1.Máj
Svátek zamilovaných
V Česku je První máj tradičně chápán
jako svátek zamilovaných a celý
květen jako měsíc lásky. S tímto
pojetím je tradičně spojena
především noc předcházející prvnímu
květnu zahrnující stavění a hlídání
máje, vylévání cestiček z hašeného
vápna smíšeného s vodou mezi domy
milenců a malování vápnem srdcí a
nápisů na jejich vrata. Na První máj se
také líbají zamilované páry pod
rozkvetlým stromem. Podle etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl
vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v mětském prostředí, snad v souvislosti s
Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň,
višeň, jabloň či bříza. V tento den či předcházející se také koná studentská slavnost majáles.
Ve Spojeném království se První máj slavil tradičně tancem mladých mužů a žen okolo májky a
v některých venkovských oblastech je slaven dodnes. Oslavy zahrnovaly také průvod vedený
dívkou zvolenou za Královnu máje, případně i chlapcem zvoleným Králem máje oděným v
zelené symbolizující plodnost a jaro. Ve středověku bylo slavení tohoto svátku církví
tolerováno ale roku 1644 pod vlivem puritánů stavění májek zakázáno. Po restauraci
monarchie v roce 1660 však bylo jejich stavění obnoveno a v 19. století ještě získalo na
popularitě. V téže době však oslavy ztratily zbytky svého předkřesťanského a plodnostního
charakteru a tanec kolem máje se proměnil v dětskou hru.

Svátek práce
Svátek práce nebo 1. máj je
mezinárodní dělnický svátek, který
se od roku 1890 slaví 1. května.
Svátek zavedla v roce 1889 II.
internacionála na paměť vypuknutí
stávky amerických dělníků v
Chicagu dne 1. května 1886, která
vyústila v Haymarketský masakr a
následné soudní řízení. V USA a
Kanadě se svátek práce, Labor Day,
slaví první pondělí v měsíci září.

Karolína Králová

Den vítězství
Den vítězství je státní svátek slavený v Rusku a
některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven
nejvyšším velitelem Rudé armády Josifem
Vissarionovičem Stalinem na 9. květen 1945 na
počest ukončení druhé světové války v Evropě (8.
května). Po
nástupu komunismu v střední a východní Evropě byl
oslavován, a byl stanoven státním svátkem. Jsou po
něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště.
Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do
rukou všech spojenců, včetně SSSR, byl původně
podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně trval
na opětovném opakování aktu v Berlíně. Německé
velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce
před půlnocí 8. května 1945. V té době byl na území
hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den – 9. květen.
Tato skutečnost je příčinou rozdílného data oslav konce
války. V socialistickém Československu byl 9. květen současně slaven jako den příjezdu Rudé
armády do Prahy - dokončení osvobození Československa.
V minulosti byl svátek slaven v Sovětském svazu a východním bloku, dnes se slaví ve
většině postsovětských republik a Izraeli. Baltské
státy, stejně jako Česko, posunuly datum zpět na 8.
května. Polsko tuto změnu provedlo až v dubnu
2015.
V současné době se 9. května v Rusku
konají vojenské přehlídky ve většině velkých měst
zemí a hlavní vojenská přehlídka na Rudém
náměstí v Moskvě. Závěrem oslav je velký
slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého
města – regionálního centra. Poslední dobou také
obvykle probíhá akce „Nesmrtelný pluk“ , během
které se účastníci jdou kolonou a nesou transparenty
s fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili
Velké vlastenecké války a Druhé světové války.
Poprvé byl Nesmrtelný pluk uspořádán roku 2007 v
sibiřské Ťumeni a v roce 2015 se již konal v 500
městech po celém světě
včetně USA, Německa nebo Mongolska.

