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U Mosteckého jezera budou lítat kulky a vojenské stíhačky
MOST – Most bude dějištěm velkolepé podívané, která se chystá u příležitosti výročí 70 let od ukončení
druhé světové války. Veřejnost by si neměla nechat ujít akci, která se uskutečnění 2. května v areálu
děkanského kostela a okolí Mosteckého jezera.
Připomínkové akce se v této souvislosti konají
na mnoha místech u nás a proběhnout i v Mostě.
Tu, která se chystá na 2. května, pořádá Arche-

ologický ústav Akademie věd ČR Praha, statutární město Most a Oblastní muzeum v Mostě.
„V rámci připravované přehlídky se mohou ná-

vštěvníci těšit například na ukázku bojiště s útočící spojeneckou armádou. Diváci budou svědky
ústupu německého oddílu, a to vše s použitím
autentické válečné techniky,“ prozradila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
(Pokračování na straně 3)

Varovné signály z Janova
Jak se z poklidného sídliště v Janově
stala vyloučená lokalita a jak zareagoval premiér Sobotka na petici zdejších
obyvatel...
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Družinkový bál sklidil
ohlas
V mosteckém Repre se konal Družinkový bál. Nejen pro aktéry, děti ze 7.
ZŠ, ale i jejich rodiče, známé a příbuzné to byl nevšední zážitek.
 Pohled na Mostecko za II. světové války - rozbombardované domky v Záluží.
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Strojní čistění se blíží
Řidiči, buďte na pozoru s parkováním.
Do mosteckých ulic vyjíždějí čisticí
stroje. Už příští týden.
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Škola v Hamru vychovává
nadějné řemeslníky
Hamerští studenti střední odborné
školy jsou velmi šikovní. Získali řadu
zajímavých a prestižních zakázek.
Svou práci budou prezentovat i na
EXPO Milán.
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Neplatiči dluží městu
přes sto třicet milionů!
MOST – Městu se daří vymáhat dluhy. Více než tři
čtvrtiny z nich uhradí lidé ještě před dobou splatnosti. Největší díl z dluhového koláče tradičně
tvoří nájemné, ale také pokuty za dopravní přešlapy.
Takřka 85 procent plateb lidé zaplatí ještě před
datem splatnosti a také případně bez zaslání výzvy k úhradě. Zbývajících patnáct procent pohledávek radnice po dlužnících vymáhá. „Procento
pohledávek zaplacených před splatností, případně
bez výzvy je dlouhodobě nejvyšší u místních poplatků a smluvních pohledávek,“ informovala mluvčí
mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Mnohem vyšší procento je u pokut za dopravní přestupky a přestupky na úseku veřejného pořádku,
které tvoří 20–25 procent.
Na konci loňského roku dlužili Mostečané městu více než 131 milionů korun. Nejvíce
dluží nájemníci chanovských bytů, které patří
do majetku města. Nezanedbatelnou část tvořily i dluhy za nebytové prostory. Dohromady

se dluh u nájemného vyšplhal k 71 milionům
korun.
Rok od roku narůstají pohledávky za pokuty za
dopravní přestupky. Ty dosáhly v loňském roce
téměř ke třiceti milionům korun. Přesto je město s vymáháním dluhů spokojeno. „Pohledávky se
daří vymáhat. 85 procent pohledávek je uhrazeno
před datem splatnosti, což je dobré číslo. Některé pohledávky se snaží snižovat, což je i zásluhou
úředníků,“ pochválila magistrátní úředníky náměstkyně primátora pro ekonomiku Vladimíra
Ilievová. Jak vedení města ale připustilo, dluhy na
nájemném, zvláště u nebytových prostor jsou problémové, stejně jako i pokuty za přestupky. „Problémem jsou nebytové prostory, ale také pokuty za
přestupky v dopravě. Zde hraje svůj podíl fakt, že
ne každý vlastník automobilu je řidičem. Celý proces prodlužují i správní řízení. Do jejich skončení
jsou totiž pokuty nevymahatelné,“ vysvětlila dále
náměstkyně Ilievová a shrnula: „Celkově se nám
ale daří procento pohledávek naplňovat.“
(sol)

Foto z archivu Edvarda D. Beneše

Milí čtenáři
Letošní květen bude významnější než jindy. Ponese
ese
se ve znamení sedmdesátétého výročí od konce II. svěětové války.
Události, které změnily celý svět a nechaly
za sebou kruté stopy,
si připomene i město
Most. Jak velkolepě
oslavy pojalo, kdy a kde
se budou odehrávat
a co všechno při nich
bude k vidění, zjistíte
v úvodním článku.
Dluhy – nepříjemná pravda, se kterou má zkušenost hodně lidí. Své o tom ví mostecká radnice,
které lidé dluží přes sto třicet miliónů korun. Sice
pomalu, ale jistě se městu peníze daří vymáhat.
Za co všechno lidé dluží a se kterými dlužníky je
největší problém, čtěte rovněž na téže straně. Janov – kdysi jedna z nejpříjemnějších lokalit se
proměňuje v nechvalně proslulé sídliště, které si
v mnohém nezadá s Chanovem. Slušní lidé, kterým Janov není lhostejný, sepsali petici a poslali ji
přímo premiérovi. Čekali na odpověď a ta teď přišla. Dělá si premiér Sobotka legraci, nebo to myslí
vážně? Posuďte sami uvnitř uvnitř tohoto čísla nebo
na www.homerlive.cz, kde najdete celou odpověď.
Běžci netrpělivě očekávaný prestižní závod
Run Tour, který se měl letos konat v Mostě, se
bohužel nepoběží. Primátor města je z toho zklamaný, ale vymyslel zajímavou náhradu. Na jaké
„běhy“ si sportovci můžou už teď masírovat lýtka,
najdete v článcích na druhé straně.
Žáci hamerské střední odborné školy mají šikovné ruce a jejich učitelé skvělé nápady. Reportáž o uměleckých truhlářích, kteří nedávno vyrobili
pro prezidenta hůl z exotického dřeva a nyní pracují spolu s čalouníky na replice křesla Casanovy ze
zámku Duchcov, která bude zdobit výstavu EXPO
Milán, čtěte na poslední straně.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Do škol míří
i pětiletí

Na nádraží nový
terminál

MOST – Do základních škol
v Mostě se přišlo v letošním
roce zapsat 859 dětí, z toho 6
duplicitně. Děti se tak zapsaly
na dvou základních školách zároveň. K dodatečnému zápisu,
tedy do 15. února, pak přišlo
11 dětí. K zápisům se naopak
nedostavilo 122 předškoláků.
„K dnešnímu dni se dohledává
113 dětí,“ doplnila náměstkyně primátora Markéta Stará.
Do konce května mohou rodiče požádat o odklad povinné
školní docházky. Do škol také
zapisují rodiče čím dál více dětí
mladších šesti let. „17 dětí je
mladších šesti let pro tento školní rok,“ potvrzuje náměstkyně
dále a ještě prozradila, že největší zájem byl mezi budoucími
prvňáčky o 7. a 10. základní
školu.

MOST – Znovu bude vyhlášena veřejná zakázka na informační systém veřejné dopravy,
který je součástí integrovaného
projektu DOPRAVA (informovali jsme v minulém vydání).
Jedná se o elektronický informační systém veřejné dopravy
na tramvajové trase linky č. 2
včetně autobusového terminálu v přednádražním prostoru.
Projekt spočívá v osazení zastávek elektronickými označníky
s udáním informací o odjezdech
příslušných spojů. V přednádražních prostorech a v uzlových bodech Central a Prior
budou dále instalovány velkoplošné elektronické informační
tabule s vyznačením odjezdů
všech linek v příslušném uzlu
a všech navazujících spojů, a to
včetně MHD i soukromých dopravců.

Za MHD 80 milionů
MOST – Na zajištění městské
hromadné dopravy v letošním
roce vydá město Most ze svého
rozpočtu více než 82,5 milionu
Kč. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili dodatek ke
smlouvě uzavřené s Dopravním
podnikem měst Mostu a Litvínova, který řeší právě dopravní obslužnost na území města
Mostu v letošním roce.

Hledá se ředitel
MOST – Vyhlašuje se konkurz na ředitele nebo ředitelku
mateřinky v ulici Antonína Sochora. Radní totiž vzali na vědomí oznámení Stanislavy Bažantové o ukončení pracovního
poměru k 31. 7. 2015.

Pozor na parkování
v ulicích! Začíná čištění
MOST – Čisticí stroje zamíří už od příštího týdne do mosteckých ulic.
Začíná totiž strojní čištění města. Řidiči by se měli připravit na to,
že na parkovištích se objeví dopravní značky o zákazu stání. Ti, co
zapomenou auto přeparkovat, si ho budou muset vyzvednout na
záchytném parkovišti městské policie.
Obyvatelé v ulicích Česká,
Komenského, Lomená by si
měli už na apríla, tedy 1. dubna,
raději přeparkovat svá vozidla.
Technické služby totiž odstartují
právě zde strojní čištění. Druhého dubna pak budou s úklidem
nečistot po zimě pokračovat
v ulicích Bělehradská, Kubelíka,

Suka a Řezáče. „Jako každý rok,
pravidelný úklid začíná strojním čištěním po zimě. V březnu
začínáme s úklidem křižovatek
a kruhových objezdů, předčišťujeme také některé hodně znečištěné ulice. V době strojního čištění
musíme denně zvládnout velký
počet ulic a ty hodně znečištěné

nás můžou zpomalit,“ říká pověřený ředitel Technických služeb
města Mostu Karel Mutínský.
Strojní i blokové čištění bude
probíhat ve stejném režimu jako
v minulých letech. Čištění města je ale posíleno o úklid v rámci
projektu na snižování prašnosti.
Nově se začaly ve městě uklízet
páteřní komunikace. „Zahájili jsme samostatný pravidelný
úklid vybraných deseti páteřních
komunikací a některých chodníků v Mostě v rámci projektu na
snižování prašnosti,“ potvrzu-

Monastýr pod
novou správou
MOST – Radní vzali na vědomí, že ke dni 15. 1. 2015
byla zrušena evidence církevní
právnické osoby (v rejstříku
církevních právnických osob
vedených Ministerstvem kultury ČR) Monastýr sv. Prokopa
Sázavského v Mostě, která se
o monastýr doposud starala.
Právním nástupcem této církevní právnické osoby je Pravoslavná církevní obec v Mostě, avšak
v souladu s Ústavou Pravoslavné církve v českých zemích je
ve věci monastýru příslušný
eparchiální biskup a eparchiální
rada.
(sol)

Už 1. dubna vyjedou do ulic
čisticí stroje a řidiči by měli
dávat pozor, kde parkují.

