
Krátce z obcí SORKH

Litvínov už obsazuje 
sociální byty

Litvínov dokončil rekonstruk-

ci volných prostor v penzionu 

ve Vodní ulici a před dokonče-

ním je také rekonstrukce bývalé 

hospody Automat v penzionu na 

Podkrušnohorské ulici. V obou 

penzionech pro seniory vznikly 

sociální byty. První z nich už má 

novou obyvatelku.

Sociální byty město vybudo-

valo díky dotaci od ministerstva 

pro místní rozvoj. V prostorách 

bývalé hospody Automat vznikly 

byty čtyři, v penzionu ve Vodní 

ulici dokonce šest bytů. Podle 

slov místostarostky města Eriky 

Sedláčkové nejsou sociální byty 

určeny pro nepřizpůsobivé. Na 

sociální byt nemá automaticky 

nárok každý, kdo pobírá sociální 

dávky. „Sociální byty jsou pro ty 

nejpotřebnější. Pro samoživitel-

ky a pro seniory, kteří nemají 

na tržní nájemné,“ ujistila Erika 

Sedláčková. Další sociální byty 

vznikly rekonstrukcí části budo-

vy na náměstí Míru vedle litví-

novské radnice. Budova nepatří 

městu. Sociální byty ze stejného 

dotačního titulu plánuje vybudo-

vat také město Lom.

Lomským náměstím 
opět poteče potok

Lomským nám. Republiky by 

už letos měl opět v otevřeném 

korytě protékat Lomský potok. 

Ten dosud teče v trubkách pod 

povrchem náměstí. Povodí Ohře 

spolu s městem ale plánují ko-

ryto odkrýt a vrátit mu tak po-

dobu ze šedesátých let minulého 

století. Myšlenka odkrýt koryto 

a vrátit vodu zpět na povrch ná-

městí vznikla při řešení havá-

rie. Na přejezdu z hlavní silnice 

k průmyslové zóně se v závěru 

loňského roku pod těžkým ná-

kladním vozidlem propadla ko-

munikace a část překrytí potoka 

se zhroutilo. Město místo sice 

bezodkladně přemostilo ponto-

nem a komunikace se tak provi-

zorně může dál používat, objevi-

ly se ale otázky, jaký je technický 

stav zakrytí koryta. „Při kontrole 

technického stavu bylo zjištěno 

několik dalších míst po celé čás-

ti zatrubněného koryta, která už 

nevyhovují a celkově je koryto 

ve špatném stavu. Dohodli jsme 

se proto s Povodím Ohře na oka-

mžitém řešení. Koryto se bude 

odkrývat a vracet na povrch 

ještě v letošním roce. V součas-

né době Povodí Ohře připravuje 

projektovou dokumentaci, práce 

by měly proběhnout v letních 

měsících,“ prozradila starostka 

města Kateřina Schwarzová.

KALENDÁRIUM

 � 5. 2. Litvínov 
Olga Havlová, vernisáž od 17:00 
hod., zámek Valdštejnů

 � 6. 2. Litvínov 
Lyžování na Xboxu od 
14:00 - 18:00 hod., Městská 
knihovna Litvínov

 � 8. 2. Mariánské Radčice 
Dětský karneval od 15:00 hod., 
Kulturní dům M.Radčice

 � 9.–10. 2. Klíny 
Telemark festival od 10:00 – 15:00 
hod., Sportareál Klíny

 � 12. 2. Litvínov 
Vernisáž Roman Kubec od 17:00 
hod., zámek Valdštejnů

 � 12. 2. Litvínov 
Svatební fotografie od 17:00 hod., 
zámek Valdštejnů

 � 13. 2. Litvínov 
Čarodějky v kuchyni od 19:00 
hod., Docela Velké Divadlo

 � 14. 2. Litvínov 
Den sv.Valentýna od 14:00 – 20:00 
hod., zámek Valdštejnů

 � 15. 2. Hora Svaté Kateřiny 
Ples hasičů od 20:00 hod., Horský 
domov – sál

 � 15.–17. 2. Klíny 
Opening Snowpark Sportareál 
Klíny

 � 17. 2. Meziboří 
Koncert P. Senič a O. Krejča od 
16:00 hod., Kulturní dům Meziboří

