
Krátce z obcí SORKH

V Litvínově by mohlo 
být nové muzeum

Muzeum hornických tradic 
Krušných hor nebo valdštejnské 
manufaktury by mohlo být v Lit-
vínově v prostorách Radničního 
sklípku. Objekt je už delší dobu 
nevyužívaný a Litvínov ho nabízí 
k prodeji. Zatím ale město nena-
šlo zájemce, který by za historic-
kou budovu zaplatil částku, která 
by byla pro město přijatelná. No-
vým záměrem je předat budovu 
za korunu Ústeckému kraji, který 
by tu zřídil pobočku Oblastního 
muzea Most. První jednání mezi 
městem a Ústeckým krajem pro-
běhla v červenci letošního roku. 
Záměr nabídnout muzeum Ústec-
kému kraji schválili litvínovští 
zastupitelé. Objekt už si prohlédli 
zástupci kraje i ředitel mostecké-
ho muzea a myšlence na převod 
majetku z města na Ústecký kraj 
se nebrání. Historická budova 
Radničního sklípku by tak v bu-
doucnosti mohla dál sloužit ve-
řejně prospěšnému účelu.

V Meziboří rekonstruují 
náměstí

Práce na rekonstrukci náměstí 
8. května jsou v plném proudu. 
V současné době je prostor před 
mezibořskou radnicí plný těžké 
pracovní techniky. Už koncem 
listopadu ale bude nové náměs-
tí dokončené. Konkrétní termín 
dokončení je závislý na počasí. 
Nové náměstí není jen o změně 
povrchu a toho, co je patrné na 
první pohled. K investici města 
se přidala Severočeská vodáren-
ská společnost, která v oblasti 
náměstí rekonstruuje dožité úse-
ky vodovodu a kanalizace. „Stav-
ba se tím sice částečně oproti pů-
vodnímu harmonogramu pozdrží, 
ale do budoucna nebude nutné 
nový povrch kvůli rozvodům vody 
a kanalizace narušovat. Pokud se 
při větších investičních akcích po-
daří zkoordinovat více investorů, 
je to vždy ideální stav,“ pochvalu-
je si souběh prací vedoucí odbo-
ru majetku, výstavby a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Náměstí po rekonstrukci změní 
svůj vzhled a naváže na renovaci 
přilehlého parku. Změní se také 
prostranství před Kulturním za-
řízením Meziboří. Přibydou par-
kovací místa a nová bude rovněž 
výsadba zeleně. Nové náměstí 
dostane rovněž nový mobiliář, 
lavičky a odpadkové koše. Celé 
náměstí plánuje vedení města 
pokrýt signálem wi-fi.

Lom připravuje chodník 
kolem Bomby ke hřbitovu

Město Lom plánuje výstavbu 
chodníku mezi Lomem a litví-
novským hřbitovem kolem are-
álu Bomba. V současné době je 
dokončená studie proveditelnos-
ti i projekt. Chodník vhodný pro 
chodce i cyklisty by měl vést od 
ulice Litvínovské v Lomu přes 
pozemky kolem vodní nádrže 
Bomba k litvínovskému hřbito-
vu. „Čekáme na stavební povolení 
a jednáme s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou a hledáme nej-
vhodnější řešení,“ uvedla starost-
ka Lomu Kateřina Schwarzová.

KALENDÁRIUM
 � 01. 10.–05. 10. 2018 Lom 
Dny otevřených dveří Knihovna 
Lom

 � 05. 10. 2018 Horní Jiřetín 
Úsměvy Iva Šmoldase (Kulturní 
dům Horní Jiřetín) od 18 hod.

 � 09. 10. 2018 Meziboří 
Divadelní představení „Louskáček 
a bonbónová víla“

 � 12. 10. 2018 Louka u Litvínova 
Drakiáda

 � 15. 10. 2018 Litvínov 
Boj o Most a Louka u Litvínova 
(Městská knihovna Litvínov) od 
17 hod.

 � 17. 10. 2018 Meziboří 
Běh do vrchu „Mezibořskou sjez-
dovkou“ (sjezdovka Meziboří)

 � 22. 10. 2018 Litvínov 
Staleté kořeny české státnosti 
(Městská knihovna Litvínov) od 
16 hod.

 � 24. 10. 2018 Litvínov 
Vzpomínkové setkání (památník 
v Ruské ulici) od 16:00h.

 � 24. 10. 2018 Litvínov 
Staré časy na fotografii (Zámek 
Valdštejnů v Litvínově) od 17:30 
hod.

 � 25. 10. 2018 Litvínov 
100. výročí založení republiky 
a historické osmičky v našich 
dějinách (vědomostní soutěž, 
Zámek Valdštejnů v Litvínově) od 
9 do 17 hod.

 � 26. 10. Lom 
Halloween Lampionový průvod 
v maskách (diskotéka a soutěže) 
od 17 hod.

 � 26. 10. 2018 Horní Jiřetín 
Retropárty se Zdeňkem Lukeslem 
(Kulturní dům Horní Jiřetín) 20 
hod.

 � 26. 10. 2018 Brandov 
Dlabání dýní od 14 hod.

