
Krátce z obcí SORKH

Město Lom má turistickou 
vizitku

Všimli jste si při návštěvě za-
jímavých míst v České republice 
turistických vizitek? Prodávají se 
třeba v infocentrech, v pokladnách 
hradů a zámků a od února také 
v Městské knihovně Lom. Město 
Lom totiž vydalo svou turistickou 
vizitku a zapojilo se do projektu Tu-
ristický deník, ve kterém lze sbírat 
samolepky z různých míst a lepit 
si je do cestovního deníku. Na tu-
ristické vizitce jsou fotografie ná-
městí, pamětních lip, kostela a hor-
nické kolonie doplňují informace 
z historie města. Turisté tak vedle 
razítka s vyobrazením kostela Nej-
světější Srdce Páně mohou získat 
atraktivní samolepku do svých ces-
tovních deníků. K zakoupení je za 
15 korun v Městské knihovně Lom. 
Lomská turistická vizitka byla vy-
dána ve spolupráci s Destinační 
agenturou Krušné hory. Turistické 
vizitky jsou nálepky s fotografiemi 
a popisem zajímavých míst, akcí, 
výročí nebo osob.

Brandov nesouhlasí 
s vybudováním obchvatu 

přes katastr obce

Dopravní komise Euroregionu 
Krušnohoří se sešla na mosteckém 
autodromu, kde probrala aktuální 
problematiku dopravy a dopravní 
infrastruktury. Jedním z nejdů-
ležitějších bodů bylo projednání 
možnosti vybudovat obchvat Bran-
dova a nového hraničního mostu. 
K tomu dala negativní stanovisko 
obec Brandov. „Projednávali jsme 
v  zastupitelstvu  tuto  možnost  už 
v loňském roce a zásadně s tím ne-
souhlasíme. Jedná se o záměr města 
Olbernhau. Ta už má část komuni-
kace na německé straně hotovou, ale 
je zatím slepá. Záměrem Olbernhau 
je  prodloužit  tento  obchvat  přes 
hranice a vést dopravu bez omeze-
ní  tonáže  přes  část  obce  Brandov, 
aby byla odkloněna od zastavěného 
území  části  Olbernhau  -  Oberneu-
schoenberg.  Brandov  je  obcí  histo-
ricky  zaměřenou  na  rekreační  po-
tencionál  a  dle  schválené  Politiky 
územního  rozvoje  ČR  se  nachází 
ve specifické oblasti Krušných hor. 
Stavbou  by  jednoznačně  došlo  ke 
snížení  rekreační  hodnoty  celé  lo-
kality, aniž by to přineslo jakýkoliv 
pozitivní  efekt  pro  českou  stranu. 
Komunikace by se totiž jako obchvat 
vracela zpět do sousedního Němec-
ka  a  nepokračovala  dál  do  Čech, 
kde na české straně není v horských 
obcích pro tuto dopravu vhodná ko-
munikace,“ vysvětlil své stanovisko 
starosta Brandova Jiří Mooz s tím, 
že tento záměr výstavby obchva-
tové komunikace je v nesouladu se 
schváleným Územním plánem obce 
Brandov. Dále představitelé Ředi-
telství silnic a dálnic informovali 
o výstavbě dálnice R7 Praha – Cho-
mutov – Chemnitz, kde se již při-
pravuje dálniční obchvat Loun, do-
končují se úseky kolem Postoloprt 
a celkově by se stavba měla dodělat 
v roce 2024. Komise poté vyjádři-
la podporu projektu Přeshraniční 
koordinace zájmové skupiny „Pře-
klenutí chybějícího úseku Moldav-
ské/Freiberské dráhy“ a doporučila 
projekt ke schválení. Komise také 
doporučila vytvoření nových přes
hraničních autobusových linek.

KALENDÁRIUM
 � 6. 3. 2019 Litvínov 

19:00 hod. KLUBOVÁ SETKÁNÍ - Beseda 
s ředitelem Oblastního muzea a galerie v Mostě 
Michalem Soukupem. Café Bar Citadela

 � 7. 3. 2019 Litvínov 
19:00 hod. SCREAMERS - Smím prosit? - 
Travesti show - Citadela

 � 8. 3. 2019 Horní Jiřetín 
18:00 hod. MDŽ S RADIMEM UZLEM, Kultur-
ní dům Horní Jiřetín

 � 8. 3. 2019 Brandov 
20.00 hod. OBECNÍ PLES MDŽ - v kulturním 
sále Brandov

 � 9. 3. 2019 Litvínov 
21:00 hod. DÁMSKÁ NOC – MEN 4 QUEEN + 
DJ LIBOR WEBER - Klub Attic Litvínov

 � 9. 3. 2019 Mariánské Radčice 
17:00 hod. OSLAVA MDŽ + TANEČNÍ ZÁBAVA 
- KD Mariánské Radčice, K poslechu a tanci hraje 
Martin Březina.

