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Milí čtenáři
Mostecká porodnice do-

stane, co potřebuje – kom-
fort, pohodlí a příjemné 
prostředí. Poděkovat za to 
může uhelným magnátům, 
kteří Krajské zdravot-
ní darovali přes čtyři 
milióny korun na re-
konstrukci porodnice. 
Proč se uhelná společ-
nost rozhodla obdaro-
vat právě toto oddělení 
a co na to říkají obda-
rovaní, čtěte v úvodním 
článku.  Petice rozhoř-
čených lidí z Janova už je v rukou premiéra So-
botky. Janovským došla trpělivost s napjatou situ-
ací v Janově. Ta totiž začíná povážlivě připomínat 
atmosféru před tak zvanou „malou válkou“ v roce  
2008. Proč se lidé obracejí na premiéra a co od 
něj čekají, čtěte pod titulkem „Petice z Janova už 
je v Praze“. Lid mostecký má dobré nápady, ale 
i smysl pro humor. Prokázal to v anketě, kterou se 
město pokouší zjistit, co by se lidem líbilo na prv-
ním náměstí. Jaké další odpovědi se například ve-
dle společného koupání v kašně v anketě objevily, 
zjistíte v článku  „Co chtějí Mostečané na náměstí? 
Orloj, promítání a trhy“. Unikátní pravoslavný 
kostel, který s velkou pompou přijel z Rumun-
ska, už tak jedinečný není. Zařadil se totiž mezi 
objekty, které v Mostě zejí prázdnotou a chátrají. 
Dá se dřevěný kostel ještě zachránit? Co na to ří-
kají rumunští přátelé a co pro to udělají mostečtí 
radní? Více se dozvíte pod titulkem „Pravoslavný 
kostel je prázdný a chátrá, město požaduje změ-
nu“. „Báječný muž s klikou.“ Tak jsme nazvali 
reportáž z vernisáže výstavy historické fi lmové 
techniky, která vás zavede na druhou stranu fi lmo-
vého plátna. 
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  Do mostecké porodnice poslala Vršanská uhelná 4,2 miliónu korun. Ilustrační foto

Jak se žije v Braňanech

V  Braňanech u Mostu mají přes dva-

náct set obyvatel, nového starostu 

Petra Škantu, před sebou zateplení 

bytových domů a dokončení kanali-

zace.

6-7

Báječný muž s klikou

V zámku Valdštejnů je až do prosince 

2016 k  vidění výstava historické fi l-

mové techniky. 
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MOST – Je libo na 1. náměstí promítání sportov-
ních přenosů, fi lmů, farmářské trhy nebo jiné 
akce? Můžete se vyjádřit v  anketě, kterou vyhlá-
silo na svém webu město Most.  Radnice chce po-
mocí ankety zjistit, jak oživit náměstí a zvýšit zde 
společenský ruch.   

Město Most vyhlásilo anketu, v níž se občanů 
ptá na možnosti využívání 1. náměstí v centru 
města. Už také sklízí první ohlasy od veřejnosti. 
Od nereálných nápadů až po ty, které jsou pro 
město zajímavé i uskutečnitelné. Lidé navrhují 
na náměstí například orloj, ruské kolo, společné 
koupání na náměstí v kašně, nebo také realistické 
akce jako napříkad letní kino, promítání sportov-
ních přenosů či farmářské trhy. „Smyslem ankety 
je oživení náměstí. Sledujeme anketu jak probíhá 
a některé nápady a podněty jsou velmi zajímavé. 
Některé zase zcela mimo,“ uvedl primátor Mostu 
Jan Paparega. 

Nejvíce mezi lidmi vedou návrhy na promítá-
ní fi lmů či sportovních zápasů. V  anketě se vy-
skytly i farmářské trhy, po nichž se ptá stále více 
lidí a které v Mostě zatím nejsou. Jak ale vedení 
radnice přislíbilo, o konání farmářských trhů se 
již intenzivně jedná (týdeník Homér informoval 
jako první již v minulém vydání). První akce ve 
stylu farmářských trhů by se zde měla uskutečnit 
již v   květnu. „Pro letošek nebyly farmářské trhy  
s  jejich provozovatelem domluveny. Nicméně jsme 
o nich jednali. Chtěli bychom je v Mostě mít na  1. 
náměstí. Domluvili jsme se pro letošek zatím na 
dvou  akcích. Jedna se uskuteční v květnu a druhá 
na podzim,“ potvrdil primátor. Akce ve stylu far-
mářských trhů by měly být tematicky zaměřené. 
Na podzim by to mohly být například zabijačkové 
hody. „Letos to budou jen pilotní projekty s  krát-
kým programem. Pro případ, že bychom farmářské 
trhy na příští rok sjednali, řešili jsme v  předstihu 
i problém s parkováním vozidel poblíž náměstí. 
Sem totiž nesmějí jezdit vozidla nad 3,5 tuny. Vozy 

by v  době farmářských trhů parkovaly ve druhé 
řadě před magistrátem, kde je podklad jiný než na 
náměstí,“ upozornil ještě náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Co chtějí Mostečané na náměstí?
Orloj, promítání a trhy

Anketu je možné vyplnit elektronicky na 
www.mesto-most.cz a poslat mailem, vy-
tisknout a donést na magistrát nebo poslat 
poštou, nebo se zúčastnit ankety prostřed-
nictvím facebooku města. 

Vršanská uhelná pomůže mostecké porodnici
MOST – Pověst špičkového pracoviště chce Nemocnici s poliklinikou v Mostě společně s Ústeckým kra-
jem a Krajskou zdravotní pomoci vrátit těžební společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem fi nanč-
níka Pavla Tykače. 

Ten se tak rozhodl přispět ke snaze vylepšit 
podmínky pro práci tamních lékařů a pro péči 
o pacienty. Prvním výrazným krokem je podpis 

darovací smlouvy na 4,25 miliónu korun mezi 
těžaři a Krajskou zdravotní. Finanční prostřed-
ky jsou určeny k podpoře náročné rekonstrukce 

mostecké porodnice. Mostecká porodnice pat-
řila vždy, zejména díky svému  perinatologic-
kému centru, které poskytuje komplexní péči 
o nejzávažnější stavy, ohrožující život plodu 
a matky, ke špičkovým pracovištím v České re-
publice. 

(Pokračování na straně 5)

Město chce zvýšit 
ruch na 1. náměstí. 



Most13. březen 20152

MOST - Autodrom Most připravil pro zájemce zajímavý trénink Ea-
syDriftu, který zvládne i začátečník.

Nový trénink EasyDrift  při-
pravil Autodrom Most pro 
všechny, kteří se chtějí naučit 
dobře a bezpečně ovládat Ea-
syDrift , ale také předcházet pří-
padnému smyku v  běžném sil-
ničním provozu. „Trénink trvá 
půl hodiny, kdy si řidič vyzkouší 
trať a podle pokynů instruktora, 
který je stále vedle, projíždí jed-
notlivé úseky řízeným smykem. 
Pro zdatnější řidiče následuje 
disciplína, kdy se drift ovací vůz 
prakticky otáčí na místě,“ vy-
světluje instruktor Autodromu 
Most Jakub Michalovič.

Jízda řízeným smykem, 
DRIFT, se stále více dostává 
do povědomí řidičů. Na Au-
todromu v  Mostě se v červnu 

bude konat Th e Most European 
DRIFT Festival, kde o skřípění 
pneumatik, hustý kouř a zába-
vu nebude určitě nouze. Pokud 

dáte přednost opravdovému 
drift u ve vlastním voze před 
tréninkem EasyDrift , kurzy kla-
sického drift u se rozjedou na 
Autodromu v Mostě již v květnu 
tohoto roku. 

(nov)

MOST – Pravoslavný kostel, slavnostně dovezený z Rumunska, chát-
rá. Dřevěná stavba kostela, která vyrostla v lokalitě Mosteckého je-
zera, zčásti vyhořela a je již delší dobu prázdná. Modlitebna by se 
měla podle radních opravit, aby mohla sloužit veřejnosti.    

Vedení města Mostu jednalo 
o budoucnosti stavby pravo-
slavného kostela s velvyslan-
kyní Rumunska. „Jednali jsme 
s  velvyslankyní, protože nás 
zajímá další vývoj pravoslavné-
ho kostela tady v Mostě. Stavba 
nyní stojí na městském pozem-
ku a nejsou vyřešeny právní 
vztahy,“ informoval primátor 

města Mostu Jan Paparega. 
Radní mimo jiné požadovali 
po rumunské straně kontaktní 
osobu, s  níž by mohli vyřešit 
právní vztahy o užívacím právu 
stavby a mimo jiné také před-
stavu o fungování monastýru. 
„V  roce 2011 byl zveřejněn zá-
měr, který trvá. V části budovy, 
která v minulosti vyhořela, by se 

měla vybudovat nová, obdobná. 
Poté by se měly o provoz starat 
jeptišky. Nyní ale nevíme, s kým 
bychom mohli o monastýru jed-
nat,“ potvrdil primátor.  

Mimo jiné připomněl, že  
nyní se řeší i napojení pravo-
slavného kostela na inženýrské 
sítě.   Město chce také upravit 
okolí kostela. Přilehlé pozem-
ky patří totiž do jeho majetku. 
„Areál je náš. Nyní ho budou 
udržovat technické služby, které 
tu provedou prořezávky a úpravy 
okolí. Bude se  pravidelně sekat 
tráva, aby to zde nevypadalo tak 
ohyzdně jako nyní. Chceme dát 
tomuto místu nějaký budoucí 
směr, aby se  zde obnovil pro-
voz a lokalita byla zpřístupněna 
veřejnosti,“ upozornil ještě ná-
městek primátora Marek Hrvol.  
 (sol)

MOST – Spor o pozemky v Mostě v okolí vrchu Špičák a na Střimi-
cích rozpoutal Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Ten nyní 
chce podat žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům, které 
jsou v současné době ve vlastnictví města Mostu.  

V  roce 2014 kontaktoval 
v souvislosti s církevními resti-
tucemi Rytířský řád Křižovní-
ků s  červenou hvězdou město 
Most s  tím, že podá žalobu. 
Církevní řád totiž požadu-
je navrácení majetku. „Jedná 
se o čtyři až pět pozemků, dva 
z toho jsou větší. My jsme vzali 
celou záležitost ohledně podá-
ní žaloby na vědomí a čekáme, 
co se bude dít. Pokud žalobu 

obdržíme, teprve poté budeme 
reagovat. Vyvoláme jednání se 
zástupci žalující strany,“ in-
formoval náměstek primátora 
Marek Hrvol. Podle vedení 
města se vede spor o vlastnictví 
několika pozemků, a to v loka-
litě Střimic a v okolí vrchu Špi-
čák. „Jsou to nezastavěné po-
zemky okolo Špičáku, část jsou 
lesy a zemědělská půda. Nejsou 
to ale nijak rozsáhlé pozemko-

vé parcely, jsou to spíše výňatky 
z celkových parcel,“ doplnil ná-
městek. O tom, zda pozemky 
patří církvi nebo městu Most, 
bude tak nejspíše řešit soud. 
„Nejde o strategické parcely. 
Některé má ve výpůjčce Správa 
městských lesů, jiné pronajímá-
me technickým službám a jeden 
pozemek má pronajatý soukro-
mý zemědělec,“ upřesnil k  po-
zemkům ještě primátor Jan 
Paparega. V  současné době se 
podle vedení mostecké radnice 
jedná o první případ církev-
ních restitucí v katastru města.   

(sol)

MOSTECKO – Ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek opět zavítá 
na Mostecko. Informoval o tom mostecký primátor Jan Paparega. 
Ministerská návštěva se bude týkat problematiky prolomení limitů. 
Ministr bude jednat se zdejšími samosprávami, ekology i těžaři.  

Na Mostecko a Litvínovsko 
zavítá už v  příštím týdnu mi-
nistr Jan Mládek. „Na Mostec-
ko zavítá opětovně pan ministr 
Mládek. Bude to konkrétně 18. 
března. Měl by navštívit No-
vou Ves v  Horách, Horní Jiřetín 
a Litvínov a poté by měl přijet 
i k nám do Mostu a setkat se zde 
se zástupci Severní energetic-
ké,“ informoval primátor města 

Mostu Jan Paparega. Jak první 
muž města Mostu prozradil, 
ministr by se měl také setkat 
s  představiteli města Mostu na 
společném obědě na Hněvíně. 
Hlavním tématem pro diskusi 
ministra průmyslu s představi-
teli samospráv bude opět pro-
blematika limitů, potažmo také 
výjezdního zasedání Vlády ČR. 
Mostecký primátor totiž před 

pár dny odeslal kabinetu dopis, 
jímž vyzývá členy vlády včetně 
premiéra Sobotky, aby přije-
li jednat na Mostecko o otáz-
kách další budoucnosti regionu 
v  souvislosti s  připravovanou 
energetickou koncepcí. Výzvu 
podepsal i hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. „Vý-
zvu vládě jsme již odeslali, zatím 
nemáme zpětnou reakci,“ podot-
kl Jan Paparega. Termín, který 
pro případné výjezdní zasedání 
vlády vedení Mostu navrhlo, byl 
stanoven na měsíc květen. 

(sol) 

Pravoslavný kostel chátrá, 
město požaduje změnu

Církev bojuje o pozemky u Špičáku

Ministr Mládek přijede 
znovu jednat o limitech

Pravoslavný kostel sv. 
Valentina v Mostě se začal 
budovat v  roce 2007. Zho-
tovili jej rumunští tesaři 
z  Maramureše v tradičním 
stylu transylvánské gotiky. 
Kostel se stavěl prakticky 
bez použití hřebíků. Ty byly 
použity pouze u střechy při 
přibíjení šindelů. Všechny 
části kostela vznikly v  Ru-
munsku, v  městečku Brsa-
na, a byly do Mostu doveze-
ny kamiony. Celý komplex 
přišel zhruba na 48 milionů 
korun. Kostel byl dokončen 
v roce 2011 a také vysvěcen. 
Měl se stát atrakcí pro turis-
ty, jakožto jedinečná stavba 
tohoto druhu ve střední 
Evropě, a také mekkou pro 
pravoslavné věřící.  

Zábava naučí předejít smyku

MOST – Třešničkou na dortu 
plesové sezóny bývá reprezen-
tační Ples města Mostu. Ani 
tentokrát tomu nebylo jinak. 
Bál to byl mimořádně vydařený, 
o čemž vypovídá nejen neustále 
plný taneční parket, ale i po-
pulární hosté večera. Víc než 
slova vypovídají o atmosféře 
slavnostního bálu následující 
fotografi e.  (red)

Město plesalo na svém bále

Pravoslavný monastýr 
doputoval po částech do 

Mostu až z Rumunska. 
Stavba se dokončila v 

roce 2011. Od té doby ale 
stojí opuštěná a zčásti 

vyhořelá. Jaký bude další 
její osud?

Zagorová - Rezek, záruka dobré zábavy.

Ples zahájil primátor města 
s moderátorkou Jolanou 
Voldánovou.

Takhle tančí profíci.

Parket byl neustále plný.
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MOST –  Radnice přistoupila k mimořádnému opatření na mostě do 
Rudolic kvůli jeho zhoršujícímu se stavu. Na mostě se nainstalují be-
tonová svodidla a dopravní značení o omezení provozu. 

