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Milí čtenáři
Mostecký primátor Jan Pa-

parega a mezibořský starosta 
Petr Červenka se rozhodli, 
že probudí pražskou vládu 
z letargie. Apatie pražské 
politické garnitury vůči 
zdejšímu regionu a ne-
chuť mu pomáhat vnímá 
zdejší obyvatelstvo čím 
dál víc. Primátor se sta-
rostou svolali do Mostu 
ostatní místní politiky, 
starosty a zástupce všech 
strategických úřadů, aby  
řekli, co náš region po 
Praze chce, aby v něm v budoucnu bylo k žití a ne 
jen k přežívání. Jak za nás všichni sezvaní lobbovali? 
Co se jim nelíbí a co chtějí prosadit? Čtěte hned na 
první straně. „Kdo si hraje, nezlobí.“ Možná právě 
tímto mottem se řídili na mosteckém Aquadromu, 
když dostali nápad, jak zpestřit zdejší pobyt dospě-
lým návštěvníkům. Představte si, že v tamních ba-
zénech teď můžete řádit ve svitu refl ektorů a k tomu 
si vychutnávat mojito. Co nového si na mosteckém 
Aquadromu můžete nově užít, zjistíte pod titulkem 
„Na Aquadromu si vychutnejte večerní plavání s kok-
tejlem mojita.“ Pod mosteckou sociální demokracií 
se otřásla zem. Místní ČSSD už netáhne za jeden pro-
vaz. V dnešním vydání přinášíme informaci o vzniku 
nové buňky vzniknuvší štěpením té původní. V příš-
tím vydání přineseme rozhovor, kde se dozvíte, co 
se v zákulisí strany stalo a jak to s mosteckou ČSSD 
aktuálně vypadá. Milé děti, od září budete muset 
v tramvajích a autobusech pípat. Dopravní podnik 
připravil novinku, díky které hodlá zjistit, kolik dětí se 
přepravuje zadarmo. Novinka má prý navíc výchovný 
efekt, aby školák věděl, že i on má povinnosti. Pokud 
chcete vědět víc, čtete článek: „Školáci mají poslední 
týden v MHD zdarma!“. Doufejme, že tentokrát se 
Mostu vyhne víkendová bouřka, neb zítřejší sobota 
je ve znamení Dne magisra Kelleyho. Kdo tu akci 
zná, jistě si ji ani letos nenechá ujít. A kdo neví, o co 
jde, nechť rozhodně udělá totéž. 

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Děti z mezibořské zákládní školy jsou z nového arboreta nadšené, zvou do něj i ostatní školy.

Na Aquadromu si můžete 

vychutnat večerní plavání 

Mostecký Aquadrom přichystal pro 

dospělé velkou atrakci. Večerní plá-

vání v  bazénu se světelnými efekty 

a k tomu koktejl.
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Miniveletrh cestovního 

ruchu v Mostě

Sedmnáct vystavovatelů nabízelo 

turistické atraktivity Mostečanům na 

pátém miniveletrhu cestovního ruchu 

před mosteckým magistrátem.
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Obyvatelé Hamru se zlobí, 

město na ně prý „kašle“

Obyvatelé Hamru si stěžují na nezá-

jem města o jejich lokalitu. Město se 

ale brání, investice má připravené.
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Černí andělé žhavili tužky

Před mosteckým magistrátem se ko-

nala autogramiáda Černých andělů.
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MOSTECKO – Mostečtí politici a zástupci význam-
ných spolků a sdružení se zlobí na vládní činitele. 
Tvrdí, že kroky vlády, která nedávno schválila no-
velu horního zákona, dělají z tohoto kraje žumpu. 
Obce totiž přijdou o další další peníze z těžby. 
Chtějí proto společně tlačit na vládu, která by 
měla přijet jednat v září do Ústeckého kraje, aby 
splnila, co slibovala. 

Nejdůležitější jsou pro místní region otázky ko-
lem zaměstnanosti a nových pracovních míst, roz-
voje malého a středního podnikání. Nové pobídky 
pro investory, podpora lidských zdrojů a vzdělá-
vání, řešení a rozvoj infrastruktury či zamezení 

rozšiřování vyloučených lokalit. To jsou i hlavní 
úkoly pro Vládu ČR, které by měla pomoci řešit 
Ústeckému kraji, kam přijede v září jednat.  

Tyto a další strategické cíle totiž vyvstaly na 
společné schůzce, kterou inicioval mostecký pri-
mátor Jan Paparega společně s předsedou spolku 
Sdružení obcí Krušných hor Petrem Červenkou. 
K jednání vyzvali zainteresované politiky, zástup-
ce úřadů a sdružení či starosty okolních obcí. Cí-
lem je pro místní stanovit strategii pro region, jak 
získat co nejvíce prostředků, které by umožnily 
důstojný a perspektivní život.   

(Pokračování na straně 4)

Most bije na poplach: 
Z kraje se stává žumpa!   

MEZIBOŘÍ – Krása a vznešenost stromů a kamenů, principy procesů v přírodě, zábava, odpočinek, ale 
i poučení v prostředí plném zeleně a slunce. To je nové a nevšední školní arboretum v mezibořské zá-
kladní škole. 

Svou atmosférou a originalitou výjimečné mís-
to, které má usnadnit výuku dětí na obou stupních 
základní školy, vzniklo z  nápadu učitelek čtvrté 

třídy Kateřiny Peškové a Liběny Vokounové. K pů-
vodní myšlence na arboretum pouze se vzrostlými 
vzácnými stromy se postupně přidávaly další ná-

pady, až má dnes školní arboretum svůj vlastní 
geopark, bylinkárium, zookoutek, recyklárium, 
ekokoutek, odpočinkovou zónu a venkovní třídu. 
Arboretum v areálu základní školy vyšlo na 1 537 
tis. Kč, z toho 1 136 tis. Kč získala škola dotaci od 
ministerstva životního prostředí. 

(Pokračování na straně 6)

Škola otevřela výjimečné arboretum

Poslanec Bronislav Schwarz je známý tím, Poslanec Bronislav Schwarz je známý tím, 
že si nebere servítky. Obzvlášť, když je řeč o že si nebere servítky. Obzvlášť, když je řeč o 
budoucnosti tohoto regionu. Nejinak tomu budoucnosti tohoto regionu. Nejinak tomu 
bylo i při velké debatě ve velké jednací síni  bylo i při velké debatě ve velké jednací síni  
mosteckého magistrátu. Na snímku právě mosteckého magistrátu. Na snímku právě 
diskutuje se starostkou Litvínova. diskutuje se starostkou Litvínova. 
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MOST - Neuvěřitelný elán a vý-
bornou kondici předvedl bě-
hem křtu CD písniček z nové 
pohádky Princezna se zlatou 
hvězdou na čele herec a zpěvák 
Josef Zíma.

 Po představení pohádky 
v Městském divadle v Mostě 
pokřtil nestárnoucí Josef Zíma 
jako hlavní kmotr autorské CD 
zbrusu nových textů a melodií 
autorů Víta Herziny a Tomáše 
Alferiho. CD tak bylo ofi ciálně 

vysláno „do světa“. Josef Zíma 
ve svých úctyhodných třiaosm-
desáti letech „vystřihl“ živě své 
zřejmě nejslavnější pohádkové 
písně, které dojaly snad každé-
ho. Následovala autogramiáda 
ve foyer divadla i se současným 
princem Radovanem v podání 
Michaela Vykuse a princezny 
Lady, kterou představuje L. S. 
Fischerová. Podpisy nebraly 
konce. Všichni aktéři byli doslo-
va v obležení fanoušků.   (bona)

MOST – Při letošních zápisech do mateřských škol se objevil nový fe-
nomén, a to povinné očkování. Děti, které totiž nedoložily od lékaře 
požadované očkování, mateřinky nepřijaly. K  zápisům v  Mostě se 
přišla letos zapsat více než pětistovka dětí. Čtyřicet dětí mostecké 
mateřinky nepřijaly. 

Jedním z  hlavních důvodů, 
proč letos nebyly některé děti do 
školek přijímány, byla skutečnost, 
že neměly povinná očkování. Bez 
nich totiž není možné přijmout 
dítě do kolektivu. Tato novinka 
řadu rodičů v Mostě ale nepříjem-
ně překvapila. „Rodiče musí nyní 
doložit od lékaře potvrzení, zda je 
dítě řádně očkováno,“ potvrdila 
náměstkyně primátora pro oblast 
školství, kulturu a sport Markéta 
Stará. Někteří rodiče si na nové 
nařízení ohledně očkování dětí 
u vedení mateřinek stěžovali 
a nesouhlasili s  ním. „Skutečně 
jsme tuto otázku s rodiči diskuto-
vali. My však nemůžeme obcházet 
pravidla, která jsou daná,“ upo-
zornila náměstkyně. Dalším dů-
vodem, proč nebyly některé děti 
do mateřinek umístěny, byl ten, 
že zákonný zástupce sám zrušil 
žádost o přijetí,  a nebo se děti do-
staly již na jinou mateřskou školu. 

Ze 40 nepřijatých dětí bylo 29 
dětí mladších 3 let. „Děti, které 
během roku dovrší potřebný věk 
a splní stanovená kritéria, mo-
hou do mateřské školy nastoupit 
i v průběhu školního roku,“ ujis-
tila Markéta Stará. V loňském 
roce například nebylo přijato 
123 dětí, z toho 91 do 3 let. Jen 
jedenáct letos nepřijatých dětí 
bylo starších tří let. Počty dětí, 
které nastupují do mateřinek, 
se ale v  poslední době snižují. 

„Počty nepřijatých dětí jsou pod-
statně nižší než v  loňském roce. 
V jesličkách v ulici Malíka máme 
také ještě čtyři volná místa. Je 
skutečně trend, že se spíše budou 
paní ředitelky o děti ‚prát‘,“ je 
přesvědčena náměstkyně Stará. 

K zápisu do mosteckých 
mateřinek pro školní rok 
2015/2016 se dostavilo celkem 
519 dětí, 479 z nich bylo přijato. 
Počty jsou bez započtení dupli-
cit, tedy dětí, které se dostavily 
na více zařízení k zápisu. 

V Mostě vzaly 
mateřské školy i 
děti z okolních obcí

V  mosteckých školkách byla 
k poslednímu květnu roku 2015 
volná kapacita 495 míst. Nej-
více, 360 míst, v  MŠ Lidická. 
Padesát míst v  MŠ Hutnická, 
48 míst v  mateřince Růžová 
a 37 v MŠ A. Sochora. Z města 
Mostu bylo do mateřinek přijato 
500 dětí. „K zápisům se dostavily 
ale i děti z jiných obcí a to v po-
čtu 19, přičemž pouze v  jednom 
případě nebylo toto dítě přijato,“ 
uvedla statistiku náměstkyně 
Stará. Pouze 11 dětí starších 3 let 
mostecké mateřinky z  různých 
důvodů nepřijaly.     

V Litvínově mají 
volno 

I v  Litvínově jsou poslední 
zápisy do mateřinek z  hlediska 
počtu dětí příznivější ohledně 
volných míst. „Z posledního zá-
pisu vyplývá, že máme dvacet 
míst rezervy. Většinou se koneč-
né číslo dozvíme v polovině září. 
Někteří rodiče totiž dávají dítě 
z  jedné mateřské školy do jiné, 
jiní je hlásí do dvou i tří mateř-
ských škol k  zápisu najednou,“ 
tvrdí litvínovská místostarostka 
Erika Sedláčková a dodává: „Ka-
ždoročně je také kolem dvaceti až 
pětadvaceti dětí v  našich mate-
řinkách mimo Litvínov.“

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOSTECKO – Mostečtí školáci jezdí už poslední týden v MHD zdar-
ma. Od září budou muset již při každé jízdě přikládat čipovku ke 
čtecímu zařízení v dopravním prostředku, a navíc zaplatit poplatek 
ve výši dvaceti korun. 

Změnu v odbavování cestu-
jících 6 – 15 let připravuje DO-
PRAVNÍ PODNIK měst Mostu 
a Litvínova, a.s., od začátku 
příštího školního roku, tedy od 
1. září 2015. Týkat se bude ško-
láků – držitelů čipových karet se 
čtyřměsíčním nebo půlročním 
časovým jízdným s trvalým po-
bytem ve městě Most. Tito ces-
tující budou povinni po nástupu 
do vozidla přiložit svou čipovou 
kartu k odbavovacímu zařízení 
k provedení transakce „Nástup“.    

Změnu přepravních podmí-
nek schválili před pár měsíci 

mostečtí radní. „Chceme mít 
přehled, kolik jízd se v  tomto 
režimu realizuje. Dosud nebyly 
takové údaje relevantní,“ zdů-
vodnil nové opatření primátor 
Jan Paparega s  tím, že školáci 
pravidelným přihlašováním 
navíc získají povědomí o po-
vinnostech. Dopravní podnik 
navíc apeluje, aby si tuto novou 
povinnost žáci a studenti zvykli 
a osvojili hned na začátku škol-
ního roku a dbali na ni. Jinak by 
mohli platit pokutu. „Neproká-
že-li se cestující svou platnou či-
povou kartou s časovým jízdným 

a se zaznamenanou transakcí 
Nástup, vystavuje se nebezpečí 
uložení přirážky k jízdnému,“ 
řekl náměstek pro strategii 
a rozvoj mosteckého dopravní-
ho podniku Daniel Dunovský.

Není to ale jediná „méně 
příjemná“ změna, která tuto 
přepravní skupinu čeká. Kromě 
toho budou muset hradit i dva-
cetikorunový manipulační po-
platek, který budou muset uhra-
dit vždy na polovinu školního 
roku. „Manipulační poplatek je 
stanoven za vydání karty. Stej-
ně tak je to i u doprovodu s ko-
čárkem. Jedná se o stejnou výši, 
kterou platí i senioři v rámci zvý-
hodněného jízdného,“ komento-
val změnu mostecký primátor. 
 (sol)

MOST - Část mosteckých sociálních demokratů se oddělila od pů-
vodní mostecké základny a založila vlastní organizaci. 

„Po prohraných komunálních 
volbách jsme někteří rezignovali 
na své stranické funkce a navrhli 
změny v  práci místní organiza-
ce ČSSD, jiní chtěli pokračovat 
v zajetých kolejích a praktikách, 
proto jsme se rozdělili. Tak to je 
a nemá cenu se schovávat za jiné 
důvody,“ říká o vzniku nové or-
ganizace Karel Novotný, zastu-
pitel města Mostu za ČSSD.