 � 17. 2. Litvínov 
O perníkové chaloupce od 16:00 
hod., Citadela Litvínov

 � 17. 2. Mariánské Radčice 
Příběh jednoho hradu od 17:00 
hod., Kulturní dům M.Radčice

 � 19. 2. Litvínov 
Výroba náramků od 14:00 - 17:00 
hod., Městská knihovna Litvínov

 � 23. 2. Lom 
Ples lomských seniorů od 18:00 
hod., Kulturní dům Lom

 � 21. 2. Horní Jiřetín 
Úsměvy Z. Trošky od 19:00 hod., 
Kulturní dům H. Jiřetín

 � 22. 2. Horní Jiřetín 
Ples města H. Jiřetín od 20:00 
hod., Kulturní dům H.Jiřetín

 � 23. 2. Nová Ves v Horách 
Hasičský ples od 20:00 hod., 
Restaurace Pod Lipou

 � 5. 3. Litvínov 
Vagamundos beseda od 19:00 
hod., Citadela Litvínov
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KRUŠNOVINY

Do lesů nad Litvínovem se nesmí
Do lesů kolem Litvínova je 

opět vyhlášen zákaz vstupu. 
A to až do konce zimy, tedy do 
31. března. Zákaz se týká jen 
některých katastrů na Litvínov-
sku. Především ale těch, kde jsou 
upravené běžecké stopy a kam 
jsou lidé zvyklí jezdit běžkovat. 
Zákaz vstupu je vyhlášen v ka-
tastrálním území obcí: Brandov, 
Rudolice v Horách, Hora Svaté 
Kateřiny, Fláje, Český Jiřetín, 
Klíny II. Zákaz vstupu se zatím 
netýká v oblasti Klínů běžeckých 
stop v lokalitě Mračný vrch, kte-
rou nespravují Lesy ČR. Dále se 
může běžkovat v katastru Mníš-
ku a Nové Vsi v Horách až k Les-
né. O zákaz vstupu požádaly Lesy 
ČR kvůli těžkému sněhu, který 
láme koruny stromů. Na běžec-

ké stopy padají kmeny stromů 
poškozené loňskými vichřicemi. 
Pohyb po běžeckých tratích tak 

může být pro běžkaře nebezpeč-
ný. Jako problém vnímají zákaz 
vstupu do lesů nejen turisté, ale 

i starostové Svazku obcí v regio-
nu Krušných hor. „Zákaz vstupu 
do lesů budeme projednávat na 
nejbližším jednání členské schů-
ze. Chci iniciovat jednání s Lesy 
ČR, případně zaslat podnět na 
příslušná ministerstva. Chápu, 
že když se jedná o poškození po-
rostů v mimořádné situaci, jako 
byly opakující se vichřice, pak 
je složité tyto následky odklidit 
a les pro veřejnost uvolnit. Pod-
le zkušenosti z loňského roku ale 
trvá příliš dlouho, než vůbec za-
čnou firmy na kalamitách praco-
vat. Legislativa velmi ztěžuje celý 
proces výběru dodavatele a pak 
se dostáváme do situace, že lidé 
do lesů opakovaně nesmí,“ míní 
předseda SORKH David Kádner. 
Zákaz vstupu do lesů v době vr-
cholící zimní sezóny považuje 
za problém také ředitelka Desti-
nační agentury Krušné hory Eva 
Maříková: „Lyžování a běžkování 
jsou pilířem zimní rekreační na-
bídky Krušných hor. Proto k nám 
turisté jezdí. Zákaz vstupu do 
lesa samozřejmě poškodí celou 
turistickou sezónu. Problémem je 
nejen pro turisty, kteří přijedou 
třeba na jarní prázdniny, ale také 
pro místní, kteří běžecké tratě 
využívají nejvíce.“

POZNÁVEJTE  
KRUŠNÉ HORY

Svazek obcí v regionu Krušných hor připravil pro žáky základních škol Ústeckého kraje poznávací 
výlety do Krušných hor.

