
Krátce z obcí SORKH

Krušné hory propojí 
s ostatními hraničními 
hřebeny turistická trasa

KRUŠNOHOŘÍ  –  Napříč  Kruš-
nými horami by v dohledné době 
měla  vést  vyznačená  turistická 
trasa.  Bude  součástí  Hřebenov-
ky, 800 kilometrů dlouhé  trasy, 
která propojuje hraniční hřebeny 
saských a českých hor od duryn-
ského  Blankensteinu  nad  Sálou 
přes celé Krušné hory, Českosas-
ké  Švýcarsko,  Lužické,  Jizerské 
hory,  Krkonoše,  Broumovsko, 
Orlické hory přes Králický Sněž-
ník až na Praděd. O značení Hře-
benovky se postará Klub českých 
turistů.  Nad  značením  v  Kruš-
ných  horách  převzal  patronát 
Ústecký  kraj,  který  bude  také 
celý proces financovat. Trasa tak 
bude  vyznačena  turistům  dobře 
známými  značkami  s  barevným 
rozlišením. Při značení bude do-
držena mezinárodní  certifikace. 
Hřebenovka  v  Krušných  horách 
tak bude první v České republice 
s mezinárodním značením a nej-
delší v Evropě se značením s me-
zinárodní  certifikací.  „V Kruš-
ných horách je délka plánované 
trasy 298 kilometrů. Navazuje na 
německou část Hřebenovky, kte-
rá je proznačena s certifikátem 
Qualitätsweg Wanderbares Deu-
tschland,“ uvedla Ellen Herzogo-
vá  z  Ústeckého  kraje,  která má 
Hřebenovku  v  Krušných  horách 
na starosti.

S údržbou obce pomáhá 
nový traktor

NOVÁ VES V HORÁCH – Obec 
Nová  Ves  v  Horách  pořídila  do 
své  strojové  výbavy  nový  trak-
tor  se  sypačem. Zásadně  se  tím 
zjednodušila zimní údržba v obci 
a ani v létě se traktor nezastaví. 
Nový traktor vyšel obec na jeden 
a půl milionu korun a pořídila ho 
na  splátky.  Podle  starosty  je  už 
vybavení obce kompletní a v do-
hledné  době  nebude  potřeba 
žádné doplnění. V  loňském roce 
pořídila obec z dotace IVECO na 
kontejnery pro bioodpad a sedm 
kontejnerů  pro  rozmístění  po 
celé  obci  kompostéry  na  biood-
pad a štěpkovač.

Zámek Jezeří otevřel své 
brány

Brány  státního  zámku  Jezeří 
se  po  zimě  otevřely  veřejnosti. 
Letos se tak stalo o týden dříve, 
než  je  tomu běžně,  a  to na Vel-
ký  pátek.  Nejbližší  velká  akce 
pro veřejnost se na zámku Jeze-
ří  uskuteční  30.  června  a  půjde 
o  den  věnovaný  období  první 
republiky. V červnu se také ote-
vře  dlouho  slibovaný  nový  pro-
hlídkový  okruh  s  vyhlídkou  na 
uhelný velkolom. V rámci něj si 
budou moci návštěvníci prohléd-
nout expozici zaměřenou na his-
torii mizejících a zmizelých míst 
Mostecka.
Bližší  informace  na  www.za-

mek-jezeri.cz.  (red)

KALENDÁRIUM

 � 3. června – Litvínov – Pirátský 

dětský den v zámku od 10:00 hod

 � 5. červen – Louka u Litvínova - 

EDUBus, ZŠ Louka

 � 6. červen – Lom - EDUBus, ZŠ 

Lom

 � 7. červen – Litvínov - EDUBus, ZŠ 

Podkrušnohorská Litvínov

 � 8. červen – Hora Svaté Kateřiny - 

EDUBus, ZŠ Hora Svaté Kateřiny

 � 9. červen – Klíny- Enduro Series.

 � 9. června – Hora Svaté Kateřiny 

11. ročník o pohár Milady Matějíč-

kové od 10:00 hod.

 � 9. června – Litvínov – 3. Sraz 

historických vozidel, veteráni 

Litvínov, od 8:00 hod.