Osvobození ČSR
Osvobození Československa nebylo jen záležitostí vojenských operací spojenců, nýbrž i předmětem politického
zájmu velmocí. Skutečnost, že v představách J. V. Stalina
plnila Rudá armáda v Československu nejen funkci
osvobozovací, nýbrž i roli politickou, byla jasně patrná již z
jednání sovětských vojenských orgánů na území
Podkarpatské Rusi. Stalin si vyložil Benešovu ochotu
uspořádat poměry na Podkarpatské Rusi na základě vůle
obyvatelstva jako souhlas s anexí tohoto území Sovětským
svazem. Sovětské vojenské orgány neumožnily na tomto
území činnost ani vládnímu delegátu československé vlády
ministru F. Němcovi, ani vojenskému veliteli generálu A.
Hasalovi, nýbrž přikročily bez souhlasu československé
vlády k zmanipulovaným volbám do místních sovětů, prováděným za asistence NKVD, a k brzkému
proklamování vůle obyvatel Podkarpatské Rusi k připojení k Sovětskému svazu. Rodinám těch, kdo chtěli
vstoupit do československé vojenské jednotky, byly odnímány příděly potravin, nepohodlné sověty byly
rozpouštěny a nahrazovány jinými. Množství lidí bylo zatčeno a odvlečeno do sovětských koncentračních
táborů. Československá vláda se se situací na Podkarpatské Rusi i s jejím odtržením smířila. Vyžádala si pouze
formální odložení jejího připojení k sovětské Ukrajině na dobu poválečnou, neboť se obávala precedentu
porušení hranic předmnichovského Československa. Postoje československých politických představitelů v
záležitosti Podkarpatské Rusi ukázaly, jak se prohloubila závislost Československa na SSSR, což bylo špatným
znamením pro budoucnost.
Podobně i na Slovensku vystupovaly orgány sovětské armády proti zájmům československé vlády a v řadě
případů zasahovaly do vnitřních záležitostí Československa. Sesazovaly a ustanovovaly národní výbory,
zatýkaly a odvlékaly československé občany do sovětských táborů. Situace na Slovensku byla komplikována
tím, že se zde ujala vlády Slovenská národní rada, která zbavila jakýchkoliv pravomocí vládního delegáta
československé vlády a začala prosazovat program sociálních reforem vypracovaný Komunistickou stranou
Slovenska. Výkonnou moc přebíraly národní výbory, program SNR předpokládal provedení pozemkové
reformy a znárodnění podniků klíčového významu. Zdůrazňoval, že obnovené Československo je státem dvou
rovnoprávných národů, v praxi se
však Slovenská národní rada
neohlížela na londýnskou vládu.
„To jsme se již sami chystali na
odjezd do Bratislavy, kam již
přesídlila Slovenská národní rada. V
této situaci jsme zpozorovali, jak
komunisté využívají přízně a ochrany
sovětské armády k tomu, aby přišli do
nových osvobozených měst a oblastí
dříve než druzí politikové. Aby měli
předstih v organizování nového
politického života oproti druhým.“
Zdroj web: (P. Drtina, Československo,
můj osud, 1982)

KYBERŠIKANA
Každý z nás se už někdy bavil o tématu kyberšikana ať už na besedě ve škole, doma s rodiči anebo s přáteli. Na
druhou stranu kyberšikana je věc, která se opravdu bohužel děje pořád. A proto je důležité připomínat si to co
vlastně je, jak se kybaršikaně vyvarovat, a také co dělat když se staneme obětí kyberšikany.

Co je to kyberšikana?
Jde o formu šikany, která se odehrává v elektronických mediích
(internet: Facebook, Instagram a další sociální sítě, mobilní
telefon: SMS, e-maily …). Tato šikana se tedy neodehrává z očí
do očí, ale děje se ve virtuálním světě. V této šikaně dochází
k záměrnému agresivnímu chování a k ponižování. Stejně jako u
klasické šikany jsou většinou i u kyberšikaný nevyrovnané síly
mezi agresorem a obětí (agresor je ten kdo provádí šikanu takže
ten ,,zlý“, oběť je ta, která se stane obětí šikany takže ta
,,hodná“ a ,,nevinná“).

Jak se kyberšikaně vyhnout?
V první řadě bychom si měly uvědomit, že vše,
co dáváme na sociální sítě, může kdokoliv
zneužít a použit proti nám. Něž tedy něco
zveřejníme, měli bychom si představit, jaké by to
bylo, kdyby tu danou fotku nebo video viděla
celá třída, kamarádi, atd. a jestli by nám to
nevadilo. Toto samozřejmě platí i v případě, že
posíláme nějakou fotku nebo video nějakému
kamarádovi, kamarádce, přítelovi, přítelkyni,
atd. Protože to, že se s tím daným člověkem
bavíte dnes, neznamená, že se s ním budete bavit i zítra. Takže než něco někomu pošlete, musíte se zamyslet,
zda tomu člověkovi můžete věřit a vždy si zase představit, jaké by to bylo, kdyby to viděli všichni.

