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Z mrtvých
vstání?

V Mostě byla založena nová tradice. Zcela nečekaně. Do Střední školy technické ve Velebudicích se sjeli učni
z několika krajů, aby předvedli, co se naučili, a také proto, aby si jejich učitelé a mistři vyměnili zkušenosti.
Tento slet by se měl konat každoročně, dokonce i na celostátní úrovni. Na mladých bylo vidět, že je práce baví,
stejně jako soutěžení. Na těch dříve narozených bylo patrné, že si mají co říci. Protože obojí slouží podpoře
(přesněji zachování) řemesel, chce se říci jedno: Jen houšť!
Foto: Petr PROKEŠ

Pomalu se nechce věřit vlastním očím. Řemeslníci v juniorském věku ještě existují?
Námi spoluzaložené politické hnutí Severočeši.cz si
v nedávných krajských volbách nebralo servítky a předchozí regionální politickou
garnituru pořádně zkritizovalo
za to, kam až to dopracovalo
se středním školstvím – především tím učňovským. Nešetřilo ani vládu, ba ani pomazané
resortní hlavy sedící na ministerstvu. Nekoncepčnost a neochota podporovat učňovské
školství zanechalo hořké plody v poznání, že ubývá řemeslníků. Severočeši.cz na rovinu nastínili možnou černou
vizi. Pokud se přístup kraje a státu nezmění, pak časem
bude po řemeslnících veta.
Pocit připomínající zmrtvýchvstání působí při zjištění,
že v mosteckých Velebudicích
existuje parta učitelů a mistrů odborné výchovy, kteří nepodléhají chmurným představám a pracují se zápalem, jenž
se dnes až zas tak moc nevidí.
Měli tu odvahu pozvat mladé
učně z několika krajů, aby navzájem poměřili síly v tom, co
umějí. Příznačné bylo, že klání se jaksi obešlo bez podpory ministerstva školství (jak jinak, že?), zato příjemným překvapením byl zájem ze strany podnikatelské veřejnosti.
Dává to naději, že řemeslníci
přece jen nevymřou.
I v Krušnohoru je potřebujeme.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
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EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Tomáš Garrigue Masaryk je opět středem pozornosti. Magistrát města Mostu,
který je organizátorem veřejné sbírky na
obnovu pomníku prvního československého prezidenta v 68tisícovém sídlišti pod Hněvínem, seznámil čtyřčlennou
skupinu iniciátorů (a nejen ji) s tím, jak
to aktuálně vypadá s postupem prací.
Sochaři opravdu nelenili. Podle předložených fotograﬁí je patrné, že Masaryk
coby skulptura již povstal z tříště úlomků stvořené rukama představitelů dvou
nepřejících režimů a že zakladatel státu již dostává lidskou podobu. Zatímco
sochaři „hejbli kostrou“, totéž se nedá
říci o Crestylu – společnosti, která má
Masarykovi složenému z úlomků postavit střechu nad hlavou. Jako kdyby kosti Crestylu byly postiženy bolestivou artrózou. Stavba nového Repre, v níž má
pomník spočinout v jednom ze čtyř atrií,
už nabrala dvouleté zpoždění. Z tohoto zjištění se Prezident Osvoboditel jistě
v hrobě obrací.
Obracet se ale mohou i současníci. Mohou tak činit v Centru pro rodinu a následnou péči a zbavit se tak předchozích hříchů. Tým šesti odbornic jim dokáže myšlenky na neplechu v hlavě přetvořit v cosi prospěšného a z hříšníků
udělat čisté duše.
Na ty, kteří si mozek pročistit nechat nechtějí a v lumpárnách hodlají pokračovat, se musíme pořádně připravit. Příležitostí je k tomu hned několik. Po Klausově dobrodinné antiamnestii nám asi
ani nic jiného nezbývá. Musíme napnout
síly a pořádně se zocelit, abychom se
stali prospěšnou součástí Bezpečné země – projektu rozvíjeného zámkaři; musíme se pořádně naučit zavírat dveře,
jak radí republikoví policisté (kteří přicházejí se svojí troškou do mlýna bezpečnostních opatření); a třeba si také
poslechnout děti, co míní o tom, jak se
chránit před zlořády.
Ušetříme peníze. V době neustálého
zdražování působí tato dvě slova jako fata morgána. Zbytečných výdajů se
zbaví ale pouze ti, kteří jsou napojení na
CIS – Centrální informační síť. Její provozovatel (Softex NCP) dal slovo, že výdaje „navíc“ spláchne v rámci režie ﬁrmy a své klienty tak ušetří nepříjemného překvapení pocházejícího z ﬁnančně
utahujícně rozverné Kalouskovy dílny.
Něco málo ušetřit ale jistě budou chtít
i výbory samospráv a společenství vlastníků, které se pilně připravují na zateplení domů či velké rekonstrukce. Vláda se
nad nimi slitovala a posvětila jim existenci dotačního programu Panel 2013.
Věřme, že třináctka na konci cifry se pro
zájemce o dotace nestane nešťastnou
a že nespláchne nový dotační titul do
kanalizace dříve, než se stačí pořádně
postavit na nohy a rozhýbat. Držme mu
palce, ať se těší zdraví a přežije!
Petr PROKEŠ
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ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ

Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ

Ne tmu, ale světlo
Pod svícnem bývá největší tma.
Tímto známým rčením se ale nechtěli řídit družstevníci ze SA 048
(blok 608) v ulici Kapitána Jaroše
na mosteckém sídlišti Výsluní a ve
svém domě si pořádně „rozsvítili“.
Vyměnili chodbové osvětlení a nainstalovali elektronická čidla. Teď
družstevníci nejenže lépe vidí, ale
ještě k tomu ušetří za nižší spotřebu elektrické energie.

Před několika dny mne oslovilo vedení magistrátu. Byly
mi sděleny výsledky ankety k „vybudování parkoviště pro
osobní automobily v ulici Kapitána Jaroše v Mostě u bytových domů čp. 34-37 (blok 606) a čp. 40-43 (blok 605)“.
Výsledkem bylo zamítnutí výstavby parkoviště. Za poslední
půlrok to bylo již několikáté zamítnutí plánované výstavby
parkoviště a mě tak napadlo, co je vlastně důvodem k takovému zamítnutí. Neznalost, ignorance stavu sídliště, špatná
předvídavost nebo dokonce hloupost?

Bezpečněji a pohodlněji
Nyní již bezpečněji a pohodlněji chodí v suterénu svého domu
družstevníci ze SA 080 (blok 706)
z ulice Josefa Ševčíka na sídlišti
Liščí Vrch v Mostě. V suterénu si
nechali vyměnit dlažbu.

Ale vraťme se ke zmíněnému parkovišti mezi bloky 605 a 606. Všem
bydlícím byl vhozen do schránky anketní lístek a odpověď napsal
poměrně vysoký počet oslovených
– celkem 113. Celých 85 % (!) respondentů vyslovilo nesouhlas s výstavbou. A tak parkoviště pro cca 40
vozidel prostě nebude.
Jenomže když se projedete
po Šestistovkách (sídliště Výsluní), tak zjistíte, že zde v jakoukoliv hodinu není kde zaparkovat.
Nová parkovací místa jsou prostě zapotřebí a ploch, kde je vystavět, moc není.
Musíme se prostě smířit s tím,
že bydlíme na sídlištích, kde se s takovým množstvím aut nepočítalo.
Jestliže naše paneláky mají běžně
také stovky bytů a auto má třeba jenom každá druhá rodina (i když já
si myslím, že to bude více), tak je
zapotřebí mezi paneláky budovat
parkoviště. Stojíme totiž před zásadním rozhodnutím – kam budeme muset docházet?
Buď budeme mít mezi paneláky
kousky sešlapaných zelených štráfků, ale auta budeme parkovat na
záchytných parkovištích na okraji města, nebo naopak budeme mít
mezi paneláky parkoviště a za zelení si vyjdeme na kraj města. Těžké
rozhodování (i když já v tom mám
celkem jasno).
Autem jezdím každý den do práce a nakupovat atd., a proto je pro
mě lepší, když vůz budu mít u domu. Pár štráfků zeleně mezi paneláky pro mne už nic nezachrání a tak

Nové vstupy
Také družstevníci ze SA 099
(blok 733) v ulici Františka Malíka
z mosteckého Liščího Vrchu nelenili. Řekli si, že jaro přivítají upravenými vstupy do domu. Práce na
realizaci záměru právě probíhají.
Zkulturní bydlení
Po zkrášlení vnitřku domu zatoužili
družstevníci ze SA 077 (blok 629)
v ulici Mistra Jana Husa na sídlišti Výsluní. Připravují se na vymalování společných prostor. Čisté
a barevné stěny zkulturní prostředí a vlastně tak i bydlení.
Připravili: (ič, pp)

V teple tráví zimu vlastníci bytů v domě na ulici U Zámeckého
parku čp. 2001-03 v Litvínově. Při
zateplování objektu dali přednost
světlejším barvám, které nejenže zesvětlily prostředí na rozhraní staré a nové zástavby města,
ale navíc se dobře hodí k sousední
parkové zeleni.

si za tou zelení rád zajdu nebo zajedu – ale za pořádnou zelení. Představa pučící zeleně mezi paneláky v Šestistovkách nebo Sedmistovkách (sídliště Liščí Vrch) je
prostě naivní. Asi jako vyžadovat,
aby v paneláku byl absolutní klid
– v paneláku, kde žije tolik lidí,
jako v běžné vesnici! I to je naivní, jenomže s hlukem (a teď hovořím o hluku běžném – výtahy, sprchy, zavření dveří, luxování apod.)
toho moc nenaděláme, ale s parkováním ještě přece jenom mezi některými domy něco udělat můžeme. To ovšem ještě před rozhodnutím zda ano nebo ne, musíme o celé
věci popřemýšlet. Napsat NE, jak je
dnes módním zvykem, je velmi jednoduché, ale vymyslet řešení, to dá
opravdu práci.
Mezi bloky 605 a 606 parkování nebude, a proto bydlící i nadále
čeká při návratu domů autem jenom
stres a hledání místa pro zaparková-

ní. A není to jediný případ. Dovolte
mi krátký souhrn:
V nedávné minulosti jsme psali
o petici bydlících z bloku 19 (u Luny), která vznikla ještě dříve, než byl
vlastně návrh parkovišť předložen.
Jeďte se podívat, jak jsou všechna
místa kolem Luny bezezbytku zabraná – a to mluvím i o noci (nejenom o době oběda, jak se nám snažila petice namluvit).
Další takové zamítnuté parkoviště mělo být u bloku 645. Zde místní
bydlící odmítli parkování pro více
než 80 vozidel.
Ve výčtu zamítnutých větších či
menších parkovišť bych mohl pokračovat.
Vrcholem ale bylo zamítnutí parkovacího domu pro cca 500
vozů u bloku 612. Vedle řady ne
zrovna chytrých důvodů byl jeden opravdu humorný. Že prý bude
výstavbou parkovacího domu zabráno stávající parkoviště, kde se
stojí zdarma, kdežto v parkovacím domě se bude platit. Copak si
opravdu někdo myslí, že až bude
dostatek parkování na záchytných
parkovištích, že nepřistoupí město
ke zpoplatnění stání u domů? To se
totiž stane přepychem. Chceš stát
přímo u domu? Zaplať si to! Jinak
budeš muset stát zadarmo nebo za
velmi malý peníz na kraji sídliště.
Tento vývoj je přece naprosto předvídatelný. Nebo ne?
Vládnoucí Sdružení Mostečané
Mostu má ve svém volebním programu mimo jiné i slib, že vystaví
2 000 parkovacích míst. Je jich již
postaveno cca 1 200. Jenomže dalších zhruba 700 jich bylo zamítnuto
a při takovémto postupu se prostě
slib splnit nepodaří. A to je – myslím si – škoda.
(A to se určitě ještě dodatečně
ozvou „kritici“, že Sdružení Mostečané Mostu neplní volební sliby!)
František RYBA
ředitel družstva
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Koldomáci se bát nemusejí,
není čeho, ujišťuje ředitel
Ještě před ustavením družstevní samosprávy v litvínovském Koldomu se na veřejnosti vyrojili zvěsti o údajných
obavách tamních bydlících.
Týkaly se placení nájemného a budoucnosti obou křídel národní technic-

ké památky. Proto jsme ihned zašli za
ředitelem Stavebního bytového družstva Krušnohor FRANTIŠKEM RYBOU a zeptali se ho na to, co míní
o projevovaných obavách.
Pane řediteli, jakým způsobem
mohou nájemníci zaplatit nájem pro
Krušnohor? Městu ho platili zpětně,

na veřejnosti se vyrojily zprávy o tom,
že Krušnohor bude naopak požadovat nájem dopředu. Jak to tedy je?
Stavební bytové družstvo Krušnohor nepožaduje nájem dopředu. V souladu s platnou legislativou má zaveden systém souběžného placení nájmu
či příspěvku vlastníka. To znamená, že
v lednu platí bydlící za leden, v únoru
za únor, v březnu za březen atd. Město Litvínov má zaveden jiný systém.
Jde o formu zpětného placení – o měsíc později.
Pro bydlící v Koldomu to nyní znamená, že v lednu mají zaplatit dva nájmy – lednový Krušnohoru a prosincový městu Litvínovu.
Jsme si ale vědomi toho, že řada
obyvatel Koldomu patří do kategorie
nízkopříjmových občanů a že zaplacení dvou nájmů najednou může pro
ně být obrovskou zátěží. Vždy jsme
se chovali sociálně a vstřícně. Platí to
i pro obyvatele Koldomu.
Pokračování na str. 6

PRÁVNÍ PORADNA

Družstvo je v insolvenci, co nám hrozí?
Na Hornické bytové družstvo
v Mostě, jehož jsme členy, byl
u soudu podán insolvenční návrh.
Věřitel, kterým je stavební ﬁrma,
požaduje po vedení družstva zaplatit za odvedenou práci 4 miliony korun na jistině a 190 tisíc korun na smluvních pokutách z prodlení za nezaplacení faktur. V insolvenčním návrhu věřitel říká,
že má za důvodné, že jsme v platební neschopnosti a nejsme tudíž
schopni ﬁnanční závazky splnit.
Můžete vysvětlit, co nám – Hornickému bytovému družstvu –
konkrétně hrozí? Vedení družstva
se s námi nechce bavit.
Družstevnice z HBD
Otázky související s insolvenčním řízením na bytové družstvo
upravuje zákon č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, zákon č. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů.
V případě podání insolvenčního
návrhu soud rozhodne, zda je byto-

vé družstvo v úpadku. Úpadkem zákon rozumí situaci, že dlužník má
současně více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě
splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Pokud soud shledá, že je
bytové družstvo v úpadku, rozhodne o způsobu řešení úpadku, kterým
by v popisovaném případě byl zřejmě konkurz.
V případě prohlášení konkurzu dochází ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a poměrnému
uspokojení věřitelů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Pokud
se týká majetkové podstaty, patří do
ní veškerý majetek dlužníka. V případě bytového družstva tedy zejména domy a byty v jeho vlastnictví. Bytové družstvo pak odpovídá
za porušení svých závazků celým
svým majetkem. Členové družstva
za závazky družstva neručí, tj. věřitelé nemohou uspokojit své závazky přímo po členech družstva. Členové družstva však mají uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva,
v popisovaném případě podle sta-

nov družstva až do výše členského vkladu.
Pokud dochází v rámci konkurzu k prodeji majetku, je insolvenční
správce podle ustanovení § 285 insolvenčního zákona a podle ustanovení § 30a zákona o vlastnictví bytů
povinen respektovat zákonnou nebo
smluvní povinnost bytového družstva převést byty nájemcům – členům družstva do osobního vlastnictví. Až v případě, že by nedošlo
k převodu bytů na nájemce, byl by
insolvenční správce oprávněn byty
zpeněžit jiným způsobem.
Lze tedy shrnout, že pokud bude
osvědčen úpadek družstva a bude probíhat insolvenční řízení, členy družstva toto řízení bezprostředně ovlivní a ponesou jeho negativní
následky, a to včetně zpeněžení majetku družstva a následného možného zániku a výmazu družstva z obchodního rejstříku.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Bramac je stále „v kurzu“
Bramac – střešní krytina známá
z televizní reklamy – je stále „v kurzu“. Dali jí přednost také vlastníci
bytů ze SV 103 (blok 212) na Žatecké ulici v Mostě, kteří ji použili
na střechu svého domu v rámci výměny původní krytiny za novou.
Kamerami k bezpečnosti
Mít přehled o tom, kdo se v domě
pohybuje, a zajistit vyšší úroveň
bezpečnost bydlících i jejich majetku si přáli vlastníci bytů ze SV 131
(blok A5) na Kopistské ulici v Janově. Přání si už splnili. Nechali si v domě nainstalovat kamerový systém.
Dveře do prodejen
Mít možnost nakupovat přímo v domě je velmi výhodné. Neztrácíte
čas pobíháním po městě. Abyste zmíněnou výhodu neztratili, vyžaduje to péči – o prodejny v přízemí domu. Jsou si toho vědomi vlastníci bytů ze SV 140 (blok
89-90) na třídě Budovatelů v Mostě, kteří si objednali výměnu vstupních dveří do obchodů. Práce právě probíhají.
V plném proudu
Bydlící se hodně zajímají o rekonstrukce výtahů. Je to i případ vlastníků ze SV 219 (blok 291) na ulici
Jaroslava Vrchlického v Mostě. Investici si schválili na shromáždění
a už zanedlouho se svezou v moderních zdvižích. Rekonstrukce je
v plném proudu.
V nejbližších dnech
Vyměnit podlahovou krytinu ve
společných prostorách domu se
rozhodli bydlící ze SV 213 na Podkrušnohorské ulici čp. 2052-55
v Litvínově. Výměna bude hotova
v nejbližších dnech.
Malování
Malování společných prostor probíhá v domě SV 196 (blok 389) na
mostecké ulici Zdeňka Štěpánka.
Bydlící si tak zpříjemní prostředí.
Dvakrát výměna oken
Výměnu oken na chodbách si naplánovali vlastníci bytů ze SV 230
(blok 518) na ulici K. H. Borovského v Mostě. Práce proběhnou
na jaře.
Na výměnu oken – tentokrát v bytech – a vstupních dveří do domu
již došlo na mostecké „Skupovce“,
konkrétně ve SV 125 (blok 85).
Připravili: (ič, pp)
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Představenstvo Krušnohoru myslí sociálně,
proto má družstvo nového dodavatele elektřiny
Sdělovací prostředky oznámily, že největší bytové družstvo
v republice – mostecký Krušnohor – uzavřelo se společností
X Energie smlouvu o odběru elektrické energie. V důsledku
toho vznikla mezi lidmi šeptanda. Její obsah: v bytech nechceme nového dodavatele, nevidíme důvod ke změně.
„Stavební bytové družstvo
Krušnohor nenutí družstevníky
a vlastníky bytů k odběru elektřiny od společnosti X Energie. Od
jakého subjektu elektřinu v bytech odebírají, je jejich svobodná volba,“ zdůraznil v reakci na
obsah šeptandy ředitel družstva
František Ryba.
Pravda je taková, že Krušnohor
a X Energie uzavřely smlouvu týkající se odběru elektřiny v prostorách, které družstvo spravuje.
Jde tedy o společné prostory domů
(vestibuly, chodby, sklepy, výtahy). Smlouva se týká také spotřeby elektrické energie v objektech
Krušnohoru, tedy v mostecké pětipatrové budově správy družstva
a litvínovské pobočce správy.
„Představenstvo
Krušnohoru dlouhodobě sleduje spotřebu
elektřiny a rozhodlo se z mnoha
nabídek využít právě tu z X Energie pro její šíři – ne tedy jen kvůli
výhodnější ceně. Realizací smlouvy by mělo dojít ke snížení nákladů za spotřebu elektřiny v uvedených prostorách, což v době soustavného zdražování energie je
významným faktorem. Družstvo
se chová sociálně a snaží se pro-

to uchránit družstevníky a vlastníky bytů před zvýšením částky
v položce nákladů za odběr elektřiny ve společných prostorách
domů, která je nedílnou součástí
družstevních nájmů a příspěvků
vlastníků bytů,“ vysvětlil František Ryba.
Podle jeho vyjádření je výhodou nabídky X Energie také to, že
poskytuje odborné poradenství vycházející z konkrétní spotřeby zjištěné v subjektech a jeho částech
(v našem případě v domech a budově správy družstva a na pobočce), takže se dá očekávat, že úspora elektrické energie dosáhne ještě vyšších hodnot, než představenstvo družstva dosud předpokládá.
„Členové tohoto orgánu Krušnohoru budou realizaci smlouvy monitorovat po celý rok 2013 a začátkem roku 2014 vyhodnotí výsledky uzavřeného kontraktu a poskytnou družstevním samosprávám
a společenstvím vlastníků konkrétní informace o přínosu smlouvy uzavřené s X Energií,“ sdělil
ředitel Ryba.
Společnost X Energie je – podle vlastní tiskové zprávy – jedním

z významných alternativních dodavatelů elektřiny a plynu. Novým dodavatelem elektřiny pro
Krušnohor se stala od 1. ledna.
„X Energie byla jako alternativní dodavatel elektřiny a plynu
specializující se i na bytová družstva vybrána na dva roky, když
nabídla nižší cenu než stávající dodavatel, nejvýhodnější podmínky smluvního vztahu a individuální přístup,“ píše se v tiskové
zprávě.
„Společnost X Energie se od
samotného vzniku specializuje na
poskytování kvalitních služeb zákazníkům především z řad domácností a malých podnikatelů. Stejně
zajímavou nabídku předkládá i bytovým družstvům. Nejenže získají
od X Energie nízkou cenu elektřiny nebo plynu a individuální podmínky, společnost jim při akvizici
poskytuje také specialistu na bytová družstva, se kterým mohou
řešit veškeré požadavky týkající se nabídky, převodu odběrných
míst a zákaznického servisu,“ uvedl Zdeněk Mráz, obchodní ředitel
společnosti X Energie.
„Naše bytové družstvo díky
dodávkám elektřiny od nového
dodavatele nejen ušetří, ale i získá jednotný a individuální zákaznický servis včetně energetického
poradenství. Společnost X Energie nejenže nabídla nejvýhodnější podmínky, ale přesvědčila nás

i nabídkou profesionálních služeb a osobním přístupem,“ dodal František Ryba, ředitel SBD
Krušnohor.
Podle vyjádření vedení společnosti X Energie změnil v roce
2012 svého dodavatele elektřiny
rekordní počet českých zákazníků
jak z řad domácností, tak maloodběratelů i velkoodběratelů – více
než 473 tisíc. V porovnání s rokem 2011 jde o nárůst o více než
24 tisíc zákazníků a ten je nejvyšší v historii českého liberalizovaného trhu s elektřinou. Společnost
X Energie patří mezi tři alternativní dodavatele s největším počtem zákazníků a nejvýznamněji
se rozvíjející dodavatele elektřiny
a plynu v České republice.
„Velmi nás těší, že se nám
v uplynulém roce podařilo získat desítky tisíc nových odběrných míst. Tyto výsledky ukazují,
že čím dál více odběratelů si uvědomuje, že nemusí zůstávat u velkých energetických ﬁrem. Alternativní dodavatelé totiž garantují
nižší cenu elektřiny a plynu oproti dominantním dodavatelům, ale
dokáží nabídnout velmi zajímavé
podmínky a kvalitnější zákaznické služby pro odběratele s větším
množstvím odběrných míst,“ dodal Zdeněk Mráz, obchodní ředitel společnosti X Energie.
Petr PROKEŠ

