Krátce z obcí SORKH
Hlasujte pro zámek
Litvínovský zámek Valdštejnů soutěží o nejlepší proměnu
ročníku

2018/2019.

Podpořit

ho svým hlasem můžete v odkazu http://cestamipromen.cz/
hlasovani. Zámek má číslo 102.
Aktuálně je zámek na 5. místě z celkových 121 přihlášených
proměn! Hlasovat můžete i na FB
stránkách města Litvínova.

Ve hře je trasa ropovodu
mimo zastavěná území
obcí

KRUŠNOVINY
listopad

2018

V Litvínově se konala už třetí

KALENDÁRIUM

schůzka pracovní skupiny, která
řeší trasu ropovodu přes Litvínov
do německého Spergau. Tentokrát se nejvíce diskutovalo o variantě trasy, která by zcela míjela Klíny a v Litvínově by vedla
mimo zastavěné území. Přiklání
se k ní i Horní Jiřetín. Pracovní
skupina vznikla proto, aby našla
optimální trasu koridoru ropovodu, který byl původně navržen
tak, že kopíroval etylenovod. Pro
Litvínov to byla varianta nepřijatelná, pro Klíny, kde procházela středem obce, také nepřijatelná. Členové pracovní skupiny,
ve které jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Krajský
úřad Ústeckého kraje, MERO ČR,
a. s., dotčené obce Litvínov, Klíny
a SORKH, na posledním jednání
nejvíce diskutovali o trase zelené, kterou navrhlo MERO ČR. Ta
se liší od původní navržené trasy
a je k obcím mnohem šetrnější.
Z diskuze vyplynulo, že pro ministerstvo průmyslu je zelená trasa
za určitých podmínek schůdná,
přestože jsou na ní problematická místa. Část totiž zasahuje do
dobývacího prostoru hnědého
uhlí. Ministerstvo ale připouští,
že by při dodržení předem definovaných podmínek ropovod navrženým územím vést mohl a řešením tohoto problému se bude
zabývat ve spolupráci se společností MERO ČR mimo pracovní
skupinu. „Pro město Litvínov je
zelená trasa přijatelná, přestože
by procházela dvěma rozvojovými zónami a dvěma koridory, což
z pohledu vedení města není problém,“ doplnila Kamila Bláhová.
Zelenou trasu preferuje Svazek
obcí regionu Krušných hor, především obce Horní Jiřetín a Nová
Ves v Horách. „Pracovní skupina
došla k závěru, že zelená trasa je
dobrým základem pro další rozhodování, přičemž k finálnímu
potvrzení dojde až po projednání takového postupu v zastupitelstvech obcí s tím, že MERO
ČR a MPO se budou v mezidobí
mimo pracovní skupinu zabývat
vyřešením případně zasaženého
dobývacího prostoru,“ uzavřela
Kamila Bláhová. Další jednání
pracovní skupiny je naplánováno na přelomu roku 2018/2019.

Krušnohorský automobilový okruh dostal nové značení
Svazek obcí v regionu Krušných hor obnovil značení Krušnohorského
automobilového
okruhu. Turisty po Krušných
horách na silnicích provází třicet osm nových směrových tabulí. Renovace směrových tabulí Krušnohorského autookruhu
je součástí projektu Poznávejte
Krušné hory, na který získal Svazek obcí v regionu Krušných hor
dotaci z Fondu Ústeckého kraje.
„Krušnohorský autookruh je jeden ze způsobů, jak představit
Krušné hory turistům a zavést je
na zajímavá místa našeho regionu. Vychází vstříc těm turistům,

kteří při cestách za přírodními
a kulturními památkami využívají osobní automobil. Po Krušnohorském autookruhu provází
turisty brožura, kterou vydal
Svazek obcí v regionu Krušných
hor a která je k dispozici v informačních turistických centrech,“
uvedl předseda SORKH David
Kádner. Krušnohorský automobilový okruhu je dlouhý 92 km.
Putování začíná v podhorském