V případě odtažení
vozidla bude vydáno
po projednání
přestupku s městskou
policií na služebně
v ulici Pionýrů,
tel. č. 476 448 717
nebo 476 441 041.
je ředitel Mutínský. Technické
služby totiž získaly nový zametací stroj, který pořídily z dotací
Operačního programu životního prostředí. Strojní čištění by
mělo probíhat po celý měsíc duben a ještě také zhruba polovinu měsíce května. Vyčištěny by
měly být všechny ulice v Mostě.
„Od 22. května pak bude následovat blokové čištění, při kterém
kromě strojního zametení ulic
také ručně odkopeme prorůstající plevel, zameteme technice
nedostupné plochy a zákoutí, vyčistíme kanalizační vpusti a vše,
co lze při úklidu ulice provést,“
popsal další práce na čistotě
a údržbě města ředitel Mutínský. Mimo jiné připomněl, že
dopravní značení o zákazu stání
v jednotlivých lokalitách bude
občany dostatečně v předstihu
upozorňovat. „Strojní i blokové čištění je spojeno s vyklizením ulic od parkujících vozidel.
Přenosné dopravní značení se
zákazem stání je rozmisťováno
v týdenním předstihu. Chtěli
bychom proto řidiče vyzvat, aby
mu věnovali pozornost a předešli
tak problémům s odtahem vozidla městskou policií,“ apeluje na
motorizované občany ředitel.
Harmonogramy úklidů i abecední rozpis ulic s datem čištění
si mohou lidé zjistit i předem,
a to na webu města Mostu
i Technických služeb – www.
tsmost.cz
(sol)

Závod Run Tour se v Mostě nepoběží
MOST – Mostečané mohli mít příležitost účastnit se prestižního
běžeckého závodu Run Tour. Ten se ale nakonec v Mostě nepoběží. Radnice chce ale Mostečanům závod vynahradit, a tak jedná o
uspořádání Avon běhu a nočním běžeckém závodu s čelovkami
Night Run.
Špatnou zprávu dostalo v minulých dnech vedení města Mostu od pořadatelů jedné z nejprestižnějších tuzemských akcí,
běžeckého seriálu Run Tour.
„Běžecký závod Run Tour se měl
konat v Mostě na konci května.
Dostal jsem ale od zástupců Run
Tour informaci o zrušení termínu, takže se tu letos bohužel

tato akce neuskuteční,“ posteskl
si primátor Jan Paparega s tím,
že pořadatelé zrušení závodu
odůvodnili nedostatečným časem a také pochybnou účastí.
„Pořadatelé se obávali se, že by se
v takto krátkém časovém úseku
akce nestihla uspořádat a že by
se nepřihlásilo dostatek závodníků. Já si to nemyslím, protože

mne v tomto ohledu oslovila řada
lidí a na akci se těšili, nicméně respektuji toto rozhodnutí,“ vysvětlil primátor.
Běžecký seriál Česká pojišťovny Mizuno RunTour patří již
několik let mezi nejprestižnější
akce u nás. Láká běžce všech
úrovní, kteří na start přijíždějí
ze všech koutů České republiky
i Slovenska. Běžecký seriál se
stal pro mnohé i vstupní branou
do závodního světa. Každoročně se koná v osmi městech naší
republiky a závod je určen pro
každého.
(sol)

Noční běžci budou svítit
MOST - Radnice chce milovníkům běhu vynahradit, že se v Mostě
nepoběží prestižní závod RUN TOUR. Jedná proto nyní o náhradní
sportovní akci.
„Jednáme o jiných akcích, které
by se tu mohly uskutečnit. Mělo
by jít o Avon běh, který je určitě
ku prospěchu věci, a o noční běh
Night Run. To je závod, který by
se měl uskutečnit v noci, kdy běžci vyfasují na čelo svítilnu. Jde
o trochu netradiční závod, ale

mohlo by to oživit město,“ prozradil první muž města a slíbil:
„Budu se snažit vše domluvit tak,
abychom část závodu mohli běžet i tady v Mostě.“ O termínech
bude město vyjednávat v těchto
dnech. Noční závod Night Run
by měl nabídnout lidem mož-

nost zažít podmanivou atmosféru nočních měst a zároveň
také prospět zdraví. Výtěžek ze
startovného by měl navíc podpořit dobrou věc a podpořit boj
proti rakovině prsu. „Budeme
se snažit s ředitelem technických
služeb domluvit se a připravit
se na závod tak, aby byl pro lidi
atraktivní a netradiční,“ uvedl
ještě primátor.
(sol)

Nad výjezdním zasedáním vlády otazník
MOST – Kolem výjezdního zasedání Vlády ČR, které chce iniciovat
radnice v Mostě a zaslala pozvánku již vládnímu kabinetu, je zatím
nejasno.
Primátor Jan Paparega lobboval i u ministra Mládka, který tu byl před několika dny na
návštěvě. Dostal ale vyhýbavou odpověď. „Nemáme zatím
signály a ani avízo, zda se toto
zasedání uskuteční. Zmínil jsem
to i při ministerské návštěvě, že
bychom byli rádi, kdyby se Janu

Mládkovi podařilo přesvědčit své
kolegy, aby přijeli do Mostu na
své první zasedání, aby se vláda
seznámila s problematikou, která
tady je. Její rozhodnutí ve vztahu ke korekci limitů těžby je velmi důležité. Zatím ale nemáme
žádnou reakci a ministr reagoval
neurčitě,“ sdělil primátor. Vede-

ní města Mostu se ale podařilo
ve spolupráci se starostou Meziboří Petrem Červenkou sjednat výjezdní zasedání vládního
rozpočtového výboru. To by se
mělo uskutečnit na mosteckém
magistrátu v dubnu. „Ještě se
dolaďuje program, aby si členové prohlídli naše město a region
Mostecka jako takový. V plánu
bude i tisková konference,“ doplnil ještě Jan Paparega.
(sol)
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Město letos plánuje opravu chodníků,
například i v ulici Jana Kubelíka.

Chystají se další opravy chodníků
MOST – Mostecká radnice se chce pustit do rozsáhlejších oprav
chodníků a komunikací. Velká oprava čeká například chodník v ulici
Jana Kubelíka. Vylepšit by se měly pochozí plochy také v ulici Maxima Gorkého a Bohuslava Martinů, ale i v dalších lokalitách.
V letošním roce město nechá opravit chodníky v ulicích
Maxima Gorkého. Mělo by se
jednat o druhou etapu oprav,
tentokrát mezi bloky 581-582.
Nový kabát dostane i chodník
u bloku 501 v ulici Bohuslava
Martinů a v ulici Jana Kubelíka.
Zdejší chodník je ve velmi špatném stavu a opravu zrealizuje
město společně se Severočeskou teplárenskou a První Mosteckou. „Chodník je v hrozném
stavu. Domluvili jsme se s oběma společnostmi, že město dodá

dlažbu a oni opravy zrealizují.
Spojili jsme tak příjemné s užitečným. Doufáme, že to lidé ocení,“ uvedl primátor Jan Paparega. Nezůstane ale jen u těchto
chodníků. „Zmiňované opravy
bude provádět město napřímo.
Máme také ještě plán oprav,
které zrealizují Technické služby
města Mostu. Jde o opravy zhruba za šest a půl milionu korun.
Plán vytipovaných komunikací a chodníků musí ale nejprve
schválit rada města,“ upozornil
Jan Paparega.

Letos budou také zpracovány
projektové dokumentace pro
opravy chodníků v roce 2016.
Ty by se měly týkat ulic Jasmínová (blok 529), Jana Kubelíka
(bl. 505, 514, 520), Lipová (bl.
531) a Růžová (bl. 524 a u mateřské školy). „U těchto lokalit
nejsou opravy tak akutní, proto
nejprve zpracujeme projektové
dokumentace a výběrová řízení
vyhlásíme až příští rok,“ upozornil primátor. „Chceme, aby
opravy komunikací ve vytipovaných lokalitách byly komplexně opravené. Aby se nestalo, že
uprostřed sídliště zůstanou například dva chodníky nedodělané,“ dodal náměstek primátora
Marek Hrvol.

V rámci oprav je nyní aktuální i řešení chodníčků od nově
vybudovaných
parkovacích
míst u Rozkvětu. Tak aby lidé
nemuseli přecházet přes trávník, který se za deště promění
v bahnitý terén. „Lidé musejí
procházet přes bláto a špiní se
tak i nový chodník u Rozkvětu. Proto nyní problém řešíme.
Zpracovává se návrh, jak by měly
přístupy vypadat a kolik by měly
stát. Uplatníme zde jednoduché,
finančně nenáročné, zato účinné
řešení,“ slibuje občanům, kteří si
na palčivý problém už déle stěžují, primátor Paparega.
(sol)

ZAHAJUJEME
2. SEZÓNU

28. března 2015
ve víkendovém režimu

V týdnu jen na objednávky skupin nad 10 osob
Standardní režim bude zahájen 1. května

Rezervujte na tel.: 727 947 630

Městská policie přijme nové posily
MOST – Městská policie v Mostě přijme nové zaměstnance. Nepůjde
však o strážníky, ale o civilní pracovníky. Ti by měli například obsluhovat hlídaná parkoviště.
Městská police v Mostě bude
mít více zaměstnanců. Radní
schválili navýšení o 9 pracovních míst. Podle vedení města
nové posily nebudou hlídkovat
nebo zasahovat v ulicích, ale
vykonávat technicko - administrativní věci. „Navyšování míst
u městské policie není o strážnících, ale o civilních zaměstnancích,“ potvrdil primátor města
Jan Paparega. Nově přijatí zaměstnanci by měli zajišťovat
bezpečnost a chod služeben
na parkovištích. „V letošním
roce otevíráme nové parkoviště
v Okružní ulici, tedy i novou služebnu. To si vyžaduje navýšení
počtu technických pracovníků,

kteří budou toto parkoviště obsluhovat. Další civilní zaměstnanci budou zajišťovat administrativu,“ vyjmenoval primátor.
Řady strážníků nasazených do
ulic se rozrůstat zatím nebudou.
„V současné době máme pokryto
vše, co potřebujeme. O navyšování počtu strážníků jsme proto nejednali,“ uvedl první muž města.
Ten mimo jiné také upozornil
na to, že městská policie přijme
civilní zaměstnance z toho důvodu, aby strážníky mohla plně
využít v terénu. „Abychom nemuseli strážníky přesunovat na
administrativní činnosti, přijmeme civilní pracovníky. Strážník
má být venku a řešit věci v teré-

www.fotbalgolfmost.cz

Noví zaměstnanci zajistí
provoz na nové služebně
v Okružní ulici.
nu,“ je přesvědčen Jan Paparega.
Nováčci u městské policie by
měli být i z řad nezaměstnaných. Město bude spolupracovat
s úřadem práce.

V souvislosti s novými posilami dojde ke změně organizační struktury na městské policii.
Mzdové náklady se navyšovat
prý ale nebudou.
(sol)

U Mosteckého jezera budou
lítat kulky i vojenské stíhačky
(Dokončení ze strany 1)
V sobotu 2. května bude
v lokalitě u jezera k vidění také
americká, sovětská i německá
armádní vojenská technika,
dobové ležení nebo vybavení
denní potřeby používané vojáky. „Mezi velké zážitky bude
patřit také přelet stíhacích letadel
Armády ČR,“ láká návštěvníky

k jezeru Alena Sedláčková. Součástí vzpomínkové akce budou
také prodejní stánky, kde bude
možné zakoupit modely a repliky předmětů s vojenskou tematikou. Uvažuje se také o zpřístupnění pozůstatků stanoviště
protiletadlové obrany, které se
dochovalo na Širokém vrchu.
Ukončení války budou v prů-

běhu roku připomínat i další
chystané výstavy a přednášky.
Již nyní mohou návštěvníci
mosteckého oblastního muzea
navštívit výstavu „Osvětim 1940
- 1945“, která potrvá do konce
září. Výstava „2. světová válka
na Mostecku“ bude zpřístupněna na přelomu dubna a května. „Chystají se také přednášky

