
Svazek obcí v regionu Krušných hor odmítá 
ropovod v zastavěném území svých členů
Prodloužení trasy ropovodu 

Družba je navržen v koridoru 
etylenovodu, tedy v zastavě-
ných částek Litvínova, Klínů 
a Nové Vsi v Horách. Ropovod 
má vést také přes území Horní-
ho Jiřetína. K návrhu 2. aktua-
lizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje a vyhodnoce-
ní vlivů 2. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého 
kraje na udržitelný rozvoj úze-
mí, kde je trasa ropovodu vyty-
čena, zaslal Svazek obcí v regi-
onu Krušných hor připomínku. 
Svazek obcí v regionu Krušných 
hor zcela respektuje bezpeč-
nostní energetickou politiku 
vlády ČR a nezpochybňuje s tím 
související nařízení komise 
v přenesené pravomoci a rov-
něž nezpochybňuje nutnost 
prodloužené trasy ropovodu 
Družba na území Litvínovska. 
Nesouhlasí však s prostorovým 
umístěním prodloužené trasy 
ropovodu Družba v zastavěném 
území města Litvínov a obce 

Klíny z několika důvodů. Mimo 
jiné navržené řešení drasticky 
zasahuje do zastavěného úze-
mí spádového města Litvínov 
a rekreační obce Klíny a pro-
hlubuje problémy, které vznikly 
vydáním Územního rozhodnutí 
o ochranném pásmu etylenovo-
du v zastavěném území dotče-
ných obcí bez existence práv-
ních a technických norem pro 
produktovody v ČR. Nová práv-
ní úprava v dotčeném území za-
kládá na možnost bourání a vy-
vlastňování majetků zdejších 
obyvatel v zastavěném území 
dotčených obcí. Proto starosto-
vé svazku navrhují, aby byl zá-
měr trasy ropovodu nově pro-
věřen ve studii proveditelnosti, 
jejímž cílem bude nalezení jiné-
ho koridoru ropovodu tak, aby 
byla zachována stabilita úze-
mí a minimalizovaly se dopa-
dy na obyvatelstvo dotčených 
měst a obcí. Místopředsedkyně 
SORKH Kamila Bláhová zastu-
povala svazek při jednání s Mi-

nisterstvem průmyslu a obcho-
du, kde vyjádřila nesouhlas 
s navrženým koridorem ropo-
vodu. Mandát jednat s Minis-
terstvem průmyslu a obchodu 
jménem Svazku obcí v regionu 
Krušných hor schválila členská 
schůze svazku na svém jednání 
23. března.

Připomínky k ropovodu 
v zastavěné části obcí 
má také Hospodářská 

a sociální rada Mostecka
Proti vymezenému koridoru 

ropovodu postavila také Hospo-
dářská a sociální rada Mostec-
ka na svém březnovém jednání. 
Rada se problémem zabývala 
na popud Kateřiny Suché. „Ro-
povod, který by vedl středem 
Klínů, je pro tuto rozvíjející se 
horskou obce likvidační. Většině 
domů v této obci hrozí vyvlast-
nění a demolice, protože by stá-
ly v ochranném pásmu ropovo-
du. Navíc je velmi nebezpečné 

žít vedle produktovodu naplně-
né ropou, která proudí v těsném 
sousedství dalšího produktovo-
du, tentokrát plného výbušného 
plynu. Vzhledem k turistické 
atraktivitě Klínů by hrozilo ne-
bezpečí nejen obyvatelům hor-
ské obce, ale stovkám a tisícům 
turistů, kteří sem v létě i v zimě 
míří do sportovního areálu,“ 
argumentovala členka HSRM 
Kateřina Suchá. Předsednictvo 
HSRM přijalo usnesení, kterým 
podporuje stanovisko dotče-
ných obcí k návrhu 2. aktuali-
zace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje, ve věci zámě-
ru stavby ropovodu v Krušných 
horách. HSRM zaslala hejtma-
novi Ústeckého kraje Oldřichu 
Bubeníčkovi písemné stanovis-
ko Hospodářské a sociální rady 
Mostecka k zamýšlené trase 
ropovodu Družba. Kopie sta-
noviska HSRM byla odeslána 
i na Odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. (ema)

n David Kádner, předseda 
SORKH: „Navrhovaný souběh 
obou produktovodů zvyšuje ri-
ziko průmyslové havárie a ohro-
žení obyvatel čtyř obcí Svazku 
obcí v regionu Krušných hor. 
V případě jakékoliv havárie na 
etylénovodu nebo úniku plynu 
do ovzduší hrozí samovolná ex-
ploze, která by měla vliv i na 
ropovod a ničivé následky pro 
obyvatelstvo i stavby v okolí by 
se několikrát znásobily. Pro hor-
ské obce by ropovod znamenal 
prakticky konec rozvoje. Svazek 
obcí v regionu Krušných hor 
podporuje své členské obce, přes 
jejichž území je trasa ropovodu 
navržena v plné míře.“

