Krátce z obcí SORKH
SORKH dál bojuje proti
ropovodu v zastavěném
území obcí
Svazek obcí v regionu Krušných
hor se stal členem pracovní skupiny
k vymezení trasy ropovodu Družba
v úseku DV5 (Litvínov – hranice ČR/
SRN). V pracovní skupině bude SORKH
zastupovat předseda David Kádner.
V případě jeho nepřítomnosti místopředsedkyně Kamila Bláhová. Přes Litvínov, Klíny, Horní Jiřetín a Novou Ves
v Horách povede nařízením Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2013
koridor pro propojení dodávek ropy ve
střední a východní Evropě do Spergau.
Koridor je vymezen v souběhu se stávajícím vedením etylénovodu ve vzdálenosti 150 m na obě strany etylénovodu a prochází, nebo by mohl procházet
zastavěným územím dotčených obcí.
Některé dotčené obce si ale nepřejí vést
ropovod v souběhu se stávajícím vedením etylénovodu, neboť se domnívají,
že by to znamenalo nepřiměřený zásah
do vlastnických práv jejich obyvatel
a bezpečností riziko. „Společnost MERO
ČR vlastník a provozovatel české části
ropovodu Družba a ropovodu IKL, má
zájem na debatě s dotčenými subjekty
a na nalezení alternativní trasy, která
bude z pohledu dotčených subjektů co
nejméně obtěžující. Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR mají zájem na rychlém
a kompromisním řešení situace, proto
se dohodly s obcemi na zřízení pracovní
skupiny. Jejím účelem je dosažení kompromisního řešení vedení ropovodu tak,
aby bylo co nejméně zasaženo do života obyvatel dotčených obcí, avšak při
nutném respektování místních přírodních poměrů a s ohledem na technickou
a ekonomickou proveditelnost stavby.
Zakládajícími členy skupiny jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, MERO ČR,
Litvínov, Klíny a Svazek obcí v regionu
Krušných hor,“ informovala starosty
místopředsedkyně SORKH Kamila Bláhová. První schůze je plánována na
24. července v Litvínově.

Lom připravuje nové
veřejné osvětlení
Červencovou
členskou
schůzi
SORKH hostilo město Lom. Starostka
města Kateřina Schwarzová v úvodu
schůze přiblížila plánované investice.
„Podařilo se nám dokončit komunikaci
Lom západ. Dále jsme získali dotaci na
osvětlení přechodu ke škole. Dokončili
jsme také zateplení domů s pečovatelskou službou,“ informovala starostka.
Město Lom také odkoupilo od původního majitele objekt bývalé mateřské
školy na náměstí Republiky. „Původně
jsme zde chtěli vybudovat domov pro
seniory. Vzhledem k tomu, že podobných zařízení je v síti sociálních služeb
Ústeckého kraje dostatek, nezískali jsme
na zřízení této služby souhlas Ústeckého kraje,“ doplnila Kateřina Schwarzová. Pro celý Lom plánuje vedení města
pořídit nové veřejné osvětlení. „V současné době hledáme dodavatele. Firmu,
která by veřejné osvětlení v Lomu nejen vybudovala, ale také zainvestovala
a následujících patnáct let udržovala.
Město by tuto zakázku splácelo z úspor
z nákladů na provoz veřejného osvětlení. Předběžné náklady na celou akci jsou
vyčísleny na 30 miliónů korun,“ vysvětlila záměr města starostka. 
(ema)
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KALENDÁRIUM
 18. července – Litvínov - koncert
na nádvoří – Kvinta od 16:00 hod.
 23. – 27. Července – Mariánské
Radčiče - Letní týden pro děti denní výlety po okolí
 25. července – Litvínov - koncert
na nádvoří – Krušnohorka od
16:00 hod.
 28. července – Nová Ves v Horách – Letní slavnosti od 14:00
hod.
 1. srpna – Litvínov – koncert na
nádvoří – Iva Boušová, To je ta
písnička pro tebe od 16:00 hod.
 4. srpna – Brandov – Vodní hrátky na rybníce od 14:00 hod.
 4. srpna – Klíny – Harryho kouzelná lanovka
 8. srpna – Litvínov – koncert na
nádvoří – Krušnohorka od 16:00
hod.