 � 9. 3. 2019 Lom 
16:00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL - Kulturní 
dům Lom, o zábavu se postará Divadlo Mazec

 � 9. 3. 2019 Louka u Litvínova 
15:00 hod. OSLAVA MDŽ

 � 9. 3. 2019 Nová Ves v Horách 
20:00 hod. OBECNÍ PLES - KD Pod Lípou,

 � 14. 3. 2019 Litvínov 
15:30 – 17:00 hod. ZÁMECKÉ DÍLNIČKY 
S PROHLÍDKOU VÝSTAVY

 � 15. 3. 2019 Litvínov 
19:00 hod. FORCED TO MODE – TRIBUTE 
DEPECHE MODE + AFTERPARTY - klub 
Attic Litvínov

 � 16. 3. 2019 Horní Jiřetín 
20:00 hod. RETROPARTY S KAPELOU CRAZY 
DOGS

 � 19. 3. 2019 Horní Jiřetín 
18:00 hod – HRADY A TVRZE NA MOSTEC-
KU – KD Horní Jiřetín, přednáška archeologa 
Milana Sýkory

 � 19. 3. 2019 Litvínov 
17:00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY HRAČKY 
DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RODIN - Zámek 
Valdštejnů Litvínov

 � 22. 3. 2019 Litvínov 
19:30 hod. JARNÍ PLES CITADELY - Citadela 
Litvínov

 � 22. 3. 2019 Litvínov 
21:00 hod. KONCERT ZRNÍ - Ponorka Litvínov

 � 23. 3. 2019 Louka u Litvínova 
20.00 hod. – PLES ZŠ A MŠ

 � 27. 3. 2019 Litvínov 
19:00 hod. ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET 
FEAT. GENE JACKSON - Citadela Litvínov

 � 28. 3. 2019 Litvínov 
15:30 – 17:00 hod. ZÁMECKÉ DÍLNIČKY 
S PROHLÍDKOU VÝSTAVY

 � 29. 3. 2019 Litvínov 
19:00 hod. KABÁT BAND CV + ABDERA - Klub 
Attic Litvínov

 � 29. 3. 2019 Lom 
8:41 hod. NOC S ANDERSENEM - Městská 
knihovna Lom

 � 30. 3. 2019 Litvínov 
21:00 hod. MR. VEE – TROPICAL PÁRTY - 
Klub Attic Litvínov

 � 30. 3. 2019 Litvínov 
21:00 hod. KURTIZÁNY Z 25. AVENUE - 
Ponorka Litvínov - Ponorka Litvínov

 � 30. 3. 2019 Nová Ves v Horách 
20:00 hod. PLES FARMÁŘŮ, KD Pod Lípou, 
Nová Ves v Horách

 � 31. 3. 2019 Litvínov 
16:00 hod. KULIHRÁŠEK - Citadela Litvínov

 � 31. 3. 2019 Horní Jiřetín 
15:00 hod. – O SMOLÍČKOVI – pohádka, KD 
Horní Jiřetín

 � 5. 4. 2019 Litvínov 
19:00 hod. FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA 
TIE BREAK (country) – Klub Attic Litvínov, 
vstupné 250 – 320 Kč

březen

2019

KRUŠNOVINY

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

Starostové SORKH se sešli v Hoře Svaté Kateřiny
Únorová Členská schůze Svaz-

ku obcí v regionu Krušných hor 
se konala v Penzionu Heinrich. 
Starosta Hory Svaté Kateřiny 
Jindřich Zetek informoval o ak-
tuálním dění v horském městě. 
„V posledních týdnech jsme jako 
všechny horské obce bojovali  se 
zimou.  Na  posledním  jednání 
zastupitelů  jsme  schválili  roz-
počet města. V  letošním roce  se 
budeme  soustředit  především 
na  opravy  a  údržbu  městského 
majetku. Připravujeme také roz-
vojové  materiály.  V  havarijním 
stavu  je  veřejné  osvětlení.  Ne-
můžeme  čekat  na  dotace, musí-
me  nejzásadnější  opravy  začít 
dělat z vlastních zdrojů. Ve špat-
ném stavu jsou bytovky a zídky 
v Dlouhé ulici.  I  ty budou prio-
ritou  letošního  roku.  Vytvořili 
jsme  rozvojový  fond,  do  které 
plynou prostředky od Net4gas,“ 
informoval Jindřich Zetek. Dále 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová seznámila starosty s prů-
během návštěvy ministra život-
ního prostředí Richard Brabce 
v Litvínově 7. února. V dalším 
bodě předala Kamila Bláhová 
informaci o čtvrtém jednání pra-
covní skupiny k vymezení trasy 
ropovodu Družba v úseku DV5 
Litvínov – hranice ČR/SRN. Sta-
rostové pro letošní rok schválili 
dva projekty SORKH, a to Puto-
vání s Andersenem, projekt pro 
děti základních škol, díky které-
mu by měly více poznat sousední 
obce. Zásadním projektem letoš-
ního roku je Bezpečný region. 
Výstupem projektu bude studie 
popisující současný stav a návrh 
opatření pro zvýšení bezpeč-
nosti na komunikacích SORKH 
včetně varovného informačního 
systému pro řidiče na komunika-
cích vedoucích do horských obcí. 
Starostové také jednali o aktuál-
ní situaci v lesních porostech na 
území SORKH a zákazu vstupu 
do lesů. Místostarosta Litvíno-
va Karel Rosenbaum informoval 
o jednání mezi zástupci LESY ČR, 
městem Litvínov a provozovateli 
turistických tras a běžeckých 
stop. „Správce  lesů  v  majetku 
společnosti  LESY  ČR  a  provozo-
vatelé běžkařských stop spolu do-
hodnou bezpečné trasy, které by 
mohly  být  turistům a  běžkařům 
přístupné.  S  výsledkem  seznámí 
Radu  města  Litvínova,  která  na 
základě jejich návrhu může udělit 
výjimku  v  nařízení  o  dočasném 
vyloučení vstupu do lesa,“ uvedl 
Karel Rosenbaum. Starosta Hory 
Svaté Kateřiny Jindřich Zetek 

navrhl pořízení pasportu všech 
turistických tras pro pěší, běžky 

a jízdu na koních v rámci území 
SORKH. Na závěr schůze staros-

tové diskutovali o možnostech 
likvidace odpadů.