Co dělat když se staneme obětí kyberšikany?
Pokud se staneme obětí kyberšikany, rozhodně bychom neměli pokračovat v konverzaci s útočníkem. Vůbec
s ním nekomunikujte, neodrazujte ho od ničeho, nevyhrožujte mu, prostě ho
začněte ignorovat. Útočníka to dřív nebo později přestane bavit a vzdá to.
Pokud to ale přeci jen nevzdá,
zablokujte si ho, kde to jde, smažte si
jeho číslo, prostě ho odstraňte ze
svého života. Pokud ale útoky stále
nemizí, dokonce se třeba stupňují,
oznamte to někomu: ať už rodičům, učiteli nebo kamarádům. Důležité
je se někomu svěřit. Všichni vám určitě rádi poradí a pomůžou. Pokud
se bojíte říct to někomu z očí do očí, můžete zavolat na různé linky bezpečí nebo i na policii (158).
Patricie Kunzová

10. nejznámějších písniček známých zpěváků které vlastně (skoro) nikdo nezná
Ne, že by tito interpreti nebyli skvělí, to se rozhodně nepokouším říct, ale teď se trochu zamyslete a uvědomte si – kolik
dalších písniček od těchto lidí znáte? Pokud nejste jejich fanoušek tak jednu, možná dvě, ale víc nejspíš ne. Tady je tedy
seznam super-známých písniček od interpretů se známými jmény.

1.Lana Del Rey – Summertime Sadness
Elizabeth Woolridge Grant, známá pod uměleckým pseudonymem
jako Lana Del Rey, je americká zpěvačka a skladatelka. Její hudba
je proslulá svým kinematografickým stylem, posedlostí tématy
tragické romantiky a melancholie, a odkazy na americkou pop
kulturu 50. a 60. let.
2. LP – Lost on You
LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, je americká zpěvačka s italskými kořeny. Vyrůstala na
Long Islandu a po dokončení studií na střední škole se, v roce 1996, přestěhovala do New York
City. V roce 2010 se usadila v Los Angeles. Proslavila se skládáním písní pro Cher, Christinu
Aguileru, Ritu Oru, Rihannu a Backstreet Boys. Následně začala zpívat sama

3. Melanie Martinez - Dollhouse
Melanie Adele Martinez americká zpěvačka a textařka. Byla
členkou týmu Adama Levina v třetí sérii americké pěvecké
show "The Voice". Roku 2014 vydala svou první píseň
"Dollhouse". 2015 vydala Melanie album jménem Cry Baby
s ústřední písní "Pity Party".
4. Álvaro Soler –
Sofia
Álvaro Tauchert Soler je španělský popový zpěvák.
Jeho otec je původem Němec, matka je napůl Španělka a napůl Belgičanka.
Když mu bylo 10 let, přestěhoval se s rodiči do Japonska, kde vyrůstal do
svých 17 let

5. Dua Lipa – New Rules
Narodila se 22. srpna 1995 v Londýně do rodiny etnických kosovských Albánců, kteří odešli z Prištiny v 90.
letech 20. století. Navštěvovala Sylvia Young Theatre
School, než se se svou rodinou v roce 2008 odstěhovala
do Kosova. V 16 letech se vrátila zpět do Londýna s
cílem stát se zpěvačkou. Krátce poté začala pracovat
jako modelka. Její otec Dukagjin Lipa je kosovskoalbánský rockový zpěvák. Ve 14 letech začala natáčet
coververze písní svých oblíbených umělců, jako jsou
Christina Aguilera a Nelly Furtado a umístila je na
YouTube.

6. Grace – You Don’t Own Me
Grace Sewell, známá pod pseudonymem Grace je Australská
zpěvačka a textařka, známá především díky písničce „You Don’t
Own Me“ (coveru na stejnojmennou píseň z roku 1963 od Lesley
Gore), která se oběvila ve filmu Sebevražedný Oddíl.

7. Luis
Fonsi –
Despacito
Luis Fonsi, pravým jménem Luis Alfonso Rodríguez LópezCepero, je portorický zpěvák, skladatel a herec. Nejvíce se
proslavil písní „Despacito“, jež se stala celosvětovým hitem a
díky které vyhrál čtyři Latin Grammy Awards. Na této skladbě
spolupracoval s rapperem Daddym Yankeem.