Koldomáci se bát nemusejí, není čeho, ujišťuje ředitel
Dokončení ze str. 5

Budeme proto rádi, když zaplatí nájem Litvínovu, a tak splní a zároveň ukončí svůj závazek
vůči městu. Pokud nebudou moci
zaplatit nájem Krušnohoru, vyjdeme jim vstříc. Mohou si částku rozdělit na tři dílčí díly a splatit lednový nájem postupně – po
třetinách.
Vyskytly se také obavy související s údajnou nejasnou budoucností bydlení v křídlech
Koldomu. Můžete již nyní pro-

zradit, jaké změny – věřme, že
k lepšímu – chystá Krušnohor
pro Koldům letos?
Ve středu 30. ledna budou
mít koldomští bydlící ustavující schůzi družstevní samosprávy.
(Poznámka redakce: Náš rozhovor se uskutečnil v době uzávěrky zpravodaje 25. ledna, tedy pět
dní před zmíněným termínem.)
Vedle volby předsedy a členů výboru se nájemníci dohodnou na
tom, co je zapotřebí opravit hned
a co může ještě nějakou dobu počkat. Rozhodnou se také pro to,
kolik budou potřebovat údržbářů

a uklízeček. Vytvoří si také plán
údržby a investic na celý kalendářní rok. Protože nejsem věštec, nevím dopředu, na čem se
družstevníci v Koldomu domluví. To budu vědět až po zmíněné ustavující schůzi samosprávy,
takže potom budu moci vám, novinářům i dalším lidem říct více.
Obecně však předpokládám, že
v průběhu několika málo let budou chtít dokončit celkovou rekonstrukci Koldomu. Stejně tak
to probíhalo u ostatních domů,
které přešly pod správu Krušnohoru v rámci privatizace měst-

ských domů v Mostě, Litvínově
a Meziboří.
Co vám ale mohu říci okamžitě je to, že se bydlící rozhodli mít
pro obě křídla Koldomu jeden výbor, i když v úvahách byly také
výbory dva. Sdružení nájemníků,
jež v Koldomu nyní působí, nám
oznámilo, že existuje mezi bydlícími dohoda na ustavení jedné
družstevní samosprávy, tudíž na
zvolení jednoho výboru starajícího se o dění v domě.
Ptal se a fotografoval:
Petr PROKEŠ
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Tepelní paraziti žijí mezi námi
Každý z nás – bez ohledu na to, zda je družstevníkem či
vlastníkem bytu – obrací každou korunu v ruce raději hned
dvakrát, než ji vydá. Všichni chceme, aby se obsah našich peněženek ztenčoval co nejméně. Proto se mnozí zalekli zpráv o
tom, že má být novelizována vyhláška o rozúčtování nákladů
na spotřebu tepla. To znamená zdražování – blesklo našimi
hlavami zkratkovitě.
Protože se o dokonalosti či nedokonalosti této vyhlášky hodně diskutuje a je dokonce slyšet i názory odborníků, kteří se nedokážou
shodnout na jednotném stanovisku, navštívili jsme ředitele družstva
FRANTIŠKA RYBU, abychom se
ho zeptali na jeho pohled na věc.
Jak Stavební bytové družstvo
Krušnohor hodnotí novelu vyhlášky č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na spotřebu tepla,
která s sebou nese změny ve vyúčtování? Spotřební složka by měla
narůst až na 70 procent.
Především je třeba připomenout
skutečnost, že tato novela neplatí, protože dosud nebyla schválena.
Vláda předpokládala, že bude platit
od poloviny června tohoto roku, ministerstvo pro místní rozvoj hovoři-

lo o konci června. Diskuse odborné
i laické veřejnosti o této novele je
tak rozsáhlá, že je málo pravděpodobné, že by novelizovaná vyhláška
měla vstoupit v platnost ještě letos.
Pokud jde o nárůst spotřební
složky na 70 procent, pak na rovinu říkám, že je těžké tuto věc posuzovat. Je pochopitelná snaha předkladatelů novely, aby si spotřebitel
zaplatil co největší část tepla. Platí
rovnice, že pokud topíš hodně, tak
si také hodně zaplatíš. Pokud topíš
málo, zaplatíš si méně. Z tohoto hlediska je tato snaha spravedlivá.
Jenomže je tady ještě jedna záležitost, k níž se musí přihlížet. V domech je docela velký prostup tepla
panely a také zdmi mezi jednotlivými byty. V praxi se děje to, že jedni bydlící topí více a druzí méně. Ti,
co topí více, vlastně pomáhají vytá-

pět byty těch, kteří topí méně. Teplo prostupuje zdmi. Proto základní
složka vyúčtování a spotřební složka (spotřeba jednotlivého bytu) musejí být v určitém poměru.
Je otázkou, zda to má být 30:70
nebo 40:60, jako je tomu nyní, případně 50:50. Je to prostě téma pro
velkou diskusi.
Na rovinu je ale zapotřebí říci,
že ti bydlící, kteří doma topí málo
či vůbec netopí, parazitují na teple těch, co topí více. A to je nespravedlivé a musí se s tím něco dělat.
Zvýšení spotřební složky se v současné době jeví jako nejjednodušší
řešení, i když přiznávám, že z čistě lidského hlediska je velice složité. Osobně se domnívám, že novela vyhlášky bude stejně nekvalitní jako celá řada českých legislativních norem.
Řeší Krušnohor v současné
době hodně sporů ohledně vyúčtování za teplo?
Z celkového počtu 22 tisíc bytů,
které máme ve správě, dostáváme
každoročně jen několik desítek reklamací na nesprávné vyúčtování.
Z podaných reklamací je 80 pro-

cent neoprávněných. Čili žádné
spory ohledně vyúčtování za teplo nemáme. Pokud ale mám otázku chápat tak, že se ptáte na neplatiče, pak jich máme aktuálně 2,5 tisíce. Vedle záloh na teplo tito bydlící
samozřejmě neplatí ani ostatní zálohy a poplatky spojené s užíváním
bytu. V těchto případech se s neplatiči samozřejmě dostáváme do sporů – včetně soudních.
Od ledna letošního roku platí
energetické štítky budov. Jaký je
názor Krušnohoru na ně?
Dobře víte, že v tomto státě nefunguje téměř nic. Proto jsem přesvědčen o tom, že to bude platit také
o energetických štítcích budov. Je to
úplná šaškárna. Již jsme zažili průkazy energetické náročnosti budov
a energetické audity budov. Kde
skončily? Kdesi v kanále! Ptám se
proto: kde skončí energetické štítky budov? Víme, že jsou vyžadovány u stavebního řízení – a nejde jen
o novostavby, jak se lidé domnívají. Je otázkou času, kdy energetické
štítky budov přestanou existovat.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ

Družstevníci a vlastníci „v letech“: přihlaste se do počítačových kurzů
Počítačové kurzy pro seniory,
jimž musela dát mostecká městská
knihovna loni na podzim stopku, se
znovu rozjedou. A to díky osmi novým počítačům, které se knihovnickému Senior klubu podařilo získat od nadace Charty 77 – Konto
Bariéry.
Stejný počet zastaralých a už
nevyhovujících komputerů tak
v učebně knihovny nahradí lépe
vybavené přístroje.

Počítačové (ale také jazykové)
kurzy, které Senior klub pořádá, bývají plně vytíženy. Dříve narozené
láká do knihovny jednak nízká cena
kurzů (stovka za počítačový a necelá pětistovka za jazykový kurz či za
trénování paměti), starší lidé si zároveň pochvalují, že v učebně jsou
takříkajíc mezi svými. „Jsem už
ve druhém ročníku kurzu němčiny.
Loni jsem tu navštěvovala i kurz trénování paměti, i ten byl moc pěkný.

�����

pro Vaše
podnikání
Volejte ZDARMA

800 366 000
www.ProVasePodnikani.cz

Chci si udržovat mozek svěží a potřebuji chodit mezi vrstevníky,“ přiznává třiasedmdesátiletá Hana Bílková. O šest let mladší Alda Knížková chodí přes dva roky na angličtinu a chce v ní i dále pokračovat.

„Často si v knihovně půjčuji knížky, tak jsem využila i zdejší kurz,“
dodává. Trvalý zájem mají aktivní
senioři též o kurzy práce s počítači
a internetem.
Vladimír VACULA

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE
SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Příjemci sociálních dávek, kteří si chodí na správu družstva
pro potvrzení, musejí vždy předložit doklad o zaplacení nájemného či příspěvku vlastníka z předchozího měsíce. Takovým dokladem je lístek SIPO (sdruženého inkasa plateb obyvatel) nebo ústřižek z poštovní složenky či výpis z účtu v bance. Znamená to tedy, že ti lidé, kteří přijdou žádat o potvrzení
v dubnu, předloží lístek SIPO nebo ústřižek od poštovní složenky či výpis z účtu o zaplacení nájemného nebo příspěvku
vlastníka za měsíc březen.
Doporučujeme dokument předem okopírovat a s doklady
odevzdat jeho kopii.
Připomínáme, že žadatelé o potvrzení odevzdávají dokumenty na recepci správy družstva (vchod 1 – přízemí), nikoliv
ve třetím patře v kanceláři nájemného.
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Nová příležitost pro financování
oprav domů má jméno Panel 2013
Panel a Nový panel jsou mrtvy, ať žije Panel 2013! Ano,
osvědčený dotační titul ožívá v nové podobě. Od 11. ledna
přijímá Státní fond rozvoje bydlení žádosti o nízkoúročený
úvěr na opravy a modernizace bytových domů.
„Program nízkoúročených úvěrů je určen pro všechny vlastníky
bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) na opravy a modernizace, podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.,“
oznamují webové stránky Státního
fondu rozvoje bydlení. Nová velká příležitost pro naše družstevníky a vlastníky bytů sáhnout si pro
peníze nabízené státem za účelem
například zateplení objektů a tím
zlepšení komfortu bydlení je tady!
Fond doporučuje seznámit se
před přípravou žádosti s obsahem
příručky pro žadatele, která podrobně a srozumitelně provádí zájemce celým procesem – od podání
žádosti až po schválení úvěru. Příručku najdete v elektronické podobě na webových stránkách www.
sfrb.cz.
CO SE V NÍ ŘÍKÁ?
Příručka především odkazuje
na nařízení vlády č. 468/2012 Sb.,
jež umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení poskytovat podporu
ze státních prostředků na opravy
a modernizace domů, a to formou
nízkoúročených úvěrů. Příručka
je vlastně souhrnem všech základních informací důležitých pro rozhodování výboru samosprávy či
společenství vlastníků o možnostech využití úvěru, o podmínkách
jeho poskytnutí a čerpání, přináší
rady jak o něj požádat a jak žádost
vyplnit. V příručce je také slovníček pojmů a přímé odkazy na formuláře a další informace. V závěru jsou uvedeny vybrané otázky
a odpovědi vycházející z poznatků zjištěných při přípravě novely
vládního nařízení.
„Věříme, že příručka bude praktickým průvodcem i pomocníkem.
Pokud máte přesto nejasnosti, kontaktujte nás na e-mailové adrese
podpory@sfrb.cz, kde vám rádi poskytneme další informace,“ píše se
na webových stránkách fondu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 Úvěr na opravy a modernizaci domů může žádat vlastník bytového domu, případně společenství
vlastníků bytových jednotek. Úvěr
nelze použít na opravy a modernizace rodinného domu.
 Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů, uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 468/2012 Sb.
 Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu tří let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce
ukončí opravu nebo modernizaci
domu do tří let od uzavření smlouvy o úvěru.
 Délka úvěru je stanovena ve
smlouvě o úvěru, nepřesáhne však
třicet let od data podpisu úvěrové
smlouvy (včetně období čerpání).
 Výsledná úroková sazba nesmí
být nižší než základní referenční sazba Evropské unie pro ČR, která je od
ledna 2013 ve výši 1,09 % p. a.
 V případě, že úroková sazba je
nižší než základní referenční sazba
zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku dle sdělení Komise EU, výše
úvěru je omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého
rozsahu „de minimis“.

 Výše výsledné úrokové sazby je
závislá i na předpokládané návratnosti úvěru, bonitě klienta a způsobu zajištění úvěru.
 Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. Na tentýž druh opravy
nebo modernizace může být úvěr
poskytnut pouze jednou.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Ladislav Chalupný z Úřadu
Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) upozornil redakci zpravodaje Krušnohor na nejčastější otázky. Zde jsou i s odpověďmi:
K čemu slouží stanovisko Poradenského informačního střediska (PIS)? Je vůbec potřebné?
Pro poskytnutí úvěru není toto
stanovisko nutné. Pokud se žadatel přesto rozhodne je nechat zpracovat, obdrží nezávislé posouzení projektu z pohledu technického
řešení, použitých materiálů, rozsahu opravy a modernizace a rozpočtu. Toto stanovisko je poslední kontrolou správnosti navrženého řešení. Náklady na zajištění stanoviska
PIS si hradí žadatel.
Existuje pořadí doručených
žádostí?
Neexistuje. Po doručení na fond
je žádost zkontrolována. Pokud ob-

sahuje veškeré náležitosti, je posouzena a žadateli je oznámeno, že má
splněnu první část žádosti. Zároveň
jsou mu oznámeny podmínky úvěru a žadatel je vyzván k odsouhlasení těchto podmínek a předložení
dokladů ke druhé části žádosti. Pokud žadatel souhlasí s podmínkami
úvěru, dostává se až v tomto bodě
do seznamu žadatelů, kterým byl
přislíben úvěr.
Jak je to s podmínkou ISO
u dodavatele stavby s přihlédnutím ke změně zákona o veřejných
zakázkách?
Vzhledem k tomu, že zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nepřipouští od 1. dubna 2012
požadování tohoto certiﬁkátu jako
technického kvaliﬁkačního požadavku při zadávání veřejné zakázky, nebude pro tyto žadatele podmínka uvedená v nařízení vlády
aplikována.
Lze žádat o úvěr po zahájení
prací?
Žádost musí být podána před zahájením prací.
Je možné proplácet již uhrazené faktury?
Z úvěru budou propláceny pouze neuhrazené faktury.
Lze tímto úvěrem nahradit
jiný úvěr?
Nařízení vlády toto neumožňuje.
Jaké ručení bude požadováno?
Ručení bude odvislé od výše
úvěru a od doby splácení úvěru.
Předpokládáme, že ve většině případů bude dostačující prohlášení
o ručitelském závazku.
Lze žádat o úvěr na výměnu
výtahu?
Ano, ale pouze v případě, že
opravy a modernizace uvedené
v části A přílohy č. 1 nařízení vlády jsou již provedeny, nebo nejsou
potřebné.
Petr PROKEŠ
za využití materiálů SFRB

Zateplování bloku 607 na mosteckém Výsluní. Ilustrační foto: Petr PROKEŠ
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Pojďme se učit likvidovat graffiti
„Když jsem tohle viděla, málem mě trefil šlak!“ neudržela se rozzlobená předsedkyně mosteckého SV 138 Eliška
Moscatová. Nedávno opravený dům dostal na novou fasádu
čerstvou „výzdobu“ – graffiti.
Neúcta mnoha sprejerů k cizímu majetku je až do nebe volající.
Bydlící v domech mohou lamentovat, poukazovat na to, že z fondu údržby zbytečně vyhodili peníze kvůli nějakému spratkovi,
kterému se podařilo zlikvidovat
jejich investici do zlepšení vzhledu domu. Zlobení se a nadávání
ale nepomůže. Nechtěnou výzdobu rozčilování neodstraní.
Raději si proto položme otázku
jak grafﬁti odstranit. Nejlépe šetrně, aby nedošlo k narušení barev
na fasádě, popřípadě aby nedošlo
k poškození fasády samotné.
Se žádostí o odbornou radu
jsme se obrátili na Hanu Zikánovou z prodejny StarColor v Topolové ulici v Mostě.
JAK NA TO
„O tomto problému víme a snažíme se našim zákazníkům poradit. I když sami máme díky profesi
k barvám velmi blízko, uznáváme,
že veřejnost je oprávněně roztrpčena. Mazanice vandalů, sprejerů
a jiných takyumělců ničí upravený
a hezký vzhled domů nebo podchodů či jiných ploch, ale zároveň
tyto mazanice poškozují společný
majetek a životní prostředí. Opra-

vy takto poškozených objektů či
ploch jsou velmi nákladné,“ zdůraznila specialistka.
Jak se takovému poškození alespoň částečně bránit? Hana Zikánová má jasnou odpověď: „Hned
vám představím několik výrobků
určených pro ochranu ploch a odstranění takzvaných uměleckých
výtvorů.“
PREVENCE PROTI
GRAFFITI
Přípravek Barbakan vytváří
s použitím penetrace (např. produkt Sokrat) ochrannou vrstvu
proti různým druhům barevných
nástřiků prováděných spreji. Používá se k prevenci u materiálů
středně a silně nasákavých. Tímto přípravkem lze chránit většinu
typů omítek, keramických obkladů, přírodních i umělých kamenů, betonu apod. Barbakan slouží k preventivní ochraně proti trvalému znečištění grafﬁti například v případě mostů, pilířů a stanic metra).
Aplikace: Přípravek můžete
nanášet štětcem, válečkem nebo
nastříkáním na suchý povrch zbavený nečistot. Nikdy se neaplikuje za vlhkého a deštivého po-

Jedno z několika graffiti objevivších se na zdech bloku 94 (SV 138) na třídě
Budovatelů v Mostě.

Barbakan – ochrana proti graffiti.
Odbornící jej doporučují.

Graffiti Stop – přípravek k odstraňování graffiti.

časí. Přípravek Barbakan ředěný
v poměru 1:1 naneseme ve dvou
až třech vrstvách. Doba schnutí
mezi nátěry dosahuje čtyř až osmi
hodin. Čas je odvislý od teploty
a vlhkosti vzduchu. Před nátěrem
přípravkem Barbakan se podklad
penetruje. Nátěr zůstává matný
a mírně mění vzhled barvy.

pomoci tlakové vody. Na vyčištěné plochy doporučujeme preventivní nátěr přípravkem Barbakan.
Postup jsme již popsali.

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI
Přípravky řady Grafﬁti Stop
jsou určeny k likvidaci nečistot
způsobených různými typy barev a ﬁxů na různých objektech
a zařízeních.
Aplikace: Přípravek vyzkoušíme vždy na skrytém místě. Na
znečištěný podklad vždy použijeme vhodný přípravek Grafﬁti Stop v rozprašovači – a to tak,
že chráníme okolní plochu před
stékáním rozpouštěných barev.
Čištěnou plochu nenecháme nikdy úplně zaschnout (doplňujeme Grafﬁti Stopem). Necháme
působit pět až deset minut podle
síly znečištění. Po aktivním působení přípravku a narušení sprejové vrstvy následuje intenzivní mytí hrubým kartáčem s vodou a tenzidem (saponát) a poté
oplachování dostatečným množstvím vody z vodovodu nebo za

POZOR!
Pokud při prvním nátěru nedojde k řádnému vyčištění plochy,
proces opakujeme. Na čištěnou
plochu nikdy nenanášíme vodu,
pokud barva není zcela rozrušena. Voda zastavuje proces čištění.
Opláchnutí následuje až po úplném vyčištění plochy.
KDE SEHNAT
„Výrobky Grafﬁti Stop rádi
ukážeme v prodejně StarColor na
Topolové ulici v Mostě, kde si je
mohou zákazníci také zakoupit,“
uzavřela Hana Zikánová.
Vyzbrojeni radami odbornice
si nyní vyhrňme rukávy a pusťme se do likvidace rádoby výtvarných děl graﬁťáků. Když oni nám
mohou ničit krásné fasády domů,
my zase můžeme zneviditelňovat jejich takyumění. Popřejme si
hodně elánu a chuti do zkrášlování poničeného!
Petr PROKEŠ
Hana ZIKÁNOVÁ
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Nejdříve je zapotřebí rozdělit náš
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (3)
Cílem projektu Bezpečná země (a také souběžně probíhajících projektů Bezpečný dům a Bezpečná lokalita) je vštípit
lidem jakým způsobem ochraňovat svůj majetek. A nejen
jakým způsobem (systémově, stavebnicově), ale také kým
(profesionály) a jak (odborně).
„S ohledem na charakter zástavby v našem okrese, kde
je výrazná koncentrace bytových domů, je zapotřebí, aby si
lidé uvědomili, že pokud chtějí
ochraňovat svůj majetek, tak musejí začít právě od zajištění objektu,“ zdůraznil Bc. Daniel Šimandl, majitel mostecké společnosti Blesk Š&Š. Tato ﬁrma sídlící v přízemí správy SBD Krušnohor je do projektu Bezpečná
země zapojena (viz informace ve
zpravodaji Krušnohor č. 12/2012
a 1/2013).
ZÓNY
Základním předpokladem pro
zajištění co nejvyšší míry vaší
osobní bezpečnosti a ochrany vašeho majetku v bytě je rozdělení
domu na několik bezpečnostních
zón. Pachatel je musí překonávat, čímž se zdržuje a toto zdržování jej buďto zcela odvede od
úmyslu páchat škodu, nebo – pokud bude pokračovat v závadovém jednání – snadněji přispěje
k jeho odhalení a dopadení.
Bezpečnostní zónu 1 tvoří vstup do domu, bezpečnostní
zónu 2 společné prostory včetně
sklepů a technických podlaží, do
bezpečnostní zóny 3 jsou zařazeny byty.
„Toto rozdělení již samo o sobě říká, že bydlící dosud podléhali mylnému dojmu, že když si
zabezpečili svůj byt, mohou být
v klidu, protože je tím vše zajištěno, a tím to pro ně hasne. Pouhým zabezpečením bytu ale nebezpečí hrozí stále. Existuje pořád živná půda pro závadové
osoby, které se mohou do nezajištěného domu dostat, po objektu se pohybovat, vytipovávat
byty k vloupání, poškozovat zařízení domu, popřípadě ve společných prostorách přespávat,“

BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
blesk06@seznam.cz

vysvětlil Daniel Šimandl. Jinými slovy řečeno: Pokud dům
není zajištěný před vstupem závadových osob, je váš byt ve stálém ohrožení a peníze vynaložené na jeho zabezpečení mohou
být zbytečně vyhozené. Zajištění ochrany domu v bezpečnostní
zóně 1 je tedy prioritou.
BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA 1
Základem zajištění této zóny
jsou kvalitní dveře a zvonky.
„Za vhodný začátek ochrany považujeme čipové systémy,“ sdělil Daniel Šimandl. Je to logické. Kdo v domě bydlí, vstoupí
do objektu bez problému na základě otevření dveří přiložením
čipu. Když se ale někdo chce dostat do domu a nebydlí v něm,
má problém. „Musí na někoho zazvonit a kontaktovat tak
konkrétního člověka bydlícího
v domě,“ popsal Daniel Šimandl. Příchozí člověk tedy použije zvonek u vchodových dveří
a prostřednictvím komunikátoru
se domluví s osobou, za níž jde.
Některé systémy jsou dnes již
vybaveny i kamerou, takže je vidět příchozímu do obličeje. Jsou
tak vyloučeny případy vstupu do
domu osob, které neznáme a jež
se představují stylem „tady plynaři“ apod.
Komunikační systémy se vyvinuly do podoby, že to už nejsou jenom zvonky, ale i další
přídavné zařízení. Jsou digitální
a je jich několik druhů. Vyvíjejí
se po řadu let. Jsou velice kvalitní – od českých i mezinárodních výrobců. Projekt Bezpečná země je tu od toho, aby bydlícím doporučil kvalitní a certiﬁkované zařízení vyráběné skutečnými profesionály. „Přístupové systémy v zóně 1 jsou velice
důležité. Základ je začít zvonky

– signalizací, že za někým chceš
jít a že se k němu chceš dostat.
Velice důležité jsou kvalitní dveře opatřené certiﬁkátem, zařazené do bezpečnostní třídy, opatřené zábranou. V projektu Bezpeč-

ná země jsou vyjmenovány normy – podmínky toho, co všechno
mají dveře splňovat. Základem
je bezpečnostní norma. Dveře
musejí něco vydržet, nesmějí se
ohnout, prasknout. Pro zvýšení
jejich účinnosti mohou být doplněny o krycí plechy, různé druhy kování, mohou být opatřeny
mechanickou či elektromechanickou zábranou. „Vstupní dveře musejí být to nejkvalitnější, co
v domě je,“ zdůraznil Daniel Šimandl.