o Mostecku v letech 1938 - 1948,
souběžně proběhne i umístění památníku válečných obětí u chemických závodů v Záluží nebo
výstavy v okolních městech,“
upřesnila ještě tisková mluvčí
s tím, že zvláštní otevírací dobu
chystá i Mezinárodní památník
obětem 2. světové války na mosteckém hřbitově.
(sol)
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Tatínkova
holčička
Byla to taková tatínkova
holčička. Měla všechno, na
co si vzpomněla. Žila s otcem
a jeho novou přítelkyní v krásném domě. Pro otce byla nejdůležitější na světě. Od smrti
její matky nikdy už žádná
jiná žena, jen ona. Všechny
jeho lásky byly jen
krátkodobé. Otec
se snažil vynahradit jí, že přišla
o matku a nekriticky jí plnil každé
její přání. Kamarádky jí záviděly
všechno to oblečení a drahé věci,
kterými ji otec
zahrnoval. Byla si
jistá, že jí všechno
projde. Její táta to vždy zařídil.
Jen aby se ujistila o jeho lásce,
dělala ve škole jeden průšvih
za druhým a táta to pak dával
do pořádku. Tak prošla střední školou a začala studovat na
vysoké. I pak ale pokračovala.
Nechodila na přednášky, opíjela se na večírcích, chyběly jí
zkoušky. Táta měl co dělat, aby
ji na škole udržel. Stále ji ale
omlouval. Zkoušela, kam až
může zajít, co všechno jí projde. Tak se seznámila s Oskarem. Byl to zvláštní kluk. Jiný,
než s jakými vždy chodila. Nestudoval, ani nikde nepracoval. Nevěděla, kde bere peníze
a nezajímalo ji to. Nebyl uhlazený a milý. Choval se hrubě,
přehlížel ji, a to ji přitahovalo.
Najednou někdo netančil, jak
ona chtěla. Netrvalo dlouho
a poprvé ji uhodil. S rozbitým
rtem od něj utekla přesvědčená, že toho kluka už nikdy
nechce vidět. Už druhý den ale
na Oskara čekala před čajovnou, kam pravidelně chodil.
Skončili u ní na koleji v posteli
a všechno bylo odpuštěno. Jednal s ní s nadřazeností a říkal
jí, co má dělat. Dělala to ráda.
Občas ji zbil, ona si pak přísahala, že to skončí. K Oskarovi
ji ale něco táhlo natolik, že mu
vždy znovu a znovu odpustila.
Přestala chodit do školy a svůj
čas trávila s Oskarem. Naučil
ji kouřit trávu, poflakovat se,
občas něco ukrást. Byl to úplně jiný život, než vedla předtím. Přišla si jako skleníková
květina, která se dostala na
čerstvý vzduch. Její život byl
najednou opravdový, surový,
drsný. Před tátou se tvářila, že
je vše při starém. Byl spokojený. Nechtěla od něj, aby něco
řešil, aby za ni něco žehlil. Občas mu zavolala, aby h uklidnila, jezdila domů ale čím dál
méně. Nechtěla, aby viděl její
modřiny. S Oskarem začali
zkoušet i jiné drogy. Postupně prodala všechno, co měla.
Kradli teď častěji, aby měli
na své potěšení peníze. Když
neměl Oskar svou dávku, byl
mnohem surovější. Už dávno
nevypadala jako dřív. Sladká,
upravená tátova holčička. Nedbala o sebe, zajímal ji jen fet
a Oskar. Špinavá a většinou
zfetovaná se válela s Oskarem
v posteli ve vybydleném domě,
kam se nastěhovali, protože
nájem za kolej utratila za drogu. S tátou si jen telefonovala.
Kvůli tátovi si nechala starý
laciný telefon s předplacenou
kartou. Nechtěla, aby ji viděl.
Ten už ale začal být podezíravý. Chtěl, aby přijela domů. To
si ale nemohla dovolit, Oskar ji
při svém posledním záchvatu
vyrazil zuby. I kdyby se upravila, modřiny a díry v puse by
nezakryla. Navíc ani nechtěla.

zpravodajství
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SOUDNIČKA
Nic ji netáhlo domů. V tom
světě už nežila. Zavolala tátovi, a řekla mu, že už do školy
nechodí. Žije si teď svůj život
a domů přijet nechce. Také mu
řekla, ať ji nehledá. Až bude
chtít, přijede domů sama. Také
ho ujistila, že je v pořádku.
Oskar ji poslouchal, když s otcem
mluvila. Napadlo
ho, že vlastně neví,
z jaké rodiny jeho
přítelkyně je. Nikdy o tom spolu
nemluvili. Z jejího otce by mohly
kápnout peníze na
drogy. Lehce a bez
námahy. Jen když
si o ně řekne. Nařídil jí, aby tátovi znovu zavolala. Přijede a pěkně si řekne
o peníze. Tentokrát se mu ale
postavila na odpor. Nebude
do svého nového života tátu
tahat. Proto ji Oskar tolik přitahoval. Nabízel jí něco jiného,
než měla. Nepůjde za tátou,
aby ji znovu pomáhal. Nechce.
Oskar ji zbil jako ještě nikdy.
Zůstala ležet na zemi, celé
tělo ji bolelo. V hlavě jí hučelo. Nemohla se ani pohnout.
Oskar odešel, před tím do ní
ale ještě kopnul. Řekl jí, ať se
dá do pořádku, protože pojede
na návštěvu k tátovi. Zůstala
sama. Ležela a polykala krev
z rozbitých úst. Čekala, až ji
největší nápor bolesti přejde.
Najednou viděla jasně, kam
to dopracovala. Je z ní zbitá troska, která se podřizuje
násilnickému surovému feťákovi a říká tomu opravdový
život. Rozhodla se, že končí.
Přizná tátovi všechno. Zavolá
mu a poprosí ho, ať jí znovu
pomůže. Vrátí se domů. Dá
se do pořádku. Začne zase
studovat. Vlna bolesti z jejího
těla pomalu odcházela. Už se
dokázala pohnout. Dobře to
znala. Za chvíli to bude dobré. Její telefon ležel na stole.
Podařilo se jí doplazit ke stolu. Uvědomila si, že tentokrát
je to horší než kdy dřív. Ostrá
bolest už ji přecházela. V hlavě jí ale hučelo a před očima
se jí natahovala černá chapadla tmy. Vytočila otcovo číslo.
Ozval se hned. Všechno mu
přiznala. Jak je na tom špatně,
bez peněz, bez bydlení, zbitá
a opuštěná ve starém domě.
Potřebuje jeho pomoc. Potřebuje, aby pro ni přijel. Prosila
za odpuštění. Její táta se nezlobil. V jeho hlase slyšela strach.
Okamžitě pro ni jede. Odveze
ji domů. Zůstala ležet a čekala. Nebude to trvat dlouho.
Hodinu, maximálně hodinu
a půl. Táta ji odveze. Oskara
už nikdy neuvidí. Schoulila
se na bok a zavřela oči. Cítila,
jak jí v hlavě hučí a tepe krev.
Špatně se jí dýchalo. Určitě jí
tentokrát zlomil žebra. Nechápala, proč si to od něj nechala
tak dlouho líbit. Co ji na tom
přitahovalo. Oči jí otekly, že je
nemohla otevřít. Z úst jí stále
tekla krev. Cítila její slanou
chuť. Počítala minuty. Každou
chvíli tu už táta bude. Vezme
ji domů. Umyje se, nají a bude
spát ve své posteli. Bude muset absolvovat odvykací kůru.
I na to se ale těšila. Chtěla být
dívkou, jakou byla před tím,
než potkala Oskara. Chtělo se
jí strašně spát. Napadlo jí, že
může na chvíli usnout. Ukrátí
si čekání. Propadala se do tmy.
Už nic neslyšela a nevnímala.
Když ji konečně její otec našel,
byla už mrtvá.
(pur)

Náměstkyně ministra vnitra
na návštěvě v Havrani
HAVRAŇ – Obec Havraň na Mostecku přivítala tento týden na svém
úřadě významnou návštěvu. Místní vedení totiž přijela navštívit náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová, která řídí sektor veřejné správy a legislativy.
Na schůzkách s vedením
obce náměstkyně diskutovala
o tématech souvisejících s fungováním veřejné správy v mikroregionech, hovořilo se také
o návrzích, které by měly zlepšit
služby pro občany, a o připravovaných legislativních změnách.
Ty by měly přispět samosprávám k tomu, aby byla jejich práce příjemnější a jednodušší, což
by se mělo poté odrazit i v péči
o občany.
„Jsme velice potěšeni, že k nám
zavítala paní náměstkyně Vildumetzová. Návštěva byla velmi příjemná a probíhala v přátelském prostředí. Náměstkyně
nám například vysvětlila, jakým

způsobem se připravují jednotlivé zákony, co je k tomu třeba, jakou úlohu hrají jednotlivé resorty
nebo jak dlouho trvá, než dojde
k platnosti zákona. Nabídla nám
také pomoc a mimo jiné i prozradila, jaké nové zákony se připravují a jaké překážky v některých
věcech vidí i ona sama,“ zhodnotila setkání starostka Havraně Zdeňka Smetanová. „Paní
náměstkyně zná velmi dobře
prostředí nás starostů z vlastní
zkušenosti, a tak ví, s čím se potýkáme. Jsem ráda, že k setkání
došlo a že si paní náměstkyně
mohla udělat obrázek, jak se na
malých obcích žije,“ dodala starostka Havraně.

Havraň nebyla jedinou zastávkou náměstkyně ministra
v Ústeckém kraji. Navštívila
také ještě Vejprty, Lovosice
a nakonec i Postoloprty, kde
se konalo společné setkání
i s ostatními starosty místních
samospráv regionu. „Mým záměrem je v nejbližší době navštívit co nejvíce obcí a měst
ve všech krajích. Zejména chci
diskutovat o problémech menších obcí, které nemají dostatečný aparát na to, aby se samy
uměly vyrovnat s nejrůznějšími
potížemi při poskytování služeb občanům,“ zdůvodnila náměstkyně ministra. „Malé obce
trápí v současné době odebírání
agend, řeší zákon o odpadech
a právní souvislosti nahlížení do
registrů, záležitosti kolem voleb
a další,“ podotkla náměstkyně.
Starostové vítají u Jany Vildu-

metzové nejen její zájem sbírat
od nich připomínky a podněty,
ale také její praktické a jim blízké zkušenosti s řízením obce.
Jana Vildumetzová totiž působila jako starostka Horního
Slavkova s necelými šesti tisíci
obyvateli.
„Zajímají mě zkušenosti starostů s legislativou. S tím, co
jim brání v jejich výkonu práce
a ztěžuje jejich činnost. Chci jim
pomoci v prosazování jejich požadavků,“ podotkla Jana Vildumetzová, do jejíž gesce spadají
například agendy matrik, cestovních dokladů, občanských
průkazů, voleb, registry smluv,
přestupky a další. „Starostové
se na mne mohou obrátit, pokud
budou mít potřebu s něčím v této
sféře pomoci,“ nechala se ještě
slyšet náměstkyně Vildumetzová.
(sol)

Náměstkyně ministra Jana Vildumetzová (vlevo) se setkala
při své návštěvě obcí Ústeckého kraje i s vedením Havraně.

Hasiči varují před vypalováním trávy
MOSTECKO – Jaro je tu, lidé vyrazili na zahrádky, aby je připravili na
teplé a slunečné dny. S úklidem po zimě souvisí i nebezpečný zvyk
vypalování trávy. Před ním varují profesionální i dobrovolní hasiči.
Během jediného dne v uplynulém týdnu zasahovali hasiči
v Ústeckém kraji u osmi požárů způsobených neopatrnými lidmi při vypalování trávy.
„Osm požárů nemuselo vypuknout, kdyby lidé upustili od tohoto nebezpečného zvyku,“ říká

mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Plošné vypalování
staré trávy i ostatních porostů
je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě,
která vypaluje porosty, lze
uložit pokutu do výše 25 tisíc

Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo
plochu podobnou té spalované
a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem
nebo i proudy horkých spalin
s jiskrami a přenesením ohně
v podloží. „Poslední nebezpečí
je aktuální zvláště v lesích nebo
na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků

organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může ‚doputovat‘ na vzdálenost desítek
metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat
i udušení lidí v kouři a uhoření
při nezvládnutém, původně jen
malém kousku vypalované plochy,“ varuje také Václav Kraus,
velitel dobrovolných hasičů
Meziboří.
(pur)
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Repre ovládl Družinkový bál

V sobotu odpoledne ovládli mostecké
Repre malé slečny a malí gentlemani ze 7.
základní školy v Mostě. Konal se tu totiž už
sedmý ročník „Družinkového plesu“.
Taneční sál kulturního domu doslova
praskal ve švech. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a ostatní příbuzní malých
tanečníků zaplnili i horní balkón, aby sle-

dovali své ratolesti při nevšedním zážitku.
Na ples, který se stal již tradicí, trénovala
všechna čtyři oddělení družin 7. ZŠ už od
loňského září. Při slavnostním nástupu
všech dětí se všem přítoným zatajil dech dojetím a dámy si utíraly vlhké oči kapesníčky.
Překvapením bylo sólo paní ředitelky Libuše
Hrdinové s malým tanečníkem, který ji při-