8. Ava Max – Sweet But Psycho
Amanda Ava Koci, známá spíše jako Ava Max, je americká zpěvačka a textařka
albánského původu. Její hit "Sweet but Psycho" se umístil na prvních příčkách v
hudebních žebříčcích v 17 zemích světa. Významnou metou její kariéry je také
spolupráce s Davidem Guettou na písni „Let It Be Me“.

9. OneRepublic –
Counting Stars
OneRepublic je poprocková kapela z Colorada, která se proslavila díky spolupráci s
producentem Timbalandem a jejich společné písni Apologize, které
se prodalo přes 5 milionů kopií. Leaderem kapely je zpěvák,
skladatel a producent Ryan Tedder.

10. Maroon5 – Girl Like You
Maroon 5 je americká pop rocková
kapela z Los Angeles, Kalifornie.
Skupina původně vznikla v roce
1994 pod jménem Kara’s Flowers,
zatím co byli členové ještě na střední
škole. V sestavě Adam Levine, Jesse
Carmichael, Mickey Madden a Ryan
Dusick sepsali smlouvu s Reprise
Records a vydali album The Fourth
World v roce 1997.
Redaktorka: Josefína Krausová

Den matek
Historie svátku matek:
Den matek se slaví jako pocta pro mateřství a jako
hold všem maminkám. V tento den dávají děti svým
matkám dárky, mohou být vlastnoručně vyrobené,
nebo i koupené. Rozhodně neuděláte chybu s
kytičkou, která potěší každou ženu.

Kdy se slaví den matek 2019?
Den matek připadá vždy na druhou květnovou neděli.
V roce 2019 to bude neděle 12. 5. 2019.

Typy na dárky:
- Kytice oblíbených květin (dobrý základ, se kterým
nikdy neuděláte chybu)
- Bonboniéra – čokoláda
- Kosmetika
Ke dni matek děláme
NEJ MÁMA
Usmíváš se, i když jsi smutná.
Děláš vše, i když jsi unavená.
Poskytuješ nám pohodlí, i když ho sama nemáš.
Jseš tu pro nás, i když jsi nemocná.
Nádherný Den matek.
Redaktorka: Marie Kotlárová 8. A
Zdroj: http://www.kdybude.cz/udalosti/den-matek

Z historie
Den matek je mezinárodním svátkem všech
maminek, kterým v tento den vzdáváme dík za
jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a výchovu.
Historie svátku matek a mateřství sahá do
hlubokého dávnověku, kdy byl oslavován a
uctíván kult ženy/matky jako dárkyně života.
První zmínky o svátku matek, jak jej známe dnes,
pocházejí z Anglie, z šestnáctého století. Tenkrát
byl tento svátek znám jako Mateřská neděle či
Neděle matek (Mothering Sunday).
Oficiálně byl Den matek vyhlášen svátkem roku
1912 v USA, tehdejším prezidentem Woodrowem
Wilsonem. Do Československa dorazily oslavy
Dne matek až o více než deset let později, roku
1923, přičiněním Alice Masarykové. Období,
nastalé po druhé světové válce, potlačilo oslavy
Dne matek a nahradilo je Mezinárodním dnem
žen. Rok 1989 nám pak znovu vrátil svátek Dne matek.