NA VÝBĚR JSOU ČTYŘI TEMATICKÉ CESTY PO KRUŠNÝCH HORÁCH CESTA VODY, HISTORIE 
KRUŠNÝCH HOR, FLORA A FAUNA KRUŠNÝCH HOR, PRŮMYSL KRUŠNÝCH HOR. 

K vybranému výletu nabízíme základním školám zpracované pracovní listy pro první i druhý stupeň, plán 
výletu, v případě zájmu zajistíme dopravu a průvodce. Plán výletu a pracovní listy jsou pro základní školy Ús-
teckého kraje zdarma, dopravu hradí škola přímo dopravci, případně objedná Svazek obcí v regionu Krušných 

hor a škola hradí SORKH, průvodce zajistí za předem stanovenou cenu Offroadsafari. 

OBJEDNÁVEJTE NA SORKH@SVAZEKOBCI.CZ

KRUŠNÉ HORY
CESTA VODY  PRO 

I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY

PRŮMYSL KRUŠNOHOŘÍ  
SOUČASNOST A MINULOST

PRO 
I. A II. STUPEŇ

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY

KRUŠNOHOŘÍ – HISTORIE, 
OSÍDLENÍ, PAMÁTKY PRO 

I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY

KRUŠNÉ HORY
FLÓRA A FAUNA
PRO 

I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY

PROJEKT PODPOŘEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Partneři projektu: Destinační agentura Krušné hory, Severní energetická, a.s., Celio, Unipetrol, Offroadsafari, Severočeské doly

Pokračuje kotlíková dotace
Ústecký kraj bude letos znova rozdělovat dotace na výměnu 

starých kotlů. Samospráva má k dispozci 168 miliónů korun, což 
by mohlo pokrýt 1 610 výměn tepelných zdrojů. Žádosti začne 
kraj přijímat na jaře. Lidé by letos mohli požádat o dotaci na ply-
nový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo na koupi tepelné-
ho čerpadla. Dotace může pokrýt až 80 procent výdajů, v případě 
kotle na biomasu a tepelného čerpadla maximálně 120 tisíc ko-
run. Pokud navíc žadatel pochází z obce, která je na seznamu míst 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, automaticky získává 7 500 korun. 
Dotace už není na kombinované kotle. Kraj bude přijímat žádosti 
pouze elektronicky.



Lyžařská škola musí bavit
Všechny lyžařské areály v Krušných horách v oblasti SORKH na-
bízí lyžařskou školu. Ta na Klínech se soustředí na individuální 
výuku a zakládá si na kvalitě. O umění učit lyžovat a o tom, co od 
lyžařské školy čekat, povídá vedoucí lyžařské školy Sport areálu 
Klíny Šárka Ramešová.

Pro koho je lyžařská škola 
vhodná?

Pro každého, kdo se chce naučit 
lyžovat nebo jezdit na snowboar-
du. Učíme děti od tří let až po dů-
chodce. Lyžařská škola je vhod-
ná jak pro úplné začátečníky, 
tak pro lyžaře či snowboardisty, 
kteří si chtějí vypilovat styl pod 
vedením instruktora. Zakládáme 
si na kvalitě výuky, proto naši 
instruktoři procházejí školeními 
od APUL (Asociace profesionál-
ních učitelů lyžování).

Jakou musí mít klient výba-
vu?

Nemusí mít prakticky nic, jen 
vhodné oblečení. Veškeré vyba-

vení včetně ochranné helmy si 
může vypůjčit v půjčovně přímo 
v areálu.

Za jak dlouho se naučí dítě 
lyžovat, aby mohlo s rodiči na 
svah?

To je velmi individuální. Při 
výuce okamžitě poznáme, kte-
ré dítě sportuje a které jen 
sedí doma u počítače. Malým 
sportovcům to jde samozřejmě 
rychleji. Ale nakonec se naučí 
lyžovat každý, kdo chce. Nej-
důležitější je totiž zájem. A ten 
naši instruktoři umí vzbudit. 
Výuka lyžování nesmí být dril, 
ale hra, která baví. Podle tren-
dů ze zahraničí máme postavený 

park pro začátečníky s terén-
ními nerovnostmi, kde jezdí-

te a ani netušíte, že se vlastně 
učíte. Po zvládnutí zastavení 
a otáčení postupujeme na prud-
ší svah s pojízdným kobercem 
a když instruktor zhodnotí, že je 
dítě schopno jezdit na sjezdovce, 
pokračují na Pomě a poté třeba 
na lanovce.