Důvodem je oslabení nosné 
konstrukce mostu, kterou po-
tvrdila diagnostika provedená 
na základě mimořádné mostní 
prohlídky. Navržená opatření 
schválil Dopravní inspektorát  
PČR i odbor správních činností. 
Opatření si vyžádají 315 tisíc ko-
run. „Na mostě do Rudolic bude 
omezena nosnost. V současné 
době se provádí diagnostický prů-
zkum mostu, abychom zjistili stu-
peň jeho degradace. V návaznosti 
na to jsme již učinili i opatření, 

abychom nedopustili další rozší-
ření degradace, a to do doby, než 
bude známo, co je potřeba udělat, 
aby se most dostal do lepší kondi-
ce,“ konstatoval primátor Mostu 
Jan Paparega s tím, že doprava 
tu zcela uzavřena nebude. Vozi-
dla i autobusy tudy budou moci 
zatím projíždět i nadále. „Ome-
zení se realizuje proto, aby se zde 
například nestřetly dva kamiony 
nebo popřípadě kamion s  auto-
busem a podobně,“ doplnil ještě 
primátor. Vedení města také 

připustilo, že v  posledních le-
tech se mostní revize prováděly 
méně často, než by bylo potřeb-
né. „Zadali jsme nyní úkol, aby se 
nechaly zrevidovat i ostatní mos-
ty ve městě. Tyto revize měly být 
realizovány každý rok, ale zřejmě 
nebyly prováděny s takovou péčí, 
aby se dalo dostatečně dopředu 
předejít stavům, které nastaly 
například u mostu k nemocnici,“ 
vysvětlil primátor. Hloubkové 
revize mostů by měly být dokon-
čeny do dubna tohoto roku.

Díky revizím, které již byly 
zahájeny, se už odhalily ale i dal-
ší nedostatky mostů ve městě. 
„Odhalily se například problémy 
u lávky u pošty. Nicméně situa-
ce zde není tak dramatická, jako 
byla před časem například v pří-
padě mostu u nemocnice,“ uvedl 
dále první muž města s  tím, že 
současně probíhá také celková 
diagnostika mostu u nemocni-
ce. Z  komplexního rozboru by 
pak mělo vyplynout, jak s  ním 
radnice naloží do budoucna. Na 
jeho opravě se již pracuje. Pro-
voz by tu měl být obnoven při-
bližně letos v květnu. (sol)      

MOST – Zima skončila a Technické služby města Mostu sčítají nákla-
dy. Během letošní sezóny nespotřebovaly ani polovinu posypového 
materiálu, a to i přesto, že ve srovnání s loňskou zimou byla ta letoš-
ní prý o trochu bohatší na sníh. 

„Z celkového pohledu byla tato 
zima stejná jako ta loňská. Pouze 
bylo o trochu více sněhových srá-
žek a méně plošného náledí než 
v  předcházejícím zimním obdo-
bí,“ konstatoval pověřený ředitel 
Technických služeb města Mos-
tu Karel Mutínský. Do dnešního 
dne spotřebovaly technické služ-
by 472 tun posypového materiá-
lu oproti 461 tunám zimy 2013 
– 2014. „V loňském roce byl měsíc 
březen již bez zimních výjezdů 
a podobnou situaci předpokládá-
me i letos,“ je přesvědčen ředitel. 

Méně práce při odklízení veřej-
ných prostranství, chodníků, 
přechodů, schodišť a zastávek 
dovolilo pracovníkům technic-
kých služeb soustředit se více 
na údržbu zeleně, zejména na 
prořezávky stromů a keřů. Ošet-
ření stromů a keřů prováděly 
technické služby plošně po ce-
lém městě. Jednak na místech, 
která vytipovaly a zjistily samot-
né technické služby, ale také na 
základě podnětů občanů města. 
„U stromů se zaměřujeme hlavně 
na tvarování a probírky korun, 

kácíme jenom minimálně v odů-
vodněných případech. U keřů 
tvarujeme nebo provádíme hlu-
boké zmlazení keřů pro obnovu 
jejich vitality. Naše pracovníky 
jste mohli vidět i v  lesoparku Ši-
beník, kde probíhají postupné 
výchovné probírky porostů,“ do-
plnil Karel Mutínský. 

Nyní se město zaměřuje na 
opravy komunikací a výtluků. 
„Prováděli jsme provizorní opra-
vy výtluků na komunikacích. 
Nejvíce poškozené byly ulice 
Stavbařů, Obchodní, Skyřická 
– Dělnická, tř. Budovatelů, Za-
hradní, U Stadionu, SNP, Pod Ši-
rokým vrchem,“ vyjmenoval šéf 
mosteckých technických služeb. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

  Z RADY MĚSTA MOSTU

U Stovek 
ekologická 
parkoviště 

Radní vzali na vědomí tech-
nicko-ekonomické zhodnocení 
úprav vnitrobloků a ploch veřej-
ného prostranství mezi bloky 95 
– 100. Tato investiční akce byla 
rozdělena na pět samostatných 
částí. „V  lokalitě byla vybudo-
vána parkoviště vybavená odlu-
čovači ropných látek, upraveny 
chodníky, provedeny terénní 
úpravy a další práce,“ vyjmeno-
vala tisková mluvčí Magistrátu 
města Mostu Alena Sedláčko-
vá.  Celkem zde vzniklo na 124 
parkovacích míst. Stavba byla 
ukončena v  polovině prosince 
loňského roku a stála zhruba 
13,2 milionů korun. 

Nové zastávky 
u Prioru

Radní schválili pořadí jed-
notlivých nabídek veřejné 
zakázky na výstavbu  dvou 
nových, respektive redukci stá-
vajících, autobusových zastávek 
u Business centra. Nejvýhod-
nější nabídku předložila fi rma 
JMV tech s  nabídkovou cenou 
3 132 452  korun včetně DPH. 
Je to cena o 40 procent nižší, 
než jakou město předpokládalo 
a vyčlenilo z  rozpočtu. Zastáv-

ky budou vybudovány v  rámci 
IPRM Doprava. Dotace by měla 
činit 92 procent. „Jsme rádi, že 
je cena výrazně nižší než částka, 
kterou jsme měli alokovanou 
v  rozpočtu. Výstavba s  ohledem 
na klimatické podmínky by měla 
začít v  dubnu a doufáme, že to 
půjde dobře,“ uvedl primátor 
Jan Paparega s tím, že zastávky 
by měly mít například nové pří-
střešky, veřejné osvětlení i bez-
bariérové vstupy apod. Nepůjde 
ale o jediné a poslední úpravy 
zastávek ve městě. „V  součas-
né době máme platnou smlou-
vu, v  rámci níž je deklarována 
částka v řádu jednoho milionu 
korun. Ty by se měly investovat 
do dalších vytipovaných autobu-
sových zastávek ve městě,“ dopl-
nil náměstek primátora Marek 
Hrvol.

Penzion se zateplí
Penzion pro seniory v Ko-

mořanské ulici se bude zatep-
lovat. Půjde o zateplení obvo-
dových zdí, střechy a výměnu 
oken. Radní již schválili zadání 
veřejné zakázky a složení hod-
noticí komise. Stavba by měla 
být částečně hrazena z operač-
ního programu Životní pro-
středí. „Náklady na rekonstruk-
ci tohoto penzionu by se měly 
vyšplhat zhruba k  sedmnácti 
milionům korun. Půjde o jednu 

z  nejhodnotnějších investičních 
akcí města tohoto roku v rámci 
dotací,“ podotkl primátor Jan 
Paparega. 

 O školu V. Talicha je 
velký zájem

Od 1. září 2015 bude mít Zá-
kladní škola, V. Talicha v Mostě 
navýšenou kapacitu počtu žáků 
z 585 na 600 žáků a stravovací-
ho provozu z  500 na 550 porcí 
denně. Důvodem je zajištění 
kapacity pro potřeby spádového 
obvodu, do kterého patří také 
dětský domov, popř. zajistit ka-
pacitu pro nově přistěhované 
děti, ale i pro děti z  okolních 
obcí. „Ze strany rodičovské ve-
řejnosti  je o školu velký zájem 
a počet tříd a žáků ve škole se 
každoročně zvyšuje,“ potvrdila 
tisková mluvčí magistrátu Alena 
Sedláčková.    

Chodník se znovu 
prodraží

Radní schválili dodatečné sta-
vební práce – při výstavbě chod-
níku z Chanova k nádraží, a to 
ve výši zhruba 290 tisíc korun, 
a také dodatečné stavební práce 
vzniklé při zateplování základní 
školy v Rozmarýnové ulici, a to 
ve výši 24,5 tisíce korun.

(sol) 

Na zimě ušetřili, opraví výtluky

Na rudolickém mostě se 
musí omezit provoz

Na mostě do Rudolic bude omezen provoz, 
na místo se nainstaluje nové dopravní 

značení a 68 metrů betonových svodidel. 
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Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

MOST – Z Mosteckého jezera už neuniká voda. Informoval o tom Pa-
livový kombinát Ústí vedení města Mostu. Již v minulém roce bylo 
jezero dopuštěno na konečnou kvótu. Voda posléze ale začala kle-
sat, a to až o několik desítek centimetrů.    

Sedm let trvalo napouštění 
Mosteckého jezera, které bylo 
defi nitivně ukončeno v loňském 
roce. Po čase se ale zjistilo, že 
z  jezera uniká voda více, než se 
předpokládalo. „Jednali jsme 
o jezeře s Palivovým kombinátem. 
Informovali nás, že u jezera došlo 
k poklesu hladiny, ale nebylo to ni-
jak dramatické,“ připustil primá-
tor Mostu Jan Paparega a doplnil: 

„Hladina byla dorovnána příto-
kem a dopouštěním z řeky Ohře. 
V současnosti se řeší alternativní 
možnost dopouštění vody do bu-
doucna, ale ne tímto koridorem.“  
Pokles na jezeře byl způsoben 
hlavně tím, že tam jsou nasákavé 
materiály a i vlivem povětrnost-
ních podmínek v létě docházelo 
k  poklesu hladiny. Pokles by se 
už neměl opakovat. 

Lokalita Mosteckého jezera 
zatím majetkově patří státu. Pů-
vodně se mluvilo o tom, že by 
pozemky měly být převedeny 
na město Most. Radnice ale při-
pouští, že převod nebude jedno-
duchou záležitostí. „V minulosti 
bylo předjednáno, že se lokalita 
převede bezplatně nebo za něja-
kou symbolickou cenu na město 
Most. Převodu ale byla zatím 
dána stopka a nyní bude před-
mětem dalšího jednání. Nepočí-
táme ale s tím, že by ta jednání 
byla snadná,“ domnívá se první 
muž města. 

 Mostecké jezero se začalo na-
pouštět v  říjnu 2008. Dopuště-
no bylo v září 2014. V průběhu 
osmi let ale došlo k pozastavení 
napouštění, a to v  roce 2012. 
Oproti původním předpokla-
dům se tak napouštění jezera 
protáhlo. Nyní je jezero plné 
a k vodní hladině je zatím vstup 
zakázán mimo značenou stezku. 
Ještě v letošním roce by se mělo 
také začít s  výstavbou silnice 
Most – Mariánské Radčice, kte-
rá by měla lokalitou vést a v bu-
doucnu sem umožnit přístup 
i případným investorům.   (sol)

Ujížděli policejním 
hlídkám

V  jediném týdnu hned dva 
nebezpeční řidiči pod vlivem 
návykových látek ujížděli na 
silnicích Mostecka před poli-
cejními hlídkami. První z  nich 
přijel od Chomutova, kličkoval, 
jel rychle, přejížděl plnou čáru. 
Na výzvy policejní hlídky, aby 
zastavil, nereagoval, naopak se 
snažil ujet. Ohrozil při své jíz-
dě nejen sebe, ale i projíždějící 
motoristy. V Záluží se podařilo 
policii vůz zablokovat a zasta-
vit. Muž chvíli mluvil němec-

ky, chvíli česky, byl agresivní 
a skončil s  pouty na rukou. 
V  testu mu byly naměřeny dvě 
promile alkoholu. „Podrobil se 
lékařskému vyšetření v nemoc-
nici a odběrům. Na policejním 
oddělení byl opět agresivní, ne-
dbal výzev, a dokonce pomočil 
lavici a podlahu. Pokusil se zničit 
výtisk s hodnotou alkoholu v de-
chu. Policie mu zadržela řidičský 
průkaz,“ uvedla policejní mluv-
čí Ludmila Světláková. Dru-
hý hříšník řidič si pod vlivem 
návykové látky vyjel navzdory 
zákazu řízení. Před policejní 
hlídkou chtěl ujet, naboural 

ale do zdi garáže. Poničil tak 
i uvnitř zaparkované auto. Před 
policisty se snažil marně utéct. 
„Policejní inspektor sdělil 36le-
tému Mostečanovi ve zkráceném 
přípravném řízení podezření ze 
spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Případ je šetřen i dopravní policií 
kvůli dopravní nehodě,“ doplnila 
policejní mluvčí.

Okradla ženu 
o berlích

Předstíral pomoc, přitom 
kradl. Nejprve 26letý muž 

z Mostu v ulici Antonína Dvo-
řáka nabídl starší ženě s berlí, že 
jí odnese těžkou tašku k vozidlu, 
kde na ni čekal její přítel. Zava-
zadlo jí sice uložil do zadní čás-
ti auta, pak jí ale vytrhl z  ruky 
peněženku a utekl. Stejný muž 
kradl znovu na sídlišti Zahrad-
ní. Nejprve pomáhal staršímu 
muži vstát ze země, když si ale 
všiml, že má muž v kapse peně-
ženku, znovu ho povalil. Sebral 
mu peněženku a mobil a opět 
utekl. Dlouho si ale lup neužíval 
Policie ho odhalila a a hrozí mu 
až tříletý trest odnětí svobody. 