 � 9. – 10. června – Horní Jiřetín, 

zámek Jezeří od 14 hodin Víkend 

otevřených zahrad

 � 10. června – Rozmarné patch-

workové léto 3, Litvínov, zámek 

Valdštejnů

 � 13. června – Pepa Štross a syn, 

koncert, Litvínov, zámek Vald-

štejnů

 � 14. červen – Horní Jiřetín - 

EDUBus, ZŠ Horní Jiřetín

 � 15. červen – Litvínov - EDUBus, 

ZŠ Hamr

 � 19. – 29. června – Výstava prací 

studentů a absolventů AVU Praha, 

Litvínov, Zámek Valdštejnů

 � 22. června – Louka u Litvínova, 

Zahradní slavnost.

 � 23. června – Hora Svaté Kateřiny, 

Kateřinské slavnosti 10 hodin

 � 26. června – Mariánské Radčiče – 

Fesťáček v Ráči

 � 26. června – Lom – Sylva Prchlí-

ková, výstava od 17:00 hod.

 � 27. června – Stráníci, Litvínov, 

zámek Valdštejnů

 � 30. června – Jak se žilo…

 � 7. července – Mariánské Radčiče – 

Memoriál Petra Sloupa, turnaj 

v nohejbalu.

 � 28. července – Nová Ves v Ho-

rách – Letní slavnosti od 14:00 

hod.

červen

2018

KRUŠNOVINY

První bobová dráha na české straně 
Krušných hor je na Klínech

KLÍNY –  Jediná bobová dráha na české straně Krušných hor se 
staví ve Sport areálu Klíny. Poprvé mají boby vyjet na dráhu už 
v červnu. Atraktivní novinka v Krušných horách zpříjemní už ná-
sledující letní turistickou sezónu.

Sport  areál  Klíny  vybral  mo-
derní  variantu  rakouské  firmy 
Brandauer  GmbH.  Boby  budou 
jezdit  na  speciální  samonosné 
trubce  o  průměru  150 mm.  Jed-
noduchý  a  maximálně  bezpečný 
systém  bez  rozměrného  bobo-
vého  žlabu  umožňuje  postavit 
ve  Sport  areálu  Klíny  nejdelší 
dráhu tohoto výrobce v Čechách 
a  na  Slovensku.  Bobová  dráha 
dlouhá 900 metrů bude křižovat 
sjezdovku.  „Než napadne sníh 
a začneme upravovat sjezdovku, 
bobovou dráhu v úseku na sjez-
dovce jednoduše demontujeme. 
Hned na jaře, kdy už nebude sníh 
kvalitní a vhodný pro lyžování, 
odhrneme jeho část a bobovou 
dráhu opět zprovozníme. Jedná 
se o rychlé a jednoduché úkony, 
které umožňuje právě systém 
bobů na samonosných trubkách,“ 
vysvětlil  jednatel  Sport  areálu 
Klíny Josef Dlouhý. Systém bobů 
na  samonosné  trubce  patří  také 
k  bezpečnějším  variantám.  Ne-

hrozí v žádném případě, že by se 
boby dostaly mimo dráhu. „Jedná 
se o velmi bezpečnou technologii, 
díky speciální konstrukci nemo-
hou boby vypadnout z trati. Dráha 
má hned několik bezpečnostních 
prvků. Bob je vybaven bezpeč-
nostním pásem a 3 nezávislými 
brzdami, fungujícími i v případě 
deště,“  ujistil  Josef  Dlouhý.  Na 
nové bobové dráze se v klidu pro-
jedou i urostlejší turisté. Nosnost 
bobů  je  totiž 130 kg. Děti nad 8 
let mohou jezdit samostatně. Pro 
dopravu  dětí  mladších  8  let  je 
bob  vybaven  dvojitým  sedákem 
a  dvojitým  bezpečnostním  pá-
sem, tak aby mohly jet společně 
s rodiči. Opravdový zážitek z jíz-
dy umocní nejen délka  trati, ale 
i  její  převýšení  130  metrů.  „Za 
jednu jízdenku budou mít lidé 
zážitky hned dva. Bobová dráha 
bude začínat na svahu u výstupu 
z lanovky. V bobu si lidé projedou 
900 metrů dlouhou trať maximál-
ní rychlostí 45 km/hod. Na trati 