Karel Hynek Mácha - Máj
byl romantický básník a prozaik. Narodil se v Praze na Újezdě na Malé Straně. otec byl mlynářský pomocník,
matka pocházela z muzikantské rodiny. Syn po ní zdědil hudební vnímavost.
Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním
krachem v roce 1811, přestěhovala do chudinské čtvrti kolem kostela sv.
Petra, kde Mácha prožil své dětství i dospívání.
Karel Hynek Mácha navštěvoval svatopetrskou farní školu, poté
novoměstské gymnázium. V roce 1826 si otec otevřel na Dobytčím trhu
(Karlovo náměstí) krupařství, k němuž náležel nuzný byt. To už měl
Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině, označené v rukopise
jako Versuche des Ignaz Macha - Pokusy Ignace Máchy z roku 1829.
Jsou to sentimentální romantické básně vzniklé při školním studiu
literatury.
V roce 1832 ukončil Karel Hynek Mácha filozofii a pod Jungmannovým
vlivem začal psát české verše, které uveřejňoval v časopisech. V té době,
jako většina studentů, neskrýval Mácha své sympatie k povstání Poláků
proti ruskému carskému útisku i k ostatním revolučním hnutím v Evropě.
Karel Hynek Mácha se účastnil českého společenského života, hrál v
ochotnických divadelních představeních ve Stavovském a Kajetánském
divadle. Patřil do skupiny spolupracovníků Josefa Kajetána Tyla.
Zde se, už jako student práv, seznámil s Eleonorou
Šomkovou, dívkou z řemeslnické rodiny. Vztah mezi
Lori a Hynkem probíhal v bouřlivých zvratech, jak o
tom svědčí intimní básníkův Deník z roku 1835.
Tento citový vztah prolínal všemi ostatními
Máchovými zážitky a názory na svět.
Mimořádné nadání umožňovalo Máchovi syntetizovat
poznatky získané studiem filozofie a rozsáhlou četbou
cizích spisovatelů, zejména Byrona, a začleňovat je do
vlastních myšlenkových a uměleckých postojů.
Vedle studia, četby a lásky bylo zdrojem Máchových
zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, lákala ho
zejména místa, kde jeho fantazie mohla dokreslovat
zbytky dávné minulosti.
V roce 1834 podnikl Karel Hynek Mácha svou nejdelší
cestu - přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie. O této
cestě napsal svůj Deník na cestě do Itálie.
V roce 1836 byl vydán autorovým nákladem Máj.
Mácha dokončoval v té době právnická studia a myslel
na uspořádání svého vztahu k Lori. Získal místo
advokátního praktikanta v kanceláři justiciára Durase
v Litoměřicích.
Po narození dítěte mělo konečně dojít ke sňatku Máchy s Lori. Avšak v plánovaný den svatby, 8.11.1836 byl

Karel Hynek Mácha pohřben. Zemřel náhle 6.
listopadu 1836 v Litoměřicích. Jeho syn skonal
nedlouho potom. Lori zemřela v roce 1891.
Dílo Karla Hynka Máchy:
Karel Hynek Mácha byl představitelem
romantického básnictví a jeden z největších
českých básníků.
Próza:
Křivoklát - 1834, historická próza, jediná
dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené
tetralogie Kat z doby Václava IV.
Zlomky dramat s historickými náměty:
Bratři - 1832
Král Fridrich - 1832-33
Boleslav - 1831-33
Bratrovrah - asi 1833
O postupném zrání Máchova talentu svědčí
prózy zamýšleného cyklu Obrazy ze života
mého. Umělá kompozice této prózy se podobá
kompozici opery - předehra, dvě dějství
oddělená veršovanými mezihrami a veršované
finále.
Pouť krkonošská - 1834
Večer na Bezdězu - 1834
Márinka - 1834
V posledních dvou letech Máchova života
vznikají tři lyrickoepické skladby byronského
typu:
Mnich - 1833, veršované, tragický pocit
marnosti života
Cikáni - 1835, próza, v utrpení mladého cikána se
soustřeďuje tragika všech ostatních postav. Objevuji se zde
také zážitky z cest po vlasti a z italské cesty.
Máj - báseň, nejslavnější Máchovo dílo. Jeho počátky
spadají do roku 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara
roku 1836. Subjektivnost zde dosáhla svého vrcholu, básník
se ztotožňuje s hlavním hrdinou Vilémem. Děj je podle
autora záležitostí druhořadou, hlavní jsou úvahy a
propastnosti mezi individuálním vědomím toužícím po
nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku fyzické
existence.
Největší míry objektivizace dosáhl Karel Hynek Mácha ve
verších, v nichž vyjádřil vztah k rodné zemi - matce, jíž
posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "tam na své pouti
pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou".
Podobně jako Márinka má i Máj podobu hudebně
dramatické skladby - čtyři zpěvy, dvě intermezza. Mácha v
tomto díle vytvořil základy moderního českého jazyka.
Zdroj: https://www.spisovatele.cz/karel-hynek-macha#cv