městě Litvínov, vede na vrcholky
Krušných hor a upozorňuje na
zajímavosti historické i přírodní,
končí opět v Litvínově. Vzhledem
k tomu, že trasa tvoří uzavřený
okruh, lze cestu začít v libovolném úseku. Značky jsou umístěny po celé trase okruhu. Vyznačená automobilová trasa provází
turisty městečky a vesničkami,
které spojuje obdobná minulost
- těžba nerostného bohatství, ať
už stříbra, měděných a železných
rud nebo později uhlí. V rámci
projektu Poznávejte Krušné hory
připravuje Svazek obcí v regionu
Krušných hor také sadu výletů

pro žáky základních škol. „Učiteli
stačí, aby pro svou třídu vybral
jedno ze čtyř témat. Svazek obcí
v regionu Krušných hor doručí
plán výletu, cíle a školní pracovní
listy, na kterých si děti vyzkouší, co nového se během výletu
o Krušných horách dozvěděly.
Učiteli pak stačí, když si objedná
autobus. To samozřejmě pro školy můžeme zajistit také, ale školy
většinou mají svého osvědčeného
dopravce. K výletu si může škola
přiobjednat i zkušeného průvodce. Na projektu spolupracujeme
s firmou Offroad safari, jejíž
průvodci mají Krušné hory v malíčku,“ doplnil předseda SORKH.
Výlety si školy budou moci objednat už od ledna příštího roku.
Vybírat budou z témat Průmysl
Krušných hor, Historie Krušných
hor, Flora a fauna Krušných hor
a Cesta vody v Krušných horách.

 9. 11. 2018 Litvínov
Koncert skupiny HARLEJ (Attic
club Litvínov) od 20:00 hod.
 10. 11. 2018 Litvínov
Koncert pro opuštěná a týraná
zvířata (Ponorka Litvínov) od
21:00 hod.
 11. 11. 2018 Horní Jiřetín
Pohádka o pejskovi a kočičce
(Kulturní dům Horní jiřetín) od
15:00 hod.
 11. 11. 2018 Nová Ves v Horách
Svatomartinské čaje se starostou
od 16:00 hod.
 14. 11. 2018 Litvínov
Koncert Lucie Bílé (Citadela Litvínov) od 19:00 hod.
 14. 11. 2018 Lom
Pietní akt (Městský hřbitov Lom)
od 16:00 hod.
 16.–18. 11. 2018 Litvínov
Litvínovský outdoorový festival
2018 (Citadela Litvínov)
 24. 11. 2018 Litvínov
koncert Martina Chodúra (Citadela Litvínov) od 19:00 hod.
 26. 11. 2018 Litvínov
Rozsvěcení vánočního stromu od
17:00 hod.
 27. 11. 2018 Litvínov
Vánoce po celý rok (zámek Valdštějnů) od 17:00 hod.
 30. 11. 2018 Horní Jiřetín
Carpatia kastle deviant - dvojkoncert (Kulturní dům Horní jiřetín)
od 20:00 hod.
 30. 11. 2018 Meziboří
Rozsvěcení vánočního stromu
adventní odpoledne
 1. 12. 2018 Mariánské Radčice
Mariánské Vánoce (areál kostela
Panny Marie Bolestné) od 12:00
hod.
 1. 12. 2018 Brandov
Adventní rozsvícení vánočního
stromu od 16:30 hod.
 2. 12. 2018 Litvínov
Vánoční tradice (Zámek Valdštějnu) od 10:00 hod.
 2. 12. 2018 Nová Ves v Horách
Rozsvěcení vánočního stromu
 2. 12. 2018 Mariánské Radčice
Mikulášská besídka (Kulturní
dům) od 16:00 hod.
 2. 12. 2018 Lom
Rozsvěcení vánočního stromu
(náměstí Republiky, Lom) od
16:30 hod.
 6. 12. 2018 Meziboří
Lampiónový průvod městem za
Ježíškem.
 7. 12. 2018 Meziboří
Divadelní představení Mrazík
(kulturní zařízení Meziboří)
 8. 12. 2018 Brandov
Mikulášská nadílka pro děti od
15:00 hod.
 9. 12. 2018 Louka u Litvínova
Rozsvěcení vánočního stromu
(koncert kaple sv. A. Paduánského)
 9. 12. 2018 Louka u Litvínova
Vánoční jarmark (kulturní dům)
 9. 12. 2018 Mariánské Radčice
Vánoční dílnička pro děti (kulturní
dům)
 15. 12. 2018 Brandov
Vánoční tvoření od 14:00 hod.
 15. 12. 2018 Mariánské Radčice
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
pro děti a dospělé
 16. 12. 2018 Lom
Adventní setkání (lomský kostel)
od 16:00 hod.