 � 27. 10. 2018 Brandov 
Halloween Lampionový pochod 
křiž. kolonie

 � 27. 10. 2018 Louka u Litvínova 
Halloweenská párty

 � 27. 10. 2018 Mariánské Radčice 
ZO ČSŽ Stezka odvahy

 � 27. 10.–28. 10. 2018 Horní 
Jiřetín 
Oživlá strašidla na Jezeří 2018 (Zá-
mek Jezeří) od 11:00 do 16 hod.

 � 27. 10. 2018 Litvínov 
85 stromů pro Olgu Havlovou 
(Voigtovy sady) od 16 hod.

 � 27. 10. 2018 Litvínov 
Pavel Šporcl (Kostel sv. Michaela 
Archanděla) od 17 hod.

 � 28. 10. 2018 Litvínov 
Český den s českými vlajkami 100. 
výročí samostatnosti českého státu 
(náměstí Míru v Litvínově) od 9 
do 19 hod.

 � 28. 10. 2018 Nová Ves v Horách 
Dlabání dýní (E. Nirodová)

 � 09. 11. 2018 Louka u Litvínova 
Lampionový průvod

 � 02. 11. 2018 Brandov 
Podzimní obecná zábava od 20 
hod.

 � 3. 11. 2018 Meziboří 
Mezinárodní volejbalový turnaj 
„O obecní palici starosty města“ 
19. ročník

 � 11. 11. 2018 Nová Ves v Horách 
Svatomartinské čaje se starostou 
(D. Kádner) od 16 hod.
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KRUŠNOVINY

Svazek obcí se sešel naposledy
Poslední jednání Svazku obcí v regionu Krušných hor bylo tak 
trochu slavností. Starostové se v aktuálním složení setkali napo-
sledy. Po komunálních volbách se složení členské schůze změní. 
Na programu měli starostové mimo jiné rozpočet SORKH pro pří-
ští rok, aktuálně probíhající projekty svazku nebo situaci horské 
školy v Hoře Svaté Kateřiny.

Hostitelkou posledního jedná-
ní SORKH byla starostka Hory 
Svaté Kateřiny Hana Řebíková. 
Ta nejprve představila novinky 
z obce starostům. „Podařilo se 
nám dokončit projekt realizace 
energetických úspor na základní 
škole a tělocvičně, získat dotace 
na komunikace a opravit komu-
nikaci v Rudolicích a na náměs-
tí. Základní škola dostala nové 
sociální zařízení. Pustili jsme se 
do opravy bytového fondu. Město 
má v současné době 56 nájemních 
bytů a daří se nám tento bytový 
fond udržovat v pořádku, což není 
jednoduché. Připravujeme projekt 
na vybudování šesti sociálních 
bytů. Z čeho mám velkou radost, 
je, že se nám podařilo zprovoznit 
a znovu otevřít Mikulášskou što-
lu, což je velká turistická atrak-
ce,“ představila ty nejzákladněj-
ší novinky ve městě starostka. 
V dalším jednání členská schůze 
schválila rozpočet SORKH pro 
rok 2019 jako schodkový na stra-

ně příjmů ve výši 151 tisíc korun, 
na straně výdajů 336 tisíc korun. 
Místopředsedkyně SORKH Kami-
la Bláhová informovala o průbě-
hu druhé schůze Pracovní sku-
piny k vymezení trasy ropovodu 
Družba v úseku DV5 Litvínov – 
hranice ČR/SRN. Starostové dále 
schválili nové webové stránky 
SORKH, které by měly být zpro-
vozněny do konce letošního roku. 
Vyslechli si informaci ředitelky 
základní školy v Hoře Svaté Ka-
teřiny Jitky Novákové o jedná-
ní o finanční pomoci Ústeckého 
kraje škole, která byla zřízena 
na výjimku, a nemá tudíž zá-
konný nárok na některé finanční 
dotace od kraje. Problémem fi-
nancování školy se bude SORKH 
zabývat na svém dalším jednání. 
„Škola musí mít podporu Svazku 
obcí v regionu Krušných hor stej-
ně jako ostatní školy, které jsou 
zřízeny na výjimku obcí. Ústecký 
kraj by měl iniciovat legislativní 
změny v jejich financování. Sva-

zek by k tomu měl vyzvat kraj na 
jednání Zastupitelstva Ústecké-
ho kraje,“ uvedl Petr Červenka. 
Se stejnými problémy se potýká 
také škola v Louce u Litvínova 
a Lomu. Starostové horských 
obcí se shodli na podpoře ško-
ly v Hoře Svaté Kateřiny pro 
nejbližší rok. „Z dlouhodobého 
hlediska je ale tato situace neu-
držitelná. Pokud by Hora Svaté 
Kateřiny kvůli nedostatku financí 
školu zavřela, neměly by děti kam 
chodit. Dojezdová vzdálenost na-
příklad z Brandova do Litvíno-
va je neúnosná, děti by jezdily 
i hodinu jednu cestu. Litvínovské 
základní školy navíc nemají do-
statečnou kapacitu, aby naše děti 
pobraly. Horská škola prostě dál 
fungovat musí, je jen potřeba, aby 
si to uvědomil i kraj,“ konstatoval 
předseda SORKH David Kádner. 
Na závěr poslední členské schůze 
pozvala starostka Hana Řebíková 
kolegy starosty na prohlídku Mi-
kulášské štoly.

