
Krátce z obcí SORKH

Za plné uzavírky 
komunikace probíhá 
v Lomu - Loučné 

rekonstrukce mostu
LOM - Na čtyřměsíční objí-

žďku a omezení v provozu se 
musí připravit obyvatelé Louč-
né a všichni řidiči, kteří vyu-
žívají silnici č. III/0138 při jíz-
dě z Lomu do Oseka a opačně. 
Práce na rekonstrukci mostu č. 
0138-2. budou probíhat za úplné 
uzavírky části silnice č. III/0138 
v místě mostu v Lomu - Loučné 
do 21. 12. 2018. Objízdná trasa 
je vedena po silnici č. III/0139 
ulicí Vrchlického, dále po silnici 
č. I/27 nám. Republiky a Osecká 
v Lomu. V Oseku po silnici č. I/27 
Rooseveltova a Nelsonská a po 
silnici č. III/01310 zpět do Louč-
né na silnici č. III/0138. Uzavír-
ka je max. 20 m, délka objízdné 
trasy 10 km. Autobusy městské 
dopravy linky č. 576 013 Litví-
nov, Křížatky - Litvínov, Janov - 
Litvínov - Lom - Osek se otáčejí 
u křižovatky silnice č. III/0138 
Podkrušnohorská a místní ko-
munikace K. H. Máchy Lom-
-Loučná. Spoje, které pokračují 
do Oseka, jezdí po objízdné trase 
a podle schváleného výlukového 
jízdního řádu.

Uzavírkou komunikace došlo 
ke zrušení zastávky Loučná - ko-
nečná a Osek - autokempink. Ve 
směru jízdy z Litvínova do Oseka 
cestující do Oseka přestupují na 
zastávce Loučná na linku X13, 
která jede po objízdné trase, 
a místo zastávky Osek - auto-
kempink staví na zastávce Osek - 
náměstí. Při jízdě ve směru Osek 
kolonie - Litvínov jede linka X13 
místo Osek - autokempink za-
stávkou Osek - klášter a dále do 
Lomu do zastávky Loučná, kde 
cestující přestupují na linku 13 
a dále pokračuje ve své trase do 
Litvínova.

Na konci září po novém 
chodníku

MEZIBOŘÍ - Práce na novém 
chodníku z Meziboří do Litví-
nova pokračují podle plánu. Do 
konce září by měl být hotový 
úsek od křižovatky na náměstí 
8. května po značení konec měs-
ta Meziboří. Na jeho výstavbu 
získalo město dotaci ve výši 1,5 
miliónu korun z celkové ceny 
2,5 miliónu korun. „Na zbývají-
cí úsek do Litvínova včetně části, 
která vede v katastru sousední-
ho města, budeme žádat o dota-
ci z IROP. Získat můžeme až 95 
procent nákladů. Investorem 
celé akce tak bude město Mezi-
boří,“ uvedla vedoucí odboru 
výstavby, majetku a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Litvínov se na výstavbě chodní-
ku spojujícího obě města nemusí 
nijak finančně podílet. Důležitá 
je ovšem smlouva o spolupráci 
mezi Litvínovem a Mezibořím. 
Po chodníku mezi oběma městy 
volali především obyvatelé Me-
ziboří. Výstavba chodníku byla 
ale původně nad finanční mož-
nosti města. Díky dotacím, které 
se snad podaří ještě získat, může 
chodník vzniknout s minimální 
finanční účastí Meziboří.

KALENDÁRIUM

 � 13. 9.–Louka u Litvínova 

Pietní akt

 �6. 9.–Meziboří 

Běh naděje

 �8. 9.–Nová Ves v Horách/

Mníšek 

Indiánské léto

 � 14. 9.–15. 9.–Klíny 

Strašidelná lanovka

 � 14. 9.–Litvínov 

Folkový koncert, Bob 

a Bobci

 � 15. 9.–Mariánské Radčice 

Mariánská pouť

 � 15. 9.–Meziboří 

Mezibořský gulášfest

 � 15. – 16. 9. - Nová Ves 

v Horách 

Automobilové závody do 

vrchu; novinkou je zázemí 

Na Výšině.

 �22. 9.–Nová Ves v Horách 

Slavnosti brambor

 �22. 9.–Lom 

Stezka odvahy s Kynologic-

kým klubem Lom

 �28. – 30. 9.–Litvínov 

Svatomichaelská slavnost

 �29. 9.–Nová Ves v Horách 

Drakiáda, Lampionový 

průvod

 � 12. 10. - Louka u Litvínova 

Drakiáda

 �26. 10.–Brandov 

Dlabání dýní

 �27. 10. Brandov 

Halloween lampionový 

průvod

 �27. 10.–Mariánské Radčice 

Stezka odvahy

 �28. 10.–Nová Ves v Horách 

Dlabání dýní

září

2018

KRUŠNOVINY

V říjnu se konají volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dle rozhodnutí pre-
zidenta republiky 5. a 6. 10. 2018. První den voleb v pátek 
5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 
druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 - se bude hlasovat od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit má občan obce za 

předpokladu, že jde o státního ob-
čana České republiky, který ales-
poň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, 
dosáhl věku nejméně 18 let a je 
v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu, a státní občan 
jiného státu (EU), který nejpozději 
druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, do-
sáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci přihlášen k trva-
lému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv. Tuto skuteč-
nost prokáže každý volič ve volební 
místnosti předložením platného 
dokladu totožnosti (občanský prů-
kaz nebo cestovní pas České repub-
liky, cizinci předloží průkaz o povo-
lení pobytu).

