Krátce z obcí SORKH
Litvínovští strážníci
chtějí pomoci dětem
Sbírku ve prospěch dětí
z Dětského domova v Hoře
Svaté Kateřiny se rozhodli
uspořádat strážníci Městské policie Litvínov. Pomoci
potěšit děti z dětského domova mohou nejen obyvatelé Litvínova. „S iniciativou
vyhlásit sbírku ve prospěch
dětí

z

Dětského

KRUŠNOVINY
prosinec

2018

domova

v Hoře Svaté Kateřiny přišli
sami strážníci. Chtějí dětem
pomáhat a tohle je způsob,“

KALENDÁRIUM

říká velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.
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městské

od 13 do 16 hodin 2. advent

policie,

v Lesné
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Zdeněk Urban.

Projekt spolupráce
hasičů končí
Hejtman Oldřich Bubeníček
a starostové partnerských měst
Oseka, Nové Vsi v Horách, Hory
Svaté Kateřiny, Deutschneudorfu a Olbernhau se sešli v posledně jmenovaném městě při příležitosti představení závěrečné
části projektu spolupráce hasičů
v příhraničním regionu Erzgebirge/Krušnohoří. „V horských
oblastech našeho příhraničí je
více než kde jinde důležitá kvalitní, rychlá a účinná součinnost
všech složek integrovaného záchranného systému, a to z obou
stran hranice. Realizace podobných projektů významně přispívá
k lepší znalosti prostředí, posílení dobrých vztahů a zlepšení
spolupráce. Věřím, že pro místní
hasiče byl projekt velkým přínosem,“ shrnul projekt hejtman
Bubeníček. Z projektu byla také
zakoupena hasičská technika,
díky které se zlepšila akceschopnost hasičských sborů, např. výsuvný žebřík, hasičský vůz, zásahová výstroj, požární obleky,
požární automobil CAS, hasičský
technický vůz. Dále se konaly
soutěže mladých hasičů, jazykové kurzy či společné cvičení.

Svazek obcí v regionu Krušných hor zasedal
v litvínovském zámku
První schůze Svazku obcí
v regionu Krušných hor v novém volebním období se konala na pozvání starostky Litvínova Kamily Bláhové v zámku
Valdštejnů. V úvodu starostové
obcí poděkovali za práci bývalé
místostarostce Louky u Litvínova Milaně Štveráčkové, která
skončila ve funkci a na jednání
svazku obcí už dál nebude docházet. Milana Štveráčková jako
starostka Louky u Litvínova stála u založení Svazku obcí v regionu Krušných hor a po celou
dobu jeho existence se podílela
na jeho činnosti. Na první členské schůzi byl do funkce předsedy svazku zvolen starosta Nové
Vsi v Horách David Kádner a do
funkce místopředsedkyně svazku starostka Litvínova Kamila
Bláhová. Oba tak pokračují ve
výkonu svých funkcí z minulého volebního období. Zvolen byl
rovněž tříčlenný kontrolní výbor
ve složení Roman Dub, starosta Louky u Litvínova, Pavel Veselý, starosta Českého Jiřetína
a Zděnka Němečková, starostka
Klínů. Předsedou výboru byl zvolen Roman Dub. Kamila Bláhová
starosty informovala o průběhu
třetí schůzky Pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu
Družba v úseku DV5 Litvínov –
hranice ČR/SRN. Svazek obcí

jako člen pracovní skupiny se
přiklonil k vymezení trasy ropovodu, jak jej navrhlo MERO
ČR v pracovním názvu zelená,
šetrné k území Litvínova, Klínů
i Horního Jiřetína. Souhlasné
stanovisko svazku obcí je podmíněno souhlasem zastupitelstev
všech dotčených obcí. Dalším bodem jednání členské schůze byla
informace o projektu Poznávejte
Krušné hory. Z dotace z Fondu
Ústeckého kraje svazek obnovil
značení Krušnohorského autookruhu a připravil sérii výletů
do Krušných hor pro základní
školy v Ústeckém kraji. Starosta
Hory Svaté Kateřiny Jindřich Ze-

tek informoval kolegy o neutěšeném stavu základní školy v horské obci. Starostové se shodli,
že je nezbytné iniciovat změny
ve financování škol zřízených
obcemi na tzv. výjimku. Škola
v Hoře Svaté Kateřiny je vzhledem ke špatnému stavu objektů
prioritou horských obcí k řešení,
protože základní a mateřská škola je nezbytná pro další rozvoj
nejen Hory Svaté Kateřiny, ale
také Brandova a Nové Vsi v Horách. Problematika stavu horské
školy a financování jejího provozu má být napříště pravidelným
bodem jednání členské schůze,
a to až do vyřešení současného