šel vyzvat s kyticí v ruce k tanci. Děti poté
na parketu předvedly tance, které se naučily,
a nejde jinak, než uznat, že i někteří dospělejší tanečníci by na ně byli krátcí. Ples děti
i jejich rodiče pojali jaksepatří slavnostně.
Malé slečny dorazily v plesových róbách
a kluci v oblecích s kravatami a motýlky.
Děti bavily sebe i všechny přítomné celé

čtyři hodiny. Nechyběl ani společný tanec,
tombola a focení. Velký obdiv patří všem paním vychovatelkám z družin, které se dětem
pravidelně věnovaly dvakrát týdně přes půl
roku (včetně dvou generálek v Repre) a to
nejen při nácviku všech tanců, ale také jim
vysvětlovaly zásady etikety a společenského
chování.
(red)
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Svaz důchodců v Javorové
150 KÏ | 10 min

MOST – Radní souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít smlouvu s regionální organizací Most - Litvínov Svazu důchodců České republiky
o zřízení jejich sídla v nebytových prostorách Klubu seniorů v Javorové ulici v Mostě.
„Umožnili jsme jim mít zde
sídlo. Pokud by se jednalo o jinou organizaci, mohly by nastat
komplikace. V okamžiku, pokud
by to byla například příspěvková organizace, nebo právnická či i fyzická osoba a došlo by

29. 3. 2015

Úřad práce pomáhá
s odborným vzděláváním

9:00 – 18:00 hodin
VSTUP DO AREÁLU

ZDARMA

The Most AUTOSHOW #1
AUTODROM MOST
• Jízdy na závodní dráze s vlastním vozem
• Osobní coaching ve vlastním voze
s profesionálními jezdci
• BESIP Team
• Workshop a autogramiáda s profesionálními jezdci
• Exkurze v zázemí závodního okruhu
•
•
•
•
•
•
•

POLYGON MOST
DRIFT v BMW M3
EASYDRIFT o ceny
Ukázkové jízdy bezpeÏné jízdy
Mini kurz FOR LADIES
Îtyěkolky, motokáry, buggy
DÝtské dopravní hěištÝ s BESIPEM
Simulátor pěevrácení vozidla

například k exekuci, insolvenci,
prvotně se jde na sídlo osoby.
My jsme vyhodnotili, že takové
nebezpečí tady ale nehrozí, proto
jsme přistoupili na to, aby toto
sídlo a korespondenční adresa
bylo v prostorách města Mostu,“

zdůvodnil primátor Jan Paparega a ujistil, že zřízením sídla regionální organizace v Javorové
se nijak neohrozí ani neomezí
činnost místních seniorů a jejich klubů. „Není žádný důvod
k obavám, nijak to neohrozí
činnost klubu seniorů. Mechanismus pořádání schůzí jednotlivých klubů se nijak nemění,“
ubezpečil první muž města.
(sol)

AUTODROM MOST | POLYGON MOST
• Taxi jízdy v závodních speciálech s Petrem
Fulínem, „Frankiem“ Vojtíškem a Jakubem
MichaloviÏem
• Slavnostní kěest nových servisních boxı
• Promoakce prodejcı osobních automobilı
a autopěíslušenství
• Alkoholové a canabis brýle - soutÝ
ceny
• 3D model souÏasné podoby AUTODROMU
a POLYGONU
• Polední pěekvapení - Pole dance doubles show
• Focení dobroÏinného kalendáěe „O SNECH“
s Kamilem Stěihavkou
Více informací na www.autodrom-most.cz

ÚSTECKO - Krajský stánek nezaměstnaných pomáhá živnostníkům
a zaměstnavatelům s podporou odborného vzdělávání zaměstnanců. Poskytuje jednak příspěvky na vzdělávání, tak i na platy zaměstnanců. Projekt potrvá až do listopadu 2015 a měl by pomoci zhruba
dvěma tisícovkám osob.
Krajský úřad práce pokračuje
s projektem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.
Projekt je realizován v období 1.
12. 2013 - 30. 11. 2015 v rámci
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a navazuje na sérii projektů, které jsou
v ČR realizovány od roku 2009
s cílem podpořit odborný rozvoj
zaměstnanců. „Projekt je určen

porušené paragrafy
Na sídlišti pobíhal
s nožem v ruce
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zaměstnavatelům, případně osobám samostatně výdělečně činným, kteří i přes negativní vývoj
aktuální ekonomické situace mají
na trhu stabilní pozici s možností
přechodu k růstu. Projekt umožní získat vybraným podnikům
finanční příspěvky na vzdělávací
aktivity nebo rekvalifikace svých
zaměstnanců,“ vysvětlil analytik
trhu práce ústecké pobočky Mi-

chal Tuček. Zaměstnavatelé tak
díky tomuto projektu mohou
současně získávat od úřadu práce prostředky na mzdy vzdělávaných zaměstnanců, a to po celou
dobu jejich vzdělávání. „Podmínkou vstupu do projektu je výše
tržeb zaměstnavatele nebo OSVČ,
která v meziročním srovnání nesmí zaznamenat pokles překračující 15 %,“ upozornil ještě Michal
Tuček. Krajská pobočka dosud
přijala 295 žádostí od 83 zaměstnavatelů nebo OSVČ pro 3 099
osob. Z uvedeného počtu bylo
schváleno 211 žádostí pro 1 901
zaměstnanců/OSVČ.
(sol)

Obyvatele České ulice vystrašil muž, který odpoledne pobíhal mezi bloky v parčíku, měl
v ruce kuchyňský nůž a vykřikoval neslušné výrazy. Policii na
muže upozornili občané, kteří si
jeho podivného chování všimli.
Jednu mladou dívku měl pronásledovat. Ta před ním utekla
do domu. Muže nakonec našla
hlídka dopravní policie, která
v místě prováděla šetření a podezřelého s nožem v ruce objevila

v blízkosti jednoho bloku. „Muž
byl převezen na policejní oddělení a skončil v cele. Měl pozitivní
dechovou zkoušku na alkohol,“
uvedla Ludmila Světláková.

Policisté vážili auta
Policisté dopravního inspektorátu se v uplynulém týdnu
zaměřili na Mostecku na váhu
nákladních automobilů. Poprvé tak využili mobilní silniční
váhu, kterou mostecká policie
získala od mosteckého magistrátu. Nejprve policisté zkontrolovali 11 nákladních vozů na

silnici pod Bořní a zjistili čtyři
přestupky týkající se nadměrné
hmotnosti. „Ve středu mostečtí
policisté v rámci běžného výkonu
služby v obci Komořany vytipovali šest vozidel, která převážela
náklad, a kontrolou zjistili tři
přestupky. Řidičům za ně uložili blokové pokuty a dopravce
postoupili ke správnímu řízení
obcím,“ uvedla policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Za překročení váhy hrozí řidiči až patnáct
tisíc korun pokuta, dopravci
pak ve správním řízení až 500
tis. Kč.
(pur)

Chytré hlavy mají podporu
těžařů už šest let
MOSTECKO – Do šestého ročníku letos vstoupil projekt Chytré hlavy
pro Sever Vršanské uhelné, a.s. Původně byl program určen pouze
pro střední školy, postupně se ale rozšířil také na vysoké a základní
školy v regionu. Od roku 2010 už těžební společnost podpořila dvacet čtyři projektů.
Chytré hlavy pro Sever odstartovaly v roce 2010 a od samého začátku měly obrovský
úspěch. Do každého ročníku
školy přihlásí průměrně pětadvacet projektů. Za dobu existence Chytrých hlav to už bylo
více než sto projektů. V roce
2012 se nově zapojily také základní školy. V tomto roce změn
se o grant ucházelo dvanáct základních škol, které přihlásily
dohromady čtrnáct projektů.
Střední a vysoké školy přihlásily
dvanáct projektů. V roce 2013 se
už zúčastnilo třináct základních
škol s patnáct projekty a osm
středních a vysokých škol s devíti projekty. V loňském roce se
základní školy ještě více rozjely
a přihlásily dohromady šestnáct
projektů, střední a vysoké školy
zůstaly na osmi projektech. Od
roku 2010 podpořila Vršanská
uhelná ze svého grantového
programu dvacet čtyři projektů. Grant získalo jedenáct škol,
z toho pět středních a vysokých
škol a šest základních škol. Ně-

které školy si sáhly na příspěvek
vyšší než jeden milión korun.
Tak vysoký příspěvek získaly
tři školy, a to sice Podkrušnohorské gymnázium Most, Vyšší
odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická
škola, Most, příspěvková organizace a Základní škola, Most,
Václava Talicha 1855, příspěvková organizace. Rekordmanem Chytrých hlav je Podkrušnohorské gymnázium Most. To
získalo grant ve všech ročních
a hodnota příspěvku se blíží 2
mil. Kč. „Vršanská uhelná nás
podporuje dlouhodobě. Za tu
dobu jsme uskutečnili projekty
za více než dva milióny korun,
což by bez přispění této společnosti nikdy nebylo možné. Podařilo se vybudovat učebnu chemie, základů společenských věd
nebo třeba novou počítačovou
síť a elektronickou žákovskou
knížku. Z grantu Chytré hlavy
pro Sever jsme pořídili také Cen-

trum geografie, učebnu biologie
a fyziky. Bez štědrého sponzora
by naše škola nebyla tam, kde je.
V zásobárně máme ještě pěknou
řádku projektů. Věřím a doufám,
že podpora Vršanské uhelné, a.s.
bude ještě pár let trvat,“ uvedl
ředitel gymnázia Karel Vacek.
Letošní šestý ročník grantového programu Chytré hlavy
pro Sever 2015 vyhlasila Vršanská uhelná, a.s. od 2. března. Základním, středním a vysokým
školám na Mostecku nabízí opět
šanci přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro vzdělávání studentů. Registrace projektu
je letos spojena s účastí v soutěži, kterou připravily společně
Vršanská uhelná s Ekologickým
centrem pro Krušnohoří. Škola,
která bude mít zájem o grant,
se musí zapojit do kvízové části
soutěže a zaslat nejméně sto vyluštěných kvízů, čímž splní podmínku pro zaregistrování svého
projektu. Podrobné zadání soutěže bude uveřejněno na stránkách www.chytrehlavy.cz a také
na www.ecmost.cz. Projekty
na vybudování učeben nebo na
vybavení stávajících moderními učebními pomůckami mohou školy zasílat do 14. května.
(pur)
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Psí útulek v Litvínově pomáhá
opuštěným zvířatům už patnáct let
LITVÍNOV - V litvínovské knihovně se konal již 3. ročník kulturně
zábavného podvečera s názvem Poděkování fenky Ťapky. Podvečer
byl věnován všem milovníkům psů a lidem, kteří v loňském roce pomohli litvínovskému útulku. Slavilo se také patnáct let litvínovského psího útulku.
Vedoucí útulku Štefan Horský chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nejen v loňském
roce nějakým způsobem pomohli útulku. Nejdříve setkání
proběhlo v uzavřené společnosti. Pozval všechny zaměstnance, kteří se v útulku v průběhu
uplynulých patnácti let vystřídali a s poděkováním jim předal
i ocenění. Ocenění obdrželi i ti,
co útulku dlouhodobě pomáhají, ať to jsou někteří zástupci
města, kraje či různých spolků.
Štefan Horský pozval všechny tři
velitele Městské policie Litvínov,
kteří se ve funkci po dobu provozu útulku vystřídali. Pozvání
přijal Ivo Konopásek, Martin
Klika i současný velitel Zdeněk
Urban. Slavnostního setkání se
zúčastnil za město Litvínov také
tajemník Valdemar Havela. „Za
patnáct let je to jediný tajemník,
který se kdy přišel podívat do psího útulku. Vážíme si spolupráce
s ním. A protože z Městského
úřadu Litvínov odchází a vždy si
přál psa, jednoho pro něj máme,“
uvedl Štefan Horský, který tajemníkovi věnoval štěně z moduritu. Pamětní list fenky Ťapky
získal také týdeník Homér, a to
za dlouhodobou podporu útulku. Podvečer byl již věnován široké veřejnosti. Odměněni byli
čtyři vybraní milovníci zvířat,
kteří si z útulku v loňském roce
vzali pejska. Večer byl zpestřen
vystoupením Ondry Krejči, který zahrál na akordeon, vystoupila i country kapela Karolina,
Václav Gaertner se svými pejsky
a svým přednesem přítomné
pobavil Alešek Novák. Celkově
se v knihovně sešlo bezmála 80
zvířecích nadšenců.
Po dobu patnácti let existence
litvínovského útulku se o opuštěné psy a jiná zvířata stará Štefan Horský, vedoucí útulku.
Jak se útulek za těch patnáct
let změnil?
Hodně. Na začátku nebyla evidence psů, nečipovalo
se. Když se zavedlo čipování,
ohromně to pomohlo při hledání majitelů ztracených psů.
Během let se útulek přestavěl
a vybavil. Přibyly nové kotce,
karanténa, jímka, zavedla se
voda, máme nové boudy pro

psy. Začali jsme s kastrací volně
žijících koček. Prostě každý rok
něco. A nejen materiální vybavení útulku posouvá naše zařízení dopředu. Máme svůj web,
svůj facebook, přístup na internet. To vše je při hledání nových
lidí, kteří by měli naše psy rádi,
nesmírně důležité.