Překážkami ve výkonu volební-
ho práva pro volby do zastupitel-

stev obcí je zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvo-
du výkonu trestu odnětí svobody, 
omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva (musí být uve-
deno ve výroku rozhodnutí sou-
du), zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu (karanténa), nebo 
výkon služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby 
vojáka v záloze v zahraničí.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy se pro volby 

do zastupitelstev obcí NEVYDÁ-
VAJÍ. Volič hlasuje ve volebním 
okrsku, kde je zapsán ve výpisu 
ze stálého seznamu voličů (nebo 
z dodatku ze stálého seznamu 
voličů).

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do zastupitelstva 

obce není možné hlasovat na 

zastupitelských úřadech v za-
hraničí. Volič hlasuje pouze ve 
volebním okrsku, kde je zapsán 
ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů (nebo z dodatku ze stálé-
ho seznamu voličů).

VOLBA DO PŘENOSNÉ 
HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, dů-
vodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku 

a úřední obálky vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. Volič může volit 
nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno (uvedeno na hlasovacím 
lístku).

Volič může na hlasovacím 
lístku:

 � označit v rámečku před jmé-
nem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasu-
je, a to v kterémkoliv ze sloup-
ců, v nichž jsou uvedeni kan-
didáti jednotlivých volebních 
stran,

 � označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce s kandidáty 
volební strany nejvýše jednu 
volební stranu (hlas dostanou 
všichni kandidáti této strany),

 � označit křížkem ve čtverečku 
jednu volební stranu a záro-
veň může označit v rámečku 
před jménem kandidáta kříž-
kem další kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostat-
ní volební strany. Takto volí 
předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandi-
dátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni a označených jednotli-
vých kandidátů, a to v pořadí, 
v němž jsou kandidáti ozna-
čené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci.



Tip na výlet
MIKULÁŠSKÁ ŠTOLA

Již v dávném středověku 
ukrývaly Krušné hory bohat-
ství v podobě stříbra a mědi. 
Lidé v touze po bohatství 
skály dobývali a zanecha-
li po sobě důlní díla, která 
i v dnešní době berou dech. 
Jedním z nich je Mikulášská 
štola v Hoře Svaté Kateřiny. 
Největší a nejznámější štola 
v Krušných horách je stále 
obestřena tajemstvím, které 
dosud nebylo objeveno. Jan-
tarovou komnatu a poklady 
ukryté německými vojsky 
za 2. světové války doposud 
nikdo nenašel. Nyní je štola 
od 23. 6. 2018 otevřena ve-
řejnosti, těšit se můžete na 
420 m dlouhé chodby, nasví-
cené části nejzajímavějších 
míst a průvodce, který vás 
seznámí s labyrintem cho-
deb a zavede vás k 32 m hlu-
boké tůni. Právě zde se se-
tkávaly všechny chodby. Ne 
nadarmo starousedlíci tvrdí, 
že je jejich hora provrtaná 
jako Ementál.

Zavítat sem můžete v so-
botu a neděli od 9:00 do 
12:00 a od 14:00 do 
17:00 hod., nebo po domluvě 
s průvodcem Josefem Socho-
rem na tel. 728 633 530. Pro-
hlídky jsou po skupinkách 
6 – 10 lidí, a to z důvodu 
bezpečnosti. Doporučujeme 
pevnou obuv a teplejší oble-
čení. Vstupné: dospělí 50,– 
Kč / děti 6 – 18 let 20,– Kč.

O nás…
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Brandově byla první v Ús-
teckém kraji, která od roku 2013 pořádala hasičskou soutěž Že-
lezný hasič. Existence Jednotky dobrovolných hasičů v Brando-
vě sahá až do roku 1887. Dobrovolní hasiči z Brandova spolu se 
svými kolegy z ostatních horských obcí dodnes zachraňují životy 
a majetky při požárech a nehodách v Krušných horách. O činnosti 
dobrovolných hasičů v Brandově jsme si povídali se zástupcem 
velitele Jiřím Moozem mladším.

Už pátým rokem pořádá-
te soutěž Železný hasič. O co 
v této soutěži jde a jakou má 
mezi hasiči prestiž?