Je nutné si lekci rezervovat, 
nebo může klient přijít bez ob-
jednání?

U nás doporučujeme rezerva-
ci alespoň 3 dny předem, jelikož 
je zájem obrovský. Od minulého 
roku máme nový online rezer-
vační systém, kde si zakoupíte 
lekce, rozplánujete si termíny 
a vyberete instruktora z pohodlí 
domova. Pak přijdete už přímo 
k instruktorovi v čase vaší rezer-
vace. Máme otevřeno od pondělí 
do neděle od 9 do 20 hodin. Učí-
me i o večerní lyžování, abychom 
vyšli vstříc každému.

Zima v Krušných horách
Na celý únor slibují meteorologové sníh a mráz. Zimní areály 
v obcích SORKH jsou všechny v provozu. Upravené sjezdovky na-
bízí Český Jiřetín, Klíny a Meziboří.

Ski areál Český Jiřetín

Ski areál Český Jiřetín je dnes 
vyhledávaným horským středis-
kem, nabízejícím svým návštěv-
níkům po celý rok řadu zajíma-
vostí a služeb. Všechny vleky 
jsou v provozu v sobotu, neděli, 
o svátcích a zimních prázdni-
nách od 9,00 hod. do 16,00 hod. 
Občerstvení je možné formou 
rychlého bufetu přímo na vlecích 
nebo v restauracích v blízkosti 
vleků. Parkování je poblíž vleků 
na dvou parkovištích o kapacitě 
cca 300 míst. Celková přeprav-
ní kapacita vleků je 2500 osob/
hod. V areálu je provozována 
rovněž o sobotách a nedělích ve-
řejná lyžařská škola.

Ski areál Meziboří

Ski areál Meziboří je příjemný 
areál přímo ve městě. U areálu je 
parkoviště pro osobní auta, ale 
lyžaři sem dojedou i městskou 
hromadnou dopravou. Sjezdovka 
je uměle zasněžována a měří 520 
metrů. V areálu je jeden vlek. Bě-
hem pracovních dnů je možné ly-
žovat do 20 hodin na osvíceném 
svahu. V areálu je lyžařská ško-
la. Má extra vlek a mezibořské 
technické služby jí věnují také 
extra pozornost. Dětský svah za-
sněžují jako první, takže škola 

je v provozu, i když by sněhové 
podmínky na sjezdovce nebyly 
pro lyžování ideální. V únoru, 
pokud to počasí dovolí, bude 
lyžařská škola pořádat pro děti 
Karneval na sněhu.

Sport areál Klíny

Hledáte areál, kde si užijete 
zimní radovánky s dětmi nebo 
kamarády a přitom neutratíte 
všechny úspory? Vyzkoušejte 
moderně vybavený Sport areál 
Klíny, který vás jistě nadchne 
krásnou přírodou, širokou na-
bídkou služeb a ochotou per-
sonálu. Sport areál Klíny je 
rodinné středisko umístěné ve 
východní části Krušných hor, 
vzdálené pouhých 6 km od Lit-
vínova či 90 km od Prahy. Na-
bízí návštěvníkům 5 technicky 

zasněžovaných sjezdovek lehké 
a střední obtížnosti, čtyřsedač-
kovou lanovku Doppelmayr s ná-
stupním kobercem, dva lyžařské 
vleky a dětský koberec v lyžař-
ské škole. V areálu nechybí půj-
čovna a servis lyží, snowboardů 
a běžek, lyžařská a snowboar-
dová škola, skibar Mammut či 
rychlé občerstvení. Parkování je 
možné na pěti bezplatných par-
kovištích s celkovou kapacitou 
více než 400 osobních automobi-
lů. Výhodou vícedenních skipasů 

(3 dny a více) je jejich platnost 
i na večerním lyžování. Večerní 
lyžování si můžete užít každý 
den: od úterý do soboty probíhá 
lyžování na sjezdovce Centrální, 

v neděli a pondělí můžete lyžo-
vat na sjezdovce Poma. Nabití 
jízdného je možné přes e-skipas 
a v jízdném je zahrnuté úrazové 
pojištění u všech skipasů. Sport 

areál Klíny vychází vstříc také 
milovníkům běžeckého lyžování 
(„klasikům“ i „bruslařům“) tím, 
že pravidelně udržuje desítky ki-
lometrů tratí.