n Kamila Bláhová, starostka 
Litvínova, místopředsedkyně 
SORKH: „O schůzku jsem po-
žádala Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR. Žádost o schůzku 
vyplynula nejen s ohledem na 
bezpečnost občanů ve městě, ale 
také ze skutečnosti, že produk-
tovod a jeho ochranné pásmo má 
významný vliv na rozvoj Litví-
nova, který je těmito omezení-
mi dotčen. Jedná se o významné 
plochy, jejichž funkční využití 
pro realizaci staveb jev současné 

době v podstatě zcela znemožně-
no. Na schůzce sice ministerstvo 
připustilo spolupráci s městem 
na vytyčení tras produktovodu 
mimoměstskou zástavbu, ale ne-
souhlasilo v této fázi jednání se 
stažením navržené trasy produk-
tovodu z aktualizace Zásad územ-
ního rozvoje Ústeckého kraje. Jed-
ná se o strategický dokument, ke 
kterému by se mělo vyjádřit co 
nejvíce subjektů. Je proto důle-
žité, aby se občané se zásadami 
seznámili a zavčas zaslali připo-
mínky k aktualizaci. Dokument 
je k dispozici také na webových 
stránkách města Litvínova v Ak-
tuálně.“

n Jiří Matoušek, starosta Klínů: 
„Trasa ropovodu v úseku Litvínov – 
hranice SRN, tak, jak ji předložila 
státní společnost MERO ČR, byla 
vybrána zcela nevhodně, bez jaké-
koliv místní znalosti území a dle 
našeho názoru v rozporu se základ-
ními principy začleňování takto 
rozsáhlých a rizikových staveb do 
územně plánovací dokumentace. 
V katastrálním území Klíny je navr-
žen tento 300 metrů široký koridor 
přímo do centrální části zastavěné-
ho území obce v celkové délce zhru-
ba 2,4 kilometrů a budoucí umís-
tění této stavby kdekoliv v tomto 
úseku by pro obec Klíny bylo zcela 
likvidační a v konečném důsledku 

by hrozil zánik této úspěšně se roz-
víjející horské obce. Jako první je 
navržena nejhorší možná varianta 
se zásadním dopadem na obyvate-
le a celou obce, aniž by vůbec byly 
prozkoumány jiné možnosti. Při-
hlíželo se pouze k ekonomickému 
hledisku s maximální výhodností 
pro stát a MERO ČR bez ohledu na 
zájmy místních obyvatel a na další 
existenci obce. Koridor je navržen 
do centrální části Klínů zcela v roz-
poru se zásadami Politiky územní-
ho rozvoje ČR, ve které je jedním 
z hlavních cílů podpora venkov-
ských oblastí a zajištění příznivých 
podmínek pro život obyvatel na 
venkově.“ (ema)

Krátce z obcí SORKH

Brandov renovuje 
zahradu kulturního 

domu

Na rekonstrukci kulturní-
ho sálu v prostorách bývalého 
kina naváže letos obec Bran-
dov renovací zahrady. Kulturní 
sál tak dostane novou dimenzi. 
Společenské akce se tu budou 
konat v každém ročním období, 
v létě navíc pod širým nebem. 
Jak na rekonstrukci sálu v loň-
ském roce, tak i na zahradu le-
tos přispěl obci Ústecký kraj. 
Na nový kulturní sál čekali 
Brandovští osmnáct let. Dočkali 
se loni v květnu. Přestavba stá-
la celkem 3,58 milionů korun 
a trvala 10 měsíců. Na renovaci 
zahrady získal Brandov 200 ti-
síc Kč.

Mariánské Radčice 
přispívají občanům na 
kanalizační přípojky

Obyvatelé Mariánských Rad-
čic mohou obec žádat o dotaci 
na vybudování neveřejné čás-
ti domovních přípojek. Obec 
uhradí veškeré náklady sou-
kromých přípojek z dotačního 
titulu, který zastupitelé schvá-
lili na únorovém jednání. Žádat 
mohou všechny fyzické osoby, 
které jsou vlastníky nemovitos-
tí připojované v souladu s plat-
nou projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem 
k stokové síti splaškové ka-
nalizace obce. Na dotace obec 
v rozpočtu vyčlenila 4 milióny 
korun. Z dotace nelze hradit 
likvidaci stávajících jímek, sta-
vební úpravy stávajících rozvo-
dů odpadu uvnitř v nemovitosti 
a případné úpravy dešťových 
svodů. Žádat mohou obyva-
telé Mariánských Radčic do 
31. 10. 2018.