na ně čekají oblouky s poloměry 
15 a 12 metrů a padesáti metro-
vý most ve výšce 4 metry nad 
silnicí. Na konci dráhy vjedou na 
brzdicí dopravník, který bob bez-
pečně zastaví. Nahoru je vyveze 
lanovka, takže si za jednu cenu 
užijí jízdu na bobech i lanovou 
dráhou,“  nastínil  adrenalinový 

zážitek Josef Dlouhý. Cena celé té 
parády  bude  srovnatelná  s  jízd-
ným na bobových drahách na ně-
mecké straně Krušných hor, kde 
si ale navíc  turista neužije  jízdu 
lanovkou. Celkem bude ve Sport 
areálu Klíny k dispozici 32 bobů. 
„Krušné hory budou pro turis-

ty díky bobové dráze opět o něco 
atraktivnější. Díky takovým nad-
šencům, kteří milují Krušné hory 
a snaží se dostat k nám co nejví-
ce turistů a připravit jim zážitky 
srovnatelné s předními horskými 
areály, se naše hory posouvají 
v návštěvnosti každoročně o vel-
ký kus vpřed. Bez provozovatelů 

sportovních areálů, bez hoteliérů 
a restauratérů a bez lidí, kteří pro 
Krušné hory pracují hlavně srd-
cem, by to nebylo možné,“ chvá-
lí  nejnovější  počin  Sport  areálu 
Klíny  ředitelka Destinační  agen-
tury Krušné hory Eva Maříková. 
  (ema)



Skryté příběhy
Díky  venkovní  hře  Skryté  příběhy  poznáte  nejen  nová  zajímavá  místa, 

ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným 
dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i 
dospělé. Hra  je rozdělena do  jednotlivých výletních tras, které  jsou po celé 
České republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se zaposloucháte do 
příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem 
a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na  jednotlivých zastaveních 
pomáháte této postavě a zároveň posunovat historii tím, že řešíte drobné úko-
ly a za to sbíráte body. Čím víc bodů máte, tím víc obsahu hry se vám otevírá. 
Celou hrou vás provází malý mimozemšťan To-to, který umí cestovat v čase. 
Tento průvodce vám předkládá  jednotlivé úkoly a  radí  co udělat. Hra má  i 
svého padoucha Timora Temnonoše, který v lidech probouzí slabost a strach. 
Celkovým cílem hry je pomoci To-to najít zlého Timora, který se skrývá ne-
známo kde (v některém z příběhů) a zabránit mu ovládnout naši budoucnost. 
Prvním krok, který musíte udělat, je zaregistrovat se do hry, čímž si vytvoříte 
účet pro svůj tým (rodinu, partu). Pak už stačí si vybrat místo, kam vyrazíte. 
Trasy jsou v aplikaci seřazeny tak, abyste na prvních místech viděli vždy ty 
nejbližší. Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout 
doma na wifi do mobilu a  tak následně už nepotřebujete datové připojení. 
Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes na Google Play nebo iTunes.
Nejbližší příběh je v Podkrušnohorském technickém muzeu. 

ZAVALENÝ JULIUS  

Skrytý příběh Most-Kopisty  

https://skrytepribehy.cz/trasa/most-kopisty-zavaleny-julius  
Rok 1960 | Most, Kopisty | délka 0.5 km | 6 zastavení | trvání 0.5h 
Na kalendářích a jízdních řádech je letopočet 1960. V hospodách se zača-

la čepovat Kofola, byla vynalezena minisukně a Karel Gott usoudil, že je na 
čase ukončit  práci  v ČKD a  začít  kariéru profesionálního  zpěváka.  Zatímco 
Američané koukají na Psycho, Češi chodí do kina na Dařbujána a Pandrholu. 
Českoslovenští sportovci si před olympiádou v Římě mění dresy, protože od 
nynějška jejich vlast oficiálně dosáhla socialismu a přejmenovala se na ČSSR 
(Československou socialistickou republiku). V Hollywoodu byla položena prv-
ní  hvězda  na  chodník  slávy  Joanne Woodwardové  a  kolem  Země  obkroužil 
Sputnik 5 se dvěma psy na palubě. Zatímco psí astronauti jsou prý v pořádku, 
na dole Nosek na Kladensku vypukl důlní požár, který připravil o život dvacet 
horníků. Ve světle všech těchto událostí zapadlo jedno malé drama. Jde také o 
malér v dole. Na šachtě Julius III. v Mostě Kopistech nastoupil Luděk Zajíček 
do svého prvního zaměstnání a hned v prvních dnech je vystaven testu, jaký 
jiní nezažijí za celý život – musí zachránit své dva parťáky, kteří jsou v závalu. 

