o

LITVÍNOV – Rozruch mezi obyvatele Janova vnesla zpráva, že v Janově vzniká Multifunkční sociální byt - poradenské a informační
centrum pro osoby, které se dostaly do styku s drogami. Lidé se
mylně domnívali, že se jedná o detašované pracoviště mosteckého
K-centra a obávali se, že se v Albrechtické ulici, kde je byt situován,
začnou scházet narkomané. Se svými obavami přišli na poslední
jednání janovského osadního výboru, kde jim vše vysvětlil a uklidnil je ředitel organizace Most k naději Lubomír Šlapka.

služby v oblasti ﬁnancí a účetnictví
Nabízíme kompletní daňový a účetní servis.
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují zpracovat
účetnictví, vést agendu daně z přidané hodnoty,
zpracovat daňová přiznání apod.

Nejvíce se lidé z Janova obávají, že se k vašemu sociálnímu
bytu začnou stahovat narkomané. Upozorňovali také na
to, že je byt v blízkosti mateřské školy. Jsou tyto obavy namístě?
To rozhodně ne! Nejedná se
o K-centrum s výměnným programem injekčních stříkaček.
To není ani v těchto podmínkách dost dobře možné. Jedná
se o sociální byt, nízkoprahové
centrum pro všechny obyvatele
Janova, kteří se s problémem
drog setkali. Mohou to být rodiče, kteří potřebují poradit,
samozřejmě si pro radu mohou
přijít toxikomani, mohou přijít
lidé, kteří s dětmi pracují, všichni, kdo potřebují radu a pomoc.
Najdou tu odpovědi na otázky,
jak poznat, že si dítě s drogami
začalo, co může dělat rodič, jaké
jsou možnosti. Chápu obavu
lidí z Janova, ale je zbytečná.

Janov ale s drogami problém má...
To je pravda. A my všem obyvatelům chceme jen pomoct.
Do sociálního bytu budou docházet lidé, kteří v Janově žijí.
Sousedé, lidé, kteří se potkávají
na ulici. Žádní noví toxikomani
se rozhodně v Albrechtické ulici
kvůli našemu sociálnímu bytu
neobjeví. Je to sociální služba,
ruka natažená k pomoci pro
obyvatele Janova. Není naším
úmyslem život v Janově zhoršit. Sám tu mám rodinu, někteří
naši pracovníci tu vyrůstali. Naším cílem je pomáhat, protože
v Janově je to třeba.

pracovníci, a tak to bude i dál.
Je to velmi důležitá služba pro
všechny občany. Pokud vyměníme toxikomanovi jeho použitou injekční stříkačku za novou,
předcházíme tím šíření infekčních nemocí a chráníme všechny obyvatele Janova. Když odevzdá použitou stříkačku našim
„teréňákům“, nemůže ji zahodit
na místě, kde ji najdou děti.

Říkáte, že v bytě nebude
probíhat výměnný program
injekčních stříkaček. Znamená to, že v Janově nebude tato
služba vůbec?
V Janově už několik let tento
program naplňují naši terénní

Sociální byt je v sedmém
patře, řešili jste otázku bezpečnosti? Do bytu budou docházet cizí lidé, budou chodit
po domě, to mohou ostatní nájemníci považovat za problém.
Bezpečností jsme se podrob-

Kdy plánujete sociální byt
otevřít?
Předpokládáme, že v průběhu února, nejpozději začátkem
března. Zahájení provozu v sociálním bytu bude předcházet
informační kampaň v Janově.
Kontaktní číslo bude v katalogu
sociálních služeb a budou ho
mít k dispozici všechny organizace, které se sociální službou
zabývají.
(pur)

Rekonstrukce zámku ﬁnišuje,
hotovo má být do měsíce
LITVÍNOV - Rekonstrukce zámku Valdštejnů, kterou Litvínov naplno
nastartoval v loňském roce, pokračuje podle plánu. Zámek by měl
být otevřen veřejnosti už příští měsíc a všechny práce by měly být
dokončeny. Také restaurování historických maleb v hlavním sále
zámku, které probíhá už třetím rokem, spěje k závěru.

Dobrovského 2162 | 434 01 Most
Tel.: 476 101 746 / 476 101 748
Fax: 476 101 748

Sociální byt je určen výhradně pro lidi, kteří se setkali
s problémem drog?
Zatím ano, ale do budoucna
tu chceme zřídit krizové lůžko,
například pro týrané ženy, které
tu v ohrožení najdou potřebný
okamžitý azyl. To je ale zatím
hudba budoucnosti.

V zámku Valdštejnů do průjezdu v Mostecké ulici byla 9.
ledna instalována dubová vrata,
která byla v roce 2013 restaurována z Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje. Ústecký kraj
podpořil tuto akci částkou 150
tis. Kč. Vrata byla z důvodu ge-

nerální rekonstrukce objektu demontována a uložena v zámku.
Po ukončení stavebních prací
jsou opět na svém místě. Náročná instalace masivních vrat byla
realizována za pomoci Technický služeb Litvínov, s. r. o. Osazeny budou i kovářské prvky.
Zásadní rekonstrukce zámku

byla zahájena v roce 2013. Město
na ni získalo dotaci 32 miliónů
korun od Ministerstva financí
ČR. Rekonstrukcí došlo k obnově obvodového pláště, nové jsou
omítky, hydroizolace, střešní
římsy včetně okapů a okenních
otvorů. Plán zahrnuje také sanaci
spodní části stavby, jejíž součástí
je odvětrávací systém obvodového zdiva. V interiéru se obnovily
dveře, zámečnické a kamenické
prvky, opravily dřevěné stropy,
podlahy, vybouraly novodobé
a nevhodné konstrukce, nové

jsou omítky a malby, provedeny
byly restaurátorské práce v interiéru velkého sálu, instalována
nová špaletová okna. Rekonstrukce se týkala také nových
rozvodů elektro, vody, kanalizace a vytápění a další. V současné době probíhají v zámku
dokončovací práce, uklízí se a do
konce ledna bude ukončeno restaurování maleb v hlavním sále.
V druhé polovině února by měl
být zámek otevřen veřejnosti.
Připravuje se vernisáž výstavy
Srdceráj.
(pur)

www.stein-ucetnictvi.eu

United Energy rozděluje

300 000 Kč
Staráš se o volný čas dětí?

Přihlas se i ty!
Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

United Energy vyhlašuje
grant „Kdo si hraje, nezlobí“
Grant je určen pro nestátní neziskové organizace, které zajišťují a organizují volný čas a mimoškolní aktivity dětí
a mládeže v regionu Mostecka a Litvínovska. Finanční prostředky v rámci grantu mohou být poskytnuty na úhradu
provozních nákladů nebo na zajištění a organizaci akcí. Uzávěrka žádostí do 31. ledna 2015.

O vítězi grantu rozhoduje veřejné hlasování!
Více na www.tepelnapohoda.cz

TepelnáPohoda PODPORUJE

region

Prvňáčci, nezapomeňte
v únoru přijít k zápisu
LITVÍNOV – První významný den v životě se budoucím litvínovským
prvňáčkům blíží. Zápis do prvních tříd se v Litvínově bude konat už
za dva týdny. Zkušení učitelé a ředitelé škol ale radí děti zbytečně
nestresovat a nijak zvlášť je na zápis nepřipravovat. Má to být první
významná událost v životě školáka, nikoliv první zkouška.
Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2015 –
2016 se v Litvínově koná ve středu 4. února od 13.00 hodin do
17.00 hodin a ve čtvrtek 5. února od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Rodiče mohou pro své děti

vybírat ze šesti základních škol.
Není pravidlem, že vyberou tu
bydlišti nejbližší. V posledních
letech se rodiče dětí více než
o polohu školy zajímají o její
zaměření a úroveň. Hodně také
dají na pověst školy. „Náš syn

jde k zápisu, a tak jsme s manželem dlouho vybírali, kterou
školu zvolit. Nejvíce jsme školy
hodnotili podle toho, co o nich
říkají naši přátelé, jejichž děti
tam chodí. Báli jsme se šikany,
drog, ale chceme také, aby škola
našeho syna dobře připravila na
další studium. Může se zdát, že
v první třídě je příliš brzy myslet na střední školu, ale proč po
špatné zkušenosti dítě překládat
později na jinou základní ško-

Budoucím prvňáčkům z
Litvínova se už zápis blíží.