Březnovou členskou 
schůzi SORKH hostil 

Horní Jiřetín

Poslední jednání Svazku 
obcí v regionu Krušných hor 
se konalo V Horním Jiřetíně. 
Starosta města Vladimír Buřt 
představil město a plánované 
investice. „Přibývá důchodců, je 
potřeba pro ně zajistit důstojné 
ubytování. Plánujeme proto vy-
budovat penzion pro důchodce 
na pozemku pod horní křižovat-
kou tam, kde je nyní pastvina 
pro koně. Dále chceme připravit 
osmnáct parcel pro výstavbu 
rodinných domů, už máme při-
pravené zasíťování. V minulém 
roce jsme koupili pozemky od 
státu. Jedná se o bývalou trať od 
litvínovského nádraží až skoro 
k Jezeří, chceme tam dělat cyk-
lostezku, která propojí Litvínov 
se zámkem Jezeří. Koupili jsme 
i budovu nádraží, která je nevy-
užívaná 30 let. Tam plánujeme 
turistické ubytování. Už máme 
studii na malý hotel nebo turis-
tický penzion. Pro rozvoj města 
je turistické ubytování důležité, 
a nám zatím chybělo. Poslední 
investicí, kterou připravujeme, 
je kruhový objezd u zrcadla,“ 
vyjmenoval zásadní připravo-
vané investice v obci starosta 
Vladimír Buřt.

KALENDÁRIUM

 n 5. května - Sportovní den SKNH, 
Louka u Litvínova

 n 5. května - TRUCK TRIAL SHOW, 
Horní Jiřetín, v blízkosti sběrného 
dvora

 n 8. května - Novoveské čaje se 
starostou, Nová Ves v Horách, 
u budovy obecního úřadu

 n 12. května - Krušnoman, Klíny, 
sportovní areál

 n 12. května - Férová snídaně, Klíny, 
zahrada ekofarmy

 n 12. května – hledání pokladu, 
Mariánské Radčice

 n 12. května - Férová snídaně, 
Litvínov, Zámek Valdštejnů

 n 12. května - Železný hasič, 
Brandov

 n 16. květen - Botokros, Meziboří, 
sjezdovka

 n 2. červen - Dětský den, Meziboří, 
pohádkový les

 n 2. červen - Dětský den, Lom, par-
koviště u Městského úřadu Lom

 n 2. června - Dětský den, Mariánské 
Radčice

 n 2. června - Dětský den s jarmar-
kem, Brandov, fotbalové hřiště

 n 2. červen - Koncert místních hu-
debních skupin, Lom, parkoviště 
u Městského úřadu Lom

 n 3. června - Pirátský den dětí 
v zámku, Litvínov, zámek Vald-
štejnů

 n 9. - 10. června - ENDURO SE-
RIES, Klíny, sportovní areál

 n 10. června - Rozmarné patch-
workové léto 3, Litvínov, zámek 
Valdštejnů

 n 13. června - Pepa Štross a syn, 
koncert, Litvínov, zámek Vald-
štejnů

 n 16. června - Loukyáda + MDD, 
Louka u Litvínova

 n 19. - 29. června - Výstava prací 
studentů a absolventů AVU Praha, 
Litvínov, zámek Valdštejnů

 n 22. června - ZŠ a MŠ Louka - Za-
hradní slavnost, Louka u Litvínova

 n 23. června - Fesťáček v Ráči, 
Mariánské Radčice

 n 23. června - Oslavy výročí zalo-
žení kateřinské školy, Hora Svaté 
Kateřiny

 n 23. června - Kateřinské slavnosti, 
Hora Svaté Kateřiny

 n 27. června - Stráníci, Litvínov, 
zámek Valdštejnů

David Kádner Kamila Bláhová Jiří Matoušek

květen
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TIP na výlet
Nová nejvyšší rozhledna 

v České republice dohlédne 
do Krušných hor i podhůří.

Nejvyšší oficiální rozhled-
na v České republice už je 
otevřena pro veřejnost na 
jedné z věží v Elektrárně 
Ledvice. Prosklená vyhlídka 
s přístupným ochozem se 
nachází na pravé věži ko-
telny Nového zdroje. Obě 
betonové věže, známé také 
jako ledvická dvojčata, mají 
podpůrnou funkci pro 140 
metrů vysokou kotelnu. Jsou 
stejně vysoké, a to 144 met-
rů. Výtahem se na rozhlednu 
dostanou ti, kteří nejdříve 
zavítají na exkurzi do In-
formačního centra Elektrár-
ny Ledvice. V něm se může 
každý seznámit s historií, 
současností i budoucností 
klasické energetiky od veli-
kého třesku přes vznik uhlí 
až po rozsvícení žárovky 
v bytě. Styl expozice je in-
teraktivní, nabízí zážitko-
vou formu prezentací a vy-
užívá vyspělé audiovizuální 
technologie; například 3D 
zobrazení, virtuální realitu, 
on-line měření fotosyntézy 
živého stromu, detailní po-
pisy technologie a podobně. 
Největším lákadlem pro ty 
nejmenší je 3D film se „živý-
mi“ dinosaury a pro úplně ty 
nejmenší sklepení s „Hrátky 
s permoníky“. K výtahu je 
vytyčena speciální trasa ve-
doucí mimo výrobní a ostat-
ní provozní technologie. Vý-
tahem se dostanou zájemci 
do 28. patra, aby se ocitli na 
ochozu věže. Zdolat budou 
pak muset ještě 46 schodů. 
Přístup na věž bude umož-
něn jen s průvodcem a maxi-
málně deseti lidmi ve skupi-
ně. Děti musí být starší šesti 
let a do 15 let mohou naho-
ru jen v doprovodu rodičů 
či jiné odpovědné dospělé 
osoby, například pedagoga. 
Informační centrum je nově 
otevřené od úterý do soboty 
od 8 do 16 hodin (s výjimkou 
státních svátků). V případě 
větších skupin si lze jeho ná-
vštěvu předem objednat po 
telefonu (+420 411 102 313) 
či prostřednictvím e-mai-
lu: infocentrum.ele@cez.cz. 
Maximální kapacita IC pro 
jednu skupinu je 50 osob 
(kapacita kinosálu). Zatím 
je na rozhlednu po před-
chozí návštěvě infocentra 
umožněn výstup od úterý do 
soboty, vždy v 8, 10, 12 a 14 
hodin.  (ema)