Hledáme nejúspěšnější novinku v cestovním ruchu 
za uplynulý rok 2018 v Krušných horách a podhůří

NOMINUJTE SVÉ FAVORITY 
Do 31. března nominujte produkt z oblasti cestovního ruchu, který byl poprvé uveden 

před veřejnost v loňském roce. Může se jednat o akci, zážitek, areál, propagační 
materiál a další produkty cestovního ruchu z oblasti Chomutovska, Mostecka, 

Litvínovska, Bílinska, Teplicka a horské části Krušných hor.

Z nominovaných produktů vybere vítěze veřejnost při hlasování na sociálních sítích. 

Nominace posílejte na info@krusne-hory.org a označte je Krušnohorská NEJ.

Projekt podporují Destinační agentura Krušné hory, Okresní hospodářská komora 
Most, Hospodářská a sociální rada Mostecka a Euroregion Krušnohoří.

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

Krušnohorská

„NEJ“
Lyžařská škola Sport are-

ál Klíny: Provozní doba PO – 
NE 9 - 20 hodin. Rezervace 
online http://www.kliny.
cz/zima/lyzovani-zabava/
lyzarska-snowboardova-
-skola.

Lyžařská škola Meziboří: 
Provozní doba: PO-PÁ 14 - 16 
hodin, SO-NE 10 - 12, 13 - 16 
hodin. Rezervace telefonic-
ky na tel: +420 604 184 139, 
+420 602 934 210.

Lyžařská škola Český Ji-
řetín: Provozní doba dle 
aktuálních objednávek. Re-
zervace telefonicky na tel: 
+420 607 440 328



Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte nemocným
Dobrovolníci jsou v nemocni-

cích důležitou součástí personálu. 
Do nemocnic Krajské zdravot-
ní jich dochází několik desítek. 
Pokud vám není lhostejný život 
ostatních a chcete nezištně pomá-
hat například v rámci nemocnic 
Krajské zdravotní, jejíž součástí je 
i mostecká nemocnice, navštivte 
Dobrovolnické centrum a staňte 
se dobrovolníkem. V dobrovolnic-

kém centru každého zájemce pro-
školí a informují o způsobu dob-
rovolnické práce. Na věku vůbec 
nezáleží. Dobrovolníci jsou růz-

ných věkových kategorií, od mla-
dých studentů až po aktivní senio-
ry. Jde především o psychosociální 
podporu pacienta a o způsob, jak 

nemocnému zpříjemnit dobu strá-
venou v nemocničním zařízení. 
Dobrovolník může v mezích svých 
dovedností a schopností být pro 
pacienta vítaným návštěvníkem, 
společníkem a také pomocníkem. 
Veškeré dobrovolnické služby jsou 
pacientům poskytovány zcela bez-
platně. Nemocní mohou o službu 
dobrovolníka požádat ošetřující 
personál.

Tři školy z Litvínovska se zapojí 
do závodu Horizon Grand Prix
Litvínovské gymnázium T. 