Jakou školu vybrat
•
•
•
•
•
•
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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589
• Škola s rozšířenou výukou anglického, německého, ruského a francouzského jazyka. Podrobné informace na www.3zs.cz
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059
• Škola demokratického myšlení a tvořivého učení. Výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Informace na www.zsruska.cz.
Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991
• Poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Více na www.zs-specialni-litvinov.cz.
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Litvínov, Podkrušnohorská 1677
• Škola se zaměřením na sport, cizí jazyky a informatiku. Více na www.sszslitvinov.cz.
Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220
• Malá škola s přátelskou rodinnou atmosférou, ohledy na individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Více na www.zshamr.cz.
Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160
• Velmi dobré zkušenosti s propojením ZŠ a MŠ, přípravné třídy, využití moderních technologií ve výuce i ve volnočasových aktivitách. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Více na www.zsjanov.cz

Co děti při zápisu čeká
Při zápisu se zjišťuje školní zralost dětí. Vše probíhá
formou hry a komunikace
mezi učitelem a dítětem.
Jednotlivé úkoly provádí dítě
na stanovištích. Na každém
stanovišti provádí dítě jinou
činnost. Zjišťuje se tak například, zda nemá dítě vady řeči
nebo zdravotní problémy.
Jestli je schopno orientace
a nemá problémy s komunikací, jestli se nestydí. Dítě při
zápisu provádí jednoduché
matematické operace, zpívá
písničky, případně říká říkadla a básničky. Poznává barvy a tvary. Zkušení učitelé
rozeznávají u dětí přirozené
znalosti a dovednosti. Není
proto nutné dítě nic speciálního kvůli zápisu učit. Je ale
dobré, když dítě ví, do čeho
jde. Rodiče by proto měli
s dětmi o zápisu mluvit.
lu? Děláme si takový svůj vlastní průzkum a už máme jasno,“
říká Jitka Stránská, maminka
malého Tomáše, budoucího
prvňáčka. Školy rodičům, kteří chtějí vědět, do čeho své dítě
posílají, vychází vstříc. Pořádají dny otevřených dveří nebo
si po domluvě mohou rodiče
s dítětem prohlédnout školu
individuálně. Ne všichni rodiče ale přistupují k výběru školy
zodpovědně. Jsou dokonce tací,
kteří na zápis zapomenou a dítě
nepřivedou. Takových případů
je nejvíce na janovské základní škole. Do litvínovských základních škol se hlásí také děti
z jiných měst. Nejčastěji jsou to
děti z Lomu, Louky u Litvínova,
Mariánských Radčic. Sportovní
zaměření soukromé školy ale
láká i malé hokejisty nejen od
sousedů. Kapacita litvínovských
škol je dostatečná, při přijímání dětí vždy mají přednost děti
z Litvínova před dětmi z jiných
měst. „Ke školní docházce jsou
rodiče nebo zákonní zástupci
povinni přihlásit děti narozené
do 31. 8. 2009. Při zápisu předloží rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list
dítěte. K zápisu se dostaví také
děti, kterým byla z jakéhokoliv
důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího
zápisu do 1. ročníku základních
škol,“ doplnila vedoucí odboru
sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.
(pur)

Kam na střední školu?
Pomůže nový portál
České školní inspekce
ÚSTECKÝ KRAJ – Hledáte pro
své dítě nejvhodnější střední
školu a nevíte, kde se poradit?
Česká školní inspekce připravila nový informační systém, kde
jsou pohromadě všechny dostupné školy, informace o nich,
a navíc inspekční zprávy pro porovnání kvality škol.
InspIS PORTÁL na jednom
místě shromažďuje užitečné
a co možná nejkomplexnější informace o všech školách,
které jsou zapsané ve školském
rejstříku. Od mateřských škol až
po konzervatoře a vyšší odborné školy, od škol veřejných přes
školy soukromé a církevní. Základní podmínkou vyhledávání
je vyplnit do přednastaveného
formuláře „druh školy“ a místopisně upřesnit kraj, město,
případně ulici. V systému zjistíte i další informace, například,

která škola je bezbariérová,
kolik zaplatíte za školné či jaké
specialisty pro vaše dítě škola
připravuje.
InspIS PORTÁL byl oficiálně
spuštěn v říjnu 2014. Školy do
systému vpisují informace dobrovolně. V současné době najdete v systému 34 škol z Mostu a okolí, z toho 11 středních.
Z Litvínova je v systému zaneseno 14 škol, z toho 5 středních.
Dále v systému například zjistíte, že pouze jediná základní škola v Mostě je zcela bezbariérová,
a zcela bezbariérová je také jedna mostecká střední škola, a že
bez přijímacího řízení vaše dítě
nepřijmou na žádnou střední
školu v Mostě. Systém nabízí
mnoho variant a způsobů vyhledávání. Vyzkoušejte sami.
Vstup do systému: https://portal.csicr.cz
(pur)

Most v Brandově se
dočasně otevře pro auta
BRANDOV – Hraniční most
v Brandově by se měl dočasně
otevřít pro automobilovou dopravu do 3,5 t. Na německé straně se totiž bude rekonstruovat
most na hlavní komunikaci a
hraniční most by měl posloužit
jako objížďka po dobu rekonstrukce. Starosta Brandova Jiří
Mooz usiluje o trvalé zprovoznění původního mostu, vše ale
záleží především na jednání
s Ústeckým krajem.
Za celou dobu od vstupu ČR
do Schengenského prostoru
se nepodařilo otevřít stávající
přechod pro automobily mezi
Brandovem a Olbernhau. Bránil tomu špatný stav hraničního
mostu a bezprostřední blízkost
hojně navštěvovaného památkově chráněného historického
komplexu Saigerhütte v Olbernhau. Byl proto připraven
projekt obchvatu Olbernhau
s výstavbou nového mostu. Na
české straně je již vydáno stavební povolení, ale příprava na
saské straně pokračuje značně
pomaleji, s velkým zpožděním.
„V současné době probíhají
jednání o zprovoznění hraniční-

ho mostu alespoň po dobu rekonstrukce mostu na hlavním tahu
na německé straně. Podle starosty
Olbernhau je při uzavření silnice
největším problémem školní spoj
pro německé děti. Školní autobus
by tak jezdil na výjimku přes Brandov. Je ale nutná sanace hraničního mostku, která by byla v režii německých partnerů a také rozšíření
části úseku komunikace k přechodu. Objížďka bude dočasná, ale
samozřejmě, když už bude most
opravený, líbilo by se nám, aby zůstal otevřený trvale pro osobní vozidla do 3,5 t. Vše ale záleží na jednání s Ústeckým krajem, který už
má připravený projekt na stavbu
mostu nového,“ vysvětlil starosta
Brandova Jiří Mooz.
Práce na rekonstrukci silnice
by měly být zahájeny v dubnu,
do té doby by měl být starý most
připraven k novému provozu.
(pur)