špatného stavu školy. Starostové
dále diskutovali o možnostech
čerpání dotací z Ministerstva
životního prostředí ČR na odpadové hospodářství. Český Jiřetín
zvažuje vybudování sběrného
dvora, Nová Ves v Horách, Klíny a Hora Svaté Kateřiny chtějí
z dotací pořídit sběrné nádoby.
Na závěr jednání pozvala starostka Litvínova Kamila Bláhová kolegy na prohlídku nových
expozic na zámku Valdštejnů.
Příští Členská schůze SORKH je
naplánována na únor a konat by
se měla v Hoře Svaté Kateřiny.
Spojena bude s prohlídkou horské základní školy.

od 17.00 hodin, Městská knihovna
Litvínov Chlupaté Vánoce
 12. 12.2018 Lom
od 18 hodin kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně v Lomu
 12. 12. 2018 Brandov
od 18.00 hodin Česko zpívá koledy
v kostele sv. Michaela
 15. 12. 2018 Brandov
Vánoční tvoření od 14:00h.
 15. 12. 2018 Mariánské Radčice
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
pro děti a dospělé
 15. 12. 2018 Brandov
od 14.00 hodin Vánoční tvoření v
kulturním sále
 16. 12. 2018 Lom
od 16:00h Adventní setkání kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
v Lomu.
 23. 12. 2018 Litvínov
od 16.00 do 18.00 hodin, nám.
Míru u vánočního stromu, betlémské světlo
 23. 12. 2018 Brandov
od 19.40 hodin Dovoz betlémského světla do kostela sv. Michaela
 24. 12. 2018 Litvínov
od 21.00 hodin, kostel sv. Michaela
archanděla Půlnoční mše svatá
 24. 12. 2018 Brandov
od 22.30 hodin Půlnoční mše
v kostele sv. Michaela
 31. 12. 2018 Litvínov
od 17.00 hodin, nám. Míru Rodinný Silvestr
 31. 12. 2018 Lom
od 16 hodin Dětský Silvestr,
náměstí Republiky

Cyklostezka do Záluží projde obnovou
Město Litvínov připravuje renovaci cyklostezky do Záluží. Stezku
využívají hlavně lidé, kteří jezdí na kole do práce v areálu chemické firmy. V současné době je ve velmi špatném stavu.
Na rekonstrukci cyklostezky
by mohlo město získat dotaci.
Projekt zahrnuje stavební úpravy
a modernizace cyklostezky spojující město Litvínov s Chempar-

kem Záluží v celkové délce zhruba
1 797 m o ploše 5 500 m2 a šířce
3 m. Stavební úpravy jsou plánovány ve dvou etapách. První etapa
rekonstrukce cyklostezky začne

u prodejny Lidl a povede směrem
k ubytovnám UNO, kde je cyklostezka napojena na ulici V Dolíku
a končí za mostem přes Bílý potok
před napojením na silnici I/27.
Druhá etapa začne v místě ukončení první etapy, tedy za mostem
přes Bílý potok před napojením na
silnici I/27 směrem k Chemparku

Záluží. „Stávající živičný povrch
cyklostezky je v nevyhovujícím
stavu pro bezpečné a komfortní
užívání. Projekt pro akci je zařazen a schválen v akčním plánu pro
rok 2019. Předpokládané celkové
náklady na obě etapy projektu činí
cca 6 mil. Kč, z toho předpokládaná
maximální výše poskytnuté dotace

je cca 4,6 mil. Kč a předpokládaná
minimální výše spoluúčasti města
je 1,4 mil. Kč včetně nezpůsobilých
výdajů. Na špatný stav cyklostezky si stěžují občané města,“ uvedla
starostka Kamila Bláhová. Další
cyklostezku plánuje město Horní
Jiřetín. Ta povede z Litvínova až
na zámek Jezeří.