Svazek obcí má podporu největších
zaměstnavatelů regionu
Na posledním jednání členské
schůze Svazku obcí v regionu
Krušných hor schválili starostové Závěrečný účet SORKH za
rok 2017 a účetní závěrku za
rok 2017 s výsledkem hospodaření 86 312 Kč. V letošním roce
hospodaří SORKH nejen s příjmy z členských příspěvků. Od
Unipetrolu RPA získala SORKH
finanční dar ve výši 60 tisíc korun, 20 tisíc korun přispěly na
akce SORKH Severočeské doly,
z Fondu Ústeckého kraje získala SORKH na projekt Poznávejte
Krušné hory 190 tisíc korun, 10
tisíc korun na stejný projekt věnovala společnost Celio a dalších
50 tisíc korun Unipetrol RPA.
Nejvýznamnějším
partnerem
SORKH je těžební společnost Seven Group, která hodlá SORKH
podpořit částkou v řádech sta
tisíců korun. „Finanční dar od
těžební společnosti využijeme
nejen na běžnou činnost SORKH,
ale také na financování společ-

ných projektů, na kterých se bude
podílet více členských obcí svazku,“ informoval starosty předseda David Kádner s tím, že na
zářijové schůzi svazku by měli
starostové vybrat s předložených návrhů jeden projekt, který
v letošním roce SORKH finančně
podpoří. Hostem členské schůze
byla ředitelka Svazku obcí Chomutovska Lenka Kynčilová. „Náš
svazek řeší obdobné problémy,
jako SORKH. Jsme si velmi podobní a prakticky spolu sousedíme. Jsem ráda, že jsme navázali
spolupráci a v budoucnu se chceme podílet na společných projektech zejména v oblasti propagace
regionu,“ uvedla Lenka Kynčilová
a na oplátku pozvala předsedu
SORKH Davida Kádnera na jednání Svazku obcí Chomutovska.
Dalším hostem byl správce Lesů
České republiky Litvínov Pavel
Rus. Informoval starosty o ukončení zákazu vstupu do lesů na
Litvínovsku. „Kalamita v lesích

ale stále trvá a na místě je opatrnost všech lidí, kteří do lesů vstupují. V lesích se stále těží dřevo,
vzhledem k opakujícím se veřejným soutěžím se ještě odstraňují
popadané stromy po podzimní
kalamitě,“ uvedl Pavel Rus. Dále
informoval o dnech otevřených
dveří obory Fláje, které proběhly začátkem července a další se budou konat v termínech
25.–28. 10. a 15.–18. 11. 2018
a pokračující stavbě flájské naučné stezky, která by měla být
dokončena v letošním roce. „Nesouhlasíme s tím, že je obora
Fláje po většinu roku pro turisty uzavřena. SORKH proto bude
usilovat o neprodloužení nájemní smlouvy mezi Lesy ČR a současným nájemcem obory,“ uvedl
k tématu starosta Meziboří Petr
Červenka. V dalším bodu projednávali starostové finanční pomoc Základní škole v Hoře Svaté
Kateřiny, jejímž zřizovatelem je
obec. K řešení této problematiky

byla přizvána vedoucí Odboru
školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje Dagmar Waicová.
Ta upozornila na to, že finančně
by měly školu podporovat všechny horské obce, jejichž děti školu navštěvují. „V současné době
mohu přislíbit finanční pomoc od
Ústeckého kraje ve výši 1% z rozpočtu školy. K dalšímu řešení financování horské školy pozvala
Dagmar Waicová ředitelku školy
Jitku Novákovou na jednání na
Krajský úřad Ústeckého kraje.
„Ústecký kraj by měl iniciovat
legislativní změny ve financování
malých základních škol, které na
výjimku zřizují obce. Pokud tuto
iniciativu nevyvine Odbor školství, tělovýchovy a sportu Ústeckého kraje, pak k tomu vyzve
SORKH kraj na jednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje,“ uvedl
Petr Červenka. Na závěr členské
schůze pozval starosty na zářijové jednání do Brandova starosta
obce Jiří Mooz. 
(ema)

 15. srpna – Litvínov – koncert na
nádvoří – Kvinta od 16:00 hod.
 17. – 18. Srpen – Klíny – Pohádková lanovka
 18. srpna – Brandov – Fotbalové
utkání od 14:00 hod.
 18. – 19. Srpna – Meziboří – Tenisový turnaj jednotlivců
 22. srpna – Litvínov – koncert
na nádvoří – Krušnohorka od
16:00 hod.
 24. srpna – Meziboří – Výšlap na
Loučnou
 25. srpna – Brandov - Utkání
staré gardy na počest J. Mitošinky
od 15:00 hod.
 26. srpna – Meziboří – Prázdninová střelecká soutěž pro neregistrované střelce
 29. srpna – Litvínov – koncert na
nádvoří – Iva Boušová – To je ta
písnička pro tebe od 16:00 hod.