Co vidíte, když se ohlédnete
patnáct let zpět?
Vidím 4 894 zachráněných
psů, kteří prošli naším útulkem.
Péče o opuštěná zvířata není
možná bez podpory organizací a veřejnosti. Jak jste na tom
v tomto ohledu?
Velmi si vážím každé podpory, ať už jakékoliv, protože
žádná pomoc není malá. Děkuji
všem, kdo na nás a na naše psy
za uplynulých patnáct let mysleli. Nechci jmenovat konkrétní
lidi a organizace, nebylo by to

Pamětní list fenky Ťapky získal
i tajemník Městského úřadu
Litvínov Valdemar Havela.

Na oslavě se sešli také tři velitelé Městské
policie Litvínov, kteří se po dobu patnácti let
existence psího útulku ve funkci vystřídali.
Ocenění získala také
společnost Aaja.

spravedlivé. Snad jen vyzdvihnu
spolupráci s Nadací na ochranu
zvířat, s Inspektorátem veterinární správy Most a veterinářem Pavlem Gabrielem. To je
dobrá duše našeho útulku.
Jaké máte narozeninové přání?
Aby lidí, kteří mají vůli pomáhat opuštěným zvířatům, neubývalo a ať nám vydrží dobrá
nálada. A pokud jde o tak trochu přízemní materiální přání,
pak je to asfalt a odpad, dvě věci,
které aktuálně řeším.
(pur)
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Premiér Sobotka odpověděl na petici Janovských
Iniciátory podpisové akce zklamal
JANOV/PRAHA - Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na
petici, která vznikla kvůli současné tíživé situaci na litvínovském
sídlišti Janov.
Situace v Janově už je nezvladatelná. Petice vznikla z iniciativy předsedů družstevních
samospráv a společenství vlastníků – v domech spravovaných
Stavebním bytovým družstvem
Krušnohor na přelomu února
a března. Petiční výbor petici odevzdal na Úřad vlády ČR
v pondělí 9. března. Podpis připojilo 1 600 občanů.
„Přiznám se, že mě odpověď
předsedy vlády zklamala. Ne-

obsahuje totiž nic jiného, co bychom neznali z předchozích let,
kdy na vládní úrovni marně prosazujeme souhrn legislativních
změn, které by nepřizpůsobivým
znemožnily narušovat slušným
občanům klidné bydlení. Z premiérovy odpovědi je patrné, že
vůbec nechápe, o co jde a jak
dramatická situace v Janově je.
Bohuslav Sobotka zase hovoří
o sociálních a dalších programech, o strategiích a vizích vy-

plývajících z těchto strategií. Ze
zkušenosti ale víme, že programy
a strategie na nepřizpůsobivé neplatí, nezapojí se do nich, kašlou
na ně. Budou dále devastovat
byty a domy, páchat trestnou činnost atd. Odpověď premiéra mě
přesvědčila o tom, že stát si s tímto problémem vůbec neví rady.
Co ale máme dělat my – bytová
družstva, správci domů, města
a obce? To opravdu stát čeká, až
v Janově či jinde vypuknou nové
nepokoje?“ reagoval na obsah
Sobotkovy odpovědi jeden ze
členů petičního výboru František
Ryba, ředitel SBD Krušnohor.

Bohuslav Sobotka
Plný text odpovědi Bohuslava
Sobotky najdete na www.homerlive.cz
(red)

„Nemůžeme za skladbu obyvatel
ostatních domů v Janově,
varovali jsme město včas“
LITVÍNOV - Obyvatelé domů v majetku či správě SBD Krušnohor
upozornili na neúnosnou situaci v Janově peticí, jejímž prostřednictvím se obrátili přímo na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Jak
se z kdysi krásného sídliště stala sociálně vyloučená lokalita a proč
hledá SBD Krušnohor pomoc u vlády, jsme si povídali s ředitelem
družstva Františkem Rybou.
Nejprve malá exkurze do
historie sídliště. Jak se ke správě problémových domů v Janově dostalo SBD Krušnohor?
V Janově mělo SBD Krušnohor původně pět domů. Spravovali jsme je, starali se o ně a bylo
to na nich vidět. Pak přišla
privatizace bytového fondu. Jel
jsem za tehdejším vedením Litvínova, ve kterém už tehdy byl
současný místostarosta Milan
Šťovíček, a upozorňoval na to,
že Janov může být problematický. Varoval jsem je před prodejem domů a nabádal, aby zamezili spekulaci s byty. Měl jsem
už tehdy zkušenost z Mostu.
Dobře jsem znal trik pražských
realitek, které za zadluženého
sociálně nepřizpůsobivého občana zaplatily dluh, koupily mu
byt v Janově nebo jinde a jeho
byt v Praze s obrovským ziskem
prodaly. Město ale tenkrát trvalo na svém, a tak jsme se k vyhlášené privatizaci přihlásili.
Pět domů město prodalo jiné
společnosti, většinu zbývajících
domů jsme získali my.
Co bylo pak?
Podle pravidel privatizace jsme byty museli převést
do vlastnictví nájemníků. Tak
vznikala společenství vlastníků
jako právnická osoba určená
zákonem. Věděli jsme tenkrát,
na koho byty převádíme. Věděli
jsme, že je to velký malér. Nemohli jsme ale dělat nic. Pravidla pro privatizaci byla závazná
a my se museli řídit zákonem.
Do Janova se dostaly realitky
a s nimi cikáni. To byl začátek
konce janovského sídliště.
Největším problémem Janova jsou vybydlené zazděné
domy. Některé zazděné vchody
byly původně pod vaší správou. Nemohli jste tomu zabránit?
S vybydlováním a zazdíváním
domů začala společnost CPI. Ta
získala pět domů od společnosti, která je koupila v privatizaci
vyhlášené městem. V Janově najednou byly dvě lokality
s udržovanými a pěknými domy
a mezi nimi zazděné a vybydlené celé bloky. V některých domech, které byly v naší správě,
přestali obyvatelé platit do fondu údržby, ale hlavně také zálo-

hy na média. K dnešnímu dni
dluží Janovští 39 mil. Kč. SBD
Krušnohor měsíčně na média
doplácelo 653 tis. Kč. Bylo to
dál neúnosné. V roce 2013 jsme
se znovu obrátili na město se žádostí o pomoc a podporu. Chtěli jsme, aby nám město pomohlo
především prosadit legislativní
změny. Ale také, aby více působilo preventivně, antivandalsky.
Řekl jsem tehdejšímu vedení,
že už dál nemůžeme za dlužníky v Janově platit. Že se vzdáme
správy některých domů. Vymodeloval jsem jim, jak se bude situace vyvíjet.

František Ryba
dnes. Od roku 2008, kdy byly
v Janově první velké nepokoje,
se do Janova sjíždí politici a říkají, že budou problém řešit. Neděje se nic. Já sám jsem v Janově
jednadvacet let žil, mám k sídlišti vztah, mám tam hodně přátel,
a to i mezi cikány starousedlíky.
Chtěl jsem Janov zachránit.

Pohled na dnešní Janov je stále více tristní.
Jak se k tomu město postavilo?
Nijak. Nedostalo se nám žádné pomoci. Tak jsme se vzdali
správy nejprve toho nejmenšího
bloku F1. Do měsíce byl dům
prázdný, zbyl jediný nájemník.
Ubíhaly další měsíce, spirála se
roztáčela. Čím více cikánů a nepřizpůsobivých do Janova přicházelo, tím více služných lidí
odcházelo a tím více narůstal
dluh za Janov. V bloku D2, který jsme také spravovali, vypukla série sedmi požárů. Třetina
domu byla zcela zdemolovaná.
V polovině domu žili neplatiči.
Výsledek jednání s městem byl
opět nulový. Tak jsme pustili ze
správy i polovinu D2 a dnes je
prázdná a vybydlená.
Než jste napsali petici vládě,
nemohli jste se pokusit změnit
situaci sami?
To jsme udělali. Chodili za vedením města, varovali, upozorňovali ještě v době, kdy nebyla
situace zdaleka tak strašná jako

Možná jste měli na politiky
tlačit víc...
Víc už to nešlo. Chtěli od
nás písemné návrhy, jak Janov
řešit. Tak jsme jim to sepsali.
Aby měli rodiče větší odpovědnost za děti a za to, co po sídlišti páchají. Aby byla zajištěna
anonymita svědka, aby se ne-

JANOV V ČÍSLECH
V současné době dluhy
obyvatel Janova v domech
spravovaných Krušnohorem
narostly na 39 mil. Kč.
Měsíčně SBD Krušnohor
doplácelo na zálohy na
média za dlužníky 653 tis.
Kč. V roce 2008 bylo ve
správě družstva v Janově
1 500 bytů, podle průzkumu
SBD Krušnohor v 230 z nich
žili Romové. V roce 2014 už
to bylo 322 bytů.

museli slušní lidé bát, že se jim
cikáni pomstí, aby byla stanovena hygienická norma na metry
čtvereční na jednoho obyvatele
bytu atd. Hlavně ale, aby byla
dána obyvatelům domu možnost vybrat si, kdo s nimi bude
v domě bydlet, kdo si byt pronajme nebo koupí, což je ve světě
běžná praxe. Předkládal jsem
naše návrhy postupně několika
politikům, opět se nestalo nic.
Vlády nechtějí naše problémy
slyšet, nevěří tomu, že cikánská menšina terorizuje většinu.
Dělají, že tento problém prostě
není.
Jak budete postupovat nyní,
věříte v nápravu?
Politici, a to jak ve vedení
města, tak i na celostátní úrovni,
nás už tolikrát zklamali, že už
jsem s optimismem vůči Janovu
opatrný. Zatím jsme domům,
které ještě máme ve své správě,
zavedli zvláštní ekonomický režim. Přestaly se platit odměny
domovníkům, nic se neopravuje. Peníze, které se vyberou
od platících obyvatel domů, se
posílají na úhradu záloh za média. Domy jsme ekonomicky
osamostatnili. Nemůžeme už
dál doplácet na neplatiče v Janově. Nejsou to naše domy, jak
se možná mylně někdo domnívá. Vlastníci bytů se nyní musí
postarat sami. Jsou schopni
si z fondu údržby doplácet za
dlužníky zálohy. Budou mít teplo a teplou vodu, nebudou mít
ale z čeho domy udržovat. SBD
Krušnohor už dál za dlužníky
z Janova zálohy na média platit
nemůže.
Nedávno zaznělo, že se tím
chce SBD Krušnohor vyvinit
ze špatné správy domů v Janově.
My se nemáme z čeho vyvinit. O domy se staráme dobře.
Koukněte se na dolní a horní
část Janova, domy jsou v dobrém stavu a pořádku. Nemůžeme ale za zhoršující se skladbu
obyvatel ostatních domů v Janově, varovali jsme město včas.
S městem ale nemáme pozitivní
zkušenosti a nedočkali jsme se
výrazné spolupráce. Mimochodem, vedení města by si už
konečně mělo připustit, že nebýt družstva Krušnohor, tak už
možná Janov neexistuje. Nejsme
nepřátelé města, potřebujeme
jenom pomoc a spolupráci.
U města jsme zatím neuspěli,
proto hledáme pro Janov pomoc
u vlády.
Eva MAŘÍKOVÁ

zpravodajství
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Cena „Ď“ udělena za obnovu památek
MOST – V Rytířském sále na hradě Hněvíně se děkovalo mecenášům, sponzorům a dobrodincům. Předání ceny „Ď“, která se uděluje
těm, kdo nezištně podporují charitativní a kulturní projekty, uspořádal mostecký Rotary club.
Hlavní cenu „Ď“ získal v rámci městského kola Petr Fišer
z Českého Jiřetína a to za rozsáhlou podporu veřejného života a obnovu památek v Krušných horách, na území okresů
Most a Teplice. Dlouhodobě se
věnuje obnově a rozsáhlé propa-

gaci památek, například obnově
Flájského plavebního kanálu,
kde se zasloužil o natočení dokumentárního filmu a vydání
propagační publikace, inicioval
oslavy k 50. výročí přehrady Fláje, kde se zase podílel na vydání
poštovní známky s motivem