Tuto soutěž pořádala naše jed-
notka jako první z dobrovolných 
jednotek v Ústeckém kraji. Pra-
videlně se naši členové účastní 
jiných závodů T. F. A. po celé re-
publice. V soutěži Železný hasič 
jde především o to, aby dobrovolní 
hasiči prokázali svou připravenost 
a sílu v disciplínách, při kterých se 
jejich výkony velmi blíží reálným 
situacím. Přenáší těžká břemena, 
zdolávají překážky v dýchacích 
přístrojích, běhají a soutěží v dal-
ších disciplínách T. F. A. Nejlepší 
dobrovolní hasiči z kraje vzejdou 
právě ze soutěže Železný hasič 
a jsou nominováni do celorepub-
likového kola. Pro dobrovolné ha-

siče je účast a umístění v soutěži 
Železný hasič významnou a pres-
tižní záležitostí.

Jaký zájem je mezi mladými 
lidmi o to, být dobrovolným 
hasičem?

Všeobecně, nejen u nás v Bran-
dově, mladých dobrovolných ha-
sičů ubývá. Ono být dobrovolným 
hasičem není jen zachraňovat 
životy při samotných výjezdech. 
Hasiči musí být připraveni, musí 
na sobě tvrdě dřít, musí mít v do-
konalém a zásahuschopném sta-
vu vybavení a techniku. To zna-
mená hodiny a hodiny práce ve 
svém volném čase.

Co musí člověk, který se chce 
stát dobrovolným hasičem, 
splňovat?

Především musí mít chuť. 
Musí být starší osmnácti let, 

musí být zdravotně způsobilý, 
což prokáže zdravotní prohlíd-
kou. Netrváme na tom, aby spl-
ňoval fyzické testy. Využijeme 
každého, kdo je ochotný jako 
dobrovolný hasič pracovat. Kdo 
nemá sílu a vytrvalost, nepůjde 
s dýchacím přístrojem do ost-
rého zásahu, ale může jednotce 
pomoci například při přípravě 
prostředků k danému zásahu. 
Každý má své místo v jednotce 
a je nepostradatelný.

Zachraňujete životy, jaký je 
to pocit?

Ještě jsem netahal člověka 
z hořícího domu, ale na území 
Brandova zasahujeme při do-
pravních nehodách. Už jsme oži-

vovali člověka s pomocí defibri-
látoru, což je náročné pro členy 
JSDH, vždy jde o naše sousedy.

Když se to povede a člověku 
pomůžeme, zmírníme jeho trá-
pení a třeba zlepšíme naší první 

pomocí zdravotní stav, tak je to 
skvělé.

Jaké jsou ty nejtěžší zásahy?
Když hoří dům sousedům. Těž-

ké jsou zásahy u dopravních ne-
hod, kde jsme první a ošetřuje-
me zraněné. V ten moment záleží 
na nás, jak dobře poskytneme 
první pomoc a třeba ulevíme, až 
zachráníme daného člověka.

Kdo rozhoduje o tom, k jaké-
mu výjezdu vyjíždíte?

Jsme zařazeni do kategorie 
JPO V., tedy s místní působnost-
ní v katastru obce. JSDH Brandov 
je však předurčená na doprav-
ní nehody, stejně tak jako First 
Responder pro zdravotnickou 
záchrannou službu. Vyjíždíme 
na výzvu Krajského operační-
ho střediska Integrovaného zá-
chranného systému Ústeckého 
kraje. Máme deset minut na to, 
abychom vyjeli. V horách proto 
dobrovolní hasiči bývají většinou 
u požárů a nehod jako první, ješ-
tě před profesionálními sbory.

Co byste dobrovolným hasi-
čům přál?

Aby to dál fungovalo a bylo to 
komu předávat.

Platí zákaz vstupu do lesů, 
pozor na rozdělávání ohně

Na dobu od 20. 8. 2018 do 
14. 9. 2018 nebo do odvolání, 
z důvodu ochrany lesa před 
akutním nebezpečím požárů 
následkem dlouhotrvající-
ho sucha, platí zákaz vstupu 
do lesů. Zákaz platí pro celé 
území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Lit-
vínov, tedy ve správních ob-
vodech obcí a měst: Brandov, 
Český Jiřetín, Hora Svaté Kate-
řiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litví-
nov, Lom, Louka u Litvínova, 
Mariánské Radčice, Meziboří 
a Nová Ves v Horách.

Tento zákaz se nevztahuje 
na: osoby plnící v lesích po-
vinnosti dle zvláštních práv-
ních předpisů, vlastníky lesů 
a na osoby zajišťující hospo-
dářskou činnost v lesích v zá-
jmu vlastníků lesů, činnost 
zaměstnanců státní správy, 
činnost složek integrovaného 
záchranného systému, uživate-
le honiteb v tomto obvodu, a to 
za podmínky dodržování přís-
ných protipožárních opatření, 
příp. podmínek vlastníků lesů. 
Podnět k vyhlášení zákazu 
vstupu do lesa z důvodu dlou-
hotrvajícího sucha a extrémně 
vysokých venkovních teplot 
a s nimi spojeného akutního 
nebezpečí vzniku požárů ob-
držel Městský úřad Litvínov od 
státního podniku Lesy ČR. Dále 
zvažoval také skutečnost, že 
v měsíci červenci a srpnu 2018 
došlo již k několika zahořením 
lesa. Dále provedl konzultaci 

s odbornými lesními hospo-
dáři a vlastníky lesů na území 
správního obvodu obce s rozší-
řenou působností Litvínov.