Daniel Šimandl s dokumentací projektu Bezpečná země.
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bytový dům na bezpečnostní zóny
výtahu vlezl. Když si dám čipový
přístup do bezpečnostní zóny 1
se záznamem, vím, kdo se mi
do domu dostal. Když vstup do
výtahu bude na čip, budu vědět, že pan Novák ze třetího patra sjel dolů výtahem v 16.35 hodin. Bydlící by se s námi o instalaci kamerové systému měli poradit – bez komplexního přístupu a respektování bezpečnostních zón je účinnost kamerového
systému nižší,“ upozornil Daniel
Šimandl.
VÝHODY

V mosteckém bloku 521 mají kamerový systém. Předseda domu Milan Schönpflug je s ním velmi spokojený.

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA 2
Do této zóny patří společné
prostory domu, vstupy do sklepů a technických podlaží. Daniel Šimandl doporučuje v případě sklepů věnovat velkou pozornost sklepním okénkům. Měla
by být v takové kvalitě, aby neumožnila vniknout pachateli dovnitř objektu a pokud je pachatel již uvnitř, aby mu znemož-

nila vynést lup mimo objekt.
V této souvislosti uvedl příklad
okenního skla, které se i po nárazu nevysype, jenom popraská,
ale z okenního rámu se neuvolní. Protože pachatelé používají
ke vstupu do domu i stříšek nad
vchody, doporučuje se, aby okna
v prvních patrech domů byla obdobně zajištěna včetně instalace
zamykacích kliček, aby se okna
nedala otevřít.
„V bezpečnostní zóně 2 vzniká čas, kdy pachatele může někdo vidět. Zaregistruje ho kamerový systém na chodbách, nebo
bydlící zjistí, že kdosi deset minut vrtá do zámku dveří a přijdou se podívat, kdo to je. Kamery mohou zachytit také detaily,
které policistům pomohou identiﬁkovat pachatele.
BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA 3

V mnoha domech si bydlící již uvědomili, jaké jsou výhody čipového systému.

Do bezpečnostní zóny 3 patří
byty. Základním předpokladem
ochrany bytu jsou kvalitní dveře. „Papíráky“ vám nepomohou,
i když mají kvalitní zámek. Zále-

žitost je zapotřebí řešit komplexně. „Zárubně a futra se dají upravit na bezpečnostní třídu bez velkých zásahů a výměn,“ sdělil Daniel Šimandl. Ideálním řešením
je samozřejmě instalace kompletně dodaných bezpečnostních
dveří. Projekt Bezpečná země
zdůrazňuje, že by měly být od
profesionálních výrobců, nikoliv
od podomních prodejců. „Ideální
by bylo, kdyby všude byly protipožární dveře. Dokážou zachránit nejen majetek, ale i životy
lidí. Případy od nás z Mostu jsou
toho nejlepším důkazem,“ podtrhl Daniel Šimandl.
CO JE SPOLEČNÉ
Pro všechny bezpečnostní
zóny je velkou výhodou kamerový systém. V domě by měl vykonávat službu komplexně. To však
v mnoha případech není pravda.
„Lidi si nechávají dělat kamerové
systémy, ale dělají to nazdařbůh.
Na základě přihlouplých projektů. Proč dávat kameru do výtahu,
když mi stačí vědět, kdo do toho

Dům zabezpečený za respektování bezpečnostních zón přináší ﬁnanční úlevu samosprávám a společenstvím vlastníků.
Ušetří na neničeném majetku
a zařízení domů. Bydlícím přijde
ochrana bytu levněji, protože pachatel musí překonávat předchozí zábrany „nastražené“ zónami 1 a 2. Proto projekt Bezpečná
země chce pomáhat lidem s bezplatnými radami, jak postupovat a jaké ﬁrmy si vybírat – s výbornými referencemi a bohatými zkušenostmi. Jsou členy Cechu mechanických zámkových
systémů a Asociace zámkových
a klíčových služeb. Patří mezi
ně i mostecký Blesk, který poskytuje služby již 20 let, přičemž
14 roků věnoval používání bezpečnostních systémů.
STAVEBNICE
Zvonky, čipy, mechanické
a další zábrany, technika pořizující zvukové a obrazové záznamy – to vše tvoří stavebnicový systém. Jednotlivé kostky
stavebnice musejí do sebe zapadat, jinak se stavba zboří. Proto
využijte zkušeností odborníků.
A využijte také výhodu. „Domy
ve správě Krušnohoru mají velice nízké náklady na montáž zabezpečovacího systému. Náklady jsou nižší až o třicet procent.
A kromě toho náš servis funguje
24 hodin,“ uvedl majitel Blesku
Š&Š Daniel Šimandl.
Text a foto: Petr PROKEŠ
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Hlídají projekty, finance, technologie
PORTRÉT
Šestice pracovníků správy družstva může (v dobrém) za to,
že domy jsou barevnější, zateplenější, s moderním zábradlím
na lodžiích, s novými střechami atd. Tři muži a tři ženy tvořící úsek investiční činnosti jsou tím pracovním kolektivem,
který nasadil popruhy obrovskému nárůstu objemu stavebních prací souvisejících s velkými rekonstrukcemi domů.
„V současné době máme v různých fázích rozjeto 127 zakázek.
Na pouhé čtyři investiční techniky je to opravdu moc. Od začátku existence úseku jsme dodneška prostavěli 1 miliardu 340 milionů korun,“ informovala vedoucí
Hana Jánská.
Úsek vznikl v polovině roku
2007 v důsledku boomu investiční činnosti. Pracovníci z technického úseku starající se o stav
domů tehdy již přestávali stihat
svoji práci a vedení družstva proto rozhodlo, že agenda týkající se
investiční činnosti přejde pod samostatný specializovaný úsek.
Ten tvoří vedoucí Hana Jánská,

ky ve výši 83 milionů 679 tisíc korun,“ sdělila Hana Jánská. Považuje to za velký úspěch Krušnohoru.
„Dotace zajištujeme automaticky,“ dodala vedoucí a vysvětlila: „Zpracovávanou projektovou dokumentaci posuzujeme
také z pohledu, zda má dům šanci vejít se do parametrů některé
dotace. Zjistíme-li, že ano, jednáme s předsedou domu o konkrétním postupu. Vše připravíme tak,
aby výbor SA či SV mohl rozhodnout,“ řekla Hana Jánská.
V této souvislosti vedoucí připomněla, že aktuálními dotačními programy pro segment bydlení
jsou Nová zelená úsporám a Panel

2013. Upozornila ale i na existující problém. „Někteří předsedové
si kdesi seženou neúplné informace a chtějí po nás, abychom pro
jejich dům o dotaci požádali, a to
i přestože je zřejmé, že projekt
neodpovídá jejím kritériím. Jako
příklad uvedu, že si někteří předsedové nechtějí nechat vysvětlit,
že titul Panel 2013 i Nová zelená úsporám mají jiné podmínky
než dříve. Například Panel 2013
už není dotací na úrok poskytnutý peněžním ústavem, jako tomu
bylo v původním programu Panel
a následně Nový panel, ale že je
zvýhodněným úvěrem čerpaným
přímo od státu. Jestliže jsou předchozí programy uzavřeny, pak
předseda přece nemůže požadovat posouzení žádosti podle předchozích a dnes neplatných kritérií. Nevěří nám a podezírá nás, že
mu nechceme vyhovět,“ konstatovala Hana Jánská.

Adam Renka

Jan Zámecký

Miroslav Horňáček

„investičáci“ Simona Růžičková,
Adam Renka, Miroslav Horňáček, Jan Zámecký a administrativní pracovnice Lucie Kolmanová. Věnují se velkým stavebním
pracím překračujícím hodnotu
jednoho milionu korun. Jde převážně o komplexní rekonstrukce
domů. Mají na starosti také agendu dotačních titulů napomáhajících s ﬁnancováním těchto akcí.
„V rámci dotačního titulu
IPRM, což je Integrovaný plán
rozvoje města, se nám podařilo v případě Mostu a litvínovského sídliště Janov zajistit prostřed-

Jak úsek investiční činnosti vůbec funguje? Mezi jeho pracovníky zavítají předsedové SA
a SV připravující velkou stavební akci a ti dostanou k dispozici
projektanta. S ním prodiskutují
veškeré svoje požadavky. „Jejich
představy korigujeme po technické stránce, aby se do zpracovávaného projektu nedostal nesmysl,“ upozornila Hana Jánská. Potom projekt prochází na úseku investiční činnosti ještě další – velice podrobnou – analýzou. „Máme
nastaveny velmi vysoké standardy, rozhodující je kvalita,“ podtrhla Hana Jánská. Potom se vyřizuje úvěr či dotace, žádá se o stavební povolení a následně nastává realizace akce.
Ale ani stavební ﬁrmy nemají
vyhráno. Investiční technici jejich
práci přísně kontrolují. „Pracovníci ﬁrem, které předtím pro Krušnohor nikdy nepracovaly, nám na-

Simona Růžičková

dávají, že se s takovou přísností nikde nesetkali a že je zbytečně
buzerujeme. Hlídáme užívané stavební technologie třebas až po poslední hřebík, hlídáme také ﬁnanční náklady,“ popsala Hana Jánská.
Kontrolory by však měli být
i bydlící. O svém podezření na
špatně odvedenou práci nebo na
poškození věcí a zařízení by měli
investiční techniky okamžitě upozornit. „Půl roku po sundání lešení je už opravdu pozdě,“ zdůraznila Hana Jánská.
Lucie Kolmanová

Hana Jánská

Text a foto: Petr PROKEŠ
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Potřebujete byt? Zúčastněte se dražeb!
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Škvárová Hana, K. H. Borovského bl. 518, čp. 134, čb. 197, Most)
Dražební jednání se koná dne 19. února 2013 ve 14.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, 415 01 Teplice
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 134/197 v budově Most, čp. 129-142 o velikosti 3+1, ploše 54,48 m2 v 5. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 220 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 146 670 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 60 000 Kč
Informace:
http://www.exekutorskyurad.cz – dražební vyhláška č.j. 110 Ex 3152/11-199
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Nedvěd František, Lipová bl. 527, čp. 862, čb. 90, Most)
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/
Dražební jednání bude zahájeno dne 19. února 2013 v 10:00:00 hodin a ukončeno 19. února 2013 ve 14:00:00 hodin
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ k nemovitosti:
byt č. 862/90 v budově Most, čp. 859-863 o velikosti 3+1, ploše 68,40 m2 v 8. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 142 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 94 667 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
http://www.exekutorbrno.cz/ – dražební vyhláška č.j. 137 Ex 8741/10-82
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Cifra Pavel a Cifrová Aneta, Lipová bl. 528, čp. 1126, čb. 2, Most)
Dražební jednání se koná dne 20. února 2013 ve 14.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, ul. 26. dubna 10, Cheb
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 1126/2 v budově Most, čp. 1123-1127 o velikosti 3+1, ploše 63 m2 ve 2. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 280 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 140 000 Kč
Dražebním jistota se stanoví ve výši 50 000 Kč
Informace:
http://www.eucheb.cz – dražební vyhláška č.j. 074 Ex 23237/10-099

Oznámení
Statutární město Most oznamuje konání veřejného projednání
investiční akce „Úprava vnitrobloků a ploch veřejného prostranství přilehlých k blokům 95 – 100“. Veřejné projednání se uskuteční 13. února 2013 od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti ve
4. patře budovy Magistrátu města Mostu.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru investic a komunálního hospodářství Magistrátu města Mostu (kancelář č. 123, první patro).
Ing. Eva SEMANOVÁ
vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství
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ANKETA
PRO VE�EJNOST

Obracíme se na vás s žádostí o vypln�ní ankety, jejíž výsledky budou
využity v rámci dalšího zkvalitn�ní práce statutárního m�sta Mostu
a Magistrátu m�sta Mostu.

Ohodno�te svou spokojenost se zam�stnanci
magistrátu (jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší):
Ohodno�te každou z uvedených možností.
Jednání/vystupování zam�stnanc�
Odbornost poskytovaných služeb/informací
Úprava zevn�jšku zam�stnanc�
Srozumitelnost vyjad�ování
Rychlost pln�ní požadavk�

Víte o tom, že Magistrát m�sta Mostu realizuje jednou
ro�n� den otev�ených dve�í?
Vyberte pouze 1 možnost.

Rozhodn� ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodn� ne
Nedovedu posoudit

Líbí se Vám nová grafická podoba Mosteckých list�
on-line
(http://listy.mesto-most.cz),
která
byla
spušt�na v listopadu roku 2012?
Vyberte pouze 1 možnost.

Rozhodn� ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodn� ne
Nedovedu posoudit

Líbí se Vám reportáže vysílané na internetové televizi
TV Most Expres, které najdete na webových
stránkách m�sta Mostu?
Vyberte pouze 1 možnost.

Rozhodn� ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodn� ne
Nedovedu posoudit

D�kujeme Vám tímto za �as v�novaný anket�
a ochotu s námi spolupracovat!

Anketa probíhá od 1. do 28. února 2013

Jste spokojen/a s nabídkou m�stských
po�ádaných statutárním m�stem Most?
Vyberte pouze 1 možnost.

akcí

Rozhodn� ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodn� ne
Nedovedu posoudit

Kterou z uvedených m�stských akcí realizovaných
statutárním m�stem Most máte nejrad�ji?
Vyberte pouze 1 možnost.

Velikono�ní jarmark
Den Magistra Edwarda Kelleyho
Socha�ské sympozium
Letní setkání senior�
Folkový Most
Koncert ke státnímu svátku (28. �íjna)
Mosteckou slavnost
Rozsv�cení váno�ních strom�
Adventní koncert
Váno�ní trhy
Silvestr na 1. nám�stí

Uvítal/a jste nainstalování dopravních náv�stidel
pro odpo�ítávání signálu pro chodce a pro �idi�e
v centru m�sta?
Vyberte pouze 1 možnost.

Rozhodn� ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodn� ne
Nedovedu posoudit

Anketa je anonymní, pokud však chcete, m�žete
uvést své jméno a p�íjmení:
Vypln�ný lístek vho�te do zam�ené schránky Mosteckých list�
v informa�ní recepci magistrátu nebo pošlete na adresu: Magistrát
m�sta Mostu, Radni�ní 1/2, 434 01 Most, p�íp. si m�žete anketní lístek
stáhnout na webu m�sta www.mesto-most.cz a zaslat jej na e-mailovou
adresu smk@mesto-most.cz.
Zde m�žete uvést vaše vlastní návrhy pro zlepšení �innosti
odbor�, eventuáln� magistrátu:
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V nejlepší české škole „rozbourali“
Popelku a moralizovali nad ní
Základní škola Jakuba Arbesa v Mostě (7. ZŠ), která vloni
vyhrála celostátní televizní soutěž o nejlepší českou školu, se
zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.
Číst dětem začali rodiče. Jako
první maminka dítěte navštěvujícího 1. C třídu dostala odvahu
předstoupit před prvňáčky mostecká publicistka Lucie Bartoš.
Avizovala čtení klasické pohádky Popelka. Čtení ale nakonec
naboural tiskařský šotek, takže
to vzbudilo pozornost i u děvčat
a kluků, kteří příběh znají.
Překvapení se šotkem se dalo
čekat – vzhledem k novinářské
profesi této maminky prvňačky
Lucianky. „Shodly jsme se s paní
učitelkou Ivanou Neradovou, že
upřednostníme četbu klasických
českých pohádek před těmi úplně moderními. Nakonec se ukázalo, že i Popelka je stále pro některé sedmileté děti velkou neznámou,“ uvedla. „To je pravda,
některá děcka neznají v první třídě například ani příběh o Červené Karkulce,“ doplnila ji třídní
učitelka.
České pohádky jsou přitom studnicí lidských charakterů a rodinných vztahů. „Z tohoto důvodu jsem Popelku vybrala
ráda a připravila i didaktické hádanky a úkoly, aby si děti uvědomily, jaké vlastnosti jsou dobré a jaké špatné a jaké vztahy by
neměly být v rodinách,“ doplnila
Lucie Bartoš. Nechybělo zábavné rýmování k jednotlivým postavám, ani trocha matematiky
s oříšky apod.
Citace Luciánky z 1. C třídy:
„Já jsem chtěla, aby maminka
vybrala jinou pohádku, protože
si myslím, že tahle se úplně nemusí líbit klukům. Měla by se líbit holkám i klukům.“ Ale v pohádce o princezně je přeci také
princ? „No ale celkově je to spíš
o holkách. Já jsem mamce chtěla vybrat knížku ze svých knížek,
co mám v knihovně, ale mamka
si šla půjčit do knihovny samé
knížky o Popelkách. Ale pak mi
slíbila, že připraví i omalován-

KOORDINÁTOŘI AKCE
V ÚSTECKÉM KRAJI
okres Most
Belancová Jitka
deti@knihovnamost.cz
775 959 540, 476 768 805
okres Ústí nad Labem
Králová Vladislava
vladking@seznam.cz
604 590 427
okres Děčín
Podzimková Jana
jana@vcelka.eu, 739 743 912
www.celeceskoctedetem.cz

ku a nějaké úkoly pro děti, které budu moct rozdat, hlavně tedy
i pro kluky, takže to taková nuda
nebude. A prý si nakonec holky
budou moci nakreslit, jaké šaty
dostala Popelka ve třech oříšcích, tak to se těším, uděláme
pak ze všech módní žurnál.“ Na
výběr dostaly děti vytvořit sérii módních návrhů pro Popelčiny šaty nebo design meče pro
prince. Nakonec si stejně všichni
kluci vybrali meč.
Prvňáčci z céčka (říkají si rovněž pohádkově – Cipísci) jsou
celkem aktivní. Na akci Rodiče čtou dětem se přihlásily další
dvě maminky. Maminka Adámka četla o Kubulovi a Kubi Kubikulovi a maminka Lucinky Č.
si vybrala pohádku Jak čert hledal díru do pekla.
Na první čtení v 1. C třídě se
přišla podívat i sama ředitelka
školy – mostecká radní Libuše
Hrdinová.
Text a foto:
Ladislav BARTOŠ
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Internet a ani digitální televizi nezdražíme
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Na nové tarify digitální televize IPTV, jak se mění ceny
po zvýšení DPH a na další novinky v CISu jsme se zeptali
MIROSLAVA PRŮŠI, ředitel společnosti SOFTEX NCP.
Společnost oznámila, že s příchodem nového roku začnou
platit nové tarify digitální televize. V čem tkví jejich inovace?
Jednotlivé tarify nesou nejen
nové názvy, ale přinášejí hlavně
širší výběr v programové nabídce. Oproti předchozím třem tarifům nabízíme nyní tarify čtyři. Začínáme od základního tarifu „Mrňous“ za 99 Kč, který
v předchozí nabídce digitální televize IPTV chyběl. V novém představujeme také tematické balíčky, mezi nimiž si můžete vybrat a sestavit svůj vlastní

balíček „Můj výběr“, „Mých 5“
nebo „Mých 10“. Počet tematických balíčků jsme rozšířili na
čtrnáct. Je tedy z čeho si vybírat.
Stačí si pročíst letáčky, jež jsou
průběžně doručovány do poštovních schránek, nebo si zalistovat ve zpravodaji Krušnohor či
se podívat na webové stránkách
www.cis-sbdk.cz.
Jak se ceny mění?
Veškeré náklady spojené se
zvýšením daně z přidané hodnoty absorbujeme uvnitř naší společnosti. Ceny nových tarifů di-

gitální televize IPTV2 jsou uvedeny na stránkách CISu a v letáčcích. Původní tarify digitální
televize IPTV1 a IPTV2 zůstávají pro klienty družstva stejné
a nemění se.

přístupu na internet v domácnostech a s tím spojenou nutnou výměnu některých použitých technologií. Tento úkol se nám, bohužel, časově protáhne – až o několik měsíců.

Jak je to s internetem?
Obdobné. Ceny jsou ponechány na úrovni roku 2012 a pro
družstvo se rovněž nemění.
Zvýšení daně z přidané hodnoty nám komplikuje život, a tak
některé plánované akce musíme přehodnotit a harmonogram
prací upravit.

A co řeknete závěrem?
Rád bych sdělil všem družstevníkům a vlastníkům bytů,
že realizaci kabelových rozvodů CISu v bytových domech ve
správě Krušnohoru zajistíme
na základě předchozího souhlasu vedení družstva v tomto roce
zdarma. Už není tedy třeba čekat
na to, až se jaro zeptá.