Mikulášká štola v Hoře 
Svaté Kateřiny

Již v dávném středověku ukrý-
valy Krušné hory bohatství v po-
době stříbra a mědi. Lidé v touze 

po bohatství skály dobývali a za-
nechali po sobě důlní díla, která 
i v dnešní době berou dech. Jed-
ním z nich je Mikulášská štola 
v Hoře Svaté Kateřiny. Největší 
a nejznámější štola v Krušných 
horách je stále obestřena ta-
jemstvím, které dosud nebylo 
objeveno. Jedna pověst dokonce 
říká, že skrývá ztracenou Janta-
rovou komnatu a poklady ukryté 
německými vojsky za 2. světo-
vé války. Nyní je štola otevřena 
veřejnosti. Těšit se můžete na 
420 m dlouhé chodby, nasvíce-
né části nejzajímavějších míst 
a průvodce, který vás seznámí 
s labyrintem chodeb a zavede 
vás k 32 m hluboké tůni. Právě 
zde se setkávaly všechny chodby. 
Ne nadarmo starousedlíci tvrdí, 
že je jejich hora provrtaná jako 
ementál. Prohlídka je nenároč-
ná, vhodná pro všechny.

Zavítat můžete v sobotu a ne-
děli od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 
17:00 hod. nebo po domluvě 
s průvodcem Josefem Sochorem 
na tel.: 728 633 530. Prohlídky 
jsou po skupinkách 6 – 10 lidí, 
a to z důvodu bezpečnosti. Dopo-
ručujeme pevnou obuv a teplejší 
oblečení. Vstupné: Dospělí 50,– 
Kč / Děti 6 – 18 let 20,– Kč.



Tip na výlet
Flájský plavební 

kanál

Plavební kanál Fláje – 
Clausnitz - je nejstarší tech-
nickou památkou svého 
druhu v Čechách. Je daleko 
starší než známé šumavské 
plavební kanály a svému 
účelu sloužil plných 243 let. 
Byl vybudován v letech 1624-
1629 a využíván byl pro pla-
vení dřeva z Flájí do Frei-
bergu. Začínal poblíž malé 
lovecké chatky za obcí Fláje, 
kousek od čela dnešní flájské 
přehrady a využíval vodu 
z Flájského potoka. Vedl 
přes Český Jiřetín do sas-
ké obce Clausnitz a ústil do 
Frei berské Muldy. Délka ka-
nálu byla 18 km, hloubka 120 
cm. Ještě do 40. let 20.století 
kanál dosluhoval jako přívod 
pro pohon vodní turbíny to-
várny na lepenku v Českém 
Jiřetíně. Poté, co byla tato 
továrna zrušena, nebyl již 
kanál využíván a upadl v za-
pomnění. Obnovená cesta 
vede po břehu kanálu. Asi po 
1 km vtéká do kanálu horský 
potůček. Kanál se klikatí po 
vrstevnici ve svahu a místy 
musely být prosekány úseky 
ve skále. Zpřístupněná část 
končí u cesty na Horní Ves 
v Českém Jiřetíně.

O nás…
Největší knihovnou a zároveň komunitním centrem v obcích 
SORKH je Městská knihovna Litvínov. Od roku 2000 je její ředi-
telkou Marcela Güttnerová. Nová moderní knihovna v Litvínově 
vznikla za jejího vedení.

Litvínovská knihovna má re-
gionální charakter. Čím se liší 
od ostatních knihoven Svazku 
obcí v regionu Krušných hor?

Litvínovská knihovna je komu-
nitním centrem, které navštěvují 
čtenáři, zájmová sdružení, mís-
tem vzdělávání a společenských 
setkávání. Pro ostatní knihov-
ny nabízíme meziknihovní vý-
půjční službu. Menší knihovny 
z okolních obcí si mohou pro své 
čtenáře vybrat z našeho katalo-
gu. Děláme lekce informačního 
vzdělávání pro základní a ma-
teřské školy z celého Litvínov-
ska. Funguje u nás Univerzita 
volného času, kterou rovněž 
navštěvují senioři z Litvínova 
i dalších obcí svazku. Organizu-
jeme ve spolupráci s Českou ze-
mědělskou univerzitou Virtuální 
univerzitu třetího věku, do které 
se rovněž zapojují senioři nejen 
z Litvínova. A v neposlední řadě 
deset až patnáct procent našich 

čtenářů jsou obyvatelé okolních 
obcí.

Jaký je v současné době mo-
derních technologií zájem 
o čtení papírových knih?

Předpovědi, že papírové knihy 
se brzy stanou přežitkem, se na-
štěstí nepotvrdily. Přestože nabízí-
me i moderní varianty knih, jako 
jsou e-knihy a audio knihy, papí-
rové knihy stále vedou. Mají své 
kouzlo, čtenáři jim dávají před-
nost. K bezmála osmdesáti tisícům 
výtisků papírových knih jsou e- 
knihy i audio knihy jen doplňkem. 
Máme k dispozici i čtečky knih 
a využíváme zdigitalizovaný fond 
Městské knihovny Praha. To je ide-
ální služba hlavně pro studenty. 
Větší zájem je o audio knihy.

Co chystáte v knihovně pro 
nejbližší období nového?