(pur)

Z Mosteckého jezera mizela voda

porušené paragrafy

V současné době je hladina jezera dopuštěná na kvótu 199,02 m n.m.
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Dva kamarádi

S  Vojtou se kamarádil už 
od školky. Spolu seděli v  la-
vici na základní škole, spo-
lu prošli gymnáziem. Pak 
je sice další studium na čas 
rozdělilo, Vojta byl spíš na 
techniku, on se dal na stu-
dium ekonomie, stýkali se 
ale dál. Když se Vojta ože-
nil, byl mu za 
svědka. Helena, 
Vojtova žena, se 
mu velmi líbila. 
Přál kamarádovi 
jeho štěstí. Pak se 
mu ale stalo, že 
po něm Helena 
několikrát vyjela, 
když u toho Vojta 
nebyl. Bylo mu to 
hodně nepříjem-
né. Pozvala ho 
k sobě domů, když byl Vojta 
na služební cestě. Volala, že 
se jí rozbilo ovládání tope-
ní. Samozřejmě šel. Čekala 
ho s  vínem, vyzývavě oble-
čená, smyslně se usmívala. 
Když se ho začala dotýkat, 
utekl. Nevěděl, jestli by do-
kázal odolat a kamarádovi 
to prostě udělat nemohl. 
Když se Vojta vrátil, zle se 
na něj obořil. Helena si mu 
stěžovala, že ji obtěžuje. Prý 
využije všechny možnosti, 
aby se k  ní dostal. Nechtěl 
se bránit. Nechtěl dělat zle 
v  rodině svého kamaráda. 
Stáhnul se a přestal se s Voj-
tou a Helenou stýkat. Jen od 
známých se doslechl, že se 
jim narodil syn Tomáš. Voj-
tu opět potkal až za několik 
let. Chtěl se mu vyhnout, ale 
Vojta se k  němu hlásil sám. 
Dali si pivo a Vojta se pustil 
do vyprávění. S  Helenou se 
dávno rozvedli. Podvádě-
la ho a nakonec mu utekla. 
Tomáše mu nechce dávat, 
kluk ho skoro nezná. On to 
ale nevzdává. Platí Heleně 
alimenty, snaží se dosáhnout 
změny soudní cestou. He-
lena se mu ale jen vysmívá. 
Nerespektuje žádná nařízení 
soudu, Tomáš s ním nechce 
být. Bylo mu kamaráda líto. 
Když se mu Vojta svěřil, ja-
koby tím spláchnul ty roky 
odcizení. Zase byli neroz-
lučná dvojka. Pomohl Voj-
tovi najít práci ve fi rmě, kde 
byl sám zaměstnán. Také mu 
našel byt za rozumnou cenu. 
Vojta jakoby ztratil veške-
rou jiskru a elán. Stále si jen 
stěžoval na život, motal se 
v  kruhu, řešil soudy a žalo-
by a hádal se s Helenou. Měl 
už toho dost, ale řekl si, že 
kamarád potřebuje pomoct, 
a tak při něm stál. Tak ply-
nuly další roky. Jeho život se 
na rozdíl od Vojtova ubíral 
příjemným směrem. V práci 
se mu dařilo, pořídil si malý 
příjemný byt, měl přítelkyni 
a uvažoval o sňatku. Jednou 
si vyšel se svou přítelkyní 
na večeři. Když se v  pozd-
ních večerních hodinách 
vraceli domů procházkou 
nočním městem, přepad-
li je dva mladíci. Nemohlo 
jim být víc než sedmnáct 
let. Jeden z nich vytáhl nůž, 
druhý měl na ruce nasaze-
ného boxera. Chtěli peníze. 
Byli rozrušení, zdálo se mu, 
že jsou zfetovaní. Chtěl jim 
vyhovět, aby se nikomu nic 
nestalo. Žádné peníze u sebe 
ale neměl. Nabízel klukům 
hodinky a mobil. O tom ale 
nechtěli ani slyšet. Vnímal, 
jak se k  němu jeho přítel-
kyně vystrašeně tiskne, cítil, 
jak se chvěje. Uvědomil si, 
že se kluci nespokojí s  tím, 

co jim nabízí a bez násilí se 
tento střet neobejde. Bylo to 
krátké a rychlé. První kluk 
po dvou ranách utekl, dru-
hý s  nožem začal ohrožovat 
ženu. Snažil se mu nůž vy-
kroutit z  ruky, oba upadli 
na zem. Najednou se útoč-

ník přestal hýbat 
a jen chroptěl. 
Nůž si při pádu 
vrazil do hrudi. 
Hned zavolal zá-
chranku i policii. 
Snažil se mladí-
kovi pomoct, ten 
byl ale mrtvý dřív, 
než dorazil lékař. 
Další hodiny strá-
vili s přítelkyní na 
policejní stanici. 

Líčili, jak ke střetu došlo. 
Měli štěstí, celou událost 
zaznamenaly kamery měst-
ského kamerového systému. 
Bylo jasné, že se holýma 
rukama bránil dvěma útoč-
níkům.   Zdálo se, že mu ze 
střetu zbydou jen nepříjem-
né vzpomínky. Pak se ale 
dozvěděl jméno oběti. Byl to 
Tomáš, Vojtův syn. Neuměl 
si představit, jak to svému 
kamarádovi řekne. Nechtěl 
přeci toho kluka zabít, jen 
se bránil. Vojta za ním přišel 
druhý den. Už všechno vě-
děl. Nechtěl poslouchat nic 
z  toho, co se mu snažil říct. 
Stále dokola opakoval, že 
mu zničil život. Kvůli němu 
tenkrát Helena začala blb-
nout za chlapama, vždycky 
se nad něj povyšoval, ukazo-
val mu, že je lepší. Nakonec 
mu zabil kluka. To jediné, 
co se mu v  životě povedlo. 
Bylo mu jasné, že tentokrát 
už je s kamarádstvím konec. 
Vojta potřeboval najít viníka 
a také ho našel. Život se mu 
nepovedl, nezvládl manžel-
ství, výchovu kluka, kariéru. 
Rozhodl se, že už si s Vojtou 
dál nebude lámat hlavu. Pro-
stě na něj zapomene. Řekl 
mu, ať odejde z  jeho domu. 
Už se nemusí nikdy vidět. 
Vojta tedy šel. Od té chvíle to 
s ním šlo z kopce. Začal pít, 
v práci měl problémy. Nako-
nec Vojtu vyhodili a on mu 
nemohl a vlastně ani nechtěl 
pomoct. Před sebou měl 
svatbu, čekali dítě. Jen ještě 
někdy v noci viděl v duchu, 
jak se Tomášova tvář mění 
z  agresivního útočníka na 
bezbranného malého klu-
ka. Ten večer byl sám. Jeho 
snoubenka spala u rodičů. 
Chtěla s matkou probrat ješ-
tě nějaké přípravy na svatbu. 
Když ucítil kouř, myslel si, že 
jen někdo ze sousedů něco 
pálí. Pak byl ale zápach sil-
nější a domem se začal šířit 
kouř. Uvědomil si, že jeho 
dům hoří. Vyběhl na chod-
bu, aby zjistil, co se děje. 
Ze tmy vystoupila postava. 
Poznal Vojtu. Než stačil za-
reagovat, omráčila ho rána 
do hlavy. Vojta odtáhl bez-
vládné tělo svého kamaráda 
do pokoje. Vše kolem něj 
i ležící postavu polil benzí-
nem. Nedokázal svého syna 
vychovávat, dokáže ho ale 
pomstít. Chvíli čekal, až za-
čnou z  těla i nábytku šlehat 
plameny, pak se chtěl dát na 
útěk. Uklouzl ale na podlaze 
polité hořlavinou a upadl. 
Zranil se a nedokázal rych-
le vstát. Oheň se šířil kaluží 
benzínu až k němu. Když ho 
plamen pohltil, prožil kaž-
dičkou vteřinu do své smrti 
při plném vědomí. (pur) 

SOUDNIČKA

United Energy rozděluje až 300 000 Kč pro neziskové organizace, které se na Mostecku a Litvínovsku věnují volnému času 
a mimoškolním aktivitám dětí a mládeže. O úspěchu v grantu rozhodují hlasy veřejnosti a zaměstnanců. Hlasovat můžete na 
webu www.tepelnapohoda.cz do 30. dubna 2015.

Hlasujte a vyhrajte tablet!

Hlasujte pro neziskové organizace, 
přihlášené do grantu „Kdo si hraje, nezlobí“

TepelnáPohodaPODPORUJE

Více na www.tepelnapohoda.cz

United Energy rozděluje 

300 000 Kč 
pro vaše děti.

Koho máme podpořit?

Vy rozhodnete!

Vršanská uhelná pomůže 
mostecké porodnici

(Dokončení ze strany 1)
Získala titul Baby Friendly 

Hospital, místo přátelsky naklo-
něné dětem. Nyní se její úroveň 
díky fi nančnímu daru Vršan-
ské uhelné opět zvýší. „Zájem 
o zlepšování stavu mostecké ne-
mocnice souvisí  s naší trvalou 
snahou pomáhat regionu tam, 
kde to nejvíce potřebuje. Nejen 
s ohledem na naše zaměstnance 
a jejich rodiny, kteří péče mos-
tecké nemocnice využívají, ale 
i s ohledem na to, že toto zaří-
zení patří v některých oborech 
mezi ta, kam dojíždějí pacienti 
z jiných okresů,“ uvedl Vladimír 
Rouček, generální ředitel Vr-
šanské uhelné. Rozsáhlé zásadní 
změny v mostecké nemocnici 
v hodnotě 157 miliónů korun 
určených na zateplení objektů 
a výměnu oken byly zahájeny 
vloni. Pokud jde o porodnici, je 
v současné době v náhradních 
prostorách. „Peníze od Vršanské 
uhelné nám umožní celkovou re-
konstrukci včetně významných 
dispozičních změn a celkové mo-
dernizace porodnice  Jde o velkou 
částku a zásadní pomoc pro mos-
teckou nemocnici. Přístup těža-
řů lze označit jako příkladný,“ 
uvedl předseda představenstva 
Krajské zdravotní a. s. Jiří No-
vák. „Celková rekonstrukce mos-
tecké nemocnice je s ohledem na 
stáří budov a jejich infrastruktu-
ry nutností. V podstatě se jedná 
o první akci takového rozsahu 

od výstavby nemocnice před 40 
lety“ zdůraznil generální ředitel 
Krajské zdravotní a.s. Petr Fiala. 
Spolupráci s těžební společností 
ocenil také hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. „Ús-
tecký kraj s Vršanskou uhelnou 
spolupracuje letos už pátým ro-
kem. Této spolupráce si vážíme, 
obzvlášť při podpoře zdravot-

nictví v Ústeckém kraji. Chceme 
občanům nabídnout co nejlepší 
a dosažitelnou péči,“ pochválil  
spolupráci Oldřich Bubeníček. 

V  mostecké porodnici přijde 
ročně na svět více než 1300 dětí. 
Zkušenosti maminek z  porod-
nice se různí, převládají ale pozi-
tivní ohlasy zejména na přístup 
personálu. S novým vybavením 
z  daru těžební společnosti by 
mohla být spokojenost rodiček 
ještě mnohem vyšší. Letošní po-
moc mostecké nemocnici není 

ze strany Vršanské uhelné první. 
V rámci partnerství s Ústeckým 
krajem pomohla společnost  
mostecké nemocnici již v roce 
2014, kdy bylo za 1,5 miliónu 
korun nakoupeno přístrojové 
a další vybavení. Oddělení reha-
bilitace díky tomu mohlo rozší-
řit své možnosti péče o pacienty 
v podobě vakuo-kompresní te-

rapie a lékařům chirurgického 
oddělení doslova uvolnil ruce 
při operacích retraktorový sys-
tém, nahrazující tzv. „háky“, 
což je přínosem zejména u del-
ších operací. Laparoskopickou 
pumpu a další drobné vybavení 
mají k dispozici na urologickém 
oddělení. A v neposlední řadě 
dohoda mezi těžební společnos-
tí a krajem umožnila obnovit 
zastaralé vybavení na oddělení 
tuberkulózy a respiračních ne-
mocí. (pur)

Jak se vám rodilo v Mostě, 
doporučíte mosteckou po-
rodnici ostatním rodičkám?
Leona Marková, 34 let

V Mostě jsem původně rodit vů-
bec nechtěla. Nakonec jsem rodila 
mimo termín, manžel mě na posled-
ní chvíli odvezl do Mostu a byla 
jsem ráda. O mě i našeho Filípka 
bylo dobře postaráno. Sice si umím 
představit pohodlnější a příjemnější 
prostředí, vše ale vyvážila ochota 
personálu. Lékaři i sestry byli milí 
a nic nám nechybělo.
Klára Machálková, 45 let

Rozhodla jsem se rodit v Mostě, 
protože jsem měla špatnou zkuše-
nost s prvním porodem v našem 
předchozím bydlišti. Známí mě 
zrazovali, pomlouvali mosteckou 
porodnici. Mně šlo ale hlavně o 
poporodní péči o novorozence. Náš 
prvorozený porod téměř nepřežil, 
narodil se po komplikovaném poro-
du přidušený. Narychlo ho tenkrát 
převáželi z malé porodnice do kraj-
ské nemocnice. To už jsem nechtě-
la absolvovat. Druhý porod proběhl 
v klidu a bez komplikací, já byla po 
celou dobu klidnější. 
Daniela Šťastná, 40 let

Byla jsem už starší prvorodička, a 
tak jsem si pečlivě vybírala, kde 
budu rodit. O mostecké porodnici 
jsem nechtěla ani slyšet. Chysta-
la jsem se porodit v Praze. Těsně 
před porodem se mi ale zkompli-
kovala rodinná situace. Najednou 
jsem neměla nikoho, kdo by mě do 
Prahy dopravil. Rodila jsem v Mos-
tě a byla spokojená. Zdravotnický 
personál byl milý a ochotný, lékaři 
se mi zdáli být zkušení. Možná je to 
proto, že jsem neměla žádné kom-
plikace, všechno proběhlo rychle a 
syn se narodil zdravý. 
Jitka S., 32 let

Nechci být úplně negativní, nic 
strašného se mi v Mostě nedělo, 
ale znovu bych si tuto porodnici ne-
vybrala. Chtěla bych při svém dal-
ším porodu víc rodinné prostředí, 
menší porodnici s přátelským per-
sonálem. Klid a pohodu. Mostecká 
porodnice je na můj vkus příliš vel-
ká a hlavně mi vadilo hodně pacien-
tek sociálně nepřizpůsobivých, za 
kterými chodilo početné příbuzen-
stvo, byli hluční a rušili atmosféru. 

V Litvínově se tančilo a oceňovalo
LITVÍNOV – V Litvínově se v pátek sešli sportovci, rodiče sportujících 
dětí a sportovní nadšenci na Plese sportovců. Na plese se ale nejen 
tančilo, volily se také osobnosti litvínovského sportu. 

Cenu Osobnost litvínov-
ského sportu si z  plesu od-
nesli čtyři významní sportovci 
a sportovní činovníci. V Litví-
nově tak vznikla nová tradice. 
Za hokej byl oceněn Petr Bří-
za, platný hráč litvínovského 
klubu, hokejový trenér, pod 
jehož vedením prošla řada 
úspěšných hokejistů. Stále ješ-

tě trénuje a věnuje se nejmen-
ším hokejistům. Za plavání se 
osobností roku stala Miroslava 
Křesálková. Úspěšná plavky-
ně. Závodní kariéru ukonči-
la v  roce 1983. V  Litvínově 
trénuje mládež a vede kurzy 
pro neplavce. Ocenění získal 
také Jaroslav Neubert, který 
je velkou osobností litvínov-

ské atletiky a především velmi 
úspěšným trenérem. Mnohé ze 
svých svěřenců dotáhl až do re-
prezentace.  Čtvrtou osobností 
litvínovského sportu se stal Ja-
roslav Onderčin. V letech 1972 
- 1982 platný hráč A mužstva 
Volejbalového klubu  TJ CHZ 
ČSSP Litvínov. Do roku 2008 
trenér mládeže VK Chemope-
trol Litvínov. V současnosti je 
stále činný a aktivní jako roz-
hodčí naší nejvyšší volejbalové 
soutěže, extraligy mužů.  (pur)

Ke slavnostnímu podpisu 
smlouvy došlo na krajském 
úřadu v Ústí nad Labem.
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BRAŇANY – V Braňanech u Mostu, které mají v současné době přes 
dvanáct set obyvatel, usedl do starostovského křesla po loňských 
komunálních volbách nový starosta. Stal se jím devětatřicetiletý 
Petr Škanta, který do patnáctičlenného Zastupitelstva obce Bra-
ňany kandidoval za KSČM. Jeho místostarostou byl zvolen Lukáš 
Šťastný za nezávislé kandidáty. V komunální politice nejde v jejich 
případě ale o žádné nováčky. Oba mají za sebou několikaletou zku-
šenost v místním zastupitelstvu obce. Starosta působí v komunální 
politice již čtvrté volební období. Místostarosta Šťastný pak druhé 
volební období, přičemž byl v  minulosti nejen zastupitelem, ale 
také obecním radním.  