G. Masaryka, Schola Humani-
tas a Střední škola EDUCHEM 
Meziboří se připojily do letoš-
ního ročníku závodu Horizon 
Grand Prix, pro který každý zá-
vodní tým musí sestrojit auto 
na dálkové ovládání poháněné 
elektrometrem s vodíkovými 
články. Trojice středních škol 
z Litvínovska patří mezi šest 
škol, které letos podporuje 
Nadace UNIPETROL. Vzdělá-
vací program H2AC je založe-
ný na projektovém vyučování 
a studentům umožňuje získat 
poznatky a znalosti z oblasti 
vědních, technologických a in-
ženýrských oborů. Závody vo-
díkových aut jsou vyvrcholením 
vzdělávacího programu, během 
něhož studentské týmy pracu-
jí na sestavení vodíkových aut 
s co možná největší rychlostí, 
ale hlavně nejdelším dojezdem. 
V rámci vyučování jsou pak 
zařazeny přednášky o změně 
klimatu a možnostech obnovi-
telných zdrojů. V rámci podpo-
ry získala každá škola základní 
sadu na sestavení vodíkového 
auta v hodnotě bezmála sto ti-
síc korun. Záleží už jen na kre-
ativitě jednotlivých týmů, jak 
si s úkolem poradí. „Musí auto 
odlehčit, předělat, vymyslet to 
tak, aby mělo auto co největší 
efektivitu a spotřebovalo co nej-
méně paliva. Studenti se práci na 
sestavování auta věnují ve svém 
volném čase za podpory pedago-
gů. V týmu jsou studenti, kteří 
mají se sestavováním modelů 
a ježděním s modely zkušenos-
ti,“ přiblížil práci na projektu 
Martin Laxa z Gymnázia T. G. 
Masaryka Litvínov. Závody ná-
rodního kola se konají v dubnu 

v Ostravě. Nejlepší týmy po-
stoupí do mezinárodního kola, 
které se letos jede v Praze.

Nadace Unipetrol podporuje 
střední školy regionu i dalším 
způsobem. Studenti litvínovské 
Scholy Humanitas si díky daru 
od společnosti UNIPETROL mo-
hou užívat nových společných 
prostor školy. Obnovení prostor 
školy vyšlo na 650 tisíc korun. 
K tomu dostali studenti dalších 
dvě stě tisíc korun na prospě-
chová stipendia. UNIPETROL 
Scholu Humanitas podporuje od 
samotného jejího vzniku. Za šest 
set padesát tisíc dostali studenti 
nejen novou příjemnější výzdo-
bu stěn s motivy litvínovského 
hokeje, ale také unikátní elektro-
nickou nástěnku Amos a dobíjecí 
box v prostorách odpočívadla. 
„Spolupráce UNIPETROLU se 
středními školami regionu zača-
la před třemi roky. Nabídli jsme 

tehdy spolupráci všem školám 
v regionu, jen některé ji ale do-
kázaly dovést až k partnerství. 
V naší společnosti máme absol-
venty Scholy Humanitas na po-
zicích ve výrobě, vystudované in-
ženýry na inženýrských pozicích 
i ve všech ročnících vysoké ško-

ly,“ uvedl zástupce UNIPETROLU 
Tomáš Herynk. Přes dvacet stu-
dentů Scholy Humanitas dosta-
lo za loňský školní rok finanční 
částku prospěchového stipendia. 
Stejně jako Scholu Humanitas 
podporuje UNIPETROL také me-
zibořský EDUCHEM.

O titul Rozhledna roku bojují dvě rozhledny z Ústeckého kraje
V 5. ročníku ankety Rozhled-

na roku 2018 budou soutěžit 
dvě rozhledny ze severu Čech. 
Soutěž pořádá Klub přátel roz-
hleden. Ústecký kraj zastupuje 

architektonicky zajímavá Rů-
ženka na Pastevním vrchu u Rů-
žové na Děčínsku a vyhlídka 
Rubín u Podbořan na Lounsku. 
Do ankety jsou zařazeny pouze 

rozhledny, které vznikly v da-
ném hlasovacím roce. V České 
republice je přes 400 rozhleden, 
přičemž každý rok k nim přibývá 
řada nových. 

Hlasovat můžete pro jednu 
rozhlednu na e-mailové 

adrese: rozhledna-anketa@
centrum.cz  

do 28. února 2019.

Seniorům pomůže Seniorská obálka
Záchranářům v péči o osa-

mocené seniory má pomoci 
takzvaná Seniorská obálka. 
Tiskopis, ve kterém senioři 
vyplní informace o tom, kte-

rými nemocemi či alergiemi 
trpí a jaké berou léky. Obsa-
hovat bude i kontakty na je-
jich blízké. Obálku pak umís-
tí v bytě na viditelném místě 

pro případ zásahu záchraná-
řů. „Údaje v Seniorské obálce 
mohou ušetřit záchranářům 
čas, když jde o život pacienta,“ 
řekla vedoucí odboru sociál-

ních věcí Petra Lafková. Nejpr-
ve Seniorskou obálku vyzkouší 
v Litoměřicích, pak bude k dis-
pozici ve všech městech Ústec-
kého kraje.