Změna povolení pro Celio je mnohem přísnější
Po posledním velkém požá-

ru skládky Celio v roce 2018 se 
opakujícími se požáry zabývala 
také Bezpečnostní rada Ústecké-
ho kraje. Rovněž Litvínov vyzval 
kompetentní orgány Krajského 
úřadu Ústí nad Labem, aby kraj 
provozovateli skládky uložil rea-
lizaci přísnějších opatření, která 
by dalším podobným požárům po-
máhala předcházet. Krajský úřad 
Ústeckého kraje vydal 15. února 
Rozhodnutí, jímž se mění inte-
grované povolení pro zařízení 
Skládkový komplex Celio, a. s. 
Nové Rozhodnutí obsahuje 31 

změn a ukládá Celiu realizaci ta-
kových opatření, aby se v co nej-
větší míře dařilo požáry omezit 
či jim úplně zabránit. Provozova-
tel skládky Celio je podle změny 
povolení povinen udržovat mini-
mální aktivní části skládky, za-
jišťovat každou hodinu obchůzky 
skládkového areálu a kontrolo-
vat, zda uložené odpady nevyka-
zují příznaky zvyšování teploty, 
nepřetržitě celoplošně teplotu 
odpadů monitorovat a naměřená 
data automaticky zaznamenávat. 
„Aktivní  sektor  skládky  S-OO  je 
snímán  dvěma  termokamerami 

se  záznamem.  Třetí  termokame-
ra  snímá  prostor  biodegradační 
plochy.  Dále  je  uložený  odpad 
měřen  teploměrem  v  rámci  pra-
videlné  pochůzkové  činnosti  ob-
sluhy  skládkového  komplexu.  Po 
vyhodnocení provozu termokamer 
a potvrzení jejich účelnosti, bude 
systém  monitorování  skládkové-
ho komplexu postupně doplňován 
o  další  termokamery,“ potvrdil 
výkonný ředitel Celia Zdeněk Hu-
báček. Celio dále musí při návo-
zu odpadu důkladně kontrolovat 
druh a složení odpadu. Takový 
odpad, který by mohl způsobit 

zahoření, nesmí být ve skládko-
vém komplexu ukládán. Když už 
by i přes přísná opatření k po-
žáru došlo, pak má Celio nově 
za povinnost u požárů trvajících 
déle než pět hodin zajistit měře-
ní kvality ovzduší autorizovanou 
osobou, a to na hranici obytné 
zástavby v katastrech měst Mos-
tu a Litvínova. Havárii, která by 
mohla mít vliv na životní prostře-
dí, musí Celio do hodiny ohlásit 
České inspekci životního prostře-
dí, Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje, odboru životního prostředí 
a městům Mostu a Litvínovu.

Litvínov navštívil ministr životního prostředí
Richard Brabec, ministr život-

ního prostředí a vicepremiér, na-
vštívil ve čtvrtek 7. února Litví-
nov. V odpoledních hodinách ve 
společnosti starostky Litvínova 
Kamily Bláhové navštívil Vod-
ní dílo Fláje, které již několik 
desítek let zásobuje mostecký 
region pitnou vodou. Tenčící se 
zásoby vody na území celé Čes-
ké republiky jsou více než pět let 
předmětem diskuzí kompetent-
ních orgánů včetně Ministerstva 
životního prostředí ČR. Tímto 
tématem ministr Richard Brabec 
zahájil v odpoledních hodinách 
v litvínovském zámku Valdštej-
nů setkání s vedením města Lit-
vínova, jeho zastupiteli a pozva-
nými představiteli obcí a měst 
Litvínovska. „Všemi  dostupnými 
prostředky bojujeme proti suchu. 
Ačkoli  máme  aktuálně  ve  sněhu 
zhruba 3,5 miliardy kubíků vody, 
pořád je téměř 55 % území České 
republiky ve stavu sucha. Po více 
jak  sto  letech  vysychají  zdroje 
podzemní  vody  v mnoha  obcích, 
které jsou na ní závislé. Za pět let 
ministerstvo  životního  prostředí 
v  této  problematice  odvedlo  kus 
práce.  Podpořili  jsme  tisíce  pro-
jektů na zadržení vody v krajině 
a také na zajištění pitné vody pro 
obyvatele.  Právě  malé  a  menší 
obce za posledních 1,5 roku reali-
zovaly na 320 projektů v podobě 
nových  nebo  posílených  zdrojů 
pitné  vody  a  dalším  až  500  ob-
cím  jsme  schopni  pomoct  v  dal-
ších  měsících,“ zahájil diskuzi 