Můžete být konkrétnější?
Jistě. Například jde o celoplošné spuštění vyšších rychlostí

Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
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Zavřít dveře nestačí, varují policisté
ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (25)
VYUŽILI ZVUKU VRTAČKY
Dva ﬁlutové skončili v policejní cele. V obytném domě v mostecké čtvrti Podžatecká se pokusili krátce po deváté hodině dopolední vloupat do bytu. Počínali si mazaně. V objektu probíhala rekonstrukce a dělníci tam čile vykonávali různé práce, při nichž vytvářeli hluk. A právě v době rámusu se
muži snažili pomocí páčidla vniknout do bytu ve čtvrtém patře. Ten
si vytipovali den předem. Jeden ze
dvojice páčil dveře, druhý pozorně hlídal, zda je někdo nevidí. Měli
však smůlu. Jejich pohyb zaznamenal pozorný občan, jenž ihned

informoval policii. Hlídka přijela
v době, kdy podezřelí zrovna chtěli z patra zmizet. Oba byli zadrženi. Ještě týž den inspektor mostecké policie sdělil 30letému pachateli a jeho 23letému komplici podezření ze spáchání přečinu krádeže
ve stadiu pokusu.
ZMIZELY VITRÁŽE
Skleněné vitráže zmizely z domu v Litvínově. Neznámý pachatel
vnikl do rodinné vilky, kterou nikdo
neobývá. V domě zloděj odcizil celkem osmnáct kusů skleněných vitráží z okenních křídel. Majitel vily
odhadl, že mu krádeží ozdobných

Dopravní policie o víkendových dnech 19. – 20. ledna sledovala v rámci
dopravně bezpečnostních akcí silniční provoz. Hlídky kontrolovaly řidiče
a zjišťovaly, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Při noční akci policisté nezjistili žádného motoristu, který by se před jízdou
napil alkoholického nápoje, či byl pod vlivem drog.
V pondělí 21. ledna probíhala denní dopravní akce. Policisté se na silnicích
I. třídy zaměřili na kontroly technického stavu vozidel. V rámci kontrol
byly uloženy tři kauce v celkové výši 30 tisíc korun – jedna řidiči a dvě
dopravcům. Muži v uniformách přistihli dva řidiče, kteří měli zákaz řízení,
jedna řidička měla pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a namístě přišla
o řidičský průkaz. Za dalších pět přestupků policie uložila řidičům pokuty
ve výši 1 300 korun. Jeden nedostatek bude řešen v přestupkovém řízení,
kdy u auta policisté zjistili rozbité čelní sklo. Během akce muži zákona
zkontrolovali 55 vozidel.

skel vznikla předběžně hmotná škoda ve výši 200 tisíc korun. Případem krádeže vloupáním se nyní zabývají litvínovští policisté.
ODNESLI NÁŘADÍ
Zloději vykradli sklepy v Mostě
a Litvínově. Zatím neznámý lapka
vnikl v noci do panelového domu na
sídlišti Výsluní. V suterénu domu se
vloupal do sklepní kóje, z níž odcizil pět litrů motorového oleje a různé nářadí. Poškozený majitel odhadl, že mu lapka zanechal škodu ve
výši 11 tisíc korun. Jiný zloděj kradl v Litvínově. Ze sklepa obytného
domu, kam se dostal za použití ná-

silí, odnesl lyžařské vybavení a golfový bágl s holemi. Majitel sklepa
vyčíslil škodu na 9 tisíc korun.
KUCHYŇSKÝ ROBOT FUČ
Vybavit si domácnost se zřejmě
chystal zatím neznámý podnikavec.
Ten vnikl v Litvínově do obytného
domu. Následně se dostal i do suterénu, kde se po překonání zámku vloupal do sklepa. Z něj si vybral kuchyňský robot za 10 tisíc korun a nepohrdl i nalezeným drahým
nářadím dovezeným z ciziny. Poškozený majitel odhadl, že mu zloděj odnesl věci v celkové hodnotě
38 tisíc korun.
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a vybízejí k daleko větší ostražitosti
BEZ INTERNETU A SPOJENÍ
Neznámý poberta odcizil v lokalitě pod hradem Hněvín v Mostě
ze střechy jednoho objektu napájecí kabel, který zajišťuje služby internetu a telefonní spojení. Krádeží kabelu tak zloděj vyřadil z činnosti veškerou techniku instalovanou na střeše, čímž odpojil zhruba tři sta domácností od internetu
a dvacet rodin bylo bez telefonického připojení.
ZLODĚJI BYLI PŘISTIŽENI
Dva muži ve věku 48 a 19 let
přišli krást do rodinného domu
v Mostě. Šli v noci a vnikli do něj
tak, že nejprve vylezli na strom
a poté na balkon. Tam vypáčili

dveře a dostali se dovnitř. V pokojích pak vyhazovali věci ze šuplíků a skříní. Lup si následně připravili do tašek, které měli s sebou. Ukradli starožitné knihy, část
stojacích kyvadlových hodin, starožitné sošky a dokonce vyřízli plátno z jednoho cenného obrazu. Věci v hodnotě 170 tisíc korun
nestačili odnést. Do domu se vrátili jeho majitelé. Ti uviděli rozházené věci na zemi a značný nepořádek, ucítili v domě cigaretový
kouř a následně spatřili ve vedlejším pokoji dva neznámé muže. Ti
samým překvapením ani nestačili
utéct. Na místě je zadržela přivolaná hlídka. Policejní komisař obvinil dvojici z přečinu krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

LAPKA ODNESL KOLO
Přítomnosti nezvaného návštěvníka si povšimli obyvatelé panelového domu na sídlišti Liščí Vrch
v Mostě. Zloděj se dostal do domu
a poté v suterénu nahlédl do několika sklepních kójí, ze kterých odcizil
věci za 22 tisíc korun. Odnesl jízdní
kolo, tři kufry, dětské autosedačky,
nářadí. Hodily se mu i kompoty. Ladem nenechal ležet ani pět kilogramů cibule a čtyři svazky česneku.
ZMOCNIL SE HO ZLODĚJ
Na rybaření se možná již připravuje jeden přičinlivý pachatel. V noci
v Litvínově vešel do obytného domu
a následně se vloupal do sklepních
prostor. Tam vypáčil dveře u sklepní

kóje a z ní odebral několik kusů rybářských prutů a další vybavení pro
rybáře. Majiteli sklepa způsobil lapka škodu ve výši 7 tisíc korun.
KRADL NA BALKONĚ
Krkolomnou cestu k lupu si zvolil neznámý zloděj. Na sídlišti Pod
Lajstníkem v Mostě vešel do panelového domu. V patře si otevřel
okno, vylezl na stříšku hlavního
vchodu a z ní přelezl na nejbližší
balkon. Na něm našel sportovní tašku s uloženými oděvy. Lapka zmizel stejnou cestou.
Dvoustranu připravila:
nprap. Ludmila
SVĚTLÁKOVÁ
tisková mluvčí ÚO PČR Most

◄ Územní odbor Policie ČR Most uskutečňuje preventivní projekt ZAVŘÍT
DVEŘE NESTAČÍ. Je zaměřen na snížení počtu vloupání do bytů a rodinných
domů. Součástí je informační materiál v podobě příruček, letáků pro občany
a samolepek na vchodové dveře. Příručky nabízejí možnost posouzení bezpečnosti
domu a zároveň vedou k odstranění rizikových faktorů objektu. Letáky a samolepky nabádají občany k nutnosti vlastní zodpovědnosti při zajištění svého majetku
a zároveň varují před vstupem nežádoucích osob do domu.
Preventivní materiál získala policie díky finanční spoluúčasti statutárního města
Mostu za podpory Ministerstva vnitra České republiky. Realizace projektu byla
zahájena v loňském roce. Nyní prostřednictvím mužů a žen zákona z mosteckých
obvodních oddělení Policie ČR probíhá distribuce tiskovin a publikací veřejnosti.

▲ Obvodní oddělení v Litvínově-Hamru má nového vedoucího. Na základě
rozhodnutí vedení Územního odboru Policie ČR Most byl do funkce ustanoven
Václav Pastyřík. Ten nahradil Stanislava Pfeifera, nynějšího šéfa mostecké
dopravní policie.
Václav Pastyřík slouží ve sboru od roku 2000. Začínal u cizinecké a pohraniční
policie. S vedením kolektivu má zkušenosti, byl zástupcem vedoucího oddělení v Litvínově a poté zastupoval vedoucího i na obvodním oddělení MostZahradní. Je ve funkci komisaře s hodností nadporučíka.
Absolvoval Vysokou školu báňskou a současně studoval i na Vysoké škole zemědělské. Studia ukončil s tituly inženýr.
Václavu Pastyříkovi je 41 let, je ženatý a má jedno dítě. Mezi jeho koníčky patří
zejména sport a četba sci-fi.
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Stali jste se obětí trestného činu?
Trestnou činnost není možné vnímat pouze jako jednostrannou záležitost z pohledu pachatele a přístupu k řešení jeho
problému, ale stejně významné je postavení oběti trestného
činu, která se dostává do situace vyžadující odbornou pomoc.
Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte a obraťte se
kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku 158,
případně vyhledejte jinou odbornou pomoc (psychickou, sociální,
právní, administrativní apod.).
Oběti trestné činnosti (zjevné
i latentní) jsou často sekundárně
viktimizovány (postiženy následky trestné činnosti) a možnosti
vyhledání pomoci jsou v současnosti stále omezené. Strukturovaný komplex služeb poskytují na
místní úrovni jen některé nestátní
neziskové a církevní organizace,
na republikové úrovni je to především síť poraden Bílého kruhu
bezpečí (BKB) – www.bkb.cz.
Právě s BKB uzavřela Policie
České republiky dohodu, která
upravuje společný postup, jehož
cílem je co nejrychlejší zprostředkování odborné a bezplatné pomoci oběti (či pozůstalým po obětech) úmyslné násilné trestné činnosti, a to zejména při trestných
činech s následkem smrti, těžké
újmy na zdraví a znásilnění.
LOUPEŽE
Loupeže se mohou týkat jak
jednotlivců, tak malých provozoven nebo čerpacích stanic.
Statisticky připadá na každý den minimálně jedna taková
loupež. Dochází k nim zejména
v pozdních večerních nebo nočních hodinách.
Policii se podaří dopadnout
zhruba každého třetího pachatele.
Lupiči totiž zanechávají na místě činu jen málo stop a přepadená
osoba je většinou v důsledku prožité stresové situace nedokáže dobře popsat. Policie se ovšem nehodlá s nepříznivými čísly kriminální
statistiky smiřovat. Snaží se loupežným přepadením předcházet.
K omezení počtu loupeží mohou přispět následující preventivní opatření, zformulovaná do jednoduchých doporučení:

 neklaďte ozbrojenému pachateli žádný odpor, aby nedošlo
k újmě na zdraví, nebo dokonce
k ohrožení života,
 snažte se odvést pachatelovu
pozornost od původního záměru,
ale neriskujte,
 zachovejte klid a snažte se zapamatovat co možná nepřesnější
popis pachatele, všímejte si detailů jeho podoby a chování.
Malé provozovny:
 v nočních hodinách nenechávejte v pokladnách větší obnosy
peněz,
 malou provozovnu napojte se
na pult centralizované ochrany,
 pokud je to možné, pořiďte si jednoduchý kamerový systém a informaci o jeho instalaci
viditelně zveřejněte na vchodových dveřích do prodejny, případně i na jiných místech, kameru přitom umístěte tak, aby
zachytila obličej případného pachatele.

KRÁDEŽE
Ke krádežím může docházet
každodenně, zejména pak v dopravních prostředcích, supermarketech, na koupalištích a nepřehledných davech lidí.
Před krádežemi se můžete preventivně chránit podle následných doporučujících opatření:
Všeobecná doporučení:
 v prostředcích MHD, na ulicích a v místech většího výskytu
lidí věnujte zvýšenou pozornost
svým taškám, kabelkám a zavazadlům,
 nenoste u sebe velkou ﬁnanční
hotovost,
 peněženku a doklady noste pokud možno odděleně,
 pokud u sebe nosíte bezpečnostní kód k platební kartě, noste
jej odděleně od karty,
 pokud vám byla platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet,
 nenoste doklady a peníze
v bočních kapsách batohů, tašek
ani ošacení,
 mobilní telefon ukládejte
v upevněném pouzdře na místo, o němž máte největší přehled
nebo do vnitřních kapes oděvů,

 v obchodě neukládejte tašky,
batohy a jiná příruční zavazadla
do nákupních vozíků.
Na koupališti:
 omezte na minimum množství
cenností nošených na koupaliště,
 nikdy neodkládejte bez možného dozoru osobní předměty ani
na krátkou dobu,
 pokud jdete do vody, požádejte osobu v blízkosti, které můžete
důvěřovat, aby vaše věci sledovala a nespoléhejte na to, že vhodnou skrýší je batoh, obuv nebo
sbalený ručník,
 uzamykatelná šatní skříňka
není vždy bezpečným úkrytem
pro cenné věci,
 ani vozidlo zaparkované před
koupalištěm není bezpečným
úkrytem pro cennosti, hrozí riziko vloupání,
 provozovatelé často nabízejí
úschovu cenných věcí v bezpečnostní schránce nebo trezoru, nepodceňujte riziko okradení a využijte této služby.
Pokud se však bohužel stanete
obětí trestného činu krádeže, obraťte se na tísňovou linku 158 Policie České republiky!
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Neváhejte tedy vyhledat pomoc!
KRÁDEŽE
MOTOROVÝCH VOZIDEL
Dle pravidelných statistických
výkazů patří mezi nejrizikovější
regiony v počtu krádeží motorových vozidel v ČR:
 hlavní město Praha,
 oblast severních Čech (Ústecký a Liberecký kraj),
 Středočeský kraj.
Ke krádežím motorových vozidel dochází zejména v těchto
vysoce exponovaných oblastech:
 městské aglomerace – sídliště,
 větší parkoviště u supermarketů, hotelových zařízení,
 rekreační oblasti,
 odlehlá místa,
 boční uličky s nedostatečným
osvětlením,
 místa s malou frekvencí pohybu osob či vozidel.
Podle statistických přehledů
byla nejčastěji odcizena vozidla
nejrozšířenějších továrních značek:
 Škoda,
 Volkswagen,
 Ford,
 Peugeot,
 Renault,
 Fiat,
 Opel,
 Citroën.
V pomyslném žebříčku nejčastěji odcizených motorových vozidel v ČR vedou vozy tuzemské
koncernové tovární značky Škoda, modelové řady: Octavia, Fabia a Felicia.
Naopak mezi nejméně kradená
vozidla patří zejména běžné typy
vozidel japonské a korejské tovární značky:
 Hyundai,
 Daewoo,
 Mazda,
 Nissan,
 vozidla méně rozšířených továrních značek např. americké
vozy.
Statistická čísla počtu odcizených motorových vozidel jsou
stále alarmující. Je tedy na kaž-

dém z nás jak své vozidlo zabezpečí, aby tak snížil riziko možného odcizení.
Významným
preventivním
opatřením proti krádeži motorového vozidla je jeho kvalitní zabezpečení. Současná nabídka vozidel na trhu má již řadu bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě: imobilizér, centrální kódové zajištění
zámků, kódování skel apod. Vozidlo lze dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy
(blokace řadicí páky) nebo elektronickými systémy (autoalarmy,
imobilizéry, GPS) a satelitními
vyhledávacími systémy. Na trhu
je široká nabídka výrobců a druhů
bezpečnostních systémů a opatření, kterými lze vozidlo kvalitně
zabezpečit.
Přesto musíme konstatovat,
že stoprocentně spolehlivé zabezpečení vozidla před krádeží
neexistuje. Vynalézavost a technické vybavení zlodějů motorových vozidel je tak jako zabezpečení vozidel stále dokonalejší.
S notnou nadsázkou lze konstatovat, že neexistuje systém, který
by nepřekonali. Jednotlivé zločinecké gangy se specializují na
jednotlivé značky aut, umějí rozluštit i přístupové kódy do softwaru počítačově řízených řídicích jednotek pomocí elektronického zařízení tzv. krabičky. Zařízení je vybaveno softwarem, který komunikuje s programy konkrétních typů počítačově řízených vozů a přes diagnostickou
zástrčku v autě umí přeprogramovat řídicí jednotku, následně
odblokovat elektronické zabezpečení vozidla. Stačí přitom jeden vůz získat legálně a podrobit
ho analýze, nebo majitele sledovat tak dlouho, až speciální čtečkou zloděj zachytí třeba signál
dálkového ovládání centrálního
uzamykání vozu.

Znaky domácího násilí:
1. Opakování a dlouhodobost –
z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde
o domácí násilí. Může to však být
jeho začátek.
2. Eskalace – domácí násilí se
stupňuje od útoku proti lidské
důstojnosti k fyzickým útokům
až k závažným trestným činům
ohrožujícím zdraví a život.
3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu
a násilnou osobu – domácím násilím nejsou vzájemná napadání,
hádky, rvačky, spory, kde je rovné
nebo střídavé postavení stran incidentu.
4. Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou
společenské kontroly.

Jak co nejlépe zabezpečit
vozidlo proti odcizení?
Kombinací několika bezpečnostních opatření. Nové typy vozidel jsou zpravidla zabezpečeny
i vyspělejší technologií, ale je jen
otázkou času, kdy k ní pronikne

Proč je domácí násilí
nebezpečné?
 Je skryté před zraky veřejnosti
i státních orgánů.
 Narůstá pozvolna, ohrožená
osoba obtížně pozná okamžik,
kdy již vztah není bezpečný.

i podsvětí, takže trvale spolehlivé
zabezpečení není. Proto doporučujeme kombinaci několika bezpečnostních opatření, která riziko
odcizení vozidla snižují zejména
z pohledu náročnosti jejich překonávání pro pachatele.
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit
jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem
„týrání“, který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální,
ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se
jedná vždy, pokud jsou přítomny
všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe
neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené
osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

 Lze se před ním těžko bránit,
protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to
včetně obydlí, ze kterého nemá
kam odejít.
 Má dopad na děti přítomné při
násilí, které získávají negativní
vzory a považují je za normální.
 Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání,
ponižování), následují útoky proti
zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.
První kontakt s případem
domácího násilí
Násilnou osobou může být:
 dítě do 15 let,
 mladistvý,
 dospělý muž,
 dospělá žena.
Ohroženou osobou může být:
 žena,
 muž,
 senior/seniorka,
 dítě,
 osoba se zdravotním postižením.
Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálněprávních
opatření, případně v kombinaci
s trestněprávními opatřeními.
Místa prvního kontaktu
ohrožených osob se systémem
pomoci:
 Policie ČR,
 obecní/městská policie,
 přestupkové oddělení obecního (městského) úřadu,
 intervenční centrum,
 OSPOD,
 krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
 manželská poradna,
 azylový dům,
 linka důvěry,
 praktičtí lékaři,
 pediatři a další specialisté,
 nemocnice (včetně sociálního
oddělení),
 záchranná služba.
Policie ČR
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Zajímáme se o názory obyvatel,
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Sdružení Mostečané Mostu je vstřícné vůči všem obyvatelům statutárního města, nejen vůči svým voličům. Diskutuje
s občany o každé významné investiční akci, ale i o akcích
menších, například budování parkovišť v blízkosti domů,
opravách chodníků atd.
Jednou z forem pravidelného
kontaktu zastupitelů zvolených za
SMM je pořádání poslaneckých
dnů. Konají se každou první pracovní středu v měsíci od 15.00 do
17.00 hodin v kanceláři tiskového
mluvčího v hale recepce Krušnohoru (vchod 1). Jedním ze zastupitelů je MICHAL TOMKO. Pozvali jsme ho na rozhovor o jeho
zkušenostech z kontaktu s občany
právě prostřednictvím poslaneckých dnů.
Pane zastupiteli, soudíte, že
poslanecké dny jsou tou správnou formou kontaktu s občany?
Bezpochyby ano. Občané za
námi přicházejí s konkrétními ná-

měty a návrhy, jak co v Mostě
zlepšit, nebo nás upozorní, že tam
či onde se něco nedaří. Moje zkušenost je taková, že hovor z očí do
očí je tou nejvhodnější formou.
Ostatně bezprostřední kontakt posiluje důvěru voličů v nás. Nám zabraňuje, abychom začali trpět takříkajíc provozní slepotou a neviděli nedostatky. Naštěstí nejsme poslanci Sněmovny, pro něž v mnoha
případech platí, že se lidem zcela
odcizili a ti jsou následně zklamáni
z velké politiky.
Kolik občanů přichází v rámci
dvou hodin poslaneckého dne?
Jejich počet je různý. Za těch
několik let, co se poslaneckých

dnů zúčastňuji, účast kolísá. Jednou za mnou přišlo čtrnáct občanů, což byl pravděpodobně rekord.
Alespoň od kolegů jsem se o vyšším čísle nedozvěděl. Většinou ale
přichází méně občanů – kolem pěti
až šesti. Stane se ale také, že nepřijde nikdo. To zpravidla bývá velmi
špatné počasí.
S jakými podněty občané přicházejí?
Namátkou vyjmenuji požadavky na zvýšení počtu odpadkových
košů, opravy schodišť ve městě, na instalaci zábradlí u chodníků, na zavedení autobusové linky
MHD do České ulice, dotazují se
na umístění velkokapacitních kontejnerů a navrhují jejich nová stanoviště, požadují prořezání zeleně
či naopak s prořezáním nesouhlasí.
Upozorňují na dopravní problémy,
na nutnost budování parkovacích
míst atd. Protože jsem členem dopravní komise, poradního orgánu

Rady města Mostu, některé podněty přenáším i do jejího zasedání. Z poslední doby se připomínky
týkaly převedení trasy autobusové
linky č. 20 ze spodní části Moskevské ulice ke Krymu a přemnožení
divočáků v lesoparku Hrabák a jeho okolí. Je ale také pravda, že si
někteří lidé pletou poslanecký den
s kanceláří na vyřizování stížností
souvisejících například se špatnými mezilidskými vztahy v domě.
Špatné vztahy ale řešit neumíme.
Jak s podněty nakládáte?
O podání podnětu provádíme
zápis a ten postupujeme poslaneckému klubu. Zastupitelé podněty projednávají, vyjadřují se k nim
a kontaktují zodpovědné osoby,
které mohou obsah podání dořešit. Takovými osobami jsou například ředitelé technických služeb či
dopravního podniku. Jde-li o ještě
závažnější záležitosti, věcí se zabývají naši radní.

KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
Most – sportovní hala
pondělí 11. února 2013
19.30 h
Vstupné: 200 a 300 Kč
Předprodej:
recepce sportovní haly
(vchod z ulice U Stadionu)
provozní doba ve všední dny
od 7.00 do 21.00 h
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proto pořádáme poslanecké dny
Jak dlouho trvá řešení konkrétní záležitosti?
Zpravidla jen několik málo
dnů. Jsme rychlí. Je to dáno
tím, že v rámci sdružení jsme si
všichni vědomi toho, že občané nám věří, což nás stmeluje,
a proto se snažíme obsah podání
řešit co nejrychleji. Třicetidenní vyřizovací lhůta u nás neplatí.
Občan je na prvním místě.
Jaké podněty máte osobně
nejraději?
Takové vysloveně nemám.
Zabývám se všemi podněty. Dělá
mi radost, že mohu lidem bezprostředně pomoci, pokud je to
v mých silách, a mám dobrý pocit z toho, že kolegové v poslaneckém klubu se náměty občanů zabývají a řeší je. Těší mě, že
se na nás obracejí občané s důvěrou. Nám, komunálním politikům, tak vystavují dobré vysvědčení.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ

Michala Tomka (vlevo) kontakt s občany těší.