Do obcí SORKH přijel EDUBus
Nadace  Unipetrol  ve  spolu-

práci  s  Eduteamem  uspořádala 
EDUBus  roadshow,  která  pro-
bíhá  do  15.  června  2018  v  Ús-
teckém  kraji.  V  tomto  časovém 
rozmezí navštíví odborní lektoři 
s mobilní  laboratoří  10  základ-
ní  škol. Dopoledne  je  věnováno 
žákům  konkrétní  školy,  kteří 
v  EDUBusu  zažijí  netradiční 
výukové  hodiny,  jejichž  obsah 
je  předem  připravený  dle  ob-
jednávky  pedagogů  navštíve-

né  školy.  Odpoledne  je  určené 
veřejnosti,  rodičům  a  dětem, 
kteří  mohou  EDUBus  navštívit, 
seznámit  se  s  jeho  vybavením 
a poslechnout si velmi atraktiv-
ní  prezentace.  „EDUBus je plně 
samostatný, má vlastní diesel 
agregát, stolitrovou nádrž na 
vodu, stačí mu vlastně jen dů-
stojné místo pro zaparkování. 
Tato mobilní učebna vzbuzuje 
takovou zvědavost, že lidé nahlí-
ží dovnitř i bez vyzvání,“ usmívá 

se Julie Růžičková, ředitelka Na-
dace Unipetrol. „Naším cílem je 
seznámit pedagogy zase s trochu 
odlišnými možnostmi výuky che-
mie a novými postupy a také jim 
chceme představit vybavení, kte-
ré je moderní, aktuální a které by 
mělo být i ve školách, a když bu-
deme tyto výukové přístroje pre-
zentovat takto veřejně, vzbudíme 
snad časem dostatečný zájem 
u samotných zřizovatelů škol, 
aby školy v jejich nákupu podpo-

řili.“  komentuje  Jiří  Havlík,  šéf 
Eduteamu.

Kam EDUBus přijede:
5.  června  ZŠ  Louka,  6.  června 

ZŠ  Lom,  7.  června  ZŠ  Podkruš-
nohorská  Litvínov,  8.  června  ZŠ 
Hora Svaté Kateřiny, 14. června ZŠ 
Horní Jiřetín, 15. června ZŠ Hamr.
Do 14 hodin je program určen 

pro žáky, odpolední program pro 
pedagogy nebo pro rodiče a širo-
kou veřejnost.   (red)

Dvě obce SORKH zápolí o titul Vesnice roku 2018
Celkem 228 obcí z celé České 

republiky  se  přihlásilo  do  čty-
řiadvacátého  ročníku  soutěže 
a bude se ucházet o titul Vesnice 
roku 2018. K titulu náleží  také 
finanční odměna ve výši až dva 
miliony  korun  od Ministerstva 
pro místní rozvoj a vůz ŠKODA 
OCTAVIA COMBI G-TEC na dva 
roky zdarma. Nejpočetnější za-
stoupení,  25  soutěžících  obcí, 

má  Jihomoravský  kraj,  z  Ús-
teckého  kraje  se  přihlásilo  22 
obcí. Mezi nimi Brandov a Nová 
Ves  v Horách.  Ta  se  stala  Ves-
nicí roku 2011 Ústeckého kraje 
a v roce 2016 získala oranžovou 
stuhu,  což  je prestižní  ocenění 
za pozitivní stránky spolupráce 
zemědělských  subjektů  hospo-
dařících v krajině se samosprá-
vami. Toto ocenění je zaměřeno 