Do knihovny
za vzděláním
LITVÍNOV - Vzděláníchtiví návštěvníci litvínovské knihovny
mají opět možnost navštěvovat Univerzitu volného času.
Ta letos vstoupila už do svého
osmého ročníku. Tentokrát jsou
připraveny tři obory a jako přídavek i novinka Mozková sprcha.
V letošním roce probíhá Univerzita volného času v oborech
Kulturní památky Ústeckého
kraje, Letem světem a Klub milovníků historie. „O Univerzitu
volného času je tradičně velký zájem. Na přednášky chodí kolem
čtyřiceti lidí. Největší zájem bývá
o Klub milovníků historie o přednášky Jiřího Šlajsny. Účastníkům
univerzity umožňujeme, aby si
sami volili, jaké obory se mají
otevřít, o jaké přednášky by stáli. Historie vede,“ říká ředitelka
Městské knihovny v Litvínově
Marcela Güttnerová. Letos navíc přibyly i lekce Mozková sprcha, které vede Marcela Güttnerová. „Je to zábava a humor,

žádná škola, žádné zkoušení, ale
jednoduchá koncentrační cvičení, zábavné hraní se slovy i čísly, využití paměťových technik,
vytvoření myšlenkové mapy, aktivizace mozku pro běžné denní
činnosti, zachování soběstačnosti
a zvýšení sebevědomí, setkávání
s přáteli a sdílení podobných zážitků,“ popisuje své lekce ředitelka knihovny.
Od loňského roku probíhá
v knihovně také Virtuální univerzita. „Organizuje ji Česká
zemědělská univerzita se svými
lektory. Spolupracuje přitom
i s ostatními univerzitami. Posluchači se mohou seznámit i s tématy, na která nemáme lektory
a nemohli bychom takový obor
v rámci Univerzity volného času
otevřít. Také v tomto případě si
posluchači sami volí téma přednášek. Loni to byla Astronomie,
letos Lesnictví,“ vysvětlila Marcela Guttnerová.
Přednášky
jsou promítány ve společenské
místnosti knihovny.
(pur)

8

Jednotné testy
přijímaček letos poprvé
MOSTECKO – Letos poprvé budou děti na některých středních
školách dělat přijímací testy
podle jednotného centrálního
zadání. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro letošní rok pilotní ověřovací projekt. Na Mostecku se
k centrálně zadávaným jednotným testům při přijímacím řízení přihlásilo šest škol.
Jednotné testy se uskuteční
v jednom řádném termínu, a to
odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče
o šestileté a osmileté vzdělávání,
a v jednom náhradním termínu
testů společném pro všechny
obory vzdělání. Pro čtyřletý obor
je řádný termín testů 15. dubna.
Pro šestileté a osmileté studium
16. dubna. Náhradní termín je
14. května. Zkouška se skládá
ze dvou testů, a to pro obsah
vzdělávání z českého jazyka a literatury a z matematiky v rozsahu učiva základních škol. Testy
mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro
úspěšné vzdělávání v oborech
středního vzdělání ukončených
maturitní zkouškou. Na přijímací testy se budou moci žáci
připravit. Koncem ledna bude
zveřejněn zkušební test z českého jazyka i matematiky. Zkušební testy si mohou žáci vyzkoušet
také na některých středních školách. „Připravujeme deset setkání
pro žáky, kteří si chtějí ověřit své
znalosti a na jednotný přijímací
test se připravit. Začínáme 28.
ledna. Až CERMAT uvolní zkušební testy, umožníme žákům,
aby si je u nás vyzkoušeli. Pro jednotné testy z matematiky a čes-
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kého jazyka jsme se rozhodli už
letos, při pilotním projektu. Dává
nám to možnost ověřit si studijní
předpoklady našich budoucích
studentů,“ uvedla zástupkyně ředitele Podkrušnohorského gymnázia v Mostě Eva Hrdličková.
Některé školy chtějí otestovat
nejen své budoucí studenty, ale
také samy sebe. „Přihlásili jsme
se k jednotnému přijímacímu
testu už letos, abychom si ověřili, co bude tento proces obnášet
a jak jsme organizačně schopni
vše zvládnout před tím, než bude
povinný pro všechny střední školy. Také nás samozřejmě zajímá,
jakou úroveň mají naši budoucí
studenti, což je možné zjistit právě při jednotných testech,“ vysvětlila Eva Francírková, ředitelka Střední odborné školy Hamr,
kde budou skládat jednotné
testy pouze uchazeči o přijetí do
jediného z jejich oborů. Celkem
se v kraji k jednotným testům
přihlásilo padesát pět škol. Celkový seznam najdete na www.
homerlive.cz.
(pur)
Jednotné testy budou při přijímacím řízení skládat žáci, kteří se
hlásí ke studiu na školách:
• Podkrušnohorské gymnázium Most
• Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov
• Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola
Most
• Střední škola technická Most
• Střední odborná škola Litvínov –
Hamr a Střední průmyslová škola
• Střední odborná škola gastronomie
a služeb Most.

Za domácí násilí se senioři stydí
LITVÍNOV – V Litvínově skončil projekt prevence kriminality Co se
děje za dveřmi seniorů(m). Během podzimu se senioři naučili, jak se
bránit proti šmejdům, ale třeba také, jak si vzájemně pomáhat při
domácím násilí. Právě domácí násilí je problém, za který se senioři
nejvíce stydí, nemluví o něm a je také nejhůře odhalitelný. Díky projektu se ale podařilo pomáhat i v těchto citlivých situacích.
Projekt z dílny preventistky
Městské policie Litvínov Michaely Hejčové probíhal ve druhém
pololetí loňského roku. První
schůzka seniorů s preventistkou
se konala až v říjnu. Předcházela
jí informační kampaň v klubech
seniorů a dalších organizacích.
„Dříve, než jsme připravili první
besedu pro seniory, absolvovala
jsem s nimi osm informativních
schůzek. Vysvětlila jsem jim, jaký
je smysl tohoto projektu a jak
by mohli spolupracovat. Setkala
jsem se s těmi nejaktivnějšími,
seniory, kteří pravidelně dochází
na setkání svých klubů. Ti byli
pro náš projekt velmi důležití.
Měli se stát kurýry bezpečnosti
a prevence. Těmi, kteří informace
budou šířit dál mezi své vrstevníky. Takových aktivních seniorů
nakonec vstoupilo do projektu
více než dvě stě. Podle předběžných odhadů předali informace
minimálně trojnásobku dalších
seniorů v Janově a v Litvínově,“
spokojeně rekapituluje projekt
preventistka Michaela Hejčová. V rámci projektu se konalo
šest setkání s neorganizovanými
seniory, se seniory v klubech
a penzionech. Dále dvě besedy,
a to s pracovníky České obchodní inspekce a se záchranářem,
který seniorům radil, jak přežít
nebezpečné situace. „Senioři,
kteří jsou obětí domácího násilí, a tím nemám na mysli pouze
fyzické týrání, ale například také
psychický teror ze strany pří-

buzných, odevzdávání důchodů
a s tím související živoření a podobně, o svých problémech s policií ani s preventisty nemluví.
Tady bylo potřeba volit jiný přístup. O mnohých případech jsme
se dozvěděli od ostatních seniorů,
našich kurýrů. Dávali nám typy
na své známé, o kterých se domnívali, že by mohli být obětí.
Tak jsme měli možnost pomo-

ci ženě, které kvůli chamtivosti
vnuka nezbývalo na jídlo, nebo
seniorovi, kterého příbuzní omezovali a trápili. Navštívili jsme je
v jejich domovech, informovali je,
jaké mají možnosti, jejich případy jsme řešili se sociálními pracovníky. Kdyby projekt pomohl
jen jednomu z nich, měl by smysl,
ale musím konstatovat, že případů, kde bylo potřeba naší pomoci,
jsme díky projektu odhalili více,“
uvedla Michaela Hejčová. Během projektu preventistka také
rozdávala bezpečnostní pomůcky pro seniory, jako jsou bezpečnostní kukátka, řetízky, píšťalky, samolepky s kontakty na

záchrannou službu, policii nebo
seniorovi blízkého člověka. Projektu se zúčastnili senioři z celého Litvínova. Nejstarší účastník
byl ročník narození 1923. Na
záver projektu senioři připravili
i několik aforismů. Nejzdařilejší
je od Ivy Francové. „Nikdy nelitujme toho, když slabším, starším a nemocným pomáháme,
nečekejme na odměnu a berme
v potaz, že se pomoc může někdy obrátit i proti nám. Pokud
chceme pomoci odstraňovat
špatnosti, musíme do toho vložit celé svoje přesvědčení, mít
odvahu, ne sílu a obrátit se včas
na správná místa“.
(pur)

V rámci projektu dostali senioři bezpečnostní
prvky, jako jsou například píšťalky.