Otázka pro...
NAŠI
POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
6. března (Ervín Breckl)
a 3. dubna (Ing. Otta Průcha)
– vás očekávají zastupitelé ze
Sdružení Mostečané Mostu.
Od 15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz

ALENU ERLITZOVOU (SMM),

členku ﬁnanční komise, poradního orgánu Rady města Mostu
Letošní rok má na konci letopočtu nešťastnou třináctku.
Projeví se i v hospodaření statutárního města Mostu?
O třináctce se opravdu říká,
že je nešťastným číslem a že ve
spojení s pátkem je také nešťastným dnem. Nechce se mi ale věřit tomu, že by celý letošek byl
naplněn jen negativními událostmi. Nesmíme být pověrčiví.
Vedení města hospodaří velice zodpovědně, přesněji řečeno
až velmi úsporně, takže se obyvatelé 68tisícového Mostu nemají čeho bát. Jako členka ﬁnanční
komise rady města i jako předsedkyně ﬁnančního výboru zastupitelstva to říkám s plnou odpovědností. Oba orgány jsou sice

„jen“ poradní, avšak jejich členové
mají přístup ke všem dokumentům
souvisejícím s hospodařením města a mohou se proto naprosto otevřeně vyjadřovat k vývoji souvisejícím s naplněností či nenaplněností městské pokladny. Soudím ale, že
vaše otázka směřuje k tomu, s čím
se setkávám v běžném životě i já –
a to, že se jeden z místních sdělovacích prostředků neustále zmiňuje
o Mostu jako o zadluženém městě,
což v myslích mnoha lidí vyvolává
pocit nejistoty. To, že si město vezme úvěr na investiční akci – například na soustavně zmiňovanou rekonstrukci sportovní haly – ještě
neznamená, že je zadlužené, když
úvěr hradí v pravidelných platbách
a se splácením nemá problém. Na-

opak, pravidelné splácení úvěru je důkazem o zdravém ekonomickém vývoji. Je také důkazem o tom, že Most má na to,
aby zachoval výhody pro občany
z předchozího volebního období,
jako jsou bezplatný svoz komunálního odpadu či přeprava důchodců starších 65 let a dětí do
15 roků v městské hromadné dopravě na území města. Jako členka Sdružení Mostečané Mostu
musím konstatovat, že je naprosto neseriózní, že se kdosi snaží prostřednictvím novinových
článků navozovat mezi občany
dojem, že uvedené výhody skončí a že SMM nesplní volební program stanovený pro toto volební
období.
(pp)
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Prezidentova socha se rodí z úlomků,
Socha prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka vstává z popela – vlastně z úlomků,
které se po její dvojí likvidaci za předchozích režimů podařilo uchovat. Veřejná sbírka na obnovu pomníku TGM
v Mostě tak nabývá svého naplnění.
Radu města Mostu a skupinu
iniciátorů obnovy pomníku informovala o postupu prácí Petra Trojnová, vedoucí oddělení školství na
odboru školství, kultury a sportu
Magistrátu města Mostu.
JE JICH VÍC
Znovuzrození sochy TGM se
odehrává v Plzni – v ateliéru sochařů Jaroslava a Ondřeje Šindelářových. „V průběhu druhého kontrolního dne pořádaného
magistrátem byla na místě pořízena fotodokumentace a umělci poskytli i svůj soubor fotograﬁí z průběhu prací,“ řekla Petra
Trojnová (viz foto) v kanceláři
ředitele SBD Krušnohor Františka Ryby, který patří mezi iniciátory obnovy. V ředitelově kanceláři
proběhlo také seznámení s postupem prací pro část iniciátorů obnovy pomníku.
„Bronzové fragmenty, které si
přivezli sochaři z muzea, nejdříve
vyčistili od nánosů nečistot, použili k tomu kyselinu citronovou.
Teď to vypadá jako abstraktní obrazy, ale opravdu jsou to ty kousky,“ ukázala na vizuální prezentaci
Petra Trojnová. V této souvislosti
sdělila i překvapivou zprávu: „Nejsou k dispozici všechny kousky,
je jich ale víc, než jsme si mysleli.
Odhad byl původně jiný.“
Sochaři jsou nyní ve stadiu skládání částí sochy, které k sobě patřily. Jednotlivé díly tvoří trup s frakem, nohy a hlava. Podle toho sochaři rozdělili zlomky do tří skupin, jak si mysleli, že k sobě patří,
a začali je skládat.
PROBLÉM: HLAVA
„U nohou měli těžkou práci,
protože chybělo mnoho zlomků.
Pak se vrhli na trup a tam měli
velký úspěch, trup se podařilo
prakticky celý sestavit,“ informovala Petra Trojnová. Protože spáry při rozřezání byly velké, jsou

úlomky spojovány sádrou, předlohou je sádrový odlitek. Největší
práci měli sochaři s hlavou, protože ta byla rozřezána na nejvíce
kousků. Výsledek nebyl zatím optimální, proto je možné, že hlavu
sochaři znovu vymodelují podle
Fojtíkovy studie. Ukázalo se, že
hlava byla patrně již při snímání
sochy a pak při jejím následném
rozřezání natolik zdeformována,
že bude asi nutné ji přemodelovat. „Práce na hlavě zabere ještě
jeden až dva měsíce,“ upozornila
Petra Trojnová.
Části sochy sesadili sochaři na
nosnou konstrukci. Musejí najít
vzájemnou polohu jednotlivých
dílů. Potom udělají plastickou retuši.
DEFORMACE
V průběhu prací se také ukázalo, že chybí velké množství dílů
a také to, že některé fragmenty,
které mají sochaři k dispozici, jsou
zdeformovány do té míry, že je
k rekonstrukci nemohou použít.
„Postup prací a pozice jednotlivých částí sochy konzultují sochaři s akademickým sochařem Jaroslavem Šindelářem starším,“ sdělila Petra Trojnová.
Následně bude zhotoven deﬁnitivní sádrový model, podle něhož
bude vytvořena forma pro bronzovou sochu.
SBÍRKA POKRAČUJE
Veřejná sbírka, jejímž účelem
je obnova pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, pokračuje letos
druhým rokem. Byla zahájena
vloni 1. března. Občané mohou
přispět do pokladniček na šesti
místech města, byl zřízen zvláštní
účet u České spořitelny. Pracovnice magistrátu vybíraly během
městských akcí do dvou přenosných pokladniček.
Jak jsme již ve zpravodaji
Krušnohor informovali, poklad-

ničky byly během minulého roku
vybrány dvakrát – na konci května a listopadu. V květnu bylo vybráno 46 825 korun a 5 kanad-

ských dolarů, v listopadu 13 445
korun. Celkem bylo z pokladniček vybráno 60 270 korun a 5 kanadských dolarů (10 čokoládo-
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město vyhlásí anketu na její umístění

538 500 Kč a občané přispěli na
účet částkou 19 800 Kč. Celkový stav sbírky ke dni 31. prosince
2012 činil 639 563 Kč.
Vloni převzal Most také dary na
zhotovení sochy od velkých společností. Tyto dary nebyly směrovány na účet veřejné sbírky, ale do
městského rozpočtu. Konkrétně
šlo o 70 tisíc korun od Severočeských dolů, a. s., a 30 tisíc korun od
Unipetrolu RPA, s. r. o.).
Podle předběžných informací
by se celkové náklady na obnovu
pomníku TGM měly pohybovat
kolem dvou milionů korun.
KAM S NÍ?

vých eur nalezených v pokladničce na recepci správy Krušnohoru byly jako kuriozita ponechány uvnitř).

Na tiskové konferenci vedení
města oznámilo, že ﬁrmy a společnosti poukázaly na účet veřejné sbírky v roce 2012 částku

Zatímco práce na obnově sochy postupují vcelku rychle, nastává potíž s jejím umístěním. Ještě přednedávnem se totiž předpokládalo, že by měla stát na jednom
z „náměstíček“ v novém Repre.
Aspoň tak zněla nabídka od vedení Crestylu – společnosti, která má
postavit nové Repre. Vedení města vstřícný postoj potěšil. Ekonomická krize a další okolnosti přiměly Crestyl ke zpomalení příprav
výstavby. Ta již měla být v plném
proudu, avšak na náměstí Velké

mostecké stávky, kde stojí nynější Repre, nebylo dosud kopnuto
do země. Podle dostupných informací bude stavba opožděna o dva
roky. Sochař Jaroslav Šindelář má
dokončit sochu do 1. března 2014,
tedy do roka. Je jisté, že do té doby
nové Repre stát nebude. Kde tedy
bude památník TGM umístěn?
„Město Most vyhlásí anketu pro širokou veřejnost. Lidé tak
budou moci navrhnout konkrétní
místa k umístění památníku. Anketa by měla být vyhlášena letos
v březnu,“ odpověděla na dotaz
zpravodaje Krušnohor Petra Trojnová a dodala: „Původní bronzové zlomky, které sochaři očistili,
identiﬁkovali a poskládali do celků, by bylo možné dále využít –
ukazovat je návštěvníkům Expozice starého Mostu, výstavní síně,
která je součástí Městské knihovny Most.“ Nic by tomu bránit nemělo. Tyto fragmenty totiž nejsou
součástí sbírek oblastního muzea
a nejsou ani státním majetkem.
Bylo by proto možné je převzít do
městského majetku. Expozice starého Mostu se tak může těšit na
další přitažlivý exponát.
Text a foto: Petr PROKEŠ
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Zimák poskytuje poučení i zábavu těm
Zimák není jen lidové označení zimního stadionu. Zimák je
také název nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které vybudovalo statutární město Most v prostorách
zimního stadionu.

že byla tato investice realizována,
je to dostavba v rámci areálu zimního stadionu. Ten je už teď kompletní. Věřím, že zde klienti najdou spoustu možností vyžití.

Pro název se rozhodli sami uživatelé nízkoprahového zařízení.
Jsou jimi mladí lidé ve věku od
15 do 26 let. Denní kapacita zařízení je padesát klientů. Věnuje se
jim osmičlenný pracovní tým sestávající z vedoucí nízkoprahového zařízení, tří sociálních pracovnic, dvou pedagožek a dvou pracovnic v sociálních službách. Zimák je otevřen ve všední dny od
10 do 18.30 hodin. Zařízení najdete na zimním stadionu, jestliže
projdete vchodem C.

ﬁnanční spoluúčasti Evropské
unie, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Město Most uvolnilo ještě 900 tisíc korun na nutné vícepráce. Provoz zařízení je zajištěn
do roku 2015 pětimilionovou dotací zmíněného ministerstva zaplacenou z evropského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V OHROŽENÍ

Slavnostního zahájení provozu
Zimáku se přestřižením pásky ujali představitelé města. O významu
zařízení svědčí mimo jiné skutečnost, že vedení města (primátor
a jeho náměstkové) zde bylo v plné sestavě. Některých hostů jsme
se zeptali na jejich názor.

Vlastimil Vozka, primátor:
Mám velkou radost, že jsme mohli toto centrum otevřít. Jeho vybavenost i rozsah poskytovaných
služeb předčilo moje očekávání.
Osmi kvaliﬁkovaným pracovnicím přeji, aby měli tvůrčí potenciál a spořádané klienty. Je potěšitelné, že nízkoprahové centrum
poskytuje potřebné služby a že
jeho náklady plně hradí ministerstvo práce a sociálních věcí. Platí
to nejen o stavebních pracích, ale
i o provozu, který je zajištěn do
roku 2015. Klienti se tady něco
dozvědí, něco naučí, napíšou si
životopis a budou hledat zaměstnání. Je to prospěšné zařízení.
Proto to není o zbytečném vyhazování peněz, na což zase někdo
upozorní. Musím poděkovat i ministerstvu pro místní rozvoj, které
dokázalo propojit projekt IPRM
DEMOS s projektem nízkoprahového centra hrazeným ministerstvem práce a sociálních věcí.

Klientelu tvoří mládež, jež je
ohrožená společensky nežádoucími jevy, jako jsou například nezaměstnanost,
neorganizované
a hlavně nevhodné trávení volného času, experimentování s návykovými látkami či život ve špatných sociálních podmínkách.
„Klienti zde najdou například
počítačovou učebnu či velkou hernu s kulečníkem, stolním fotbálkem, posilovacím strojem, pingpongový stůl či vzdušný hokej,“
informovala vedoucí Zimáku Taťána Drahošová, která má obrovské zkušenosti z práce v sociální
oblasti. Kromě toho, že zde mladí
lidé budou moci smysluplně trávit volný čas, odborné pracovnice jim s tím, jak mají postupovat
například při hledání zaměstnání, pomohou. Klienti se naučí napsat životopis i motivační dopis
pro zaměstnavatele, jak co nejefektivněji vést přijímací pohovor
či kde se dají najít jednotlivé pracovní nabídky. „Mohou se věnovat různým sportům, věnovat se
hrám, navštěvovat ﬁlmový klub,
využívat hudební zkušebnu nebo
pracovat ve výtvarných dílnách.
Najdou zde i vhodné místo a klid
na učení,“ doplnila Taťána Drahošová.
Vybudování tohoto zařízení
stálo 8 milionů 300 tisíc korun.
Částka byla zaplacena ministerstvem práce a sociálních věcí za

HOSTÉ

Hana Jeníčková, první náměstkyně primátora: Je dobře,

Slavnostní otevření Zimáku.

Naděžda Krupczová, vedoucí odboru sociálních věcí: Vnímám to jako velkou šanci pro uživatele, kteří budou mít možnost
se realizovat, pokud jde o volný
čas, ale také jim bude pomoženo
se uplatnit na trhu práce. V okrese, který má vysokou míru nezaměstnanosti, to je nesmírně těžké. Hovoří se ale o šancích. Pro
lidi chodící do práce je obtížné pochopit, že je tady skupina
občanů, která má podporu. Nicméně náš stát funguje na principu solidarity. Platí zásada, že se
nám vyplatí pomáhat lidem, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci.
Nízkoprahové zařízení jim napomáhá, aby se začlenili do společnosti. Když se nezačlení, začne
se to projevovat v jejich chování – a to takovým způsobem, který se nám často nelíbí. Jde například o zvyšování míry kriminality. Princip solidarity a princip
nenarůstání sociálně patologických jevů jsou propojeny.
Bronislav Schwarz, ředitel
Městské policie Most: Odpovím jako člověk, ne jako ředitel policie. Pokud v Mostě exis-
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mladým lidem, kteří nechtějí žít na ulici

V učebně se učí a poskytují rady.

Sportovat je možno i na chodbě.

Je libo si zahrát vzdušný hokej?

Tanec patří k životu – i v Zimáku.

tují děti, které jsou aspoň trošku
slušné, hodné a mají zájem něco
ve společnosti dokázat, rodiče
na ně přitom nemají čas, tak tyto
děti tady mají možnost se kamarádit s ostatními slušnými dětmi,
dostanou rady, nebudou přítěží naší společnosti. Nízkoprahové centrum pomůže dětem, které nevychovali rodiče. Líbí se mi
to. Beru to tady jako družinu pro
odrostlé.

Náměstkové primátora zkouší posilovat.

Jana Hrdinová, manažerka
projektu: Nízkoprahové centrum vzniklo proto, že tato služba v lokalitě chyběla. Navazuje na jiné služby v lokalitě po-

skytované, jako jsou terénní sociální práce, primární prevence,
sociální a pracovní poradenství,
program prevence ztráty bydlení. Nízkoprahové centrum je doplňující službou, jež zaplní díru
v sociální síti. Projekt byl ministerstvem práce a sociálních věcí
vyhodnocen jako velmi zdařilý
a plně ﬁnančně podpořen.
Taťána Drahošová, vedoucí Zimáku: Nízký práh je o spolupráci. Máme radost z toho, že
můžeme spolupracovat s Oblastní charitou Most, K-centrem, Diakonií. Mimochodem Diakonie zde
povede protidluhovou poradnu.

Luboš Šlapka, ředitel Mostu
k naději: Je to další část mozaiky vytváření psychosociální sítě
v Mostě a okolí. Je to významný počin, za nímž je vidět hodně
práce, jež je tak důležitá pro minimalizaci různých rizik. Velice
si vážím tohoto činu statutárního
města Mostu a magistrátu. I když
Most k naději jako provozovatel
K-centra je orientován na jinou
cílovou skupinu občanů, má i část
klientů, kteří se již zbavili své závislosti a nízkoprahové centrum
jim umožňuje aktivní udržení
bezdrogového styku.
Text a foto: Petr PROKEŠ
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Centrum pro rodinu a následnou péči
Má někdo z vašich blízkých problém s drogami? Trápí se
rodiče podezřením, že jejich dítě lákají návykové látky?
Pokud ano, doporučte jim, ať navštíví ojedinělé zařízení
– Centrum pro rodinu a následnou péči v Mostě.
Centrum najdete v šedočerveném bloku 58 na křižovatce ulic
Jaroslava Seiferta a Antonína
Dvořáka v Podžatecké čtvrti. Stěny druhého poschodí, kde Centrum sídlí, na vás dýchnou uklidňující zelenou barvou a jen co vstoupíte do místností tohoto zařízení,
bude vaše duše prohřáta pozitivně působícími teplými barvami.
Vše je tady domyšleno do nejmenších detailů, aby se klient – člověk
v tísni – cítil co nejlépe.
Centrem nás provedla PhDr.
DAGMAR JANDOVÁ, koordinátorka projektu. Ta je vlastně nepsanou vedoucí zařízení.

K-centra a dalších zařízení – pomáhá lidem v jejich návratu do
běžného života.
Můžete uvést konkrétní
příklad toho, jak Centrum funguje?
Využijme k tomu případ šestadvacetiletého Jiřího. Nedávno
opustil vězení v Bělušicích. Co
ho čekalo na vytoužené svobodě? Živoření bez práce, pochybní
kamarádi a spousta volného času,
s jehož využitím si nevěděl rady.
Protože si ale je vědom toho, že
do kriminálu se dostal za užívání drog a je po propuštění rozhod-

rodinu a následnou péči. Sepsali
jsme s ním žádost o přijetí do našeho programu. Jiří úspěšně abstinuje více než půl roku. Dokonce si
našel práci – na poloviční úvazek
chodí na brigádu – a rozhlíží se po
vlastním bydlení. Plně si uvědomil, kam by došel, kdyby zůstal
bez pomoci.
Stejně postupujeme i v případech ostatních klientů. Do programu následné péče mohou být
zařazeny osoby starší patnácti let. Klíčový požadavek je, aby
žadatel alespoň tři měsíce abstinoval anebo alespoň absolvoval
rezidenční či ambulantní léčbu.
V případě trestaných občanů je
podmínkou, že se ve vězení zúčastnili bezdrogového programu.
Po vstupu do našeho programu
sestavujeme s klientem plán, což
je osobní rozvrh jeho aktivit, kte-

Odkud berete peníze na provoz Centra? Jakou částku musí
zaplatit klient za vaši péči?
Činnost Centra je ﬁnancována
z Evropského sociálního fondu,
konkrétně z Operačního programu
Evropské unie Lidské zdroje a zaměstnanost. Program je rozvržen
na tři roky a jeho realizace bude
stát celkem necelých 7,5 milionu
korun. Služby poskytujeme zdarma, klient neplatí ani korunu. Přesto poskytujeme vysoce specializované služby.
Může k vám zajít člověk –
lidově řečeno – přímo z chodníku?
Samozřejmě, že ano. Pomůžeme každému, kdo má problém,
s jehož řešením si neví rady a velice zatěžuje jeho psychiku. Naše
terapeutky se tomuto člověku bu-

Koordinátorka projektu Dagmar Jandová dojednává s klientem termín terapie.

Místnost určená pro individuální a párovou terapii, navštěvují ji i rodiče.

Paní doktorko, co je smyslem existence Centra pro rodinu
a následnou péči?
Centrum, jehož zřizovatelem je
občanské sdružení Most k naději,
pomáhá lidem v krizi – především
pak drogovým klientům v udržení
abstinenčního životního stylu. Jinými slovy řečeno: když už se člověk rozhodne nebrat drogy a zůstat na nich nezávislý, odborníci
Centra jsou připraveni mu v tom
pomoci. Mostecká síť sociálních služeb je tak doplněna o další článek, který – vedle známého

ré mu pomohou překonat chuť na
drogu a zároveň jej sociálně stabilizují. Součástí je také poskytování skupinové a individuální terapie, sociální poradenství a krizová intervence. Centrum navíc
propojuje zájem klienta a jeho rodiny. V praxi to znamená, že se
nezabýváme jen klientem samotným, ale také jeho rodinou či kolektivem přátel, kterými se obklopuje. Právě součinnost rodiny,
klienta a přátel je zárukou udržení abstinence a návratu do běžného života.

nut, že se do něj už nikdy nevrátí, má motivaci k tomu, aby spolupracoval s jinými lidmi, kteří mu
chtějí pomoci. Jiří si dobře uvědomuje, že bez pomoci druhých
by se zase dostal na šikmou plochu. Proto kontaktoval K-centrum – nízkoprahové zařízení pomáhající lidem, kteří podlehli drogám, překonávat jejich problémy.
Terapeuti K-centra při provádění analýzy jeho osobnosti usoudili, že bude potřebovat daleko širší pomoc, a proto Jiřího nasměrovali právě k nám – do Centra pro

dou okamžitě věnovat. „Člověk
z chodníku“ nepotřebuje doporučení od lékaře nebo z K-centra či
jiného zařízení. Z ulice může přijít, ale spíše si nás najde na internetu a zatelefonuje. Aspoň taková je dosavadní zkušenost. Naši
nynější klienti se o nás dozvěděli v psychiatrických léčebnách,
v K-centru či vězení, kde jim byla
spolupráce s Centrem doporučena. U nás potom žádají o vstup do
doléčovacího programu.
Nejde ale přece jen o lidi
s trestní či psychiatrickou minulostí…
To máte pravdu. Proto velice
rádi vítáme rodiče, kteří mají podezření na to, že jejich dítě užívá
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pomáhá všem – i vám, potřebujete-li
ZKUŠENOSTI KLIENTA JIŘÍHO
Když jsem vstoupil do programu, potřeboval jsem najednou vyřešit
celou řadu věcí – ubytování, zaměstnání, také jsem měl psychické
problémy. V Centru mi díky individuálnímu poradenství dali najevo,
že i když jsem byl trestaný, tak mám šanci žít jako běžný člověk. Prošel jsem terapií, ale i tréninkem dovedností a různými volnočasovými aktivitami. Když jsem ještě nechodil do práce, bylo Centrum pro
mě něco jako základna. Ptal jsem se sám sebe: Mám se potulovat
po ulici, nebo na sobě pracovat? Vybral jsem si to druhé a nelituji. Už
šestý měsíc neužívám drogy a ještě k tomu se mi podařilo najít práci.
Je sice jen na poloviční úvazek, ale pro začátek to stačí.
Jiří (propuštěný vězeň)

drogy. Tato situace je pro ně velice
stresující a při zjištění pravdy přímo šokující. Proto jim poskytujeme komplexní poradenství. Pomáháme jim najít jejich vlastní cestu,
jak se k problému postavit, jak se
zachovat, jak celkově situaci řešit.
V těžkých životních chvílích pomáháme klientům v rámci indivi-

duální a párové terapie znovuobnovovat mezilidské vztahy, učíme
je lépe komunikovat, učíme je jak
nevyčítat minulost a jak společně
zajistit lepší budoucnost atd.
Kolik lidí zajišťuje v Centru tak rozsáhlou péči o lidskou
duši?