také  na  hledání  nových  forem 
spolupráce  při  správě  venkov-
ského prostoru. Brandov získal 
oranžovou  stuhu  v  roce  2014. 
V měsíci květnu a červnu probí-
hají  krajská kola. Všechny při-
hlášené obce budou navštíveny 
krajskou  hodnotitelskou  ko-
misí.  Obce  mohou  prezentovat 
jejich  realizované  i  plánované 
projekty,  tradiční  akce,  které 

pořádají,  společenský  a  spol-
kový  život,  jenž  zpestřuje  celý 
jejich  kalendářní  rok  a  mno-
hé  další.  Vítězové  krajských 
kol  postupují  do  celostátního 
kola,  které  se  uskuteční  první 
zářijový  týden.  Vítěz  celostát-
ního kola a nositel  titulu „Ves-
nice roku 2018“ bude vyhlášen 
15.  září  na  Jarmarku  venkova 
v Luhačovicích.   (ema)

Poznávejte Krušné hory
Svazek  obcí  v  regionu  Kruš-

ných  hor  připravuje  pro  děti 
základních  a  středních  škol 
projekt  Poznávejte  Krušné 
hory.  Jedná  se  o  soubor  akti-
vit,  jejichž  účel  je  představení 
Krušných hor široké veřejnosti, 
především  pak  dětem  základ-
ních  škol.  Součástí  projektu  je 
nabídka vzdělávacích výletů pro 
žáky základních škol Ústeckého 
kraje  se  zaměřením  na  faunu 
a flóru Krušných hor, cestu vody 
v Krušných horách od přehrady 
do  domácností,  hornická minu-
lost a současnost Krušných hor, 
původní  řemesla  a  zemědělství 
v  Krušných  horách.  K  výletům 
vznikne  nejen  ucelený  tematic-
ky  zaměřený  program,  ale  také 
pracovní  listy  pro  žáky,  díky 
nimž  si  upevní  nabyté  znalosti 
o  Krušných  horách.  Další  akti-
vitou  je  rekonstrukce  značení 
Krušnohorského  autookruhu, 
poznávacího  okruhu  po  Kruš-
ných  horách  určeného  pro 
motorizované  turisty,  vhodný 

zejména  pro  rodiny  s  dětmi. 
Krušnohorský  autookruh  vy-
budoval  Svazek  obcí  v  regionu 
Krušných hor v roce 1999 za fi-
nanční podpory západovlámské-
ho Spolku volného času Flandry 
a  Společnosti  pro  ekonomický 
a  sociální  výzkum a  konzultace 
WES Flandry. V roce 2010 vydal 

k  tomuto  autookruhu  SORKH 
doprovodnou  brožuru. Na  trase 
dlouhé více než 100 km je umís-
těno 41 směrových tabulí, které 
je nutno vzhledem k  jejich  stá-
ří  obnovit.  Poslední  aktivitou 
projektu jsou poznávací zájezdy 
na  českou  i  německou  stranu 
Krušných hor  se  zaměřením na 

přírodní  zajímavosti,  kulturní 
a  historické  památky  a  pozná-
vání  tradic  pořádané  ve  spolu-
práci  s  Českým  klubem  turistů 
a  středními  školami  v  oblasti 
SORKH.  Projekt  získal  podporu 
z  Fondu  Ústeckého  kraje  a  od 
společností  Seven  Group,  UNI-
PETROL RPA a Celio.   (ema)

O nás... Prvním a zakládajícím předsedou byl Antonín Blažek z Nové Vsi v Horách
Co  stálo  u myšlenky  založit 

svazek obcí?
Naše  potřeba  spolupracovat. 

A  samozřejmě  také  snaha  pro-
pagovat naše území, dostat sem 
k nám turisty a ukázat lidem, že 
máme  co  nabídnout.  Původně 
jsme  chtěli  založit  svazek  obcí 
celého Mostecka. Protože v době, 
kdy  fungovaly  okresy,  setkávali 
se starostové všech obcí okresu. 
Obce z Mostecka ale neměly zá-
jem do svazku vstoupit. Založili 
jsme tedy Svazek obcí v regionu 
Krušných hor. 