Nová organizace s  názvem 
Most 1 již zahájila svou činnost, 
zvolila vedení a získala sou-
hlas centrály ČSSD a registraci. 
Předsedkyní byla zvolena Gab-

riela Nekolová, 36 letá rodačka 
z  Mostu. Nová předsedkyně 
pracuje jako zástupkyně zmoc-
něnce vlády pro Moravskoslez-
ský a Ústecký kraj a na regio-
nální tripartitě Ústeckého kraje. 
V  sedmičlenném výboru jsou 
jak dlouholetí členové sociální 
demokracie, tak nové tváře. Or-
ganizace má nyní 47 členů a dal-
ší žádají o přijetí. Zbytek členů 
původní organizace se o zvo-
lení svého vedení od začátku 
roku pokouší. „I kdyby v Mostě 
do budoucna byly dvě nebo více 
organizací ČSSD, jako je to na-

příklad v Praze, nepovažuji to 
za problém. Sociálně demokra-
tické principy budeme doufám 
respektovat všichni stejné, ale 
v  případě rozdílných názorů na 
některé dílčí kroky, může každá 
z organizací prezentovat svůj ná-
zor, abychom byly čitelnější. Na-
konec to rozhodnou voliči, a to 
je ten pravý princip demokra-
cie,“ komentuje situaci Gabriela 
Nekolová, předsedkyně ČSSD 
Most 1. Ke svému zvolení před-
sedkyní dodává: „Byla jsem pro 
změny, tak musím být ochotná 
se také podílet na jejich realizaci, 
proto jsem nakonec s  nominací 
souhlasila“.

(nov)

ČSSD v Mostě mění tvář

Školáci mají poslední 
týden v MHD zdarma!

Zápisy do školek: Bez očkování 
mateřinky děti nepřijaly

Josef Zíma křtil 
pohádkové CD v divadle

Do mosteckých mateřinek přišlo letos k zápisům přes 500 dětí.  (Ilustrační foto: město Most)Do mosteckých mateřinek přišlo letos k zápisům přes 500 dětí.  (Ilustrační foto: město Most)

Josef Zíma s režisérem Janem Krausem.Josef Zíma s režisérem Janem Krausem.
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22.6. - 24.6.2015
10:00 - 18:00
DPS Velký Šenov

MOST – Mostecký Aquadrom přichystal pro dospělé velkou atrakci. 
Večerní plavání v  bazénech se světelnými efekty a  k tomu koktejl 
zdarma. Romantiku si mohou lidé vychutnat díky fi nančnímu daru 
Vršanské uhelné. Za něj se totiž do bazénů instalovala nová LED – 
diodová světla.   

Večerní plavání při svíčkách 
na mosteckém Aquadromu mo-
hou teď vychutnávat návštěvníci 
díky nově instalovaným LED – 
diodovým světlům v  bazénech 
uvnitř haly. „Večerní plavání 
při svíčkách jsme udělali hlavně 
proto, aby veřejnost mohla vidět 
a užít si nově osvětlené vnitřní 
bazény co nejdříve. ‚Svítíme‘ sice 
i přes den, ale světla mají největ-
ší platnost a efekt za tmy. A ta 
je teď   nejdříve v půl desáté…,“ 
předeslal úřadující šéf Technic-
kých služeb města Mostu Karel 
Mutinský. První večerní plavání 

proběhlo už uplynulý pátek, 12. 
června. „Po prvním večerním 
plavání jsme čekali návštěvnost 
alespoň 150 lidí. Přišlo se jich 
vykoupat ale méně – jen necelá 
polovina. Je pravda, že v televi-
zi byl reprezentační fotbal a na 
Matyldě Dračí lodě. Ohlasy ná-
vštěvníků přímo na Aquadromu 
byly však velmi dobré. Věříme, že 
se tato novinka více ‚rozkřikne‘ 
a bude to tento pátek lepší…,“ 
doufá ředitel. Další večerní pla-
vání mohou totiž zájemci zažít 
už tento pátek 19. června, a to 
od 21.30 až do půlnoci. Plavání 

při svíčkách je spojené i se sau-
nováním. V sauně navíc můžete 
okusit i nedávno zavedené sau-
nové ceremoniály. V ceně vstup-
ného je pro vás navíc připraven 
i koktejl z  mojita. „Vstupné na 
večerní plavání je za zvýhodně-
nou cenu. Akce je určena osobám 
starším 18 let. Speciální vstupné 
na večerní koupání se saunou 
vyjde návštěvníky na 250 Kč. 
Majitelé permanentek či dárko-
vých poukázek mají vstup za 70 
Kč. V ceně vstupného je i mícha-
ný alkoholický nápoj mojito,“ 
vyjmenoval vedoucí provozu 
Aquadromu Miroslav Svoboda. 
Večerní plavání ale mohou vyu-
žít i osoby mladší 18 let. „Mladší 
návštěvníci od 16 let mohou při-
jít na večerní plavání v doprovo-
du svých rodičů nebo dospělých. 

Zaplatí 200 Kč bez nároku na 
alkoholický drink,“ informo-
val dále vedoucí Aquadromu.
Večerní plavání by se mělo na 
Aquadromu provozovat i v příš-
tích měsících. „Uvažovat o opa-
kování samozřejmě budeme, ale 
důležitý je hlavně zájem a ohlasy 
návštěvníků,“ dodal ještě Karel 
Mutinský.

Večerní plavání 
i venku 

Venkovní bazény se zatím 
stále ještě „rozjíždějí“. Ale i zde 
se mohou prý návštěvníci těšit 
na večerní plavání. „Uplynulý 
pátek jsme měli návštěvnost 300 
platících a předminulý týden 
v sobotu už bylo venku přes tisíc 
lidí. Celkem je letos zatím navští-
vilo1 660 návštěvníků, což sa-
mozřejmě není moc, vezmeme-li 
v potaz, že rekordní návštěvnost 
venkovních bazénů za jeden den 
je nějakých 2 500 návštěvníků,“ 
konstatoval Karel Mutinský. Ten 
ale věří, že čas pro rekordní ná-
vštěvnost ještě přijde. I venkov-
ní areál nabízí zajímavé mož-
nosti a večerní plavání si budou 
moci vychutnat návštěvníci 
i zde. „Večerní plavání ve venkov-
ních bazénech děláme každou se-
zónu a budeme i letos. Je ale vel-
mi těžké akci správně načasovat, 
zařídit personál a v předstihu dát 
vědět veřejnosti. Musíme se spo-
lehnout na předpověď počasí a ta 
ne vždycky vyjde,“ doplnil ještě 
ředitel technických služeb.   

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

ÚSTECKÝ KRAJ - V devátém ročníku krajského kola o nejlepšího re-
gulovčíka, soutěži dopravních policistů, vybojoval první místo ve 
velké konkurenci mostecký policista Milan Robovský. O prvenství 
se utkal s 18 dopravními policisty z celého Ústeckého kraje. Soutě-
žící museli zvládnout tři disciplíny, ve kterých je hodnotil tým od-
borníků. 

První částí soutěže byl pí-
semný test z odborných znalostí 
a pravidel silničního provo-
zu. Při praktických zkouškách 
museli policisté obstát v jízdě 
zručnosti a v řízení provozu 
na křižovatce. Zručnost řidiče 

soutěžící prokazovali přesnos-
tí v ovládání vozidla. Poslední 
disciplína probíhala na jedné 
z rušnějších křižovatek v Ústí 
nad Labem. Každý ze soutěží-
cích policistů se po dobu pěti 
minut ujímal řízení křižovatky 

s vypnutou světelnou signali-
zací, kde mimo jiné musel re-
agovat i na rozpaky některých 
z řidičů. „Tato disciplína ukáza-
la, že většina řidičů se s pokyny 
policistů při řízení křižovatky 
setkává zcela výjimečně. Šoféři si 
ve spoustě případů v tu chvíli ne-
věděli rady.  Rozpačitě se chovali 
také mnozí chodci,“ informovala 
krajská policejní mluvčí Alena 
Bartošová.  Vítěznou pozici si 
po nelehkém klání zaslouženě 
vybojoval pprap. Milan Robov-

ský z dopravní policie Most. 
Druhou příčku obsadil jeho 
mostecký kolega prap. František 
Glogovský. Na třetím místě se 
umístil pprap. Vladimír Marča-
nik z dopravní policie Litomě-
řice. Policisté, kteří se umístili 
na prvních dvou pozicích, jsou 
nominováni do  celorepubliko-
vé soutěže regulovčíků, která 
proběhne v září v Jihlavě. Ví-
tězové obdrželi ceny věnované 
Besipem a Krajským úřadem 
Ústeckého kraje.  (sol)

Dealerovi hrozí 
„bůra“

MOST – Kriminalisté vy-
šetřují dealera, který zásoboval 
v Mostě toxikomany pervitinem. 
Mostečan ve věku 27 let čelí obvi-
nění z přečinu nedovolené výro-
by a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. 
„Stíhán je proto, že měl ve více jak 
40 případech osobám z řad toxi-
komanů obstarávat a poté prodá-
vat na různých místech v Mostě za 
fi nanční částky psychotropní látku 
metamfetamin,“ informovala po-
licejní mluvčí Ludmila Světláko-
vá s tím, že muži hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody. Vyšetřován 
je na svobodě.

Nervozita ho 
prozradila

MOST – Hlídka obrnických 
policistů v  rámci silničních 
kontrol v Čepirozích zastavila 
osobní vozidlo značky Opel. 

Jeho řidič byl ale před policisty 
až podezřele nervózní, neklidný 
a zadrhával v řeči. Policisté u něj 
provedli dechovou zkoušku na 
alkohol, která byla negativní. 
„Pozitivně vyšel test na drogy, 
který poukázal na amfetamin. 
Řidič přiznal hlídce také užití 
drogy před několika dny a podro-
bil se lékařskému vyšetření 
a odběrům,“ doplnila policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Po-
licie mu sdělila ve zkráceném 
přípravném řízení podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Z komory zmizelo 
nářadí

MOST - Nepříjemné zjištění 
čekalo jednoho obyvatele pa-
nelového domu na mosteckém 
sídlišti Liščí Vrch. Když si šel 
dopoledne pro nářadí, zjistil, že 
se mu někdo vloupal do bytové 
komory. Lapka přišel v noční 
době a z komory odnesl několik 

vrtaček, rozbrušovačku a další 
nářadí v celkové hodnotě 18 000 
korun. Poškozený věc ohlásil 
mostecké policii, která se přípa-
dem nyní zabývá.

Z balkonu do 
zastavárny

MOST - Několikrát trestaný 
muž čelí opět obvinění z pře-
činu krádeže a porušování do-
movní svobody. Z  vyšetřování 
vyplynulo, že muž vylezl na bal-
kón zvýšeného přízemí panelo-
vého domu, odkud měl odcizit 
tři jízdní kola v hodnotě 5 500 
korun. Kradl i přesto, že byl za 
krádeže potrestán a trest odnětí 
svobody si odpykává i nyní ve 
vězení. Lup zastavil v zastavár-
ně. Poškozená si odcizeného 
dětského kola všimla ve městě 
a poznala ho podle marketů. 
Následně policie šetřením na 
místě zjistila, že kolo má nové-
ho majitele, který si ho zakoupil 
v zastavárně. Policisté kolo za-

jistili a vrátili zpět původnímu 
majiteli.

Krabice od mixéru 
dráždila zloděje  

MOST – Policie v Mostě ob-
vinila z přečinu krádeže vlou-
páním dva recidivisty ve věku 
31 a 28 let z Mostu. Muži měli 
spolu vniknout v květnu do za-
parkované škodovky, ve které 
uviděli krabici od mixéru. Po-
škodili sklo vozidla. Jiný den 
opět v Mostě vykradli stejným 
způsobem vůz značky Opel 
a odcizili autorádio v hodnotě 
3 200 korun. Starší z dvojice má 
na svědomí další dva případy, 
kdy se vloupal ve stejný měsíc 
do vozidla značky Ford a Škoda 
Forman. Z prvního auta nic ne-
odcizil, z druhého odnesl tašku 
s povinnou výbavou. Obvinění 
jsou stíháni na svobodě. Kradli 
i přesto, že v minulosti byli tres-
taní. Starší se vrátil z vězení le-
tos, mladší loňský rok. (sol)

porušené paragrafy

Na Aquadromu si vychutnejte 
večerní plavání s koktejlem mojita

Kancelářské prostory 
k pronájmu

V objektu Most, Bělehradská 360 
nabízíme k pronájmu volnou kancelář 45 m2. 

K dispozici kuchyňka, WC včetně sprchy 
(ženy, muži). Objekt monitorován 

kamerovým systémem, napojen na PCO, 
internet k dispozici, možnost parkování na 

přilehlém velkém parkovišti.

Informace: tel. 602 430 344

Nejlépe řídili křižovatku 
mostečtí dopravní policisté
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MOST - Městská knihovna Litví-
nov hledá aktivní kolegyni nebo 
kolegu na pozici knihovník/kni-
hovnice dospělého oddělení.

Zájemci o práci v litvínov-
ské knihovně si mohou podat 
přihlášku do 24. června do 
12 hodin. Obsazovat se bude 
uvolněné místo v dospělém 
oddělení. Tato pozice obsahuje 
samostatné zajišťování činnosti 
dospělého oddělení, metodic-
kou a obsahovou přípravu lekcí 
informačního vzdělávání pro 
střední školy, vedení klubu pro 

náctileté, přípravu a realiza-
ci volnočasových a kulturních 
programů pro dospělé a mládež 
a vedení kurzů Microsoft  Offi  ce 
pro začátečníky. Uchazeči musí 
mít minimálně úplné střední 
vzdělání zakončené maturitou, 
nejlépe se zaměřením na in-
formační a knihovnické služby, 
pedagogiku volného času či hu-
manitně zaměřené obory. Veš-
keré podrobné informace jsou 
k dispozici na webu knihovny 
www.knihovna-litvinov.cz. Ná-
stup je od 1. 7. (popř. 1. 8.) 2015.

(Dokončení ze strany 1)
Diskuse přítomných se tý-

kala právě konkretizování po-
žadavků na vládu. Týkaly se 
nejožehavějších témat, která 
trápí obyvatele Mostecka, Litví-
novska i celého regionu. V sou-
časné době je stále ještě čas na 
to, připomínkovat stanovené 
priority a doplňovat či navrho-
vat další úkoly, které by se měly 
projednat na dalším společném 
jednání místních samospráv 
na polovinu července. „Nabídl 
jsem, že bychom se všichni měli 
spojit, nejen město Most, ale 
i Litvínov a ostatní menší obce 
Krušných hor a vytvořit společný 
tlak na vládu, která k nám při-
jede v září na zasedání,“ sdělil 
na jednání primátor Paparega. 
Podnětem pro to, aby dali míst-
ní představitelé a zástupci lidu 
hlavy dohromady, bylo i přijetí 
novely horního zákona v po-
době, kdy dále odebere obcím 
a celému regionu peníze z těžby. 
A také nesplnění slibu o zřízení 
fondu pro propouštěné horníky. 
„Na Mostecku máme problém se 
zaměstnaností a s tím, že daňová 
výtěžnost v  letošním roce klesá. 
Přichází k nám málo peněz, a to 
nejen do obcí, ale do celého re-

gionu. Proto je nezbytné zahájit 
dialog mezi sebou, abychom se 
shodli na prioritách, které bude-
me společným úsilím požadovat 
splnit na naší vládě. Je nutné 
vytvořit společný a jednotný 
tlak,“ přiblížil primátor smysl 
schůzky, která se konala ve velké 
zasedací místnosti mosteckého 
magistrátu.