Zároveň hasiči žáda-
jí občany, aby dbali zvýše-
né opatrnosti při zacházení 
s otevřeným ohněm. Suchu 
v krajině totiž nepomohly ani 
deště z konce srpna. „Z důvo-
du velkého sucha v současné 
době hrozí extrémní nebezpečí 
vzniku požárů polních a les-
ních porostů. Za současného 
sucha by měla být manipulace 
s otevřeným ohněm v přírodě 
naprosto vyloučena. Žádáme 
občany, aby ve volné přírodě 
přestali manipulovat jakým-
koli způsobem s otevřeným 
ohněm, a to včetně kouření. 
Aby na svých pozemcích odlo-
žili pálení zahradního odpadu, 
případně zakládání ohně k opé-
kání, na pozdější období, kdy 
pominou současná extrémní 
sucha,“ uvedl velitel Jednotky 
dobrovolných hasičů Meziboří 
Václav Kraus. Jen za poslední 
měsíc bylo v Ústeckém kraji 
na linku tísňového volání na-
hlášeno 118 požárů travního 
a polního porostu a 48 požárů 
lesa. Některé z nich bylo nut-
no řešit mimořádným nasaze-
ním sil a prostředků. Likvidace 
těchto požárů byla extrémně 
náročná. Všechny se doposud 
hasičům podařilo zlikvidovat 
tak, že nebyla zasažena lidská 
obydlí, nedošlo ke zraněním, 
ani ztrátám na životech.

O Jednotce sboru dobrovolných hasičů Brandov

První zmínka o sboru je doložená v 1887. Tehdy dobrovolný 
spolek vlastnil ruční stříkačku taženou koňmi. Další zmínka je 
z roku 1966, kdy do vlastnictví byla zařazena cisternová auto-
mobilová stříkačka Škoda 607 a přenosná stříkačka PS 12. V roce 
2014 byl darován sboru kombinovaný hasičský automobil Mer-
cedes Atego. Dále disponuje jednotka automobilem Škoda Felicie 
a požární stříkačkou Tohatsu.

V roce 2015 byla jednotka sboru dobrovolných hasičů zařazena 
mezi First Respondery a zdravotnickou záchrannou službou Ús-
teckého kraje bylo propůjčeno zařízení AED k časné defibrilaci 
při zástavě oběhu. V roce 2017 byla jednotka vyzbrojena novými 
zásahovými oděvy, přilbami, zásahovou obuví a zásahovými ru-
kavicemi za pomoci projektu EU přeshraniční spolupráci hasičů. 
Ve sboru dobrovolných hasičů je 29 členů z toho 16 členů je ve 
výjezdové jednotce. Výjezdová jednotka se účastní pravidelných 
školení na poskytování předlékařské první pomoci, dále na vy-
prošťování osob z havarovaných vozů a také na taktických cvi-
čeních a pořádaných školeních vypsaných HZS ČR. Několik let 
spolupracuje sbor s kolegy hasičských sborů z Německa. Velká 
spolupráce je také s českými sbory, zejména SDH Hora Sv. Kate-
řiny, SDH Nová Ves v Horách a SDH Plánice.

První schůzka k ropovodu proběhla 
v Litvínově
První schůzka pracovní sku-

piny, která by měla nalézt trasu 
pro nový ropovod Litvínov – 
Spergau, se konala 24. července 
v Litvínově. Zúčastnili se jí zá-
stupci MERO ČR, a. s., vlastníka 
a provozovatele české části ro-
povodu Družba a ropovodu IKL 
a budoucího investora zmíněné 
stavby, zástupci Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, dotče-
ných obcí Litvínov, Klíny a Sva-
zek obcí regionu Krušných hor 
zastoupený předsedou Davidem 
Kádnerem. Schválen byl statut 
a jednací řád pracovní skupiny, 
vedoucí pracovní skupiny byla 
zvolena starostka Litvínova Ka-
mila Bláhová. Přítomným byl 
představen alternativní návrh 
možného řešení prodloužené 
trasy ropovodu na území ORP 
Litvínov. Další jednání pra-
covní skupiny je plánované na 
7. září 2018.

Vláda České republiky schvá-
lila v roce 2015 dokument „Po-
litika územního rozvoje České 
republiky, ve znění aktualizace 
č. 1“. Je v něm vymezena trasa 
nového ropovodu mezi Litvíno-
vem a hranicí ČR/SRN, který 
má v budoucnu významně posí-
lit energetickou bezpečnost ČR 
i SRN, zejména při omezení pře-
pravní kapacity jedné z větví ro-
povodu Družba. Uvedená trasa je 
součástí projektu mezinárodní-
ho ropovodu Litvínov - Spergau, 
který je projektem společného 
zájmu (PCI) Evropské unie v ob-
lasti energetiky.