Plánujeme vstup do Centrální-
ho portálu knihoven KNIHOVNY.

cz. Všechny dostupné knihovny 
tu budou soustředěny na jed-
nom místě. To bude veliká výho-
da pro studenty nebo lidi, kteří 
pobývají na několika místech 
a jsou přihlášeni ve více knihov-
nách. Registrovaný čtenář si vy-
bere knihu v jakékoliv knihovně, 
která bude do portálu zapojena 
a nechá si ji poslat do té své, 
kde je registrován. Pokud jde 

o to úplně nejbližší období, pak 
od 8. října startuje akce Největ-
ší sklepmistr. Podařilo se nám 
získat peníze na rekonstrukci 
skladu. Musíme ho ale uvolnit 
a vynosit a někde znovu dočas-
ně uskladnit dvacet tisíc výtisků 
knih. Pomoci nám mohou i naši 
čtenáři. Ze skladu si na celou 
dobu jeho rekonstrukce mo-
hou půjčit libovolný počet knih, 

nejlépe celé stovky, a vrátit je 
až do nového skladu. Největší 
sklepmistr, čtenář, který nám 
takto uskladní nejvíce knih, do-
stane odměnu. Zároveň od 8. do 
12. října probíhá burza knih. 
Nový sklad bude disponovat 
mechanicky posuvnými regály 
a pobere až o dvě třetiny více 
knih, než máme nyní.

Jaké aktivity kromě půjčová-
ní knih nabízíte?

Pro seniory už zmíněná Uni-
verzita volného času a Virtuální 
univerzita třetího věku. Pro děti 
připravují knihovníci pravidel-
né akce v dětském oddělení, hry 
a soutěže. Pro nejmenší je tu 
akce S knížkou do života. Projekt 
Bookstart, v českém prostředí 
pojmenovaný S knížkou do živo-
ta, je mezinárodní iniciativa, do 
níž se přihlašují knihovny, aby 
plnily jednu z nejdůležitějších, 
ale v dnešní době zatím velice 
málo rozšířených funkcí. Aby 
zapojily aktivní rodiče a sezna-
movaly společně s rodiči ty nej-
menší čtenáře s knihou a nepře-
berným množstvím příběhů v ní. 

V rámci projektu je vždy po celý 
rok připraveno několik aktivit 
pro rodiče a jejich děti. Cílem 
je podpořit rozvoj verbálních 
schopností dětí, jejich fantazii 
a zlepšit vztah ke knize a čtení 
u nejmladší generace. Začínáme 
už od kolébky. Při vítání občánků 
darujeme rodičům a jejich dětem 
startovací balíček. Obsahuje prv-
ní knihu pro nejmenší, leporelo 
pro děťátko, speciálně vydanou 
metodickou publikaci pro počá-
teční čtení rodičů s dětmi, se-
znam doporučené literatury pro 
předškolní děti a jako bonus au-
dioknihu. Další novinkou, která 
se v letošním roce velmi osvěd-
čila a se kterou chce knihovna 
pokračovat, je kurz pro matu-
ranty Knížky mě baví. Zábav-
nou formou se mladí lidé díky 
knihovnicím připraví na maturi-
tu z českého jazyka. Naučí se ro-
zebírat knižní díla, mluvit o nich 
a vybrousí si k dokonalosti své 
čtenářské deníky. V knihovně se 
dále konají rozličná společenská 
setkání, výstavy, autorská čtení, 
přednášky. Akcí je hodně a stále 
přibývají.

Snižování počtu policistů 
řešila Bezpečnostní rada 
Ústeckého kraje

Snižující se počet policistů 
v našem regionu byl nejdisku-
tovanějším tématem poslední-
ho jednání Bezpečnostní rady 
Ústeckého kraje. Všichni čle-
nové vyslovili znepokojení nad 
aktuálním nedostatkem členů 
policejního sboru v kraji, se kte-
rým je seznámilo vedení krajské 
policie. „Bezpečnostní rada se 
seznámila se zprávou o bezpeč-
nostní situaci v oblasti veřejné-
ho pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území našeho kraje za první 

pololetí letošního roku. Tíží nás 
nejen stále nižší počet policistů, 
ale také zejména jejich odcho-
dy k jiným policejním útvarům 
mimo území našeho kraje. Bu-
deme tuto situaci řešit s minis-
trem vnitra a policejním prezi-
dentem,“ uvedl po jednání rady 
hejtman Oldřich Bubeníček. Ve 
zprávě o bezpečnostním situaci 
také zazněla například informa-
ce o poklesu zjištěné kriminality 
o 7,4 % oproti prvnímu pololetí 
loňského roku.