Co k požadavkům 
na vládu dále 
zaznělo:

Předseda spolku obcí Kruš-
ných hor Petr Červenka pod-
trhl otázku vyloučených lokalit. 
„Vyloučené lokality zasahují 
nejen Most a Litvínov, ale šíří se 
dál. Kriminalita se rapidně zve-
dá. Nájezdy existují už i v  Me-
ziboří. Vzniká tak problém, na 
který obyvatelé poukazují a my 
to tak nemůžeme jednoduše 
nechat. Máme individuální pro-
blémy v jednotlivých lokalitách, 
ale také problémy, které nás spo-
jují, a chceme, aby to na Ústecku 
vypadalo jinak.“ 

Poslanec a radní města 
Lomu Bronislav Schwarz na-
vrhoval v  otázce zaměstnanosti 
znovu zavést veřejnou službu. 

„Byla to důležitá věc a vracela 
některým lidem pracovní ná-
vyky,“ navrhoval poslanec. Za 
zvážení by podle něj stálo i opě-
tovné zřízení vojenského útvaru 
na Mostecku. „Jedna z věcí, kte-
rou by bylo dobré řešit z pohle-
du bezpečnosti a kvůli blízkosti 
státních hranic, je vrátit sem zpět 
vojenský útvar. Nehledě na to, že 
to také přinese další pracovní 
místa,“ navrhoval konkrétní va-
rianty Bronislav Schwarz.  

Starostka Litvínova Kami-
la Bláhová apelovala tlačit na 
vládu, aby se zvýšily úhrady za 
vydobytý nerost a také možnost 
zřízení sociálního fondu, do 
něhož by tyto peníze plynuly 
a rozdělovaly by se těm, kteří by 
například přišli o práci. „Apeluji 
jako zástupce Litvínova, aby se 
znovu otevřela otázka zvýšení 
úhrad vydobytého nerostu, ni-
koliv pouze poměry obec - stát, 
ale násobky tohoto poměru.“

„Vláda schválila tzv. Globální 
plán revitalizace, který stano-
vil základní priority a projekty. 
I přesto, že proběhla již třetí 
aktualizace tohoto plánu, stá-
le jsou tu projekty, které byly 
přislíbeny a pořád se nic nedě-
je,“ zdůraznila předsedkyně 

Hospodářské a sociální rady 
Mostecka Helena Veverková. 
Ta mimo jiné připomněla, že 
k  dočerpání na projekty zůstá-
vá v  balíčku zhruba dvě a půl 
miliardy korun. „Je potřeba 
tohoto zůstatku rychle využít, 
panuje totiž obava, aby nepro-
šla stavební povolení na některé 
projekty. Týká se to například 
řešení dopravní infrastruktury. 
Slíbená je komunikace Most – 
Mariánské Radčice. Konečně se 
pohnulo kupředu přemostění 
přes Velemyšleves. Je nezbytné 
řešit i komunikaci I/27, k níž se 
připravuje dohadovací řízení,“ 
vyjmenovala Helena Veverko-
vá.    

„Kromě nosných témat, jaký-
mi jsou nezaměstnanost, pod-
pora podnikání a vzdělanost je 
také potřeba, aby pokračovala 
rekultivace z  15 vládních eko-
miliard. Vláda by nám měla 
popustit fi nanční prostředky, 
které nám zabavila. Máme tady 
projekty, na kterých můžeme 
participovat všichni. Je to napří-
klad Jezero Most. Infrastruktu-
ra a sítě v  okolí a další věci…“ 
navrhoval primátor Jan Papa-
rega.  

 (sol)

Litvínovská knihovna 
přijme pracovníka

Most bije na poplach: 
Z kraje se stává žumpa!  

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY VYHLAŠUJE 

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Letošního ročníku se můžete zúčastnit ve dvou kategoriích 
Hobby a Profi . Záměrem soutěže je nechat prostor fotogra-
fům, aby zachytili Krušné hory v těch nejzajímavějších podo-
bách v každém ročním období.

HOBBY - Fotografi e geografi cky pocházející z území 
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu JPG, 
TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 Mpix / 1 700x2 300.

PROFI - Fotografi e geografi cky pocházející  z území 
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu 
JPG, TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 000×2 400 pi-
xelů optimálně pak 7 400 x 4 500 pixelů.

Požadavky na soutěžní fotografi e: do soutěže budou zařazeny 
pouze fotografi e splňující níže uvedené podmínky. Orientace 
fotografi í musí být na šířku. Každý účastník má právo zaslat do 
soutěže maximálně 5 snímků. Povinnou součástí přihlášené 
fotografi e je průvodní informace, která musí obsahovat ná-
zev kategorie (hobby/profi ), jméno autora a jeho e-mailovou 
adresu, telefonní číslo, název a krátký popis fotografi e.  Své 
fotografi e musí soutěžící zaslat od 1. 6. 2015 do 30. 8. 2015 na 
emailovou adresu: reditel@krusne-hory.org

Více informací a podrobný popis pravidel soutěže 

najdete na stránkách www.krusne-hory.org

MOST – Kam na výlet, prodloužený víkend či dovolenou si mohli 
Mostečané vybrat na tradičním miniveletrhu cestovního ruchu. Ko-
nal se už popáté a i tentokrát bylo na co koukat. Na miniveletrhu se 
sešlo sedmnáct vystavovatelů nejen z regionu.

Na miniveletrhu cestovního 
ruchu lákali na turistické cíle 
destinační agentury Ústeckého 
kraje, města i poskytovatelé slu-
žeb v oblasti turistického ruchu. 
„Do Mostu přijely prezentovat své 
nabídky a služby například Švest-
ková dráha, Středočesko sobě, 
Off rouadsafari, Štola Mikulov, 
okolní města a destinační agen-
tury. Vystavovatelé mají dobrou 
zkušenost s  předchozími ročníky 
a už se nám sami hlásí. Neměli 
jsme žádný problém miniveletrh 

naplnit,“ říká vedoucí oddělení 
vnějších vztahů Alena Sedláč-
ková.  Poprvé se vystavovatelé 
v oblasti turistického ruchu sešli 
v  Mostě v  roce 2011 na nultém 
ročníku. Za pět let už z původně 
jednorázové akce vznikla příjem-
ná tradice. V letošním roce se mi-
niveletrh vrátil z 1. náměstí pod 
ochoz budovy magistrátu. „Jsem 
ráda, že vystavovatelé v  oblasti 
cestovního ruchu mají o minive-
letrh v  Mostě zájem. Snažíme se 
jim představit Mostecko jako lo-

kalitu se zajímavými a turisticky 
atraktivními místy, která stojí za 
to vidět, a že Mostecko není jen 

průmyslem zničená oblast, jak se 
nás snaží někteří vykreslit,“ doda-
la Alena Sedláčková.  (pur) 

Miniveletrh cestovního ruchu 
Přijelo sedmnáct vystavovatelů

„Vláda by nám měla po-
pustit fi nanční prostřed-
ky, které nám zabavila.“ 
 Primátor Jan Paparega

S nabídkou atraktivit Krušných hor S nabídkou atraktivit Krušných hor 
a podhůří přijela na miniveletrh i a podhůří přijela na miniveletrh i 
Destinační agentura Krušné hory.Destinační agentura Krušné hory.

Lidé měli zájem o propagační Lidé měli zájem o propagační 
materiály i mapy.materiály i mapy.
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Jeho mrtvá láska

Zatáhl závěsy a zhasl světlo 
v  místnosti. Opatrně vyhlédl 
do tmy před domem. Už ho 
zase pozorují. Neustále byl ve 
střehu. Ten chlap od vedle, co si 
hraje na solidního tatíka s pej-
skem na vodítku, pokradmu 
pokukoval po jeho oknech. 
Dobře věděl, o co jde. Ten muž 
ho sledoval. Psa 
měl jen proto, aby 
mohl několikrát 
za den nenápad-
ně obcházet dům 
a předstírat, že ho 
venčí. Zatím mu 
šlo jen o to, aby 
ho měl pod kon-
trolou. Někdy ho 
v  noci slyšel za 
dveřmi svého bytu. 
Slyšel, jak dýchá, 
jak přikládá ucho ke dveřím. 
Když se podíval do kukátka, 
byla na chodbě tma. Pak mu 
ten chlap dokonce zavolal. Ne-
představil se, on ale dobře vě-
děl, kdo mu volá. Řekl mu, že 
zaplatí za to, co udělal v mládí 
a že zemře. Tenkrát šel na po-
licii. Všechno jim řekl. Nebylo 
mu to ale nic platné. Neměl 
žádný důkaz. Do jeho domu 
přišel policista, promluvil se 
sousedem a zase odešel. Když 
se šel zeptat, co bude na jeho 
ochranu policie dělat, dostalo 
se mu ujištění, že mu nic nehro-
zí. Muž v sousedství, o kterém 
věděl, že ho chce zabít, policisty 
přesvědčil, že ho vůbec nezná. 
Prý neškodný, slušný člověk. 
A doporučení, aby se se svými 
pocity svěřil lékaři. Bylo jasné, 
že ho mají za blázna. Že se sta-
ne jen to, co sám udělá. Rozho-
dl se, že si sežene zbraň. Bylo 
jen otázkou času, kdy si pro něj 
ten chlap přijde. Také se mohl 
odstěhovat, ale byl si jistý, že by 
ho brzy našel. Pak mu znovu 
zavolal. Řekl mu, ať počítá zby-
tek svého života na dny. V noci 
se budil strachy. Tiše se plížil 
bytem za zataženými závěsy. 
Ven chodil, jen když musel. Už 
nikomu nevěřil. Nikomu dal-
šímu se nesvěřil. Často seděl 
v  pokoji za zataženými závěsy 
a svíral v  rukou zbraň, kterou 
si pořídil už dávno a napjatě 
poslouchal. Najednou toho měl 
dost. Zase viděl toho chlapa 
chodit se psem kolem domu 
a uvědomil si, že už se nechce 
schovávat a bát. Třeba mají 
policisté pravdu. Třeba se mu 
to všechno jenom zdá. Třeba 
mu nikdo nevolal a nikdo ho 
nesleduje. Rozhodl se, že bude 
žít normálním životem. Pro 
svůj klid se odstěhuje, najde si 
práci a pustí myšlenky na cizí-
ho muže z hlavy. Ten večer ko-
nečně usnul klidným spánkem. 
Probudil se náhle, ve tmě ještě 
jakoby dozníval dívčí křik. Asi 
se mu něco zdálo. Pak si ale 
uvědomil, co ho probudilo ze 
spánku. Vzpomínka na jednu 
dívku. Před patnácti lety ji znal. 
Chodili tenkrát ještě do školy. 
Ona se mu líbila, on jí ne. Na 
školním večírku se opil, počkal 
si na ni v  parku a znásilnil ji. 
Ten křik, co ho vzbudil, byl její. 
Druhý den tenkrát vystřízlivěl 
a uvědomil si, co udělal. Klepal 
se strachy a čekal, kdy si pro 
něj přijde policie. Nepřišla. Ta 
holka nikomu nic neřekla, ale 
do školy se už nevrátila. Chtěl 
se jí omluvit, odprosit ji, ale už 
se s ní nesetkal. Časem ji pustil 
z hlavy. Teď se mu do ní vrátila. 
Mluvil snad ten chlap o téhle 
kapitole jeho života? Seděl na 
posteli a přemýšlel. Určitě je to 
její bratr. Měla přeci bratra. Byl 
o málo starší než oni. Teď se mu 
zdálo, že ho poznal. Určitě to 

mohl být on. Roky lidi mění, ale 
podoba tam byla. Hned ráno 
sedl k  telefonu a začal obvolá-
vat bývalé spolužáky. Tenkrát 
se na ni bál ptát. Teď, po letech, 
už měl strach jen z  toho chla-
pa. Po několika telefonátech se 
dozvěděl, co chtěl. Jedna spolu-

žačka o ní věděla. 
Ta holka tenkrát 
přestala chodit do 
školy. Byla těhotná 
a nikomu neřekla 
s kým. Rodiče na ni 
tenkrát byli strašně 
naštvaní. Ona ale 
neřekla nic. Ani 
své nejlepší kama-
rádce. Narodilo se 
jí maličké nemoc-
né dítě. Po něko-

lika letech dítě zemřelo. Ona 
to neunesla a před několika 
měsíci se zabila. Bylo to jasné. 
Ten chlap je její bratr a chce 
pomstít smrt své sestry. Musí 
jednat. Policie mu nepomůže. 
Musí být rychlejší. Rozhodl se, 
že toho zabijáka předběhne. 
Půjde a zastřelí ho. Počkal si 
na něj v  podzemních garážích 
jejich domu. Muž prošel kolem 
něj, dělal, že ho nezná, že si ho 
nevšímá. Jen pokývl hlavou na 
pozdrav a soustředěně hleděl 
na mobilní telefon ve své ruce. 
Nechal ho projít, pak udělal 
krok za ním. Natáhl ruku se 
zbraní a z blízkosti střelil muže 
do zátylku. Celý se třásl, byl 
zděšený z  toho, co udělal. Ne-
měl ale jinou možnost. Nikdo 
jiný by ho neochránil. Zahodil 
zbraň do odpadkového koše. 
Už ji nebude potřebovat. Stej-
ně, jako tenkrát, i nyní čekal, 
až si pro něj přijde policie. Se-
děl ve svém bytě a poslouchal 
ruch v  domě a kolem domu. 
Pak někdo zazvonil. Policista 
za dveřmi se jen ptal, zda si 
něčeho nevšiml, někoho cizího 
v  domě, něčeho podezřelého. 
Ne, ne a ne a zavřel dveře. Na 
čas měl ještě klid. Nakonec si 
spojení s  ním a s  tím mrtvým 
najdou. Snad pochopí, proč to 
musel udělat. Najednou mu za-
zvonil telefon. Ozval se mužský 
hlas. Vysmíval se mu, smál se 
jeho strachu. Řekl mu, že ze-
mře. S  hrůzou si uvědomil, že 
zřejmě zastřelil někoho jiného. 
Spletl se. Na těle mu vyrazil 
studený pot. Byl strachy ochro-
mený. Otevřel dveře bytu. Sešel 
před dům a prvnímu policis-
tovi, na kterého narazil, se při-
znal. Seděl ve vyšetřovací míst-
nosti a vyprávěl kriminalistovi 
proti sobě, jak ho ten cizí muž 
pronásleduje. Volá mu a vyhro-
žuje. Měl strach o život, musel 
se bránit. Muž proti němu se na 
něj díval s  pochybností. Bylo 
jasné, že mu nevěří. Vyzval 
ho tedy, ať vezme jeho telefon 
a zavolá na poslední číslo, ze 
kterého mu volal ten chlap. 
Bylo to krátce před tím, než se 
policii přiznal. Kriminalista se 
na něj dál díval, v  jeho očích 
už nebyla pochybnost. Snad 
lítost. Řekl mu, že jeho telefon 
prověřili. Nikdo mu nevolal, už 
několik týdnů byl jeho telefon 
odpojený, protože neplatil účet. 
Nechápal, co ten muž říká. 
Nemohl mít odpojený telefon, 
mluvil přeci den před tím se 
spolužáky. S  kamarádkou té 
dívky. Vyprávěla mu o tom, jak 
zemřela. Pak si uvědomil, co 
se děje. Ten kriminalista lže. 
Chce, aby si myslel, že se zbláz-
nil. Už nic nesmí říct. Ostražitě 
se rozhlédl a trochu se na židli 
přikrčil. Třeba je i ve spojení 
s tím chlapem, co ho už týdny 
sleduje.  (pur)

SOUDNIČKA

HAMR – Obyvatelé Hamru si stěžují na nezájem města o jejich loka-
litu. Chtějí nová parkovací místa a rekonstrukci komunikací přímo u 
obytných domů. Před časem prý dokonce sepsali petici, ale město 
zůstalo k jejich žádostem hluché. 