Ústeckému kraji přidělila zmí-
něná Politika územního rozvoje 
České republiky za úkol prověřit 
územní podmínky pro umístění 
tohoto záměru a podle výsledků 
prověření zajistit ochranu úze-

mí pro tento rozvojový záměr 
na území Ústeckého kraje. Kraj 
tak učinil v rámci přípravy ak-
tualizace Zásad územního roz-
voje Ústeckého kraje, ve kterých 
je koridor ropovodu vymezen 
v souběhu se současným vede-
ním etylénovodu. Nový ropovod 
by tak procházel zastavěným 
územím Litvínova, Klínů a Mníš-
ku. Významně by, z pohledu do-
tčených obcí, zasáhl do vlastnic-
kých práv obcí i jejich obyvatel 
a znamenal by zvýšené bezpeč-
ností riziko. Nesouhlas s navrho-
vaným koridorem vyjádřil Sva-
zek obcí v regionu Krušných hor 
i všechny obce, přes jejichž úze-
mí by ropovod měl vést, tedy Lit-
vínov, Nová Ves v Horách, Klíny 
a Horní Jiřetín. Pracovní skupina 
by se měla pokusit nalézt tako-
vou alternativní trasu, která by 
co nejméně omezovala dotčené 
subjekty. „V rámci diskuze jsme 
se shodli na tom, že na příštím 
jednání, mimo jiné, vyhodnotíme 

připomínky společnosti MERO 
i dalších subjektů zastoupených 
v pracovní skupině k námi navr-
hované změně koridoru ropovodu 
z Litvínova přes Horní Jiřetín, 
Novou Ves v Horách ke hranicím 
v Mníšku, zvážíme rovněž další 
možné varianty tras,“ říká k zá-
věru první schůzky PS Kamila 
Bláhová. „Zatím není k dispozici 
rozhodnutí státu, že bude ropo-
vod v nejbližší době realizován. 
Koridor je přesto zahrnut do Zá-
sad územního rozvoje Ústeckého 
kraje, protože se jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu, se kterou je 
nutné do budoucna počítat,“ do-
dává generální ředitel společ-
nosti MERO ČR Stanislav Bruna.

Jak Kamila Bláhová, tak Sta-
nislav Bruna hodnotí vznik pra-
covní skupiny pozitivně. Vzniká 
tak prostor pro vzájemnou vý-
měnu názorů na budoucí trasu 
ropovodu, kterou chtějí dotčené 
obce ovlivnit ve prospěch svých 
občanů.



Obce SORKH získaly ocenění
V pátek 17. srpna vyvrcholi-

lo krajské kolo soutěže Vesnice 
roku 2018 oceněním soutěžících 
obcí a slavnostním vyhlášením 
výsledků. Vesnicí roku byla vy-
hlášena obec Kytlice. Slavnostní-
ho odpoledního ceremoniálu se 
na pozvání starostky obce Kyt-
lice Moniky Hladíkové zúčastnil 
i hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček, pozvání dále při-
jali zástupci ministerstev míst-
ního rozvoje a zemědělství, další 
představitelé Ústeckého kraje, 
vyhlašovatelů soutěže a starosto-
vé oceněných obcí. Obce získaly 
čestná uznání, diplomy a stuhy, 
jako nejvyšší ocenění. „Velmi mě 
těší zájem obcí o účast v této sou-

těži, jejímž smyslem je podpořit 
obyvatele obcí při jejich aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost 
programů obnovy obcí a přiblí-
žit veřejnosti význam venkova. 
Je to jedna z aktivit na podporu 
venkovských oblastí, na které se 
často zapomíná. Přitom právě 
v menších obcích je bohatý ko-
munitní život a lidé dokážou pro 
svůj domov obětovat čas i úsilí. 
Ocenění v soutěži Vesnice roku je 
už jen bonusem k radosti z dob-
ře fungující obce. Věřím, že vítěz 
bude náš kraj důstojně repre-
zentovat i v národním kole,“ řekl 
hejtman Oldřich Bubeníček. Do 
24. ročníku soutěže se přihlásilo 

celkem 23 obcí z Ústeckého kra-
je. Ústecký kraj kromě cen pro 
vítěze zajistil pro každou obec na 
památku účasti v soutěži diplo-
my a věcné ceny. Ze Svazku obcí 
v regionu Krušných hor se sou-
těže zúčastnily Nová Ves v Ho-
rách a Brandov. Obě obce získaly 
diplom. Brandov za udržování 
přírodních prvků, Nová Ves v Ho-
rách za podporu sportu v obci.

Vyhlašovateli soutěže jsou 
Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo 
zemědělství, spoluvyhlašovateli 
pak Kancelář prezidenta repub-
liky, Ministerstvo kultury, Minis-
terstvo životního prostředí, Svaz 

knihovníků a informačních pra-
covníků, Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu a Sdružení 
místních samospráv ČR.