Pošta Partner vzniká v obcích 
SORKH

Česká pošta hledá partnera 
pro provozování dvou poboček 
v Litvínově. Město Litvínov nemá 
zájem tyto pošty provozovat. 
V Lomu město provozovat Poš-
tu Partner chce, a navíc rozšíří 
poskytované služby. Partnerem 
České pošty se může stát kdoko-
liv, kdo je zapsaný v obchodním 
rejstříku. Podmínkou je předmět 
podnikání „zprostředkování ob-
chodu a služeb“. Partnerem Pošta 
může být i město. Litvínov o této 
možnosti neuvažuje. „V těchto lo-
kalitách nemá město žádný vhod-
ný objekt, ve kterém by mohlo 
poštu provozovat. Nájem takové-
ho prostoru by překročil provizi 
z poskytování poštovních služeb 
a město by tak na Poštu Partner 
doplácelo. Pošta sice hledá part-
nera, neznamená to ale, že by za-
tím tyto dvě pobočky zavírala,“ 
vysvětlila místostarostka Litví-
nova Erika Sedláčková. V Lomu 
se město partnerství s poštou 
nezříká. „V Lomu se ani jedna 
z pošt rušit nebude. Zastupitelé 
jednoznačně schválili to, že obě 
pošty bude dál provozovat město 

Lom, tudíž obě pošty zůstanou 
zachovány. S tím dovětkem, že 
bychom pracovní dobu a služby 
u obou pošt rozšířili pro potřeby 
občanů. V Loučné třeba plánujeme 
při Poště Partner provozovat také 
pokladnu pro platbu veškerých 
poplatků. Chceme zde mít také 
Czech POINT pro ověřování pod-
pisů. Prostě takové detašované 
pracoviště městského úřadu, chtě-
li bychom přiblížit úřad občanům, 
kteří jsou od městského úřadu 
vzdáleni,“ uvedla starostka Lomu 
Kateřina Schwarzová. Službu 
Pošta Partner odmítá také Hora 
Svaté Kateřiny. „Několikrát nás 
už Česká pošta oslovila, aby měs-
to Poštu Partner provozovalo, ale 
my to odmítáme. Máme matriku, 
proto ve městě musí zůstat i Čes-
ká pošta,“ říká starostka Hory 
Svaté Kateřiny Hana Řebíková. 
Další menší obce si ale Partner 
Poštu pochvalují. „Partner Poštu 
máme v obchodě a jsme se služ-
bou maximálně spokojeni,“ uvedl 
starosta Nové Vsi v Horách David 
Kádner. Partner Pošta je i v Bran-
dově, kde ji provozuje obec.

Pracovní skupina projednala další 
dvě trasy ropovodu přes Litvínov
V září se podruhé sešla pracov-

ní skupina, která se intenzivně 
zabývá návrhem trasy ropovodu 
Litvínov - hranice ČR/SRN. Sva-
zek obcí v regionu Krušných hor 
i všechny dotčené obce zásadně 
odmítají první návrh, kdy ropo-
vod kopíroval trasu etylenovodu 
a vedl přes zastavěné území Lit-
vínova, Klínů, přes Horní Jiřetín 
a Novou Ves v Horách. Trasu 
pro aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje navrhla 
společnost MERO ČR. Na prv-
ním setkání pracovní skupiny, 
jejímiž členy je jak SORK, tak 
i město Litvínov a obec Klíny, 
v červenci představil svůj návrh 
trasy Litvínov. Na druhém setká-
ní v září přišel s novou trasou 
také další člen pracovní skupi-
ny, společnost MERO ČR. Návrh 
Litvínova Klíny úplně obchází, 
v Litvínově i Horním Jiřetíně jde 
mimo zastavěná území, do Hor-
ního Jiřetína vstupuje z Janova 
a obchází ho zleva, zastavěným 
územím se vyhýbá i na Mníšku. 
„K návrhu města se vyjádřil zá-
stupce Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. Členy pracovní 
skupiny seznámil s řešitelnými 
konflikty týkajícími se dotčených 
pozemků, zároveň však upozor-
nil na významný problém spočí-
vající v kolizi navrhované trasy 
s ložiskem vyhrazeného nerostu 
hnědého uhlí. Zástupce MERO ČR 
se vyjádřil z hlediska technické 
proveditelnosti. Upozornil nás na 
úskalí, která jsou ale za určitých 
podmínek řešitelná,“ říká k na-
vržené trase starostka Litvínova 
Kamila Bláhová. Pracovní sku-
pina se věnovala dalšímu návr-
hu alternativní trasy ropovodu, 
kterou předložila společnost 
MERO ČR. Trasa je navržena tak, 
že nekopíruje etylénovod a je 

k dotčeným městům šetrnější. 
Na modré trase, kterou navrhu-
je Litvínov, vidí problematická 
místa město Horní Jiřetín. „Tra-
sa jde příliš blízko zástavbě, sva-
hy Krušných hor jsou v navržené 

trase nejstrmější vůbec a bylo by 
nutné tu razit tunely. Prochází 
mezi povrchovými a podzemními 
zásobami vody, což je v součas-
né době velmi důležité a aktuální 
téma. Nicméně je mnohem přívě-
tivější než původně navrhovaná 
trasa, a proč tedy nezpracovat 
studii této trasy jako jednu z va-
riant. Pro Horní Jiřetín je ale 
mnohem více přijatelná varian-
ta zelená, kterou navrhuje jako 
druhou možnost MERO ČR,“ ko-
mentoval trasy z pohledu svého 

města starosta Horního Jiřetína 
Vladimír Buřt. Zelená trasa není 
podle starostky Kamily Bláho-
vé pro Litvínov úplně špatná, 
nicméně z hlediska územního 
plánování není ideální. „Kraj-

ský úřad se přiklání k možnosti, 
kde si společnost MERO ČR jako 
oprávněný investor může požá-
dat o samostatnou aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Ústec-
kého kraje. V případě, že totiž 
předloží další variantní trasu 
koridoru, lze vlastně pořizovat 
aktualizaci zkráceným postupem 
podle stavebního zákona,“ vy-
světlila za krajský úřad tisková 
mluvčí Lucie Dosedělová. Další 
schůzka pracovní skupiny je na-
plánována na 12. října.