STOLNÍ HOKEJ
Lukáš Havlák čtvrtý na Velikonočním turnaji ve šprtci
Ve Středisku volného času v Mostě proběhl
Velikonoční pohár StarColor v billiardhockeyi šprtci. Turnaj byl zařazen do
Českého poháru jako nejnižší kategorie
Expres a tak byli mezi jeho účastníky
především mladí hráči z regionu. Zvítězil
Ondřej Matura (SVČ Most) před Matyášem
Vaníčkem (BHC StarColor Most) a Markem
Těšitelem (SVČ Most). V kategorii mladších
žáků byl nejlepší Dalibor Sem (SVČ Most) a
medaili pro vítězku kategorie žen a dívek si
odnesla Marie Kotlárová (BHC 15.ZŠ Most).
Na výborném čtvrtém místě skončil žák 15.
ZŠ Most Lukáš Havlák.
Přehled umístění žáků 15. ZŠ Most: 4. Lukáš
Havlák, 9. Aleš Veselý, 10. David Kučera,
14. Oliver Čermák, 15. Michal Frýbert, 20. Marie Kotlárová, 24. Aneta Lenková
Stolní hokejisté vyrazili do Prahy
Početná a kvalitní konkurence se sešla při Pražském poháru v billiard-hockeyi šprtci a mostecký šprtec byl v
Praze zastoupen ve všech kategoriích. Petr Henych, letos bez klubové příslušnosti, zaváhal sice v úvodním kole
proti Daliboru Frýbovi (BHC StarColor Most), poté se ale úspěšnou sérií pěti vítězství probojoval až na druhé
místo. Hodnocení svých kategorií ovládli Oliver Čermák (BHC 15.ZŠ Most, kat. mladší žáci) a Valentina
Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most, kat. ženy). V celkovém hodnocení jim patřilo 26., resp. 20. místo. Kromě
Olivera Čermáka se z žáků naší školy turnaje zúčastnil také Lukáš Havlák. Tomu se ale tolik nedařilo, obsadil
čtyřicátou šestou příčku.
Z výsledků air-hockeye
Pětinásobné zastoupení měla 15. ZŠ Most při airhockeyovém turnaji o Pohár mladých pušek
Most, který se odehrál v mosteckém SVČ. V
celkových výsledcích dopadli naši žáci takto: 6.
Natálie Rychecká, 8. Jakub Svoboda, 10. Lukáš
Havlák, 11. Filip Havlák, 17. Lukáš Svoboda.
Zvítězil Lukáš Doležal hájící barvy Black Sharks
Most.
Aktuální turnaje - DUBEN 2019
 sobota 4. května – PEČKY – táhlový
hokej Chemoplast – TURNAJ
JEDNOTLIVCŮ – kat. B
 neděle 12. května – SVČ MOST –
billiard-hockey šprtec – 2. LIGA DRUŽSTEV
 neděle 19. května – SVČ MOST – billiard-hockey šprtec – TURNAJ JEDNOTLIVCŮ - kat. Expres
Stálý dopisovatel: Mgr. Jakub Hasil

Historie Mostecka v době II.světové války
Pro připojení Mostecka k nacistickému
Německu počátkem října 1938 se
během krátké doby stal Most opět
důležitým centrem válečného
hospodářství. Německý zájem se
soustředil hlavně na využití bohatých
zásob kvalitního hnědého uhlí k
chemickému zpracování.
Ještě v říjnových dnech roku 1938
zahájili noví uživatelé nerostných
zásob na vytipovaném místě v Záluží
přípravné práce pro výstavbu
chemického komplexu s výrobou
produktů na uhelné bázi. Na jaře 1939
byl položen základní kámen pro podnik
s názvem Sudetenlándische
Treibstoffwerke (zv. hydrierwerke),
který byl včleněn do obrovského koncernového kolosu Hermann Goering Werke. Obdobně ovládla všechny
uhelné doly akciová společnost SUBAG, která náležela ke stejnému koncernu.
Plány na další průmyslový rozmach v Podkrušnohoří byly obrovské. Nemohly být zvládnuty s místním
obyvatelstvem. Situace byla řešena vybudováním několika desítek rozsáhlých pracovních, internačních a
zajateckých táborů, které byly záhy naplněny desetitisíci příslušníků všech národů z postupně Německem
okupovaných evropských států, aby bylo využito jejich levné pracovní síly pro výstavbu velkokapacitních
povrchových dolů, třídíren a elektráren, pro výstavbu hydrogenačního závodu, nových sídlišť, komunikací a
silničních obchvatů....
Mostecko bylo zatíženo dalšími
válečnými útrapami, protože výstavba
nového chemického závodu neušla
pozornosti angloamerických leteckých
svazů, jimiž byla výroba ničena od 12.
května 1944 opakovanými nálety až do
konce války. Každý nálet si vyžádal
oběti také na lidských životech. Bomby
zasahovaly vše - chemičku, doly,
obytné domy s civilním obyvatelstvem,
lágry se zavlečenými obyvateli, lesy i
hřbitovy.
Po osvobození v roce 1945 se celkové
válečné dědictví stalo osudným pro
další život na Mostecku. Hned v prvních dnech po skončení války začali horníci a ostatní pracující s obnovou
zničených dolů, průmyslových podniků a závodů, aby je v nejkratší době uvedly do provozu. V prvé řadě byla
obnovena těžba uhlí, k tomu byla zprovozněna výroba v hydrogenačním závodě v Záluží, který zůstal zachován
jako nový průmyslový podnik a ekonomický prvek v poválečném národním hospodářství.
Mostecku byl opět přiřknut úděl, že bude svou průmyslovou skladbou tvořit jednu z hlavních opor obnovy
nového československého státu.
PhDr. Libuše POKORNÁ
Zdroj: http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/historie-mostecka-v-dobe-iisvetove-valky