Soutěž Vesnice roku v Progra-
mu obnovy venkova je každoroč-
ně vyhlašována již od roku 1995. 
Přihlášené obce jsou hodnoceny 
v následujících oblastech: spo-
lečenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond 
a obraz vesnice, občanská vyba-
venost, inženýrské sítě a úspo-
ry energií, péče o veřejná pro-
stranství, přírodní prvky a zeleň 
v obci, péče o krajinu, připravo-
vané záměry a informační tech-
nologie obce a koncepční doku-
menty.

Základní škola a mateřská 
škola v Louce u Litvínova má 
novou ředitelku

V novém školním roce pove-
de Základní školu a mateřskou 
školu v Louce u Litvínova nová 
ředitelka, Radka Jašontková. 
S jakou vizí do budoucna Rad-
ka Jašontková školu přebírala?

„Mým cílem je řídit kvalitní 
školu. Podporovat individuální 
rozvoj schopností dítěte i žáka 
a budovat zdravé vztahy mezi 
učiteli a žáky. Každému pedago-
govi umožnit seberealizaci. Jsme 
malá škola rodinného typu a na 
tom je potřeba stavět. Chci udržet 
naši školu přitažlivou a smyslu-
plnou nejen pro žáky, ale také pro 
rodiče. Nechci zapomínat na to 
dobré, co již škola vytvořila a na 
čem doposud stavěla, ale zacho-
vat dobré jméno školy, abychom 
obstáli v konkurenci okolních 

škol. Přestože jsme malá škola, 
využíváme moderní formy prá-
ce, průběžně reagujeme na nové 
trendy výuky, výzvy v dotačních 
programech, pracujeme na vzdě-
lávání pedagogických pracovní-
ků. Určitě plánuji zapojovat širší 
veřejnost do dění ve škole.“

Hlasujte pro stavbu století na území SORKH
Do 15. září může veřejnost hla-

sovat v anketě České a slovenské 
stavby století, která probíhá 
v rámci oslav 100. výročí vzniku 
Československa. Mezi stovkou 
nominovaných má Svazek obcí 
v regionu Krušných hor hned 
dvě želízka v ohni. Jsou jimi vod-
ní nádrž Fláje a Kolektivní dům 
v Litvínově.

Do projektu byla zařazena 
stavební a architektonická díla 
s ohledem na jejich význam 
a přínos od roku 1918 do sou-
časnosti. V Československu, 
poté i v České a Slovenské re-
publice bylo postaveno mnoho 
významných a pro další vývoj 
společnosti důležitých staveb, 
ze kterých bylo odbornou ko-
misí, složenou ze zástupců 
českých a slovenských asoci-
ací a svazů dlouhodobě spja-
tých s rozvojem stavebnictví, 
vybráno celkem 100 českých 
a slovenských staveb. Za čes-
kou stranu bylo nominováno 
66 staveb, za slovenskou pak 
34 staveb. Hlasování potrvá do 

15. září na www.stavbystoleti.cz 
Každý hlasující má k dispozici 
maximálně 10 hlasů, z nichž 
každá stavba může dostat 1 až 
10 hlasů.

Vodní dílo Fláje
Jediná betonová pilířová pře-

hrada v ČR, která je pro unikátní 
technické řešení hráze chráně-
nou kulturní památkou. Pilířo-
vá hráz je složena ze 34 bloků, 
z toho 19 je dutých typu Noetz-
li a 15 plných, tížných. Hráz je 

v pravé části zakřivená s polo-
měrem 200 m, její délka v ko-
runě je 459 m o šíři 6 m. Šířka 
v patě činí až 53 m, výška nad te-
rénem až 55 m. Přehrada vytvá-
ří nádrž o celkové ploše 153 ha, 
s objemem 23,1 mil. m3.

Kolektivní dům Litvínov
Kolektivní dům v Litvínově 

(zkráceně Koldům) je rozsáhlý 
obytný dům v severovýchodní 
části města Litvínova. Jedná se 
o významnou stavbu českoslo-

venské poválečné architektonic-
ké avantgardy, postavenou v le-
tech 1948-1950. Jejími autory 
jsou Václav Hilský a Evžen Lin-
hart. Dům je technickou památ-
kou. Symetricky komponovaný 
dům sestává ze dvou zalomených 
třináctipodlažních křídel, obsa-
hujících byty, a jednoho vložené-
ho sedmipodlažního, obsahující-
ho občanskou vybavenost, tedy 
jesle, mateřskou školku, prádel-
nu, společnou lednici, jídelnu, 
obchody atd.

Klimakemp z pohledu starosty 
Louky u Litvínova

Na začátku prázdnin se v Lou-
ce u Litvínova sešlo na akci Kli-
makemp několik stovek lidí. 
Tábor si zažili na soukromém 
pozemku. Jak celou akci vníma-
la obec jsme se zeptali starosty 
Louky u Litvínova Romana Duba.

Několik stovek lidí naráz 
v menší obci muselo být znát. 
Byl to problém?