Základní fakta o spalovně odpadů zazněla na členské schůzi SORKH
Na červnové členské schůzi SORKH informoval starosty členských obcí technický ředitel United Energy Petr Mareš o projektu výstavby zařízení k energetickému využití směsného
komunálního odpadu. Skládkování odpadů tak, jak ho známe
dosud, už nebude po roce 2023 možné. Za pět let se bude odpad
výhradně recyklovat nebo materiálně a energeticky využívat.
Spalovny odpadů proto budou nezbytné. United Energy plánuje
jednu takovou postavit ve spolupráci s EVO Komořany do roku
2022.
„Projekt připravujeme od roku
2008. Chceme být našim klientům stabilním partnerem a dodávat teplo do domácností bez
problémů další desítky let, proto
musíme hledat i jiné možnosti,

jiná paliva než jen uhlí. Odpad
je k tomu ideální. Namísto, aby
na skládkách zatěžoval životní
prostředí pro budoucí generace,
změní se na teplo a elektrickou
energii. Legislativa v oblasti od-

padů se ale téměř nevyvíjí. Předpokládali jsme, že na spalovnu
získáme dotaci a projekt podpoří
vývoj legislativy. To se nestalo, a tak je projekt v útlumové
poloze a dělají se pouze drobné přípravné práce,“ prozradil
technický ředitel United Energy
Petr Mareš. Komořanská spalovna by měla být v dohledné době
jediná v celém Ústeckém kraji.
Obyvatelé kraje přitom ročně
vyprodukují 300 tisíc tun odpadu. Spalovna v Komořanech by
na energii měla přeměnit celou
polovinu této hromady odpad-

ků. Komunální odpad, tedy ten
z černých netříděných kontejnerů, se bude přidávat k hnědému
uhlí. V dotačním období do roku
2021 nemá teplárna šanci získat
na spalovnu dotaci. „Máme připravený harmonogram výstavby
spalovny v souladu s plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Technologie spalování
odpadů je velmi drahá, protože
jeho dopad na životní prostředí
musí být minimální, za to je ale
dokonalá. Proto budeme usilovat
o získání dotace v příštím dotačním období. Jsme ale připraveni

Světový pohár
v inline alpine
slalomu se konal
v Meziboří

Od září platí
nové tarify
ÚSTECKÝ KRAJ - Od
1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení nových slev
nařízených státem, tedy pro
děti do 18 let, studenty do
26 let a seniory nad 65 let
dosáhne sleva nově 75 %
z obyčejného jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci se
městy zapojenými do DÚK
připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují
státní předpisy. Rada Ústeckého kraje zavedení slev již
schválila v květnu a v červnu a cestující od 1. 9. využijí slevy v plném rozsahu
ve vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních i lodních linkách
a také včetně jízd MHD
po městech Bílina, Děčín,
Chomutov, Jirkov, Litvínov,
Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf. Od září se
také do Dopravy Ústeckého kraje zařazuje Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova, takže bude možné na
jednotnou jízdenku zakoupenou ve vlaku nebo zeleném autobusu cestovat také
tramvají nebo autobusem
městské hromadné dopravy. 
(ema)

postavit spalovnu s dotací i bez
ní,“ doplnil dále Petr Mareš.
Pro spalovnu, která by měla
stát v Komořanech, je plánováno použití dostupných technik
jak pro čištění spalin, tak pro
produkci zbytků po spálení. Do
komořanské spalovny se bude
dopravovat komunální odpad
výhradně z Ústeckého kraje. Už
dnes má teplárna dohodu s několika velkými městy, která mají
zájem svůj odpad do spalovny
posílat. Města si dokonce mohou
pořídit vlastnický podíl ve spalovně. 
(ema)

Do Meziboří se sjeli závodníci z celého světa, konaly se zde
závody v inline alpine slalomu. V sobotu 23. 6. se jel závod
Českého poháru CILA Cup 2018
a následně v neděli závod Světového poháru. Závodů se zúčastnilo celkem 131 závodníků ve 14
věkových kategoriích v rozmezí
od 4 do 58 let z celé ČR, Slovenska, Německa, Itálie, Lotyšska, Srbska, Polska, Španělska,
Švýcarska a Ukrajiny. Vítězství
si odnesli Němci Marina Seitz
a Simon Schachtner. Z domácího klubu Ski club Krušnoborci si
nejlépe vedl Vojtěch Stehlík, který obsadil 23. místo.  R. Řehoř

Prezident republiky navštívil Jezeří
HORNÍ JIŘETÍN – Svou třídenní, v pořadí již šestou, návštěvu
Ústeckého kraje završil prezident republiky Miloš Zeman na
Jezeří. V diskuzi se starosty měst
a obcí Ústeckého kraje první den
návštěvy zazněla mimo jiné témata ke změně zákona o hmotné nouzi a splavnění Labe. Prezident Miloš Zeman se vyjádřil
souhlasně k návrhům na omezení doplatků na bydlení i k vybu-

dování plavebního stupně Děčín.
Na závěrečné tiskové konferenci
na zámku v Jezeří shrnul program celé návštěvy v kraji hejtman Oldřich Bubeníček. „Věřím,
že si pan prezident odnáší nové
poznatky o našem kraji a získal
pozitivní obrázek z měst a obcí,
které navštívil,“ uvedl hejtman.
Navrhl rovněž, aby se prezident
při své budoucí návštěvě v Ústeckém kraji seznámil podrobně-

ji s problematikou Krušných hor
a stavem jejich lesních porostů.
Prezident zopakoval závěrem témata, která vnímá v kraji jako
důležitá. Jsou to podle něj například sociálně vyloučené lokality
a obchod s chudobou. Rovněž
ocenil, že rekultivace po těžbě uhlí výrazně proměňují kraj
v region přitažlivý pro cestovní
ruch.
(ema)