k životnímu prostředí ministr. 
Připomněl některé z programů, 
jako je malá a velká Dešťovka, 
které se nadále vyvíjejí a nabíze-
jí další možnosti využití dešťové 
vody. „Na  území  České  republi-
ky  ročně  spadne  na  65  miliard 
kubíků  vody.  Z  tohoto  množství 
jen 600 milionů kubíků vody vy-
užijeme  jako vodu pitnou. Zdán-

livě máme na pití vody dost, ale 
spotřebujeme  jí  hodně  v  jiných 
oblastech.  Pracujeme  proto  na 
dalších projektech, abychom byli 
připraveni  na  krizová  léta.  Při-
pravujeme spolu s Ministerstvem 
zemědělství  ČR  v  rámci  novely 
vodního  zákona  také  tak  zvané 
komise  sucha,  které  budou  mít 
v  regionech  přehled  o  množství 
vody na našem území a její odběr 
by  v  případě  krize  regulovaly,“ 
řekl k vodě mimo jiné ministr.

Další diskuze se stočila na 
kůrovcovou kalamitu, na těžbu 
dřeva, obnovy lesních porostů, 

využití lesa nejen jako zdroje 
státních příjmů, ale také jako 
místa k rekreaci. „V boji s kůrov-
cem  Česká  republika  zaspala 
a nyní čelí katastrofě obrovských 
rozměrů. Teď už se bavíme o ob-
lastech, kde již není co zachraňo-
vat, a o oblastech, kde lze bojovat 
a  kůrovce  zastavit.  Máme  dost 
odborníků na lesní hospodářství, 

kteří se stavem lesů na celém na-
šem území v současné době inten-
zivně zabývají,“ říká ministr. Ze 
strany zástupců měst a obcí pak 
zazněla připomínka mimo jiné 
k nepřístupnosti obory v Kruš-
ných horách, která je ve správě 
Lesů České republiky. Je dlou-
hodobě pronajata soukromému 
subjektu, který přístup veřej-
nosti do velké části krušnohor-
ského lesa omezil pouze na pár 
dní v roce. Starostům se také ne-
líbí časté zákazy vstupů do lesů 
především v zimním období, 
kdy jsou hojně využívány lyžaři 

a běžkaři, ale v důsledku větr-
ných kalamit je Lesy ČR uzavíra-
jí, místo aby je odtěžením nebez-
pečných dřevin zpřístupnily.

Diskutovalo se také o limitech 
těžby. „Nevidím důvod pro prola-
mování limitů těžby na dole ČSA, 
ale konečné odepsání zásob v této 
oblasti  momentálně  nepovažuji 
za  příliš  pravděpodobné,“ říká 
ministr. Na otázku zvýšení po-
platku za vytěžené nerosty, kte-
rý je v současné době velmi níz-
ký, Richard Brabec odpověděl, 
že horní zákon sice připouští až 
desetiprocentní výši, ale koaliční 
partneři v minulosti návrh hnutí 
ANO na výraznější zvýšení ne-
podpořili. Podle ministra využití 
uhlí v České republice skončí ko-
lem roku 2040 a přednost dosta-
nou alternativní zdroje energie.

Na závěr ministr podpořil sna-
hy v oblasti zavádění bezemisní 
dopravy. „Jsem rád, že se i v této 
oblasti  situace  mění  k  lepšímu. 
V České republice zatím jezdí na 
2 000 elektromobilů a sledujeme 
i vodíkovou cestu. Například Uni-
petrol má v plánu výstavbu mini-
málně  dvou  vodíkových  plnicích 
stanic.  Automobil  poháněný  vo-
díkem ujede na  jedno načerpání, 
které není delší než dvě minuty, 
zhruba  1 000  kilometrů  a  z  vý-
fuku  mu  odkapává  pouze  voda. 
Vzhledem k tomu, že opravdu še-
tří životní prostředí, má jeho za-
vádění naši maximální podporu,“ 
odpověděl na dotaz k bezemisní 
dopravě ministr.

Zámek Valdštejnů se těší oblibě napříč generacemi
V  Litvínově  je  už  čtvrtým  rokem  centrem  společenského  dění 
zámek  Valdštejnů.  Je  také  cílem  výletů  obyvatel  ostatních  obcí 
SORKH. Výstavy a akce v zámku má na starosti Dáša Wohanková, 
pracovnice propagace města Litvínova.

Jak se změnil zámek Valdštej-
nů za čtyři roky provozu?

Přibývá akcí a samozřejmě se 
mění expozice a výstavy. A při-
bývá také návštěvníků zámku. 
V roce 2015 zaplatilo vstupné dva 
a půl tisíce lidí, o dva roky poz-
ději už jich bylo osm tisíc. Litví-
novský zámek není muzeum a vý-
stavy nemohou být koncipovány 
jako dlouhodobé. Nejsme příliš 
navštěvovanou turistickou oblas-
tí, zaměřujeme se proto na míst-
ní návštěvníky zámku. Výstavy 
děláme především pro obyvatele 
Litvínova a okolních obcí. Osvěd-

čilo se nám výstavy obměňovat. 
Důležitá je také pestrost v nabíd-
ce zámku tak, aby si na své přišli 
děti i dospělí, milovníci umění, 
historie i zábavy.