Samozřejmě, že těch něko-
lik dnů, kdy se akce konala, byl 
v obci znát větší počet lidí. Přes-
tože jsme měli před akcí obavu, 
nakonec ale vše proběhlo z na-
šeho pohledu hladce. Noční klid 
nerušili, sousedé si na ně nestě-
žovali a uklidili po sobě.

Kontaktovali vás organizáto-
ři Klimakempu před jeho koná-
ním?

Už jsme měli informace o tom, 
jak takové akce probíhají, od 
ostatních starostů. Organizátoři 
za námi přišli. První dojem ale 
rozhodně příznivý nebyl. Přišli 
s oznámením, že se akce bude ko-
nat a s vedením obce se nechtěli 
na ničem dohadovat. Obyvatelé 
obce k účastníkům akce předem 
zaujímali opatrný postoj. Na-
konec jsme si předali kontakty 
a čekali, jak se bude akce vyví-
jet. Dohodli jsme se, že v případě 
problémů budeme kontaktovat 
organizátory. Oni slíbili, že ne-
budou rušit noční klid a navíc, 
že uklidí černou skládku za obcí. 
Během celé akce jsme jako obec 
nemuseli řešit žádný problém 
a ani obyvatelé si na nic nestě-
žovali.

Do Krušných hor se vrací původní dřeviny
Lesy ČR investují do obnovy lesních porostů v Krušných horách. 
Od roku 2010 to bylo třináct projektů za více než 230 miliónů 
korun. Dalších 42 miliónů korun získaly Lesy ČR v letošním roce. 
Opět je investovaly do obnovy lesních porostů, tentokrát kolem 
Litvínova.

Zlepšit přírodní poměry v le-
sích a podpořit druhovou a pro-
storovou skladbu porostů způ-
sobem odpovídajícím přírodním 
podmínkám dané oblasti bylo 
cílem projektů, do kterých za 
poslední roky plynuly stovky mi-
liónů korun. Hrazena byla i péče 
o vysazené dřeviny. K nejnáklad-
nějším položkám patřila stavba 
oplocenek chránících listnaté 
dřeviny a jedli proti škodám 

způsobeným zvěří. Vysazené 
stromky byly také ošetřeny proti 
buřeni a napadení škůdci, jako je 
klikoroh či hlodavci. V Krušných 
horách se Lesy ČR zaměřily na 
obnovu lesa v rozsáhlé oblasti 
zasažené průmyslovým znečiš-
těním ovzduší, k němuž došlo 
v sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století. Silně 
poškozené a odumírající lesní 
porosty tehdy lesníci nahradi-

li odolnějšími dřevinami. Jedná 
se především o smrk pichlavý, 
břízu bradavičnatou a modřín 
opadavý. Ty však během let sil-
ně poškodil vítr, sníh i námrazy 
a nyní trpí houbovými choroba-
mi. Zejména smrk pichlavý je 
napadený kloubnatkou smrko-
vou. Protože se imisní vlivy od 
90. let minulého století značně 
snížily, byly v rámci projektů 
náhradní dřeviny vykáceny a na-
hrazeny původními dřevinami. 
Do lesů lesníci vrací tak zvanou 
Hercynskou směs, tedy smrk 
ztepilý v kombinaci s bukem les-
ním a jedlí bělokorou. Záleží na 
nadmořské výšce. Ve spodních 

partiích Krušných hor vysadili 
zejména listnáče, od 700 met-
rů nad mořem převládají smrky 
v kombinaci s jedlí a bukem. Na 
Lesní správě Litvínov vznikly 
v minulých letech v ptačí ob-
lasti Východní Krušné hory na 
deseti hektarech tři tokaniště 
určené pro zlepšení biotopu tet-
řívka obecného. Na Lesní správě 
Klášterec lesníci na osmi hekta-
rech vytvořili u obce Kovářská 
přezimovací obůrku vybavenou 
centrálním seníkem a krechtem. 
V zimě slouží především k mo-
nitoringu populace jelení zvěře. 
Uzavřená zvěř pak nepůsobí ško-
dy v okolních lesích.

V Louce u Litvínova přibyde bezmála tři desítky rodinných domů
Těsně před kolaudací je v Louce 

u Litvínova akce Individuální vý-
stavba – zasíťování pozemků pro 
rodinnou výstavbu. „Pro zájemce 
máme připraveno dvacet osm par-
cel na rodinné domy. V současné 
době je už většina pozemků zamlu-
vených,“ prozradil starosta Louky 
u Litvínova Roman Dub. Parcely 
plánuje obec prodat do konce le-

tošního roku. Zasíťování pozem-
ků bylo hrazeno z dotace v rámci 
patnácti ekomiliard určených na 
likvidaci ekologických škod vznik-
lých před privatizací hnědouhel-
ných společností. „Celý projekt 
se táhl více než deset let. Žádost 
o dotaci jsme podávali v roce 2006. 
Konečně je ale hotovo a obec může 
přivítat dvacet osm nových rodin,“ 