Je nás šest – tři terapeutky, jedna ergoterapeutka, jedna sociální
a jedna administrativní pracovnice.
Terapeutky pracují s klienty v rámci individuální, párové či rodinné
terapie a poradenství. Ergoterapeutka léčí prací – jde o zdokonalování pracovních návyků a dovedností, posilování schopnosti komunikovat s ostatními lidmi – spolupracovníky a domlouvat se tak na
společném postupu ve skupině. Jde
také o posilování schopnosti soustředit se na práci po delší dobu atd.
Sociální pracovnice mimo jiné pomáhá klientům se sháněním práce,
sepisováním životopisu a psaním
motivačního dopisu pro zaměstnavatele, připravuje je na vstupní pohovory. Administrativní pracovnice má na starosti celkovou dokumentaci projektu a současně je proškolenou protidluhovou poradkyní.

Celý náš kolektiv se také podílí na
pořádání různých besed, workshopů, přednášek. Oblíbenými tématy
jsou například zdravý životní styl,
snižování dluhů, exekuce. Jsou to
témata se širokým společenským
záběrem.
Kdy je Centrum otevřeno?
Provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hodin. Zájemci mohou přijít i v pátek, ale takovou návštěvu je zapotřebí předem dohodnout telefonicky. Zájemci o naši službu mohou volat na telefonní číslo 777 736 943, psát na e-mailovou adresu cranp@mostknadeji.cz
i klasickou adresu Jaroslava Seiferta 2159, 434 01 Most.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ

Místnost určená pro skupinovou terapii, přednášky a workshopy.

I přes svoje mládí je terapeutka Lucie Gärtnerová zkušenou odbornicí.

Ergoterapeutka Michaela Vančurová vyřizuje klientům pracovní záležitosti.

Centrum najdete ve druhém poschodí bloku 58 na křižovatce u Besedy.
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V klání o zlatou kuklu zvítězil Mostečan,
Na jižním okraji Mostu – ve Velebudicích – se dějí věci.
Nové vedení Střední školy technické a tamní pedagogický
sbor pracují na nové vizi poslání školy v okrese i v rámci
vzdělávací soustavy Ústeckého kraje.
Jak bude tato vize konkrétně vypadat, to se teprve dozvíme. Co je
ale zřejmé již nyní, je to, že škola
se snaží zvrátit přezíravý celospolečenský pohled na řemesla a chce
být vůči veřejnosti ještě otevřenější, než tomu bylo doposud.
KROK KUPŘEDU
Možná, že jedním z konkrétních výhonků připravované vize
je na konci ledna uspořádaný první ročník soutěže žáků učebního
a studijního oboru ve svařování.
Zúčastnilo se jej dvacet devět nejlepších žáků v oboru ze škol Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje, ale
i hlavního města.
Příjemným překvapením letošního premiérového ročníku byl
docela velký zájem podnikatelů
o soutěžní klání. Ne náhodou se
proto jmenovalo O zlatou kuklu
společnosti SIAD. Na akci se podílely i další ﬁrmy. Organizátor soutěže Ivan Baláž poděkoval společnostem Fronius, Severočeské doly
– 1. strojírenská, odbornému prodejci svařovací techniky a UNO
Praha. V rozhovoru se zpravodajem Krušnohor podtrhl, že sponzoři se podílejí také na ﬁnancování výuky a mají zájem na rozvoji
školy a řemeslných oborů.
„Jsem rád, že se soutěž v této
odbornosti pořádá, protože je velká poptávka právě po svářečích,“
řekl při slavnostním zahájení nový
ředitel SŠT Karel Vokáč. Máme
spolupráci s ﬁrmami, kam chodí naši žáci na praxi, ﬁrmy žáky
sponzorují, a samozřejmě jim potom nabízejí i zaměstnání. To je
krok kupředu,“ zdůraznil.
Ředitel soutěže Pavel Barták
informoval o tom, že si dělá průběžně průzkum na trhu práce.
V Ústeckém kraji nyní hledá stovka podniků svářeče (specializované). Jsou ale ještě obory, které ke
své činnosti sváření potřebují, ať
je to instalatér, zámečník či ještě jiné. V požadavcích na svářeče

dochází k prolínání resortů strojírenství, stavebnictví a dalších. Pavel Barták v této souvislosti zdůraznil, že u poloviny jsou požadovány svářečské zkoušky. Jde tedy
o tlak na kvalitu. „Tato soutěž je
vlastně třešničkou na dortu,“ řekl
k prvnímu ročníku „zlaté kukly“.
Pochválil organizátora Ivana Baláže: „Soutěž vymyslel dokonale!“

SŠT MOST-VELEBUDICE
V současné době je ve škole více než tisícovka žáků ve třinácti tříletých oborech s výučním listem nebo v sedmi čtyřletých oborech
s maturitou. Kromě toho jsou na Střední škole technické v Mostě-Velebudicích i žáci dálkového studia. V pedagogickém sboru je přes
osmdesát učitelů teorie a tři desítky učitelů odborného výcviku.
Zdroj: www.kr-ustecky.cz

KVALITA PRIORITOU
Soutěžilo se v teoretické a praktické části.
V praktické byla sledována především kvalita a dodržování bezpečnosti práce. „Přednost má praktická část. Když bude mít soutěžící chybičku z teorie, bude to mít
menší váhu než chyba v praktické
části,“ prozradil Ivan Baláž. Pokud
jde o teoretickou část, soutěžící si
v ní museli poradit se dvěma testy. Jeden obsahoval třicet otázek
k bezpečnosti práce a druhý třicet
otázek k technologii práce. „Více
bych se bál bezpečnosti,“ svěřil se
Ivan Baláž.

Teoretická část soutěže.

Praktická část soutěže.
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porazil konkurenci ze čtyř krajů a Prahy

Vítěz málem nepobral ceny.

Komisaři hodnotí kvalitu sváru.

Tomáš Baláž: Baví mě to
jak si sešteluju mašinu a potom
jak dokážu ovládat ruce.

Vítězem klání žáků škol ze
čtyř krajů a hlavního města Prahy se stal 20letý TOMÁŠ BALÁŽ z Mostu, studující 4. ročníku oboru mechanik seřizovač
– mechatronik ve Střední škole
technické ve Velebudicích.
S jakými pocity jste přebíral první cenu?
Je to paráda. Svařování mám
jen jako koníčka, nemám ho
v osnovách svého oboru, takže
první místo je pro mě výborné.
Čekal jste jej?
Prvenství je pro mě obrovským překvapením. Byla tady
velká konkurence. Navíc v testech jsem si úplně nevěřil.
Jak jste se dostal ke svařování?
Dostal jsem se k němu přes brigády. V oboru svařování je více
mnou vyhledávané brigádnické
práce.
Co vás na svařování láká,
že se mu věnujete?

Je dobře, že škola uspořádala soutěž žáků ve svařování?
Ano, je to dobře. Přijdeme do
kontaktu s jinými lidmi. Jinde
mají jiné programy, než máme
my. Rozšiřujeme si obzory.

Svařování je strojní obor, ke strojařině mám hodně blízko, baví mě.
Jak dlouho se svařování věnujete?
Druhým rokem.
Co bylo v soutěži nejlehčí
a nejtěžší?
Těžší byly testy. Teorie je horší,
protože se často mění normy a člověk to ani nestačí sledovat. Nejlehčí bylo samotné svařování. Záleží,

Proč jste si ke studiu vybral
zrovna SŠT v Mostě?
Protože je to velká škola – gigant a kromě toho jsou tady strojaři velmi dobří. Tím, že tady byly
organizovány dny otevřených dveří, viděl jsem stroje, na kterých se
tady dělá. Mají velmi dobrou úroveň. Totéž platí o svářečské škole.
Proč jste se rozhodl pro studijní obor mechanik seřizovač
– mechatronik?
Protože obrábění je čisté, programuje se na počítači, a to mě
baví. Stroj vytváří výrobek sám.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ

Protože se do soutěže přihlásili nejlepší žáci škol, vznikla obava, že například deset soutěžících bude mít stejný počet bodů
a všichni mohou být první. Proto na hodnocení pozval organizátor nezávislé – a hlavně přísné –
komisaře. Soutěžící byli označeni číselnými kódy, aby nevzniklo podezření, že někdo někomu
nadržuje. Soutěžící se stali anonymními.
„Vzal jsem to jako výzvu. Baví
mě to a chci pro to něco dělat,“
odpověděl na naši otázku ohledně
účasti v soutěži 18letý Jan Chloupek ze třetího ročníku Střední školy stavební v Chomutově. Byl docela horkým želízkem v ohni. V jiné soutěži ho cena za prvenství neminula.
BODOVÝ ROZDÍL
Vítězem prvního ročníku soutěže O zlatou kuklu společnosti
SIAD se stal Tomáš Baláž (rozhovor s ním přinášíme na této dvoustraně). Nejvyšší počet bodů získal
podle vyjádření komisařů naprosto
zaslouženě. Bylo jich celkem 160.
To je náskok 31 bodů před soutěžícím na druhém místě (měl 129
bodů) a rozdíl 50 bodů před třetím
(110 bodů). Bodový rozdíl svědčí
o vynikající kvalitě Mostečana.
Pro příští rok mají Velebudičtí
ještě vyšší ambice. Netají se tím,
že by rádi uspořádali soutěž na celostátní úrovni a chtějí ji prosadit
do věstníku ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Text a foto: Petr PROKEŠ
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Vyzkoušeli jste někdy speciální lepidla? (2)
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (53)
V tomto pokračování seriálu rad tematicky navazujeme na
předchozí díl o speciálních lepidlech. Tentokrát vám přiblížíme
speciální lepidla známá pod označením Chemoprén.
PATTEX CHEMOPRÉN
UNIVERZÁL

PATTEX CHEMOPRÉN
EXTRÉM

Univerzální kontaktní lepidlo na
různé materiály, savé i nesavé.

Speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší
odolností.

Oblast použití:
Na univerzální kontaktní lepení různých – savých i nesavých –
materiálů jako např. dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek,
karton a mnoho dalších. Na lepení
savého a savého materiálu doporučujeme ředit Chemoprén ředidlem.
Je nevhodné pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže,
měkčeného PVC, PE a PP.
Vlastnosti:
 bez obsahu toluenu
 vysoká a okamžitá pevnost
 po promíchání ihned použitelné
 zvýšená odolnost vůči teplotě
a vlhkosti
 rychle a lehce zpracovatelné
 univerzální použití
Balení:
 tuba: 50 ml a 120 ml
 plechovka: 300 ml, 800 ml, 5 l
a 10 l
Pokyny k technickému
zpracování:
Lepený materiál musí být suchý,
zbavený mastnoty a prachu. Při
lepení kovů a umělých hmot zvýšíte pevnost spoje dodatečným
zdrsněním lepených ploch. Doporučená spotřeba je 250 až 350 g/m²
(při nanesení na obě plochy). Před
použitím lepidlo pořádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě
zubovou stěrkou, štětcem nebo
válečkem na obě plochy. Vrstvu
lepidla nechte odvětrat přibližně 10 až 15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodují
síla stlačení, ne doba trvaní tlaku.
Konečnou pevnost dosáhnete po
24 hodinách. Případné znečištění
lepidlem odstraňte Chemoprénem
ředidlem.

Oblast použití:
Lepidlo je určeno na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností. Zvláště na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky,
kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. Na lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např.
v blízkosti topení). Není vhodné na lepení polystyrenu, teﬂonu,
měkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívejte na spoje, které přicházejí
do přímého styku s poživatinami
a pitnou vodou.
Vlastnosti:
 bez obsahu toluenu
 pro extrémně namáhané spoje
 po promíchání okamžitě použitelné
 extrémní odolnost vůči teplotě
až do 120 °C
 plně vodovzdorné
 rychle a lehce zpracovatelné
 univerzální použití
 vysoká okamžitá pevnost
 odolává dlouhodobému namáhání v ohybu

Pattex Chemoprén Univerzál (na pevné spoje)

Balení:
 tuba: 50 a 120 ml
 plechovka: 300 ml, 800 ml, 5 l
Pokyny k technickému
zpracování:
Lepený materiál musí být suchý,
zbavený mastnoty a prachu. Při lepení kovů a umělých hmot zvýšíte
pevnost spoje dodatečným zdrsněním lepených ploch. Při lepení savého a savého materiálu doporučujeme ředit lepidlo Chemoprénem ředidlem. Před použitím lepidlo řádně
promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo
válečkem na obě plochy. Doporuče-

Pattex Chemoprén Extrém (na namáhané spoje)
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ná spotřeba je 250 až 350 g/m2 (při
nanesení na obě plochy). Vrstvu lepidla nechte odvětrat asi 10 až 15
minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost
spoje je rozhodující síla stlačení, ne
doba trvaní tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách. Případné znečištění lepidlem odstraňte
Chemoprénem ředidlem.
PATTEX CHEMOPRÉN
OBUV
Kontaktní lepidlo na bázi polyuretanu ve směsi organických rozpouštědel.
Oblast použití:
Speciální lepidlo na lepení a opravu bot, včetně sportovní obuvi. Je
vhodné na všechny druhy svršků
a podrážek používaných v obuvnickém průmyslu. Lepí a pevně
spojuje širokou škálu a kombinací materiálů jako jsou kov, guma,
kůže, koženka, korek, plst, textil,
měkčené PVC, ABS, pěnové materiály, dřevo apod. Zvláště vhodné pro lepení plastů o rozdílné tvrdosti jako jsou PVC, polykarbonát,
plexisklo, ABS apod. Nevhodné
pro lepení pěnového polystyrénu,
PE, PP, teﬂonu.
Vlastnosti:
 transparentní
 vytváří téměř neviditelný lepený spoj
 zaručuje odolnost vůči plastiﬁkátorům měkkých plastů (např.
měkčené PVC)
 odolnost vůči stárnutí, vodě,
rozpouštědlům a kyselinám
Balení:
 tuba 50 ml
Pokyny k technickému
zpracování:
Lepené materiály musejí být suché, zbavené prachu a mastno-

ty. Mastnotu a jiné nečistoty odstraňte rozpouštědlem, např. acetonem nebo bílým lihem. Lepidlo
hladce rozetřete na lepené plochy
štětcem nebo špachtlí. Po odvětrání lepidla (10 až 15 minut), lepené části k sobě co největší silou
přitiskněte (zalisujte).
PATTEX CHEMOPRÉN
TRANSPARENT
Kontaktní lepidlo na bázi polyuretanu ve směsi organických rozpouštědel.
Oblast použití:
K lepení transparentních materiálů
nebo v případech, kdy se vyžaduje neviditelný spoj. K lepení široké
škály a kombinací materiálů jako
jsou kov, guma, kůže, koženka,
korek, plsť, textil, měkčené PVC,
ABS, pěnové materiály, dřevo. Nedoporučuje se k lepení pěnového
polystyrenu, PE, PP, teﬂonu.
Vlastnosti:
 transparentní
 neviditelný spoj
 odolnost vůči plastiﬁkátorům
měkkých plastů (např. měkčené
PVC)
 odolnost vůči působení vody,
rozpouštědel a kyselin
 odolnost vůči stárnutí
Balení:
 tuba 50 ml
Pokyny k technickému
zpracování:
Lepený materiál musí být suchý,
zbavený mastnoty a prachu. Mastnotu a jiné nečistoty odstraňte rozpouštědlem (např. acetonem nebo
bílým lihem). Lepidlo hladce rozetřete na lepené plochy štětcem
nebo špachtlí. Po odvětrání lepidla
(10 až 15 minut) k sobě lepené části co největší silou přitiskněte (zalisujte) po dobu několika sekund.

CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
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Konečné pevnosti je dosaženo po
zhruba 24 hodinách v závislosti na
materiálu a síle zalisování.
PATTEX CHEMOPRÉN
ŘEDIDLO
Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén.
Oblast použití:
Ředění lepidel Pattex Chemoprén
pro lepší aplikaci v případě lepení
nesavých povrchů. Vhodné rovněž
na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě
extrémně savých materiálů. Čištění nástrojů a ploch od lepidel Pattex Chemoprén.

Pattex Chemoprén Obuv (na pevné
a pružné spoje)

Vlastnosti:
 bez obsahu toluenu
 univerzální ředidlo kontaktních
lepidel Pattex Chemoprén
 na čistění nářadí
Balení:
 250 ml, 1 l
Pokyny k technickému
zpracování:
Pattex Chemoprén ředidlo opatrně vmíchejte do lepidla (při vysokém zředění nad originální konzistencí může dojít ke snížení účinku
lepidla). Zředění na nástřikové nanášení lepidla: doporučujeme směs
jednoho dílu kontaktního lepidla
Pattex Chemoprén a půl dílu Pattex Chemoprénu ředidla. Vzhledem k silnému zředění dbejte na
přiměřenou nanášenou tloušťku lepidla. Na čištění pracovního nářadí
(zubové stěrky, štětce apod.) a na
očištění lepených míst.

Pattex Chemoprén Transparent (na
vodovzdorné spoje)

Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese most@starcolor.cz a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit v prodejně StarColor v Topolové ulici
čp. 1456 v Mostě. Personál vám
poradí s výběrem a doporučí vhodný postup při aplikaci. V prodejně
je také nově vybavený zákaznický
koutek, v němž mimo jiné najdete
mnoho katalogů.

Pattex Chemoprén Ředidlo (do lepidel, k čištění nářadí)
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SPORT

Fotbalová škola Most přivezla stříbro z ústeckého turnaje Poprvé v Mostě
Mladí fotbalisté FŠ Most (ročníku 2002) se v rámci zimní přípravy
představili na turnaji v Ústí nad Labem. Ten pořádala Fotbalová akademie Petra Voříška z Děčína.
Hrálo se ve dvou skupinách
po čtyřech družstvech. Do zápasů o vítězství v turnaji postupovaly vždy dva první týmy.
V základní skupině remizovali
hráči FŠ Most s FK Ústí nad Labem 0:0, porazili družstvo z německého Seifhennesdorfu 3:0
a A-tým pořádající akademie 2:0.
V semiﬁnále si kluci z mostecké
„fotbalovky“ poradili s ABC Braník 2:0, a tak na ně ve ﬁnále čekalo
opět družstvo FK Ústí nad Labem.

V samotném ﬁnále se dlouho
čekalo na střelce, žádný tým nedokázal využít své šance. Štěstí se nakonec přiklonilo k ústeckým hráčům, kteří dokázali dvěma
góly přiblížit svůj kolektiv k cel-

kovému vítězství. Mostečtí se přesto nevzdali, jejich snaha ale stačila jen na úpravu výsledku 1:2,
když se po nejhezčí akci zápasu
a přihrávce Jakuba Fedaka prosadil z voleje Pavel Přenosil.
Druhé místo je pro mladé hráče z FŠ Most úspěchem. Trenéra
Zdeňka Kovaříka především potěšila předváděná kombinační hra
jeho svěřenců. Brankář Michal
Patka získal navíc ocenění pro nejlepšího gólmana turnaje. Krásným
úspěchem je také třetí místo dalšího mosteckého týmu FK Baník
Souš, který v boji o bronz porazil
ABC Braník 2:1.
Text a foto: Ota HERTL

Házená: 10. února hrají starší žáci Baníku o postup
Na čtyřech místech republiky proběhne druhé kolo celostátní žákovské ligy v házené starších žáků. Postoupilo do něj celkem dvacet nejlepších celků Česka. Souboje proběhnou v Rožnově pod Radhoštěm, v Ivančicích,
ve Břvích (Hostivice u Prahy)
a v Mostě.
Do statutárního města přijedou družstva z Karviné, Frýdku-Místku, Kutné Hory a Pardubic.
Hostitelem bude domácí HK Baník Most.
Z prvního kola postoupila Karviná z prvního místa, když pora-

zila Duklu 6 poměrem 9:8; Most
postoupil z druhého místa, když
v duelu dokázal položit na lopatky Strakonice 23:10; Frýdek-Místek přijede do Mostu ze třetího
místa dosaženým vítězstvím nad
Duklou 4 poměrem 19:16; Kutná
Hora ze čtvrtého místa porážkou
Vršovic 10:8 a konečně Pardubice postupující z pátého místa si
dokázaly poradit se Sezimovým
Ústím 23:19.
Z této pětice budou do třetího kola postupovat čtyři nejlepší
družstva. Mostecký tým starších
žáků má velkou šanci se probo-

Druhý závod dračích lodí

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na již druhý závod dračích lodí – StarColor Cup, který se
bude konat na vodní nádrži Matylda v Mostě v sobotu 15. června od
9.00 hodin.
Neváhejte, dejte dohromady
svoji „dračí“ posádku (kolegové
ze zaměstnání nebo přátelé a známí) a změřte své síly s konkurencí. Dragonboating přináší nevídané výsledky spojené se sportovní
a kulturní aktivitou.
Startovné:
 11 500 Kč včetně DPH pro ﬁremní posádky
 5 750 Kč včetně DPH pro kor-

poraci přátel + školní posádky
V ceně startovného je zahrnuto
zapůjčení dračí lodě s kompletním vybavením (pádlo, kormidlo
a kormidelník) pro trénink i vlastní závod, dále tréninková jízda
a vodní záchranná služba.
Informace:
V podrobné podobě je naleznete na internetové adrese www.
abstain.cz. V případě jakýchkoliv
dotazů mě neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle 724 942 422,
nebo na e-mailové adrese martina.
poncarova@abstain.cz
Martina PONCAROVÁ
manažerka AB STAIN, s. r. o.

jovat do třetího kola. Výkonnostně jsou chlapci dobře připraveni
– a když nic nepodcení, neměl by
jim postup uniknout.
Házená v podání předních klubů Česka slibuje kvalitní podívanou a zajímavé duely v této žákovské kategorii. Přijďte podpořit domácí tým, aby se mu podařilo postoupit do třetího kola.
Druhé kolo žákovské ligy o titul mistra České republiky proběhne v Mostě v neděli 10. února
ve sportovní hale. Turnaj začíná
v 8.00 hodin. Hraje se systémem
každý s každým v čase 2 x 18 minut s pětiminutovou přestávkou.