Jak vám „starostování“ vy-
hovuje a co říkáte na to, že jste 
byl zvolen do vedení obce?

Jsem rád, že jsem získal důvě-
ru a svou pozici beru jako vel-
kou zodpovědnost. Je ale prav-
da, že je to současně i náročná 
a vytižující práce, která zahrnu-
je i soboty a neděle, což spous-
ta lidí už nevnímá. Věřím ale, 
že se nám daří dělat naši práci 
dobře a doufám, že ke spokoje-
nosti obyvatel. Jsme menší obec 
a všichni se tu známe, což je 
i určitou výhodou, máme blíže 
k  lidem, není to tedy tak ano-
nymní jako ve větších městech. 

   
S jakým rozpoč-

tem letos obec 
p r a c u j e 
a jaké 
m á t e 

před sebou nejprioritnější 
akce?

Rozpočet obce je vy výši 
zhruba dvaatřiceti milionů ko-
run. Je schválen jako schodkový, 
přičemž schodek tvoří zhruba 
šest milionů korun. Tyto peníze 
představují náklady na nejzá-
sadnější a prioritní akci - zatep-
lení by- t o v ý c h 

domů, 
konkrét-

ně letos 
na dru-
hou eta-

pu.
 

Co se podařilo udělat v po-
sledním období?

Podařilo se zrekonstruovat 
a vybudovat v obci novou kana-
lizaci. Jednalo se také o fi nančně 
nákladnou akci. Není ale zcela 
hotova, chtěli bychom ji dokon-
čit ještě letos, přičemž bychom 
chtěli využít i dotační titul. Nej-
důležitější úkol, který máme teď 

ale před sebou, je zateplení by-
tových domů. Zdárně se poda-
řilo udělat už první etapu v loň-
ském roce. 

 
Mimo zateplování a dokon-

čení kanalizace, máte před se-
bou i jiné investiční akce pro 

letošní rok?
Samozřejmě, že 

a n o . 

Jsou ale menšího charakteru, 
vzhledem k  tomu, že největ-
ší část rozpočtu spolkne právě 
zateplování. Je tu potřeba také 
opravit komunikace. Na infra-
strukturu jsme vyčlenili zhruba 
tři miliony korun. Máme tu ješ-
tě dost „restů“. Ulice na sídlišti 
jsou samá díra, v dalších částech 
se trhá a propadá vozovka. To 

bychom chtěli 
všechno letos 
o p r a v i t . 
Chodníky 
jsou u nás v  pořádku a drobné 
jejich opravy si umíme vyřešit 
sami, levně a operativně. Do 
oprav komunikací by byla po-
třeba více peněz, ale musíme 
postupovat zatím po částech 
a podle toho, co si můžeme 
z rozpočtu dovolit.    

Jak jste na tom se zelení. 
Když sem přijíždí přespolní, 
nebo obcí jen projíždějí, ne-
mohou minout v  dolní části 
i pěkný parčík… 

Chtěli bychom se letos zamě-
řit i na obnovu zeleně. O zeleň 
se starají naši zaměstnanci, 
spolu s  brigádníky a také lid-
mi na veřejně prospěšné práci. 

Snažíme se udržovat 
pažit. Rádi bychom 
vysadili novou ze-
leň, stromy, keře 
i květiny, aby to 
tu vypadalo tak 
dobře, jako na-
příklad v Mos-
tě kruhové 
objezdy a je-
jich prostran-
ství. Zeleň upra-
víme při vjezdu do 
sídliště. Dále máme 
v  plánu vysadit 
tu vzrostlý 
jehličnan, 
na vol-
n é m 
pro-

stranství nad obecním úřadem 
a současně i upravit zdejší 
volnou plochu. Mělo by to být 
nové místo, kde se bude rozsvě-
covat vánoční strom. Dosud to 
bylo u obecního úřadu. Co se 
týče našeho spodního parčíku, 
i zde máme své záměry. Parčík 
totiž není celý obce. Některé 
pozemky patří církvi, s  kterou 
nyní jednáme o jejich odku-
pu, což vyžaduje z  naší strany 
i velkou trpělivost. Už jsme ale 
o věci s  církví jednali a doufá-
me, že se věc podaří dotáhnout 
do zdárného konce, aby byl 
park celý obce a mohli jsme 
si s  ním nakládat podle svého 
uvážení. 

Co byste si přá-
li do budoucna 

jako vedení 
obce? 

Chtěli by-
chom hlavně, 
aby to tady 
všechno dob-
ře fungovalo. 
Aby se poda-
řilo dokončit 

r o z j e t é 
pro-

jekty z  minulých období, do-
končit všechny etapy zateplení 
domů a v souvislosti s tím, aby 
se nám zdařilo být úspěšní v zís-
kání dotací. Chceme, aby se tady 
lidem spokojeně žilo, zlepšilo se 
okolí, turistické stezky a aby se 
naše obec a její okolí stalo vy-
hledávanou lokalitou. Velkou 
radost by nám udělalo, kdyby 
se podařilo zateplit hasičskou 
zbrojnici a opravit zdejší vrata. 
A neposledně i dokončit zasíťo-
vání obce optickými kabely, aby 
se rozšířila nabídka televizních 
programů. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

BRAŇANY – Historie Sboru dob-
rovolných hasičů v  Braňanech 
sahá do konce 19. století, do 
roku 1886. V roce 1996 oslavil 
110. výročí od založení. 

„Náš hasičský sbor vznikl za 
účelem ochraňovat lidské životy 
a zabraňovat škodám na ma-
jetku při požárech a živelných 
pohromách. Nechybí ani činnost 
společenská. Postupem času se 
začali členové sboru více starat 
o výchovu a výcvik svých nástup-
ců, a tímto způsobem přibyla do 
sboru jako prakticky již v dnešní 
době nerozlučitelná činnost, tedy 
práce s mládeží,“ uvedl starosta 
obce Petr Škanta.V současné 
době při místním hasičském 
sboru, jako prvotní a hlavní čin-
nost, působí výjezdová jednot-
ka SDH, připravená pro zásahy 
v katastru obce i mimo něj. Tato 
jednotka je součástí požární 
ochrany obce, a tedy zcela fi -
nancována místním obecním 
úřadem. Ve výjezdové jednotce 
působí 15 činných členů, kteří 
jsou rozděleni do určitých vý-
jezdů, podle pracovních a fyzic-
kých možností. 

„Požární vybavení jednotky je 
na velmi dobré úrovni. Nechybí 
zde vybavení zásahovými oble-

ky, dýchací přístroje, vybavení 
pro práci ve výškách atd., které 
řadí naši jednotku k nejlepším 
v okrese. Máme k  dispozici dvě 
cisterny a do budoucna bychom 
si přáli pořídit i cisternu novou, 
protože stávající zastarávají. 
Druhotnou, i když preferovanou 
činností je práce s dětmi. V ko-
lektivu se pravidelně schází nyní 
na 15 dětí, převážně od čtyř do 
sedmi let. Naši hasiči s nimi vy-
víjejí různorodou činnost, jako 
jsou účasti na různých soutěžích 
a akcích,“ uvedl místostarosta 
Lukáš Šťastný a doplnil: „Náš 
hasičský sbor podporují i Seve-
ročeské doly. V současné době za 
jejich podpory získáme i další vo-
zidlo, které využijeme nejen pro 
práci s dětmi, ale když bude na-
příklad potřeba svézt větší počet 
lidí a vozidlo bude zařazené i do 
výjezdu.“ Základnu Sboru dob-
rovolných hasičů tvoří 45 členů, 
z toho 15 činných, zařazených 
do výjezdové jednotky, 15 dětí 
a 15 členů tvoří přispívající čle-
nové a členové zasloužilí. „Do 
budoucna bychom chtěli také 
zateplit hasičskou zbrojnici a po-
řídit nová vrata,“ podotkl ještě 
starosta Petr Škanta. 

(sol)

Sbor dobrovolných 
hasičů má letitou tradici  

po posledních komunálních volbách
Jak se žije 
v Braňanech…

Zateplení domů je prioritou 
letošního roku.

Místostarosta Lukáš Šťastný by rád do 
obce přilákal mladé lidi a rodiny s dětmi.

Novopečený starosta 
Braňan Petr Škanta se 
pohybuje v komunální 

politice už šestnáct let.

Braňany na Mostecku se pomalu rozrůstají. 
V současné době mají přes 1200 obyvatel.
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BRAŇANY – Základem každé obce a vísky býval v minulosti kostel 
a škola. V Braňanech to platí dvojnásob. Místní základní a mateřská 
škola je totiž zdejší chloubou. Jediné, s čím tu bojují, je malý počet 
žáků. Škola je přitom skvěle vybavená, opravená a snaží se rozši-
řovat novinky. Od příštího roku například výuku angličtiny již od 
prvních tříd.    

Základní a mateřskou školu 
v  Braňanech navštěvuje v  sou-
časné době sto sedmnáct žáků. 
Kapacita školy je přitom 180 
míst a kapacita mateřské školy 
48 míst. Se schválením hygieni-
ka může stoupnout počet míst 
v  mateřince až na 51. O tu je 
v  Braňanech zájem. Základní 
škola má ale kvůli počtu žáků 
spíše rodinný charakter. „Je to 
náš hendikep. Je to dáno jed-
nak malou rozlohou obce a také 
tím, že spousta rodičů vozí své 
děti do škol v Mostě, kde pracu-
jí, či okolních měst. Neposledně 
i proto, že rodiče požadují větší 
škálu předmětů. My se ale sna-
žíme to žákům kompenzovat 
jinak,“ podotýká ředitel místní 
základní a mateřské školy Petr 
Kratochvíl. Žáci kromě toho, 

že mají školu dobře vybavenou 
a tak říkajíc jako ze škatulky, 
mají v  každé třídě interaktivní 
tabule, a to včetně  mateřinky. 
„Chceme, aby byla výuka zají-
mavá,“ podotkl ředitel. Letos 
poprvé budou moci žáci také 
využít venkovní učebnu. Ta sice 
byla vybudovaná už v  loňském 
roce, kvůli rekonstrukci školní 
jídelny se však ještě nedala tolik 
využívat. Velkou výzvou je pro 
děti a rodiče určitě i zkvalitnění 
výuky anglického jazyka. „Po-
ptáváme lektora a také bychom 
měli mít od příštího roku apro-
bovanou paní učitelku a chtěli 
bychom začít s výukou angličti-
ny již od prvních tříd,“ slibuje 
ředitel školy. Ve výuce chce pak 
škola uplatnit také systém vy-
užívání angličtiny i v ostatních 

předmětech. „Snažíme se také 
razit trend a rozvíjíme technic-
ké vzdělávání. Otevřeli jsme tu 
technickou dílnu,“ prozradil 
dále Petr Kratochvíl. 

Škola je v  Braňanech velmi 
moderní a téměř kompletně 
celá v  novém. Před několika 
lety se zde opravovalo podkro-
ví a dělala nová půdní vestavba. 
V roce 2011 slavila škola 50 let. 
Poté se opravila a zateplila tělo-
cvična. V  loňském roce se pak 
za 4, 4 milionu korun přestavěla 
kompletně celá školní jídelna 
a kuchyň. „Jídelna byla dřevěná 
a nedala se vytopit. Proto sem 
byla instalována rekupirační jed-
notka – která laicky řečeno bere 
teplo z  kuchyně, které vznikne 
vařením, a přesouvá ho do jídel-
ny, která se tak vytápí. Kuchař-
kám se odlehčilo, protože nevaří 
v  takovém horku a děti jsou 
relativně v  teple,“ vysvětlil sys-
tém vytápění ředitel. Škola má 
také vyměněná okna. Žáci mají 
k  dispozici krásné hřiště a děti 
z  mateřinky i pěknou zahradu, 

vybavenou dětskými atrakcemi, 
a školáci již zmiňovanou ven-
kovní učebnu. „Jediné, co škole 
chybí, je zateplení a také rekon-
strukce strojovny. Na to bychom 
chtěli žádat dotaci,“ podotkl 
starosta Petr Škanta a doplnil: 
„Škola je pro nás velmi důleži-
tá a musím říci, že nám s  jejím 
vylepšováním velmi pomáha-
jí Severočeské doly, které nám 
přispěly na opravy a vybavení.“ 
Problém s  počty dětí potvrdil 
i starosta. Věří ale, že se s rozši-
řováním populace a přírůstkem 
mladých v  obci situace zlepší. 
„Je pro nás velmi příjemné sly-
šet od mnoha lidí, jakou máme 
krásnou školu. Za to patří velký 
dík obci, která se o školu stará 
pěkně a je jisté, že to je její pri-
orita. Vždycky jsme se nějakým 
způsobem dohodli a vždy se nám 
snažili vyjít vstříc. Prošel jsem už 
hodně škol, ale takové podmínky, 
jako mám tady na škole, jsem 
nezažil zatím nikde,“ pěje chválu 
ředitel Petr Kratochvíl. 

(sol)  
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Klub důchodců žije 
naplno  

Braňanští důchodci tráví 
většinu svých aktivit v  míst-
ním klubu důchodců. Ten 
byl založen v říjnu roku 1999. 
Své působiště mají senioři 
ve zdejším kulturním domě, 
který jim bezplatně obec po-
skytuje. 

Klub důchodců pořádá řadu 
společenských aktivit a senioři 
mají možnost širokého kultur-
ního vyžití. Klub spolupracuje 
aktivně s klubem seniorů v Bí-
lině a  také s klubem seniorů 
z Meziboří. Senioři navštěvují 
divadlo, pořádají různé zájez-
dy a účastní se každým rokem 
Sportovních her seniorů. Také 
si mají možnost vybrat rekre-
ační pobyt z  různých desti-
nací. „Náš klub důchodců má 
velmi širokou základnu. Klub 
vede paní Liptáková a fungu-
je perfektně. Pořádají mnoho 
akcí, některé i společně s míst-
ními hasiči. Mezi aktivitami 
nechybějí plesy, večírky, soutěže 
a další,“ informoval starosta 
Petr Škanta a doplnil: „Díky 
podpoře Severočeských dolů 
se mohou pořádat také četné 
zájezdy důchodců, do divadel, 
na hrady a zámky a podobně.“ 
Klub se může také pochlubit 
amatérským pěveckým soubo-
rem Šumařinky. 

Posvícení s husou 
trochu jinak

Nejznámější a nejnavště-
vovanější kulturně spole-
čenskou akcí je v  obci Bra-
ňanské posvícení a tradiční 
porcování posvícenské husy. 
Tato akce se koná každoroč-
ně v měsíci říjnu na místním 
koupališti už po několik let. 
„Tuto akci pořádáme i za 
přispění Severočeských dolů. 
Letos bychom ji chtěli trochu 
obměnit a oživit a vymýšlíme 
nějaké nové nápady, napří-
klad sem pozvat nějaké známé 
osobnosti apod. Akce si nejen 
mezi místními, ale také mezi 
lidmi ze širokého okolí získala 
velkou oblibu,“ potvrzuje sta-
rosta Petr Škanta.