Tip na výlet
„Zaniklá důlní díla
v Lomu a Loučné“
27. června 2018 byla
otevřena naučná stezka
po zaniklých důlních dílech v Lomu. Tato stezka
byla založená městem
Lom v rámci projektu Destinační agentury Krušné
hory o.p.s. Horncká stezka Krušných hor. Město
Lom mělo v nedaleké milosti velmi bohatou a významnou hornickou roli.
Stezka je tvořena celkem
patnácti místy, každé je
označeno informační tabulí. Na tabulích najdou
návštěvníci stezky výklad faktů doplněný zajímavými informacemi od
pamětníků a dobovými
fotografiemi jednotlivých
důlních děl a míst. Stezka je dlouhá cca 10 km.
V lomské knihovně jsou
k dispozici mapky s označenými
důlními
díly
a ilustrační fotografie.

Tvořilky, zapsaný spolek
je sdružení žen, které mají rády rukodělné práce jakéhokoliv zaměření.
Vítáme každého, kdo rád tvoří a rozhodně nezáleží na úrovni jeho
dovedností. Jsme tu pro každého, kdo má kreativního ducha a rád stráví
svůj volný čas společně s námi. Aktivně spolupracujeme s obcí Nová Ves
v Horách a ostatními spolky, které jsou činné na území obce. Kdo by
se chtěl k nám přidat, může kontaktovat předsedkyni Evu Nirodovou
na tel.: 777 347 895, či mailu: EvaNirodova@seznam.cz. Za roční
poplatek 200,00 Kč se můžete stát členkou Spolku a účastnit se potom už
tvoření bezplatně. Pokud byste se chtěly zúčastnit jenom některé
vybrané akce, není to vůbec problém, ale dejte nám, prosím, dopředu
vědět kvůli přípravě materiálu a jednorázovému poplatku.
Těšíme se na Vás :-)

O nás… Jedinou základní uměleckou školou v dosahu Svazku obcí v regionu Krušných hor je ZUŠ Litvínov. Letos slaví 70. let od svého založení
Studují v litvínovské ZUŠce
také děti z obcí SORKH?
Základní umělecká škola Litvínov byla založena v roce 1948
a od té doby se stále zvyšuje počet dětí, které ve škole umělecké
obory studují. V současné době
je to 1004 dětí, z toho je 717 litvínovských a ostatní jsou z okolních obcí. Nejvíce dětí dojíždí
z Lomu, a to 125, velké zastoupení má i Meziboří s 87 dětmi.
Hodně dětí ale dojíždí i z horských obcí. Z hor je to 26 dětí,
z Horního Jiřetína 27 dětí, z Louky 13 a z Mariánských Radčic 11
dětí. Ve čtyřech uměleckých oborech se o jejich vzdělání stará 41
učitelů.
Z jakých oborů mají děti na
výběr?
Vybírat mohou z hudebního, výtvarného, tanečního a li-

Pak budeme vyučovat téměř na
všechny hudební nástroje.
O jaký hudební nástroj je
největší zájem?
Tradičně je to klavír. Na klavír
se u nás učí hrát okolo sto padesáti dětí, což je celá jedna třetina
hudebního oboru. Další třetinu
představují dechaři. Zájem mladých lidí o klasickou dechovku
nás mile překvapil. Naše mládežníky lidovky nadchly a hrají
je i v zahraničí.
Školu už dvacet sedm let vede Jaroslav Sochor.
terárně dramatického oboru.
V každém oboru jsou pak užší
specializace. V současné době
připravujeme samostatnou výuku sborového zpěvu. Obnovit
plánujeme také symfonický or-

chestr, který v Litvínově existoval od roku 1901 a po válce a odsunu německého obyvatelstva
byli hudebníci tohoto souboru
zakladateli dnešní ZUŠ. Hledáme
zájemce o hru na hoboj a fagot.

Jak hodnotíte vybavenost
školy?
Osmý rok jsme v nových prostorách a jsme tu moc spokojení. Chceme ale dál expandovat.
V současné době například připravujeme zpřístupnění archivu
Mozart orchestru (zakladatele
naší ZUŠ). Jedná se o čtyři tisí-

ce svazků not symfonické hudby.
Ten doplníme našimi vlastními
notami i knihami a otevřeme veřejně přístupnou knihovnu všech
uměleckých oborů. Další změny
čekají výtvarný obor. Připravujeme novinky ve sklářských technikách, foukání skla.
Připravujete také nějaké novinky ve skladbě oborů?
Přímo ve skladbě výuky a oborů ne, připravujeme ale akademii 3. věku. V dopoledních hodinách, kdy je škola prázdná,
chceme zahájit výuku pro žáky
starší pětašedesáti let. Jednalo
by se o semestrální výuku od října do května. Nabídnout chceme
všechny obory, ve kterých vyučujeme děti. Zatím máme ale
problém se mzdami učitelů, které ve všech regionech, kde tato
akademie probíhá platí zřizova-