Veřejná doprava v Litvínově a do Mostu beze změn
Zastupitelstvo města Litvínova schválilo smlouvu na zabezpečení
dopravní obslužnosti. Podle schválené smlouvy se veřejná doprava v Litvínově nijak nezmění ve srovnání s letošním rokem.
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova od 1. září letošního
roku uznává v rámci integrace dopravy papírové jízdenky
Dopravy Ústeckého kraje. Na
dotazy zastupitelů odpovídali
zástupci dopravního podniku

i zástupci Litvínova v orgánech
společnosti. Mimo jiné také na
dotaz, zda se nerozšíří noční
spoje mezi Litvínovem a Mostem. František Krtička, člen dopravní komise města, potvrdil,
že vytíženost spojů je značná,

doprava se bude modernizovat
a dopravní podnik bude pořizovat větší vozy. Noční spoje se
rozšiřovat nebudou, k omezení
přistoupilo město po zkušenosti
z praxe. Daniel Urik také poukázal na možnost odpuštění pokuty pro černé pasažéry, kterou
využívá dopravní podnik v Praze. Tam stačí, aby si hříšník,
kterého přistihne revizor bez

jízdenky, koupil roční kupón na
přepravu, a pokutu platit nemusí. „V přepravních podmínkách
Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova je tato možnost
už od roku 2014. Konkrétně se
v přepravních pravidlech uvádí,
že pokud si cestující do 25 kalendářních dnů od data uložení
přirážky 1 500 Kč za jízdu bez
jízdenky zakoupí na svou čipo-

vou kartu časové jízdné s platností 90 dnů a delší, přirážka se
ruší,“ připomněl František Krtička fakt, že stejná praxe platí
i pro Most a Litvínov. Vedoucí
odboru nakládání s majetkem
MěÚ Litvínov Petr Řeháček také
informoval, že se Litvínov bude
zabývat možností zajíždění autobusů MHD do nové obchodní
zóny v Litvínově.

Kraj investuje do oprav komunikací více než miliardu korun
Oprava mostu na silnici
č. III/0138 při jízdě z Lomu do
Oseka byla ukončena měsíc před
plánovaným termínem. Po novém mostě mohou řidiči jezdit
od 24. listopadu. Úsekem už
opět jezdí i městská hromadná
doprava. Oprava mostu byla jednou z investic Ústeckého kraje
do oprav mostů a silnic, které
kraj v letošním roce realizoval.
Do oprav silnic ve svém majetku vložil v letošním roce více
než miliardu korun. „Za posledních šest let se daří každoročně
dávat do silnic poměrně velké
objemy peněz. Jedná se o krajské peníze a také o 300 milionů
od státu prostřednictvím SFDI.
Díky tomu došlo i na opravu silnic III. třídy, které byly dlouhodobě tak trochu na okraji. Také
se dlouhodobě a systematicky
věnujeme diagnostice mostů
a řešíme havarijní stavy,“ řekl

náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Ředitel
krajské Správy a údržby silnic
Libor Tačner zmínil, že realizovali souvislé plošné opravy
v hodnotě 620 milionů korun,
za 95 milionů byly opraveny
menší mosty a další stavební
úpravy, jako jsou sanace svahů, úpravy propustků ad., stály
140 milionů korun. Na území
SORKH investoval kraj také do
sanace svahu na Klínech, do sanace svahu v Brandově a opravy mostku v Janově. Pro příští
rok se plánuje oprava dalšího
mostu na čtyřpruhu z Mostu do
Litvínova, která by se měla začít realizovat od března do října 2019. V Litvínově na silnici
I/27 se rovněž počítá s opravou
mostu od března do října 2019,
s opravou silnice I/27 u litvínovského Kauflandu a to v délce
1,6 km se zahájením v červenci

Pro koho jsou služby Energie
určeny?
Společnost Energie sídlí v Meziboří a v současné době poskytuje chráněné bydlení 61 lidem
ve skupinové budově. Dalších
13 lidí žije v chráněném bydlení
v osmi bytech a dvou domcích,
které Energie pro své klienty pořídila. Postupné navracení uživatelů do samostatného bydlení
a tím i do normálního života je
cestou, kterou se bude Energie
ubírat i do budoucna.
Energie
je
ekonomicky
soběstačná?
V naší práci nám pomáhají
soukromé společnosti i města
a obce. Pokud budeme chtít i dál

navracet naše klienty do samostatného bydlení a běžného života, pak budeme potřebovat
i nadále pomoc Ústeckého kraje,
statutárního města Mostu, města Meziboří a dalších měst a společností v regionu. Nejvýznamnějším partnerem společnosti,
s jehož pomocí jsme zrealizovali
velké množství akcí ke zlepšení
objektu Energie, bytů, domů,
i zahrady je United Energy.
Na co jste pyšný při pohledu
dvacet let zpět?
Že se podařilo udržet zakázky
v chráněných dílnách a do pracovního procesu zapojit i část uživatelů sociálních služeb. Práce je
pro ně velmi důležitá. Je to tera-