LETECKÉ BITVY NAD MOSTEM A OKOLÍM 1944 -1945
Sever Čech osvobozovali nebeští jezdci 1944. Své životy při osvobozování severu Čech pokládali hlavně američtí piloti.
Mnoho jich bylo sestřeleno při bitvách nad Krušnohořím. Hrůzy leteckého bombardování zažil sever Čech prvně 12.
května 1944. Cílem amerických těžkých bombardérů
byly chemické závody Sudetenländische
Treibstoffwerke v Záluží u Mostu.. Mohutný komplex
budov a výrobních zařízení patřil do sítě necelé
dvacítky jemu podobných, které představovaly jediný
zdroj pohonných hmot pro celou německou armádu.
Důsledky zničení sítě mohly být zlomem ve vedení
války a 12. květen 1944 zahájil takzvanou bitvu o
benzin. Šlo o jednoznačně nejrozsáhlejší letecké útoky
celé války. Na hranici svého doletu se nad Mostem
střídaly bombardéry americké 8. letecké armády
startující z Anglie, z jižní Itálie působící 15. letecká
armáda, během noci pak útočily svazy Bombardovacího velitelství britské RAF (Bomber Command RAF). Němečtí obránci
chránili svůj významný podnik. Jedna z leteckých bitev na Most se odehrála 16. října 1944. Americký svaz bombardérů už
odlétal od hořícího Mostu, když přišel útok německých letců. Útok skončil pro Němce smutným výsledkem, američtí
doprovodní stíhači jim ani nedovolili se přiblížit a bez jediné vlastní ztráty sestřelili přes dvacet německých strojů.
Letecký boj měl ale ještě kuriózní dohru, odpoledne přistálo mezi Terezínem a Litoměřicemi šestnáct německých
stíhaček. Důvod neznáme, ale jak poznamenal očitý svědek, stalo se tak z obavy před Američany. S jasně se přibližujícím
koncem války intenzita leteckých útoků narůstala, obloha nad severními Čechami byla výchozím bodem únorových
náletů na saské Drážďany. Pozorovatelům ze země se přelétávající bombardovací svazy vryly do paměti jako stříbřitě se
lesknoucí tečky s dlouhými bílými ohony kondenzovaných par.
V noci 16. ledna 1945 se uskutečnil v pořadí již čtrnáctý velký nálet na chemický závod v Záluží. Vyžádal si 105 obětí na
životech.Akci provedlo 231 čtyřmotorových bombardérům britské RAF typu Avro Lancaster ze svých základen v Itálii.
Nálet byl nejtěžších ze všech 17, které chemický komplex, jenž se tehdy jmenoval STW AG (Sudetenländische
Treibstoffwerke AG), v posledních dvou válečných letech postihly. Pamětníci o něm hovořilo jako o pekle na zemi. Škody
byly obrovské, závod byl až do konce války vyřazen z provozu. Nálet si vyžádal 105 obětí na životech, převážně z řad
zajatců trestního lágru č. 29, který byl leteckým útokem totálně zničen. Kromě závodu a přilehlého Záluží byly zasaženy
také některé okolní obce. Několik pum dokonce dopadlo až v Janově a na katastr nedalekého dolu Himmelfürst (Kníže
nebes). PRVNÍ MÍROVÉ DNY ROKU 1945 MOST
1945 Dr. Hácha Emil, president Počet obyvatel těsně po válce asi 26700
obyvatel 23000 Němců, asi 3700 Čechů, větší část německého
obyvatelstva je však před odsunem Květen 1945 Osvobození Mostu
rudou armádou Hned po skončení 2. světové války byla zahájena rychlá
obnova zničených dolů, chemických závodů v Záluží i dalších podniků,
které byly systematicky bombardovány od r. 1944 angloamerickým
letectvem. Několik výrazných společenských a legislativních změn
ovlivnilo další hospodářský vývoj na Mostecku. Byl to zejména odsun
původního německého obyvatelstva Úděl Mostecka po osvobození v
roce 1945. Celkové válečné dědictví se stalo osudným pro další život na
Mostecku. Hned v prvních dnech po skončení války začali horníci a
ostatní pracující s obnovou zničených dolů, průmyslových podniků a
závodů, aby je v nejkratší době uvedly do provozu. V prvé řadě byla
obnovena těžba uhlí, k tomu byla zprovozněna výroba v hydrogenačním
závodě v Záluží, který zůstal zachován jako nový průmyslový podnik v
poválečném národním hospodářství. Mostecku byl přiřknut úděl, že
bude svou průmyslovou skladbou tvořit jednu z hlavních opor obnovy
nového československého státu.
http://starymost.wz.cz/osvobozeni.html