Kniha o historii vyjde 
v dalším nákladu

Před časem vyšla kniha 
o historii Braňan. Mezi zdej-
šími obyvateli je o publikaci 
doplněnou i dobovými fo-
tografi emi velký zájem a její 
první náklad byl rozebrán do 
posledního výtisku. „Na tuto 
knihu a její výtisk nám přispěly 
Severočeské doly, a protože byl 
o knihu enormní zájem, zvlášť 
mezi zdejšími starousedlíky, 
domluvili jsme se s  těžaři, že 
zajistíme ještě další náklad. 

Měl by se proto v nejbližší době 
rozšířit výtisk knihy o dalších 
dvě stě padesát kusů,“ pro-
zradil starosta a připomněl, 
že knihu dostanou obyvatelé 
opět zdarma. 

Parcely pro domky se 
rozšíří

Jednou z  priorit obce je 
přilákat sem mladé rodiny 
s  dětmi. Proto investuje do 
výstavby parcel pro nové ro-
dinné domky. „V minulých le-
tech se již podařilo prodat na 
desítku parcel, pod školou, kde 
už vyrostly nové rodinné domy. 
V současné době jsou v obci ješ-
tě čtyři parcely volné. Za metr 
čtverečný zaplatí zájemci 380 
korun. Jedná se o pěknou loka-
litu s výhledem na středohoří,“ 
říká starosta. I v příštích letech 
se v Braňanech počítá s rozši-
řováním parcel. „Máme skou-
pené další pozemky, a to smě-
rem ke KERAMOSTu, kde se 
ještě nachází výhradní ložisko 
bentonitu. Až se vytěží, zvažu-
jeme zde další stavební parcely. 
Je to velmi příjemné a hezké 
místo, na rovině,“ popsal mís-
tostarosta Lukáš Šťastný. Těžba 
bentonitu by měla být ukon-
čena s  následnou rekultivací 
zhruba do dvou let. „Ještě než 
s  tímto záměrem ale začneme, 
bude potřeba nejdříve obsadit 
volné parcely. Jsme rádi, že se 
k nám stěhují mladé rodiny 
s dětmi. Čím víc jich bude, tím 
lépe,“ tvrdí místostarosta. 

V Kaňkově nové 
chodníčky

Osada Kaňkov, která spa-
dá do katastru Braňan, bude 
mít nové chodníčky. Ty tu 
plánuje obec vybudovat jako 
přístupové cesty ke zdejšímu 
dětskému hřišti a kapličce. 
„Máme tu zrekonstruovanou 
kapli. K ní a také ke zdejšímu 
hřišti bychom chtěli udělat 
nově přístupy,“ potvrdil sta-
rosta Braňan. Hřiště vzniklo 
v Kaňkově u lesa zhruba před 
dvěma lety, a to na přání zdej-
ších rodin. Děti tu tak mají 
příležitost k dovádění. Hřiště 
je oplocené a vybavené dět-
skými atrakcemi. Nachází se 
hned vedle rekonstruované 
kapličky a na zbudování hři-
ště rovněž obci přispěli těžaři. 
„Nedávno jsme při vjezdu do 
Kaňkova nechali vybudovat 
i příčný práh na silnici, pro-
tože tu někteří řidiči jezdili 
rychle a chtěli jsme předejít 
kolizím. Retardér už na místě 
slouží,“ nechal se ještě slyšet 
starosta Škanta. Kaňkov po-
stupně také obydlují rodiny 
s dětmi a tak se radnice snaží 
zušlechťovat a pamatovat i na 
tuto část obce.      (sol)  

BRAŇANY – Bytové domy v horní části Braňan se vybarvují do krásy 
a oblékají do nových fasád. Radnice se chce pustit už do druhé eta-
py zateplování domů v sídlišti.      

První etapa zateplování domů 
proběhla během loňského roku. 
„Začínáme druhou etapu, při-
čemž první se dokončuje a dru-
há by měla odstartovat v dubnu. 
Je to jedna z  nejnáročnějších 
a nejdůležitějších investičních 
akcí příštích let i roku letošní-
ho. Náklady na jednotlivé etapy 
jsou kolem osmi milionů korun 
a peníze plynou z rozpočtu obce,“ 
sdělil místostarosta obce Lukáš 
Šťastný. Zateplování bytových 
domů s 384 bytovými jednotka-
mi je rozčleněna celkem na pět 
etap, přičemž by chtěli místní 
každoročně zvládnout jednu 

etapu.  
„Druhá etapa by měla trvat 

zhruba od dubna do června. 
Kvůli rozpočtu musíme postu-
povat pomaleji, takže v  každém 
roce pokračujeme s další etapou. 
Na třetí etapu bychom ale chtěli 
využít dotačního titulu. Projekty 
máme hotové. Jedná se o zakázku 
velkého rozsahu, na niž máme už 
i schváleného dodavatele,“ podo-
týká dále místostarosta a do-
dává: „Investice na zateplování 
nás poměrně omezují v  čerpání 
dalších peněz z rozpočtu na jiné, 
a také potřebné akce. Ale je to 
naší momentálně největší prio-

ritou.“ Druhá etapa zateplení se 
bude týkat pěti obytných domů 
na sídlišti. Během první etapy 
se oblékly do nového kabátu 
čtyři bytové domy. Celé sídliště 
by mělo svítit novotou a záři-
vými barvami čerstvých fasád 
tedy během čtyř let. „Zateplení 
by mělo přinést nemalé úspory 
a snížit náklady. Obec má totiž 
i vlastní kotelnu. A samozřejmě 
se tím zvýší i estetika celého síd-
liště, kde jsou domy z padesátých 
let minulého století,“ doufá mís-
tostarosta Šťastný s tím, že v mi-
nulosti domy prošly nejprve re-
konstrukcí střech, a poté přišla 
na řadu i výměna oken za nová 
plastová. Zbývá tedy ještě domy 
zateplit a udělat nové fasády. 

(sol)  

BRAŇANY – Třídění odpadu v  obci se v  posledních letech výrazně 
snížilo. Vedení obce proto zavedlo nová opatření, která se osvědči-
la. Obyvatelé například dostávají bezplatně nové barevné pytle na 
separovaný odpad , které obec sváží a výsledky se prý už dostavují.  

V  roce 2009 připadalo na 
jednoho obyvatele 48 kg se-
parovaného odpadu, přičemž 
obyvatelé vyprodukovali celkem 
261,1 tun odpadu. V roce 2013 
se objem vyprodukovaného 
odpadu zvýšil na 480 tun, při-
čemž ale separace klesla na 25 
kilogramů na jednoho obyvate-
le. „Měli jsme v minulých letech 
problém se snižováním separace 
odpadů. Lidé přestali odpad tří-
dit. Proto jsme nakoupili barevné 
pytle i tašky na separovaný od-
pad a rozdáváme je lidem domů. 
Pravidelně pak tento odpad svá-
žíme jednou či dvakrát týdně. 
Toto opatření zabralo a podařilo 
se nám separovaný odpad znovu 
výrazně zvýšit,“ uvedl starosta 
Petr Škanta. V roce 2013 zapla-
tila obec za směsný komunální 
odpad za jednoho občana ve 
výši 639 korun. Za celkový od-
pad, tedy včetně velkoobjemo-
vého, nebezpečného a bioodpa-
du, pak 983 korun na obyvatele. 
Celkové náklady obce na odpa-
dy v roce 2013 činily 1 228 763 
korun. Obyvatelé přitom hradí 
poplatek ve výši 492 Kč a ten se 
již roky nemění, a to i přesto, že 
obec doplácí více peněz. V obci 
je několik sběrných míst na se-
parovaný odpad. Barevné kon-
tejnery jsou umístěny jak v síd-

lišti, tak ve spodní části obce. 
„V  sídlišti jsou sběrná místa, 
v  dolní části obce je rovněž jed-
no sběrné místo. Lidé mají navíc 
k  dispozici právě již zmiňované 
pytle a tašky. Ty dají před dům 
a my je v daný den v týdnu svá-
žíme na sběrné místo. Kontejnery 
začínají být znova plné, takže 
bychom je chtěli ještě dále rozší-
řit,“ podotýká starosta. V rámci 
separace odpadu řeší obec i sběr 
bioodpadu. „Usilujeme o získání 
dotace na bioodpad, chtěli by-
chom pořídit lidem kompostéry, 
které by měli dostat nad rámec 
a měli by si sami kompostovat, 

pokud nám vyjde dotace. Kom-
postéry lidé dostanou do užívání 
zdarma a po pěti letech jim je 
předáme do jejich vlastnictví,“ 
podotýká dále Petr Škanta a do-
dává: „Snažíme se lidem odvozy 
a třídění odpadu co nejvíce uleh-
čit. Jestliže budou separovat, což 
mají povinnost i ze zákona, bude 
z toho užitek a my můžeme v obci 
pořídit za ušetřené náklady další 
věci. Dříve to byly lavičky a další 
mobiliář, nyní se musejí peníze 
využít zpětně na odpady, ale za 
ušetřené prostředky se mohou 
pořídit další kontejnery apod.“ 
Obec také poskytuje občanům 
možnost velkoobjemový odpad 
vyhazovat do velkokapacitních 
kontejnerů, které jsou umístěny 
na dvou místech v  obci. „Jsme 
rádi i za to, když lidé nadměrný 

V obci se zateplí další bytové domy

Škola je v obci základ života, 
plánují se další novinky

Lidé přestali třídit odpad, pomohly 
barevné pytle a častější svoz

odpad nechají u popelnic, proto-
že i odtud ho svážíme na sběrné 
místo. Je to pořád lepší, než kdy-
by ho vyhazovali jinam a vzni-
kaly by černé skládky,“ podotý-
ká starosta Škanta. S  černými 
skládkami má totiž obec také 
své zkušenosti. Zakládají je ale 
většinou přespolní a jedná se 
o dopad z aut, jako jsou použité 
pneumatiky apod. „Dvakrát do 
roka se sbírá nebezpečný odpad. 
K dispozici je u nás v obci i kon-
tejner na elektroodpad a textil,“ 
doplnil ještě starosta obce. 

(sol) 

Barevné kontejnery na separovaný 
odpad obec ještě rozšíří.

Děti mají i díky těžařům 
krásnou a útulnou školu 

včetně nové jídelny.

Letos poprvé budou moci 
školáci naplno vychutnat 
venkovní učebnu.
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LITVÍNOV – V Litvínově jsou od roku 2011 zakázány výherní hrací 
automaty. Po čtyřech letech si město libuje, že ubylo problémů, kte-
ré jdou s hazardem ruku v ruce. Ubylo ale také peněz, které může 
Litvínov rozdělovat na sport a kulturu. Z  výtěžku z  loterií to bylo 
v loňském roce téměř čtrnáct miliónů korun.

Město Litvínov vyhláškou za-
kázalo provozování výherních 
hracích přístrojů, jejichž schva-
lování bylo v  jeho kompetenci, 
a to od listopadu roku 2011. 
V  roce 2013 zastupitelé roz-
hodli, že nebudou tolerovat ani 
interaktivní videoloterní termi-
nály, rulety a podobná technic-
ká zařízení, která na jeho území 
povolilo, v souladu se zákonem. 
V únoru letošního roku regis-
trovalo město 40 provozovaných 
technických zařízení z  původ-
ních 245. Jejich počet by měl 
klesat až do nuly. Reakce od pro-
vozovatelů hazardních her na 
sebe ale nenechala dlouho čekat. 

V Litvínově, stejně jako v jiných 
městech, se objevily Kvízomaty. 
Letos proto město podalo Spe-
cializovanému fi nančnímu úřa-
du podnět k  zahájení kontroly 
provozovatele herního zařízení 
s označením Kvízomat, a to pro 
podezření porušení zákona o lo-
teriích. Specializovaný fi nanční 
úřad shledal důvody pro zahá-
jení kontroly. „Městská policie 
Litvínov řadu let monitoruje her-
ny ve městě. Kontroly probíhají 
velmi často, a to z hlediska dodr-
žování obecně závazné vyhlášky, 
nebo v  rámci nulové tolerance 
v oblasti podezření ke zneužívání 
dávek. V porovnání s roky 2009-

2013 zaznamenáváme pokles 
návštěvnosti heren, tím i hráčů, 
kteří sociální dávky utrácejí v au-
tomatech. Při kontrolách byla 
zaznamenána jedna  černá her-
na v Janově a v jedné provozovně 
byly zjištěny nepovolené přístroje. 
Herny postupně zanikají, proto-
že jim dobíhají lhůty k  povolení 
hracích přístrojů, ty zbývající 
městská policie stále monitoruje,“ 
říká k  hernám velitel městské 
policie Zdeněk Urban. Situaci 
kolem heren si pochvaluje také 
starostka města Kamila Bláho-
vá. „Je větší klid. Lidé se nezdr-
žují v  hernách a nechodí domů 
až ráno, kdy pracující občané 
vstávají a odchází do práce. To 
samozřejmě mělo také negativní 
dopady na sociální nálady. Velmi 
pozitivní dopad má zákaz hazar-
du na zneužívání sociálních dá-
vek,“ říká Kamila Bláhová.

Druhou stránkou plošného 
zákazu hazardu je dopad na 
rozpočet města. Podíl z odvo-
du z loterií a jiných podobných 
her za rok 2014 činí pro město 
Litvínov 13 804 063 Kč. Po ode-
čtení prostředků zapojených do 
rozpočtu města v roce 2014 ve 
výši 6 000 000 Kč zbývá k rozdě-
lení 7 804 000 Kč, z toho na in-
vestiční dotace 5 202 000 Kč, na 
neinvestiční dotace 2  602  000 
Kč. Od 27. února do 29. března 
město zveřejňuje na úřední des-
ce Programy pro poskytování 
investičních a neinvestičních 
dotací, ve dnech od 30. března 
do 3. dubna budou přijímány 
žádosti o dotaci, v  dubnu ko-
mise vyhodnotí přijaté žádosti 
a předá své doporučení orgá-
nům města, které vydají koneč-
né rozhodnutí.  

(pur)

LITVÍNOV – K zápisu do prvních tříd v litvínovských základních ško-
lách dorazilo 393 dětí. Pro většinu dětí je zápis do první třídy důle-
žitou událostí. V Litvínově se ale k zápisu nedostavilo 77 dětí, které 
přijít měly. Některé se z Litvínova odstěhovaly, někde rodiče na zá-
pis zapomněli a v některých případech dokonce rodiče ani netušili, 
že nějaký zápis do první třídy je. 