telé, protože nechceme, aby si
senioři na výuku připláceli.
Jak finančně náročné je studium v ZUŠce pro rodiče dětí?
Myslím si, že je to pro běžnou
rodinu zvládnutelné. Nejdražší
obor vyjde na 350 Kč na měsíc.
Platí se ovšem na 2x dle školního pololetí, je ale možné ve výjimečných případech přistoupit
i na měsíční splátky. Na školné
v základní umělecké škole je
dokonce možné čerpat sociální
dávky v zákonem stanovených
případech.
Jaká je spolupráce s obcemi
SORKH?
Děti ze všech obcí SORKH
k nám do školy chodí. Spolupráce je skvělá. Do většiny obcí chodí naše orchestry a kapely hrát
na rozličné akce.

Titulek chybí
LOM – Učitelka, která má z celé republiky největší fantazii pro
enviromentální vzdělávání, není jí jedno co i ty nejmladší děti
vědí o ekologii a umí vzbudit v předškolácích zájem o ochranu
životního prostředí se může holedbat titulem Ekoučitelka roku
2017/18. Vítězkou celostátní soutěže se stala Tamara Hubková
z mateřské školy v Lomu.
Základní i mateřská škola
Lom se v letošním školním roce
zapojily do aktivit osvětového
programu Recyklohraní. V rámci
tohoto projektu byla také vyhlášena soutěž o Ekoučitele roku.
Tamara Hubková z lomské mateřinky se do soutěže přihlásila
a začal několikaměsíční tanec
kolem ekologie. Splnění náročných úkolů a podmínek znamenalo zatnout zuby a pustit se
s pořádnou vervou do realizace
mnoha projektů a aktivit s nasazením, které mnohonásobně
překračuje rámec běžného environmentálního vzdělávání v mateřských školách. „Není mi jedno, jak se děti na ekologii dívají.
Chtěla jsem je pro ni nadchnout
a naučit je chovat se ke svému
okolí tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Říkala
jsem si, že u malých dětí začneme
maličkostmi, nakonec z toho byl
velký projekt, do kterého se zapojily všechny mé kolegyně, děti
z mateřské školy, ale i zaměstnanci města, kteří nám ohromně
pomáhali, rodiče, senioři, podnikatelé v Lomu a mnoho dalších.
Všem jim za jejich postoj k ekologii a ke vzdělávání dětí v enviromentální výchově děkuji,“
říká Tamara Hubková. Během
několika měsíců musela Tamara
Hubková s dětmi splnit několik
úkolů. Nejnáročnější bylo vytvoření osvětové kampaně tak, aby
se do ní zapojily děti i dospělí.
„Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon v lese,
který jsme s dětmi při vycház-

ce objevili. Obrovský zájem dětí
o to, kam patří nefunkční elektrotechnika a co se s ní dál děje,
proč škodí přírodě jen tak pohozená a jak může být dál užitečná
vedl k osvětovému projektu Elektrožrout. Právě Elektrožrout stojí
za celým úspěchem a vítězstvím

tejnery na elektroodpad. „Chtěli
jsme, aby vypadaly přesně tak,
jako ty opravdové. Vybrali jsme
velké krabice, nabarvili je na červeno a rozmístili ve školce, škole,
na úřadě v obchodech. A pak začalo vysvětlování. Děti vysvětlovaly doma rodičům, proč musí do
kontejneru dávat, ti vysvětlovali
dál svým známým. Nakonec se
nám podařilo během čtrnácti dnů
sesbírat bezmála tunu elektroodpadu. Zapojil se každý. Senioři
nám nosili staré přístroje do školy, přijel podnikatel, který přivezl

mů. Naučily se, k čemu baterie
slouží, proč nemají vybité baterie zůstávat jen tak v odpadu a že
jsou dobrými sluhy. Všechny aktivity nakonec vedly k vítězství
Tamara Hubková uspěla v konkurenci učitelů z několika desítek základních a mateřských škol
z celé republiky. Za své vítězství
dostala pro školku finanční odměnu. Hlavní je ale titul, který
skončil v lomské mateřince. „Za
finanční odměnu pojedeme s dětmi na výlet a nakoupíme pomůcky pro enviromentální výchovu.