Jiří Mooz

Pavel Veselý

Jindřich Zetek

Vladimír Buřt

Zdeňka Němečková

Obce SORKH ve volebním období 2018 - 2022
Do čela obcí Svazku obcí v regionu Krušných hor byli pro volební období
2018 – 2022 zvoleni tři noví starostové. Osm zastupitelstev povede stejný starosta, jako v minulém volebním období.

Jaké jsou priority
pro nadcházející čtyři roky?
BRANDOV
 Jiří Mooz
Zastupitelstvo obce Brandov je v novém volebním období připraveno investovat do realizací jednotlivých akcí tak,
aby bylo dodrženo hospodaření s vyrovnanými rozpočty. I nadále budeme
vyhledávat vhodné dotační programy
pro postupné zlepšování služeb a životní úrovně obyvatelům v obci. Naší
prioritou je podpora výstavby komunitního domu pro seniory, investice do
rekonstrukce veřejného osvětlení v celé
obci, rozšíření místní komunikace po
ukončení výstavby devatenácti rodinných domů a postupné využití celého
objektu bývalé budovy školy pro účely
kulturního vyžití a dalších služeb našim
občanům a návštěvníkům obce. Taktéž
budeme pokračovat v konání pravidelných kulturních a sportovních akcí, při
kterých se setkáváme s většinou našich
obyvatel.

ČESKÝ JIŘETÍN
 Ing. Pavel Veselý
V naší obci byla dlouhodobě zanedbávána veškerá údržba. Chceme se
proto na služby pro obec soustředit, ať
už je to úklid, řešení odpadů, údržba
komunikací či veřejné zeleně. Starosta,
místostarosta a zastupitelé budou pro
obec pracovat bez nároku na odměnu.
Ušetřené peníze investujeme do obnovy
obce, rozvojových projektů a do společenských akcí pro naše obyvatele. Pro
větší investiční akce budeme intenzivně
vyhledávat vhodné dotační tituly a usilovat o získání sponzorských darů.

HORA SVATÉ KATEŘINY
 Mgr. Ing. Jindřich Zetek
V Hoře Svaté Kateřiny bydlím osmý
rok. Je to zajímavé městečko s bohatou
historií v krásné přírodě, která mi učarovala. Bohužel se mi zdá, že ztratilo dynamiku. Zastavil se tu čas. Kandidoval
jsem s programem, který by mohl posunout Horu Svaté Kateřiny do třetího tisíciletí a učinit z ní přívětivé město. Pro
občany i turisty. Město čisté, bezpečné,
s efektivní správou majetku, otevřené
novým nápadům. Město, kde se fajn žije
i odpočívá. Asi to není program jen na
jedno volební období, ale věřím, že se
i za čtyři roky dá udělat hodně práce.
A já se na ni docela těším.

HORNÍ JIŘETÍN
 Ing. Vladimír Buřt

Kamila Bláhová

Kateřina Schwarzová

V novém volebním období budeme
pokračovat v nastartovaných projektech. Především musíme vyřešit sucho.
Soustředíme se na ochranu podzemních
zásob vody a pozornost věnujeme také
povrchové vodě, řadě rybníků a nádrží
na katastru Horního Jiřetína. Dokon-

Roman Dub

čit chceme cyklostezku od litvínovského nádraží na Jezeří. V současné době
máme vykoupené pozemky a zadali
jsme dokumentaci pro stavební povolení a realizaci. Pokračovat chceme v přípravě a realizaci komunitního domu pro
seniory. Pro rozvoj obce je určeno osmnáct pozemků pro výstavbu rodinných
domů. Pokračovat chceme také v ekologických projektech, jako je například
naše kotlíková dotace na výměnu kotlů.