Žáci ZŠ Most, J. A. Komenského
prožili výuku na Den Země v terénu
Ve dnech 23. 4. a 25. 4. se žáci základní školy zúčastnili výuky mimo budovy školy. Byl pro ně připraven
tematický program podle jednotlivých ročníků, tak aby
zapadal do vzdělávacího plánu školy a obsahoval prvky
environmentální výchovy.
Každoroční tradice oslav Dne Země je celosvětovým
nenáboženským svátkem, který byl vyhlášen na
konferenci UNESCO již v roce 1969 a připomíná dopady
lidského chování na životní prostředí. Tento svátek není
na základní škole nový. Škola se ho účastní již několik
let, ale tento rok byli k programu přizváni odborníci z řad
ornitologů, botaniků, zoologů, meteorologů a odborníků
na tříděný odpad.
Žáci šestého ročníku navštívili kopec Radobýl, kde se ve
spolupráci s pracovníky CHKO České středohoří
dozvídali o změnách krajinného charakteru v průběhu let.
Dozvěděli se mimo jiné i o mimořádném výskytu
středomořského hmyzu, který se na jiných místech ČR
běžně nevyskytuje, jelikož je přizpůsoben vysokému teplu a
suchu.
Ve spolupráci s pracovníky Českého ornitologického svazu
se žáci sedmých tříd zúčastnili odchytu a kroužkování
ptactva v lokalitě Čepiroh a Šibeníku. Vyšší ročníky se
zabývaly meteorologií a problematikou třídění odpadu.
Pracovník Správy městských lesů Most seznámil žáky 4.
ročníků s funkcí lesa, jeho využitím a ochranou. Připravil
asi 150 sazenic mladých borovic ošetřených proti okusu
zvěří a ukázal způsob výsadby. Žáci poté stromky zasadili.
Na Klínech ve spolupráci s ČSOP Klíny proběhla návštěva

ekofarmy, kde se děti 3. tříd setkaly s ovcemi,
kozami a koňmi a měly možnost je nakrmit. Dále se
seznámily s čmelíny a v dílničce měly možnost
vyrobit si ježka ze dřeva.
Všem organizacím a odborníkům, kteří se podíleli
na přípravě Dne Země naše základní škola děkuje.
Mgr. Pavel Bažo

BESEDA PRO NĚMČINÁŘE
Beseda s rodilou mluvčí Natálií Mähling.
Natálie žije v na jihu Německa, do Česka

jezdí za svoji rodinou. Dětem vyprávěla o
svém městě, studiu, zájmech a také o
německé vzdělávání.