KRUŠNÉ HORY - V Krušných
horách nově vede trasa Stoneman Miriquidy Road určená pro
skupinu silničních cyklistů. Značená trasa vede po obou stranách
krušnohorského hřebene a spojuje obce Oberwiesenthal a Altenberg. Nejedná se o žádnou novou
cyklotrasu, ale o trasu vedoucí
převážně po stávajících komunikacích. Trasu dlouhou 290 kilometrů a 4900 výškových metrů
přes hory doly mohou účastníci
absolvovat za jeden, dva nebo tři
dny. Za to jim náleží zlatá, stříbrná nebo bronzová trofej. Startovací balíček zakoupí na prodejních

místech na trase. Součástí balíčku
je i karta, kterou při průjezdu trasy na 13 stanovištích musí označit.
V současné době vede v sousedním Německu už trasa Stoneman
pro horská kola, kterou každoročně projede čtyři tisíce cyklistů.
Stoneman je ojedinělá licencovaná trasa, která může být v každé zemi pouze v jedněch horách,
pro nás i sousední Německo jsou
to Krušné hory. Stoneman se ale
jezdí také v Rakousku a ve Švýcarsku. Trasa byla oficiálně otevřena
16. června v Altembergu.  (ema)
Více na https://road.stoneman-miriquidi.com

Kateřinské děti slavily
mezinárodní den běhání
HORA SVATÉ KATEŘINY - Ve
středu 20. 6. žáci kateřinské
školy společně oslavili mezinárodní den běhání, a to skutečně
příznačně během v okolí školy.
Čekal je stejně jako v předchozích letech T- Mobile Olympijský
běh. „Je pořádán pod záštitou
Českého olympijského výboru
a účastní se ho přihlášené školy
po celé České republice. Akce se
zúčastnil celý nižší stupeň. Trasu

zvládli všichni žáci. Bavil je nejen samotný běh, ale i následná
aktivita, kdy se snažili ztvárnit
kresbou nejsilnější dojem ze závodu. Je třeba poděkovat nejen
organizátorům akce, ale i všem
nadšeným dětem, které se akce
zúčastnily a vytvořily pozitivní
atmosféru podpory běhu, sportu
jako takového,“ uvedl zástupce
ředitele škola Pavel Kopecký.

(ema)

Restart přinesl Mostecku za tři
roky bezmála sto miliónů korun
v soutěži. Porotu projekt zaujal
proto, že dokázal spojit děti a dospělé, vyburcovat veřejnost a zapojit celé město,“ vzpomíná na
začátek svého úspěchu Tamara
Hubková. V rámci projektu děti
spolu s učitelkou vyrobily kon-

vše, co našel ve ve firmě a už nepotřeboval. Město pak pomohlo
elektroodpad ekologicky zlikvidovat,“ popsala nadšení Lomáků
ekoučitelka roku. Další osvětová
kampaň se týkala baterií. Za týden jich děti sebraly 25 kilogra-

Titul Ekoučitel roku jsem sice získala já, je to ale výsledek kolektivní práce všech učitelek, rodičů,
zaměstnanců města, prostě všech
lidí, kterým není ekologie. Byla to
dřina, ale stálo to za to,“ uzavřela
Tamara Hubková. 
(pur)

Cyklisté, buďte v létě obezřetnější a nezapomeňte na přilby
Odstartoval osmý ročník celostátní kampaně Na kole jen s přilbou. S cyklohlídkami se budou moci setkat cyklisté nejen na horách, ale i v desítkách měst, a to včetně měst v Ústeckém kraji.
Hlavním cílem projektu je
snížení nehodovosti a zejména
následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněným nepoužitím či nesprávným použitím
bezpečnostních prvků při jízdě
na kole a to prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě
na kole. Důraz kampaně bude
kladen na použití ochranných
bezpečnostních přileb. Letošní, již osmý, ročník preventivní
kampaně Na kole jen s přilbou
tradičně zamíří do hor. Setkat se
s ním budou moci bicyklisté v Jizerských, Krušných i Orlických
horách, dále v Krkonoších, Beskydech a na Šumavě. „Zde všude se budou moci turisté setkat
s našimi cyklohlídkami. Mohou
toho využít ke krátkému odpočinku, během něhož se dozvědí
užitečné informace o tom, jak
pečovat o řádný stav jízdního
kola, jaká je jeho povinná výbava, jak být viditelný pro ostatní,
jaká pravidla chování dodržovat
i mimo pozemní komunikace,

Krušnými horami vede
Stoneman Miriquidy Road

a to včetně jakési cykloturistické etikety, jak je to s požíváním
alkoholu a rizikem vzniku zranění při jízdě na kole,“ upřesňuje
Roman Budský koordinátor projektu. Bicyklisté obecně bývají
spolu s chodci a motocyklisty považováni za nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. Projekt Na kole jen s přilbou
cílí stále více i na každodenní
jezdce na bicyklech. Při nehodách s účastí cyklistů loni zahynulo 44 osob, z toho 25 právě
jejich vinou. Těžce zraněno bylo
373 lidí, 214 z důsledku pochybení bicyklisty. „Zvláštní pozornost
bude věnována starším jezdcům
na kolech. Podíl osob ve věku 55
let a starších na celkovém počtu
mrtvých cyklistů v loňském roce
dosáhl hrozivých 70 procent,“ dodává Roman Budský.
Aby byli cyklisté na silnicích
v bezpečí, měli by se dodržet několik základních pravidel a zásad. Například se před každou
jízdou přesvědčit, že je jejich
jízdní kolo v řádném technickém