KLÍNY
 Mgr. Zdeňka Němečková
Musíme hlavně dokončit řešení ropovodu, jehož trasa přes Klíny by obec
zcela ochromila. Zaměříme se na projekty na rozvoj obce, na které budeme
usilovat o získání dotace. Velmi důležité
pro život v obci je vyřešení nedostatku
vody, který se projevil během letošního
suchého léta. Proto plánujeme nejprve
jeden vrt pod současným prameništěm.
Podle předběžných průzkumů má vydatnost, která by mohla zajistit vodu pro
celou obc. Nicméně se chceme pojistit,
a hledáme proto ještě další alternativy.
V plánu máme rovněž rekonstrukci veřejného osvětlení.

LITVÍNOV
 Mgr. Kamila Bláhová
Mezi priority v tomto volebním období bude patřit dokončení připravovaných strategických investičních
akcí, tj. výstavba nové plavecké haly,
výstavba nového mostu přes ulici PKH,
dokončení investiční přípravy realizace nové smuteční síně na městském
hřbitově, výstavba nového dopravního terminálu. Dalšími prioritami
jsou mimo jiné modernizace a bezbariérovost škol, modernizace dětských
i školních hřišť, realizace architektonické soutěže na revitalizaci Pilařského rybníka a okolí, oživení centra města, příprava architektonické soutěže
na zadní část náměstí Míru a Kostelní
ulice, řešení parkování především na
Osadě a u Koldomu, příprava moder-

Jaroslav Sikora

nizace zimního stadionu Ivana Hlinky, demolice vybydlených panelových
domů v Janově, vybudování nového
skateparku a zázemí volejbalových
kurtů. Koaliční partneři odmítají vybudování ropovodu v zastavěném území města a budou též prověřovat možnost vymístění etylénovodu. Rovněž
se shodli na tom, že Litvínov zůstane
městem bez hazardu.

LOM
 Bc. Kateřina Schwarzová
Úplně nejdůležitější je sestavit rozpočet tak, aby sloužil občanům našeho
města. Veliká priorita je dokončit veřejnou zakázku na veřejné osvětlení. Je až
40 let staré a chceme ho kompletně zrekonstruovat v celém městě, což považuji za velmi důležité. Chtěli bychom, aby
byla škola zateplená. Žádáme o dotaci na
tuto investici a věřím, že uspějeme. Pro
seniory zřizujeme úplnou novinku, a to
senior taxi. Věnovat se budeme i volnočasovým aktivitám mládeže. Ve škole
chceme rozšířit počet kroužků, aby měly
děti možnost trávit volný čas smysluplně. Budeme podporovat mladé hasiče
a mladé fotbalisty v našem městě. Je
toho hodně, na co se musíme soustředit.

LOUKA U LITVÍNOVA
 Roman Dub
První úkol, který na novém zastupitelstvu leží, je sestavení rozpočtu pro
příští rok. Dále chceme dokončit projekt zasíťování pozemků pro výstavbu
rodinných domů a zahájit jejich prodej.
Připravujeme rekonstrukci místních komunikací. V plánu je také nové veřejné
osvětlení v celé obci.

MARIÁNSKÉ RADČICE
 Jaroslav Sikora
Chceme pokračovat v projektech,
které jsme už začali v minulém volebním období. Především je to výstavba
rekreačně sportovního areálu u nového
koupaliště, kde už jsou dokončeny teni-

Petr Červenka

sové kurty a plánujeme ještě přistavět
multifunkční hřiště. Opravit chceme
také požární nádrž a opěrné zdi potoka.
Samozřejmostí jsou služby pro občany
obce a údržba obecního majetku.