Seiffenské
Vánoce
V prosinci se vydejte
k sousedům a navštivte 28.
prosince Seiffenské Vánoce.
Všechny adventní soboty
se Seiffenem vydají na pochod průvody. 8. prosince
od 17 hodin Světelný průvod
důlní stezkou, 15. prosince
od 15.30 hodin Velký hornický průvod s Bratrstvem
horníků a hutníků Seiffen,
22. prosince od 17 hodin
Lampionový průvod k Santa Clausovi. Všechny tři víkendy, které ještě zbývají do
Štědrého dne, budou vyplněny společenskými událostmi,
zpíváním vánočních písní,
živou hudbou či varhanním
koncertem za světel svíček.
Až do 23. prosince můžete
každý den tvořit v kreativních dílnách, každý víkend
jsou otevřeny od 11 do 17 hodin Dětské vánoční světnice.
Denně na vás čeká Hvězdný
trh s krušnohorskými specialitami. Podrobný plán akcí
najdete na www.seiffen.de.

Pohotovostní služby
zajistí kraj

2019 a ukončením do konce září
téhož roku. V Lomu by se měla

opravit komunikace na I/27 a to
v délce dvou kilometrů. Zaháje-

ní by mělo být v červnu a dokončení v červenci 2019.

pie k nenahrazení. Zapojují se zejména do montážních prací zakázek, které Energie dostává. Další
část uživatelů provádí úklidové
a pomocné práce při zajišťování
provozu společnosti. Naším cílem
je hlavně zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením, abychom
mohli poskytovat společnostem
náhradní plnění. Bez společností, které nám dávají práci a ode-

bírají od nás naše výrobky i za
cenu vyšší, než za jakou by mohly
nakoupit jinde, bychom nemohli
chráněné dílny provozovat. I jim
patří naše poděkování.
Energie využívá sociální
službu chráněného bydlení individuálního charakteru. O jakou službu se vlastně jedná?
Během posledních dvanácti let
se Energie díky dobrým hospo-

dářským výsledkům stala průkopníkem v regionu, ale i v celé
České republice v poskytování
sociálních služeb chráněného
bydlení individuálního v samostatných bytech a domcích mimo
sídlo společnosti. První klienti
se do chráněného bydlení v samostatných bytech a domcích
v běžné zástavbě města Meziboří
stěhují už v roce 2009, tedy dávno před tím, než se tak v rámci
koncepce sociálních služeb začalo dít v dalších sociálních zařízeních Ústeckého kraje.
Už je jasné, kdo vás po odchodu do důchodu nahradí ve
funkci?
Ve funkci ředitelky společnosti Energie mě nahradí Šárka
Švejkarová, současná vedoucí
sociálního úseku Energie. Jsem
rád, že je to člověk, který se
mnou na rozvoji sociálních služeb v Energii roky pracoval. Ví
o všech úskalích a problémech,
které tuto práci provází a bude si
s nimi umět poradit.

O nás...
Společnost Energie Meziboří, která poskytuje a v budoucnu bude
poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se zdravotním postižením v chráněném bydlení a pracovní aktivity v chráněných dílnách, slaví letos dvacet let od svého založení. Je jedním z největších nestátních sociálních zařízení poskytující chráněné bydlení
v ústeckém regionu. Ve funkci ředitele společnosti letos končí
Milan Konečný, za jehož vedení se z Energie stala ekonomicky
bezproblémová společnost.