Jaké  výstavy  měly  největší 
úspěch?

Největší zájem byl o hračky 
HUSCH v době, kdy byla výsta-
va zahájena, postupně ale zájem 
opadal. Je to tak u všech expozic. 
Návštěvníkům zámku se časem 
okoukají. Velký zájem byl o Srd-
ce ráj a samozřejmě o Přehlídku 
nápadů, zručnosti, řemesel a vti-

pu aneb Vánoce po celý rok. Pří-
jemně překvapí i expozice soch 
Stanislava Hanzíka, která je nově 
koncipována jako umělcův ateli-
ér. Lidé jeho sochy znají, jen je 
neuměli přiřadit ke jménu uměl-
ce.

Jaké novinky v zámku připra-
vujete?

Od 5. února si můžete v pro-
storách zámecké černé kuchyně 
prohlédnout fotografie zachycu-
jící činnost Výboru dobré vůle 
Nadace Olgy Havlové a setkání 
paní Olgy s lidmi se zdravotním 
postižením, ale také princeznou 
Dianou, hercem Alainem Delo-
nem a další. Laskavý a originální 
humor mezibořského kreslíře Ro-
mana Kubece je v současné době 

k vidění ve výstavních síních 
zámku. V menším rozsahu zůsta-
la výstava mechanických hraček 
HUSCH z minulého století. Uvol-
nila tak místo novým hračkám, se 

kterými si hrály děti ze šlechtic-
kých rodin. Hračky nám zapůjčí 
pánové Miroslav Smaha a Michal 
Widenský. V zámku by měla zů-
stat necelé dva roky. Doplní je 

historický nábytek, který nám 
zapůjčilo Oblastní muzeum a ga-
lerie v Mostě. Připravujeme vý-
stavu Litvínovské zámecké ima-
ginárium bratří Formanů a jejich 
přátel. Část výstavy k nám popu-
tuje přímo z Paříže. Je to výsta-
va, o kterou je velký zájem u nás, 
i v zahraničí. K vidění budou ku-
lisy, loutky, divadelní dekorace. 
Líbit se bude tato expozice přede-
vším dětem. Pokračovat budeme 
v akcích, které v zámku pořádá-
me, a to oslava sklizně a řemesel, 
Velikonoc, dne svatého Valentý-
na, Dětský den, Férová snídaně, 
Patchworkové rozmarné léto, 
vánoční jarmark, koncerty na 
nádvoří, a letos nově pravidelné 
Dílničky pro děti a letní divadelní 
představení na nádvoří zámku.

Jednání o trase ropovodu 
pokračují

Už po čtvrté se sešla pracovní 
skupina k vymezení trasy ropo-
vodu Družba v úseku DV5 Litví-
nov – hranice ČR/SRN. Členové 
pracovní skupiny potvrdili svůj 
souhlas s nově vytyčenou trasou 
ropovodu, tak zvanou zelenou 
trasou, která by v žádné dotčené 
obci nezasahovala do zastavěné-
ho území. Novým členem pra-
covní skupiny se stal Horní Ji-
řetín, jehož územím zelená trasa 
také vede. Původní návrh trasy, 
která kopíruje vedení etylenovo-
du a je součástí aktualizace Zá-
sad územního rozvoje Ústeckého 
kraje, zavrhly hned na prvním 
jednání Litvínov, Klíny i Svazek 
obcí v regionu Krušných hor. Ze-
lená alternativní trasa, která už 
nevede přes Klíny, a v Litvínově, 
Horním Jiřetíně a Nové Vsi v Ho-
rách vede mimo zastavěná území 
těchto tří obcí, získala souhlasná 
stanoviska všech tří zastupitel-
stev. Samostatné jednání k alter-
nativní trase povedou MERO ČR, 
a. s., a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR s Ministerstvem 
financí ČR a Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, aby doladi-

ly způsob, jak se procedurálně 
vypořádat s případnou změnou 
vedení ropovodu v aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Ústec-
kého kraje, jejíž návrh stále ob-
sahuje původní trasu kopírující 
etylenovod. „Vhodnou variantou 
je,  aby  se  řešení  trasy  ropovodu 
projednalo  jako  samostatný  bod 
aktualizace, aby nedošlo ke zby-
tečnému prodlení v ostatních ob-
lastech,“ říká k poslednímu jed-
nání pracovní skupiny starostka 
Litvínova Kamila Bláhová. Sa-
mostatně se takto projednávala 
i trasa etylenovodu. Pokud by byl 
z projednávané aktualizace zá-
sad bod ropovodu vyjmut, mohl 
by schvalovací proces pokračo-
vat bez dalších změn. Výměna 
původně navrhované trasy za 
novou trasu zelenou by ale zna-
menalo vrátit aktualizaci zásad 
zpět na začátek a zdržení mini-
málně dva roky. „Další  setkání 
pracovní  skupiny  pravděpodob-
ně  proběhne  až  po  vypořádání 
připomínek  Litvínova  a  Horního 
Jiřetína  a  po  výstupu  z  jednání 
mezi ministerstvy,“ uzavřela Ka-
mila Bláhová.