V sobotu 9. března se ve statutárním městě na zimním stadionu
uskuteční první ročník Velké ceny
Mostu v krasobruslení.
Soutěžního klání se kromě Mostečanek zúčastní závodnice a závodníci z celé České republiky.
Velká cena bude probíhat podle časového rozpisu, který bude
upřesněn po ukončení příjmu přihlášek. Informace o časovém rozpisu budou zveřejněny na stránkách HC Most (www.hcmost.cz)
v pátek 8. března.
Všichni jste srdečně zváni!
Přijďte podpořit závodnice z oddílu krasobruslení SK HC Baník
Most, o. s. Vstupné na zimní stadion je zdarma.
„V historii nového Mostu je
to první krasobruslařská soutěž.
Jde tedy o ojedinělou záležitost,
kterou by si Mostečané – a nejen
oni – neměli nechat ujít,“ připojil se k pozvánce ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor
František Ryba.
Text a foto:
Monika KORDÍKOVÁ
předsedkyně oddílu
krasobruslení
SK HC Baník Most, o. s.

Časový program turnaje:
08.00 h: Frýdek Místek – Most
08.50 h: Karviná – Kutná Hora
09.40 h: Pardubice – Frýdek-Místek
10.30 h: Most – Karviná
11.20 h: Kutná Hora – Pardubice
12.10 h: Frýdek-Místek
– Karviná
13.00 h: Most – Kutná Hora
13.50 h: Karviná – Pardubice
14.40 h: Kutná Hora – Frýdek-Místek
15.30 h: Pardubice – Most
Petr SADÍLEK
HK Baník Most

Dominika Kolmanová
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WHIL: Návrat do čela tabulky
ČERNÍ ANDĚLÉ
V podvečer první soboty roku 2013 byla po zhruba dvouměsíční přestávce opět zahájena nejvyšší házenkářská soutěž
žen. Šlágrem kola bylo utkání mezi prvním a druhým celkem
interligy. DHK Sokol Poruba (1. místo v tabulce) hostil DHK
Baník Most (2. místo). Utkání přineslo návrat Černým andělům na nejvyšší příčku žebříčku soutěže.
Vraťme se však ještě do období těsně před Vánocemi. Tehdy ve
vzájemném souboji v semiﬁnále Českého poháru rozhodla mistrovská Poruba jasně o svém trumfu 36:29. Bude se opakovat stejný
scénář i po svátcích?, ptali se fanouškové.
Také v novém roce měla Poruba výhodu domácího prostředí.
Takticky a dobře připravený tým
z Mostu, vedený zkušeným trenérem Dušanem Polozem, se z předvánoční zkušenosti rychle poučil
a v ostravské hale se bylo tentokrát opravdu na co dívat.
PORUBA – BANÍK 27:28
Úvod prvního poločasu vyšel lépe Mostu, jenž se ujal čtyřbrankového vedení. Za stavu 1:5 si
vzal domácí trenér oddechový čas.
Hra Poruby se zlepšila a tým tre-

néra Beňadíka zakrátko otočil vývoj střetnutí ve svůj prospěch. Ve
14. minutě byl stav 7:7 a o dalších
deset minut později vedl domácí
tým již 12:8. Černí andělé se s tímto vývojem však nechtěli smířit
a domácím nic nedarovali zadarmo. Několika oslabeními a také
nepřesnými střelami se samy hráčky porubského Sokola připravily o náskok a branka Petry Beňuškové před koncem poločasu poslala do vedení hostující Baník Most.
Poločas skončil skórem 13:14.
Ve druhém poločase se bojovalo
doslova o každý míč. Na palubovce v Ostravě byla k vidění napínavá házenkářská bitva. Nejprve domácí Hrbková vyrovnala na 16:16
a další porubská střelkyně Tóthová
přidala dvě branky na 18:16. Děvčata z Mostu ale stále držela jednobrankový náskok. Vyrovnání na
20:20 zařídila Irena Tomášková

(ve 45. minutě). Urputně se bojovalo dál. Oba celky se střídaly ve
vedení. Dvě minuty před koncem
zápasu nepřesně střílela porubská
Pozlarová a Baník přešel do útoku.
V brankovišti ukázala důraz Petra
Vítková a Černí andělé šli do jednobrankového vedení, které si zkušeně udrželi až do konce zápasu.
Poruba po dvou sezonách poprvé doma ztratila body. Rozhodující branku vsítila za Most exporubská Petra Vítková a díky výhře se
DHK Baník Most dostal opět do
čela tabulky.
STATISTIKA
Sled branek: 1:5, 5:7, 7:7, 11:7,
12:12, 13:14//14:16, 16:16, 19:17,
20:20, 24:24, 27:28
Poměr vyloučení: 3:2
7m hody: 3/3:1/1
Rozhodčí: Jiří Opava, Pavel Válek
Počet diváků: 250
SOUPISKA
DHK Sokol Poruba: Roháčková,
Doláková, Bártová – Rothová 8,

Lešková, Chrenková 6/2, Poznarová 1, Hrbková 7/1, Adámková 1,
Rechtorisová 3, Osinová 1, Révajová, Uhráková, Mičiníková, Mýlková. Trenér: Ján Beňadík.
DHK Baník Most: E. Bezpalcová, D. Müllnerová – K. Dvořáková, J. Tomášková 2, D. Mrkvičková, P. Beňušková 4/1, M. Vysloužilová 3, H. Martinková 6,
M. Šplechtová, M. Janoušková 3,
M. Weisenbilderová 3, K. Schererová, D. Kylarová, P. Růčková
3, P. Vítková 4. K. Vysloužilová.
Trenér: Dušan Poloz.
Petr SADÍLEK
DHK Baník Most

Rozpis domácích utkání
 9. února (18.00 h):
Baník – Písek
 13. února (18.00 h):
Baník – Veselí
 23. února (17.00 h):
Baník – Olomouc
 2. března (17.00 h):
Baník – Partizánské
 15. března (18.00 h):
Baník – Senec
 30. března (18.00 h):
Baník – Poruba

Open Tygr Cup: Stříbro z klání s chlapci
Pozvání k účasti na turnaji starších žáků Open Tygr Cup
přijalo družstvo mladších dorostenek DHK Baník Most. Do
sportovní haly Spartaku Ústí nad Labem se sjely krom našich děvčat čtyři týmy chlapců.
Těmi týmy byly Sokol Bělá
pod Bezdězem, TJ Jižní Město
Chodov (Praha), Liberec Handball a domácí HSK Tygři Ústí nad
Labem.
Hrálo se systémem každý
s každým 2 x 15 minut. Na konci
každého utkání tři vybraní aktéři
z každého družstva prováděli zakončení z rychlého útoku a také
branky dosažené tímto způsobem
byly započítány do celkového
skóre. Takže pokud utkání skončilo v základní hrací době třeba jen o dvě branky, nebylo ještě
o vítězi prakticky rozhodnuto.
Naše nadějné andělské mládí
procházelo turnajem vítězně stej-

ně jako chlapci z Liberce a o vítězi turnaje se rozhodovalo až v posledním zápase. I když začátek
zápasu nám vyšel lépe, už poločasové vedení patřilo soupeři, který
si ho udržel až do konce zápasu
a stal se vítězem turnaje.
Po přijetí pozvánky na toto klání jsem se mírně obával toho, aby
výkonnost týmů chlapců a našich
děvčat nebyla příliš rozdílná. Naštěstí kromě zápasu s domácími Tygry, které jsme přehráli celkem jasně, byla ostatní utkání vyrovnaná, což je pro nás velké pozitivum. Naše děvčata se musela
– jestliže chtěla uspět – do kluků opřít hlavně v obraně. Chlap-

ci oproti holkám hrají mnohem
rychlejší, jednodušší a přímočařejší házenou a rozhodně mají
větší sílu. To je právě to, proč se
nevyhýbáme těmto konfrontacím
a zápasů s mužskou mládeží využíváme i v přípravě.

Naše účast na tomto turnaji splnila účel, odehráli jsme čtyři utkání (z toho tři naprosto vyrovnané). Střelecky se prosadily
všechny hráčky, které na turnaj
odcestovaly, a zisk poháru za druhé místo už je jen tou pověstnou
třešničkou na dortu.
Sestava a počet vstřelených
branek (na celém turnaji): Nikol
Koutenská, Markéta Šlejtrová,
Lucie Charvátová – 11, Kristina Mankerová – 3, Karolína Gajarská – 11/5, Veronika Párthová – 8, Veronika Plánická – 21/3,
Karolína Hynešová – 2, Markéta
Justinová – 4, Markéta Zrzavecká – 13, Jana Kroftová – 1, Nikola Motejlová – 8, Kristina Pourová – 2.
Text a foto: Jiří MARŠÍK
trenér mládeže DHK Baník
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Mladší žáci se bez problémů
DĚTI A MLÁDEŽ VE SPORTU
I když prvoligový HC Most nepatří svými výsledky mezi
přední týmy v tabulce, rozhodně se mu nedá upřít jeho snaha o rozvoj hokeje mezi dětmi a mládeží. Přinášíme přehled
hodnocení mládežnických celků.

části musely být odloženy. Členkami týmu jsou i tři mládežnické
hokejové reprezentantky a i dva
hokejisté patřící do kategorie
mladších žáků.

stvo trápila velice nízká střelecká potence, dávalo velmi málo
branek.

Starší dorostenci trénují pod
vedením Martina Čmerdy, což
je bývalý obránce Litvínova
a Karlových Varů. Mužstvo se
dokázalo zhruba do poloviny
prosince držet v lepší polovině tabulky ligy staršího dorostu. To bylo dáno hlavně tím, že
mančaftu pomáhali někteří hráči z Litvínova, hlavně Vlastimil
Pospíšil byl v tomto směru klíčový. Svými brankami dokázal
pomoci ke spoustě bodů. V nové sezoně přišla krize, tým se
propadl do spodní poloviny tabulky, která je ale pořád značně vyrovnaná. Současným cílem družstva je vyhnout se problémům se záchranou a dohrát
ligu co možná nejblíže středu
tabulky. K oporám patří v sou-

ZÁKLADNA

3. TŘÍDA

MLADŠÍ DOROST

Hokejová základna trénuje
dvakrát týdně (v úterý a sobotu) pod vedením Vladimíra Tauše a jeho syna Davida. Hokejistů
předškolního věku registrujeme
zhruba 45 až 50. Na ledě se o ně
stará šest trenérů. Tréninky jsou
vedeny formou her. Hokejový
oddíl zajišťuje pro malé hokejisty výstroj. V případě zájmu o zapojení vašeho dítěte do základny můžete kontaktovat Lubomíra Janderu (tel. 602 185 461).

Také tuto věkovou kategorii
trénuje Lukáš Bednařík. Tato věková kategorie se zaměřuje hlavně na zdokonalení bruslení bez
kotouče a s kotoučem. Bohužel,
je zde málo dětí a ještě k tomu
mají problémy hlavně s motorikou. Pohybově na tom nejsou
nejlépe a je tedy třeba se s kluky zaměřit převážně na jednoduchá cvičení. I přestože není dětí
dost, je třeba ocenit, že se snaží zúčastňovat pravidelně. Z tohoto pohledu se docházka velmi
zlepšila.

Předsezonním cílem svěřenců Vladimíra Šafnera, kteří hrají ligu mladšího dorostu, bylo
umístění do 5. místa v základní
části, které by zajistilo posun do
skupiny, jež bude hrát o možnost
postoupit do extraligy mladšího
dorostu. Stejně jako v minulé sezoně se tento cíl těsně nepodařilo
splnit, přestože celek měl výborný vstup do sezony, kdy z prvních pěti utkání vybojoval plný
počet 15 bodů. Potom ale přišel
výkonnostní pokles, který způsobil pád až do druhé poloviny
tabulky. Největším problémem
týmu je to, že hráči se nedokáží koncentrovat na zápas po celých 60 minut. Vedle toho muž-

1. TŘÍDA
Celek první třídy trénuje třikrát týdně. Vede jej (stejně jako
základnu) Zdeněk Tauš se svým
synem. Malí hráči pokračují v základních hokejových dovednostech, zejména v bruslení. Sportovní třídy fungují na
3. ZŠ v Mostě a už od těch
nejmenších je školní rozvrh sladěn s hokejovými tréninky na
ledě. Někteří hráči z 1. třídy jsou
již využíváni na hokejových turnajích 2. třídy.
2. TŘÍDA
Celek 2. třídy pracuje pod
vedením bývalého extraligového hráče Litvínova a Karlových
Varů Lukáše Bednaříka. Pokračuje v procesu tréninků, které
byly nastaveny od začátku sezony. Zaměřuje se hlavně na zdokonalení bruslení bez kotouče
a s kotoučem, techniky bruslení,
techniky hole, střelbu, přihrávku a hru. V současnosti už je vidět zlepšení u většiny hráčů, kteří měli na začátku sezony značné
problémy s bruslením. Nicméně
malé hokejisty čeká stále hodně
práce, jestliže se chtějí i nadále
zlepšovat.

MLADŠÍ ŽÁCI
Hlavním trenérem této kategorie je Vladimír Šafner. Výsledky mladších a starších žáků
se sčítají do společné tabulky,
takže cílem bylo jednoznačně
umístění v horní polovině tabulky, aby se oba celky probojovaly do elitní nadstavbové skupiny. Cíl došel naplnění, mladší žáci se bez problémů udrželi v horní polovině tabulky.
S tímto umístěním panuje v klubu spokojenost. Nejlepší jedinci byli hned na začátku sezony
přesunuti do starších žáků, kde
pomáhají překlenout nedostatek
hokejistů. Naopak v mladších
žácích vypomáhají zase někteří
chlapci z 3. třídy.

Základna

STARŠÍ ŽÁCI
Mužstvo vede Jiří Vozár s Alešem Havlůjem, pod jejichž vedením mančaft vyhrál bez porážky
svoji základní skupinu a do bojů
v nadstavbové skupině vstupuje
s cílem bojovat o příčky nejvyšší. Momentálně tým trápí velká marodka, a proto úvodní mistrovské zápasy v nadstavbové

1. třída

STARŠÍ DOROST
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udrželi v horní části tabulky
časnosti hráči Butka, Fryč nebo
Mandinec.
JUNIOŘI
Celek hrající ligu juniorů
vede bývalý útočník Litvínova
a držitel medailí z mistrovství
světa a olympijských her Kamil
Kašťák, jenž je zároveň hlav-

ním koučem i u „A“ týmu. Začátek nebyl pro juniorku vůbec
jednoduchý, protože hlavním tahounem družstva měli být hráči
ročníku 1993, kteří jsou v týmu
ale pouze tři, takže musejí vypomáhat na výjimku hráči ročníku 1992. Hlavní osu celku tvoří
hráči ročníku 1994, kteří v kategorii juniorů působí prvním ro-

kem. Do celku dobře zapadli dva
hráči ruské národnosti Skvortsov
se Sukharevem, kteří jsou v současnosti jednoznačně oporami.
Zpočátku se juniorka pohybovala spíše ve spodní části tabulky, podávala hodně nevyrovnané
výkony. Z posledních sedmi zápasů prohrála ale pouze jednou
a v tabulce byla v době uzávěr-

Junioři
Mladší žáci

Starší žáci

Mladší dorost

ky zpravodaje Krušnohor na výborném 4. místě. Kádr se stabilizoval, velmi dobré výkony podává brankář Chabr. Je předpoklad, že družstvo má na to, aby
sezonu dokončilo v horní polovině tabulky.
Text a foto: Jiří RYBÁŘ
šéfredaktor webu HC Most
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PODĚKOVÁNÍ

Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 24 (26. listopadu 2012),
č. 25 (10. prosince 2012) a č. 26 (17. prosince 2012). Představenstvo
projednalo zápis z jednání kontrolní komise č. 11 (14. listopadu
2012) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření
a závěry.

Byli nám nápomocni
Děkujeme všem pracovníkům
Stavebního bytového družstva
Krušnohor, kteří nám byli nápomocni při celkové rekonstrukci
našeho domu, jež probíhala ve
druhé polovině minulého roku
a byla dokončena 5. prosince.
Jmenovitě děkujeme investičnímu referentovi Miroslavu Horňáčkovi, který dozoroval stavbu
a bezproblémově spolupracoval
jak s dodavatelem, tak i výborem
společenství vlastníků. V závěru
stavby nám přispěla radou i pomocí vedoucí technického úseku
Ing. Irena Čapková a technička
Zuzana Vlasáková.
Ing. Miroslav GRUND
Jana JANDOVÁ
Bianca JANEČKOVÁ
za výbor SV 290 Litvínov,
U Zámeckého parku 2004-2006

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci únoru oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
001
025
027
033
034
041
043
061
079
086
098
120
149
152
157
170
186
197
202
216
221
262
268
282
290
445
448
622
629

Müllerová Dagmar
Malant Jiří
Vostárková Jaroslava
Válková Zdeňka
Brzobohatý Daniel
Ing. Haifler Jiří
Rauschová Dagmar
Končel Karel
Štrombach Miloslav
Loskot Jiří
Berger František
Kastnerová Stanislava
Ostreziová Lenka
Fischer Josef
Ing. Bejšovcová Ingrid
Jenková Božena
Ponert Miloslav
Nešporová Blanka
Vopravilová Lucie
Dušovský Vladimír
Dundr Luboš
Kreisingerová Marie
Zíková Lucie
Kyselová Věra
Janečková Bianca
Janich Miloslav
Schulz Alois
Novák Jan
Eisenhammerová Lenka

PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení,
s doporučením předsedů SA a SV, ﬁrmy na práce, opravy a výměny zařízení
v domech
SA 048/bl. 608, 096/bl. 728 (dodatek);
SV 030/čp. 937-8, 192/bl. 327, 213/čp.
2052-55, 237/bl. 534, 269/bl. A6 (dodatek);
 návrh řádných funkcionářských odměn předložený předsedy SA a SV, návrh odměn úředních správců a návrh
mimořádných odměn předložený předsedy SA 029, 033, 080, SV 212, 232,
271, 618 za druhé pololetí 2012;
 termíny zasedání představenstva na
rok 2013;
 kupní smlouvu na koupi bytového komplexu Koldům Litvínov čp.
1580 a 1581 včetně příslušných parcel
a smlouvu o nájmu nebytového prostoru skladu CO a přijetí 239 nájemců bytů
komplexu Koldům Litvínov;
 zadání modernizace čtyř výtahů
(bl. 601 v Mostě) a tří výtahů (bl. 291
v Mostě) ﬁrmě Jiří Hasman - Výtahy
v souladu s rámcovým výběrovým řízením na opravy výtahů;
 jako pověřený vlastník žadatele
1) realizaci akcí v rámci dotací z fondu EU v rámci integrovaného operačního programu pro oblast intervence 5.2.:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích c) Pilotní projekty – IPRM Most
– Regenerace bytového domu bl. 99, tř.
Budovatelů Most – Výtahy;
2) realizaci akcí v rámci dotací z fondu EU v rámci integrovaného operačního programu pro oblast intervence 5.2.:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích b) Regenerace bytových domů –
IPRM Litvínov-Janov: bl. A1, ul. Kopistská – Výtahy a zateplení, bl. A2, ul.
Kopistská – Výtahy, bl. A3, ul. Kopistská – Střecha a zateplení, bl. A5, ul. Kopistská – Výtahy, střecha a zateplení, bl.
A6, ul. Gluckova – Výtahy a lodžie;
3) ﬁnancování výše uvedených akcí
bude provedeno z části z fondu dlouhodobých záloh na opravy a údržbu
a z části z úvěru od komerčních bankovních ústavů, se kterými se tato záležitost
projednává;
4) přílohy č. 14 a 16 k žádostem BENEFIT v rámci IOP pro IPRM Most a Litvínov na výše uvedené akce;

 214 smluv, dohod a cenových ujednání, 1 žádost o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 46 nájemníků za členy družstva, žádosti 73 nájemníků na ukončení členství, znovupřijetí 8 nájemníků za
členy družstva;
 žádosti – 1 týkající se nebytových
prostor (NP), 1 stavební úpravy NP,
1 výpověď z pronájmu NP, 1 výpověď
z pronájmu společných prostor (SP),
8 o pronájem SP, 1 o pronájem reklamních ploch na bloku 700;
 ukončení členství nájemníka Jiřího Janatky (SA 024) na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí
postižením členských práv a povinností
[čl. 21 písm. h) stanov];
 návrhy změn předpisů nájemného
pro 755 nájemníků, 7 SA, 16 SV;
 stavební úpravy v bytech 48 žadatelům, 27 žádostí o připojení k internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové
záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 řediteli družstva zaslat dopis vlastníkům SVJ, ve kterých se předpokládá zhoršení stavu hospodaření s oznámením to-

hoto stavu a dalších navazujících opatření, včetně zřízení samostatného účtu SVJ.
Jedná se v Mostě o SVJ 112/bl. 47, 154/bl.
372, 157/bl. 15, 158/čp. 2241, 164/bl. 6,
617/bl. 383, 630/bl. 408, 648/bl. 100
a v Litvínově-Janově o SVJ 137/bl. A3,
226/bl. F1, 249/bl. M, 264/bl. C, 270/bl.
R2, 272/bl. H, 276/ bl. D2 a 284/bl. A1;
 předsedovi představenstva, na základě šetření kontrolní komisí, zaslat devět
vytýkacích dopisů.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVÁLILO:
 přihlášení osob do bytu pí Čalové M.
K. (ze SA 043) a pí Kotlárové A. (ze SV
276);
 dílčí fakturaci společnosti Euromont za práce provedené na bloku 402
v Mostě;
 SV 252 připojení internetu ﬁrmou
CC Internet, s. r. o.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informaci o výsledcích hodnocení
zákazníka prvního stupně (nebylo žádné negativní vyjádření);
 informace předložené pod body 1, 2,
3, 4, 5, 6 ze zápisu kontrolní komise č.
11 ze dne 14. listopadu 2012.
Roman LAUR
předseda představenstva

Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z lednového čísla zpravodaje Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky
zněla: V novém roce čekají nové naděje.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla tentokrát společnost s ručením omezeným BLESK Š&Š
– ﬁrma provádějící elektroopravy, zámečnické, stavební, vyklízecí, malířské
a výškové práce. Pro SBD Krušnohor zajišťuje elektroúdržbu a další činnosti. Firma sídlí v Mostě na třídě Československé armády 1766.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných
Redakční rada
luštitelů.
VÝHERCI Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Vendula Miletínová, Volevčice 39, Most
Valina Chaloupková, Boženy Němcové 824, Litvínov
J. Lejsková, Albrechtická bl. 630/čp. 594, Most
VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
Ludmila Jesínková, Volevčice 39, Most
Hana Půžová, Bohuslava Martinů bl. 556/230/6, Most
Jiří Mora, Luční 321, Litvínov-Janov

HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
NAPOVÍME:
Alora, s2a,
ibis, komi,
ink, muti.
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❁

VÛdãí
my‰lenka

Státní
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Pichlavé
kﬁoví

1
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❁

Dívãí jméno

Dravá ﬁíãní
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TûÏit (uhlí)
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Îert
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Produkt
vãel

V˘prask

Otoãná ãást
el. motoru
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Plavidla
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Majitelé

Konzervovat kouﬁem
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Vysvûtlující
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Milenec
lesní panny

Fotbalov˘
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PÛdní Ïiviny
Vesnická
slavnost

Stát USA

·atní
mot˘lci
Exotick˘
dravec

DruÏka
Adamova

âaj

Kter˘
ãlovûk

Tvoﬁit kopii

❁
Sportovní
klub policie
(zkratka)
Arabské
muÏské
jméno

Automatická ruãní
stﬁelná
zbraÀ

Rusk˘
souhlas
Vlastnit

Obchodní
pﬁíruãí

Smyãky

2

Hranice
Básnick˘
zápor

Chemická
zn. hliníku

3
Jméno
Jiráskovo
·panûlské
mûsto

Obyvatel
Neapole

Hrudí
a bÛãek

Znaãka
zubní pasty

Pûniv˘ mok

Koãovník

Hry s ãísly

Dnešní tajenku
vedoucích
pracovníků
firmy.firmy.
Ceny pro
tři výherce
společnost
s ručením
omezeným
DON 2omezen˘m
– ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ
Dne‰ní
tajenkutvoří
tvoﬁícitát
citát
vedoucích
pracovníkÛ
Ceny
pro tﬁi věnovala
v˘hercetentokrát
vûnovala
tentokrát
spoleãnost
s ruãením
DON 2 - ZPROST¤EDKOVATELSKÁ
A REALITNÍ
AGENTURA
MOST, firma
zprostﬁedkovávající
zaji‰tûníporadenství),
pohledávekposkytující
(vyjma právního
poradenství),činnost,
poskytující
zproA REALITNÍ AGENTURA
MOST, firma
zprostředkovávající
zajištění
pohledávek (vyjma právního
zprostředkovatelskou
nebankovstﬁedkovatelskou
ãinnost,
nebankovní
zástavû,
ve‰kerou realitní
ãinnost
a v˘kup
bytÛvymáhání
a nemovitostí.
SBD Kru‰nohor
provádí
vymání půjčky oproti zástavě,
veškerou
realitnípÛjãky
činnost oproti
a výkup
bytů a nemovitostí.
Pro SBD
Krušnohor
provádí
dluhů odPro
neplatičů.
Agentura sídlí
v Mostě
na
hání
od neplatiãÛ.
Agentura
Mostû na
tﬁídû âeskoslovenské
armády
ãp.
1766 (tﬁetí
poschodí
SBD
Kru‰nohor)
a má kontřídědluhÛ
Československé
armády
čp. 1766sídlí
(třetív poschodí
budovy
správy SBD Krušnohor)
a má
kontaktní
kancelář
v ulicibudovy
Pionýrůsprávy
(v přízemí
bloku
325). Vyluštěnou
tataktní
ulici Pion˘rÛ
(v pﬁízemí
bloku
325).
jenkukanceláﬁ
zašlete do vredakce
Krušnohoru
(na adresu
tiskovy.mluvci@sbdkrusnohor.cz
nebo třída ČSA 1766, 434 01 Most) do 22. února tohoto roku. Vylosování tří výherců
provede redakční rada. Výherci obdrží ceny (knihy) poštou. Jejich jména budou zveřejněna v příštím vydání zpravodaje Krušnohor.