Tip na výlet

Zákon o zdravotních
službách a podmínkách
jejich poskytování ukládá
krajům od 1. dubna 2012
povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu,
lékárenskou pohotovostní
službu a lékařskou pohotovostní službu v zubním
lékařství. Rada města Litvínova vzala na vědomí
informaci Krajského úřadu
Ústeckého kraje o záměru
zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2019.
Podle aktuálních informací
Krajského úřadu ÚK bude
vyrovnávací platba za výkon LPS v Litvínově pro rok
2019 činit 1 045 000 Kč.
Finanční krytí LPS pro rok
2019 bude schvalovat zastupitelstvo kraje až s rozpočtem kraje koncem roku
2018. Město Litvínov se
nebude finančně podílet na
zajištění provozu lékařské
pohotovostní služby.
Provoz jedné ordinace LPS
pro dospělé se zabezpečením
péče pro děti a dorost v Litvínově by měl být zajištěn
v následujícím roce ve stejném rozsahu a na stejném
místě jako doposud, a to
v objektu U Bílého sloupu
čp. 2088. V Litvínově bude
ordinace LPS otevřena v Po-Pá od 18 do 21 hod., So, Ne,
Sv od 11 do 18 hod. V Mostě
bude LPS zajištěna ve dvou
ordinacích, a to pro dospělé v Po-Pá od 18 do 21 hod.,
So, Ne, Sv od 10 do 19 hod.,
a pro děti a mládež v Po-Pá
od 17 do 21 hod., So, Ne, Sv
od 10 do 20 hod.

Lomští laskavci konali dobro

Moderní zbrojnici dostali hornojiřetínští hasiči
Moderní hasičskou zbrojnici dostali ke svému výročí 145 let od
založení dobrovolní hasiči v Horním Jiřetíně. Objektu, jakým se
nemohou pochlubit ani dobrovolní hasiči v mnohem větších městech, požehnal při jeho slavnostním předávání hasičům do užívání také biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant.
Moderní hasičská zbrojnice
stojí v těsném sousedství té původní. Do třech garáží se vejde
veškerá nová hasičská technika
jiřetínských hasičů. Ty nejstarší
hasičské stříkačky, které slouží
už jen ve výjimečných a většinou
slavnostních situacích, zůstanou
v původních garážích historické zbrojnice. V nové zbrojnici je hasičům k dispozici také
dílna, nezbytná věž na sušení
mokrých hadic, společné prostory, kuchyň, kancelář, a dokonce i pokoj, ve kterém v případě
nutnosti mohou hasiči přespat.
Samozřejmostí jsou prostor-

né šatny se sprchou pro ženy
i muže. V Horním Jiřetíně totiž
do jednotky sboru dobrovolných
hasičů patří i řada žen. „Původně
jsme žádali o dotaci, tu jsme ale
nezískali. Děkuji proto všem zastupitelům, kteří se rozhodli, že
hasičskou zbrojnici pro naše hasiče postavíme i tak, z vlastních
prostředků. Vyšla na dvanáct miliónů korun, jsou to ale smysluplně vynaložené peníze. Hasičská
zbrojnice nyní poskytuje našim
hasičům veškerý komfort, který
při své službě pro Horní Jiřetín
potřebují. Sloužit jim bude desítky let, ještě mnohým generacím

po nás,“ uvedl starosta Horního
Jiřetína Vladimír Buřt. Ten při
slavnostním předávání zbrojnice
hasičům zmínil také, jak moc si
celé vedení města práce hasičů
váží. „Jsem velmi hrdý na naše
hasiče. Hornojiřetínští hasiči,
a to nemluvím jen o výjezdové
jednotce, je skvělá parta lidí, kteří pro nás ve svém volném čase
pracují. Zachraňují nás, naše životy, naše majetky. Jsou velkými
tahouny společenského a spolkového života. Hasiči opravdu pracují pro Horní Jiřetín a Černice
s plným nasazením při všech akcích, při všech našich setkáních.
Už 145 let v tomto městečku fungují dobrovolní hasiči a věřím, že
tato nová budova bude inspirací
i další generaci mladých hasičů,“
prohlásil v úvodu Vladimír Buřt.
Mons. Jan Baxant dříve, než po-

žehnal novému praporu hornojiřetínských hasičů a celé zbrojnici, zmínil, že hasiče považuje za
lidi, na které se ostatní mohou
vždy spolehnout. „V minulosti,
ještě za bývalého režimu, když
jsem působil jako farář v malých
vesnicích, to byli právě místní
hasiči, kteří mi pomohli vždy,
když jsem něco potřeboval. Do
jednotek dobrovolných hasičů
patří lidé, kteří ostatním pomáhají, protože to tak cítí a já jim
za to děkuji,“ poděkoval všem
hasičům za jejich práci Mons.
Jan Baxant. Slavnostnímu okamžiku přihlížela řada významných hostů. Za ty nejdůležitější považoval starosta Vladimír
Buřt všechny dobrovolné hasiče z okolních měst a obcí, kteří
přijeli, aby radost svých kolegů
v Horním Jiřetíně sdíleli.