Červená trasa je v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kra-
je. Modrá trasa je návrhem města Litvínova. Zelenou trasu předkládá 
společnost MERO ČR.

Foto: Karel Tvrdík

Marcela Güttnerová



„DVEŘE DOMOVA JSOU PRO 
VŠECHNY DOKOŘÁN“

Stojíte před rozhodnutím vy-
užít pro svého blízkého Domova 
sociálních služeb v Meziboří, ale 
váháte, zda je toto zařízení podle 
vašeho gusta? Chcete vidět, kde 
váš senior bude žít a kdo se o něj 
bude starat? Jak bude trávit svůj 
čas? Přijďte na dny otevřených 
dveří na Týden sociálních slu-
žeb, DSS Meziboří, p. o. od 8. do 
12. října. Hned první den můžete 
vidět, jak probíhají klubové ak-
tivity, diskutovat můžete s vede-
ním organizace nebo se zúčastnit 

vernisáže výkresů uživatelů zaří-
zení. 9. října jsou připraveny ak-
tivity pro seniory i děti. Turnaj 
v holandském billiardu se mo-
hou zúčastnit i senioři z Mezibo-
ří a dalších obcí SORKH. Zatančit 
si mohou na odpolední taneční 
zábavě. 10. října je připraveno 
malování s Pavlem Lakomým, 
o den později společenská hra 
Bingo pro uživatele i jejich ro-
dinné příslušníky. 12. října před-
vedou svou sbírku starých vozů 
Veteráni Litvínov.

Krušnohorský šestiboj už po šesté
Šestý ročník Krušnohorské-

ho šestiboje, sportovní soutěže 
pro žáky prvního stupně, zahá-
jila soutěž v přespolním běhu. 
V letošním ročníku se bude opět 
soutěžit v přespolním běhu, flor-
balu, vybíjené, přehazované, pla-
vání a atletice. Zahajovací sou-
těže v přespolním běhu se ujala 
ZŠ a MŠ Lom. Byly připraveny 
okruhy pro 1. – 2. r. a pro 3. – 5. 
r. na školním hřišti při ZŠ a MŠ 
Lom. Vše bylo vyznačeno a trať 
si všichni před zahájením závo-
dů prošli. Za každou školu se zú-
častnil z každého ročníku 1 chla-
pec a 1 dívka. Pro nejrychlejší 
závodníky byly opět připraveny 
diplomy a medaile, a to v každém 
ročníku mezi děvčaty i chlapci. 
Šestiboj pokračuje v listopadu ve 

sportovní hale v Meziboří, kde 
se žáci 2. – 4. ročníků utkají ve 
florbalovém turnaji. Po prvním 
klání se na prvním místě umís-
tila SSZŠ Litvínov, na druhém ZŠ 

a MŠ Hamr, třetí místo obsadila 
ZŠ a MŠ Meziboří, čtvrté místo 
si odvezli žáci ze ZŠ a MŠ Ruská, 
páté místo patřilo žákům ze ZŠ 
s RVJ Litvínov a MŠ, šesté mís-

to obsadili sportovci z Horního 
Jiřetína, na sedmém místě ZŠ 
a MŠ Louka, osmé místo patřilo 
Lomu a devátou pozici obsadila 
ZŠ a MŠ Janov.

Nadace Unipetrol se spojila s nadací manželů  
Livie a Václava Klausových

Nadace Unipetrol předala studentům středních a vysokých škol 
stipendia na podporu jejich vzdělávání pro letošní školní rok. 
Předávání se uskutečnilo přímo ve výrobním areálu Unipetrolu 
v Záluží u Litvínova za účasti členů správní rady nadace a hos-
tů - Livie Klausové, předsedkyně Nadačního fondu manželů Livie 
a Václava Klausových, a Jířího Šlégra, generálního ředitele HC 
Verva Litvínov.

 Při výběru zohledňovala ko-
mise nejenom studijní prospěch, 
ale také mimoškolní aktivity 
jednotlivých uchazečů, jejich an-
gažovanost v dalších projektech 
nadace, pracovitost a výsled-

ky v chemických olympiádách 
a studentských konferencích. 
„Podpora talentovaných a praco-
vitých studentů je pro naši nadaci 
prioritou. Spíš vyhovíme menší-
mu počtu žadatelů, ale s jistotou, 

že se jedná o ty nejlepší, kteří 
se přírodním vědám, a hlavně 
chemii, budou věnovat naplno. 
Také chceme oceňovat studenty 
se sportovním talentem, a proto 
jsme ve spolupráci s HC Verva 
Litvínov vybrali pět mladých do-
rostenců, kteří mají správný tah 
na branku, nejen v hokeji, ale i ve 
škole,“ uvádí Tomáš Herink, člen 
správní rady Nadace Unipetrol. 
Nadace Unipetrol nově spoji-
la své síly s Nadačním fondem 
manželů Livie a Václava Klau-

sových. Nadační fond manželů 
Livie a Václava Klausových se 
v rámci stipendijního programu 
zaměřuje na studenty, kteří se 
nacházejí v ekonomicky tíživé 
situaci bez ohledu na studijní vý-
sledky, prospěch a studijní cíle. 
Naproti tomu Nadace Unipetrol 
podporuje studenty s výborným 
prospěchem. Celkem bylo předá-
no 48 stipendií, z toho 25 stipen-
dií středoškolským a 23 vysoko-
školským studentům, v celkové 
hodnotě 1 810 000 korun.