Pracovní skupina prevence kriminality města Litvínov
VYHLAŠUJE

v měsíci březnu a dubnu 2019
V. ročník SOUTĚŽE

Videa či obrazové tvorby na téma:

PROVINĚNÍ a TREST
v oblasti rizikového chování pod názvem

Soutěž je zaměřena na protiprávní jednání mladistvých, o kte-
rém si myslíte, že je trestným činem, a jaké postihy by měly násle-
dovat či jaké navrhujete. Výběr protiprávního jednání a násled-
ného postihu je plně na vás, fantazii se meze nekladou. Cílem 
soutěže by mělo být promítnutí do videa či obrazové tvorby, jak 
je viděno spravedlivé potrestání či náprava pachatele za uvedené 
jednání.

Soutěže se může zúčastnit jednotlivec či skupina (max. 4 tvůrci 
ve skupině) ve věkové kategorii děti 616 let, ze škol, školských 
zařízení a nízkoprahových klubů z celé spádové oblasti Litvínov-
ska (zadávací podmínky na www.litvinov.cz).

Soutěžní práce společně s přihláškou na téma PROVINĚNÍ 
a TREST přijímáme od 13. do 17. května 2019 v Městském úřadě 
Litvínov, ul. Tržní.
Bližší  informace:  preventistka  městské  policie  Michaela 

Hejčová, tel. 603 151 631, Pavla Palowski, OSVŠ, tel. 603 151 617.



Budoucností odpadů je 
recyklace a spalování

Na poslední členské schůzi 
diskutovali starostové Svazku 
obcí v regionu Krušných hor o si-
tuaci v oblasti nakládání s odpa-
dy, zejména o změnách v legis-
lativě, které omezí skládkování 
odpadů na minimum. Starostka 
Litvínova Kamila Bláhová infor-
movala starosty o tom, že o od-
padech a změně legislativy ho-
vořil při své návštěvě Litvínova 
také ministr životního prostředí 
Richard Brabec. „Finalizujeme 
několik odpadových zákonů. Roč-
ně vyprodukujeme na 5,5 milionu 
tun komunálního odpadu, z toho 
45  %  skládkujeme.  S  tím  chce-
me něco  udělat.  V  první  řadě  se 
musíme  postupem  času  dostat, 
především  vyšší  recyklací  odpa-
du a částečně  jeho energetickým 
využitím,  jen  na  10 %  ukládání 
odpadu  na  skládku,“ vyjádřil se 
Richard Brabec. Plné skládková-
ní odpadu by mělo být novými 
odpadovými zákony zakázáno od 
roku 2025. Většina komunálního 
odpadu z měst a obcí Litvínovska 
ale dosud končí na skládce Ce-
lio. Starostové SORKH se shodli 
na tom, že zejména menší obce 
chtějí věnovat více pozornosti 
třídění a recyklaci odpadu. Jed-
nou z nabízených možností, jak 
odpad z Litvínovska v budouc-
nosti likvidovat, je spalování ve 
spalovně EVO Komořany. Tu už 
v loňském roce představil sta-
rostům technický ředitel Uni-
ted Energy Petr Mareš. Stavba 

je v současné době ve fázi, kdy 
má stavební povolení, integro-
vané povolení a byla zahájena 
počátečními stavebními prace-
mi, jako jsou demolice, přípojky, 
oplocení, vrátnice, které od roku 
2014 do současnosti průběžně 
probíhají. Starosty SORKH infor-
moval v loňském roce Petr Mareš 
také o možnosti získat ve spalov-
ně vlastnický podíl. „Tento  mo-
del je v Evropě běžný, kdy města 
mají  vlastnický  podíl  v  podob-
ných zařízeních. Investor obdržel 
od MŽP  v  roce  2013  Registrační 
list  s  příslibem  podpory  z  pro-
středků OPŽP, od kterého bohužel 
v  roce  2014  MŽP  jednostranně 
odstoupilo. V současnosti je stav-
ba  realizována  z  vlastních  pro-
středků  investora.  Investor  ak-
tuálně hledá možné způsoby, jak 
zajistit  podporu  projektu  mimo 
jiné z různých dotačních progra-
mů. V současnosti má společnost 
United  Energy,  a.s.  jako  mateř-
ská společnost investora stavby – 
společnosti  EVO-Komořany,  a.s., 
uzavřeny  Dohody  s  městy  Ústí 
nad Labem, Teplice, Bílina, Most, 
Chomutov  a  Kadaň  a  s  dalšími 
okolními městy o nich jedná. Pro-
jektovaná kapacita zařízení k vy-
užití činí 150 000 t/rok komunál-
ního odpadu a  je dostatečná pro 
pokrytí  předpokládaných  potřeb 
měst  Ústeckého  kraje.  Kapacita 
zařízení  EVO  není  dosud  zcela 
naplněná,“ potvrdila mluvčí Uni-
ted Energy Miloslava Kučerová.