Vylu‰tûnou tajenku za‰lete do redakce Kru‰nohoru (na adresu tiskovy.mluvci@sbdkrusnohor.cz nebo tﬁída âSA 1766, 434 01 Most) do 22. února tohoto roku. Vylosování tﬁí v˘hercÛ provede redakãní rada. V˘herci obdrÏí ceny (knihy) po‰tou. Jejich jména budou zveﬁejnûna v pﬁí‰tím vydání zpravodaje Kru‰nohor.
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KINO KOSMOS 3D
Obránců míru 2629, Most
476 703 224, info@kinomost.cz, www.kinomost.cz
Pokladní hodiny kina Kosmos
pondělí – sobota: 16.00 – 20.15 h
neděle: 14.30 – 20.15 h
SÁL MAXI
7. – 10. února
17.30 h, 100 Kč, 107 minut
KONEČNÁ [2D]
Premiéra, USA, akční krimithriller,
do 15 let nevhodný
Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) původně pracoval u losangeleské policie, ale po jedné zpackané
akci skončil jako šerif ospalého městečka u mexických hranic. Šéfovat
bandě neschopných policistů v poklidné zašívárně není žádné umění. Dny plné nudy utne až telefonát
agenta FBI Johna Bannistera. Při převozu z Las Vegas do mexické věznice totiž uprchl nebezpečný boss mexické maﬁe Gabriel Cortez. Během
transportu ho vysvobodili členové
jeho drogového kartelu a on se snaží utéct do své domoviny. S pomocí
kumpána Burella a s rukojmím prchá Cortéz v našlapané Corvetě ZR 1
rychlostí 250 mil/h k hranicím. Poslední překážkou na cestě ke svobodě je právě šerifovo městečko. Bude
to jejich konečná?
7. – 10. února
20.00 h, 130 Kč, 108 minut
PARALELNÍ SVĚTY [3D]
Premiéra, Kanada/Francie, romantické sci-ﬁ drama
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život
a stále myslí na dívku, kterou kdysi
potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby.
11. – 13. února
17.30 h, 100 Kč, 150 minut
LINCOLN [2D]
Premiéra, USA, životopisné drama,
do 12 let nevhodné (sedm nominací
na Oscara)
Film Stevena Spielberga popisuje
období posledních čtyř měsíců života největšího amerického prezidenta
Abrahama Lincolna. Odhaluje nejriskantnější a nejodvážnější rozhodnutí
amerického vůdce v době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka. Silné lidské drama se odehrává na jejím konci. Lincoln může
konﬂikt ukončit, ale rozhodne se hrát
vyšší politickou hru, kterou je snaha
zrušit otroctví. Sám sobě musí zodpovědět, zda za ni další promarněné
životy stojí.

11. – 13. února
20.00 h, 100 Kč, 126 minut
HITCHCOCK [2D]
Premiéra, USA, životopisné drama,
do 12 let nevhodné
Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock
(A. Hopkins) právě natáčí svůj nový
ﬁlm. Film, který má rozhodnout o jeho úspěchu nebo zatracení. Snímek,
jemuž téměř nikdo nevěří a za nějž se
sám Hitchcock musí ﬁlmovému studiu
zaručit svým majetkem. Film, který se
stane legendou. Co ale zrození fenoménu psycho předcházelo? Jaký příběh si „mistr napětí“, jemuž ﬁlmové
publikum vděčí za ty nejhrůzostrašnější zážitky v historii ﬁlmu, nechal
pro sebe?
14. – 17. února
17.30 h, 145 a 175 Kč, 101 minut
HLEDÁ SE NEMO [3D]
Premiéra, USA/Austrálie, animovaný
rodinný ﬁlm, český dabing
V tomto ohromujícím podvodním dobrodružství s nezapomenutelnými postavami, humorem a upřímnými city
nabízí studio Pixar zábavnou a poučnou cestu příliš starostlivého mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo. Od odloučení na Velkém
korálovém útesu až k přistání v akváriu v zubní ordinaci v Sydney čeká oba
série neuvěřitelných zážitků a úžasných setkání s podmořskými tvory.
14. – 20. února
20.00 h, 140 Kč, 120 minut
18. – 24. února
17.30 h, 140 Kč, 120 minut
BABOVŘESKY [2D]
Premiéra, Česko, nová komedie
Zdeňka Trošky, do 12 let nevhodná

Úsměvná komedie ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky. Sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, jež pořádně zamotají hlavu místním obyvatelům.
V příběhu nechybí láska, žárlivost,
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou.
Slovy režiséra: Je to prostě ﬁlm tak
‚trošku‘ ze života.
21. – 24. února
20.00 h, 100 Kč, 100 minut
NÁDHERNÉ BYTOSTI [2D]
Premiéra, USA, fantasy drama, do
12 let nevhodné
Hlavními hrdiny jsou mladík Ethan
Wate a Lena Dunchannesová. Ta
vládne jistými čarodějnými schopnosti. Zápletka se točí kolem ubíhajícího času do Leniných šestnáctých narozenin, kdy bude rozhodnuto, jestli propadne Světlu nebo Temnotě. Protože Temnota má navrch,
musí Ethan přijít na to, jak dívku zachránit.
25. – 27. února
17.30 a 20.00 h, 80 Kč, 112 minut
LADÍME! [2D]
Premiéra, USA, hudební komedie, do
12 let nevhodná
Beca nastoupila na novou školu a jako těžký introvert má v plánu nikam
se nezařazovat a s nikým se nepřátelit. To je první důvod, proč ji nepotkáte jinak než se sluchátky na
uších. Tím druhým je touha stát se
úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu
se drží až do chvíle, než narazí na
velmi nesourodou partu holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky,
sexuální dračice i těžké asociálky),
které spojuje soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního doprovodu.
28. února – 6. března
17.30 h, 120 Kč, 120 minut

Čtyřlístek ve službách krále

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE [2D]
Premiéra, Česko, animovaná rodinná komedie
Populární komiksový seriál Čtyřlístek oslavil letos 40 let od svého „narození“ – prvního vydání kresleného
příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Teprve nyní se však Fiﬁnka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají na ﬁlmové plátno, a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných
zápletek a překvapení.
28. února – 6. března
20.00 h, 150 Kč, 83 minut
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI
ČARODĚJNIC [3D]
Premiéra, USA, fantasy horor, do 12
let nevhodný
Jestli jste jako malí tuhle klasickou pohádku neslyšeli, tvůrci vám ji
v průběhu úvodních titulků pro jistotu dovyprávějí. Pak už se ale jde na
věc. Ocitáme se v typickém středověkém městečku, které sužují obvyklé
dobové problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svědomí
čarodějnice obývající okolní hluboké lesy. Zdejší ochránce zákona sice
tvrdí, že na to stačí sám, ale očividně si lže do kapsy. Starosta proto pozve na záchrannou misi dvě celebrity, legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku. Sourozenci se pustí po
stopách únosců s vervou sobě vlastní
a jejich práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, než jaké by si
přáli. Zjistí totiž, že proti nim stojí
síly mnohokrát mocnější než všechno, čemu museli doposud čelit.
SÁL MIDI
7. – 10. února
19.00 h, 80 Kč, 127 minut
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DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV
Premiéra, Itálie/Francie, thriller, do
15 let nevhodný
Summit G8 se blíží k závěru. Ve škole Armando Diaze v italském Janově se dobře baví spousta mladých lidí
– navzdory násilným střetům s policií z předešlého dne. Protesty proti
globalizaci i zde narazily na policejní
těžkooděnce. Krátce po půlnoci vtrhla policie do školy a brutálně napadla
ty, kteří zde přenocovali. Po dvou ho-

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
7. února
17.30 h, 70 Kč, 106 minut
MÉĎA
Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když
ten plyšák mluví, chlastá jako duha, užívá si lehkých drog a ještě lehčích holek,
může se z něj vyklubat hlavní hrdina
jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká
za posledních pár let vznikla.
14. února
17.30 h, 70 Kč, 103 minut
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
Stará známá banda Postradatelných se
dá opět dohromady poté, co ji tajný
agent CIA Church (Bruce Willis) povolá, aby jí zadal zdánlivě jednoduchou
zakázku.

dinách skončila většina demonstrujících v nemocnici a později byla vzata do vazby. Aby policie omluvila své
činy, umístila do školy několik výbušnin. Vyprávěno z různých úhlů pohledu, kamera popisuje události onoho
dne, posouvá se blíže k oběma skupinám – pachatelů a „cílů“ –, dokud
není celá krvavá pravda vyjevena.
11. – 13. února
19.00 h, 80 Kč, 108 minut
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ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ
Premiéra, Francie/Ukrajina, drama,
do 12 let nevhodné
Dne 26. dubna 1986, Pripiat, několik kilometrů od Černobylu. Tohoto krásného letního dne mají Anya
a Piotr svatbu. V elektrárně ale dojde
k havárii. Piotr je povolán, aby uhasil oheň.

25. února – 3. března
19.00 h, 80 Kč, 95 minut
Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ
Premiéra, Francie, životopisná komedie, do 12 let nevhodná
Příběh neobyčejné ženy Hortense, jež
dva roky vařila francouzskému prezidentu Françoisi Mitterandovi v Elysejském paláci.

14. – 20. února
19.00 h, 80 Kč, 96 minut
BABYCALL
Premiéra, Norsko, thriller, do 15 let
nevhodný
Matka osmiletého syna, s nímž uteče
od násilnického otce a manžela. Ze
strachu, že je najde, dá matka synovi do pokoje vysílačku, aby si i v noci
byla jistá, že je v pořádku. Z přístroje se však začnou ozývat zvláštní neidentiﬁkovatelné zvuky.

PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V SÁLE MAXI

21. – 24. února
19.00 h, 80 Kč, 108 minut
KRYCÍ JMÉNO KRTEK
Premiéra, Francie/Polsko, drama, do
12 let nevhodné
Pawel nedávno dosáhl věku 30 let
a žije se svým otcem Zygmundem.
Společně dováží second-handové
zboží ze severu Francie na jih Polska.
Na zpáteční cestě z jedné z „obchodních cest“ je Pawel šokován odhalením fotograﬁe svého otce na titulní straně polských bulvárních novin.
Vedle jeho jména je v titulku slovo
zrádce. Zygmund, hrdina v boji proti
totalitě a uznávaný člen hnutí Solidarita z 80. let, je náhle obviněn, že byl
tajným informátorem komunistického režimu s krycím jménem Krtek.

KINO KNIHOVNA
Městská knihovna Most, Moskevská 12
476 768 800, www.knihovnamost.cz

21. února
17.30 h, 80 Kč, 95 minut
Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ
Příběh neobyčejné ženy Hortense, která naslouchá svému srdci, a co si umíní, toho i dosáhne. Dva roky vařila
francouzskému prezidentovi Françoisi Mitterandovi.
28. února
17.30 h, 80 Kč, 91 minut
STOCKHOLM EAST
Podmanivý milostný příběh dvou lidí
spojených tragédií, jež si vybrala daň
na jejich životech a vztazích. Když
se Johan a Anna setkají na vlakovém
nádraží spojující Stockholm s idylic-

kým předměstím, kde oba žijí, vydávají se na nebezpečnou cestu vášně a lží.
PŘEDSTAVENÍ PRO NEJMENŠÍ
2. února
10.00 h, 30 Kč, 89 minut
O MALENCE
Pásmo pohádek pro nejmenší (O Malence, Kocourek Mňouk, Krakonoš
a mistr Jehlička, Fikmik, Hadí princ,
O Maryšce a vlčím hrádku).
9. února
10.00 h, 30 Kč, 70 minut
VZPOURA HRAČEK

10. února
15.00 h, 110/140 Kč, 110 minut
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Rodinný animovaný ﬁlm.
17. února
15.00 h, 145/175 Kč, 101 minut
HLEDÁ SE NEMO [3D]
Rodinný animovaný ﬁlm.
19. února
9.30 h, 20 Kč, 66 minut
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY
(TATÍNKY) S DĚTMI
Malý tygr
Pásmo pohádek pro nejmenší (Rézi
a Brok – pouštění draka/objeví poklad/zahradníci/muzikanti/na houbách, Krtek hodinářem, Malý tygr,
Medicína).
24. února
15.00 h, 149 Kč, 60 minut
KOUZELNÁ ŠKOLKA
S MAJDOU A FRANTIŠKEM
Živé divadelní představení Magdaleny Reifové. Předprodej v pokladně kina.

Pásmo pohádek pro nejmenší (Pan
Prokouk přítel zvířátek, Hugo a Bobo,
Jak Lískulka poznala vílu Lesanku,
Vzpoura hraček, Jak Lískulka zachránila Berušku, Krtek na poušti, Krakonoš a strašidlo).
16. února
10.00 h, 30 Kč, 66 minut
MALÝ TYGR
Pásmo pohádek pro nejmenší (Rézi
a Brok – pouštění draka/objeví poklad/
zahradníci/muzikanti/na houbách, Krtek hodinářem, Malý tygr, Medicína).
23. února
10.00 h, 30 Kč, 63 minut
ŠVEC A ČERT
Pásmo pohádek pro nejmenší (Hra na
maminu, Budulínek Mandelinka, Švec
a čert, Štaﬂík a Špagetka – vášnivý
čtenář, O kropenaté slepičce, O Matyldě s náhradní hlavou).
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 13. dubna: DUBNOVÉ PARKUROVÉ ZÁVODY
 11. května: JARNÍ CENA – MEMORIÁL VL. SMOLÍKA

Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
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PRODÁM
slunný byt 2+1
v centru Litvínova
ve Vinohradské ulici
s balkonem, 58 m2,
3. patro.

ČSA 1831, 434 01 Most

Cena: 300 000 Kč
Tel.: 721 260 010

Pronajmeme 1 300 m2 v atraktivním komplexu Luna.
Cena za m2 – 90 Kč/měsíc.

Tel.: 777 072 225

PRODÁM slunný zrekonstruovaný byt 4+1 s lodžií, 78 m2, v 5. patře panelového domu
s výhledem na les, v Tylově ulici v Litvínově.
Byt prošel rekonstrukcí jádra, má zděnou koupelnu s vanou a toaletou, masívní dubovou kuchyňskou linku včetně spotřebičů (myčka, trouba, sporák a digestoř), masívní dřevěné zárubně,
plastová okna. Podlahové krytiny, dlažba a plovoucí podlahy. Dále k dispozici šatna a komora,
možno využívat UPC, klimatizaci. Dům prošel rekonstrukcí střech, má nové lodžie. Možnost
bezproblémového parkování u domu. Žádaná lokalita s výbornou dostupností a veškerou občanskou vybaveností v přímém okolí (škola, školka, obchody). Byt je ihned k nastěhování.
CENA: 899 000 Kč  Tel.: 736 524 077

Pronájem zrekonstruovaných
administrativních prostor
Pronajmeme nově zrekonstruované administrativní prostory (kanceláře s vlastním sociálním
zařízením o výměře 30 m2) v ulici J. Seiferta v Mostě – bl. 58.

Cena celkem za kancelář vč. služeb a energií pro neplátce DPH – 4 900 Kč
Nájemné pro plátce DPH – 5 400 Kč
Možnost větších kanceláří.

Bližší informace na tel.: 608 981 991

Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
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Restaurace a bar
Černý anděl Most

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK MOST, o. s.,
tř. Budovatelů 112/2, 434 01 Most
NABÍZÍ VOLNÁ PARKOVACÍ MÍSTA
V HALOVÝCH GARÁŽÍCH SPORTOVNÍ HALY
(tř. Budovatelů 112/2, Most)
 měsíční pronájem parkovacího stání 900 Kč
 čtvrtletní pronájem 2 520 Kč

je držitelem certiﬁkátu
Asociace kuchařů a cukrářů ČR

NA VENKOVNÍM PARKOVIŠTI
(ul. Bělehradská, Most)
 měsíční pronájem venkovního parkovacího stání 750 Kč
 pololetní pronájem venkovního parkovacího stání 4 500 Kč
 roční pronájem venkovního parkovacího stání 9 000 Kč

Naši kuchaři
vybojovali
1. místo
v Grilování
se Zdeňkem
Pohlreichem
Navštivte naši
restauraci ve sportovní
hale v Mostě
(vchod je z ulice
U Stadionu)

Informace získáte na adrese
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK MOST, o. s.,
tř. Budovatelů 112/2, 434 01 Most
tel.: 775 605 013, 736 765 703
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRODÁM byt v osobním vlastnictví v Litvínově, Jedličkově ul. (Osada) o velikosti 3+1, v 1. patře, o rozměrech 80 m2. Předností bytu je
kuchyň o velikosti 25 m2. K bytu náležejí 2 sklepy. Byt je prázdný a připravený k rekonstrukci. Cena 730 000 Kč. Telefon: 603 720 038.
 PRODÁM družstevní byt 2+kk se zařízením v panelovém domě na
sídlišti Liščí Vrch (Sedmistovky) v Mostě, 6. poschodí, výhled ze všech
oken bytu do parku. Klidné místo, klidný dům. Volejte: 606 162 806.
 PRODÁM nebytový prostor v osobním vlastnictví o ploše 26 m2
v bloku 401 v ulici U Stadionu v Mostě. Tel.: 724 885 209.
 PRODÁM družstevní byt v Meziboří, v ulici J. A. Komenského čp.
300, velikost 1+3, bez balkonu, první patro. V blízké době bude byt
převeden do osobního vlastnictví (je již zaplacen). Cena 390 000 Kč.
Tel.: 777 952 564.
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tř. ČSA 1766
434 01 MOST
TEL./FAX: 476 104 269
MOBIL: 604 625 776
ELEKTROOPRAVY NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČŮ
ELEKTROINSTALACE DO 1000 V, VČETNĚ REVIZÍ
OPRAVY A INSTALACE DOMOVNÍCH KOMUNIKAČNÍCH
PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ
ZÁMEČNICKÉ, STAVEBNÍ, VYKLÍZECÍ,
MALÍŘSKÉ, VÝŠKOVÉ PRÁCE
DOPRAVA MATERIÁLU
OTVÍRÁNÍ AUTOMOBILŮ A ZÁMKŮ
VŠEHO DRUHU NONSTOP
PRONÁJEM PLOŠINY MP 20 A POJÍZDNÉHO ŽEBŘÍKU 30 m

CESKÝ MED
MEDOVINA
KOSMETIKA
RODINNÁ
VCELÍ FARMA
Jirí a Božena Brejchovi
tř. Budovatelů bl. 92/93, Most
tel.: 606 901 256, 723 919 303
med@med-brejchovi.cz
www.med-brejchovi.cz

KLUB BEZLEPKÁŘŮ V MOSTĚ

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ
tel.: 476 701 444, ldt.most@seznam.cz

Poslouchejte: www.gamaradio.cz

Chcete se scházet, vyměňovat si zkušenosti
a nové poznatky z oblasti bezlepkové stravy?
Chybějí vám potraviny, které nejsou ve vašem okolí k dostání? Máme dlouhodobé zkušenosti a dobré vztahy s výrobci bezlepkových potravin… Naším cílem je zajistit chybějící sortiment bezlepkových potravin a ulehčit
vám v nelehké situaci.

Pojďme hledat společnou cestu!
Přihlaste se do klubu bezlepkářů!
E-mail: celakiemost@seznam.cz
Facebook: Klub celiaku Most

Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
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Držitel certiﬁkovaného systému
řízení jakosti ISO 9001
provádí:
údržbu, revize a generální opravy výtahů
zajišťuje:
nonstop havarijní a vyprošťovací službu
nonstop pohotovost na veřejné osvětlení
pro SBD Krušnohor:
zajišťuje 24hodinový havarijní dispečink
pro údržbářské firmy Fireclay, Vodoservis,
Vobas, Blesk Š&Š, Mixed, Tovok, Kabeex

havarijní dispečink:
Po a St

od 17.00 hodin

Út a Čt

od 14.00 hodin

Pá

od 13.00 hodin

So a Ne

24 hodin

ul. Pionýrů 1501, 434 01 Most, tel.: 417 639 296, bezplatně 800 136 018