Motorkáři mohou začít svůj vandr po hornické krajině
Kdo má doma motorku a mi-

luje jízdu krajinou na dvou ko-
lech, ocení nejnovější počin 
z dílny Motowander, a to sice 
Hornickou trasu po Krušných 
horách a podhůří. Milovníci 
jedné stopy mohou brožuru zís-
kat na veletrhu Motocykl 2019, 
na startu trasy nebo v ITC De-
stinační agentury Krušné hory 
v zámku Valdštejnů v Litvínově. 
Hornická stezka je už druhou 
turistickou trasou, kterou De-
stinační agentura Krušné hory 
nechala zpracovat motorkářům 
na míru. „Motorkáři jsou pro 
nás takovou zvláštní skupinou 
turistů. Projíždí krajinou nejen 
pro radost z jízdy, ale zastavují 
se na dobré jídlo, chtějí si výlet 

užít a zažít si zajímavá místa. 
Těch máme v Krušných horách 
opravdu na výběr, a tak nechce-
me nechat motorkáře jen tak bez 
rady a pomoci toulat se po sil-
nicích Krušných hor, ale ve spo-
lupráci s mistry na trasy jedné 
stopy jsme pro ně připravili už 
druhou trasu. První je v rámci 
Tripperu vedla po vršcích hor až 
do sousedního Německa. Tento-
krát pro ně Motowander vybral 
zajímavosti hornické krajiny,“ 
uvedla ředitelka Destinační 
agentury Krušné hory Eva Ma-
říková. Autorem trasy je Oldřich 
Bubeníček, redaktor časopisu 
MotoRoute. „Připravená trasa po 
hornických památkách Krušných 
hor a blízkém okolí nabízí kombi-

naci parádního svezení a návště-
vy zajímavých míst a přírodních 
krás tohoto regionu. Na 140 km 
na vás čekají starobylé štoly, kte-
rými z nitra hor člověk po staletí 
dobýval vzácné rudy, obrovské 
hnědouhelné povrchové doly, kte-
ré změnily místní krajinu jednou 
provždy a které se samy jednou 
promění v něco zcela jiného, tedy 
jezera a rekreační oblasti. Na-
vštívíte mohutné hradní zříceni-
ny, jedinečné vyhlídky s dechbe-
roucími výhledy, ale také místa 
tragických událostí, které bohu-
žel hornickou činnost odedávna 
doprovázejí,“ říká k nové tra-
se její autor. Region Krušných 
hor je od dávných dob spojen 
s hornickou činností a i hory 

samotné podle toho získaly své 
jméno. Dlouhá historie hornic-
tví na obou stranách Krušných 
hor a množství dochovaných 
památek s ním spojených vedly 
k podání žádosti o zápis Hornic-
ké kulturní krajiny Erzgebirge/ 
Krušnohoří na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO. „Věříme, že 
na této trase, kromě samotného 
zážitku z jízdy, si každý z vás 
najde místa a cíle, které ho zau-
jmou natolik, že je v sedle svého 
motocyklu pojede navštívit,“ do-
dává Oldřich Bubeníček. Trasa 
startuje v Podkrušnohorském 
technickém muzeu, vede přes 
Most, Bílinu, Krupku až do Hor-
ního Jiřetína. Konec trasy je na 
zámku Jezeří.

Informační centrum na flájské 
přehradě otevře ještě letos

O opravách na hrázi, suchém 
létu a novém informačním cent-
ru s mluvčím Povodí Ohře Janem 
Svejkovským.

Jaké práce provádělo Povodí 
Ohře během prázdnin na hrázi 
přehrady Fláje a je už koruna 
hráze přístupná?

Na koruně hráze flájské pře-
hrady probíhala oprava zábradlí 
na obou stranách hráze na ná-
vodní i vzdušní straně a výstav-
ba informačního centra Povodí 
Ohře. V současné době je již ko-
runa hráze veřejnosti přístupná, 
samozřejmě s omezením v místě 
informačního centra.

Jaký je stav vody v přehradě 
Fláje po suchém létu?

Suché léto způsobilo postup-

ný plynulý pokles hladiny vody 
v nádrži. Ve srovnání s jinými 
suchými léty v minulosti není 
letošní sucho extrémní. Je ale 
nutné dodat, že se stále zlepšuje 
hospodaření s vodou ve vodovod-
ních systémech. Snižují se ztráty 
vody v potrubí, v domácnostech 
a v podnicích se na úspory vody 
rovněž pamatuje - omezuje se 
plýtvání vodou a zlepšuje se její 
využití. I to má vliv na menší od-
běry vody z nádrže, a tedy i vyšší 
hladinu v suchém období.

V jakém stadiu je výstavba 
informačního turistického cen-
tra?

Výstavba domku informačního 
centra by měla být dokončena 
v listopadu. Bude následovat vy-
bavení informačním materiálem.