Obce Litvínovska se prezentovaly na Holiday World
V únoru hostilo Výstaviště Pra-

ha 28. ročník středoevropského 
veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World. Mezi stovkami vy-
stavovatelů nechyběl ani stánek 
Ústeckého kraje s expozicí Brá-
na do Čech. Své místo ve stánku 
Ústeckého kraje měla i Destinač-
ní agentura Krušné hory a s ní 
i Svazek obcí v regionu Krušných 
hor. Destinační agentura Krušné 
hory představila novinky v ob-
lasti cestovního ruchu v Kruš-
ných horách, jako je informační 
turistické centrum na přehradě 
Fláje, které se bude otevírat už 
před letošními letními prázdni-
ny, nové informační turistické 
centrum Hornické krajiny Kruš-
nohoří v Krupce, připravované 
muzeum v areálu Lesné, Nauč-
nou stezku v Lomu, Hornickou 
stezku Krušných hor se všemi 
jejími produkty a další novinky. 
Své materiály představil také 

Svazek obcí v regionu Krušných 
hor. Vzhledem ke končící zim-
ní sezóně měli turisté největší 

zájem o cyklomapy a průvodce. 
Svazek obcí v regionu Krušných 

hor na veletrh přivezl své cyklo-
mapy, které cyklisty provází po 
všech jedenácti obcích svazku 

a jejich okolí. Ústecký kraj na 
veletrhu představil nového prů-

vodce po Labské stezce. „Stezka 
je top evropskou dálkovou cyklo-
trasou  a  nabízí  1 300  kilometrů 
jedinečného  spojení  historie,  ar-
chitektury a přírody. Vede atrak-
tivním  prostředím  od  pramene 
Labe  v  Krkonoších  až  k  Severní-
mu moři u německého Cuxhavenu. 
Nový  průvodce  provede  cyklisty 
po  trase,  ale  nabízí  i  široký  vý-
běr ubytovatelů a služeb pro cyk-
listy  podél  celé  Labské  stezky,“ 
komentoval nového průvodce 
náměstek hejtmana pro cestovní 
ruch a regionální rozvoj Zdeněk 
Matouš. Cyklistiku v Krušných 
horách bude Destinační agentura 
Krušné hory opět prezentovat na 
veletrhu For bikes 29. – 31. břez-
na v Letňanech. For bikes je nej-
větší cyklistický veletrh v České 
republice. Otevírá každoročně 
cyklistickou sezonu a nabízí cy-
klosortiment pro všechny věkové 
i výkonnostní skupiny obyvatel.

Chytré hlavy znovu otvírají e-shop
Sedmnáct milionů korun již Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en 
Energy vynaložila na podporu vzdělávání z grantového progra-
mu Chytré hlavy pro Sever. Letos grant vyhlašuje  již podesáté, 
aby  pozvedla  úroveň  přírodovědného  vzdělávání  a  technických 
dovedností žáků v základních a středních školách na Mostecku.

„V těžebních provozech řešíme 
nejen nedostatek kvalifikovaných 
dělníků, ale také generační obmě-
nu zaměstnanců. Připadá mi pro-
to nanejvýš potřebné podporovat 
rozvoj  technického myšlení a ře-
meslných  dovedností  už  u  škol-
ních dětí. Proto se snažíme grant 
Chytré hlavy zlepšovat a rozšiřo-
vat,  aby  byl  pro  školy  a  zájmo-
vé  organizace  stále  atraktivní,“ 
poznamenal Vladimír Rouček, 
generální ředitel těžebních spo-
lečností Sev.en Energy.

Kromě zhruba padesáti no-
vých učeben a nákupu mo-
derních učebních pomůcek se 
Vršanská uhelná v posledních 
dvou letech zasloužila také 
o rozvoj zájmové činnosti dětí 

a mládeže podporou technic-
kých kroužků. „V  našem  rozší-
řeném  konceptu  Chytrých  hlav, 
kdy  jsme  soustředili  všechny 
naše  aktivity  v  oblasti  podpory 
vzdělávání  v  regionu  do  styli-
zované  formy  e-shopu,  se  mož-
nost  čerpat  příspěvek  na  vznik 
nebo provoz zájmového kroužku 
s  technickým  zaměřením  těší 
velkému  zájmu  žadatelů,  což 
velmi  vítáme,“ uvedla mluvčí 
skupiny Gabriela Sáričková Be-
nešová. Ve Středisku volného 
času v Mostě tak mohou rozvíjet 
činnost modeláři a vznikl také 
kroužek frézování. Na vybavení 
elektro kroužků pro začátečníky 
a pokročilé těžaři přispěli spo-
lečnosti Amavet.

V eshop verzi grantového 
programu se staly vyhledávaný-
mi i tematické vzdělávací akce. 
„Zvlášť oblíbená je Uhelná maturi-
ta, která z nabídky mizí jako prv-
ní, a proto letos nabízíme středním 
školám  dva  tyto  cykly.  Chyběla 
nám akce pro žáky prvního stupně 
základních škol, a tak jsme pro ně 
ve spolupráci s mosteckým ekolo-

gickým  centrem  a  Podkrušnohor-
ským technickým muzeem zařadili 
zábavnou  naučnou  hru  Za  uhlím 
a  permoníky,“ informovala o no-
vinkách mluvčí skupiny.

Vybírat z nabídky a online 
registrovat své projekty do Chyt-
rých hlav 2019 mohou zájemci 
od 1. března na webových strán-
kách www.chytrehlavy.cz.