Z jednání zastupitelů obcí a kraje
V Meziboří hodnotili 

investice loňského roku

Mezibořští zastupitelé vzali na 
vědomí zprávu o realizaci inves-
tic naplánovaných na loňský rok. 
„V roce 2017 byla naplánovaná 
realizace parkovišť Nad Parkem 
a Májová, z důvodu zdlouhavého 
procesu při získávání přísluš-
ných stanovisek dotčených or-
gánů byla realizace těchto par-
kovišť odložena na letošní rok,“ 
uvedla vedoucí odboru výstavby 
majetku a životního prostředí 
Gabriela Soukupová. V loňském 
roce se realizovala například 
rekonstrukce vstupu do budovy 
městského úřadu, hydroizolace 
budovy základní školy, klimati-
zace v budově městského úřadu 
či zateplení objektu čp. 136 – 138 
a další. Nejvýznamnější investi-
cí byla decentralizace tepelného 
hospodářství za více než dvacet 
tři miliónů korun.

Dotace pro hasiče
Krajští zastupitelé rozdělo-

vali dotace z Programu 2018 na 
podporu nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro jednotky 
SDH a podporu spolků a veřejně 
prospěšných organizací půso-
bících na poli požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a ostatních 
složek IZS. Za 300 000 korun si 
mimo jiné pořídí obrničtí hasiči 
dopravní automobil. Více jak 76 
tisíc korun získalo město Litví-
nov na opravu, modernizaci nebo 
rekonstrukce CAS pro jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů. 
Dalších více než 85 tisíc korun 
získal Litvínov na bezpečnostní 
prvky pro pořádkovou jednotku 
MP Litvínov. Most si pak za bez-
mála sto tisíc korun z dotace do-
vybaví strážníky městské policie 
16 ks minikamer. Obor kanceláře 

hejtmana obdržel elektronicky 
celkem 76 žádostí na poskytnu-
tí účelové dotace pro rok 2018 
v rámci programu. K vyhodnoce-
ní bylo zaregistrováno celkem 72 
žádostí. Čtyři elektronicky poda-
né žádosti byly vyřazeny.

Litvínov je ve skvělé 
finanční kondici

Město Litvínov je ve skvělé 
finanční kondici, o čemž byli in-
formováni litvínovští zastupitelé 
na dubnovém jednání. „Město má 
výbornou finanční kondici, kte-
rá se opírá o absolutní výsledek 
provozního salda. Stabilizovala 
se základna příjmů města s ještě 
vyšším podílem daňových příjmů. 
Pozitivní je finanční nezávislost 
města na investičních dotacích. 
Město v roce 2017 docílilo zároveň 
nejlepší kumulovaný vlastní fi-
nanční potenciál v historii města. 
Na konci roku 2016 byl zůstatek 
dlouhodobého finančního majet-
ku na účtech města přibližně 237 
mil. Kč, na konci roku 2017 to byl 
zůstatek ve výši 284 mil. Kč,“ in-
formovala vedoucí finančního 
odboru litvínovského městského 
úřadu Jana Lanková. Provozní vý-
daje rostly v roce 2017 rychleji, 
než rostly provozní příjmy. Měs-
tu značně škodí razantní úbytek 
obyvatel. Ubývalo i zaměstnanců 
evidovaných v katastru města. 
Příjmy roku 2018 budou ještě 
dopovány novelou zákona o roz-
počtovém určení daní, ale po roce 
2018 může přijít rozčarování, kdy 
porostou výdaje města na provoz, 
ale příjmy nikoliv. Rizikem byly 
také nízké investice v letech 2016 
a 2017. „Bezpečný limit zůstatku 
dluhu města ve výhledu rozpočtu 
zůstal na navýšené úrovni částky 
400 mil. Kč,“ uzavřela Jana Lan-
ková.

O nás...
Svazek obcí v regionu Kruš-

ných hor vznikl 1. 7. 2001 trans-
formací Sdružení obcí v regionu 
Krušných hor, které bylo založe-
no v únoru roku 1999. Jedná se 
o mikroregionální sdružení obcí 
a měst: Nová Ves v Horách, Hora 
Sv. Kateřiny, Klíny, Horní Jiřetín, 
Brandov, Mariánské Radčice, 
Český Jiřetín, Louka u Litvínova, 
Meziboří, Lom a Litvínov.