MEZIBOŘÍ
 Petr Červenka
Výkladní skříní města je jeho čistota. Díky skvělé práci Policie ČR
a Městské policie Litvínov se můžeme
holedbat také nejnižší kriminalitou.
Během posledních let město investovalo do několika významných projektů, ale také do pravidelné údržby
a opravy svého majetku. Za poslední
roky město hospodařilo s přebytkem
a žádná krajská kontrola nezjistila
nikdy pochybení v hospodaření města. Celkově můžeme konstatovat, že
město je v dobré finanční kondici.
Pokračovat bude město v investičních
akcích, dokončí se chodník do Litvínova, odbor výstavby majetku a životního prostředí se soustředí na budování
parkovišť, na rekonstrukce chodníků
a komunikací a samozřejmě na sportovní areály a základní školu. Prioritou pro příští roky v Meziboří zůstává podpora mládežnických aktivit,
základní školy, sportu a aktivit Klubu
seniorů Meziboří.

NOVÁ VES V HORÁCH
 David Kádner
Budeme pokračovat v tom, co jsme
v minulém volebním období nastartovali. Hlavní prioritou pro nás je voda.
Máme stále mnoho domácností, které
berou vodu ze studní. Od září jsou ale
studny suché. Připravujeme proto dotační titul pro všechny, kdo si chtějí vybudovat vlastní hloubkový vrt na vodu.
S některými domácnostmi řešíme také
připojení na rozvod vody SVS. Plánujeme také rekonstrukci komunikací tam,
kde už byla dokončena výstavba a do
komunikací se nebude dál zasahovat.
Ostatní komunikace zatím pouze opravíme.

David Kádner

V Ústeckém kraji přibývají Eurozámky
V Ústeckém kraji už bylo
nainstalováno 52 Eurozámků
v rámci mezinárodního projektu
Euroklíč. Projekt Euroklíč, který vznikl v Německu, realizuje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za finanční
podpory Ústeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Tento projekt pomáhá lidem se
sníženou schopností pohybu ve

vyspělých evropských zemích.
Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností
pohybu a rodičům dětí do tří
let rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních
zařízení, jako jsou například
výtahy, svislé a schodišťové
plošiny apod. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je

již osazeno přes 1000 míst - na
úřadech, nádražích, čerpacích
stanicích, v obchodních centrech. Eurozámek je například
také na mosteckém železničním nádraží. Kdo může Euroklíč
získat? Zdarma jej může získat
každý držitel průkazu TP, ZTP
a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Par-

kinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní
kolitidou) a močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či
ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno,
že patří do některé z cílových
skupin.

Sousedé ze zahraničí poznávali Krušné hory
V rámci projektu Poznávejte
Krušné hory Svazku obcí v regionu Krušných hor, který byl podpořen Fondem Ústeckého kraje,
se uskutečnily dva poznávací
zájezdy. Nejprve se obyvatelé německé Saydy podívali na českou
stranu Krušných hor. „Z německé
strany se na zájezd přihlásilo 42
účastníků, které doprovázely tři
osoby z české strany. Prohlídka
města Teplice začala přibližně
hodinovou návštěvou botanické zahrady. Z botanické zahrady
se výprava vydala na procházku
lázeňskou čtvrtí Šanov, kde si
účastníci prohlédli nejznámější lázeňské domy. Cesta městem vedla, kromě jiného, kolem

památníku německého básníka
Johana Gottfrieda Seumeho, který v Teplicích po dlouhé nemoci zemřel roku 1810. Výprava se
zastavila také u kaple, na které
jsou umístěny pamětní tabule se
jmény zde pohřbených důstojníků
spojených armád Rakouska, Pruska a Ruska, které v roce 1813 v bitvě u Chlumce porazily armádu
francouzského císaře Napoleona.
Po obědě v restauraci s rodinným
pivovarem Monopol byli účastníci zájezdu turistickým vláčkem
Humbolt odvezeni nad město
k hradu Doubravka, odkud měli
město a jeho okolí jako na dlani.
Po návratu od hradu se účastníci
vydali procházkou k dalším lázeň-

ským domům a k pravřídlu léčivé
vody, která z města Teplice udělala lázeňské město,“ vylíčil průběh
poznávacího zájezdu jeho vedoucí Ján Vojtek z Meziboří. O týden
později vyjeli obyvatelé měst
a obcí Svazku obcí v regionu
Krušných hor do německého pohraničí. „Naše cesta nejprve vedla do venkovní galerie dřevěných
soch a skulptur v Blockhausenu,
kde se výletníci téměř dvě hodiny
kochali pohledem na vystavované
exponáty, které na pravidelných
sympóziích zhotovili výtvarníci