MOSTECKO – Pomoc třem strukturálně postiženým krajům, ke
kterým patří i Ústecký kraj, má
Restart, strategie, kterou v roce
2015 schválila vláda při svém
výjezdním zasedání v Ústecké
kraji. Záměr pomáhat krajům
nezůstal jen na papíru. Úřad
zmocněnce vlády v čele s vládní
zmocněnkyní Gabrielou Nekolovou projekt od myšlenky dovedl
k realizaci a za pouhé tři roky už
Mostecko podpořil 92 milióny
korun.

Dotace na demolice
prázdných objektů
využívají města
Mostecka

stavu a splňuje požadavky na
předepsanou povinnou výbavu.
„Když už nasednou na své bicykly, zásadně bez alkoholu. Už po
jednom malém pivu je cyklista
vystaven až šestkrát většímu riziku účasti v dopravní nehodě se
zraněním. Naopak je třeba za řídítka usedat s helmou na hlavě.
Snižuje se tak riziko smrtelného
poranění hlavy o dvě třetiny, nebezpečí poranění obličeje klesá
o rovnou jednu třetinu,“ upozorňuje dále Budský.
Cyklisté musí důsledně dbát
na svou viditelnost. Ostatní
účastníci silničního provozu

mohou cyklisty snadno přehlédnout. Přitom jezdci na bicyklech
nejsou v případě kolize prakticky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich zájmu udělat vše
pro to, aby byli ostatními zaregistrováni včas. „To platí i pro
jízdu za dne. Lze proto doporučit
používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, přinejmenším
alespoň vhodné pestře zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací
fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost
pro ostatní za denního světla i za
tmy,“ doporučuje Roman Budský.

(sol)

Prvním a nejvíce žádaným
dotačním programem v rámci
Restartu byly dotace na demolice
prázdných objektů v sociálně vyloučených lokalitách. Na dotaci
si sáhlo hned několik měst a obcí
Mostecka. Z programu prázdné vybydlené domy v sociálně
vyloučených lokalitách poslaly
k zemi po jednom objektu také
Litvínov, Obrnice a Lom. „V rámci Ústeckého kraje bylo realizováno 20 projektů za 83 miliónů
korun. V programu bylo alokováno celkem 300 miliónů korun
ve třech výzvách. Třetí skončila
v letošním roce, už na podzim
ale bude na demolice prázdných
objektů vyhlášen další program,“
říká vládní zmocněnkyně Gabriela Nekolová.

Restart pomohl obnově
Krušných hor
Restart vznikl z iniciativy
postižených krajů Ústeckého,

Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V roce 2017 vláda
schválila akční plán Restartu
a od léta 2017 mohli žadatelé
čerpat dotace hned z několika
programů. Spuštěny už byly programy za jedenáct miliard korun.
Do roku 2030 jsou tak například
připraveny k využití 4 miliardy
na obnovu Krušných hor. Zatím
čerpaly 41 miliónů korun Lesy
ČR na obnovu lesů kolem Litvínova. Další 2,7 miliónů čerpala
Správa lesů Most. Na spolupráci
firem a výzkumných organizací
žádá dotaci 91 subjektů.

Podpora regionu
pokračuje
Další milióny korun poplynou
do třech krajů v příštích letech.
První výzva startuje už na podzim. Žádat mohou obce na demolici starých nevyužívaných průmyslových areálů nebo na jejich
přeměnu na areály nepodnikatelského charakteru. Vznikat tak
mohou na místech starých průmyslových podniků knihovny,
školky, parkoviště, komunitní
centra a další. „Máme i program
na využití průmyslových areálů
na podnikatelskou činnost. Obce
dokonce mohou čerpat dotaci na
odkoupení těchto areálů, za další dotaci ho zrekonstruují nebo
zbourají a pozemek i areál mohou prodat na podnikání. Jedinou
podmínkou je, že případný zisk
musí odvést zpět do programu. Je
to úžasný program, díky kterému
se města mohou zbavit starých
ruin,“ vysvětlila Gabriela Nekolová. Na sedm let jsou v tomto
programu připraveny dvě miliardy korun. 
(ema)

NAJDĚTE SVŮJ CÍL

NA NOVÉM
WEBU

ZAJÍMAVÁ MÍSTA KRUŠNÝCH HOR

AKCE

WWW.KRUSNE-HORY.ORG.
TURISTICKÉ TIPY
NOVINKY

Společné kulturní akce
v roce 2018
spolufinancováno
Evropskou unií
v rámci Fondu malých projektů

VODNÍ HRÁTKY
na rybníce v Brandově

AKTUALITY

V sobotu 4. 8. 2018 Vás od
14.00 hodin zveme na obecní
rybník v ulici LESNÍ v Brandově ke společné akci v rámci
projektu pod názvem „VODNÍ
HRÁTKY A SOUTĚŽE NA MÍSTNÍM RYBNÍCE“.