SORKH si klade za cíl společ-
ný postup při naplnění úkolů ve 
všech oblastech činnosti obcí, 
společenského života a propaga-
ce turistického ruchu v Krušných 
horách.

Za posledních osm let SORKH 
intenzivně pracoval na propa-
gaci turistického ruchu v Kruš-
ných horách. Připravil propa-
gační materiály Cyklomapy 
Svazku v regionu Krušných 
hor, Krušnohorský automobilo-
vý okruh, Krušnohorské zimní 
sporty v českém a německém ja-
zyce, Malované mapy, Do Kruš-
ných hor bez bariér v českém 
a německém jazyce, finančně 
podpořil projekt „Napříč městy 
a generacemi“- Česko - německé 
fórum mládeže, o. s. Zapojil se 
do ROP „Cílený marketing k roz-
voji cestovního ruchu v Kruš-
ných horách“. Členské obce 

propagovaly své turistické cíle 
v regionálních médiích.

SORKH představil své turis-
tické propagační materiály na 
11. Mezinárodní kartografické 
přehlídce TOURMAP. Ve velké 
konkurenci domácích i zahra-
ničních všechny tři vystavované 
materiály zaujaly první tři pozi-
ce na SHORT LIST of Maps and 

Atlases with Tourist Content, 
tedy přehledu toho nejlepšího, 
co bylo na TOURMAP k vidění. 
Turistické materiály SORKH pre-
zentuje pravidelně také na vele-
trhu cestovního ruchu Dresdner 
ReiseMarkt, GO regiontour Brno 
a Holiday World Praha.

SORKH je zakládajícím členem 
Destinační agentury Krušné hory. 

S Destinační agenturou Krušné 
hory úzce spolupracuje na projek-
tech propagace turistických cílů 
Krušných hor. Propagační činnost 
SORKH a spolupráce s Destinační 
agenturou Krušné hory přinesla 
v roce 2013 meziroční navýše-
ní návštěvnosti turistických cílů 
Krušných hor o 20 %, což byl 
největší nárůst v Ústeckém kraji. 
V loňském roce se počet turistů 
v Krušných horách opět navýšil.

V roce 2014 postupně vznikají 
turistická videa všech členských 
obcí SORKH. Představována 
jsou největší turistická lákadla 
a atrakce jednotlivých obcí. Pro-
pagace obcí je rozšířena do celé-
ho Ústeckého kraje prostřednic-
tvím www.usteckatv.cz, videa je 
možné stáhnout či prohlédnout 
na www.yotube.com, na face-
booku Destinační agentury Kruš-
né hory, na webových stránkách 
SORKH a k dispozici jsou jednot-
livým členským obcím svazku.

V letech 2013 a 2014 realizoval 
SORKH projekt podpořený ESF 
OP LZZ „Zodpovědně na trh prá-
ce“ s rozpočtem 5 706 341,00 Kč. 
V rámci projektu bylo v členských 
obcích SORKH vytvořeno 25 no-
vých dotovaných pracovních míst.

V roce 2014 se Svazek obcí 
v regionu Krušných hor stal 

spolupracujícím subjektem pro 
projekt „Vzděláním k úspěchu“, 
který je zaměřen na obyvate-
le mikroregionu Krušných hor. 
Projekt „Vzděláváním k úspě-
chu“ má lidem z Krušnohoří po-
moci překonat problémy, které 
v tomto regionu stojí za vyso-
kou nezaměstnaností a horším 
uplatněním obyvatel na trhu 
práce.

V roce 2011 uzavřel SORKH ak-
tualizovanou Dohodu o vzájem-
né spolupráci a k tomu Smlou-
vu o zřízení kontaktního místa 
s Okresní hospodářskou komo-
rou Most. Spolupráce mezi OHK 
a SORKH funguje od roku 2003.

SORKH podporuje místní pod-
nikání. V roce 2013 se zapojil do 
regionální soutěže „Podnikatel-
ka roku 2013“. Do soutěže bylo 
nominováno pět podnikatelek 
z členských obcí svazku.

SORKH podporuje školství 
v regionu. V roce 2017 pořádal 
pro děti ze základních škol bran-
ný den s vojáky Armády České 
republiky POKOS. Ve stejném 
roce finančně přispěl na projek-
tovou dokumentaci na rozšíření 
kapacity Mateřské školy v Hoře 
Svaté Kateřiny, kterou využívají 
také obce Brandov a Nová Ves 
v Horách. (ema)

Chytré technologie jsou pro města 
zatím příliš drahé
Starostové Svazku obcí v regio-

nu Krušných hor a ředitelé někte-
rých základních škol v regionu 
vyjeli do Bolevce u Plzně, aby si 
ve Smart City Polygonu prohléd-
li chytré technologie využitelné 
i ve městech a školách na Litví-
novsku.