Pro všechny litvínovské zá-
kladní školy byl vyhlášen jed-
notný termín zápisu do 1.  tříd 
pro školní rok 2015/2016 na 
středu 4. února a čtvrtek 5. 
února. Z údajů evidence oby-
vatel se měly k zápisu letos do-
stavit děti narozené v rozmezí 
od 1. září 2008 do 31. srpna 
2009, což je v  Litvínově 329 
dětí. K zápisu se měly dostavit 
i děti, které měly odložen začá-

tek povinné školní docházky 
pro školní rok 2014/2015, tedy 
75 dalších budoucích školáků. 
K zápisu pro rok 2014/2015 se 
mělo v  loňském roce dostavit 
386 dětí, nakonec jich přišlo 
369. Letos byl počet podle se-
znamu mírně vyšší, a to 404 
dětí, nakonec se dostavilo 393 
dětí, z  toho 61 dětí z okolních 
měst a obcí. Ze seznamu dětí 
s  trvalým pobytem v  Litvíno-

vě, které se k  zápisu dostavit 
měly, nepřišlo 77 dětí. „Škola, 
odbor sociálních věcí a školství 
i terénní sociální pracovníci už 
tyto rodiny kontaktují a zjišťují, 
proč dítě k zápisu nepřišlo. Vět-
šinou se jedná o případy, kdy se 
dítě zapsalo ke školní docházce 
mimo Litvínov, rodina se od-
stěhovala a nezměnila trvalé 
bydliště. Někdy rodiče na zápis 
zapomněli, a někdy dokonce vů-
bec nevěděli, že s dítětem k zá-
pisu musí. V loňském roce jsme 
například řešili případ, kdy otec 
přivedl své dítě do školy až 1. 
září rovnou na slavnostní za-
hájení. Pokud rodiče dítě nepři-
vedou ani v  náhradním termí-

nu, vystavují se riziku sankcí, 
mimo jiné je jim možné odebrat 
příspěvky na dítě. Přihlásit dítě 
ke školní docházce je zákonná 
povinnost,“ uvedla místosta-
rostka města Erika Sedláčková. 
Nejvíce dětí se zapsalo do ZŠ 
a MŠ Ruská 2059, a to 92. Jen 
o čtyři děti méně do základ-
ní školy s  rozšířenou výukou 
jazyků. Na sportovní školu se 
přihlásilo 86 dětí a do janovské 
školy 50 dětí. Z Lomu chce do 
Litvínova do základních škol 
chodit 33 dětí, 5 z Horního Ji-
řetína, 5 z Oseka, 3 z Mostu a 7 
z Meziboří. Jedno dítě z Košťan 
a jedno dítě z Ústí and Labem.  

(pur)

LITVÍNOV – Tajemník Městského úřadu Litvínov Valdemar Havela 
končí. Od června povede litvínovské úředníky někdo jiný. Do pen-
ze, kam tajemník z postu prvního úředníka v Litvínově míří, odchází 
s čistým štítem.

K rukám starostky města po-
dal Valdemar Havela vzdání se 
funkce v souvislosti s odchodem 
do důchodu 19. února. Funkce 
se vzdává k poslednímu květnu. 
„Zkoušeli jsme pana tajemníka 
přesvědčit, že odchod do důcho-
du není pro něj, ale nepodařilo 
se nám to. Naše spolupráce byla 
sice velmi krátká, ale velmi profe-
sionální, za což patří Valdemaru 
Havelovi mé poděkování. Vysta-
vuji mu za jeho práci 1 hvězda,“ 
komentovala odchod tajemníka 
z  funkce starostka Litvínova 
Kamila Bláhová. Starostka měs-

ta vypsala 24. února výběrové 
řízení na pozici vedoucí úřadu 
– tajemník/tajemnice. Termín 
ukončení podávání přihlášek je 
stanoven na 12. 3. 2015. Město 
hledá vysokoškoláka s magister-
ským titulem, znalostí cizích ja-
zyků, s praxí ve vedoucí funkci, 
ve výkonu státní správy či v za-
stupitelstvu města. Požaduje sa-
mostatnost, fl exibilitu, znalost 
zákonů o obcích a úřednících, 
ale hlavně musí zvládat stresové 
situace. 

Valdemar Havela působil ve 
funkci litvínovského tajemníka 

čtyři roky minulého volební-
ho období, kdy vystřídal v  čele 
úřednictva Alexandru Sixto-
vou. Ve veřejné správě působil 
od roku 1993. „Vždy jsem pra-
coval s  lidmi. To je právě to, co 
mě u této práce drželo. Co mě 
nejvíce nebavilo, bylo, že úředník 

vždy odnášel nespokojenost lidí 
se zákony. Někteří lidé nechápou, 
že úředník je tu proto, aby záko-
ny dodržoval, ať už se jim to líbí, 
nebo ne. Na úřednících si proto 
vylévali zlost a někdy jsem jim 
nedokázal vysvětlit, že úředník 
zákon nedělá, jen ho dodržuje,“ 
říká o své práci Valdemar Have-
la. Úředníci si svého tajemníka 
vážili pro jeho profesionální 
přístup a proto, že se jich do-
kázal zastat, i když sám od nich 
požadoval stoprocentní výkony. 
Do práce jezdil litvínovský ta-
jemník tramvají. Jak sám říká, 
v  tramvaji si mohl cestou do 
práce i z práce utřídit myšlenky. 
Snad i v tramvaji se rozhodl, že 
práce tajemníka už dál není pro 
něj.  (pur)

S hernami ubyly problémy, ale i peníze

Tajemník úřadu Valdemar Havela končí

O školy mají zájem i přespolní

LITVÍNOV – S originálním nápadem, jak naučit malé děti nenaletět 
dospělým, přišla preventistka Městské policie Litvínov Michaela 
Hejčová. Do akce zapojila starší kamarády malých nováčků z nízko-
prahového centra Jaklík. Děti se převlékly za cizí dospěláky a snaži-
ly se své malé kamarády napálit. Velmi často se jim to zdařilo.

„V  nízkoprahovém klubu Ja-
klík se v  letošním roce snažíme 
pomáhat více dětem, které jsou 
mezi pravidelnými návštěvníky 
centra nejmladší. Jedná se o čer-
stvě šestileté dětičky, děti z  pří-
pravných tříd a prvňáčky, kteří si 
do Jaklíku chodí odpoledne hrát 
a vyrábět. Aby se co nejdříve a co 
nejlépe vyrovnali svým starším 
kamarádům a mohli se s  nimi 
zapojit do běžných činností, vě-
nujeme jim zvláštní péči i více 
času,“ říká preventiska Michaela 
Hejčová. Ta se rozhodla naučit 
malé děti z  Jaklíku, jak si mají 
dávat pozor na cizí dospělé. 

A zapojila do toho hned celý Ja-
klík. „Starší děti se stylizovaly do 
cizích a neznámých osob pomocí 
převleků, paruk a dalších rekvi-
zit, vymyslely si různé modelové 
situace, v  nichž se třeba samy 
ocitly, a vyzkoušely své mladší 
kamarády, jak reagují při kon-
taktu s  cizími lidmi. Celá akce 
byla velmi podařená a zábavná, 
malé děti i chybovaly v  různých 
situacích, třeba otevřely domovní 
dveře cizí paní, která se vydávala 
za pracovníka pojišťovny. Do-
konce se podařilo jedno dítě nási-
lím dotáhnout do auta a odvléci. 
Scénky, kde udělaly děti nějakou 

chybu, jsme si pak ale přehrály 
ještě jednou a správně. A taky 
se vyhastrošené děti cítily důle-

žité, když poučovaly ty mladší,“ 
hodnotí celou akci preventistka 
Michaela Hejčová.   (pur)

Děti učí děti, jak nenaletět dospělým

Starší děti z Jaklíku 
poučovaly mladší kamarády.
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27. března 2015  
v Nové Vsi v Horách od 17 h. 
S sebou karimatku a spacák.  

Jídlo i pití zajišťuje OÚ. Přihlášky 
na: evanirodova@seznam.cz,  

nebo na tel. 777 347 895. 

JANOV -  Petice občanů adre-
sovaná premiérovi Bohuslavu 
Sobotkovi a upozorňující na 
zhoršující se životní podmínky 
v  litvínovském sídlišti Janov už 
je na Úřadu vlády České repub-
liky v Praze. V pondělí 9. března 
ji členové předali členové petič-
ního výboru. 

Během jednoho týdne, kdy 
petiční akce probíhala, archy 
podepsalo 1  576 občanů. „Je to 
velký úspěch, zájem občanů nás 
mile překvapil,“ řekl člen petič-
ního výboru František Ryba. 
V šestitisícovém sídlišti předsta-
vuje množství petentů čtvrtinu 
Janova. Petice vznikla z iniciativy 

předsedů družstevních samo-
správ a společenství vlastníků 
v domech, jež jsou v majetku či 
správě SBD Krušnohor. Petenti 
se mimo jiné zmiňují o skuteč-
nosti, že v sídlišti Janov je napjatá 
situace, která připomíná tíživou 
atmosféru před tak zvanou ma-
lou válkou v roce 2008, kdy došlo 
k  otevřenému násilí. Negativní 
jevy v sídlišti se ještě od té doby 
vystupňovaly. Předsedu vlády 
petenti žádají o to, aby se zasadil 
o provedení potřebných legisla-
tivních změn a okamžitě zajistil 
realizaci konkrétních opatření 
v terénu, které by vedly k elimi-
naci negativních jevů.  (red)

LITVÍNOV – V loňském roce si lidé 
v  Litvínově stěžovali na  úřed-
níky městského úřadu. V  sedmi 
případech úřad stížnost neu-
znal a označil ji za nedůvodnou. 
Úředníků se zastává tajemník 
Městského úřadu Litvínov. Lidé 
si prý na úřednících vybíjí zlost 
na jim nevyhovující zákony.

V roce 2014 přišlo na radnici 
19 stížností, mimo jiné na výskyt 
potkanů, nepořádek ve městě, 
rušení nočního klidu či na cho-
vání úředníků. „Důvodných bylo 
v loňském roce jedenáct stížností, 
jedna částečně důvodná a sedm 
nedůvodných. Počet stížností od 
roku 2013 klesl na devatenáct 
z  šestadvaceti. Řešili jsme pět 
nedůvodných stížností na cho-
vání úředníka,“ uvedl tajemník 
městského úřadu Valdemar 
Havela. V  loňském roce řešilo 
město 13 žádostí o informace. 

Oproti roku 2013 klesl počet 
žádostí o více než polovinu. Ve 
dvou případech požadovalo 
město za poskytnutí informace 
úhradu. „Celkem pravidelně se 
setkáváme s tím, že se lidé scho-
vávají za jiná jména. Například 
jsme prověřovali stížnost na hra-
ní hazardních her v  restauraci 
Nudle, kde se měly hrát karty 
o peníze. Strážníci věc prověřili, 
připravili jsme odpověď, ale ta se 
nám vrátila. Muž, který si stíž-
nost podal v roce 2014, byl už tři 
roky mrtvý,“ prozradil praktiky 
některých stěžovatelů tajemník.  
V roce 2014 přijalo město dvě 
petice. První peticí se občané 
domáhali vybudování parko-
viště v litvínovské části Hamr. 
Druhou peticí požadovali za-
hrnutí ul. PKH par. č. 989/1 do 
plánované rekonstrukce komu-
nikací ve Vilové ulici.  (pur)

LITVÍNOV – V Ladově ulici v Litvínově za bývalou loutkovou scénou 
měly vyrůst sportovní haly. Místním se ale záměr podnikatele, který 
koupil objekt a plánoval dokoupit i okolní pozemky, nelíbí. Proti vý-
stavbě sportovišť protestují tak hlasitě, až nakonec podnikatel od 
svého záměru ustoupil.

V  květnu loňského roku po-
žádal občan Litvínova o od-
koupení pozemku  za účelem 
rekonstrukce a výstavby dvou 
sportovních multifunkčních 
hal. Svůj záměr za zhruba 15 mi-
lionů představil začátkem roku 
starostce Litvínova Kamile Blá-
hové a místostarostovi Milanu 
Šťovíčkovi. Než ale stačilo měs-
to rozhodnout, zda podnikateli 
vyjde vstříc, spustila se ze strany 
obyvatelů Osady vlna nevole. 
Ti si žádné nové haly na místo 
zeleně nepřáli. Proti záměru se 
postavilo přes stovku lidí z  lo-
kality, které by se případná in-
vestice dotkla. „Diskutovali jsme 
tento záměr na setkání s obyva-
teli Osady a jejich reakce byla 
jasná. K  záměru podnikatele se 
stavěli negativně,“ konstatovala 
starostka Kamila Bláhová. Ve-
dení města proto hledalo cestu, 
jak poskytnout prostor pro vy-
jádření investorovi i obyvatelům 
Osady. Nabídlo veřejné slyšení, 
na kterém by budoucí investor 
představil plán výstavby dvou 
sportovišť právě obyvatelům, 
kteří v  dotčené lokalitě bydlí, 
a prostor k  vyjádření tak měli 
získat i obyvatelé Osady. Poté se 
měly orgány města objektivně 

rozhodnout, jak s  pozemkem 
naloží. Podnikatel ale nakonec 
rozhodování městu, zda vyho-
vět občanům, či podpořit pod-
nikání, usnadnil. „Protože se 
investor nepovažuje za nepřítele 

Litvínova a  strůjce palčivých té-
mat, jak písemně sdělil, odstoupil 
od svého záměru i od žádosti na 
odkoupení příslušné parcely v k. 
ú. Horního Litvínova,“ uvedla 
starostka.   (pur) 

MEZIBOŘÍ – Rok plný aktivit mají za sebou mezibořští dobrovolní 
hasiči. Nejenže hasili požáry a likvidovali obtížný hmyz, pomáhali 
také při organizování kulturních a společenských akcí. Sami organi-
zovali dětský den a na soutěž Železný hasič vyslali svého zástupce, 
který vybojoval zlato.

Od Ústeckého kraje dostala 
Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Meziboří neinvestiční 
dotaci ve výši 7  265 Kč. „Výše 
dotace se odvíjí výčtem výjezdů 
mimo katastrální území města. 
Z kapitoly požární ochrana byly 
hrazeny energie, LPP, školení, 
pojistné, částečně i mzda správce 
požární budovy včetně odvodů. 
Zaměstnanec byl úřadem práce 
začleněn do projektu, který mu 
umožnil být po dobu šesti měsíců 
zaměstnancem v  požární zbroj-
nici. Dále byly hrazeny revize, 

školení, pohonné hmoty, opravy 
a další. Akceschopnost jednotky 
je neustále zvyšována snahou 
o vybavení dalšími věcnými pro-
středky. Například jsme pořídi-
li záchranné batohy, výstražné 
vesty, záchytné kanystry, nákup 
ručních radiostanic. V roce 2014 
byly také zakoupeny nové pneu-
matiky na požární vozidlo, byla 
provedena úprava rozvodu vytá-
pění v požární zbrojnici, částeč-
ná oprava hydroizolace budovy 
a úprava elektro instalace v ga-
ráži požární zbrojnice,“ uvedl ve-

litel jednotky Václav Kraus. Ná-
klady města na provoz a údržbu 
požární zbrojnice v  loňském 
roce dosáhly 726 tis. Kč. Příjem 
ze služebního bytu v roce 2014 
činil zhruba 100 tis. Kč. V  loň-
ském roce mezibořští dobrovol-
ní hasiči zasahovali čtrnáctkrát. 
Mimo jiné poskytli technickou 
pomoc při požáru tlakové nádo-
by, několikrát hasili požár trávy 
či hrabanky, likvidovali obtížný 
hmyz. Zúčastnili se také oslav 
prvního máje a pálení čaroděj-
nic v Meziboří, Černicích, Lomu 
a Litvínově, Svatomichaelských 
oslav. Zástupce mezibořských 
hasičů Martin Babej se zúčastnil 
soutěže Železný hasič v Brando-
vě. „Ve své skupině se umístil na 1. 
místě z 50 soutěžících. Pro tréno-

vání soutěžních disciplín mu bylo 
poskytnuto veškeré možné záze-
mí na hasičské zbrojnici,“ doplnil 
Václav Kraus. Dále se hasiči zú-
častnili výcviku na jezeře Ležá-
ky. Na kulturní akce pro občany 
Meziboří poskytlo město Me-
ziboří JSDH dotaci ve výši 15. 
tis. Kč. „Za to samozřejmě městu 
velmi děkujeme. V  červnu jsme 
uspořádali oslavu dětského dne, 
kde byla ukázka požární techni-
ky naší i z okolních měst, dětské 
atrakce a sladké odměny. V červ-
nu jsme uspořádali také den ote-
vřených dveří pro školu a školku 
a pro občany města. V listopadu 
jsme pořádali lampiónový prů-
vod. V prosinci se podíleli na roz-
svěcení vánočního stromu,“ uvedl 
dále Václav Kraus.  (pur)

Mezibořští hasiči likvidují požáry i hmyz

„Sportovní haly nechceme!“ znělo z Osady Petice z Janova 
už je v Praze 

Stěžoval si a byl mrtvý

LITVÍNOV - U jazykové školy v Lit-
vínově začínají práce na revitali-
zaci parku. Od 12. března dojde 
v parku k arboristickým úpravám 
stromů, především se bude jed-
nat o ořezání korun stromů. 