Flájí, inicioval oslavy 130. výročí Moldavské dráhy a mnoho dalších projektů, například
natočení dokumentu o Českém
Jiřetíně a Flájích, obnovu božích
muk nebo křížků. Zasloužil se
také o vznik Českojiřetínského
spolku. Na těchto pracích spolupracuje s mnoha odborníky
i nadšenci z Ústeckého kraje, ale
i sousedního Saska, čímž jeho
práce nabývá mezinárodního
významu.
(red)

DALŠÍ CENY „Ď“



















Hlavní cenu „Ď“ získal v rámci městského
kola Petr Fišer z Českého Jiřetína.

Miloslava
Kučerová
ze společnosti United
Energy (Most k naději)
Společnost Vršanská
uhelná (Dětský domov
a školní jídelna Most
a ZDVOP Mosťáček)
Společnost Unipetrol
Services (Oblastní charita Most)
Město Litvínov (Občanské sdružení Porozumění Litvínov)
Společnost Euro Support Manufacturing
Czechia
(Občanské
sdružení Porozumění
Litvínov)
Radek Kopel (Hudební
skupina Zdarr)
Jiří Tschiharsch (Podkrušnohorské technické
muzeum)
Miroslav
Findeis
(Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci)
Josef Hurt (Sdružení
pro obnovu kostela sv.
Jakuba v Bedřichově
Světci)
Josef Pošta (Přátelé historie Litvínovska Litvínov)

Na sociální dávky padlo letos
v kraji už přes miliardu
ÚSTECKÝ KRAJ – Téměř dvě stě tisíc nezaměstnaných pobíralo
v průběhu uplynulého měsíce sociální dávky v celém Ústeckém kraji, kterým úřad práce vyplatil více než šest set milionů korun.
Nejvíce dávek tradičně pobírali lidé na Mostecku, ale
také v Teplicích, Ústí n. Labem
a v Děčíně. V Mostě v únoru
sociální dávky čerpalo zhruba
čtrnáct a půl tisíce lidí a to ve
výši 31,6 milionů korun. Příspěvky hmotné nouze v tom
samém období pobíralo na pět
tisíc žadatelů, kterým stát vyplatit téměř dvacet milionů korun.

V průběhu měsíce února
bylo v Ústeckém kraji finančně
podpořeno 191 366 osob a vyplacená částka dosáhla 614 mil.
Kč. „Největší podíl podpořených
osob i vyplacených prostředků
byl v rámci dávek státní sociální podpory, kdy počet uspokojených žadatelů činil 104 350 osob,
a vyplacená částka dosáhla 298
mil. Kč. Množství vynaložených

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

finančních prostředků na dávky
hmotné nouze činilo 155 mil. Kč
a podpořeno bylo 39 379 osob,“
uvedl analytik trhu práce z krajské pobočky ÚP v Ústí nad Labem Michal Tuček. V rámci
podpory osob se zdravotním
postižením byly vyplaceny sociální dávky 47 637 žadatelům
v celkové výši dosahující 161
mil. Kč.
Od začátku roku stát podpořil v Ústeckém kraji již 384 573
žadatelů o některou z dávek
a vyplacená částka přesáhla 1,2

mld. Kč. „Nejvíce podpořených
žadatelů je prostřednictvím
dávek státní sociální podpory,“ uvedl dále Michal Tuček
s tím, že podporu získalo 211
508 osob. Těm úřad práce vyplatil na 600 milionů korun.
„Naopak nejnižší podíl podpořených osob tvoří žadatelé
o dávky hmotné nouze, které
v průběhu letošního roku pobralo 77 839 osob a uhrazeno bylo
bezmála 305 mil. Kč,“ dodal
ještě Michal Tuček.
(sol)

Velikonoční výstava v Radničním sklípku patří
tradičně k nejzajímavějším akcím roku.

Nechte se inspirovat...

Velikonoce v Litvínově
už začaly
LITVÍNOV – Oslavy Velikonoc
v Litvínově už začaly 17. března vernisáží, v pořadí již pátým
ročníkem výstavy Velikonoce
v galerii. V sobotu na náměstí
Míru vystoupila Třebenická sluníčka a Dračí dechovka, folklórní národopisný soubor. Na náměstí se také konal velikonoční
jarmark.
O výstavu v galerii se postarali místní amatérští výtvarníci,
na půdě pak mateřské a základní
školy. Nepřeberné množství ná-

padů na velikonoční výzdobu
mohou návštěvníci galerie denně, kromě pondělí, obdivovat
až do 11. dubna. Další výstavní
prostory provozuje město Litvínov v zámku Valdštejnů. Ten se
v sobotu 21. března otevřel veřejnosti nejen svými již zahájenými stálými expozicemi Srdceráj, Historická filmová technika,
ale také Velikonočním jarmárečkem s dílničkou pro děti a dlouhodobou výstavou Sochy Stanislava Hanzíka.
(pur)

Litvínovští strážníci
mají potřebné vzdělání
Ústecký kraj je po Praze druhým regionem s nejvyšším počtem strážníků bez maturity.
Pokud si vzdělání do konce roku
nedoplní, budou muset podle
novely zákona o obecní policii
skončit. Podle statistky ministerstva vnitra nemá požadované
vzdělání 853 strážníků, z toho
jich je v Ústeckém kraji 112. Litvínovské městské policie se tato
nelichotivá statistika netýká.

Všichni strážníci Městské policie Litvínov mají odpovídající
vzdělání. „Novela zákona začala
platit v roce 2009. Strážníci, kteří
maturitu neměli, měli dost času,
aby si vzdělání doplnili. S novelou zákona nemáme žádný problém,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
V Mostě se nařízení týká dvou
strážníků z 93 oba si letos mají
maturitu dodělat.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Knihkupectví u Knihomila

27. 3. 2015 od 19.30 HABAĎŮRA (PREMIÉRA)

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

Co se všechno vyvine z jednoho malého podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi
přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát.
31. 3. 2015 od 19 hodin HABAĎŮRA

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
28. 3. 2015 od 10 hodin HRANÍ O KARKULCE aneb POHÁDKA Z BEDNY

NOVINKY

Jevištní zpracování známé pohádky bratří Grimmů určené nejmenším divákům.

Láska nehezká – Sobota R.
Hlas pro vraha – Táborská O.
Falešný agent – Berenson A.
Rudá Sibiř – Eastland S.
Bratrstvo – Vácha D.

28. 3. 2015 od 10 hodin OTESÁNEK
Pohádka pro nejmenší diváky. Představení je interaktivní a děti jsou aktivně zapojeny do
hraní a komunikace s herci. Nechybí ani písničky za doprovodu hudebních nástrojů. Děti
si na konci představení mohou prolézt útrobami Otesánka, nebo do něj naházet míčky.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Představení se hraje na velké zkušebně Divadla rozmanitostí.

Na co Alice zapomněla – Moriarty l.
Bourneovo dilema – Ludlum R.
Panna – Sanganiova R.
Sladká šťáva z kyselých citronů –
Canﬁeld J.
Deníček moderního fotra – Landsman
D.

V+V Rock Bar MOST
28. 3. 2015 od 21 hodin LOLA BĚŽÍ - Alternativ,Ska,Ragga Rock - Praha // FIVE O‘ CLOCK
TEA - Crossover - Praha //
Five jedou jarní Tour, ve které je zahrnut i rokáč, a Lola je jejich host. Začínáme v 21
hodin. Těšit se můžete i na promítnutí videoklipu sk. Five: HELMUT.

ROZPIS NOVINEK

CITADELA LITVÍNOV
3. 4. 2015 od 19.30 hodin ŽHAVÁ NOC S ABBOU
Nejen skupina ABBA... ale i DJ s hudbou 70. - 80. let navodí vzpomínky na tuto dobu.
Přijďte tedy zavzpomínat, zavlnit se a zazpívat si hity těchto let. Na večer plný hudby a
tance vás zve Citadela a spolek WomenNet.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 4. 2017 od 17.30 hodin MRAZÍK
Charitativní představení pro oběti konﬂiktu na Ukrajině, především děti.
Výpravná činoherní pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému ﬁlmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé maceše, o Dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o
zlé Ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí.
V režii Jurije Galina a výpravě naivní malířky Sylvy Prchlíkové hrají a písničky upravené
Zdeňkem Říhou zpívají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Robert Stodůlka, Lenka Lavičková,

Kdo nemá bohatých rodičů, může
mít (TAJENKA).

Kristýna Lišková, Petr Kozák a Michal Žižka.

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 12: „SVINĚ PÁST“
Výherci: Oldřich Horejs (Most), Martina Řehořková (Most), Petr Majer (Litvínov)

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám zvětšovák na foto –
Optimus 6x6 – 800 Kč, leštičku
na foto – 500 Kč, rámeček na foto
– 200 Kč, spínací hodiny, lampa,
vývojnice – vše za 400 Kč. Telefon:
604 740 186
■ Prodám zvětšovák Optimus
6x6, taštičku na foto, rámeček na
foto, spínací hodiny, vývojnice,
lampu – vše za 1 600 Kč. Telefon:
604 817 513
■ Hledám Kristýnu Tokárovou,
ať se mi ozve nebo přijede do
Mariánských Radčic. Telefon: 721
033 089. Kristýnko, chtěla bys
u mě žít? Pokud to budeš číst?
Budeš se mít moc dobře. A moc
dobře mě znáš. Žila jsi u mě i s

tvou maminkou Hankou. Já tě
mám moc rád. Furt! Udělal bych
pro tebe vše. Přijeď! Jaroslav G.
(ale jen SMS). PS: Kristýnka je z
Litvínova
■ Funkční elektrický šicí stroj
Veritas dám za odvoz. Volejte: 725
918 778 – Most
■ Prodám malou elektrickou
pračku na 2 kg prádla, výborná do
malého bytu – chatu, málo používaná. Telefon: 605 842 564. Cena
900 Kč
■ Prodám rybařinu, pruty, navijáky, sak na pruty, rybářské křeslo,
brašnu a jiné rybářské potřeby.
Levně. Telefon: 605 842 564
■ Koupím lednici s mrazákem.
Telefon: 720 618 359
■ Nabízím velmi hezké oblečení
pro miminko, včetně výbavičky do
porodnice, neutrální, cena dohodou. Telefon: 739 816 462
■ Prodám myčku nádobí, rozdělovač cukroví, chlebník, džbán,
prošívané deky, barevný televizor
+ ovladač, dámské boty – zimní
a letní číslo 5, rybářské vybavení,
videokameru Sony, vysílačky – dosah 10 km, dámské horské kolo,
2x repro, klec pro drobné ptactvo,
lednici s mrazákem, nákladní vozík za osobní automobil, 6x břitva
pro holiče, megafon a jiné věci dle