Jaklík slaví deset
úspěšných let
LITVÍNOV – Janovské nízkoprahové centrum pro děti do patnácti let
Jaklík letos oslaví deset let své existence. Za deset let si janovské
děti na svůj Jaklík dávno zvykly. Chodí sem během školního roku i o
prázdninách. Vždy na ně čeká program, kterým preventisté posouvají děti dál od úskalí ulice.
Do Jaklíku stále ještě dochází děti, které sem jako šestileté
před deseti lety začaly chodit.
„Už sem sice podle svého věku
nepatří, ale občas se zastaví, jen
tak se podívat, popovídat si. Je to
velmi milé, když víme, že Jaklík
přirostl těmto dětem k srdci natolik, že na něj nezapomínají,“
s potěšením říká preventistka
Michaela Hejčová. Ta v Jaklíku
vystřídala před čtyřmi lety Janu
Čapkovou, která s nízkoprahem
začínala. Když děti do Jaklíku
začnou chodit, oblíbí si ho a už
v něm také zůstanou. „Máme
stále stejnou partu dětí, které
k nám chodí. Teď nám odrůstají, a tak se musíme soustředit
na ty menší. Dostat k nám šestileté, sedmileté děti. Naučit je,
že jsme tady, že máme otevřeno
pro ně. Pro letošní rok jsme také
nakoupili nové pomůcky vhodné
pro tuto nižší věkovou kategorii.
Chceme se letos na menší děti zaměřit,“ říká Michaela Hejčová.
V programu prevence kriminality ale nehodlá Michaela zůstat
jen u nejmenších. „Naopak, akce
mimo Jaklík letos chceme více
soustředit na věkovou kategorii
15 – 18 let,“ doplnila Michaela
Hejčová. V letošním roce bude
prevence kriminality Městské
policie Litvínov opět soustředěna na školy a školky, dál bude
preventistka pokračovat v tématech zaměřených na závis-

losti. Na léto plánuje připravit
příměstský tábor, letos tak trochu jiný než v minulých letech.
„Chceme se více zaměřit na rizikovou mládež, soustředit se
s programem na starší děti. Mám
například připravený výlet do
Prahy, kde nás budou provázet
bezdomovci. Je to program, který by měl mladým lidem odhalit
nejen krásy Prahy, ale také úskalí
bezdomovectví. Chystám se také
vzít děti na Loket do muzea tortury, povídat si budeme o zločinu
a trestu. Jeden den navštívíme
v Litvínově vybranou komunitu

lidí, kteří svou činnost dělají dobrovolně, bez nároku na odměnu
a pro ostatní. Může to být například skupina street workout,
mladí lidé, kteří jsou ochotni učit
ostatní, jak posilovat s vlastním
tělem,“ nastínila program Michaela Hejčová. Pro letošní rok
neplánuje Michaela Hejčová
žádný konkrétní projekt cílený
pouze na seniory. „Zatím nechci
příliš prozrazovat, ale připravujeme projekt napříč generacemi.
Setkávat by se měli děti, rodiče
a prarodiče při společných aktivitách,“ poodhalila preventistka.
O oslavách desátého výročí existence Jaklíku zatím nemá úplně jasno. „Plánujeme je na jaro
a s dětmi určitě něco hodně super
vymyslíme,“ uzavřela Michaela
Hejčová.
(pur)

Aktivity Jaklíku děti z Janova baví.

zpravodajství

15. leden 2015

9

Nezaměstnanost dále poroste,
první příčku drží Mostecko
ÚSTECKÝ KRAJ – Nezaměstnanost v Ústeckém kraji opět stoupá.
Tento trend bude pokračovat i nadále. Na konci uplynulého roku
evidovaly úřady práce po celém kraji 60 824 lidí bez práce a nezaměstnanost tak oproti předchozímu měsíci stoupla téměř o dvě procenta. Nejvyšší nezaměstnanost je přitom právě na Mostecku, kde
je 12,79 procent lidí bez práce.
Ke konci uplynulého roku
evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem
celkem 60 824 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet tak vzrostl
o 1 150 než na konci předchozího měsíce. Z tohoto počtu bylo
59 123 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 - 64
let. Bylo to o 1 250 více než na
konci předchozího měsíce. Podíl nezaměstnaných tak vyšplhal během prosince 2014 až na
10,67 procent. „Nezaměstnanost
v Ústeckém kraji podle očekávání vzrostla a lze předpokládat, že
tento nárůst bude v následujícím

Mostecký úřad práce nabízí volná místa pro
elektromechaniky, strážné, recepční a pomocníky
v ubytovacích zařízeních
a uklízeče nebo dámské
a pánské krejčové. Práce je
nabízena i pro vychovatele
v bělušické věznici, operátory či výjezdního technika.
měsíci, tedy i během ledna 2015,
pokračovat. Jedná se o každoročně opakující se trend, kdy v zimních měsících dochází k nárůstu

počtu evidovaných uchazečů
i podílu nezaměstnaných,“ uvedl analytik trhu práce z krajské
pobočky úřadu práce v Ústí nad
Labem Michal Tuček a dodal:
„V průběhu měsíce se zaevidovalo
5 068 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 329
osob.“ Z evidence přitom odešlo
celkem 3 918 uchazečů, a to ať
již z důvodu ukončené evidence
nebo byli tito lidé vyřazeni. Do
zaměstnání nastoupilo 2 154, což
je téměř o tisícovku nezaměstnaných méně než v předchozím
měsíci. „591 uchazečů o zaměstnání umístil na volná pracovní
místa úřad práce, 1 563 lidí bylo
umístěno jiným způsobem, 849
vyřazeno sankčně a 915 z jiných
důvodů,“ doplnil statistiku Michal Tuček. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než
celokrajský průměr vykázaly tři

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji opět vzrostla.

okresy Ústeckého kraje, přičemž
nejvyšší byl v okresech Most a to
12,79 procent. Pokles nezaměstnanosti zaznamenaly úřady práce v Ústeckém kraji u absolventů.
Práci tak hledá 2 577 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých. Je to o více než
stovku méně než předchozím
měsíci. Na celkové nezaměstnanosti se absolventi podílejí aktuálně 4,27 procenty. O něco lépe
na tom byly úřady práce s nabídkou volných míst. Těch v celém
kraji evidovaly 3 488, tedy o 38
více než v listopadu 2014.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořil úřad
práce v celém kraji 8 976 uchazečů. Jednalo se o podporu
administrativních pracovníků,
recepčních, prodavačů, techniků, řidičů-skladníků, účetních,
lešenářů, operátorů výroby či
pomocných dělníků. Úřady
práce ale také podpořily profese v osobních službách, jako je
kadeřnictví, manikúra, pedikúra, hostinské a maloobchodní
činnosti, ale také fotografa, projektanta, revizního pracovníka,
grafika, truhláře, klempíře nebo
zpracovatele
zemědělských
produktů. „U veřejně prospěšných prací se jednalo především
o podporu uklízeče veřejných
prostranství, pomocných pracovníků v sociálních službách,
zdravotnických, kulturních či
charitativních zařízeních, dohledové služby, údržby. V případě
chráněných pracovních míst byli
finančně kryti ze strany úřadu
práce pomocní dělníci a obsluha
strojů a zařízení, montážní dělníci, maséři, prodavači, skladníci, šičky či administrativní
pracovníci,“ vyjmenoval ještě
Michal Tuček.
(sol)

porušené paragrafy
Policisté u
sjezdovek
LITVÍNOVSKO – V těchto
měsících se policisté z policejní stanice Nová Ves v Horách
v rámci preventivní činnosti zaměřují na kontroly motorových
vozidel, která jsou zaparkovaná
v blízkosti lyžařských a běžeckých tratí v Krušných horách.
„Tyto kontroly probíhají vždy
o víkendech, v rámci možností
hlídky na parkoviště dochází i ve
všední dny. Cílem tohoto opatření je eliminovat případy krádeží vloupáním do motorových
vozidel,“ informovala policejní
mluvčí mostecké státní police
Ludmila Světláková. S kontrolami začali muži v uniformách
již v prosinci, a pokud bude počasí lyžařům přát, na parkoviště
hlídky zamíří i v březnu. Během
posledních kontrol policisté
nezaznamenali žádné krádeže.