z různých částí světa. Kromě jiného zhlédli nejdelší stůl světa
o délce 52 m zhotovený z jednoho
kmene stromu. Po obědě se zájezd
přesunul do města Olbernhau, kde
byla do programu zařazena návštěva muzea - kovárny na zpracování mědi Saigerhütte s vodním hamrem. Po prohlídce muzea
měli účastníci dvě hodiny volna
na prohlídku města Olbernhau
s předvánočním tržištěm. Zájezd
pokračoval kolem česko-německé
hranice do obce Deutscheinsiedel,“ popsal program druhého zájezdu Ján Vojtek. Poznávacích výletů na obě strany Krušných hor
se zúčastnilo více než osmdesát
turistů všech věkových kategorií.

Lomáci prokázali, že jsou kreativní
Základ nové tradici položili začátkem listopadu v Lomu. V sobotu 3. listopadu bylo v sále Kulturního domu v Lomu příjemně
rušno. Konala se zde výstava
prací místních umělců. K vidění tu byly výrobky od keramiky,
šití, pletení, pomůcky pro maminky, domácí přírodní mýdla,

malby krajinek i mandal, malba
na kámen, vánoční věnce, velikonoční vajíčka, šperky, cukrovinky z perníku, sochaření ze dřeva i s ukázkou řezbáře při práci
a také nádherné ukázky výrobků
vitrážovou technikou po výrobky
z proutí. Výstavu plánují v Lomu
každoročně opakovat.

V Chytrých hlavách uspěly
i školy Litvínovska
Z pěti nabídek upravených do
podoby e-shopu vybíraly letos
školy na Mostecku a Litvínovsku
v rámci 9. ročníku grantového
programu Chytré hlavy pro Sever Vršanské uhelné. Tři nabídky už jsou „vyprodány“ a dvacet
šest objednávek vyřízeno. Za
uplynulých osm let podpořila
společnost projekty 14 milióny
korun, letos tuto částku navýšila o další tři milióny korun.
V základních a středních ško-

lách v regionu se díky Chytrým
hlavám studenti a žáci učí ve 40
nových učebnách. Devět učeben
přibyde z letošního grantu. Podporu na realizaci získalo sedm
základních a dvě střední školy.
Poprvé v grantu uspěla základní
škola v Hamru, kde chtějí modernizovat přírodovědnou učebnu. Chytré hlavy pro Sever podpoří také Základní školu v Hoře
Svaté Kateřiny a mezibořskou
základní školu.

Lomští senioři jsou druzí
nejaktivnější v Ústeckém kraji
Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa na
Zahradě Čech byli oceněni výherci dalšího ročníku Senior Art
a Nejaktivnějšího klubu seniorů.
Ceny předával hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá. Soutěž každoročně
vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů.

Letošní pátý ročník byl stejně
jako v loňském roce věnován literárně nadaným seniorům, kteří měli možnost zasílat svá díla
v kategorii próza nebo poezie na
téma Vznik Československa aneb
100 let lásky k národu. Titul Nejaktivnější klub seniorů putoval
do Jirkova. Stříbrnou medaili
a druhou pozici získal Klub seniorů Lom.

Měření škodlivin v ovzduší
po požáru na Celiu

Více jak čtyřicet let čekal vzkaz na objevení
Nebezpečně nakloněnou měděnou báň s korouhvičkou z roku
1884 sundali hasiči u budovy bývalého okresního soudu v Hoře
Svaté Kateřiny a čekalo je překvapení. Ve věžičce se skrýval kovový
dutý válec. Původní myšlenka na
zprávy z období Rakousko-Uherska vzala za své, když zaměstnanci Oblastního muzea v Mostě
ve válci našli zprávu z roku 1977.
Jednalo se o dva výtisky Katolických novin. V nich bylo čestné
uznání z ledna 1977 od Okresního
výboru Československé strany lidové v Mostě manželům Hylenovým za jejich obětavou a příkladnou práci na opravách kulturních
památek. Pak historik Jiří Šlajsna
rozbalil a přečetl dopis s názvem
Na paměť budoucím!, v němž nad
obrázkem rudé hvězdy tehdejší
kronikářka Madla Matějíčková
vylíčila opravu věžičky. Odborně