Výjezd do Smart City Polygo-
nu organizoval Svazek obcí v re-
gionu Krušných hor už podruhé. 
Starostové si v areálu mohli pro-
hlédnout nové technologie na ří-
zení infrastruktury ve městech 
i školách. K vidění bylo osvětlení, 
parkoviště, přechody, bezpeč-
nostní systémy, ale i chytré lavič-
ky a nabíječky pro elektromobily. 
Jednotlivé systémy spolu úzce 
komunikují, město je ale nemu-
sí pořizovat naráz. Jednotlivými 
segmenty chytrých technologií je 
možné vybavovat veřejný prostor 
postupně. Vzájemná komunikace 
a jednotné řízení je zaručeno a lze 
k němu další technologie připojo-
vat. K vidění bylo například veřej-
né osvětlení, kterým město nejen 

ušetří energii, ale zbaví se také 
zbytečného světelného smogu. 
Lampy totiž svítí pouze na malou 
část svého výkonu. Reagují ale na 
citlivá čidla v chodnících, která 
včas detekuji chodce a lampu roz-
září před jeho příchodem naplno. 
Tato technologie je vhodná napří-
klad do parků a na cyklostezky, 
kde není nutné svítit naplno celou 
noc. Další technologie rozsvěcela 
červená výstražná světla zabu-
dovaná v přechodech ve chvíli, 
kdy se k němu přiblížil chodec. 
Stejně tak se barevnými světly 
nabízí řídit parkování. Chytré od-
padkové koše hlásí, že potřebují 
vyprázdnit, bezpečnostní systé-
my ohlídají objekty i celé areály. 
V plotech zabudovaná čidla de-
tekují snahu zlodějů plot překo-
nat. Kamery i světla se namíří na 
místo útoku, dokonce může vzlét-
nout dron a začít zloděje snímat. 
Bezpečnostní systémy by ocenili 
i ředitelé škol. Kamerový systém 
je schopný během jediné vteřiny 
rozeznat tvář člověka, který do 

školy nepatří. Není ani studentem 
ani zaměstnancem. Kamery pak 
návštěvníka sledují a upozorní na 
jeho pohyb po škole zaměstnan-
ce. Bezpečnostní systém dokáže 
i spolehlivě odhalit, kdo z žáků 
je v budově přítomen, a kdo ne-
přišel. Rodičům pak rozešle SMS 
zprávy s informací, že jejich dítě 
ten den do školy nedorazilo, pří-
padně odešlo dříve. Velký zájem 
starostů vzbudila chytrá lavič-
ka. Ta se nabíjí sama ze sluneční 
energie. Dokáže nabíjet chytré 
telefony bezdrátově i pomocí USB 
nabíječky, i propojit je pomocí 
wifi s internetem. „Veškerá tech-
nologie, která se městům nabízí, 
zejména pak bezpečnostní prvky 
pro školy, je vynikající. Je to ale 
samozřejmě záležitost financí. 
Zatím si nic podobného nemůže-
me dovolit. Uvítali bychom ale 
případné dotační tituly vhodné 
právě pro smart city technologie,“ 
komentoval prohlídku předseda 
svazku a starosta Nové Vsi v Ho-
rách David Kádner. (ema)



V Brandově vzniklo nové 
informační turistické centrum

Do sítě informačních turistic-
kých center v Krušných horách 
přibylo jedno nové. Turisté ho 
najdou přímo na hranicích s Ně-
meckem v horském Brandově. 
Sloužit má především němec-
kým turistům, kteří se vypraví 
na českou stranu Krušných hor.

Informační turistické cent-
rum zřídila na hranicích obce. 
„Vycházíme vstříc turistům 
z Německa, kteří k nám často 
přichází. Spolupracujeme při 
tom s penzionem Na Čáře, kde 
bude informační turistické cent-
rum umístěno a které také bude 
zajišťovat jeho provoz. Partne-
rem je nám Destinační agentura 
Krušné hory, která při rozjezdu 
činnosti poskytla propagační 
materiály pro turisty,“ uvedl 
starosta obce Jiří Mooz. „Infor-
mační turistická centra v horách 
jsou velkou pomocí pro turisty, 
kteří do hor zavítají. Na hrani-
ce jsme proto dodali materiály 
v německém jazyce, především 

mapu Krušných hor s legendou 
v němčině, turistickou brožuru 
Města Podkrušnohoří, kde se ná-
vštěvníci hor dozvědí, co nabízí 
města pod horami, a brožuru Do 
Krušných hor bez bariér, která je 
určena pro seniory a hendikepo-
vané turisty a navádí je, kde a jak 
mohou aktivně strávit dovolenou 
nebo jen jeden den v Krušných 
horách s ohledem na jejich pohy-
bový hendikep,“ doplnila ředitel-
ka Destinační agentury Krušné 
hory Eva Maříková. V Krušných 
horách a v městech pod horami 
je v současné době 34 informač-
ních turistických center.  (ema)