Nemuseli ani majitele motorových vozidel upozorňovat na
odložené věci v autech. Žádné
prohřešky muži zákona při kontrolách totiž nezjistili.

Kradl elektroniku,
šperky i alkohol
MOST – Mostečtí kriminalisté šetřili případ krádeže
vloupáním do rodinného domku v obci na Mostecku. Minulý
měsíc neznámý pachatel využil
situace, kdy v domě nikdo nebyl a přes den do něj vnikl poté,
co překonal vstupní uzamčené
dveře. V domě pak hledal, co by
odcizil. Hodil se mu notebook,
našel různé stříbrné šperky
a nepohrdl ani třemi lahvemi
tvrdého alkoholu. „Poškozený
majitel, který vloupání do domu
oznámil obrnickým policistům,
odhadl, že mu zloděj způsobil
hmotnou škodu ve výši osmi ti-

Nová linka na Slovensko
z Mostu, přes Prahu a Brno

do Bardejova
Informace najdete na našich stránkách:

síc korun. Kriminalisté šetřením
zjistili, že krádež má mít na svědomí 29letý muž z jedné obce na
Mostecku a obvinili ho z přečinů
krádeže vloupáním a porušování
domovní svobody,“ uvedla mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. Obviněný muž
je stíhán na svobodě a hrozí mu
až tříletý trest odnětí svobody.

Muž ukradl krabici
čokolád
MOST – Policie v Mostě
sdělila podezření ze spáchání
přečinu krádeže ve zkráceném
přípravném řízení 20letému
muži z Litvínova. Ten přijel
do mosteckého supermarketu
a z regálu vzal krabici čokoládových tyčinek. S nimi poté podlezl zábradlí u vstupního turniketu. Zastavil ho pracovník tamní
ochranky a předal policii. Lup
v hodnotě 1 390 korun byl vrá-

cen a muž skončil na policejním
oddělení. Už v minulosti kradl
a byl za to odsouzen.

Řídil pod vlivem
drog
MOSTECKO – Policisté obrnického policejního oddělení
předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
21letému muži z jedné obce na
Mostecku. Toho kontrolovali ve
večerních hodinách na silnici
u obce Želenice jako řidiče motorového vozidla. „Hlídka pojala
z jeho mluvy i zevnějšku podezření, že muž je pod vlivem návykové
látky. Provedený test byl pozitivní
na canabis a amfetamin. Muž se
podrobil lékařskému vyšetření
a odběrům. Výsledky rozboru potvrdily, že muž byl ovlivněn drogou,“ informovala mluvčí Ludmila Světláková.
(sol)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Knihkupectví u Knihomila

19. 1. 2015 od 19 hodin DOKONALÁ SVATBA

Odborná a naučná literatura,
učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,
OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00
Telefon 476 702 220, 775 657 662
uknihomila@volny.cz

Autor: ROBIN HAWDON. Svatba. Prastarý symbolický rituál. Bill si chce vzít Ráchel,
Ráchel se touží provdat za Billa. Cesta k dokonalé svatbě se ale výrazně zkomplikuje ve
chvíli, kdy se Bill, po veselém loučení se svobodou, probudí vedle cizí ženské. Velká scéna
20. 1. 2015 od 19 hodin PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Autor: DALE WASSERMAN. Inscenace podle Keseyho slavné knihy o svobodě a drzounství. Velká scéna
21. 1. 2015 od 19 hodin GOLEM

NOVINKY

Autor: JIŘÍ VOSKOVEC - JAN WERICH - JAROSLAV JEŽEK. Hudební revue. Hra tato Gole-

Jen jeden den – Formanová G.
Mlha – MacGregor R.
Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují –
Herčík J.
Růžové moře – Vejmělková E.
Templářské tajemství – Palov Ch.

ma se týče, veselá je a taky poučí. Velká scéna.
23. 1. 2015 od 18 hodin KLEVETĚNÍ II
Návrat oblíbeného pořadu herečky Reginy Razovové a jejích přísně utajených hostů.
Vstupné: 70 Kč, pro členy KPD: 50 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská H.
Nebeská láska – Byrneová L.
Manželovo tajemství – Moriarty L.
Vaříme s Láďou Hruškou
Já, poutník - Hayes T.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
17. 1. 2015 od 10 hodin AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové je inscenováno volně podle všem známého ﬁlmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém

ROZPIS NOVINEK

kabátě. Divák, a doufáme, že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší

Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují
Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují – pro
svou již pátou knihu mohl osvědčený
autorský tandem Jan Herčík a Alena
Hrachovcová sotva zvolit výstižnější
název. Zavede nás totiž mezi zvířata,
která lidem dávají radost, ale také pomoc a podporu. Najdeme v ní nejen
psí příběhy – byť psi jsou přirozeně
tím živočišným druhem, který pro nás
pracuje nejvíc, ať už se jedná o psy
vodicí, asistenční či třeba čtyřnohé
záchranáře.

živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty,
mámy a vůbec všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu
zavzpomínat.
17. 1. 2015 od 16 hodin SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Bezstarostný život bohatého a spokojeného člověka mu nic moc neříká. Touží po moři
a dobrodružství. Hlavně se nikdy nenudit, zahnat hlad a zamilovat se tak, aby to nebylo
navždy. Ale najednou máš před očima krásnou tvář, jakou jsi nikdy neviděl... Sindibádův
koncert může (musí) začít! Pro děti od šesti let.

GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK LITVÍNOV
15. 1. 2015 od 18 hodin vernisáž výstavy LOUTKY z depozitáře Divadla rozmanitostí
Most

V+V Rock Bar Most
16. 1. 2015 21 hodin STAREJ MOST
Katapult, Schellinger, Pražský Výběr, Ozzy, D. Purple atd. To jsou 3 hoďky live muziky

Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že
(TAJENKA).

Staříků.