Město se o nás nestará, zní od 
rozhořčených obyvatel Hamru. 
„Už před čtyřmi lety jsme žáda-
li město peticí o nová parkovací 
místa. V  Hamerské ulici není 
možné zaparkovat, lidé si staví 
auta, kde můžou a pak za to do-
stávají pokuty. Když se postaví-
me před vlastním domem, přije-
de policie a auto odtáhne. V celé 
lokalitě je to ale s  parkováním 
zoufalé. Žijeme tu samí slušní 
lidé, platíme nájem i energie, ni-
kdo nic nedluží, ale o parkoviště 
město prosíme marně už několik 

let. Hned kousek od Hamru v Ja-
nově se ale investuje do komuni-
kací, parkovišť a chodníků před 
zazděnými domy. Chápeme, že 
město na tyto investice čerpá 
dotaci. Jak k  tomu ale přijdeme 
my, slušní lidé, z  jiné části měs-
ta?“ ptají se Alena Svobodová 
a Venuše Matisová, které před 
časem petici v  Hamerské ulici 
iniciovaly. Podle nich město 
na Hamerskou ulici v  Hamru 
zapomíná nejen s  investicemi. 
„Nelíbí se nám ani, jak Tech-
nické služby Litvínov přistupují 

k údržbě zeleně v této části Ha-
mru. Posekaná tráva leží na mís-
tě, hnije a smrdí. Náletové keře 
nikdo neodstraňuje. Když jsme 
prosili zaměstnance technických 
služeb, aby nám keře odstranili, 
nikdo se s  námi nebavil,“ stě-
žuje si Alena Svobodová. „Na 
úřad chodíme často. Ptáme se, 
co bude s parkováním, stěžujeme 
si na údržby zeleně. A jejich od-
pověď? Kupte si pozemky kolem 
domu a udělejte si tam parkova-
cí místa, starejte se o zeleň, jako 
to udělali lidé v  jiných částech 
Litvínova. S tím nemůžeme sou-
hlasit. Proč někde to jde a my se 
máme starat na vlastní náklady? 
Proč by si měli majitelé bytů ku-
povat zázemí za domem, když 

je to břeh, se kterým se nedá nic 
dělat? V Janově se město postará, 
my si ale máme poradit sami,“ 
nesouhlasí s  návrhem odkupo-
vat pozemky kolem domu obě 
ženy. Problém ale není pouze 
v přístupu města. Ani obyvate-
lé jednoho bloku v  Hamerské 
ulici nejsou jednotní v  tom, co 
vlastně chtějí. Někteří by byli 
ochotni zázemí za domy kou-
pit a starat se o ně, ostatní s tím 
nesouhlasí. Na jednom se ale 
shodnou asi všichni. V  Hamru 
chybí parkovací místa a komu-
nikace by zasloužily zásadní 
rekonstrukci. Uvědomuje si to 
i město, které plánuje v této lo-
kalitě investice. „Město se touto 
lokalitou zabývá.  Je už napří-
klad opravená hlavní komuni-
kace Hamerská  a vedlejší  část 
Hamru je už také komplet po 
rekonstrukci, rovněž bylo zříze-
né malé dětské hřiště na podnět 
občanů. Dále je aktuálně zada-
ná studie na posouzení zjedno-
směrnění ulice Hamerské, kde by 
mohlo být zřízeno za minimální 
náklady minimálně 35 parkova-
cích míst, která budou ve vhodné 
dochozí vzdálenosti pro horní 
i spodní část okrsku. Vytipovaná 
místa pro parkoviště by byla bo-
hužel na úkor prostorů bývalých 
dětských hřišť a zeleně, což město 
pečlivě zvažuje, neboť toto také 
nemívá vždy kladnou odezvu. 
V návrhu investičního plánu 
2015 – 2019  jsou také parkovací 
místa v této lokalitě zahrnuta. 
Konkrétně jedna  nová plocha 
a rekonstrukce a zkapacitnění 
parkoviště u panelových domů.  
Dále se bude jednat o investice 
v rámci školy v rámci dotačních 
programů,“ uvedla vedoucí od-
boru investic a strategického 
rozvoje Hana Nováková.  (pur)

LITVINOV - Litvínovští úředníci se zaměřili na cizince kvůli placení 
poplatků za odpad. Úřad jim rozeslal složenky do schránek, a to 
dokonce dříve, než si tito lidé splní ohlašovací povinnost. 

„Vzhledem k tomu, že základ-
ní registry ve vztahu k cizincům 
nejsou dosud pro nás funkční, 
abychom je mohli při vymá-
hání poplatků využívat, získali 

jsme seznamy osob, které jsou 
evidovány na ministerstvu vnit-
ra, s trvalým nebo přechodným 
pobytem u nás. I tito lidé od nás 
dostali složenky a spousta z nich 

začala platit. Je to fér vůči ob-
čanům Litvínova,“ informova-
la vedoucí fi nančního odboru 
Městského úřadu v Litvínově 
Jana Lanková. Ta mimo jiné 
připustila i fakt, že spousta ci-
zinců má v Litvínově pouze na-
hlášený pobyt. Na místě se ale 
fyzicky nezdržuje.  

Složenky neobdrží pouze ti, 
kteří mají pobyt hlášený na měst-
ském úřadě. „Těm, kteří mají po-
byt na náměstí Míru, složenky ne-
posíláme. Spíše detektivní činností 
se snažíme zjistit na tyto občany 
kontakt nebo nějaké spojení a slo-
ženku jim předat,“ doplnila ještě 
Jana Lanková.  (sol)

Úřad rozeslal složenky i pro cizince 

Obyvatelé Hamru se zlobí na město!
Prý na ně „kašle“

Na nezájem města si stěžují Na nezájem města si stěžují 
obyvatelé Hamerské ulice.obyvatelé Hamerské ulice.
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LITVÍNOV – Chroničtí nevraceči, lidé, kteří si nechávají vypůjčené 
knihy a nevrací je, mají už v  Litvínově smůlu. Ředitelka knihovny 
Marcela Gűttnerová se rozhodla udělat jejich praktikám rázný ko-
nec. Na nevraceče poslala advokáty a ignorování upomínek tak 
může skončit až exekucí.

Někteří lidé mají vypůjčené 
knihy z  knihovny doma až ně-
kolik let. Nereagují na upomín-
ky, ignorují výzvy k  navrácení. 
Dokonce je k  vracení knih ne-
přiměje ani amnestie, kterou 
knihovna dvakrát za rok vyhlá-
sí, a během které se mohou kni-
hy vracet bez dalších fi nančních 
postihů. „Takových čtenářů, 
kteří mají dlouhodobě půjčené 
knihy a nereagují na naše upo-
mínky, je kolem čtyřiceti ročně. 
Někteří mají doma drahé knihy, 
encyklopedie a atlasy. Škoda pak 
dosahuje až pěti tisíc korun,“ 
zlobí se ředitelka knihovny. Na 
nevraceče si proto zjednala ad-
vokátní kancelář, která jí má 
pomoci dostat ztracené knihy 
zpět do knihovny. „My posílá-
me čtenářům čtyři upomínky za 
rok. Teď jim nově pošle upomín-
ku i právník. Snad to bude mít 

větší váhu. Nevracení knih by 
totiž mohlo skončit exekucí, což 
si čtenáři často neuvědomují. Jde 
přeci jen o větší částky,“ doplnila 
ředitelka knihovny. Ta některé 
čtenáře podezírá, že knihy ne-
vrací záměrně a možná je i pro-
dávají. „Nemůžeme samozřejmě 
nic takového tvrdit s jistotou, ale 
tato myšlenka se nabízí. Když si 
čtenář půjčí hned několik dra-
hých encyklopedií naráz, každou 
z úplně jiného oboru a nevrací je, 
pak si něco takového myslet mů-
žeme,“ připouští Marcela Gűtt-
nerová. První exekuce už někte-
rým neukázněným čtenářům 
přistály ve schránkách. Změna 
v  placení upomínek čeká na 
čtenáře litvínovské knihovny 
také se zavedením nového kni-
hovnického systému KOHA. 
„Za každý den prodlení a jednu 
knihu zaplatí zapomnětlivý čte-

nář jednu korunu. Pro někoho to 
může být lacinější, když se s vra-
cením zpozdí třeba jen o několik 
dnů. Při větším počtu půjčených 
knih a delší době zpoždění se to 
ale čtenářům prodraží,“ říká 
dále ředitelka knihovny. Litví-
novská knihovna je teprve třetí 
knihovnou v celé republice, kte-
rá na nový knihovnický systém 
přechází. „Budeme prošlapávat 

cestu ostatním knihovnám. Sys-
tém KOHA je změnou především 
pro knihovníky, veřejnost ji až 
tak nezaznamená. Pro knihovnu 
v  Litvínově ale znamená další 
výrazný posun vpřed, protože jde 
o otevřený systém, který si budou 
knihovny vyvíjet pro své potřeby 
samy a nebudou tak závislé na 
komerčních fi rmách,“ doplnila 
ředitelka knihovny.  (pur)

LITVÍNOV – Sháníte historické údaje nebo chcete jen zalistovat 
v kronice města Litvínova a vidět ji v originále na vlastní oči? Máte 
možnost na městském úřadě u kronikáře Václava Novotného. Stačí 
jen domluvit si schůzku. Veřejnost může listovat kronikou i na in-
ternetu. 

Od roku 2004 vede kroniku 
města Litvínova Václav Novot-
ný. Zápisy jsou dány zákonem 
O kronikách obcí. Kronika měs-
ta Litvínova za rok 2014 obsa-
huje 225 stran, včetně 137 sním-
ků. Byla psána chronologicky 
podle měsíců, které jsou členěny 
do devíti tematických kapitol. 

Ke kronice jsou vedeny pří-

lohové části doplňující zázna-
my podle kalendářních měsíců. 
V nich jsou archivovány novi-
nové výstřižky, plakáty, nosi-
če a další doplňující materiály 
vztahující se k příslušné zprávě 
kroniky.

„Litvínovský kronikář nejen-
že vede kroniku, ale publikuje 
články o historii města v různých 

periodikách, pomáhá s  historií 
města a okolí především žákům 
a studentům středních a vyso-
kých škol i dalším zájemcům 
z řad veřejnosti,“ podotýká Mar-
gita Kučerová z litvínovské rad-
nice. Kronika města je přístupná 
všem zájemcům i na internetu 
- na webových stránkách měs-
ta. „V  současné době se kroniky 
přepisují do elektronické podoby 
a nejsou ještě všechny přepsané. 
To, co na internetu není možné 
zhlédnout a co tam lidé nena-
jdou, je dostupné u pana kroni-
káře,“ upozorňuje dále Margita 

Kučerová. Ta případným zájem-
cům radí, pokud si potřebují 
zjistit údaje z kroniky či prolis-
tovat kroniku fyzicky, je nejlepší 
navštívit kronikáře během pra-
covního týdne v  dopoledních 
hodinách a sjednat schůzku 
předem. „Kronika je přístupná 
většinou během dopoledne, pro-
tože pan kronikář pracuje na půl 
úvazku a je lepší se s  ním vždy 
předem dohodnout. V  odpoled-
ním čase chodí po městě a sbírá 
informace,“ doplnila ještě Mar-
gita Kučerová.  (sol)

LITVÍNOV – Litvínovská radnice nechala zmapovat budovy základ-
ních a mateřských škol ve městě. Z prohlídek budov vyplynulo, že 
řada z nich bude potřebovat výrazné investice do obnovy majetku. 
Problémy jsou zejména s hydroizolacemi. 

Odbor investic a majetku lit-
vínovského městského úřadu 
provedl důkladnou revizi sta-
vu příspěvkových organizací 
města Litvínov, včetně městské 
knihovny a dalšího majetku, 

a sestavil plán obnovy majetku 
na rok 2015. Jak vedení města 
ale přiznalo, největší problé-
my má řada školských zařízení 
právě s  vodou a jejími průsa-
ky. „U velké části jsou potřebné 

opravy investičně velmi náročné 
a investice nejsou vidět. Jedná se 
o problémy s  hydroizolací, což 
souvisí i s polohou našeho města 
pod Krušnými horami.  Problémy 
s vodou jsou na všech školách, ať 
se jedná o částečné průsaky stěn 
nebo rovnou celých pavilonů,“ 
konstatovala místostarostka Lit-
vínova Erika Sedláčková. Pro-
blémy s vodou má dokonce i ne-

dávno rekonstruovaná budova 
městské knihovny a zatékání do 
objektu se tu bude muset řešit 
znova. „I přesto, že je knihovna 
po rekonstrukci, starší část budo-
vy – tedy část bývalých jeslí, která 
nebyla odizolována tak jako no-
vější část, má problémy s vlhkostí 
vody. Jde zrovna o suterén, kde 
jsou uskladněné knihy. Je pro-
to nasnadě, aby se to opravilo,“ 
upozornila Erika Sedláčková.  
Další práce, které bude muset 
město řešit v rámci obnovy své-
ho majetku, jsou opravy střech 
objektů, nebo také záležitosti 
spojené s  hygienou, přiroze-
ným odvětráváním a podobně. 
„Máme před sebou nový plán, 
jak budeme postupovat. Chceme 
změnit systém za jiný, než kte-
rý byl doposud. Nebudeme při 
opravách plnit jen požadavky 
hygieniků a havárie, ale budeme 
realizovat systém oprav na delší 
dobu, alespoň pěti let a vneseme 
do oprav větší systém,“ sdělila 
ještě místostarostka.   