Bezpečnostní situace roku 2017 v číslech
Podle zprávy Policie ČR do-

šlo v roce 2017 na území okre-
su Most k mírnému nárůstu 
nápadu kriminality. Meziroční 
nárůst nápadu se projevil u vět-
šiny hlavních kategorií krimi-
nality. Jako zajímavý udává po-
licejní zpráva „přesun“ nápadu 
násilné kriminality z Mostecka 
na Litvínovsko. „Zajímavé jsou 
také údaje o nápadu násilných 
trestných činů na teritoriu OOP 
Litvínov Hamr (ta řeší přede-
vším Janov). V roce 2014 zde 
bylo spácháno 74 takových skut-
ků, v roce 2015 52, v roce 2016 
již jen 31 a v roce 2017 došlo 
zlomově k nárůstu o 100 %. Je 
to největší nárůst násilné krimi-
nality u jednotlivých obvodních 
odděleních,“ uvádí dále policejní 
zpráva. Meziroční nárůst nápa-
du se projevil u většiny hlavních 
kategorií kriminality, pokles 
pak u kriminality hospodářské 
a mravnostní. V absolutních čís-

lech i relativně nejvíce narostla 
kriminalita ostatní.

Přibývá stíhaných 
nezletilců

V roce 2017 bylo celkem stí-
háno o 38 osob více oproti před-
chozímu roku. K nárůstu došlo 
v kategorii nezletilých o 46 osob, 
který se nejvíce projevil na linii 
kriminality majetkové a zde pak 
u vloupání, kde bylo stíháno 36 
nezletilých. U násilné kriminali-
ty došlo k nárůstu u loupeží o 5 
a u úmyslného ublížení na zdraví 
o 4 stíhané nezletilce. Menší ná-
růst pak zaznamenala kategorie 
mladistvých a to o 29 osob. Zde 
dominovala kriminalita násilná, 
kde nárůst činí 12 osob, z toho 
nárůst u loupeží představují 3 
u úmyslného ublížení na zdraví 
4 osoby z řad stíhaných mladis-
tvých. Dále se projevil nárůst 
u kriminality majetkové, u obou 

těchto hlavních kategorií pak 
shodně celkem o 8 osob.

Co se týká skutků spáchaných 
pod vlivem alkoholu a jiných ná-
vykových látek, byl v souhrnu 
v roce 2017 zaznamenán nárůst 
o 31. Z toho došlo k poklesu o 21 
u skutků spáchaných pod vlivem 
alkoholu, a naopak byl zazname-
nán nárůst o 52 u skutků spácha-
ných pod vlivem jiných látek

Mravnostní kriminalita 
je na dlouhodobém 

standardu

Celkem bylo v roce 2017 re-
gistrováno 20 skutků, což před-
stavuje meziroční pokles o 1 
případ. „Obdobně jako u loupeží 
se kriminalisté často museli za-
bývat případy, u kterých nakonec 
zjistili, že poškozená si celou věc 
vymyslela nebo se jednalo jen 
o přestupek. I zde tak platí, že 
došlo ke značnému mrhání sila-

mi a prostředky na úkor jiných 
policejních činností. Motivem 
takového jednání oznamovate-
lů obvykle bývá pomsta, obava 
z provalení nevěry, často spoje-
ná s nechtěnou graviditou nebo 
nezaplacení za sexuální služby. 
Skutky, které si poškození vymy-
sleli, tvořily v roce 2017 přibližně 
25 % všech prověřovaných přípa-
dů mravnostní kriminality,“ uvá-
dí policejní zpráva.

Přibývá dopravních 
nehod

V roce 2017 došlo na pozem-
ních komunikacích okresu Most 
k 1 202 dopravním nehodám, což 
představuje meziroční nárůst 
o 63. Byly při nich usmrceny 4 
osoby a stejný počet osob byl 
zraněn těžce, lehce zraněno bylo 
172 osob. Hmotná škoda určená 
dopravním inspektorátem činí 
43 946 tis. Kč.  (ema)

Nadace Unipetrol vyhlásila druhý ročník stipendijního 
programu pro studenty středních a vysokých škol
Nadace Unipetrol zahájila dru-

hý ročník stipendijního progra-
mu na podporu studentů střed-
ních a vysokých škol technických 
a přírodovědných oborů. Žádost 
o udělení stipendia pro školní 
rok 2018/2019 lze podat nejpoz-
ději do 15. července.

Stipendijní program tvoří jed-
nu z hlavních činností Nadace 
Unipetrol. Vloni nadace rozdě-
lila stipendia pro středoškol-
ské a vysokoškolské studenty 
v celkové hodnotě 1,5 milionu 
korun. „V červnu ukončí školní 
rok našich 40 prvních stipen-
distů. V loňském roce, kdy jsme 
stipendijní program zahájili, 
jsme obdrželi téměř 100 žádos-
tí, letos očekáváme zájem vyšší. 
O podporu mohou žádat studenti 
z celé České republiky a opakova-
ně i stávající stipendisté, kterým 
lze stipendium v případě splně-
ní všech podmínek prodloužit,“ 
komentuje Tomáš Herink, člen 

správní rady Nadace Unipetrol. 
„Důležitým kritériem pro uděle-
ní stipendia je kromě studijních 

výsledků a finanční situace ro-
diny také aktivita, angažovanost 
a mimoškolní studijní aktivity 