Poznej Evropskou unii,
vyhraj zájezd do Štrasburku

Ústecký kraj ve spolupráci 
s poslancem Evropského par-
lamentu Stanislavem Polčákem 
připravil pro studenty znalostní 
kvíz o Evropské unii.

Soutěž startuje 1. 10. v 8 ho-
din a končí 25. 10. ve 20 hodin. 
Probíhá na webových stránkách 
Ústeckého kraje www.kr-ustec-
ky.cz. Kvízy se vyhodnotí a ze 
správně vyplněných se vylosují 
3 týmy, které Ústecký kraj odmě-
ní zájezdem do Francie ve dnech 
11.–13. 12. 2018. Výhercům se 
hradí doprava autobusem včetně 
všech poplatků, a 2x ubytování 
v dvoulůžkových pokojích se sní-
daní. Pravidla soutěže najdete na 
www.sberdat.kr-ustecky.cz - ba-
nner „Pravidla soutěže“. Zde také 
najdete odkaz pro test. Soutěže se 
může zúčastnit každý student ve 

věku od 16 let, který řádně navš-
těvuje střední školu v Ústeckém 
kraji (nesmí mít neomluvené ho-
diny a sníženou známku z chová-
ní). Oceněno bude 27 výherců (3 
soutěžní týmy po 8 studentech, 
vždy s doprovodem pedagoga).

                                              14. ročník běhu do vrchu 
 
 
 
                                                              
                                                              
Pořadatel:  AO TJ Baník Meziboří ve spolupráci s ZŠ a MŠ Meziboří a Městem Meziboří 
 
Datum:                      středa 17. října 2018 
Místo konání:  lyžařská sjezdovka v Meziboří nad sportovním areálem TJ Baník Meziboří 
 
Prezentace:      restaurace na sjezdovce od 15,00 hod. 
 
Časový pořad: bude vyvěšen u startu a prezentace.  
Start  první kategorie v 15,30hod.   
Mezi kategoriemi bude cca 10 min. pauza (podle počtu startujících) 
 
Startovné:        bez poplatku pro všechny kategorie 
 
Kategorie:        elévové „A“, elévky „A“           r.nar.    2012 a mladší      50 m 
 
                         elévové „B“, elévky „B“        r.nar.     2009-2011              70 m 
 
                         předžáci, předžákyně             r.nar.    2007-2008             100 m 
 
                         mladší žáci, mladší žákyně    r.nar.     2005-2006             200 m 
 
                         starší žáci, starší žákyně        r.nar.    2003-2004             300 m 
 
                        dorostenci, dorostenky            r.nar.     2001-2002             530 m 
 
                         juniorky a ženy                       r.nar.     2000 a starší          530 m   
 
                         junioři a muži                          r.nar.    2000 a starší          530 m 

 
Charakter tratě:       běh do vrchu, převýšení 133m (délka tratě 530m)  
Ceny:                        v každé kategorii budou vyhodnoceni závodníci na 1 – 3. místě 
Šatny:                     sportovní hala v Meziboří od 14,30hod. 
Lékařská prohlídka:   zodpovídá vysílající složka 
Přihlášky:               přihlášky k závodu na místě 
                           

 
Na prověření Vaší fyzické zdatnosti Vás 

 za pořadatele srdečně zvou 
 
 Mgr. Jitka Birnbaumová          Petr Červenka            Mgr. Jan Peška        Doc.Ing.Tomáš Herink, Ph.D.               
předseda AO TJ Baník Meziboří      starosta Města Meziboří              ředitel ZŠ a MŠ Meziboří            předseda TJ Baník Meziboří 
 

bližší informace na tel.  603753856 



MĚSTO LOM 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

    Kdy :  v pátek   
 
 

   PROGRAM : 
    
    - sraz v 17:00 hod. u budovy ZŠ Lom, směr průvodu KD Lom 
 

    
 

    -  KULTURNÍ DŮM V 17:30 HOD. 
    - ODMĚNY PRO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MASKY 
 
 
 

 

keramika kabelky

malba

nápady

dřevo

panenky
inspirace

pletení

Město Lom pořádá 
 

 

 

 

 

 

                  
 
                  

         Přehlídka nápadů a kreativního tvoření  
                      našich i vašich sousedů.  
 

Jste srdečně zváni na výstavu výrobků z nejrůznějších 
materiálů, přehlídku nápadů a hlavně ukázky šikovných 
rukou našich blízkých spoluobčanů.      
 
   

 
Možná ani netušíte, jakého máte šikovného 
souseda či sousedku...  
   

                  
 

 
 
 
 

 

V Kulturním domě Lom  

vitráže 

Od 15.00 – 19.00hod., vstup zdarma 

šperky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
                      

 
 
 

 

 

   
 

 
      LOM -  náměstí Republiky       od 10.00 hodin 
                               ( v parku u samoobsluhy)   
                                    

      LOUČNÁ – u památníku zaniklých důlních děl  
           (naproti prodejně zahradní techniky)       od 11.00 hodin 

 
  

Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly 
vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České 

republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. 
 

28.října 2018 
U příležitosti 100. let vzniku ČSR 

SÁZENÍ PAMĚTNÍCH LIP 

 Město Lom Vás zve 
 

  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. 

 