řekl dále starosta. Obec je na nové 
obyvatele připravena. Kapacitou 
postačí jak mateřská, tak i zá-
kladní škola. V obci je navíc nová 
čistička odpadních vod. „Je už do-
končená a je v půlročním zkušeb-
ním provozu. Investorem byla Se-
veročeská vodárenská společnost. 
Jedná se o investici v řádech desí-
tek miliónů korun,“ prozradil Ro-

man Dub. Obyvatelé Louky u Lit-
vínova tak mají za sebou několik 
krušných měsíců, kdy se museli 
obrnit trpělivostí. „Za trpělivost 
lidem děkujeme. Stavební technika 
ztrpčovala život všem lidem v obci. 
Už je ale téměř vše hotovo. Dodělá-
vají se i poslední komunikace, kte-
ré rekonstruuje v některých ulicích 
obec,“ ujistil starosta.

O mimořádných událostech 
informuje SMS

Některé obce SORKH mají pro 
občany informační varovný sys-
tém, který rozesílá zprávy po-
mocí SMS. Takovou službu svým 
občanům nabízí Litvínov, Mezi-
boří, Klíny, Nová Ves v Horách, 
Mariánské Radčice, Hora Svaté 
Kateřiny. Info kanál, který spra-
vuje město Litvínov, informuje 
také o mimořádných událostech 
na komunikacích ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působ-
ností, o událostech v průmyslo-
vých areálech v okolí Litvínova 
a o meteorologických varová-
ních. Takové informace jsou uži-
tečné nejen pro obyvatele Litví-
nova. Nejen obyvatelé Litvínova, 
ale všichni, kdo chtějí dostávat 
informace o mimořádných udá-
lostech, se mohou k odběru těch-
to zpráv prostřednictvím SMS 
Info kanálu přihlásit. O odeslání 
SMS rozhoduje pracovní skupina 
krizového štábu města. Po kon-
zultaci se členy pracovní skupi-
ny, kde jsou mimo jiné starostka 
i oba místostarostové, vedoucí 
oddělení krizového řízení města, 
tajemník a dle obsahu události 
též příslušný vedoucí odboru, 
může SMS varovnou zprávu ode-
slat také velitel Městské policie 

Litvínov. Zpráva má omezený 
počet znaků a měla by proto ob-
sahovat jen ta nejdůležitější sdě-
lení. Co se děje, kde se to děje, 
jak to ovlivní obyvatele a pří-
padně co mají dělat. Do odběru 
varovných SMS by měli být při-
hlášeny všechny školy, sportovní 
kluby, sociální zařízení, firmy, 
obyvatelé města a okolí. S UNI-
PETROLEM RPA uzavřel Litvínov 
dohodu o odběru krizových SMS 
zpráv, kterými chemická společ-
nost prostřednictvím info kaná-
lu města informuje obyvatele 
v zóně okolo areálu o případných 
haváriích, požárech či únicích 
nebezpečných látek v areálu fir-
my.

K odběru SMS zpráv se může-
te zaregistrovat přímo na webu 
jednotlivých měst a obcí, které 
tuto službu poskytují. Tam také 
najdete návod, jak se zaregistro-
vat prostřednictvím SMS.

Pro info kanál Litvínova platí 
adresa:

www.infokanal.cz/cweb/reg/
LITVINOV

Pro infokanál Meziboří platí 
adresa

www.infokanal.cz/cweb/reg/
MEZIBORI



Obec Mariánské Radčice 
ve spolupráci se Severočeskými doly a. s. 
a panem Radkem Jarešem Vás zvou na

XII. ročník

KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ
10:00 Mše svatá
poté bude areál kostela zpřístupněn veřejnosti

HLAVNÍ SCÉNA
moderuje Světlana Polívková

10.00 Zahájení
10.10 – 11:15 Mostečanka – dechovka
11.20 – 12.15 Pohádka Matýsek a jeho kamarádi
12.20 – 13.15 Fakír
13.20 – 13.45 Harmonikář
13.50 – 14.15 Robot show
14.20 – 14.55 Flašinetář
15.00 – 15.55 Pepa Štross – folk
16.00 – 16.55 Jan Rosák a Šimon Pečenka
17.00 – 17.55 Pavel Novák ml.
18.00 – 18.55 Buráci – country kapela
19.00 – 19.15 Valdštejnští trubači
19.20 – 20.00 Olga Lounová
20.00 – 20.50 Vladimír Hron
21.00 – 21.15 Ohňostroj

HISTORICKÁ SCÉNA
10:00 – 17:00 Společnost Tercie
rytířská zbrojnice • herold a bubeníci • sokolníci 
• rytířský turnaj pro děti • dětské dobové hry • 
dobové tanečnice • žonglér a mistr v ovládání biče  

 RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ NA KONÍCH

CELÝ DEN STÁNKOVÝ PRODEJ, 
POUŤOVÉ ATRAKCE A PROJÍŽĎKY NA KONÍCH

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MARIÁNSKÉ 
POUTI
SOBOTA 15. 9. 2018