studentů,“ říká Julie Růžičková, 
ředitelka Nadace Unipetrol, a do-
dává: „Stipendijní program pod-
poruje i školy v jejich úsilí udržet 
talentované a schopné studenty. 
Pokud student získá potřebnou 
finanční podporu, dá přednost 
pokračování ve studiu před před-
časným vstupem na pracovní 
trh.“ Základními podmínkami 
pro získání finanční podpory je 
studijní průměr do 1,5 pro stu-
denty středních škol a do 2,0 
pro vysokoškoláky a prokázání 
limitovaného finančního zázemí, 
které neumožňuje žadateli reali-
zovat vzdělávací aktivity vedoucí 
ke studijnímu rozvoji nad rámec 
studia. Přihlášky do stipendijní-
ho programu lze zasílat prostřed-
nictvím webového formuláře na 
webu nadace www.nadaceunipe-
trol.cz, a to do 15. července 2018. 
Vyhlášení stipendijního progra-
mu Nadace Unipetrol proběhne 
v září 2018.  (nov)

Ochránci přírody uklízeli hory
Základní organizace Českého 

svazu ochránců přírody 39/02 
Klíny ve spolupráci s obcí Nová 
Ves v Horách pořádala osla-
vu Dne země spojenou s akcí 
Ukliďme svět, Ukliďme Česko. 
Akce se účastnili žáci a učitelé 
MŠ a ZŠ Hora Svaté Kateřiny. 
Spolu uklidili 3 černé skládky, 
louky v lokalitě NATURA 2000 

a okolí silnice Mníšek-Nová 
Ves v Horách. Další skupiny 
uklízely obec Nová Ves v Ho-
rách. „Celkem jsme nasbírali 
cca 1 000 kg odpadu, ze které-
ho jsme vytřídili 90 kg plastu 
a hliníku,“ informoval předseda 
organizace Petr Klouček. Akci 
podpořily Ústecký kraj a obec 
Nová Ves v Horách. (ema)

Jízdní kola do hor vyvezou zelené autobusy
Už od konce dubna zajišťují 

rozšířenou přepravu jízdních kol 
i linky Dopravy Ústeckého kraje, 
které směřují do horských oblas-
tí. Doplní tak cyklistickou nabíd-
ku linek, které v nižších polohách 
začaly kola vozit už od Velikonoc.

„Rozšířenou přepravu jízdních 
kol od posledního dubnového ví-
kendu nabídne DÚK celkem na 36 
autobusových linkách ‚zelených‘ 
autobusů. Buď formou cyklo-
vleku s kapacitou 25 kol nebo ná-
stavby na šest kol,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy 
Jaroslav Komínek. Přeprava kol 
ve zbývajících 129 autobusových 
linkách DÚK je taktéž možná, 
podmínkou je ale volné místo 
ve voze. Dopravu cyklistů nabízí 
DÚK také ve všech svých rych-
lících, spěšných a osobních vla-
cích, které mají v jízdním řádu 

uvedeno, že přepravují kola – 
tedy ve většině krajských vlaků.

K nejoblíbenějším cyklistic-
kým linkám patří autobusy 484 
z Teplic na Komáří vížku, 433 
z Děčína na Sněžník, 493 z Tep-
lic na Moldavu, 600 z Kadaně 
a Klášterce na Měděnec a do Vej-

prt, 452 z Ústí do Tisé a Mukařo-
va nebo 523 z Litvínova do Klínů 
a Českého Jiřetína. Kompletní 
jízdní řády a mapu linek s roz-
šířenou přepravou jízdních kol 
v roce 2018 naleznete na webo-
vých stránkách www.dopravauk.
cz. Cena přepravy jízdních kol 

zůstává stejná jako loni – jed-
norázová jízdenka stojí 20 Kč 
a platí na území Ústeckého kraje 
a platí i ve vlacích ČD. Rozšíře-
ná přeprava jízdních kol bude 
v provozu v horských oblastech 
do 30. září a v nížinách až do 
28. října.  (nov)

V  S OBOT U  2 3 .  6 .  2 0 1 8
V Á S  SRD EČ N Ě  Z V EME

NA  

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



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRANDOV POŘÁDÁ SILOVÝ 
VÍCEBOJ JEDNOTLIVCŮ V DISCIPLÍNÁCH T.F.A. 

12.5.2018 
PENZION NA ČÁŘE 

BRANDOV 
 

PREZENTACE: 8:30-9:00 
SEZNÁMENÍ S TRATÍ: 9:15-9:45 

ZAČÁTEK ZÁVODU: 10:00 
 

STARTOVNÉ: 150,-/VČETNĚ 
OBČERSTVENÍ 

(registrace) 
MOOZ.J@SEZNAM.CZ

(informace) 
773 223 338, 723 886 406

Železný hasič-Do této kategorie se mohou přihlásit soutěžící působící u HZS nebo SDH. 
Účastnící mladší 18 let musí předložit písemný souhlas rodičů. 

Počet účastníků je omezen na 50 startujících. 
Uzávěrka přihlášek je do 4.5.2018.