Jaká  byla  náplň  činnosti 
svazku v době jeho založení?
Ta  je  stále  stejná.  Smyslem 

svazku  je,  aby  starostové  spolu 
spolupracovali, aby věděli o tom, 
jaké  problémy  řeší  sousedé,  jak 
by  mohli  pomoci  a  naopak,  jak 
by mohl svazek pomoci jim. Stále 

je o společném úsilí zpropagovat 
region.  Starostové  se  scházeli 
v  začátcích  každý  měsíc,  infor-
movali se o dění ve svých obcích. 
Hodně pomohli s činností svazku 
v jeho začátcích Petr Červenka a 

Richard Falbr. Ti přinesli hodně 
nápadů a námětů k činnosti.

Vzpomenete  si  na  nejvý-
znamnější  počiny  svazku 
v době jeho založení?

Určitě musím  jmenovat Kruš-
nohorský  autookruh.  Tenkrát 
k  nám  přijeli  Dánové  a  nabídli 
nám, že nám s  tím pomohou. U 
nich už autookruh fungoval a při-
vedl turisty do regionu. Prohléd-
li si hory a společně jsme naplá-
novali,  kudy  by  měl  autookruh 
vést.  Tenkrát  auktookruh  splnil 
svůj účel. Lidé začali do hor jez-
dit. Dnes se to třeba zdá úsměv-
né, ale před dvaceti lety někteří 
obyvatelé  podhůří  nikdy  nena-
vštívili hory, které měli za zády, 
neviděli  Fláje,  nevěděli,  kde  je 
Nová  Ves  v  Horách.  Autookruh 
využívají lidé i dnes. A pak jsme 
začali s dalšími projekty. Školení 
pro zaměstnance úřadů, exkurze 
pro školy a další. 

Má podle vás SORKH v sou-
časné době stále takový náboj, 
jako když vznikl?

Líbí  se mi,  že  svazek přežil  a 
vydržel  tak  dlouhá  léta.  Svazky 
postupně  zanikají,  jak  se  mění 
lidé  ve  vedení  obcí  a  jejich pri-
ority a znovu vznikají jiné. Nám 
se  podařilo  svazek  udržet,  a  to 
nejen  ve  formální  podobě.  Sva-
zek je funkční, starostové spolu-

pracují, schází se a společně řeší 
problémy, které se týkají jednot-
livých  obcí  nebo  celého  svazku. 
Udržet svazek v chodu je práce a 
musí se tomu předseda věnovat. 
Svazek má smysl, ale musí se to 
odmakat. 
  (ema)

Antonín Blažek, první a dlouholetý předseda SORKH a sta-
rosta Nové Vsi v Horách.
Do Krušných hor přišel v  17  letech budovat pohraničí, oženil 

se tu a už zůstal. Celý svůj dospělý život žije v Krušných horách 
a většinu času věnoval rozvoji Nové Vsi v Horách. Od roku 1961 
byl komunálním politikem. Pracoval jako řidič autobusu a k tomu 
vykonával  funkci  starosty.  Jak sám říká, nejvíce  se od místních 
obyvatel dozvěděl právě v autobusu. Věděl, koho co trápí, kdo má 
z čeho radost, kdo potřebuje pomoci. V době, kdy byl starostou, 
do Nové Vsi v Horách přivedli svépomocí vodovod, plyn, elektri-
ku. Postavili dvě nové  čističky odpadních vod, postavili  školku, 
hospodu, později zřídili i muzeum. Pro obec i SORKH pracoval až 
do svého důchodu. 



Dny otevřených dveří v Oboře Fláje
Otevřeno ve dnech: 4.–8. 7. 2018 | 25.–28. 10. 2018 | 15.–18. 11. 2018

vždy od 10 do 15 hod.
Vstup povolen pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě (asfaltová komunikace Šumenské údolí - Zámecká křižovatka, Zámecká 
křižovatka - Dlouhá Louka), která je umístěna na vstupních branách Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře 

žádáme o dodržování návštěvního řádu.
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litvínov, držitel honitby a Zámek Koloděje, a. s., uživatel honitby

POZOR ZMĚNA
při žádání a vydávání řidičských průkazů,  
občanských průkazů a cestovních dokladů