Žáci z horské školy vybírají 
další studium

Žáci Základní školy v Hoře 
Svaté Kateřiny navštívili v lednu 
litvínovskou Střední odbornou 
školu Hamr. Seznámili se s obo-
ry, které škola nabízí. „Škola 
na nás působila příjemně, nám 
děvčatům se líbil obor kadeřni-
ce a prodavačka, klukům se zase 
líbil obor truhlář,“ říká Šarlota 
Švandová z horské základní ško-
ly. Ve škole se děti dozvěděly, že 
mají na výběr z oborů kadeřník, 
prodavač, čalouník, grafický 
design, krejčí, aranžér, truh-
lář, operátor dřevařské výroby 
a umělecký truhlář.

Co je třeba udělat pro 
přihlášení k dalšímu 

studiu na střední škole

Samozřejmě nejprve je nutné 
vybrat si z nabídky oborů vzdě-
lávání. Obstarat si formuláře 
přihlášek, pokud ji žáci neobdr-
ží přímo ve své základní škole. 
Přihlášku získáte v prodejnách 
SEVT, kniha LUXOR, www strán-
ky jednotlivých škol a MŠMT. 
Vyplnit přihlášky a nechat si 
na nich potvrdit prospěch na ZŠ. 
Zákonný zástupce žáka si vy-
zvedne u výchovného poradce 
zápisový lístek. V prvním kole 
přijímacího řízení může podat 
uchazeč 2 přihlášky – vyplněné 
jako stejnopisy - na každou uve-
de 2 školy, pořadí škol je na obou 
přihláškách stejné. Rodiče vy-
plní základní identifikační úda-
je, název příslušných středních 
škol včetně oboru a kódu. Rodiče 
spolu s třídním učitelem doplní 
prospěch. Vyplněnou přihlášku 
odevzdá třídní učitel výchovné 
poradkyni ke kontrole a k podpi-
su ředitele školy do 20. 2. 2019. 
Uchazeč odevzdá přihlášku pří-
slušné škole do 1. 3. 2019. Po-

kud škola požaduje potvrzení 
o zdravotní způsobilosti žáka, 
je potřeba nechat si přihlášku 
potvrdit lékařem. První kolo při-
jímacích zkoušek se koná v prv-
ním termínu 12. 4., ve druhém 
15. dubna. Další kola přijímacích 
zkoušek stanoví ředitelé přísluš-
ných škol. V 1. kole přijímacího 
řízení má každý uchazeč právo 
konat jednotnou zkoušku dva-
krát (na každé přihlášené škole 
nebo oboru jednou), přičemž se 
pro rozhodnutí o přijetí využi-
je lepší výsledek z jednotných 
testů. Pozvánka k vykonání 
přijímací zkoušky bude žáko-
vi zaslána před jejím konáním 
ředitelem příslušné školy 7 dní 
před termínem konání přijímací 
zkoušky. Součástí pozvánky jsou 
informace o požadavcích k při-
jímacím zkouškám. Ředitel ško-
ly ukončí hodnocení uchazečů 
do 3 pracovních dnů po termínu 
stanoveném pro konání přijíma-
cí zkoušky. Podle výsledků do-
sažených jednotlivými uchazeči 
při přijímacím řízení stanoví 
ředitel školy jejich pořadí a zve-
řejní seznam přijatých uchazečů, 
nepřijatým uchazečům – jejich 
zákonným zástupcům – odešle 
rozhodnutí o nepřijetí – nej-
dříve 22. 4. 2018. Svůj úmysl 
vzdělávat se na vybrané střední 
škole potvrdí žák odevzdáním 
zápisového lístku řediteli školy 
a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy bylo oznámeno 
rozhodnutí o přijetí.

V působení obcí SORKH si 
mohou žáci vybrat k další-
mu studiu z těchto škol: SOŠ 
Hamr – Litvínov, Gymnázium 
T. G. Masaryka Litvínov, Střed-
ní škola EDUCHEM Meziboří, 
Schola Humanitas Litvínov.