Termín začátku prací se 
s ohledem ke klimatickým pod-
mínkám může posunout. Město 
Litvínov získalo na revitalizaci 
parku dotaci ve výši 2,49 mil. 
Kč ze Státního fondu životního 
prostředí ČR.  Cílem projektu 
je odstranění neperspektivních 

stromů, vegetační úpravy, do-
sadby, výsadby keřů za účelem 
odclonění od komunikací, ob-
nova části trávníků a doplnění 
parkovým mobiliářem. Vedení 
města žádá naléhavě veřejnost, 
žáky základní školy i její za-
městnance o dodržování zvýše-
né pozornosti v parku. Jedná se 
především o dodržování zákazu 
vstupu na staveniště, které bude 
označeno. První kontrolní den 
se zhotovitelem je naplánován 
na 17. 3. od 10 hodin. (pur)

Začne revitalizace parku

Místo zeleně nakonec sportovní haly nebudou.
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Knihkupectví u Knihomila
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

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 10: „ZKAZÍ ŽALUDEK“ Výherci: František Hlobit (Bílina), Věra Chmékalová (Most), Josefa Burešová (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 to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Budoucí mamince nabízím na 

jaro a léto pro miminko oblečení, 
velikost 0-6 měsíců, moderní, vše 
jako nové, domluva. Telefon: 737 
843 626

 ■ Prodám zvětšovák na fotogra-
fi e Openus 6x6, 1 000 Kč, leštička 
na foto – 600 Kč, rámeček na veli-
kost foto – 200 Kč, spínací hodiny 
+ lampa + vývojnice. Info: redakce

 ■ Prodám Listy ČR 1993-2000, 
známky Slovenska 1993-2000 no-
minál. Trubky průměr 43 x 1 500 
mm – 8 ks, dvířka kovová s rámem 
k udírně 350 x 700 mm, ladicí klíč 
na piano. Telefon: 723 467 644

 ■ V Mostě prodám 2 velké poko-
jové palmy z důvodu stěhování, 

 NOVINKY

Na co Alice zapomněla – Moriarty l. 
Vražedná aplikace – Cook R. 
Císařský oheň – Lyndon R.   
Pravidla péče o dřevěné podlahy – 
Wiles W.   
Moc luny – Paunggerová J.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Brána osudu – Christie A.  
Zpověď – Kašáková V.
Deníček moderního fotra – Landsman 
D. 
Stříbrná zátoka – Moyesová J.
Vaříme s Láďou Hruškou 

 ROZPIS NOVINEK

Na co Alice zapomněla  

Když se Alice probere na zemi v posi-
lovně, má na hlavě pořádnou bouli a 
myslí si, že je jí dvacet devět a čeká 
první dítě se svým superúžasným 
manželem Nickem. Jenomže pak se 
dozví, že se jí z paměti právě vyma-
zalo deset let života a že je ve sku-
tečnosti devětatřicetiletá neurotička, 
která nejraději tráví svůj volný čas v 
posilovně nebo na poradách školního 
výboru se ženami, jež kdysi nesná-
šela.
Jak se to stalo, že se její život tak 
radikálně změnil? Proč ji její manžel 
nenávidí? Co tak hrozného provedla, 
že s ní její milovaná sestra skoro ne-
mluví? A do toho si není schopná vů-
bec vzpomenout na svoje tři děti – ne, 
Alice se najednou vidí jinýma očima a 
ta nová žena, o které jí vyprávějí, se 
jí vůbec nezamlouvá. Najde způsob, 
aby se znovu stala tím člověkem, kte-
rým bývala?

15 listů – 1 600 Kč, 22 listů – 2 000 
Kč. Nádherné, do haly, restaurace, 
nemocnice a jiné. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám střední kláve-
sovou harmoniku Delicia 700 Kč, 
silniční kolo Favorit s berany 300 
Kč. Vše použité. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ Prodám zařízení ze zrušené 
hospůdky – stolky, židle, 2x sporák 
na PB, 2x lednice s mrazákem, vše 
použité, i venkovní sezení, lavice, 
stoly – spojené – dohoda. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Daruji křečka. Telefon: 728 913 
605

 ■ Prodám nepoškozenou dět-
skou ohrádku, 150 x150 cm, cena 
1 000 Kč. Doprava dohodou. Tele-
fon: 606 850 190

 ■ Pro kojence narozeného  na 
jaře nabízím pěknou neutrální 
výbavičku, velikost 0-6 měsíců, 
oblečení na toto období + rychlo-
zavinovačku. Cena dohodou, do-
mluva. Telefon: 732 244 529

 ■ Pro miminko nabízím výbavič-
ku na 0-6 měsíců, vše jako nové, 
veškeré oblečení na toto období, 
neutrální, balík věcí 700 Kč. Dobír-

ka možná. Telefon: 739 816 462
 ■ Prodám invalidní vozík, nepo-

užívaný za 2 500 Kč, sleva možná. 
Telefon: 723 960 113 nebo 720 145 
288

 ■ Koupím automatickou pračku, 
funkční. Telefon: 720 618 359

 ■ Koupím lednici zachovalou a 
konferenční stolek. Telefon: 720 
618 359

 ■ Koupím starou výkonnou svá-
řečku, trafo KS nebo rotační svá-
řečku Triodyn. Telefon: 608 224 
183

 ■ Koupím staré hračky – sta-
vebnice Merkur, auto na bowden, 
auto na setrvačník, pásáky, ma-
šinky a vláčky, indiány z NDR atd. 
Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím automatickou pračku. 
Děkuji. Telefon: 720 618 359

 ■ Koupím ledničku. Děkuji. Tele-
fon: 720 618 359

 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 
moderní výbavičku pro miminko, 

velikost 0-6 měsíců, obsahuje ob-
lečení všeho druhu, levně, domlu-
va na telefonu: 732 244 529

 ■ Prodám profesionální přilbu 
na kolo Alpina, barva red-silver, 
číslo 57-62, PC: 1 190 Kč, nyní 800 
Kč. Originál balení, nevhodný dá-
rek. Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Modrá krajková zavinovačka, 
světlá, 200 Kč, fi alková vanička 
s odtokem, přihrádky na mýdélko, 
růžová, pěkná za 150 Kč. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Rifl ová dámská vesta M za 100 
Kč, nová rifl ová dámská vesta bílá 
100 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám bílou dámskou bun-
du s kapucí L, značka Karma, dříve 
499  Kč, nyní 250 Kč. Velmi pěkná 
a černý kabát prošívaný, delší, znač-
ky Denim na 170 cm, dříve 1 200, 
nyní 500 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám nový ruksak England, 
červenobílý, nový s cenovkou, dří-
ve 500 Kč, nyní 250 Kč. Nevhodný 
dárek. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám vibrátor, nevhodný 
dárek, dříve 2 000 Kč, nyní 500 Kč, 
na dobírku. Telefon: 607 454 139

BYTY, DOMY
 ■ V Mostě ve vile pronajmu sluš-

ným pracujicím lidem byt 100 m2, 
s balkonem a zahrádkou – dlouho-
době. Nájem 7 500 Kč, 1 x kauce + 
energie, elektrické topení, kachlo-
vá kamna. Telefon: 607 277 880, 
725 832 585

 ■ Prodám byt 1+1 v OV, cena do-
hodou, nutno vidět. Telefon: 602 
704 829, 606 657 629

 ■ Prodám byt 0+1, pro jednu 
osobu, 4x4 m, s balkonem. Cena 
dohodou. Nízký nájem. Litvínov 
– centrum města, vedle Elka. Tele-
fon: 728 178 902

 ■ Prodám pozemek na stavbu 
chaty/RD v Nové Vsi v Horách, 700 
m2, inženýrské sítě na hraně, elek-
tro, kanalizace, plyn, cena 193 Kč/
m2. Výhodná investice, volejte 774 
272 158

 ■ Prodám v Mostě DB 1+3+B, 
68 m2, + garáž ve stejném domě. 
Cena dohodou. Volejte po 15. ho-
dině na telefon: 776 678 078

 ■ Pronajmu po rekonstrukci, 
kompletně zařízený byt 3+1, páté 
patro s balkonem, ulice Lidická 62, 
Most. Cena 8 500 Kč – dohoda. Te-
lefon: 602 199 000
 ■ Prodám nebo pronajmu byt 1+4 

v OV, Osek. Telefon: 723 572 393
 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 

v Mostě u gymnázia. V rodinném 
baráku. Telefon: 607 681 434

 ■ Pronajmu byt 1+2 v Ukrajinské 
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191

 ■ Pronajmu byt 1+1 mansarda - 

Osada Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191 

SEZNÁMENÍ
 ■ Chceš si užít život a chybí ti pří-

telkyně? Zavolej na telefon: 737 
734 456, blondýnka 56/160/65, 
Meziboří, Litvínov a okolí

 ■ Parťáka na dovolenou a při 
vzájemných sympatiích možný i 
vztah, hledá žena 61/165/55, ne-
kuřačka. Více při osobním setkání. 
Telefon: 732 558 618

 ■ Hledám touto cestou paní do 
50 let, milou, nehádavou, mně je 
50 let, vyšší postavy, pracuji, ne-
kouřím, nepiji. Setkání napoví. Te-
lefon: 731 181 847

 ■ Po přestěhování do Mostu 
bych se rád seznámil s hodnou 
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vyso-
ký, obchodní akademie, pohodo-
vé a upřímné jednání. Těším se. 
Telefon: 702 910 188

 ■ Rozvedený nekuřák 70/164/68, 
hledá hodnou přítelkyni nekuřačku 
z Mostu a okolí, mající kladný vztah 
k zahrádce a ráda řídí auto. Není ale 
podmínkou. Telefon: 704 446 569

 ■ Hledám milenecký vztah bez 
narušení soukromí, pouze na vzá-
jemné úrovni. Já 47/174/74, Most 
a okolí. Telefon: 722 668 935

 ■ Svobodný 39/168, hledá dívku 
mezi 25–40 lety, dítě nevadí, jsem 
z vesnice, byt mám, Litvínov a oko-
lí. Telefon: 721 033 089. Prosím, jen 
SMS. PS: Jako hvězdy potřebují 
nebe, tak já bych chtěl tebe. Ahoj 
Jaroslav, ale nosím naslouchátko. 
Snad to ve vztahu nebude překáž-
kou? Nejsem omezený! 

AUTO, MOTO
 ■ V Mostě prodám na Škoda Fa-

vorit 4 x elektronová kola, zimní 
pneu, 2 autobaterie, pneu na Ford 
Mondeo – použité, levně. Telefon: 
607 277 880 – večer

Na padesát rádců (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

17. 3. 2015 od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

Slavný swingový muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Velká scéna.

18. 3. 2015 od 19 hodin POSTŘIŽINY

Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezamě-

nitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru.

Velká scéna.

19. 3. 2015 od 19 hodin BLBEC K VEČEŘI

Smějeme se pitomcům do té chvíle, než zjistíme, že jsou nám podobní. Pierre a jeho přá-

telé se baví tím, že si na večírky zvou hlupáky a vysmívají se jim. Co když se ale situace 

obrátí a z lovce se stane oběť?  Z této paradoxní situace vytěžil francouzský scénárista a 

režisér Francis Veber řadu skvělých gagů a znamenitých příležitostí.Velká scéna.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

14. 3. 2015 od 10 hodin O SMUTNÉ MAŠINCE

Mašinka Josefína bývala kdysi nová, leskla se, s lehkostí se hnala do kopců, pohvizdovala 

si cestou mezi poli a lesy, jenom se trochu bála tunelů. A řídit ji bude starý vlakvedoucí 

Josef. Oba dva ale jednoho dne zestárli, oba je propustili z práce a postavili je na vedlejší 

kolej.  Jak se stalo, že se nakonec dali dohromady, a také jaké strašidlo že vlastně přebý-

vá v černých tunelech, dozvíte se z jedné pohádky, z jednoho vyprávění.

14. 3. 2015 od 10 hodin TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI

Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové 

zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná 

konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí. „Z čeho je domek nejlepší? 

Ze slámy? Z větviček? Nebo z kamene?...“

CITADELA LITVÍNOV 

18. 3. 2015 od 19.30 hodin SLÁVEK JANOUŠEK

Hudební sklepy 2014 /2015 

Písničkář, známý hlavně folkovému publiku již od poloviny 80. let. Vystupuje sám nebo 

ve dvojicích, ale také spolupracuje se svými kolegy Vlastou Redlem a Jaroslavem Samso-

nem Lenkem, s nimiž natočil i několik společných projektů. Od léta 2007 po více než 20 

letech opět pravidelně vystupuje ve dvojici s Lubošem Vondrákem.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

14. 3. 2015 od 16 hodin HABÁNKŮV KARNEVAL v litvínovské Citadele

Tradiční divadelní karneval, kde si děti i dospělí mohou zatačit s pohákovými postavami.

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A 
PROŘEZÁVKY STROMŮ, 

LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 
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V neděli na 
druholigové derby 

Mostu s Ústím

Utkání 18. kola Fotbalové 
národní ligy zařídilo derby 
utkání mezi FK Baník Most 
1909 a FK Ústí nad Labem, 
v němž jde domácímu Mostu 
o hodně. V případě úspěchu 
by se mohla přinejmenším 
zlepšit jeho situace na chvos-
tu tabulky. Zápas začíná na 
Fotbalovém stadionu Josefa 
Masopusta v neděli 15. břez-
na od 16.00 hodin.

Házenkářky v pátek 
vyzvou Prešov

Populární Černí andělé, 
čili házenkářky DHK Baník 
Most, se už v pátek 13. břez-
na střetnou s  dalším soupe-
řem v  rámci mezinárodní 
interligy. Od 18.00 hodin 
vyzvou ve sportovní hale 
v  Mostě východoslovenský 
tým Bemaco Prešov.

Souš se představí na 
domácím hřišti

Náš jediný zástupce ve 
fotbalové divizní skupině 
B, tým Baníku Souš, se po 
úvodní porážce 1:0 v  Úva-
lech představí doma. V sobo-
tu 14. března hraje od 14.30 
hodin na svém hřišti proti 
Slavoji Žatec. 