Rozpočet na opravy objektů 
základních a mateřských škol 
a nebytového fondu byl pro rok 
2015 schválen ve výši 1,8 mil. 
Kč. První etapa obnovy zahr-
nuje školská zařízení v majetku 
města Litvínova. Odbor naklá-
dání s  majetkem zvolí takový 
postup čerpání fi nancí, aby za-
jistil opravy podle priorit a zá-
roveň zabezpečil případné řeše-
ní havarijních situací do konce 
roku 2015.  (sol) 

Kroniku můžete prolistovat 
i na internetu

Knihovna upletla bič na lajdáky

Budovy škol i školek bojují s vodou

CHVALETICE - První červencový 
den se pod názvem Energy tour 
v  Elektrárně Chvaletice nově 
rozběhnou odborné exkurze 
pro širokou veřejnost. Společ-
nost k jejich organizaci využije 
nový rezervační elektronický 
systém. Exkurze budou zdar-
ma. 

Velký zájem o exkurze v elek-
trárně potvrdil i víkendový Den 
otevřených dveří, kdy do Elek-
trárny Chvaletice přišlo 400 
návštěvníků.  Vedení společ-
nosti se už před časem rozhodlo 
nabídku prohlídek rozšířit ne-
jen pro školy, ale i pro všechny 
zájemce o technologii výroby 
elektrické energie a tepla včet-
ně vykládky uhlí a rekultivace 
krajiny.  

Na vypsané termíny prohlídek 
se zájemci musejí předem při-
hlásit přes rezervační systém na 
www.energytour.cz. Stačí zaregis-
trovat požadovaný počet míst na 
vybraný termín a pak v tento den 
přijít v  10 hod na recepci Elek-
trárny Chvaletice, kde si skupinu 
převezme průvodce. Prohlídky 
jsou povoleny dětem od 6 let a tr-
vají zhruba 2 hodiny. Na exkurzi 
je nutné mít vhodné oblečení 
a pevnou obuv. Exkurze probíhají 
v areálu elektrárny, kde je zapo-
třebí dodržovat bezpečnostní po-
kyny průvodce. Školy se i nadále 
budou hlásit přes koordinátora 
exkurzí mimo rezervační systém.

Termíny exkurzí: 1. 7., 11. 7., 
22. 7., 29. 7., 8. 8., 19. 8., 29. 8. 
2015. (nov)

MOSTECKO - Nový informační 
zdroj www.limity.cz zřídila Se-
verní energetická v souvislosti 
s diskuzí o pokračování těžby 
na Mostecku a budoucnosti re-
gionu.  

„Nástroj  se hodí zejména 
v okamžiku, kdy narazíte na 
jednostranné tvrzení, které není 
podložené důvěryhodnou auto-
ritou. Limity.cz  taková tvrzení 
zachytává a na základě  pečlivé 
argumentace  uvádí na pravou 
míru.  Vychází přitom  důsled-
ně z důvěryhodných zdrojů: 
ČHMÚ, MPO, MŽP, ČSÚ, 
Magistrát města Mostu, Ma-

gistrát  Ústeckého kraje, Český 
báňský úřad, Výzkumný ústav 
pro hnědé uhlí, ČZÚ, VŠCHT 
a další,“ informoval Petr Dušek 
ze společnosti TALK.

Tvrzení a argumenty  budou 
rozděleny do následujících  ka-
tegorií: 

Je uhlí potřeba?
Horní Jiřetín
Zaměstnanost v regionu 
Životní prostředí
Web v aktuální podobě zahr-

nuje již přes 50 položek, a vy-
vrací tak většinu mýtů, které se 
o problematice šíří.

(nov)

www.limity.cz

Energy tour spuštěna

Město nechalo zmapovat budovy základních Město nechalo zmapovat budovy základních 
a mateřských škol kvůli opravám. Pro letošní a mateřských škol kvůli opravám. Pro letošní 
rok na ně schválilo necelé dva miliony korun.rok na ně schválilo necelé dva miliony korun.

Škola otevřela 
výjimečné arboretum

(Dokončení ze strany 1)
Vytvořit a hlavně zrealizovat 

projekt nebylo jednoduché. Tým 
lidí, kteří se na vytváření škol-
ního arboreta podíleli, si proto 
vysloužil ocenění a pochvalu 
od náměstka minstra životního 
prostředí Jana Landy, který byl 
slavnostnímu otevření arboreta 
přítomen. Slova chvály zazněla 
také z úst starosty Meziboří Pet-
ra Červenky. „Jsem velice rád, 
že má Meziboří zase něco pěk-
ného a výjimečného,“ prohlásil 
starosta a zároveň nezapomněl 
náměstkovi ministra připo-
menout, že Meziboří a vůbec 
všechna města na zkoušeném 
severu Čech si zaslouží pozor-
nost a podporu. S arboretem je 

spokojen ředitel školy Jan Peška 
i ostatní pedagogové. „Hodně 
nám arboretum pomůže ve výu-
ce. Škola má být hra a v tak krás-
ném prostředí to půjde samo. Pro 
děti je arboretum poučné, zábav-
né a přitom bezpečné místo,“ říká 
Kateřina Pěková. Arboretum si 
chválí také děti. „Nám se tady 
líbí prostě úplně všechno,“ nad-
šeně prohlašuje za své spolužá-
ky Eva Gaubová ze čtvrté třídy. 
Arboretum si ale škola nechce 
nechat jen pro sebe. Zve všechny 
školy v  regionu, aby se s  dětmi 
přijely podívat a školní arbore-
tum vyzkoušet. Malou obrazo-
vou ochutnávku z  arboreta pro 
čtenáře týdeníku Homér připra-
vujeme do příštího čísla.  (pur)

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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Firma KOMPYSS s.r.o. hledá pro nově otevřenou 

restauraci v objektu „SOKOLOVNA LITVÍNOV“

ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU

Požadavky: praxe

  komunikativnost

  příjemné vystupování

  zodpovědnost

Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení

  práci v příjemném prostředí

S podrobnostmi bude každý uchazeč seznámen při 

osobním pohovoru.

Zájemci, hlaste se na kontakt: 

Jan Dlesk 777 211 841

LITVÍNOV – Litvínovští občané by si měli pospíšit s placením poplat-
ků za odpad a za psy. Koncem června totiž končí jejich splatnost. 
Díky složenkám dluhů ubylo a platební morálka obyvatel se prý 
lepší.   

K  30. červnu končí pro oby-
vatele Litvínova splatnost po-
platků za odpady a za psy. 
„Musím říci, že spousta občanů 
už má tuto povinnost splněnou. 
Složenky byly rozdány v průběhu 
května a věříme, že si splní svoji 

povinnost i ostatní,“ vyzývá ob-
čany šéfk a fi nančního odboru 
z  Městského úřadu v  Litvínově 
Jana Lanková. 

Při zavádění nového systému 
složenek se město obávalo, že 
jich bude příliš a nepůjde vše 

tak hladce. „Roznos byl časově 
stejně náročný, jako ještě když 
se využívaly kumulované platby, 
kdy plátce měl pod sebou ostat-
ní poplatníky. Počet brigádníků 
na roznos máme přitom stejný. 
Spousta lidí totiž používá elek-
tronické bankovnictví a pocho-
pili, že nejjednodušší je zadat 
si příkaz do šablon a jednou za 
rok jej poslat,“ konstatuje Jana 
Lanková. Společně se složenka-

mi posílali úředníci lidem do 
schránek i složenky na dlužné 
částky za předchozí období. „Vě-
říme, že zanedlouho už žádné 
složenky s dlužnými částkami ro-
zesílat nebudeme,“ doufá vedou-
cí fi nančního odboru s  tím, že 
i přesto, že dluh za odpad mír-
ně narostl, platební morálka se 
zlepšuje. „Z analýzy pohledávek 
vyplynulo, že spousta lidí uhradi-
la své dluhy a objem poplatníků, 
kteří neplatí, což je 25 – 40 pro-
cent různých typů pohledávek, 
jsou dlouhodobí dlužníci, kteří 
programově neplatí vůbec nic. 
V jednom roce jsme dokonce vy-
brali více, než jsme předpokládali 
dle předpisů,“ pochválila obyva-
tele Jana Lanková.  

V současné době dluh za od-
pady v  Litvínově vyšplhal na 
částku zhruba deseti milionů 
korun. Marginální nárůst dlu-
hu zaznamenalo město právě 
v  době, kdy nerozesílalo lidem 
složenky. „Dva roky se nepo-
sílaly, a tím vzniklo gros všech 
dluhů. Největší úhrady pak byly 
v roce 2012 a 2013. Nyní je znám 
útlum a projevuje se fakt, že jsou 
postupně poplacené,“ dodala ješ-
tě vedoucí odboru přes městské 
fi nance a připomněla, že proti 
dlouhodobým dlužníkům boju-
je město všemožnými prostřed-
ky, včetně exekucí.  (sol)

LITVÍNOV – Jak si žijí pražští bezdomovci, jaká noční dobrodružství 
lze zažít v areálu Nové Záluží, jak projít labyrintem zámku Loučeň a 
další zajímavosti a zážitky čekají na děti během příměstského tábo-
ra s Jaklíkem v Litvínově.

Příměstský tábor připravují 
pro děti nejen z Janova preven-
tistka Městské policie Litvínov 
společně s asistentkami preven-
ce kriminality každý rok. „Letos 
jsme získali z projektu prevence 
kriminality od ministerstva vnit-
ra společně s odborem sociálních 
věcí a školství na příměstský tá-
bor více než  68 tis. Kč. Některé 
aktivity, jako jsou například vý-
lety do Prahy, máme s odborem 
sociálních věcí společné, jiné jsou 
pro každý příměstský tábor růz-
né,“ říká preventistka Michaela 
Hejčová. Tábor letos začíná už 
26. června. V  den vysvědče-
ní připravila preventistka pro 
děti akci nazvanou Slunovrat. 

„Bude to taková malá odměna 
za celoroční práci v Jaklíku. Vy-
bereme děti, které k nám pravi-
delně chodí. Chystám se s  nimi 
na představení letního kina. 
Pak je připravena taková noční 
„bojovka“. Hry a soutěže v  are-
álu Nového Záluží, malé noční 
dobrodružství. Nakonec všichni 
přespíme v  Jaklíku,“ prozradila 
Michale Hejčová. Ani dalších 
devět dnů příměstského tábora 
se děti nebudou nudit. Výlety 
do vzdálenějších míst budou 
střídat aktivity blízké domovu. 
„Pojedeme na zámek Luhačo-
vice  prohlédnout si také tamní 
labyrint, chystáme se na hrad 
Loket. Starší děti vezmeme do 

Prahy na projekt Prag ulic. Bý-
valí bezdomovci provádí Pra-
hou, ukazují lidem, jak se žije na 
ulici a vypráví, proč se na ulici 
dostali a jak se ode dna odra-
zili. Hlavně pro ty starší děti to 
bude poučné. Do Prahy se chys-
táme ještě jednou, tentokrát do 
muzea policie a na prohlídku 
hasičské zbrojnice Prahy Anděl.  
Další dny už zůstaneme doma. 
Plánujeme například procházku 
po okolí spojenou se soutěžemi, 
navštívíme street workout hřiště 
v  Meziboří, kde nám sportov-
ci ukážou, jak cvičit s  vlastním 
tělem. Chceme děti naučit, že 
sportovat se dá i bez drahých 
pomůcek, protože stejné hřiště je 
i v Litvínově. Půjdeme na zámek 
Valdštejnů, kde nás čeká dílna 
pro šikovné ruce. Poslední den 
tábora si zahrajeme hru Máme 
rádi Janov, ve které se ukáže, 

jak moc své sídliště děti znají. 
I když tábor není určen pouze 
pro děti z Janova. Spolupracuje-
me se školami a už dnes máme 
vybrané děti z celého Litvínova, 
které se tábora zúčastní,“ říká 
dále Michaela Hejčová. Tábora 
se každý den zúčastní maximál-
ně patnáct dětí. Na aktivitách 
se budou střídat. Příměstským 
táborem ale letní aktivity v Jak-
líku nekončí. „Přes léto bude Ja-
klík otevřen každý pracovní den. 
Od pondělí do čtvrtka od 9 do 15 
hodin, v  pátek do 12 hodin. Je 
jasné, že během prázdnin, kdy se 
děti dopoledne bez rodičů jen tak 
pofl akují po sídlišti, je činnost 
Jaklíku i ostatních neziskových 
společností nejvíce potřebná. 
Chceme se proto o prázdninách 
zaměřit právě na dopoledne, kdy 
děti nejsou ve škole,“ doplnila 
Michaela Hejčová.  (pur)

LITVÍNOV – Město Litvínov dostalo dobrou zprávu. Státního fond 
Životní prostředí přispěje na projekt „Království přírody“, který by 
se měl realizovat v mateřince Sluníčko.

 O dotaci město požádalo ve 
spolupráci se Základní školou 
a Mateřskou školou Litvínov-Ja-

nov, a to v rámci programu Život-
ní prostředí, prioritní osa 7. Rada 
města proto schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu s názvem: MŠ 
Sluníčko, Litvínov - zahrada Krá-
lovství přírody. V rámci projektu 
dojde k úpravě zahrady přilehlé 
MŠ Sluníčko. „Osazeny budou 
herní prvky, údržbu čeká i místní 

zeleň. Provedou se terénní úpravy 
a opraví stávající plot,“ vyjmeno-
vala některé z úprav místostarost-
ka Litvínova Erika Sedláčková. 
Přislíbená dotace je ve výši cca 2,3 
milionu korun. Spoluúčast města 
je zhruba 261 tisíc korun.  (sol) 

LITVÍNOV - Městská knihovna Litvínov bude přecházet na nový mo-
dernější knihovní program KOHA. Změna s sebou přinese i některé 
změny v knihovním řádu.

Ředitelka litvínovské 
knihovny Marcela Gűttnerová 
se rozhodla pro změnu knihov-
ního soft waru. „Systém, který 
jsme používali dosud, už neod-
povídá nárokům, které si neu-
stále se vyvíjející technologie, ale 
i potřeby našich uživatelů žá-
dají. Současně stávající systém 
každoročně ukrajuje i velkou 

položku z rozpočtu knihovny,“ 
vysvětluje ředitelka. Starý pro-
gram by měl nahradit nový ote-
vřený soft ware KOHA, který je 
vyvíjen širokou komunitou lidí 
po celém světě. Nový systém by 
měl přinést řadu novinek. Jed-
nou z nich bude nová podoba 
online vyhledávacího katalogu. 
Zcela nový kabát bude mít také 

čtenářské konto. Bude přehled-
nější a čtenář si tam mimo jiné 
bude moci vyhledat aktuál-
ní, i v minulosti uskutečněné 
výpůjčky. Sám si bude moci 
zažádat o změnu svých úda-
jů či nastavení. Velkou změnu 
zaznamená především systém 
upomínání. Nově by mělo být 
upozornění o konci výpůjční 
doby zasíláno 5 dní před jejím 
vypršením, pak v den vypr-
šení výpůjček. Posléze budou 
čtenáři poslány ještě 2 upo-

mínky. Také účtování poplat-
ků za zpozdné bude založeno 
na jiném principu, než jak byli 
čtenáři doposud zvyklí. Nově 
bude knihovna účtovat 1 Kč za 
den a za každý vypůjčený do-
kument. „Tento systém účtování 
upomínek se nám zdá spraved-
livější a doufáme, že i u čtená-
řů se setká s kladnou odezvou,“ 
říká Gűttnerová. Ostatní služby 
by měly zůstat zachovány bez 
větších změn.