ošetřený nález s další zprávou
se na střechu bývalého okresního soudu vrátí. Poškozenou báň
opravil v roce 1977 Ladislav Hy-

lena z Hory Svaté Kateřiny pod
patronací družstva MNV v Bečově u Mostu. Podle kronikářky
materiály uložené do koncové

koule větrné vlaječky při opravě
v roce 1949 zničil déšť a v původní schránce se měl zachovat jen
zápis tajemníka MNV.

Požár na skládce Celio ve
středu 19. září 2018 řešil také
Ústecký kraj, který nechal
v souvislosti s požárem provést
měření kvality ovzduší v lokalitě Litvínov a Most. Požadavek
na měření kvality ovzduší vznesl také krizový štáb města Litvínova. V období 19. – 26. 9. 2018
byly provedeny odběry vzorků

ovzduší ve vybraných lokalitách
města Litvínov a města Most.
V laboratořích Zdravotního
ústavu byly provedeny analýzy
odebraných vzorků. Z analýzy
vyplývá, že hodnoty znečišťujících látek v zájmových lokalitách ve sledovaném období
nepřekračovaly ani krátkodobé
imisní limity.

Na úřad v Nové Vsi v Horách
zcela bez bariér
Senioři, maminky s kočárky
i lidé s omezenou možností pohybu mohou nově přivolat úředníky novoveského úřadu k sobě
před místní radnici. U dveří byl
naistalován videotelefon, jehož prostřednictvím se občané
s úředníky snadno spojí. Pokud
nemohou vyjít schody a přijít
do kanceláře, nahlásí jen úředníkům důvod své návštěvy a ti
za nimi přijdou až před vchod.
Stejným způsobem mohou lidé

komunikovat i s místní knihovnou. „Chtěli jsme tímto způsobem přiblížit úřad i knihovnu
lidem. Samozřejmě za lidmi
přijedeme v případě nutnosti
i domů, stejně tak jim i dovezeme
knihy z knihovny, ale senioři si
rádi vyjdou na procházku, jen na
schody k nám na úřad si už často netroufají. Nově si vše vyřídí
sami s úředníky prostřednictvím
videotelefonu,“ vysvětli starosta
David Kádner.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
26. listopadu, nám. Míru, 17.00 hodin
Letos vánoční strom tradičně rozsvítí
obří loutka, tentokrát anděla.
Chybět nebudou ani čerti na koních.

PŘEHLÍDKA NÁPADŮ A ŘEMESEL

VÁNOCE PO CELÝ ROK

27. listopadu, 17 hod., zámek Valdštejnů v Litvínově.
Nové tradiční, netradiční i vtipné vánoční ozdoby.
Město Lom

pozvánka na

PIETNÍ AKT

72 let od důlní katastrofy na Dole Kohinoor I. /1946 - 2017/

14.11.2018 od 16.00 hod.
hohohod hod

VZPOMÍNKOVÝ AKT PROBĚHNE NA MĚSTSKÉM
HŘBITOVĚ V LOMU U POMNÍKU OBĚTÍ DŮLNÍ
KATASTROFY NA DOLE KOHINOOR I.

POŘÁDÁ MĚSTO LOM
SPOLEK SEVEROČESKÝCH HAVÍŘŮ
A UHELNÉ SPOLEČNOSTI

Obecní úřad v Brandově zve obyvatele, rekreanty a další hosty
na společné

s poslechem vánočních koled,
ochutnávkou svařáčku a grilovaných klobás,

dne

před budovou obecního úřadu

Pro zúčastněné bude připraven obecním úřadem malý dárek.

Autobusová doprava – autobus č.13
Z Loučné do Lomu
Loučná .........…..15:50 hod.
Lom, H.Lom… 15:51 hod.

Děti mohou u stromečku napsat svá přání Ježíškovi.
z Lomu do Loučné
Lom, náměstí ……….18:05 hod.

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.

Těšíme se na naše tradiční Vánoční setkání