Stolní tenisté doma 
dvakrát bodovali

V utkání 3. ligy stolních 
tenistů dokázali hráči domá-
cího SKST Baník Most dva-
krát bodovat. Nejdříve pora-
zili v sobotu SF SKK El Niňo 
Praha D 10:4 a v neděli pak 
TTC Elizza Praha C 10:6. 

V neděli se hraje další 
turnaj

Další turnaj národní há-
zené se bude hrát v neděli ve 
sportovní hale v Mostě. Ten-
tokrát se zde od 9.00 hodin 
představí týmy starších žáků. 
Pořadatelem turnaje je Baník 
Most NH. 

Litvínov šel v poháru 
přes Jiřetín

Dva celky, které zastupují 
Mostecko v  krajském pře-
boru v  kopané dospělých, 
FK Litvínov a Sokol Horní 
Jiřetín, se sešly v  duelu Po-
háru ÚKFS. Po penaltovém 
rozstřelu vyšel jako vítěz do-
mácí Litvínov. Zápas skončil 
v normálním čase 1:1.

Nejstarší dorostenci 
bodovali v Praze

V Praze na Motorletu bo-
dovali nejstarší dorostenci 
FK Baník Most 1909 v úvod-
ním utkání jarní části České 
ligy dorostenců U19. Vyhráli 
3:1. O víkendu se představí 
na hřišti v Kolíně.    (jak)

Mostecký fotbalový klub 
pořádal dne 21. 2. 2015 turnaj 
žáků, který hostila za účas-
ti skvělých klubů z  našeho 
okresu krásná zrekonstruova-
ná mostecká sportovní hala. 
Tento turnaj ovládli hráči SFK 
Meziboří, kteří získali plný po-
čet bodů při hracím systému 
každý s  každým. Zajímavostí 
ovšem je, že tito mladí borci 
reprezentující město Mezibo-

ří  vynikají  i v  dalším spor-
tu, a to konkrétně ve fl orbale, 
kde sbírají též jeden úspěch za 
druhým. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za podporu hlavně 
rodičům, městu Meziboří, Ba-
níku Meziboří  a  v neposlední 
řadě trenérům  za skvělé pod-
mínky pro naše děti při jejich 
sportovních aktivitách a roz-
voji.

Jiří Puchmeltr

LITVÍNOV - Prvoligoví fl orbalisté SK Bivoj Litvínov vstoupili do 
čtvrtfi nálových bojů play off  více než dobře. Pod Krušné hory do-
razil celek Rožnova pod Radhoštěm, který si odvezl dvě porážky. 
Litvínovští slavili sice těsné výhry, ale ty se počítají.

V  sobotu domácí Bivoj své-
ho soupeře přehrál 5:4 a hned 
následující den 7:6. V  dalším 
víkendu se hraje na půdě Rož-
nova. Série se hraje na tři vítěz-
ná utkání a Bivojové už mohou 
příští víkend postoupit do další 
fáze vyřazovacích bojů. 

Čtvrtfi nále – 1. utkání: SK 
Bivoj Litvínov – 1. FBK Rož-
nov pod Radhoštem 5:4 (2:1, 
2:2, 1:1). Branky: 12. Plomer, 
16. Kropáček, 31. Kašpárek, 38. 
Hocelík, 49. Hocelík – 16. Rý-
par, 24. Velech, 34. Čejpa, 48. 
Viktořík.

Nesmírně vyrovnanou bi-
tvu sledovali diváci v  Litvíno-
vě. Bivoj sice během úvodních 

20 minut přestřílel protivníka 
z  Rožnova, jenže ten dokázal 
v  určitých chvílích vyvíjet kva-
litní tlak a i za nepříznivého 
stavu 0:2 vstřelil kontaktní tre-
fu. Hosté nadále potvrzovali 
houževnatost a odměnou se jim 
stalo zasloužené vyrovnání na 
začátku druhé dvacetiminutov-
ky. Poměry na hrací ploše se té-
měř naprosto vyrovnaly, střelec-
ké pokusy připravovali útočníci 
zhruba stejně a hostující druž-
stvo mělo nenechavé spáry při 
gólové přetahované. Poslední 
třetina patřila rožnovským fl or-
balistům, kteří vyrovnávali na 
4:4 a početnými šancemi mohli 
vydolovat i vedení, ovšem ne-

stalo se tak a domácí rozhodli. 
Mohli být rádi, že urvali nejtěs-
nější možnou výhru.

Čtvrtfi nále – 2. utkání: SK 
Bivoj Litvínov – 1. FBK Rožnov 
p/R 7:6 (0:2, 6:1, 1:3). Branky: 

23. Plomer, 24. Hulič, 26. Hertl, 
29. Kašpárek, 34. Hocelík, 34. 
Plomer, 44. Hocelík – 8. Rýpar, 
17. Viktořík, 37. Rýpar, 44. Ve-
lech, 45. Čejpa, 45. Rýpar. 

Dramatickou zápletku na-

bídlo měření sil odehrávající 
se v  litvínovské hale. Hostující 
Rožnov překvapivě uchopil šan-
ce za pačesy a dvěma góly za-
tlačil Bivoje do problémů. Sen-
zační vývoj ale ukončil hvizd 
zahajující druhou dvacetiminu-
tovku, právě od tohoto momen-
tu domácí procitli a postupně 
stále více rozleptávali jako silná 
kyselina vazby spojující rožnov-
skou defenzivní činnost. Hráči 
domácího družstva protivní-
ka k  ničemu nepouštěli, chuť 
po gólech je nepřestávala hnát 
a karty byly před závěrečným 
dějstvím poměrně jasně rozdá-
ny. Hosté však neskutečně oži-
vili vlastní projev a udeřili do 
správných míst. Dotahování ov-
šem nemělo z pohledu Rožnova 
šťastný konec, a tak pojištění sé-
riového náskoku oslavili Bivojo-
vé. Aktuální stav série: 2:0. (jak)

LITVÍNOV – V pátek začíná pro extraligový tým hokejistů HC Verva 
Litvínov play off . Druhý tým základní části, který dosáhl na rekordní 
zisk 102 bodů. Obě série předkola skončily v neděli večer po čtyřech 
zápasech, a protože Mladá Boleslav nečekaně vyřadila Plzeň, půjde 
Verva proti Pardubicím. 

Pardubice vyřadily v  před-
kole Vítkovice, když obráti-
ly zápasový stav z 0:1 na 3:1. 
V neděli vyhrály poslední duel 
jednoznačně 5:0. Mladá Bo-
leslav, která svým postupem 
poslala Pardubice do Litvíno-
va, rovněž doma vyhrála oba 
víkendové zápasy s favorizova-
nou Plzní, a protože si z jejího 
ledu předtím přivezla stav na 
utkání 1:1, postupuje. Střetne 
se s Třincem.

Litvínov naposledy zdolal 
Pojišťováky v posledním kole 
základní části na jejich ledě 
v poměru 2:0. To měli za se-
bou dlouhou sérii porážek, teď 

jsou to naopak tři vítězné duely 
v řadě.

Letošní litvínovská bilance se 
svěřenci trenérů Říhy staršího 
a mladšího je na body vyrovna-
ná: 6:6. V první polovině základ-
ní části HCVL dvakrát prohrál, 
ve druhé soupeři porážky oplatil. 
Zatímco s Plzní by se Litvínov 
v play off  utkal v krátké době už 
potřetí, s Pardubicemi hrál napo-
sledy před více než dvaceti lety. 

Předprodej vstupenek na pá-
teční a sobotní zápas s Pardubi-
cemi na ticketportal.cz byl zahá-
jen – rezervace „permanentkářů“ 
s vyzvednutým bezpečnostním 
kódem a volné lístky k stání. 

Obojí bylo ale nutné uplatnit 
do středeční půlnoci! Ve čtvr-
tek ráno začal předprodej lístků 
k stání na oba domácí zápasy 
v pokladně ZS I. Hlinky v Lit-
vínově.

Přehled zápasů série Litví-
nov – Pardubice:

1. zápas, pá 13. 3. 2015 Lit-
vínov - Pardubice 18:20 (ČT, 
zhruba od 18:55)

2. zápas, so 14. 3. 2015 Litví-
nov - Pardubice 17:30

3. zápas, út 17. 3. 2015 Pardu-
bice - Litvínov 17:20 (ČT)

4. zápas, st 18. 3. 2015 Pardu-
bice - Litvínov 18:00

5. zápas, pá 20. 3. 2015 Litví-
nov - Pardubice

6. zápas, ne 22. 3. 2015 Pardu-
bice - Litvínov

7. zápas, út 24. 3. 2015 Litví-
nov – Pardubice.  (jak)

Bivojové si ve čtvrtfi nále play off  připsali dvě domácí výhry

Mladí sportovní 
talenti z Meziboří

  Zleva horní řada: Lukáš Kaprhál, Martin Dvořák, Jára Drien, Danek 
Kozikowski. Zleva uprostřed: Ondra Fuňák, Ondra Bílek, Vojta Nemazal, 
Honzík Vokáč, Tomáš Slach. Zleva spodní řada: Honza Parák a Štěpa 
Puchmeltr.

Začíná play off ! Verva hraje 
čtvrtfi nále s Pardubicemi

TŘINEC – Vstup do jarní části FNL a zahájení bojů o záchranu v dru-
hé lize se hráčům FK Baník Most 1909 příliš nevydařil. V zápasu 17. 
kola zajížděli na hřiště do Třince, odkud se ale vrátili s prázdnou. 

O vítězství domácích rozhodl 
dramatický závěr, kdy mostecký 
gólman Mandous nejdříve zne-
škodnil penaltu domácích, aby 
vzápětí, po zaváhání obránců, 
inkasoval po rohovém kopu. 

„Zápas se mi samozřejmě 
nehodnotí příliš dobře. Prohrát 
utkání pár minut před koncem, 
po chycené penaltě, to byla naše 
chvilková euforie právě z úspěš-
ného zákroku a hráči se nedoká-
zali soustředit tak jako celé utká-

ní,“ mrzelo trenéra FK Baník 
Most 1909 Pavla Medynského. 
Samotné utkání podle něj ne-
nabídlo příliš šancí. „My jsme 
si v první půli vytvořili jednu, 
možná jednu a půl šance, sou-
peř měl dvě. Ve druhé půli jsme 
měli jak my, tak soupeř jednu 
vyloženou šanci,“ ohlížel se dále 
Medynský. Další utkání s Ústím 
už bude o bytí a nebytí. „V ne-
děli půjde o život. V naší situaci 
půjde v každém zápase o život, 

ale je pravdou, že nás nyní čeká 
stěžejní zápas jara. Bude potře-
ba, aby soupeř cítil, že jsme ve 
hře a že nedáme kůži zadarmo. 
Tohle si musí hráči přenést do 
svých hlav,“ říká Medynský před 
nedělním střetnutím na stadio-
nu Josefa Masopusta. 

FK Fotbal Třince - FK Baník 
Most 1909 1:0 (0:0). Branky: 
86. Motyčka. Rozhodčí: Nena-
dál – Pilný, Vysloužil. Sestava 
Mostu: Mandous – Běloušek 
(69. Maruna), Šural, Avdić, Ře-
hák – Wermke (64. Veselinović), 
Schut, Fall, Kurtaj – Danoski (87. 
Andrejić), Jiří Procházka.  (jak)

Baník na úvod jara nebodoval

Bolí Vás záda? Chcete si zlepšit svoji fyzickou 
a psychickou kondici? Přijďte si zacvičit

„PILATES“
Sabongui Pilates Academy

Fitness Centrum Flora, Litvínov 
(za Komerční bankou)

 PO   17.00 – 18.00
 ÚT   10.00 – 11.00
 ČT   10.00 – 11.00
        19.00 – 20.00

Cena 80 Kč/hod. První cvičení zdarma!

NA CO JE PILATES DOBRÝ?
Zpevňuje zádové, břL ä Q t� D � Kë æ ďové svaly, rozvíjí sílu, 

ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zpevňuje 
F H O N R Y p� G U æ H Q t� W ěla.

Těší se na Vás

Andrea Kubešová, instruktorka Pilates, tel.: 602 829 970
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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LITVÍNOV – V  zámku Valdštej-
nů v Litvínově si na své přijdou 
technofi lové a milovníci po-
hyblivých obrázků. Vernisáží tu 
odstartovala výstava historické 
fi lmové techniky sběratele Mi-
loše Štěpána. K  vidění bude až 
do prosince 2016. Výstavu sym-
bolicky zahájila starostka města 
Kamila Bláhová a Miloš Štěpán 
přestřižením fi lmového pásu.

Miloš Štěpán pochází z Krup-
ky u Teplic a zajímá se o fi lmo-
vou techniku už od roku 1971. 
Stal se zakládajícím členem 
Filmového studia Krupka, spo-
lu s tehdejším vedoucím krup-
ského kina Jiřím Heinzlem. 
Od té doby tomuto kouzlu fi l-
mu a fi lmové technice propadl 
a nepustilo ho to dodnes.  „Svoje 
exponáty vystavoval nejprve ve 
svém domovském kině v Krupce. 
Vedení města ale mělo s prosto-
rami kina jiné plány, a tak ho 
musel opustit. Ještě že má velký 
dům, kde polovinu obývá s ro-
dinou a druhou polovinu zabere 
jeho technika, fi lmy a podle jeho 
ženy další harampádí. Na této 
výstavě je k vidění něco, co mnozí 
nikdy neviděli a ani neměli tuše-
ní, že něco takového existovalo. 
Bez těchto udělátek, přístrojků, 
mechanizmů a stroječků by dnes 
neexistovala televize, videa ani 
počítače. Toto je v podstatě úplný 
základní kámen audio a video-
techniky,“ uvedla výstavu Dáša 
Wohanková z propagace města. 
V expozici Historické fi lmové 
techniky v litvínovském zámku 
Valdštejnů sběratel vystavuje 
například první putovní kino 
na severu Čech Josefa Hasen-
kopfa, projektory na kliku, kde 
se svítilo petrolejkou, projekto-
ry a kamery různých fi lmových 
formátů, sbírku kinoprojektorů 
československého výrobce Op-
tikotechna a pozdější Meopty. 
Nechybí ani ukázka fi lmové 
střižny a starého projektoru pro 
televizní vysílání. Novinkou 
je taky seznámit návštěvníky s   
výrobou a ražením titulků do 
fi lmového pásu s podrobným 
popisem a mnoho dalších zají-
mavých předmětů. Toto vše je 
z 95% dodnes funkční.  „Vždy si 
domů to harampádí přinesu, ro-
zeberu to, vyčistím, složím a půl-
ka mi ještě zbyde. Ono to ale 
stejně funguje,“ prozradil svůj 
sběratelský recept Miloš Štěpán. 
„Součástí expozice bude pravi-
delné promítání starých fi lmů, 
týdeníků a dokumentů. Najde se 
i něco málo z Litvínova a Mostu. 
O těchto akcích i s programovým 
složením budete vždy včas infor-
mováni,“ doplnila Dáša Wohan-
ková.   (pur)

Báječný 

muž s 

klikou

Otevřeno: St-Ne 10.00 - 12.00  13.00 - 17.00 hodin
Historická technika 

zaujala muže i ženy.

Filmový pás přestřihla Kamila 
Bláhová a Miloš Štěpán.

Filmová technika se 
líbila i nejmladším 
návštěvníkům.

Vernisáž přilákala 
desítky návštěvníků.

Exponáty zapůjčil 
sběratel Miloš Štěpán.