(nov)

Knihovna přejde na nový systém

Ve Sluníčku bude Království přírody

Prázdniny: Jak žijí pražští bezdomovci...

Za odpady a psy máte čas zaplatit 
už jen do konce června! 

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Nabízíme: 
Firemní telefon, fi remní notebook, fi remní automobil HYUNDAI i40, 
zázemí stabilní společnosti, zodpovědnou a perspektivní práci, dobré 
fi nanční ohodnocení (v případě nadstandardní výkonnosti získání ma-
jetkového podílu ve společnosti)

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupo-
vání, schopnost vedení týmu, ŘP sk. B, znalost práce na PC (EXCEL, 
WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s obchodní činností 
a vedením týmu 

Náplň práce:
Obchodní činnost a uzavírání obchodních smluv, v součinnosti s ob-
chodními referenty získávání nových obchodních kontaktů, vedení pra-
covního kolektivu, pravidelný report majitelům společnosti

Kontakt: demuth@yseentools.cz  - životopis zasílejte  do 31. 7. 2015. 

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nabízíme: 
Služební telefon, notebook, automobil, podporu dalšího profesního růs-
tu, dobré fi nanční ohodnocení (nastavené provize dle prodeje).

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupová-
ní, časovou fl exibilitu, zvládat stresové situace, ŘP sk. B, znalost práce 
na PC (EXCEL, WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s ob-
chodní činností

Náplň práce:
Péče o přidělené a nově získané zákazníky, poradenská a technická 
činnost, získávání nový obchodních kontaktů, tvorba cenový nabídek, 
koordinace zakázek, pravidelný report 

Kontakt: demuth@yseentools.cz  - životopis zasílejte  do 31. 7. 2015. 

Litvínovští občané mají čas na zaplacení poplatků Litvínovští občané mají čas na zaplacení poplatků 
za odpad a za psy už jen do konce června.za odpad a za psy už jen do konce června.
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MOSTECKO – Chytré hlavy už znají své vítěze. Základní a střední 
školy na Mostecku si rozdělily dva milióny z grantu Vršanské uhelné, 
společnosti spojené se jménem fi nančníka Pavla Tykače. Za uhelné 
peníze tak vznikne například g  eopark, učebna chemie či učebna 
pro přírodovědné předměty. Za dobu trvání grantového programu 
vzniklo 19 nových učeben a dalších deset bylo zmodernizováno. 
Hnědého uhlí jen prostřednictvím tohoto projektu poskytlo Mos-
tecku již 10 miliónů korun.

Se svými projekty se do gran-
tu Chytré hlavy pro Sever ten-
tokrát přihlásilo 19 základních 
a 5 středních škol. Některé školy 
uspěly v  grantu už opakovaně 
a jejich děti se díky penězům 
od Vršanské uhelné mohou učit 
v  nových učebnách už několik 
let. Tentokrát uspěly Základní 

škola Most, Z. Štěpánka s pro-
jektem vybavení učebny chemie, 
Základní škola a Mateřská ško-
la Strupčice, která chce pořídit 
interaktivní techniku do první 
třídy. Základní škola a Mateřská 
škola Hora Svaté Kateřiny získá 
příspěvek na modernizaci školní 
žákovské dílny, v Základní škole 

a Mateřské škole Meziboří plánu-
jí vybavit učebnu přírodních věd 
a do Základní školy Most, Sváž-
ná poputuje fi nanční podpora 
na vybudování Geoparku, kte-
rý rozšíří školní arboretum. Ze 
středních škol Vršanská uhelná 
dále podpoří Podkrušnohorské 
gymnázium Most a Vyšší odbor-
nou školu ekonomickou, sociál-
ní a zdravotnickou, Obchodní 
akademii, Střední pedagogickou 
školu a Střední zdravotnickou 
školu Most. V gymnáziu zmo-
dernizují výukový areál výpo-
četní techniky a počítačovou síť 
a odborná škola vybuduje učeb-
nu pro přírodovědné předměty.

Chytré hlavy pomáhají na 
horách i v menších obcích

EXKURZE K VÍTĚZŮM
Podkrušnohorské 
gymnázium 

„Jedná se především o obnovu 
57 počítačových stanic, které na-
hradí vybavení tří počítačových 
učeben. Tyto počítače umožní 
využití nejnovějších produktů 
soft warových a vyřeší v celé ško-
le kompletní výměnu nejstar-
ších počítačů, které využívají 
operační systém Windows XP 
a které budou nahrazeny nověj-
šími PC z počítačových učeben. 
Bude tak vytvořen předpoklad 
pro modernizaci počítačové 
sítě a efektivní využití všech 
jejích možností,“ říká ředitel 
gymnázia Karel Vacek. Škola 
s Vršanskou uhelnou spolupra-
cuje dlouhodobě. A s projekty 
má jen tu nejlepší zkušenost. 
„Díky projektové činnosti se 

nám daří držet krok s vývojem 
a vybavovat a postupně mo-
dernizovat naši školu s cílem 
poskytnout našim žákům co 
nejlepší podmínky ke studiu 
a učitelům adekvátní zázemí 
pro výuku. V  tomto ohledu je 
pro nás podpora Vršanské uhel-
né neocenitelná. Podporuje nás 
dlouhodobě a peníze z uhlí jsou 
u nás vidět téměř všude. Vznik-
ly nové učebny a laboratoře pří-
rodovědných předmětů, vyřešila 
se poměrně komplikovaná po-
čítačová síť. Podpora Vršanské 
uhelné je vidět také na čerstvě 
opraveném sportovním areálu 
u historické budovy gymnázia,“ 
doplnil Karel Vacek. Do bu-
doucnosti se škola ještě podle 
jejího ředitele pokusí vyřešit 
situaci laboratoří přírodověd-
ných předmětů v budově v ulici 

Majakovského. „Chtěli bychom 
také pozměnit výuku předmě-
tu Výtvarná výchova směrem 
k zapojení počítačové grafi ky 
a uzpůsobit pro ni odpovídající 
prostory,“ uzavřel Karel Vacek. 

Základní 
a mateřská škola 
ve Strupčicích 

Základní a mateřská škola ve 
Strupčicích letos po zhruba 35 
letech otevírá opět paralelní 1. 
třídu. Svůj projekt v  Chytrých 
hlavách proto věnovala právě 
této třídě. „Chceme ji vybavit di-
gitálními technologiemi rovno-
cenně ostatním třídám 1. stup-
ně. Ve všech třídách 1. stupně již 
máme nainstalované interaktiv-
ní tabule, a proto i pro prvňáč-
ky z I. B chystáme interaktivní 

tabuli umožňující více dotyků 
a zároveň hlasovátka pro práci 
v programu SMART Respons. 
Náš projekt se jmenuje „Do 1. 
třídy s více dotyky a hlasovátky!“ 
Dnešní děti jsou nadšené z práce 
s novými technologiemi a naše 
škola nechce stát opodál součas-
ným trendům,“ říká o projektu 
ředitelka školy Jana Mišková. 
Škola aktivně využívá všech 
projektů a grantů, do kterých se 
základní školy mohou zapojit. 
„Grantový program Chytré hlavy 
nikdy neopomineme, pro školu je 
to významná pomoc, i když naše 
projekty nejsou příliš fi nančně 
nákladné,“ doplnila ředitelka. 
Těžební společnost Vršanská 
uhelná je dlouhodobě part-
nerem školy a v  minulosti už 
Strupčicím nejednou pomohla. 
„Za pomoci prostředků od těžeb-
ních společností jsme již mohli 
z programu Spolužití v minulosti 
pořídit digitální jazykovou učeb-
nu s odposlechem každého dítěte, 
uspěli jsme v programu Chytré 
hlavy s projektem ‚Interaktivně 
a prakticky přírodou‘ a vybavili 
učebnu přírodopisu interaktivní 
technikou, digitálními mikro-
skopy a měřicími pomůckami 
pro testování půdy a vody. Díky 
Chytrým hlavám máme také 
mobilní tabletovou učebnu, za-
tím s 12 tablety pro práci žáků 
ve dvojicích,“ prozradila Jana 
Mišková. I nadále se škola bude 
snažit získat udržet krok s mo-
derními technologiemi. „Vývoj 
v moderních technologiích je 
velmi rychlý a školám se díky 
fi nančním možnostem příliš ne-
daří držet krok s novými trendy. 
Díky grantovým programům 
však můžeme pořídit potřebnou 
techniku a jsme za tyto progra-
my velmi rádi.Velkým problé-
mem je také postupné zastará-
vání techniky a soft waru. Pokud 
chceme mít kvalitně vybavené 
školy a naučit žáky potřebné do-
vednosti pro budoucí život a také 
přispět k rozšíření jejich možnos-
tí profesního uplatnění v dalším 
životě, musíme stále pracovat na 
obnově techniky. V budoucnosti 
se zaměříme na rozvoj doty-
kových technologií, ať už práci 
s tablety nebo dotykovými obra-
zovkami a ovládání potřebných 
a užitečných aplikací,“ uzavřela 
Jana Mišková. 

Škola v Hoře Svaté 
Kateřiny 

Významnou spádovou školou 
pro oblast hned několika hor-
ských obcí je Základní a mateř-
ská škola v Hoře Svaté Kateřiny. 
Pověřená řízením v této škole je 
Věra Sehnalová, která o Chyt-
rých hlavách mluví jen v super-
lativech.

S jakým projektem se škola 
letos do grantu hlásila, jak ten-
to projekt zlepší výuku ve vaší 
škole?

Naše škola se přihlásila s pro-
jektem modernizace školní díl-
ny. Jsme moc rádi, že si budeme 
moci nově vybavit zastaralou 
školní dílnu s nedostatkem pra-
covních stolů, nářadí a dalšího 
vybavení. Domníváme se, že 
nová dílna pomůže i při volbě 
povolání - žáci si budou moci 
vyzkoušet nástroje, nářadí, nové 
pomůcky.

Jakou zkušenost máte s pro-
jekty ve vaší škole obecně?

Zkušenosti máme velice 
dobré, projekty „Chytré hlavy“ 
jsme podávali 4krát a 3krát 
jsme byli uspěšní. Z Chytrých 
hlav máme 3 interaktivní ta-
bule, nově vybavenou školní 

družinu s interaktivním pane-
lem a nyní  bude dílna, je to 
super, díky. Jinak jsme od roku 
2011 podávali kolem 20 projek-
tů a do všech jsme se zapojili. 
V této oblasti chci poděkovat 
naší paní učitelce Křivánkové, 
která projekty zpracovává a po-
dává. Při realizaci projektů s ní 
spolupracuje tým pedagogů. 
Tímto patří dík celému týmu 
- je to velmi složitá a nadstan-
dardní práce.

Těžební společnosti jsou 
dlouhodobě partnery školy, 
jak vám peníze z uhlí v minu-
losti pomohly?

Ano, těžební společnosti 
jsou našimi partnery 4 roky 
a ráda konstatuji, že nám pe-
níze velmi pomáhají. Kromě 
peněz z projektů Chytré hla-
vy jsme získali sponzorsky 
peníze pro mateřskou školu 
a vybudovali nová sociální 
zařízení pro nejmenší v hod-
notě 300 000 Kč, dále to byla 
nová okna do tělocvičny, hlav-
ní vchod a okna do dvou tříd 
v hodnotě 395 000 Kč. Pokud 
to odhaduji, tak částka se vy-
šplhala zhruba na 1 300 000 
Kč. Pro nás je to úžasná věc, 
jsme moc rádi, že nám těžaři, 

přestože jsme vzdáleni od ša-
chet, takto pomáhají. Velmi si 
této spolupráce vážíme a dě-
kujeme za ni.

Co škola potřebuje v nejbliž-
ší budoucnosti?

Škola ještě pár věcí potřebuje, 
ale co nám chybí nejvíce, je více-
účelové hřiště pro naše děti. Bý-
vala skutečnost, že děti u nás na 
horách běhaly venku, ale dnes 
už i zde jsou žáci doma a začína-
jí trochu lenivět. Myslíme si, že 
hřiště by dalo nový impuls, aby 
žáci trávili více času na venku 
a sportovali.

Meziboří uspělo 
s Experimentem 

„Název projektu Experimenty 
– nedílná součást poznání více 
méně vyčerpávajícím způsobem 

charakterizuje obsah projektu, 
se kterým jsme v letošním roce 
v grantu Chytré hlavy pro Sever 
uspěli. V jeho rámci bude vy-
bavena učebna přírodních věd 
moderními přístroji k přesnému 
měření či zkoumání jevů z oboru 
přírodopisu, fyziky a chemie. Cí-
lem a zároveň přínosem projektu 
bude zvýšení zájmu o přírodní 
vědy, snaha o zlepšení praktic-
kých dovedností žáků, možnost 
doplnění teoretických poznatků 
těmi praktickými,“ prozradil ře-
ditel mezibořské základní školy 
Jan Peška. V minulých letech 
škola v rámci projektu Chytré 
hlavy vybudovala učebnu pří-
rodovědných předmětů a jazy-
kovou učebnu. V obou přípa-
dech byl projekt schválen a obě 
učebny jsou již plně využívány 
žáky i učiteli školy. „V současné 
době je například v přípravné 
fázi projekt s cílem vybavit ško-
lu mobilní učebnou s tablety pro 
žáky. Zároveň bychom ale také 
rádi podotkli, že velký podíl na 
kvalitě školy mají kromě vyba-
vení také sami žáci, jejich učitelé 
a v neposlední řadě také rodiče, 
kteří školu podporují a přispívají 
k její pozitivní atmosféře,“ dopl-
nil ředitel.   (pur)

Z grantu Chytré hlavy už mezibořská Z grantu Chytré hlavy už mezibořská 
škola pořídila učebnu přírodních věd.škola pořídila učebnu přírodních věd.

Chytré hlavy pomohly Chytré hlavy pomohly 
i škole ve Strupčicích.i škole ve Strupčicích.
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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 24: „ŠKYTNEŠ“ Výherci: Petr Vitásek (Most), Martin Žižka (Most), Marie Slachová (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
 ■ Prodám přívěsný vozík rok 

výroby 1982, celková hmotnost 
340 kg, ložná plocha 1 500 x 1 180 
mm, kola 4 x 8, cena 2 000 Kč, STK 
11/7/2015. Telefon: 605 468 608

 ■ Prodám rozkládací válendu s 
úložným prostorem, velmi slušný 
stav. Cena 1 500 Kč. Telefon: 725 
619 507

 ■ Prodám obývací stěnu, výš-
ka 2,15 m, šířka 101 cm, hloubka 
38 cm, 4 díly, světlá leštěná, cena 
1500 Kč. Vhodná na chalupu nebo 
zahradu v dobrém stavu. Dohoda 
jistá. Telefon: 737 566 479

 ■ Prodám sedací soupravu + 2 
křesla, zelená barva, kvalitní silný 
potah, zachovalá, v dobrém stavu. 