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A
PROŘEZÁVKY STROMŮ,
LEVNĚ!
Tel: 774 931 796
dotazu. Telefon: 607 656 863. Ceny
dohodou
■ 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 fotografie Openus 6x6, 1 000 Kč, leštička
na foto – 600 Kč, rámeček na velikost foto – 200 Kč, spínací hodiny
+ lampa + vývojnice. Info: redakce
■ Prodám Listy ČR 1993-2000,
známky Slovenska 1993-2000 nominál. 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 pokojové palmy z důvodu stěhování,
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 klávesovou 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 dětskou ohrádku, 150 x150 cm, cena
1 000 Kč. Doprava dohodou. Telefon: 606 850 190
■ Pro kojence narozeného na
jaře nabízím pěknou neutrální
výbavičku, velikost 0-6 měsíců,
oblečení na toto období + rychlozavinovačku. Cena dohodou, domluva. Telefon: 732 244 529
■ Pro miminko nabízím výbavičku na 0-6 měsíců, vše jako nové,
veškeré oblečení na toto období,
neutrální, balík věcí 700 Kč. DobírPronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

ka možná. Telefon: 739 816 462
■ Prodám invalidní vozík, nepoužívaný za 2 500 Kč, sleva možná. Telefon: 723 960 113 nebo 720 145 288
■ Koupím automatickou pračku,
funkční. Telefon: 720 618 359

BYTY, DOMY

■ V Mostě ve vile pronajmu sluš-

ným pracujicím lidem byt 100 m2,
s balkónem a zahrádkou – dlouhodobě. Nájem 7 500 Kč, 1 x kauce +
energie, elektrické topení, kachlová kamna. Telefon: 607 277 880,
725 832 585
■ Prodám byt 1+1 v OV, cena dohodou, 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. Telefon: 728 178 902
■ Prodám pozemek na stavbu
chaty/RD v Nové Vsi v Horách, 700
m2, inženýrské sítě na hraně, elektro, 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. hodině 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. Telefon: 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

SEZNÁMENÍ

■ Vdova z Mostu hledá partnera
do 70 let, nekuřáka, najdu? Telefon: 733 733 924
■ Pro přítele, nekuřák, 68 let,

Hlas pro vraha
V roce 1952 vzbudila v Kroměříži
rozruch náhlá smrt dvaadvacetileté
Marie, manželky stranického potentáta. Zůstaly po ní tři děti ve věku od
tří měsíců do tří let. Údajně zemřela
na otravu svítiplynem. Nalezl ji v kuchyni na podlaze časně ráno kolega
Mariina manžela Františka. Přišel pro
něj, protože František zaspal před služební cestou do Prahy. Jak se tento
muž dostal ve čtyři ráno do nevysvětlitelně odemčeného bytu, aby vzbudil
Františka se slovy, že mu žena spí na
zemi v kuchyni? Kdo je tento a další
Františkův kamarád, tahající za nitky
okresu i tohoto případu? Jak to, že se
jim daří zpopelnit Marii den po smrti v
olomouckém krematoriu a mařit práci
kriminalistů? Několikeré vyšetřování
v průběhu tří let vždy končilo verditkem: „Ačkoli vyšetřování poukazuje
na úkladnou vraždu, tělo je spáleno
a nic nelze dokázat.“

s vlastním bytem, bez závazků.
Ostatní ústně. Telefon: 607 552
529
■ Chceš si užít život a chybí ti přítelkyně? 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, nekuřačka. Více při osobním setkání.
Telefon: 732 558 618
■ Hledám touto cestou paní do
50 let, milou, nehádavou, mně je
50 let, vyšší postavy, pracuji, nekouřím, nepiji. Setkání napoví. Telefon: 731 181 847
■ Po přestěhování do Mostu
bych se rád seznámil s hodnou
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vysoký, obchodní akademie, pohodové 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 vzájemné úrovni. Já 47/174/74, Most
a okolí. Telefon: 722 668 935

AUTO, MOTO

■ OA Renault s vlekem – prodám.
Most. Telefon: 607 656 863

Arco tr uhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
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Hokejový Litvínov zažívá
po 15 letech euforii, hraje
se semiﬁnále play oﬀ
LITVÍNOV – Je to tak! Hokejový Litvínov zažívá euforii. Jeho HC Verva totiž hraje po patnácti letech opět semifinále extraligy.

Bivojové tentokrát brali
pouze jedno vítězství

y

y

í

y

LITVÍNOV – Po úspěchu ve
čtvrtfinále I. ligy, kdy vyřadili
Rožnov pod Radhoštěm, zahájili
florbalisté SK Bivoj Litvínov semifinálové boje play off. Jejich
soupeřem je FBC Kladno.
Bivojové sehráli první dvě
utkání série na domácí palubovce. V prvním zápase, který se
vyznačoval velkou bojovností,
domácí svého soupeře nakonec
dokázali porazit 9:6. V druhém
na oplátku slavili úspěch hosté,
kteří těsně vyhráli 6:7. Výsledky
zápasů:
SK Bivoj Litvínov – FBC
Kladno 9:6. (3:3, 3:0, 3:3). Bran-

ky: 5. Krejčí, 10. Skalitz, 16. Procházka, 31. Skuhrovec, 33. Hertl, 37. Procházka, 49. Hertl, 53.
Hocelík, Krejčí - 8. Přívara, 9.
Lacko, 15. Přívara, 43. Nushart,
54. Nushart, 55. Slivka.
SK Bivoj Litvínov – FBC
Kladno 6:7. (1:2, 2:1, 3:4). Branky: 19. Werner, 22. Hulič, 34.
Hertl, 49. Hertl, 52. Skuhrovec,
56. Kašpárek - 7. Nushart, 19.
Linhart, 26. Linhart, 41. Louvar,
48. Nushart, 48. Šimůnek (trest.
střílení), 51. Gruber (trest. střílení). Stav série je 1:1 na zápasy.
O víkendu semifinále pokračuje
zápasy v Kladně.
(jak)

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

Fotbalisté Baníku
opět vyšli naprázdno
VLAŠIM – Ani v dalším kole jarní
části Fotbalové národní ligy hráči FK Baník Most 1909 neuspěli
a ze hřiště domácí Vlašimi odjeli
bez bodů.
Kdepak, nedaří se! Mostečtí
přijeli po dvou jarních porážkách do Vlašimi v pozici outsidera, avšak byli v utkání svému
soupeři dlouho vyrovnaným týmem, jenže nakonec stejně neuspěli. Utkání zlomilo rozmezí
od 53. do 55. minuty, kdy nejprve selhal v zakončení na malém
vápně Danoski a dvě minuty na
to Baníkovci neuhlídali Matějku
po rohovém kopu – 1:0. Trenér
Medynský na utkání nemohl
přivést vykartované obránce Bělouška se Šuralem. V 70. minutě si vedení Vlašimští potvrdili
druhým gólem. Centr z pravé
strany propadl až na zadní tyč,
kde čekal neobsazený Průcha 2:0.
Závěrečných dvacet minut
dohrávali Mostečtí v křeči. Ba-

ník je tak i po třetím jarním kole
bez bodu a vstřeleného gólu,
přestože v utkání 19. kola FNL
k němu byl několikrát velice
blízko.
„Myslím, že za uplynulé tři
zápasy jsme na hřišti předvedli
nejlepší výkon, i když výsledek
samozřejmě neodpovídá. Asi
nemá cenu dívat se na to, jaký
máme odstup od soupeřů. My
potřebujeme nasbírat určitý počet bodů pro naději na záchranu. Prvním předpokladem je
to, aby se kluci chytili v jednom
zápase, který nás nakopne,“ řekl
po utkání mostecký kouč Pavel
Medynský.
FC Graffin Vlašim - FK Baník
Most 1909 2:0 (0:0). Branky: 55.
Matějka, 70. Průcha. Rozhodčí:
Váňa – Urban, Kubr. Sestava
Mostu: Mandous – Řehák, Avdič, Fall, Maruna - Štefko (67.
Schön), Schut, Kotlan (70. Jiří
Procházka), Koukal, Werkme
(23. Danoski) - Kurtaj.
(jak)

Stalo se tak poté, co Ropáci ve
čtvrtfinále skvělým způsobem
vyřadili Pardubice 4:1 na zápasy. V domácích dvou duelech
dokázal Litvínov jasně vyhrát
a připsal si výhru také v prvním
pardubickém utkání. V druhém
pardubickém duelu už neuspěl,
a tak se série vracela do Litvínova. Tady už žluto – černí nezaváhali a po dramatu, který vyvrcholil v prodloužení, vyhráli 2:1
a celou sérii pak 4:1 na zápasy.
„Bylo to dnes jedno z nejtěžších utkání v sérii. Pardubice
hrály výborně, trpělivě a pomohlo jim vstřelení branky v první
třetině. My jsme měli střely, ale
nemohli jsme se dostat do větší
šance. Ve druhé třetině jsme se
strašně tlačili za vyrovnáním
a měli jsme to trochu otevřené
vzadu. Kdyby nás v tu chvíli soupeř potrestal, tak utkání dopadlo
úplně jinak. Výborně ale chytal
Pavel Francouz, který sice neměl
tolik zásahů, ale musel řešit řadu
těžkých momentů, i v prodloužení měl soupeř dvě velké šance.
Díky němu jsme se pořád drželi ve hře a pak se k nám trošku
přiklonilo štěstí. Podobně jako
k Pardubicím, když hrály minule prodloužení doma,“ řekl
po skončení čtvrtfinálové série

kouč Vervy Radim Rulík.
Semifinále, do kterého další
série nominovala Litvínovu brněnskou Kometu, začalo za velkého diváckého zájmu už včera.
Dnes pokračuje druhým domácím zápasem na ledě Litvínova.
Rozpis semifinálové série:
26. 3. HC Verva Litvínov -

HC Kometa Brno (18:15). 27. 3.
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (17:10). 30. 3. HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov
(18:15). 31. 3. HC Kometa Brno
- HC Verva Litvínov (17:20).
Případně: 3. 4. HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (18:20).
5. 4. HC Kometa Brno - HC
Verva Litvínov (18:20). 7. 4. HC
Verva Litvínov - HC Kometa
Brno (18:20).
(jak)

Další domácí vystoupení
a zároveň i těžké utkání čeká
fotbalisty druholigového FK
Baník Most 1909. Ti se v duelu 20. kola FNL střetnou
s FC MAS Táborsko. Hraje
se na Fotbalovém stadionu
Josefa Masopusta od 16.00
hodin.

Porážka a vysoká
výhra hokejistek
Hokejistky litvínovského
HC se o víkendu představily
v dalších dvou zápasech první ligy. Nejdříve si v sobotu
dojely pro těsnou porážku
2:1 do Kladna, aby následující den na svém ledě vysoko
porazily Roudnici, a to 12:3.

Nejstarší dorostenci FK
Baník Most 1909 kategorie
U19 si připsali další jarní
body na své konto. Vyhráli
totiž v souboji s FC Písek 1:0,
po poločase 0:0. Rozhodující
branku utkání vstřelil v 76.
minutě A. Weickert.