Krušnohorský šestiboj – vybíjená
V pondělí 11. února 2019 se 

konalo třetí kolo Krušnohorské-
ho šestiboje žáků I. stupně zá-
kladních škol. Tento turnaj velmi 
dobře organizačně již tradičně 
zvládla ZŠ a MŠ Hamr. Krásnou 
atmosféru vytvořilo osm škol, 
které se šestiboje účastní. Hrá-
lo se ve dvou skupinách, které 
po zahájení vylosovali kapitáni 
družstev. Skupinu „A“ tvořila ZŠ 
a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ Meziboří, 
SSZŠ Litvínov a ZŠ a MŠ Louka. 
Skupinu „B“ tvořila ZŠ a MŠ Ji-
řetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ 
Hamr a ZŠ a MŠ s rozšířenou 
výukou jazyků. Ve skupině „A“ 
se podařilo zvítězit družstvu 
z Meziboří a ve skupině „B“ se 
nejlépe vedlo domácím hráčům 
z Hamru. Po odehrání zápasů ve 
skupině čekal žáky boj o umís-
tění. O sedmé a osmé místo si 
zahráli žáci ze ZŠ Ruská proti 
Jiřetínu, kteří byli úspěšnější. 
O páté a šesté místo se utkala ZŠ 
Louka s Janovem. V tomto due-

lu si lépe vedla Louka a skončila 
na pátém místě. O třetí a čtvrté 
místo se utkali žáci z jazykovky 
s žáky ze sportovní školy. V tom-
to duelu se více dařilo žákům ze 
sportovky. Mohli se tedy radovat 
z bronzového umístění. O prv-
ní a druhé místo se utkali žáci 
z Hamru a Meziboří. Tento duel 
lépe zvládli žáci z Meziboří, kte-
ří se radovali z prvního místa. 
Získané body za konečné pořadí 
opět zamíchaly s celkovým pořa-
dím Krušnohorského šestiboje. 
Díky vítězství v tomto turnaji se 

Meziboří posunulo na průběžné 
první místo. SSZŠ Litvínov a ZŠ 
Hamr však dělí od prvního mís-
ta dva body, a proto každé další 
umístění bude důležité a zamí-
chá s pořadím. Veliké poděko-
vání patří žákům i učitelům ze 
všech osmi škol, kteří na turnaj 
dorazili. V měsíci dubnu nás 
v rámci šestiboje čeká přehazo-
vaná, kterou zajišťuje jazykovka. 
Již teď se moc těším na bohatou 
účast všech školních družstev.

Mgr. Veronika Drábková, ZŠ 
a MŠ Meziboří

Z Á P I S
do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019-2020

Základní školy Litvínov
středa 10. 4. 2019 od 13:00 do 17.00 hodin
čtvrtek 11. 4. 2019 od 8:00 do 15.00 hodin

 � Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 
1589, okres Most

www.3zs.cz
 � Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

www.zsruska.cz
 � Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

www.zs-specialni-litvinov.cz
 � Sportovní soukromá základní škola, s. r. o., Litvínov, Podkrušnohorská 1677

www.sszslitvinov.cz
 � Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most

www.zshamr.cz
 � Základní škola a mateřská škola Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov-Hamr

www.skolajerabinka.cz
 � Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most

www.zsjanov.cz
 � Základní škola a Mateřská škola Meziboří

Den otevřených dveří 20. 3. 2019 od 16 hodin
Zápis do první třídy
úterý 9. 4. 2019 od 13 do17 hodin
středa 10. 4. 2019 od 13 do 17 hodin
www.zsmezibori.com

 � Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Den otevřených dveří 20. 3. 2019 od 14 do 17 hodin, do 11.40 hodin možnost navštívit výuku
www.izms.cz

 � Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova
Zápis do první třídy
Středa 3. 4. 2019 od 12 do 18 hodin
www.zslouka.cz zslouka.propojena-skola.cz

 � Základní škola a Mateřská škola Lom
4.4.2019 od 14 do 17 hodin 
5.4. 2019 od 14 do 17 hodin
www.zsmslom.cz

 � Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
11.4.2019 od 13 do 17 hodin
12.4.2019 od 8 do 12 hodin
www.zskaterina.cz
 
Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče, 
nebo zákonní zástupci povinni přihlásit ke školní docházce děti narozené do 31. 8. 2013. Při 
zápisu předloží rodiče, nebo zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu 
se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoliv důvodu odložena povinná školní docházka 
u předcházejícího zápisu do 1. ročníku základních škol.

Celkové pořadí:

1. místo – ZŠ Meziboří
2. místo – ZŠ Hamr
3. místo – SSZŠ
4. místo – 3. ZŠ
5. místo – ZŠ Louka
6. místo – ZŠ Janov
7. místo – ZŠ Horní Jiřetín
8. místo – ZŠ Ruská

POŘADÍ  ŠKOL  V  ŠESTÉM 
ROČNÍKU  KRUŠNOHOR-
SKÉHO ŠESTIBOJE (po TŘE-
TÍM turnaji)

1. ZŠ a MŠ Meziboří 25
2. SSZŠ Litvínov 24
3. ZŠ a MŠ Hamr 23
4.  ZŠ s rozšířenou výukou  

jazyků a MŠ 14
5. ZŠ a MŠ Litvínov – Ruská 13
6. ZŠ a MŠ Horní Jiřetín 11
6. ZŠ a MŠ Janov 11
8. ZŠ a MŠ Louka 10
9. ZŠ a MŠ Lom 2



 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                  

                                                 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. 