 NOVINKY

Říjnový seznam – Deaver J. 
Krev na sněhu – Nesbo J.
Lov Šakala – Mann D. 
Prokletá místa Čech a Moravy – Ru-
bínková V.
Bludná sdělení – Hannah S. 

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou  
Mysterium tremendum – Rainer S.
Nádherný život – Steel D.  
Ohrožení – Francis F.  
Zátiší s kousky chleba – Quindleno-
vá A.  

 ROZPIS NOVINEK

Říjnový seznam  
Gabriela McKenzieová zoufale čeká 
na zprávy o své unesené šestileté 
dcerce. Konečně se otevřou dveře. 
Do místnosti ale nevstoupí policie ani 
vyjednavač. Je to únosce a v ruce 
drží zbraň.
 
Krev na sněhu  

Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johan-
sen nedokáže jezdit autem pomalu, je 
měkký jako máslo, příliš snadno se 
zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí 
hlavu a je mizerný v matematice. 
Něco málo přečetl, ale moc toho neví 
a rozhodně nemá takové znalosti, kte-
ré by byly k něčemu užitečné. A píše 
pomaleji, než roste stalaktit. K čemu 
se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Ne-
musí přitom jezdit autem, zabíjí větši-
nou lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou 
to žádné složité počty. Alespoň pro-
zatím nebyly. Dokud od šéfa nedostal 
nový úkol: vyřídit jeho manželku. 

Cena 1 000 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám 2 staré šatníkové skří-
ně, tmavě hnědé, fl ádrované, v 
dobrém zachovalém stavu. Roz-
měr – výska 175 cm šířka 180 cm, 
hloubka 59 cm. Cena 1 000 Kč/ks, 
2 ks – 1 800 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám 1 díl z obývací stěny, 
složený ze dvou dílů, vrchní díl 
prosklený, černé barvy, rozměr: v: 
215 cm, š: 90 cm, h: 40 cm. Cena 
500 Kč. Dohoda jistá, vhodné do 
kanceláře, zahradu, chatu. Telefon: 
737 566 479

 ■ Prodám silniční závodní kolo 
Scott, výbava Shimano 105. Kon-
čím. Cena – dohoda jistá. Telefon: 
776 048 146

 ■ Prodám trekové kolo Garry 
Fischer, velikost 17,5, kupní cena: 
14 000 Kč, nyní za 5 000 Kč. Výbor-
ný stav. Telefon: 723 636 152

 ■ V Mostě prodám zařízení ze 

zrušené hospůdky, stoly, židle, led-
nice s mrazákem, mrazák – šuplíky, 
sporáky PB, venkovní stoly spoje-
né s lavicemi. Telefon: 607 277 880

 ■ Prodám 1 balení marmolitu, 15 
kg, značka Weber, černo-bílý, cena 
1 500 Kč. V Mostě. Telefon: 607 277 
880

 ■ Prodám 60 cm vysokou nevěs-
tu na svatební stůl, tančí, hraje. 
Cena 150 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám podušku švýcarské 
fi rmy proti bolesti krční páteře, 

regulace, napouštěcí a vypouštěcí 
balonek, nové, nutno vidět, origi-
nální povlak. Cena 500 Kč. Telefon. 
736 164 363

 ■ Prodám helmu na kolo Alpina 
profesional red silver, číslo 57-62, 
originál balení, cena 1 190 Kč, nyní 
800 Kč, nová, Most. Telefon: 736 
164 363

 ■ Prodám elektrický přímotop 
na kolečkách, 60x65 cm – 300 Kč, 
elektrická plotnová kamna značka 
Fiko Zeza, dřevenou skříňku 80x24 
cm, 5 regálů, nepoškozená – 500 
Kč, poličku dřevěnou, masiv, Ikea, 
60x12 cm, masivní poličku na CD, 
50x4,5 cm, 2 ks, á 50 Kč, 3x prodlu-
žovák, retro pájka – á 100 Kč. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám TV – Grundik a Thom-
son, držák na TV, houpací křeslo 
(dřevěné, červený sametový po-
tah 60. léta, perfektní stav), ledni-
ce – výška 180 cm, mrazák – 4 fo-
chy – šuplíky, věž Aiwa NSX-SZ10 

Kdo chce spáti sladce, ať 
(TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
20. 6. od 15.15 hodin DRAKOPOHÁDKY (Den magistra E. Kelleyho)
Dračírna pro malé i velké draky aneb na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo. Hu-
debně divadelní revui o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. 
Tam se problémy neřeší jinak, než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmenší 
až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nevydržíte 
sedět na svých místech. Pro děti od tří let.

20. 6. od 21 hodin NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ (Den magistra E. Kelleyho) 
Hudební dramaturgie: Tomáš Alferi a Jan Beneš- Hudební nastudování a korepetice: To-
máš Alferi a ŠRUM-ŠRUM - Výprava: Jiří Kraus a Romana Tůmová - Výtvarná spolupráce: 
Jiří Zajáček a Michaela Krausová
Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Délka představení: 100 minut. 
Vstupné: 120 Kč.

24. 6. od 15 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE  
Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým králem prchla a za prince se provda-
la. Inscenace pro celou rodinu. Vstupné: 150 a 170 Kč, děti 80 Kč. Délka představení: 
100 minut 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
23. 6. od 9 a 10.30 hodin DRAKOPOHÁDKY

24. 6. od 9 a 10.30 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Autor: Kateřina Fixová a Antonín Klepáč. Režie: Antonín Klepáč. Pohádka o krásné Sně-
hurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a sedmi malých človíč-
cích, kteří se o Sněhurku starají. Délka představení 60 min. Pro děti od tří let.

KULTURNÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI KOLDŮM
20. 6. od 18 hodin MUZIKÁL Z PALOUKU
Kulturní léto na koupališti Koldům. Ferda, Pytlík a jejich kamarádi, tentokrát jako muzikál. 
Hraje: Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné 50 Kč.

20. 6. Díra u Hanušovic

26. 6. Babovřesky 3

27. 6. ZMĚNA PROGRAMU! Světová válka Z  

CITADELA LITVÍNOV
19. 6. od 19.30 hodin KVINTA a UKRUTNÁ VEVERKA 
Zveme Vás na folkový večer litvínovské skupiny KVINTA , který se bude konat v pátek 19. 
června 2015  na koupališti Koldům. Jako host vystoupí teplická folková kapela Ukrutná 
veverka. Vstupné 50 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
19. 6. od 21 hodin KORADOBAND - Poprock-Most // DIALOG - Melody rock - Osek //
„Korádoband má v rokáči už svoji domovskou scénu jistou, pilně cvičí, do repertoáru 
přidává jednu pecku za druhou. Co nám předvede premiérově zařazená kapela Dialog, si 
přijďte poslechnout. Bude to ve stylu poprocku a máte se na co těšit.“

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 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

digital audio systém, Sony – micro 
hifi  component systém CHT-EH10, 
cena dohodou. Telefon: 737 566 
479

 ■ Prodám bankovky: terezínské 
poukázky (1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 
100K), cena 2 000 Kč. 20 ks (r. v. 
1942), cena 1 000 Kč. 50 Kč (1922), 
cena 1 200 Kč. Telefon: 721 777 
132, Chomutov

 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 
výbavičku po 1 miminku, veškeré 
oblečení od narození do 6. měsíce, 
zůstalo jako nové, moderní, balík 
věcí – 700 Kč. Telefon: 737 586 243

BYTY, DOMY
 ■ Koupím 1+1 v Mostě, s balko-

nem, v ceně do 200 000 Kč, jsem 
přímý zájemce. RK nevolat. Tele-
fon: 775 279 229

 ■ Prodám byt 1+1 v Mostě, blok 
94, Budovatelů, cena 160 000 Kč. 
Jen vážní zájemci, NE reality. Tele-
fon: 737 925 318

 ■ Pronajmu mansardu v Litvíno-
vě na Osadě, dlouhodobě. Telefon: 
725 384 191

 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 m2 
v prvním patře cihlového domu 
s výtahem, blízko středu města v 
klidném prostředí. Celková cena 
183 000 Kč, včetně členského po-
dílu 24 000 Kč. Telefon: 721 828 
879

 ■ Vyměním DB v Mostě u nádraží 
a Tesca, velikost 1+4 s balkonem, 
2x komora, sklep, zrekonstruova-
ný dům, za 1+3 v OV, balkon pod-
mínkou. Bez doplatku. Telefon: 
776 858 776

 ■ Prodám RD, Nová Ves v Horách, 
stáří 25 let, elektrika 220-380, zají-
mavé prostředí, zastávka na auto-
bus 2 minuty od domu. Telefon: 

777 238 182, cena 1 800 000 Kč
 ■ Prodám byt 1+2 v Mostě, starší 

zástavba, cena 250 000 Kč. Telefon: 
605 706 800

SEZNÁMENÍ
 ■ Vdova 63 let, hledá přítele se 

zájmem o přírodu, zahradu, z Mos-
tu, Loun a okolí. Telefon: 775 676 
884

 ■ Jsem svobodný bez závazků, 
nekuřák, 42/186, muzikant, rád 
bych se seznámil se ženou do 40 
let. Telefon: 731 838 348

 ■ 32letá s malou školačkou hledá 
z nedostatku příležitosti partnera 
a kamaráda pro žití ve třech. Tele-
fon: 607 109 439, volat v odpoled-
ních hodinách

 ■ Rozvedený 38/185/80, hledá 
dívku, ženu na pěkný vztah a mi-
lování. Mám byt v Mostě. Přistěho-
vání možné. Telefon: 605 376 681

 ■ Pro přítele 69, seznámení s 
vlastním bytem, bez závazků, ři-
dičský průkaz vítán – není pod-
mínkou. Telefon: 607 656 863

 ■ Hledám přítelkyni, nekuřačku, 
60-70 let, Most, která má ráda pří-
rodu a už nechce jen vysedávat na 
lavičkách, kavárnách či trávit čas 
u počítače. Telefon: 606 106 292 – 
uvidíme

 ■ 51letý hledá pro život partner-
ku, jen vážně. Mám dvě dcery 16 
a 13 let. Do 51 let. Jsem z Kladna. 
Telefon: 723 591 974

 ■ Hledám kamaráda na vše hez-
ké, přírodu a kulturu, občas piveč-
ko, špacír, kino a divadlo, vše hez-
ké, co k životu patří. Ozvi se, já 38 
let, Most a okolí. Telefon: 792 206 
397. SMS

Prodám: polička: 31x10x6 cm – 26 ks, 
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks, 
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Poři-
zovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Doho-
da jistá. Telefon: 737 566 479

Vybavení do provozovny: nástěnné pa-
nely, pulty, police (dřevěné, plastové), 
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevě-
ný) – jako nový, chromové háčky, různé 
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkou-
pit celé, nebo po jednotlivých dílech. 
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132
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O autogramy byl 
obrovský zájem

V úterý se u mosteckého 
magistrátu uskutečnila au-
togramiáda týmu házenká-
řek DHK Baník Most. Stalo 
se tak v  rámci Miniveletrhu 
cestovního ruchu a o pod-
pisy Černých andělů byl ob-
rovský zájem. 

Hokejisté podpořili 
hry zdravotně 

postižených
Hokejisté HC Verva Lit-

vínov Karel Kubát, Robin 
Hanzl a Michael Petrásek 
podpořili svou účastí a au-
togramiádou Sportovní hry 
pro zdravotně postižené, 
které se 10. června konaly 
v Teplicích u hotelu Panora-
ma

Stará garda Baníku 
pojede do Vojkovic
K tradičnímu turnaji sta-

rých fotbalových gard do 
západočeských Vojkovic 
se opět chystá tým Baníku 
Most. Na turnaji, který se 
hraje tradičně za účasti čtyř 
celků fotbalistů dříve naro-
zených, se představí 11. čer-
vence. 

Fotbalisté Litvínova 
vybojovali divizi

Hráči FK Litvínov, kteří 
skvělým způsobem doslova 
proletěli právě skončeným 
krajským přeborem, vybo-
jovali po letech půstu po-
stup do divize, a to přesto, 
že v posledním utkání, které 
hráli doma s Bílinou, prohrá-
li po penaltovém rozstřelu 
2:3, když v  normálním čase 
zápas skončil 1:1.

Chystá se velice 
zajímavá bitva

Na Zimním stadionu Iva-
na Hlinky v  Litvínově se 
připravuje více než zajímavá 
fl orbalová bitva mezi mis-
trovským HC Verva Litvínov 
a  čerstvě extraligovým tý-
mem SK Bivoj Litvínov. Ta se 
odehraje 24. června, začátek 
je v 18.00 hodin.

Soušské fotbalistky 
skončily sedmé

Sedmé místo vybojovaly 
v Divizi A fotbalistky Baníku 
Souš. Které získaly 33 bodů. 
Vítězem soutěže se stal favo-
rizovaný tým z  Kostomlat, 
který si připsal na své kon-
to bodů 59. Pořadí uzavřely 
Brozany se sedmibodovým 
ziskem. 

Mostečtí začnou 
novou sezonu venku

Již byl rozlosován nový 
ročník zápasů I. hokejové 
ligy. HC Most začne svou 
novou sezonu venku, na 
ledě v Ústí nad Labem, a to 
9. září. V prvním domácím 
zápase 12. září  změří síly se 
Šumperkem.   (jak)

MOST - Oslavte začátek prázd-
nin s  Autodromem Most a 
přijďte poznat Safetíka. Akce s 
názvem Bezpečně se Safetíkem 
začíná v  10 hodin 27. 6. 2015 
na mosteckém polygonu. Děti 
tak mohou přivítat dlouho oče-
kávané letní prázdniny s  adre-
nalinem, ale hlavně bezpečně. 
Akce je určená pro celé rodiny, 
takže nudit se nebudou ani ro-
diče. 

Děti si mohou vyhrát napří-
klad na velké herní stezce, kde 
za odměnu budou plnit různé 
úkoly. Nebude chybět malování 
na obličej, skákací hrad a děti 
budou také závodit na připra-
vené závodní dráze. Samozřej-
mostí je dětské dopravní hřiště 
se semafory. Představí se mladí 
motokároví závodníci z  HKC 
Racing Academy a přijede i je-

den z nejmladších, ale velmi na-
daných závodníků Václav Šafář. 
Motokárám sice již odrostl, ale 
dal o sobě výrazně vědět během 
závodu Carbonia Cup, kde vy-
hrál první místo ve své katego-
rii. 