KONTAKTY

Soutěžící bez omezení věku
si mohou vyrobit svá plavidla
a získat ocenění za nejlepší domácí plavidlo, které předvedou
v průběhu setkání. Součástí
odpoledne budou soutěže a hudební doprovod s občerstvením.
Těšíme se na Vaší účast
a vyrobená plavidla.
Partneři projektu obec
Brandov a město Olbernhau.

MĚSTO LOM pořádá

od 30.7. – 3.8.2018

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
(od 6 – 15 let )

Informace a přihlášky v Mě knihovně v Lomu,
tel. 476 769 874

letní
kino
na koupališti Koldum
Litvínov

2018

ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN
PÁ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
80 Kč
29.6. Komedie / Romantický / Česko / 2018 / 92 min. / od 12 let

PÁ
3.8.

TÁTOVA VOLHA

SO FERDINAND
80 Kč
30.6. Animovaný / Rodinný / USA / 2017 / 108 min. / dabing

SO
4.8.

KRÁLÍČEK PETR

80 Kč

Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min.

80 Kč

Animovaný / Rodinný / USA / 2018 / 95 min. / dabing

80 Kč
PÁ PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
6.7. Drama / Romantický / USA / 2018 / 110 min. / od 15 let

80 Kč
PÁ ALIBI NA KLÍČ
10.8. Komedie / Francie / 2017 / 90 min. / od 12 let / dabing

SO PRAČLOVĚK
80 Kč
7.7. Animovaný / Rodinný / VB / 2018 / 88 min. / dabing

SO THOR: RAGNAROK
80 Kč
11.8. Fantasy / Komedie / USA / 2017 / 130 min. / od 12 let / dabing

80 Kč
PÁ COCO
13.7. Animovaný / Rodinný / USA / 2017 / 105 min. / dabing

80 Kč
PÁ SHERLOCK KOUMES
17.8. Animovaný / Rodinný / USA / VB / 2018 / 86 min. / dabing

SO JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
80 Kč
14.7. Dobrodružný / Komedie / USA / 2017 / 119 min. / dabing

SO BAJKEŘI
18.8. Komedie / Česko / 2017 / 95 min.

80 Kč
PÁ FAKJŮ PANE UČITELI 3
20.7. Komedie / Německo / 2017 / 120 min. / od 12 let / dabing

80 Kč
PÁ BLACK PANTHER
24.8. Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2018 / 134 min. / od 12 let / dabing

SO DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
21.7. Komedie / Česko / 2018 / 89 min. / od 12 let

SO UTEČ
80 Kč
25.8. Horor / Mysteriózní / USA / 2017 / 103 min. / od 15 let / tit.

80 Kč

80 Kč

14.00 – 02.00 hodin
DĚTSKÉ ATRAKCE
ŘEMESLNÉ STÁNKY S OBSLUHOU
HRNČÍŘ, PŘEDENÍ NA KOLOVRÁTKU,
TKANÍ NA STAVU, SKLÁŘ
SOUTĚŽE O ODMĚNY
VÝTVARNÉ TVOŘIVÉ DÍLNY
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SÁDROVÉ
ODLITKY
TETOVÁNÍ PRO DĚTI
ŽIVÁ HUDBA – DECHOVKA,
CIMBÁLOVKA
TANEC – TANEČNÍ STUDIO KAMILY
HLAVÁČIKOVÉ, KANKÁN
LÍČENÍ A VLASOVÝ STYLING
PROJÍŽĎKY V HISTORICKÝCH
VOZIDLECH

DJ TOM
EIN LUKESLE BUNTES
OHŇOSTROJ

80 Kč
PÁ GHOST STORIES
27.7. Drama / Horor / VB / 2017 / 98 min. / od 12 let / dabing

SO PŘÍŠERKY POD HLADINOU
80 Kč
28.7. Animovaný / Španělsko / USA / Belgie / 2017 / 92 min. / dabing

Začátek promítání od června 21:30 hod. a od srpna 21:00 hod., po setmění.
Možnost občerstvení i zapůjčení lehátka za poplatek 20 Kč.
Prodej vstupenek pouze na pokladně koupaliště.
Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov

10.00 – 16.00 hodin
NOVOVESKÉ MUZEUM
STÁLÁ HISTORICKÁ EXPOZICE
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

15.00 – 17.00 hodin
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA
NA STRÁŽNÉM VRCHU BUDE
ZPŘÍSTUPNĚNA VEŘEJNOSTI

13.30 – 18.00 hodin
SÁL KULTURNÍHO DOMU
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
OHŘE V PROMĚNÁCH ČASU

14.00 – 02.00 hodin
TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ
MODERUJE ZDENĚK LUKESLE
AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU
HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE
OLDŘICHA BUBENÍČKA