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 1/2: „SLADKÉ JEDY“
Výherci: Petr Boháček (Most), Marie Novohorská (Litvínov), Roman Škuthan (Most)

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 tohoto 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 2 starožitné šatníkové
skříně. Telefon: 607 681 434
■ Prodám málo používanou
elektrickou sekačku Einhell, remosku. Vhodný dárek. Telefon:
604 103 485, po 19. hodině
■ Prodám nepoužívaný invalidní vozík, cena 2 500 Kč. Telefon:
723 960 113
■ V Mostě prodám střední klávesovou harmoniku delicia – levně,
dohodou. Telefon: 607 277 880 –
večer
■ V Mostě prodám zařízení ze
zrušené hospůdky – stoly, židle, 2x
sporák na PB, lednice s mrazákem,
vše použité – dohodou. Telefon:
607 277 880 – večer

■ Prodám alarm pro zajištění
nemovitostí (garáže, chaty), signál
zasílán na mobil. Telefon: 603 778
904
■ Prodám hudební věž Universal na kazety, CD a LP desky, malá
oprava nutná. Telefon: 608 256
228
■ Nabízím téměř nový dámský
kabát, velikost 54, černý, za 100
Kč, možno i zaslat. Telefon: 737
843 626
■ Prodám přepravku na hlodavce – zachovalá, cena 50 Kč. Telefon: 604 312 440. Most
■ Pro miminko nabízím hezkou
výbavičku na 0-6 měsíců. Obsahuje rychlozavinovačku a všechen
druh oblečení na toto období,
levně, cena dohodou. Telefon: 737
586 039
■ Prodám hrob v Litvínově na 4
urny, hrob zaplacen do roku 2017,
cena 3 500 Kč. Telefon: 722 620
773
■ Prodám plno hlavolamů. TelePronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Restaurace pod hradem
Nájemní restaurace – vhodné pro
pořádání soukromých večírků,
narozenin a podobných akcí.
Bližší informace na telefonu: 607 681 434

fon: 730 952 278
■ Prodám alarm pro zajištění garáže (nemovitosti), signál je zasílán
na telefon. Telefon: 603 778 904
■ Prodám starý šicí stroj značky
„Singer“, funkční a kuchyňský kredenc z 50. let, zachovalý. Cena dohodou. Telefon: 774 282 020
■ Prodám modrou vaničku pro
novorozence, pište SMS na 604
979 001, cena dohodou
■ Jídelní židlička pro děti do 3
let, prodám, je ve výborném stavu,
cena dohodou. Pište SMS na 604
979 001, cena dohodou
■ Prodám skákadlo pro děti do
3 let, možno zavěsit mezi dveře.
Pište SMS na 604 979 001, cena
dohodou
■ Z důvodu prodeje chaty prodám málo používané nebo vůbec
nepoužité předměty: elektrické
plotové nůžky, sekačku trávy, vysavač listí, TV LG 56 cm, remosku.
Vhodný dárek. Telefon: 604 103
485
■ Prodám štěňata německých

ovčáků s PP, celočerná, budou to
výborní hlídači, rodiče mají vrcholové zkoušky, odběr ihned. Špičkový chov. Telefon: 602 348 322
■ Prodám pelíšek na psa (střední velikost), softshelový obleček,
přidám deky. 400 Kč. Telefon: 733
788 564
■ Prodám hi-fi věž Philips za 800
Kč, DVD Philips za 800 Kč, málo
použité, k tomu daruji video Funai
+ 10 kazet. ZN: stěhování. Telefon:
607 857 197 od 13 hodin

BYTY, DOMY

■ Pronajmu zařízenou garsonku
v Mostě u gymnázia. V rodinném
baráku. Telefon: 607 681 434
■ Vyměním státní byt 1+4 na
Meziboří za státní byt 1+1 nebo
1+2 kdekoliv. Telefon: 720 618 359
■ Prodám byt 2+KK, Litvínov,
nízký nájem, cena 350 000 Kč. Telefon: 722 620 773
■ Státní byt 4+1 na Meziboří, vyměním za 1+1 nebo 1+2. Telefon:
720 618 359
■ Prodám DB 1+KK poblíž Tesca v
Mostě, 2 okna, lze přepažit, vše v
místě, bezbariérový vchod ve zcela zrekonstruovaném domě. Telefon: 776 858 776. Cena 160 000 Kč
■ Ráda bych si pronajala jednu
místnost v rodinném domku se

Potřebujete
Výplata expres při
podpisu smlouvy.
Lokalita:
Most, Litvínov.

Volejte ihned

Růžové moře
Křehká milostná novela z Toskánska
představuje první knihu bývalé herečky (kdo by neznal Píšťalku z Básníků
či ﬁlm Fontána pre Zuzanu?) a dnes i
psycholožky Evy Vejmělkové. Inspiraci jí přinesly pobyty v milované Itálii i
případ z psychologické praxe. Růžové
moře je vším, co si přejete: je snové,
letní, žhavé, nepostrádá italskou atmosféru a reálie. Přináší ovšem i promyšleně komponovaný příběh velké
lásky, ženský, nikoli povrchní či sentimentální pohled do vztahu dvou lidí.

5 000 Kč D å
15 000 Kč?

775 775 780

zahrádkou v klidné části Mostu.
Nabídněte – domluva na telefonu:
604 103 485 po 19. hodině
■ Státní byt 1+4 na Meziboří,
vyměním za 1+1 v Mostě. Telefon:
720 618 359
■ Vyměním státní byt 1+4 na
Meziboří za státní byt 1+1 nebo
1+2 kdekoliv. Telefon: 607 463 092
■ Prodám DB 2+1+B v sedmém
patře, sedmiposchoďového jednovchodového domu, blok 617,
částečně rekonstruovaný, WC,
koupelna, kuchyň, obklady, dlažba, 67 m2, cena 270 000 Kč. Telefon: 606 051 008
■ Prodám DB 2+1 v Mostě, zvýšené přízemí, rekonstrukce WC
a koupelny nutná, vhodné pro řemeslníka, v hotovosti 120 000 Kč.
RK nevolat. Telefon: 723 172 740

SEZNÁMENÍ

■ Žena 56/160/65, hledá přítele,
ráda cestuji, mám ráda procházky
přírodou. Telefon: 737 734 456 Litvínov, Meziboří a okolí
■ Přítelkyně, nekuřačka 75/168
z Mostu, hledá přítele nekuřáka z

Mostu k občasným schůzkám. Telefon: 731 389 028
■ Vdovec, nekuřák, 60/193/82,
hledá ženu, vdovu nebo rozvedenou, 55-62 let, nekuřačku z Mostu
a okolí pro trvalý hezký vztah. Jsem
z Mostu. Telefon: 732 736 091
■ 62/170, plnoštíhlá, hledá
kamaráda – přítele k občasným
schůzkám, posezení u kávičky,
toulky přírodou... Telefon: 607 949
223
■ Tmavovlasý Petr 42/178/76,
motorista, veselé povahy, hledá
štíhlou veselou pracující ženu, 1-2
děti nevadí, věřím, že tě najdu. Telefon: 774 728 202
■ 32/160 hledá muže pro trvalý
vztah se smyslem pro rodinný život, s vyřešenou minulostí. Mám
malou školačku. Telefon: 607 109
439

AUTO, MOTO

■ V Mostě prodám na Škoda Favorit 4x elektronová kola, zimní
pneu, 2x autobaterie, pneu na
Ford – levně. Telefon: 607 277 880
– večer

Jsme česká společnost Pečovatelka 27 a hledáme

pečovatelky k seniorům do německých rodin.
Práce je zajištěna smlouvou, ubytování a celodenní strava
zdarma. Turnusové střídání (4 – 8 týdnů), podmínkou znalost
NJ na komunikativní úrovni. Plat 24 – 35 000 Kč.

Telefon: 777 862 526,
andreaovapecovatelka27@gmail.com
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Černí andělé odstartovali další část
interligy, už bez trenéra Poloze, výhrou

V neděli opět do
Litvínova na extraligu

VESELÍ NAD MORAVOU – Mostecké házenkářky odstartovaly jarní
část nejvyšší česko – slovenské soutěže WHIL vítězně. Už bez trenéra Dušana Poloze, který u týmu Baníku skončil, vyhráli Černí andělé
ve Veselí nad Moravou 28:22 (14:11). Tým koučovali bývalý asistent
Jiří Hanus a hrající asistentky Petra Vítková s Lucií Súkenníkovou.