Od  1.  července  2018  dochází  ke  změnám  v  agendě  občan-
ských průkazů a cestovních dokladů:
�  zavedení  občanských  průkazů  s  čipem  pro  všechny  žadatele 
o nový OP zdarma, možná bezplatná výměna stávajících OP s či-
pem

� nejedná se o plošnou výměnu občanských průkazů; je možné 
na vlastní žádost vyměnit platný OP za nový OP s čipem (správní 
poplatek 200 Kč), jinak platí až do doby uvedené na dokladu

� vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkráce-
né lhůtě do 24 hodin a do 5 pracovních dnů

Správní poplatky
•  Za vydání občanského průkazu v pracovních dnech
•  do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 1.000 Kč
•  do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 500 Kč
•  Pro děti mladší 15 let vydání občanského průkazu v pracov-

ních dnech
•  do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 500 Kč
•  do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 300 Kč
•  Za  cestovní  pas  vyrobený  ve  zkrácené  lhůtě  v  pracovních 

dnech
•  do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 6.000 Kč
•  do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 3.000 Kč
•  Pro děti mladší 15 let vydání cestovního pasu v pracovních 

dnech
•  do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 2.000 Kč
•  do 5 pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 1.000 Kč
 
Žádost  o  vydání  občanského  průkazu nebo  cestovního  pasu  vy-

daného  do  24  hodin  je  možné  podat  odboru  správních  evidencí 
MěÚ Litvínov, náměstí Míru 12, nebo nově na Ministerstvu vnitra ČR 
v Praze (ul. Na Pankráci 72, Praha 4). Hotové doklady v této zkrácené 
lhůtě je možné převzít pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze.

Občanské průkazy s čipem budou vydávány zdarma v zákonné 
lhůtě, tj. do 30 dnů.

Cestovní  pas  bude  dle  zákona  rovněž  vydáván  do  30  dnů 
a správní poplatek zůstává 600 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti 
mladší 15 let.

Od 1. července můžete žádat o vydání řidičského průkazu, mezi-
národního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče 
(nebo provedení  záznamu do ŘP),  paměťové karty  řidiče,  výpisu 
z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení řidiče u kte-
réhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností s převzetím 
dokladu na stejném místě. Další  změnou  je přechod od papírové 
fotografie k digitální (netýká se vydání mezinárodního ŘP), správní 
poplatek za vydání řidičského průkazu 200 Kč a správní poplatek 
za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě, tzv. „blesk“ 700 Kč.

Na Jezeří cvičili záchranáři
HORNÍ  JIŘETÍN  -  Jak  to  vy-

padá,  když  vypukne  požár  na 
zámku,  co  a  do  jaké  doby  jsou 
záchranáři  schopni  zvládnout 
a jak si poradit s turisty a lidmi 
z  podzámčí,  si  vyzkoušeli  zá-
chranáři  na  taktickém  cvičení 
Integrovaného záchranného sys-
tému Ústeckého kraje 13. 5. Své 
schopnosti  si  vyzkoušeli  hasiči 
i policisté při fingovaném požá-
ru  Jezeří.  „Námětem cvičení byl 
požár, který vznikl v prostoru 
provozní budovy od řezání uhlo-
vou bruskou. Požár dosáhl až do 
prostoru střešní konstrukce a vli-
vem povětrnostních podmínek se 
z budovy rozšířil na lesní porost 

v okolí příjezdové cesty. Cílem 
cvičení bylo prověřit taktické po-
stupy, akceschopnost a koordina-
ci složek IZS,“ informoval mluvčí 
Hasičského  záchranného  sboru 
Ústeckého  kraje  Lukáš  Marvan. 
Cvičení  se  zúčastnily  jednotky 
HZS Ústeckého kraje  – Územní-
ho  odboru Most  ze  stanic Most 
a  Litvínov,  jednotka  podniku 
Severní  energetická  a  15  jedno-
tek  Sboru  dobrovolných  hasičů. 
Mezi  nimi  dobrovolní  hasiči  ze 
všech  obcí  SORKH.  Dále  Poli-
cie  ČR,  Zdravotnická  záchranná 
služba, Městská policie Litvínov 
a  zástupci  Národního  památko-
vého ústavu.   (ema)