Součástí akce bude Roadshow 
Fabia 2015, taneční vystoupe-
ní, Beatboxer a další zajímavé 
atrakce.  Nechce se překvapit 
a překvapte i své děti.  (nov)

Safetík ukáže dětem 
jak jezdit bezpečně

MOST - Taneční skupina Sluníč-
ko při ZUŠ Moskevské se uply-
nulý víkend účastnila celoná-
rodní přehlídky, která se konala 
v Pardubicích. 

Této prestižní akci předchá-
zela náročná okresní a kraj-
ská kola. Soutěžní přehlídku 
tanečních oborů základních 
uměleckých škol vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Taneční 
skupiny při ZUŠ Moskevské 
se v březnovém okresním kole 
účastnily se sedmi tanečními 
choreografi emi v počtu 50 svě-
řenců učitelek Jany a Kamily 
Volrábových. Téměř všechna 
taneční čísla byla úspěšná a ně-
která získala ocenění. Ve II. ka-
tegorii (9 - 10 let): „Přišlo jaro“ 
– ocenění za choreografi cké 
zpracování a postup do krajské-
ho kola, „Pohlazení“ – ocenění 
za technickou připravenost ta-

nečnic a ve IV. kategorii (13 - 
15 let) „Co se děje za oponou“ 
– ocenění za choreografi cké 
zpracování tématu a postup do 
krajského kola. V  dubnovém 
krajském kole se děvčatům 
tančícím „Přišlo jaro“ opět da-
řilo. Tanec obdržel ocenění za 
soulad ve všech jevištních slož-
kách a byl uměleckou radou 
vybrán na celostátní přehlídku 
do Městského divadla v  Par-
dubicích. Národní přehlídka 
prezentovala soubory z celé re-
publiky s vysokou uměleckou 
úrovní v současném, klasickém 
a lidovém tanci. Byla velmi in-
spirativní a přínosná. Setkání 
souborů probíhalo v milé a po-
hodové atmosféře a všem mos-
teckým tanečnicím patří dík za 
perfektní reprezentaci našeho 
města a „zušky na Moskevské“.          

Jana Volrábová, učitelka ta-
nečního oboru ZUŠ Moskevská

Tanečnice sklízely ceny

y

l

y

LITVÍNOV - V sobotu 20. června se na letním stadioně v Litvínově 
uskuteční již 2. ročník memoriálu Václava Žaloudka, bývalého dlou-
holetého hráče litvínovského fotbalového klubu. Do města pod 
úpatím Krušných hor tak přijede uctít památku nejen vynikajícího 
fotbalisty, ale také kamaráda a skvělého člověka celá řada jeho 
někdejších spoluhráčů, soupeřů z fotbalových hřišť, ale i známých 
a kamarádů z civilního života. 

Memoriál se opět bude hrát 
jako turnaj v malé kopané fot-
balistů dříve narozených. Ten-
tokrát za účasti sedmi týmů, 
protože k loňským účastníkům, 
kterými byly FK Litvínov, Inter 
Čechie 1968 Litvínov, Zámecká 
Litvínov, FK Baník Most 1909, 
SFK Meziboří a TJ Kopisty, při-
byl ještě FK Brandov. Turnaj za-
číná v 9.30 hodin. Hrát se bude 
systémem každý s každým, 6 
hráčů + brankář, s hrací dobou 
1 x 20 minut. 

Václav Žaloudek se naro-
dil 22. 8. 1948 v Mariánských 
Radčicích. Pocházel z dělnické 
rodiny. Měl dvě sestry, Irenu 
a Zdenu. Rodiče mu brzy ze-
mřeli. Otec v roce 1952 a matka 
v roce 1963. Do roku 1969 by-
dlel v Mariánských Radčicích. 
Oženil se 26. 6. 1970 a jeho by-
dlištěm se stal Litvínov v Bez-
ručově ulici. Jeho ženou se stala 
Eleonora Pipotová, se kterou 
vychoval dvě dcery, Lenku 
a Vladislavu. 

Už jako malý kluk sportoval. 
V roce 1958 začal jeho fotba-
lový život v Baníku Louka, kde 
se potkal s Josefem Simonem 
a Petrem Červenkou, později se 
spoluhráči v Litvínově. V roce 
1966 přestoupil do Baníku Most, 
kde se setkal s dalšími svými 
pozdějšími spoluhráči Angelem 
Nikolovem a Ladislavem Pecou. 
V červenci 1967 narukoval do 
Dukly Karlovy Vary. V roce 1969 
přišel do tehdejší TJ CHZ ČSSP 
Litvínov a začal pracovat v Che-
mických závodech Litvínov 
v Záluží, na ÚP 09 - OKMP. Až 
do roku 2008 tam prožil celý svůj 
život. I po historických událos-
tech a polistopadových transfor-
mačních změnách zůstal věrný 
stejnému zaměstnavateli, sou-
časnému společenství INELSEV. 

V Litvínově prožil celý rodin-
ný i fotbalový život. V červenci 
1984 přestoupil do FK Brandov, 
kde zažil tři úspěšné roky společ-
ně s kamarády, jako byli Z. Mu-
žík, J. Ibl, M. Choc, S. Vošmik, P. 
Johanis nebo L. Kabíček. 

Od roku 1987 do roku 2007 
prožil dalších krásných fotba-
lových dvacet let ve staré gardě 
Čechie Litvínov. Současně byl 
také hokejovým nadšencem 
a nevynechal jedinou příleži-
tost zahrát si kdykoliv a s kým-
koliv tento nejrychlejší kolek-
tivní sport světa. Nejvíc ale 
miloval fotbal. Šťastní byli i ti, 
kteří s ním mohli být na hřišti. 
Byl přirozenou autoritou. Svým 
přístupem, chováním a pří-
kladnou bojovností se zařadil 
mezi reprezentanty a sportovní 

legendy města Litvínova. Od 
roku 2008 byl v invalidním dů-
chodu z důvodu zákeřné nemo-
ci, které po těžkém boji 26. 6. 
2013 podlehl. 

Loni se uskutečnil první roč-
ník memoriálu Václava Žaloud-
ka, jehož vítězem se stal Baník 
Most.  (jak) 

Letní stadion v Litvínově přivítá druhý 
ročník memoriálu Václava Žaloudka

BÍLINA - Ve fi nálovém utkání Severočeského poháru mladších do-
kázali hráči FK Baník Most 1909 kategorie U13 zvítězit na týmem FK 
Teplice a získat tak pro svůj klub cennou trofej. 

„Zápas jsme díky maximál-
ní  bojovnosti, týmovému duchu, 
podpořených  skvělým výkonem 
obou našich brankářů  vyhráli. 
Ukázal nám také, že se dá uspět 
i proti soupeřům s vyšší indivi-

duální kvalitou. Proti vynikají-
címu mužstvu FK Teplice, které 
bylo  v průběhu utkání  určitě 
častěji na míči, čímž nás dostá-
valo pod tlak, jsme se v prvním 
poločase  z obrany dostávali do 

brejkových situací, které jsme na-
štěstí pro nás vyřešili velice dobře 
a tím získali rozhodující náskok. 
Ve druhé půli tlak našeho soupe-
ře ještě zesílil, ale díky obětavosti 
všech hráčů jsme utkání dotáhli 
do šťastného konce. Byla to zdaři-
lá tečka za  dvouletým znovuzro-
zením tohoto ročníku a  povzbu-
zení našich hráčů při přechodu na 
velké hřiště. Zvláštní poděkování 
patří také našim fanouškům z řad 
rodičů, kteří nás při všech našich 
utkáních  hlasitě  podporovali,“ 
řekl po úspěšném fi nále trenér 
týmu Zdeněk Kubiska. 

FK Baník Most 1909 U13 - FK 
Teplice  U13 4:3 (3:1). Branky 
Baníku: Myška, Vlach, Smeták, 
Novák. Sestava: Bureš, Kubíček, 
Wittausch, Klepáček, Sulovský, 
Novák, Vlach, Novický, Smeták, 
Myška, Klíč. Trenéři: Kubiska, 
Klíč.  (jak) 

MOST – Vodní nádrž Matylda hostila v sobotu již 4. ročník populár-
ního Závodu dračích lodí. Také tentokrát se na startu sešlo množství 
posádek, z nichž nejrychlejší nakonec byl tým Háčka Dragons, čili 
H – Rekultivace. Druhé místo vybojoval Scamo Dream Team a třetí 
místo patřilo družstvu Bengaboys. Konečné pořadí závodu:

1. Háčka Dragons (H – Re-
kultivace), 2. Scamo DReam 
Team, 3. Bengaboys, 4. Fitness 
Zimák – TS města Mostu, 5. Ta-
houni, 6. Euromont Kravaťáci, 
7. Náhodná sešlost, 8. Vikingo-
vé, 9. Kobry z  Globo Gym, 10. 

Mokrý banditi, 11. Kone, 12. 
ZOO Chemopetrol Litvínov, 
13. Barbaři, 14. bRUMbam-
bule, 15. Přátelé Bokavara, 16. 
Brux Hooves, 17. HC Renč, 18. 
Eurromont Bambusáci, 19. Bil-
fi ngové, 20. Vybitý baterky, 21. 

Corrotech, 22. Děti kapitána Pe-
šiho, 23. Promile Team, 24. Star-
color 1, 25. Gymnázium Most, 
26. Magistrát města Mostu, 27. 
JMV tech, 28. Motorkáři Most, 
Litvínova a okolí, 29. TSKH 
Most, 30. Alexova smečka, 31. 
Delfýni, 32. Dragonauti, 33. MŠ 
Hutnická, 34. Schola Humani-
tas litvínov, 35. KZ Systém, 36. 
Bludný Holanďan, 37. Vézetpáci 
Most. 

(jak)

Háčka Dragons vítězi 
čtvrtého ročníku Dračích lodí

Nejmladší žáci Baníku 
vyhráli Severočeský pohár

PLZEŇ - Poslední turnaj v této sezoně odehrály mladší žačky DHK 
Baník Most v krásném sportovním areálu u Borského parku v Plzni. 
Turnaj pořádal oddíl HK Slávia VŠ Plzeň. V kategorii mladších žaček 
se pod žhnoucím sluncem utkalo celkem šest týmů, a to domácí VŠ 
Plzeň, HC Plzeň, Lázně Kynžvart a dva týmy z  Jindřichova Hradce. 
Hrálo se systémem každý s každým 2 x 12 min. 

„Aby si naše děvčata turnaj 
užila trošičku jinak, než je ob-
vyklé, ujala se kaučování zraně-
ná Tereza Scheithauerová a my 
s Mírou Strakou jsme se ujali role 
fandících diváků. Holky se rozdě-
lily na dvě vyrovnané šestky, kte-
ré se pravidelně střídaly, což bylo 
v teplotách, které v sobotu pano-
valy, velice užitečné a rozumné. 
Musím říct, že si nevedly vůbec 

špatně, hrály s chutí a nasazením 
a až v posledním zápase s domá-
cím týmem přišly v závěru o zisk 
bronzové medaile. Ale přesto jsme 
při vyhlášení výsledků nezůstali 
bez ocenění. Individuální cenu 
pro nejlepší brankařku si odnes-
la naše Kateřina Ebrlová, která 
krom jiného dostala i tričko po-
depsané od mistrů extraligy z Ta-
lentu Plzeň. Domů jsme se vrátili 

v  podvečer a společně sledovali 
v naší sportovní hale kvalifi kační 
utkání našeho reprezentačního 
týmu žen proti favorizovaným 
Holaňďankám,“ komentoval 
průběh turnaje trenér Jiří Mar-
šík. Sestava a počet vstřelených 
branek v průběhu turnaje: Kate-
řina Ebrlová – Aneta Křepelová 
– 2, Lucie Válečková – 1, Eliška 
Jinřichová – 1, Lada Straková – 
2, Kateřina Schuttová – 2, Eliška 
Schmiedová, Barbora Popelková 
– 9, Natálie Šrámková – 8, Lucie 
Vejvarová, Antonie Ležalová – 5, 
Kateřina Vrbová, Adéla Čásová 
– 7. Trenér: Jiří Maršík, vedoucí: 
Miroslav Straka.  (jak) 

Mladší žačky zakončily sezonu 
v Borském parku v Plzni
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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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Informace podává a objednávky

přijímá obchodní oddělení.MOST – Nejlepší házenkářky České republiky, mis-
tryně ČR v  letech 2014 a 2015, rozdávaly úsměvy, 
energii, ale hlavně podpisy na autogramiádě před mos-
teckým magistrátem. Dívky předvedly mistrovský pohár, 
fotily se s lidmi a nestačily podepisovat fotografi e, které 
měly pro tuto akci připravené. U mosteckého magistrátu ale 
nebyli Černí andělé jedinými mistry. Představily se také mini-
mažoretky Sluníčko s mezinárodním titulem ve své kategorii. 
„Jsme velmi rádi, že má město tak šikovné sportovce. V letošním roce 
je Most Evropským městem sportu. Černí andělé i minimažoretky Slu-
níčko svým obrovským úspěchem dokazují, že sportu a sportovcům se 
v Mostě daří,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů Alena Sedláčko-
vá. Aby se ale jen nepodepisovalo a nefotilo, připraveny byly soutěže 
pro mladé nadané i méně nadané házenkáře. O zábavu se postarala 
taneční skupina Th e F.A.C.T.  Družstvo Černých andělů dosahuje 
nejvyšší úspěchy na házenkářské scéně díky dlouhodobé podpoře 
společnosti Vršanská uhelná. „Bez této významné podpory, podpory 
města Mostu a dalších partnerů by bylo obtížné tyto úspěchy obhajo-
vat,“ říká místopředsedkyně klubu Pavla Chotěborská. Minulý mě-
síc obdrželi Černí andělé za letošní úspěchy od Vršanské uhelné šek 
v hodnotě jednoho milionu korun. (pur)

Černí andělé žhavili tužky
před mosteckým magistrátem

O zábavu se postaraly minimažoretky Sluníčko.O zábavu se postaraly minimažoretky Sluníčko.

Autogramiádu si nenechaly Autogramiádu si nenechaly 
ujít ani malé Andělky.ujít ani malé Andělky.

Černí andělé byli Černí andělé byli 
v obležení fanoušků.v obležení fanoušků.

Úspěch Černých andělů i jejich Úspěch Černých andělů i jejich 
trenéra ocenila náměstkyně trenéra ocenila náměstkyně 
primátora Markéta Stará.primátora Markéta Stará.

Děti si užívaly skotačení Děti si užívaly skotačení 
s maskotem oddílu Andělkou.s maskotem oddílu Andělkou.

Mistrovské trofeje.Mistrovské trofeje.

Autogramiádu se nenechal Autogramiádu se nenechal 
ujít generální ředitel Vršanské ujít generální ředitel Vršanské 
uhelné Vladimír Rouček.uhelné Vladimír Rouček.

Soutěžilo se jak jinak než v hodu na branku.Soutěžilo se jak jinak než v hodu na branku.

Černí andělé nastoupili a fanoušci začali šílet.Černí andělé nastoupili a fanoušci začali šílet.