Hokejisté dokázali
vyhrát dvě utkání ze tří
MOST – Další tři utkání, sehraná
v krátké době, mají za sebou hokejisté prvoligového HC Most.
Dvě z nich dokázali proměnit
v tříbodový zisk, v jednom případě neuspěli.
Po sérii devíti porážek v řadě
se tým konečně chytil, když na
svém ledě dokázal přehrát 4:2
soupeře z Kadaně. Branky vítězů stříleli Slavíček, Havlíček
a dvakrát se trefil Tauš.
„První třetina byla z naší strany špatná. Už ve druhé minutě
jsme prohrávali 0:1. Potom jsme
si dali vlastní gól. V tu chvíli to
s námi vypadalo špatně. Od druhé třetiny šel náš výkon ale rapidně nahoru. Pomohl nám kontaktní gól v závěru první třetiny.
Odehráli jsme jinak dobrý zápas,

přestože dvě třetiny je málo, tak
jsme si za výkon v nich vítězství
zasloužili,“ řekl k průběhu utkání
trenér Mostu Václav Baďouček.
Následně zajížděl Most do
nedalekého Chomutova, kde
dokonale zaskočil favorizované
Piráty a vyhrál 1:2, brankami
Smolky a Slavíčka.
V pondělí pak mužstvo Mostu zajíždělo k utkání do Benátek
nad Jizerou, kde se mu už tolik
nedařilo a nakonec odjelo s porážkou 6:2. Branky Mostu stříleli Petruška a Válek.
Mostečtí se v současnosti
nacházejí na dvanácté příčce
tabulky, se ziskem 46 bodů. Ve
středu hráli další utkání, když
doma v derby hostili Slovan Ústí
nad Labem.
(jak)

„Tiskem proběhly informace
o našich problémech. Ty jsme
ale ustáli. Nechtěli jsme tyto věci
přenášet na hráčky, což se nám
povedlo. Celý týden jsme se snažili o to, abychom s týmem řešili
pouze házenou. To byl náš hlavní cíl,“ řekl po zápase vedoucí
týmu Černých andělů Radek
Maděra. Ten se nechtěl k dalším
interním klubovým věcem vyjadřovat.
„Věděli jsme, že v obraně musíme být trpěliví, proto jsme se
v týdnu soustředili převážně na
defenzivu. V útoku jsme byli díky
dobré kombinaci jistější. Upřednostňujeme moderní rychlou
házenou. Veselí oproti nám hraje
o něco pomaleji,“ řekl k průběhu
utkání Maděra.
HC Veselí nad Moravou –
DHK Baník Most 22:28 (11:14).
Nejvíce branek: Šustková 7/2,
Vargová 4/1 – Ryšánková, Jeřábková a Szarková 5. Rozhodčí:
Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 0/5.
Sedmimetrové hody: 5/3 – 3/2.
Diváci: 400.
Sestava a branky Mostu:
Müllnerová, Bezpalcová – Matoušková 1, Dvořáková, Ryšánková 5, Borovská 2, Smolová,
Vítková 1, Jeřábková 5/2, K.
Vysloužilová 2, Janoušková,
Weisenbilderová, Szarková 5,
Súkenníková 2, Růčková 3, Zachová 2.
(jak)

Další

domácí

utkání

Tipsport extraligy sehrají
hokejisté HC Verva Litvínov v neděli 18. ledna na
ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Jejich
soupeřem bude celek Pardubic. Zápas začíná v 17.30
hodin.

Černí andělé poprvé
letos doma
Poprvé se na domácí palubovce v tomto roce představí celek házenkářek DHK
Baník Most. Populární Černí
andělé přivítají v sobotu 17.
ledna DHC Sokol Poruba.
Duel nejvyšší ženské soutěže – interligy začíná v 18.00
hodin.

V Mostě na hokej až
příští týden
Hokejisté

prvoligového

HC Most se představí na domácím ledě opět až v příštím
týdnu. V sobotu totiž hrají
v Havířově a na svém ledě
nastoupí až ve středu 21. ledna, kdy od 17.30 hodin hostí

K Černým andělům
přichází trenér Hudák

Motor České Budějovice.

Hokejistky
budou hrát doma
s Berounem

MOST - Od 19. ledna povede A tým DHK Baník Most nový trenér.
Tím je Ľuboš Hudák, který přichází z celku HC Veselí nad Moravou.

Hráčky týmu ženského
Ľuboš Hudák (nar. 4. 11.
1968) je bývalý československý
reprezentant v házené, nyní její
trenér. V rámci své hráčské kariéry se zúčastnil například letní
olympiády v Barceloně, kde československá házenkářská výprava získala deváté místo. Z hlediska trenérské kariéry je jeho
největším úspěchem třetí místo
ve slovenské extralize mužů ze

sezony 2012/2013, kdy vedl tým
HC winLand Michalovce. Působení v Mostě bude jeho druhou
štací na lavičce ženského týmu.
Jak už klub DHK Baník Most
avizoval dříve, první dva zápasy,
tedy duely s Bratislavou a Šaľou, bude na lavičce Hudákovi
pomáhat Jiří Hanus společně
s Lucií Súkenníkovou a Petrou
Vítkovou. Tím by měla být zaru-

hokeje HC Litvínov se v sobotu 17. ledna představí na
čena kontinuita ve vedení týmu.
Během těchto dvou týdnů si
bude trenér Hudák moci vybrat
svůj realizační tým, který zahájí
činnost domácím duelem proti
Zlínu, což bude i první domácí
zápas, ve kterém se nový kouč
představí.
(jak)

Vítězství v 17. ročníku memoriálu
bratří Mazánků braly Teplice
MOST - Vítězem 17. ročníku halového fotbalového turnaje hráčů
dříve narozených, který se hraje jako memoriál bratří Mazánků, se
stal tým staré gardy FK Teplice, který ve finále porazil 5:3 tým Baníku Most zelení.

Verva vyhrála popáté
v řadě a stále drží
druhou příčku
LITVÍNOV – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov dokázali vyhrát i popáté v řadě,
když v neděli v severočeském
derby přetlačili Bílé tygry z Liberce v prodloužení 3:2. Verva
tak stále drží druhé místo v tabulce.
Za domácí se prosadil v deváté minutě Jurčík, v osmnácté
Jánský a v prodloužení rozhodl
svou přesnou trefou Lukeš.
„Nemůžu říct vůči týmu žádnou kritiku. Měli jsme dobrý pohyb, tlak, šance. První dvě třetiny
byl skvělý brankář soupeře. To
hlavní bylo, že když jsme vedli
2:1, tak jsme nedokázali odskočit
o více branek. Dát třetí branku,
bylo by to jiné. Tohle rozhodlo,“

řekl po utkání litvínovský kouč
Radim Rulík.
HC Verva Litvínov – Bílí tygři
Liberec 3:2pp. Branky a nahrávky: 9. Jurčík (Martynek, T. Pavelka), 18. Jánský (Hübl, Ručinský),
64. Lukeš (Petružálek) – 6. Filippi, 46. Vampola (Radivojevič).
Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Komárek, Ondráček. Vyloučení:
7:9. Využití: 3:0. Diváci: 4158.
Třetiny 2:1, 0:0, 0:1 – 1:0.
Sestava Litvínova: Francouz
– Chaloupka, Kubát, Pavlík, T.
Pavelka, Štindl, Frolo – Jánský,
Hübl, Lukeš – Petružálek, R.
Hanzl, Ručinský – Martynek,
Gerhát, Trávníček – Písařík,
Šrámek, Jurčík. Trenéři: Rulík,
M. Hořava.
(jak)