Svazek obcí v regionu Krušných 
hor pozval německé turisty

Krásy Krušných hor na české 
straně hranic, atraktivní turistic-
ké cíle, turistické stezky a běžec-
ké tratě, cyklostezky a vybrané 
cíle pro hendikepované turisty, 
to vše prezentoval Svazek obcí 
v regionu Krušných hor uplynu-
lý víkend na veletrhu cestovní-
ho ruchu Dresdner Reisemarkt 
2019. Propagační a turistické ma-
teriály v německém jazyce, které 
vezli pracovníci SORKH s sebou, 
byly velmi žádané a prakticky 
rozebrané ještě před koncem 
veletrhu. „Veletrhu se účastníme 
pravidelně. Němečtí turisté jsou 
samozřejmě v našich obcích vítáni 
a jsou vedle turistů z Ústeckého 

kraje hlavní skupinou, na kterou 
cílíme propagaci regionu,“ uvedl 
předseda svazku David Kádner. 
Mezi nejnavštěvovanější turistic-
ké cíle, které v rámci Svazku obcí 
v regionu Krušných hor lákají 
německé turisty, patří sportovní 
a lyžařský areál Klíny, areál Les-
ná v Nové Vsi v Horách, lyžařský 
areál v Českém Jiřetíně, v sezóně 
pak zámek Jezeří a zámek Vald-
štejnů v Litvínově. Nově také pro 
německé turisty Svazek obcí v re-
gionu Krušných hor obnovil zna-
čení Krušnohorského autookru-
hu. České turisty hodlá SORKH 
oslovit na veletrhu Holiday World 
v Praze 21. – 24- února.

Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., 
Daniela Kováčová, Koordinátorka dobrovolníků, Adresa: J. E. 
Purkyně 270, 434 64 Most, Tel.: 478 033 445, Mobil: 731 535 656

E-mail: daniela.kovacova@kzcr.eu



 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                  

                                                 O zábavu se postará… 
 

 

 

                                 V KD Lom od 16.00 – 18.00 hodin                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                        VSTUPNÉ: děti 20,- / dospělí: 30,-Kč 

 

 

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. 

 

              
                                         

 
 
 

                      

 
 

 
 

 
 

 

Rezervace a  prodej vstupenek – Mě knihovna Lom  od 11.2.2019 

(dle půjčovní doby)  tel. 476 769 874 , knihovna@mesto-lom.cz 

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města, 
ke zveřejnění v novinách a na web.stránkách města Lom. 
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BADMINTONOVÝ TURNAJ  
PRO AMATERSKÉ HRÁČE 

  
TTuurrnnaajj  uurrččeenn  pprroo  hhrrááččee  bbeezz  hhrrááččsskkéé  lliicceennccee  ČČBBAASS  

  
22..  bbřřeezznnaa  22001199  ssppoorrttoovvnníí  hhaallaa  nnaa  MMeezziibboořříí  

  
ČČttyyřřhhrraa  mmuužžůů  aa  ssmmííššeennéé  ččttyyřřhhrryy    

 
 

 

Pořadatel: 

 

Město Meziboří a ZŠ a MŠ Meziboří 

Termín konání: 

      Prezentace: 

sobota 2. března 2019 (zahájení turnaje v 9.00) 
 
od 8.30 

Místo konání: 

Ceny: 

sportovní hala na Meziboří  
 
tři nejlepší týmy obdrží diplom a věcné ceny, vítězové 
navíc pohár a dort 
 

Kategorie: mužská čtyřhra a smíšená čtyřhra 

Organizační 
výbor: 

Mgr. Jan Peška za Město Meziboří 
Mgr. Martina Procházková za ZŠ a MŠ Meziboří  

Přihlášky: nejpozději do 27. února 2019 e-mailem na adresu: 
peska@mezibori.cz, nebo tel.: 737930953. Turnaje se 
zúčastní prvních 8 přihlášených týmů v každé kategorii 

Účastnický 
poplatek: 

100,-Kč za dvojici (50,-Kč za osobu) 

Občerstvení: zajištěno v průběhu turnaje i po 

 