Krušnohorský šestiboj listopad 2018, šestý ročník
Ve středu 27. 11. 2018 se ve
sportovní hale v Meziboří konalo druhé kolo Krušnohorského
šestiboje, tentokrát florbal. ZŠ
a MŠ Meziboří pořádá tento turnaj každoročně a tak i letos byly
připraveny důstojné podmínky pro všechny školy. Po úvodním rozlosování do skupin bylo
jasné, že se již v základní části
odehrají velmi pěkná a kvalitní
utkání. Všechny děti přijely ukázat ostatním, co se měly možnost
od září naučit a jak jsou sehrané. Jako rozhodčí musím uznat,
že hra byla vedená férově bez
zákeřných faulů. Několik týmů
ve své sestavě mělo i dívky. Ty
rozhodně i v této kategorii do
týmů patří. Až samostatné nájezdy v obou skupinách rozhodly
o pořadí jednotlivých týmů pro
další zápasy. Doposud neporažení SSZŠ Litvínov a ZŠ a MŠ Janov si vybojovaly přímý postup
do semifinále, domácí Meziboří
po prohraných nájezdech proti SSZŠ ve své skupině obsadilo
druhé místo. Tím bylo možno
sehrát jak čtvrtfinále, tak i následně semifinále. Celý turnaj se
přiblížil ke svému konci a zbývalo odehrát několik utkání o závěrečné umístění v celém turnaji.
V konečném boji o pomyslný

Děti z lomské základní školy
se na jeden den v roce proměnily na Lomské laskavce. Během
Světového dne laskavosti konaly dobro a svůj den vyplnily jen
dobrými skutky.
Světový den laskavosti 13. listopadu oslavily děti z lomské
základní školy stylově. „Nadace
Karla Janečka již druhým rokem
realizuje celorepublikový projekt
pro různé týmy „Laskavec“. Letos jsme se zaregistrovali i my ze
3. A a školním klubem v naší ZŠ
a MŠ v Lomu. Dali jsme si název
Lomští laskavci,“ prozradil ředitel školy Jakub Ozaňák. Úkolem
Lomských laskavců bylo zvolit
si na tento den nějakou aktivitu,
při které by činili dobro a byli
by k sobě laskaví. „Děti a jejich
učitelku napadlo potěšit seniorky
a seniory Penzionu v Loučné –
Lomu. Připravily pro ně perníčky,
které ozdobily, úhledně zabalily.
Přidaly k nim bílé hrnečky, barvy
na porcelán, dobrou náladu a vydaly se pěšky do Penzionu v Louč-

né. Babičkám a dědečkům děti
přečetly úryvek z knihy ‚Slušné
chování pro děti‘, zarecitovaly báseň Listopad, zazpívaly dvě písně a pak přišel čas na předávání
dárečků a společné malování dětí
a seniorů na bílé hrnečky. Během
této dílničky byla skvělá atmosféra. Na seniorech bylo evidentní,
že jsou potěšeni z naší návštěvy. Společně jsme se domluvili,
že toto setkání není poslední. Už
teď máme plán na další návštěvu. Zpáteční cesta do školy nám
ubíhala, ani nám nevadil déšť,
který se spustil. Ještě ten den
jsme vyrobili krmítko pro ptáčky z PET láhve a tužek, naplnili
ji ptačím zobem a s dětmi zavěsili
na strom,“ vzpomíná na laskavosti lomských dětí učitelka Jitka
Lukášová. Celý den děti konaly
laskavé činy, navíc si vymyslely
i List laskavce, který si děti vzaly
domů a druhý den přinesly. „Listy laskavce obsahují samé krásné
dobré skutky našich ‚Laskavců‘,“
uzavřela Jitka Lukášová.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzývá k předložení
návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018
Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto
kategoriích: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně
záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura, sport. Návrhy je
možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2019 na adresu:
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM
Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu:
urad@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné
k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného. Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou.
I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje. V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána.
Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách,
publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou
osobu/skupinu osob. Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele. Veškeré příslušné formuláře jsou
k dispozici ke stažení na webových stránkách kraje.