Třetí místo obsadil FK Bílina,
čtvrtý skončil Baník Most bílí,
páté místo patřilo FK Ústí nad
Labem, šestý skončil FK Litvínov, sedmé místo patřilo Baníku
Souš a pořadí uzavřel německý
HFC Greiswald.
Pořadatelé vyhlásili také nejstaršího hráče turnaje, kterým
byl Miroslav Šalanský z FK
Litvínov. Ten se letos dožívá 70
let. Nejlepším střelcem se stal
se sedmi brankami Jan Scheithauer z Baníku Most zelení

a nejlepším brankářem byl vyhlášen Miroslav Končok, ze stejného týmu.
Konečné pořadí: 1. FK Teplice, 2. Baník Most – zelení, 3.
FK Bílina, 4. Baník Most – bílí,
5. FK Ústí nad Labem, 6. FK
LItvínov, 7. Baník Souš, 8. HFC
Greifswald.
Sestavy jednotlivých týmů:
FK Teplice: Kropáč, Verbíř,
Bičovský, Franke, Matouš, Sláma, Fasner, Heřman, Leden.
Baník Most – zelení: Končok,

E. Scheithauer, Gabko, Hofmann, ŽIga, Kára, A. Stehlík,
Vítek, J. Listopad, J. Scheithauer,
Broum.
FK Bílina: Pícha, Bůžek, Fígr,
Beránek, Milčinský, Vaník, Reiser, Procházka, Stiller.
Baník Most – bílí: Krupička,
Vodráška, Hrdý, Bystrý, Štefko,
Zd. Kopas, J. Svoboda, Nedvěd,
Rejlek, R. Stehlík, Kail, Antala.
FK Ústí nad Labem: Šumpík,
Novotný, Caninec, Kraka, Fišer,
J. Hrubeš, Škvor, Mráz, Ptáček,
Jelínek, Majer.
FK Litvínov: R. Lilko, Kohl,
Beneš, Šalanský. Šlégr, Sládek,
Perůtka, Bubák, Polomský, Uhlíř.
Baník Souš: Zmrzlý, Jelínek,
Černý, Materna, Chlad, Fryč,
Kuchta, Baran, Schoř.
HFC Greifswald: Hartung,
Schermanten, Tokar, Blehm,
Tetzlaff, Gerschan, Pistchel,
Hangvobel, Cernahl, Plaht.
„Zvláštní poděkování patří
zejména Otovi Hertlovi staršímu a obsluze ve VIP prostoru,
Standovi Vošmikovi, který se
snad s tou pípou narodil, Oldovi
Kubíkovi, Václavu Masopustovi
a Zdeňku Mužíkovi,“ řekl za pořadatele turnaje Jan Štefko. (jak)

domácím ledě. V dalším kole
nejvyšší soutěže přivítají Beroun. Zápas začíná v 19.00
hodin.

Junioři HC změří síly
s Jihlavou
V dalším kole extraligy
juniorů změří mladé litvínovské hokejové naděje síly
s celkem HC Jihlava. Zápas
11. kola nadstavbové části se
hraje v sobotu 17. ledna od
16.00 hodin v Litvínově.

Fotbalisté opět zamíří
na Vyšehrad
K dalšímu utkání zimní
Tipsport ligy zamíří fotbalisté druholigového FK Baník
Most 1909 příští středu, tedy
21. ledna. Opět se představí
na hřišti Vyšehradu a soupeřem jim od 11.00 hodin bude
tým Bohemians Praha 1905.

Stolní hokejisté
chystají turnaje
Další dva turnaje chystají
stolní hokejisté. Nejdříve se
sjedou 30. ledna do ZŠ v Meziboří hráči šprtce a poté 27.
února zamíří do Mostu do
Střediska volného času hráči
stolního hokeje Chemoplast.
(jak)
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Tříletá bíglice Kara je vhodná pro
aktivního majitele. Ráda totiž běhá a
chvíli neposedí. Čeká v mosteckém útulku.

zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)

Nechtěné čtyřnohé dárky končí v útulcích
Lidská láska se počítá na měsíce
MOSTECKO – Po vánočních svátcích se v útulcích pro opuštěná zvířata začínají objevovat pejsci a kočky, které jako nechtěné dárky
lidé hned v prosinci a lednu odkládají. V litvínovském útulku se objevil první vánoční pes 3. ledna. V mosteckém útulku se od Vánoc
ocitlo jednadvacet psů, z toho polovina štěňat. Lidé ale neodkládají
jen pejsky. V útulcích končí i kočky a často v zuboženém stavu.
První vánoční štěně přišlo do
útulku 3. ledna. Kříženec ovčáka vyhublý na kost. Další štěně
následovalo. Dášenka podobná
pejskovi ze Seznamu už skončila
u nových majitelů. V útulku se
příliš dlouho neohřála. Vybrali
si ji mladí lidé z Litvínova. Dášenka dostala nové jméno a na
svůj domov si prý už zvykla.
„Není to pravidlem, že by se po
Vánocích nějak zvyšoval počet
odložených psů. Mnohem více
jich k nám přichází na jaře a na
podzim, kdy se rodí štěňata,“
říká Jan Novák z litvínovského útulku. Letos po Vánocích
skončily v útulku v Litvínově
také dvě kočky. Jednu sraženou
autem našli strážníci v Horním
Jiřetíně. „Druhá měla ještě horší
osud. Někdo ji v igelitové tašce
vyhodil do popelnice. Jako věc,
kterou už nechcete. Kočku v popelnici vyčuchal pes, kterého jeho
paní venčila v okolí a ta pak zavolala strážníky,“ líčí zcela nevánoční příběh Jan Novák.
V mosteckém útulku přijali od 24. prosince jedna-

dvacet psů. „Lidé se jich většinou zbavili tak, že je prostě
vyhodili na ulici. Tam je pak
odchytili strážníci městské policie. Největší nápor nechtě-

Bc. Eva Maříková
(marikova@homerlive.cz)
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ných vánočních dárků čekáme
ale až koncem února. Dva měsíce bývá podle našich zkušeností
čas, kdy vyprší lidská láska k darovanému zvířeti,“ říká vedoucí
mosteckého útulku Antonín
Šlégr. V Mostě je s opuštěnými
pejsky daleko větší „frčák“, než
v sousedním Litvínově. „Denně se na psy přijde podívat tak
čtyřicet lidí. Měsíčně třicet až
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Kočku z Litvínova po Vánocích už
nechtěli. Tak skončila v popelnici.

štěně
První novoroční moc
si
ku
ul
v litvínovském útení od svých
hezkého zacház nů neužilo.
pá

V útulku také končí zaběhnutí psi, kteří se během silvestrovských oslav vylekali petardami.
V lepším případě si je majitelé
v útulku najdou a odvezou zpět
domů. „Měli jsme pejska čtrnáct
let. Strašně se bál petard. Na Silvestra se tak vylekal, že zemřel.
Měli jsme ho moc rádi, byl to náš
domácí mazel. Tak jsem si přijel
do útulku pro pejska jiného. Nemůžeme bez psa s manželkou být
a pejsek z útulku, kterému dáme
nový domov, je pro nás nejlepší
řešení,“ popsal své novoroční
patálie Václav Falber z Mostu.
V útulku si hned vybral. Domů
si odváděl ročního černého křížence.
(pur)
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Dvouletá fenka
Žaneta z mosteckého
útulku je hodné
stvoření zvyklé na
lidi. Do útulku se
dostala ve velmi
zuboženém stavu.

padesát psů z útulku
předáme osvojitelům. Z toho se
nám tak tři psi vrátí zpět. Rekordmanem je pes, kterého lidi
vrátili šestkrát. Sedmý majitel
si ho nemůže vynachválit. Je to
o tom, kolik času chce člověk novému pejskovi věnovat,“ doplnil
Antonín Šlégr.

přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Tříletá stafordka
Beky stihla porodit
štěňata, než ji její
„laskaví“ majitelé
vyhodili na ulici. Do
mosteckého útulku
přišla se struky ještě
nalitými mlékem.

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

Hned po první návštěvě si z
mosteckého útulku odnesl Václav
Falber náhradu za zemřelého
čtyřnohého kamaráda.

Madam je opravdová madam. Nádherný
výmarský ohař stoprocentně čistokrevný
je k mání také v Mostě.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