Souš změří doma
síly v derby s Novým
Borem

LITVÍNOV - V letošním roce uspořádá litvínovský pétanque klub
již 11. ročník dlouhodobé soutěže amatérských týmů s názvem Pétanque liga.
neboli play off. Základní kolo
se hraje od května do července,
systémem každý s každým ve
své skupině ve dnech, na kterých se soupeři vzájemně dohodnou. Do zářijového play off
postupuje 12 týmů, prvních šest
z každé skupiny. Ostatní nepostupující týmy hrají o konečné
pořadí.
Informace o soutěži jsou na
internetových stránkách www.

petanque-litvinov.eu nebo prostřednictvím e-mailu petanque.
litvinov@seznam.cz. Přihlášky
do letošního ročníku se odevzdávají do neděle 19. dubna.
„Přijďte si zahrát, přijďte se pobavit, přijďte se odreagovat od
všedních starostí života. Rádi
vás uvidíme, nejen na lize. Liga
i samotná hra je nenáročná,
hrát mohou muži i ženy, děti
i důchodci, dokonce i postižení.
Všichni jsou vítáni,“ láká účastníky Michal Novák, předseda
pořádajícího 1. LPK Loučky.
(jak)

Hospoda ULITA stále čeká na první body
MOST - Mostecká liga malé kopané pokračovala třetím kolem. I tentokrát se na hřišti 11. ZŠ odehrálo celkem pět zápasů.
Prvním z nich bylo střetnutí
FC Levels a FC Gunners Most.
Gunners zopakovali svůj týden
starý výkon a opět podlehli 0:10.
Druhým utkáním dne byl tahák
kola, duel FC Boe United s Gamblers Most. Statečně bojující Boe
nakonec favoritovi přece jen
podlehlo 3:5. Třetí zápas proti
sobě postavil jednoho z před-

Další těžké utkání
čeká druholigový
Baník

Další jarní body
dorostenců Baníku

Přihlaste se do pétanque
ligy neregistrovaných
Akce je pořádána v rámci
rozvoje hry pétanque v severních Čechách. V loňském jubilejním 10. ročníku se zúčastnilo
22 týmů složených z hráčů z ústeckého regionu, a to z Litvínova, Meziboří, Loučné, Mostu,
Chomutova, Dubí, Teplic i Ústí
nad Labem.
Liga je rozdělena na dvě části
- jarní, tzv. základní kolo, a podzimní, což je nadstavbová část
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pokládaných favoritů celého
ročníku, tým Hospoda ULITA,
a Bridge City. ULITA však zatím
stále pokračuje ve výsledkovém
tápání a ani na třetí pokus nedokázala získat ani bod. Tentokrát
prohrála 1:5. Následně se proti
sobě postavila mužstva proOFFICE a Inseminátors FC. Loňský
finalista, proOFFICE, ani ten-

tokrát nepředvedl výkon hodný
jeho loňského umístění a Inseminátorům podlehl 2:7. Kolo uzavřel zápas mezi FC Kanec a Old
Bridge. Vzhledem k výkonům
z úvodních dvou kol byli možná
hráči Old Bridge mírnými favority, ale Kanec dal jasnou odpověď
přímo na hřišti, když Old Bridge
porazil přesvědčivě 8:2.
Do čela kanadského bodování se po třech kolech vyhoupl
Jiří Masopust (7+5) z FC Levels.
Za ním jsou pak dva devítibodoví hráči týmu FC Kanec Václav Šlégr (6+3) a Kamil Tůma
(4+5). Masopust je zároveň
nejlepším střelcem ligy se sedmi
zásahy následovaný opět dvěma
šestigólovými reprezentanty FC
Kanec a to Václavem Šlégrem
a Filipem Kosmanem.
Z brankářů, kteří zatím odehráli všechna utkání, je v čele
Jan Musil z Inseminátors FC
s průměrem 2,00, následovaný
Ondřejem Bírem (Gamblers
Most) s průměrem 2,67 a Danielem Soldanem (FC Boe United) s průměrem 3,00.
(jak)

Další domácí utkání čeká
našeho jediného zástupce
v divizní skupině B. V sobotu 28. března se Baník Souš
představí v derby utkání
s Jiskrou Nový Bor. Utkání
19. kola se hraje na hřišti
v areálu Souše od 15.00 hodin.

Starší žáci Baníku
Most NH vyhráli
turnaj
Domácí halový turnaj
v národní házené vyhráli
starší žáci Baníku Most NH.
Týden po turnaji žen byla
k vidění v mostecké sportovní hale opět národní házená.
Tentokráte se zde představilo
pět družstev starších žáků.
Konečné pořadí turnaje:
1. Baník Most NH A, 2. TJ
Spartak Modřany, 3. KNH
Litvínov, 4. TJ DIOSS Nýřany, 5. Baník Most NH B.

Remíza a výhra
stolních tenistů
Stolní tenisté týmu SKST
Baník Most D si v utkáních
krajského přeboru připsali body za remízu a vítězství. S TJ Filipov A hráli 9:9
a s SKST Česká Kamenice
pak 10:0.

Badmintonisté opět
chystají soustředění
Letní soustředění mládeže
opět připravuje Badmintonový klub Baník Most. To se
uskuteční ve Sportlife Centru v Rumburku. Zájemci se
mohou informovat prostřednictvím klubového webu.
(jak)
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Truhláři a čalouníci z Hamru
vyrábějí křeslo Casanovy pro EXPO

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,

LITVÍNOV – Žáci hamerské střední odborné školy mají šikovné ruce
a jejich učitelé skvělé nápady. Své umění a práci předvádějí hned na
několika prestižních zakázkách. Umělečtí truhláři a čalouníci právě
zhotovují repliku křesla Casanovy ze zámku Duchcov, která bude
zdobit výstavu EXPO Milán. Před nedávnem vyrobili hůl z exotického dřeva pro prezidenta. A rozdělanou mají také práci na skládacích
modelech dominant Litvínova pro Valdštejnský zámek.
Momentálně pracují ha- ci a čalounice. „Naším úkolem
merští umělečtí truhláři druhé- bude zhotovit nosný podklad
ho a třetího ročníku na replice a skládat na sebe tvarovací makřesla Casanovy ze zámku Du- teriál. Výrobku dáme tzv. závěchcov pro EXPO Milán. „Ústec- rečnou korunu,“ popsala další
ký kraj bude v srpnu vystavovat postup prací učitelka odbornésvou expozici v Miláně. Nás při- ho výcviku oboru čalouník Mozvali a požádali o vyrobení re- nika Krajčíková. Největším
pliky křesla. Pro nás má tato za- „oříškem“ bylo podle ní pořídit
kázka velký význam, protože na látku na křeslo. „Museli jsme
většině exponátů, které na EXPO najít výrobce, který by nám látbudou vystaveny za Ústecký kraj, ku vyrobil co
se podílí komerční firmy
a my jsme jediná škola. Je
to pro nás čest a výzva,“
nechala se slyšet ředitelka Střední odborné školy
v Hamru – Litvínově Jitka
Francírková.
Dřevěná
konstrukce
křesla je už téměř dokončena. Čalounění se bude
zpracovávat od dubna.
Celé dílo by pak mělo být
hotové v červnu. „Nad rámec zadání jsme se rozhodli
zhotovit křeslo tak, aby vypadalo jako používané. Protože
udělat ho jako nové by bylo
mnohem jednodušší a ne tolik
výstižné. Křeslo má totiž svůj
příběh. Sedával v něm Casanova a v něm údajně i zemřel,“
uvedl vedoucí učitel odborného výcviku
u Miroslav Findeis
a podotkl, že při výrobě bylo
nutné zapojit
it nejen fantazii, ale
také zkušenosti.
osti. Jak také odborní pedagogové
ové potvrdili, práce
na replice je velmi náročná.
Především pak proto, že se vše
zpracovává jen na základě
fotografií. „ Naše
žáky taková
ová
práce ale velmi baví. Na
tomto křeslee si
mohou také vyzkoušet i techechniky, které se
používaly
dříve,“
přiblížil
práci uměleckých
truhlářů
učitel odborného
výcviku
Jaroslav
Smeták.
Až
Traduje
bude dřevěná
ná
něj posa se, že muž, kt
kostra křes-neodola dí, bude pro ž erý se do
en
telný, ja
la finální,
ko pan C y tak
ujmou se
asanova
Originá
.
další práce
lní křes
lo Casan
ovy z du
čalouníFoto: M chcovského
z
. Wagne
r, archivámku
NPÚ

Hejtman Oldřich Bubeníček
předal prezidentovi
Zemanovi umělecký výtvor
žáků z hamerské školy – hůl
z exotického dřeva s vyřezanou
hlavou lva.

Na škole zhotovují také rozložitelný
model litvínovského zámku.

v případě potřeby ho bude využívat i Ústecký kraj,“ doplnila
ředitelka školy.

V Hamru vyrábějí
i zámek, kostel a
Koldům

nejvíc podobnou té, kterou
nejv
jsme měli na fotografii. Látjsm

Umělečtí truhláři a řezbáři aktuálně pracují i na dalších
zajímavých zakázkách. Zhotovují modely dominant Litvínova, které by měly zdobit nově
rekonstruovaný
litvínovský
zámek. „Jedná se o zakázku
pro město Litvínov. To chce do
výstavních prostor zámku pořídit hrací expozici
určenou pro děti. Přišli
s nápadem vytvořit rozebíratelné kostky - modely
dominant města,“ uvedla dále ředitelka školy.
Z truhlářské dílny tak
vzejde zámek Valdštejnů, kostel sv. Michaela
a Koldům. „Ani zde
jsme neměli konkrétní
zadání, jak by měly
modely přesně vypadat. Proto jsme se
nejdříve domluvili
na rozměrech. Musí
to být díly, které by
děti unesly,“ informovala Jitka Francírková.
Výroba
zámku je už z větší
poloviny hotová.
Teprve poté přijde na řadu kostel
je
tu
pu
a nakonec i Kolpo
é
, kter
Replika křeslaa, má už hotovou dům. Všechny
Milán
z Hamru až dokostru, kterou zhotovili modely by měly
láři. být dokončené
dřevěnou
umělečtí truh
do konce školního roku.
ka Krajčíková. Látka, kterou firma Hůl pro prezidenta
vyrobila, ale putovala ještě na
Vyvedeným a dnes už také
Technickou univerzitu v Li- i slavným výrobkem z dílny mladých řemeslníků hamerského
Ředitelka Jitka Francírková učiliště je i hůl pro prezidenta.
představila i další zajímavé Hůl z exotického dřeva bubinpráce žáků školy, kovové go předal prezidentovi republizdobení na zbrani. ky hejtman Ústeckého kraje již
2. února. „Na výrobě se podíleli
žáci oboru umělecký truhlář a řezbář pod dohledem učitele odborného výcviku Jaroslava Smetáka.
Dřevo, ze kterého je hůl vyrobena,
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

ku nám vyrobila zdarma
rma MICROTEX. Poslafirm
nám vzorky a my jsme si
li ná
z nich vybrali,“ dodává Moni-

Monika Krajčíková ukazuje látku
na křeslo, kterou na liberecké
univerzitě ještě „ostaří“.
berci. „Protože by křeslo mělo
vypadat jako používané, potřebovali jsme, aby tomu odpovídal
i vzhled látky. Na textilní fakultě
liberecké univerzity za spolupráce profesora Jakuba Wienera
nám proto vytvořili na materiálu
patinu – látku ‚ostařili‘,“ prozradila ještě Monika Krajčíková.
Replika křesla po výstavě na
EXPO rozhodně ale ve skladu
neskončí. „Máme předběžnou
dohodu, že by křeslo mohlo po
výstavě zůstat u nás. Bude ale
majetkem Ústeckého kraje. My
budeme křeslo používat v rámci
našich prezentací a samozřejmě

pochází až z dalekého Kamerunu.
Barvu má narůžovělou s přechodem do syté burgundské nebo purpurové barvy. A protože se jedná
o hůlku pro prezidenta, je rukojeť
vyřezaná do tvaru českého lva,“
popsala zdařilou práci ředitelka
školy. Nejnáročnější na hůlce
prý byla hlava lva. „Hlava byla
zhotovena na speciální fréze a detaily dodělávané ručně, dlátem.
Prezident si hůl osobně vyzkoušel.
Jsme rádi, že jsme trefili i výšku.
Porovnával ji totiž s holí, kterou
používá, a byla stejné velikosti,“
prozradil ještě Miroslav Findeis.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

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