Unipetrol je společnost
přátelská rodině

bronz vyhrála a tím pádem třetí místo obsadila ZŠ a MŠ Hamr.
Finále bylo bojem SSZŠ s domácím týmem. Ten v zápase provedl několik změn a pod vedením
Mgr. Veroniky Drábkové měl se
4 góly krásný vstup do zápasu.
Ale i první lajna potřebuje oddech a to byla zase parketa týmu
SSZŠ, který mohutně dotahoval.
Do hry se vrátila opět sestava
těch nejlepších a ta již zápas
udržela a dotáhla do vítězného
konce. Jako rozhodčí a zároveň
trenér těchto dětí mám pocho-

pitelně radost a stejně tak potěší
i velmi sportovní gesto Petra Lovaše s chválou našich dětí. Turnaj skončil, já musím pochválit
všechny hráče i jejich doprovody. Nestal se žádný velký úraz
a děti vytvářely bouřlivou atmosféru u každého zápasu. Je hezké
vidět, jak zápas děti prožívají.
Ale turnaj odezněl, slzičky štěstí
i smutku uschnuly. A jak nám zamíchal tento turnaj s průběžným
pořadím v šestiboji?
Mgr. Veronika Drábková,
Jaromír Drábek

POŘADÍ ŠKOL V ŠESTÉM ROČNÍKU
KRUŠNOHORSKÉHO ŠESTIBOJE
(po druhém turnaji)

Poř.

ŠKOLA

BODY

1.

SSZŠ Litvínov

17

2.

ZŠ a MŠ Meziboří

16

3.

ZŠ a MŠ Hamr

15

4.

ZŠ a MŠ Litvínov – Ruská

11

5.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ

8

5.

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

8

7.

ZŠ a MŠ Janov

7

8.

ZŠ a MŠ Louka

5

9.

ZŠ a MŠ Lom

2

Rafinérská a petrochemická
skupina Unipetrol získala prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, kterou uděluje
organizace Síť pro rodinu, z.s.,
na základě vlastního auditu.
Z jeho závěrů vyplývá, že jedna
z největších společností v České
republice svými pracovními podmínkami vychází vstříc potřebám zaměstnanců. Certifikát je
udělován na dobu tří let.
Významnou součástí hodnocení byly flexibilní formy práce,
jejichž nabídka je v České republice stále nedostatečná. Unipetrol je nabízí například v podobě
zkrácených pracovních úvazků,
pružné pracovní doby, možnosti
práce z domova či kombinované
práce z domova s prací v zaměstnání. Zajímavostí je i placené
volno 1. září pro rodiče školáčků
jdoucích poprvé do školy. Mimo

standardní pracovní podpory
zajišťuje všem zaměstnancům
platbu životního i penzijního pojištění nebo možnost tankovat
v síti čerpacích stanic Benzina za
nižší ceny. Nabízí také speciální
odměny dárcům krve a nadstandardní péči o své zaměstnance
v nemocnicích po celé republice.
Velkou pozornost věnuje Unipetrol studentům absolventům. Ti
po nástupu do zaměstnání absolvují tak zvaný absolventský
program, díky kterému se snáze
a rychleji zapracují a ovládnou
všechny technické i měkké dovednosti potřebné k práci v chemickém koncernu. Unipetrol se
také zaměřuje na věkovou skupinu 45+. Tito zaměstnanci v rámci mentoringu mohou předávat
své zkušenosti novým zaměstnancům a těm stávajícím pomáhat v kariérním růstu.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomu

12.12.2018 od 18.00 hodin
Na akci Vás zve město Lom

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.

VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ… UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK AŤ JSOU ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Město Meziboří
a

Kulturní zařízení města Meziboří
pořádá výstavu netradičně ozdobených
vánočních stromečků

Program: ukázky vánočních tradic, živé jesličky, Betlémské světlo,
hudební vystoupení dětí ZŠ Lom, ZUŠ Most
ZUŠ Litvínov - Jazz kvintet
Ruce a mysl zahřeje punč, svařáček nebo čaj.
Pochutnat si můžete na teplé uzenině.

Začátek výstavy 30.11.2018 od 16,00 hodin.
K poslechu hraje Základní umělecká škola z Litvínova.

Soutěž o NEJ lomský VANILKOVÝ ROHLÍČEK!
(Výherci budou odměněni, zájemci do soutěže hlaste se v knihovně)

Město Lom Vás srdečně zve na adventní neděli!
Upozorňujeme účastníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace
pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.

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.

Výstavu si můžete prohlédnout vždy v době otvíracích
hodin Městské knihovny Meziboří a potrvá do
20.12.2018