Letní koupaliště v Litvínově  
je už otevřené
V  Litvínově  je  od  26.  května 

otevřeno letní koupaliště. V pří-
padě  příznivého  počasí  je  pro-
vozní doba koupaliště o víkendy 
od 9.00 do19.00 hodin, ve všed-
ní dny od 13.00 do 19.00 hodin. 
Provoz  je  zatím  v  dopoledních 
hodinách  omezený  z  kapacit-
ních  důvodů  –  souběžný  provoz 
plaveckého  bazénu.  V  případě 

nevhodných  klimatických  pod-
mínek  provozovatel  koupali-
ště  uzavře.  Aktuální  informa-
ce  o  provozní  době  najdete  na 
www.sportas.cz
Koupaliště  provozuje  také 

Horní  Jiřetín.  V Klínech  je  kou-
pání  možné  v  požární  nádrži. 
Horní  Jiřetín  koupaliště  otevře 
na prázdniny.  (ema)

Hry seniorů vyhrálo družstvo Horního Jiřetína
Senioři  z  obcí  SORKH  se 

24. května zúčastnili Sportovních 
her seniorů v Litvínově. Akce se 
konala  už  po  jedenácté.  Senioři 
zápolili  v  různých  disciplínách 
pod širým nebem. Posloužilo jim 
k tomu letní hřiště vedle Zimního 
stadiónu  Ivana  Hlinky.  Do  bojů 
o  nejlepší  umístění  se  zapojilo 
celkem 32 klubů, z toho 22 klubů 
z  regionu Most,  dalších 9  klubů 
z Ústeckého kraje a 1 klub z Kar-
lových  Varů.  Ve  skupině  A  +  B 
si  406  soutěžících  prověřilo  své 
schopnosti v devíti disciplínách. 
Některé kluby postavily družstva 
v obou skupinách.
Skupina  A  v  počtu  29  klubů 

s maximálně 10 osobami v druž-
stvu  soutěžila  o  putovní  pohár 
a  medaile.  Nejlepší  výkony  po-
dávali členové hornojiřetínského 
klubu,  který  nakonec  získal  pu-
tovní pohár. Druhé místo obsadil 
Klub Most č. 2,  třetí místo Klub 
Loučná.  Cinkaly  i  medaile.  Cel-
kem  54  jednotlivců  (27  žen,  27 
mužů)  obdrželo  medaile,  diplo-
my a věcné ceny za první tři mís-
ta. Ve skupině B soutěžilo 12 klu-

bů s neomezeným počtem členů 
v družstvu. Vítězové na prvních 
třech místech získali diplomy.
K  Sportovním  hrám  senio-

rů  neodmyslitelně  patří  fandící 

diváci  z  řad  důchodců,  kterých 
bylo  tentokrát  265,  rozhodčích 
a  pomocníků  z  řad  důchodců 
bylo  72  a  tradičně  organizáto-
rům  pomáhali  žáci  Sportovní 

soukromé  ZŠ  Litvínov,  městská 
policie, zvukař, zaměstnanci sta-
dionu.  Do  organizace  her  a  do 
soutěží  se  tak  zapojilo  na  800 
osob.   (red)
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Kateřinské slavnosti

Celodenní program: 
Stánkový prodej nejrůzně jších pochutin , produktů a 
výrobků ,  Projížďky koňským povozem, možnost 
prohlídky farmy u Kateř iny , den otevřených dveř í hasičské 
zbrojnice, od 14,30 do 16,30 možnost prohlídky budovy ZŠ 
a MŠ Hora Svaté Kateř iny . Interaktivní divadelní stánek, 
Hudební vstupy kapely Šrum - Šrum. 
Celým průběhem oslav Vás provede Tomáš Alferi z 
Divadla Rozmanitostí

Program: 
10h     Průvod a zahájení 
11h      Pohádka na předpis 
12h     Hasiči v akci 
13h     Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ 
14h     Šermířské vystoupení 
14,30h Zlatovláska 
15,30h Dělostřelectvo 
16h     Kapela Nedloubej se v nose 
17,30h Kapela Zlej sen 
19h     Kapela Ovečky a ostatní 
20h    Kapela Dost času 
21,30h Ohňová show 
22h    Kapela Promile


