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EVO má nový web
Počátkem května spustila spo-

lečnost United Energy novou po-
dobu webových stránek projektu 
EVO-Komořany (energetické vy-
užití odpadů), na kterých jsou 
podrobné informace o projektu 
výstavby zařízení na energetické 
využívání komunálních odpadů 
v Komořanech u Mostu. Cílem 
webu www.evokomorany.cz je 
poskytnout veřejnosti co nejví-
ce informací o všem, co se děje 
nejen kolem samotného projektu 
výstavby zařízení EVO Komořa-
ny, ale i obecně o problematice 
nakládání s odpady, o vývoji le-
gislativy v této oblasti. Zájemci 
zde zároveň naleznou i odpovědi 
na nejpalčivější otázky.

Podpořte třídění 
použitých baterií

Město Litvínov bude 21. za-
stávkou týmu Recyklojízda, kte-
rý v červnu projede na elektro-
kolech Českou republiku, aby 
podpořil třídění a recyklaci bate-
rií. S poselstvím „Baterie do koše 
nepatří“ vyráží za lidmi v regio-
nech. Setkávat se bude se sta-
rosty a dalšími zástupci úřadů, 
s žáky a studenty místních škol. 
Se všemi budou členové týmu 
mluvit o tom, proč je tak důležité 
třídit a recyklovat baterie, a co 
pro to každý z nás může udělat. 
V Litvínově se zastaví 19. června 
od 10.30 do 11 hodin u Scholy 
Humanitas. Přinést můžete pou-
žité baterie. Dostat můžete zdar-
ma také krabičku Ecocheese na 
domácí třídění a skladování ba-
terií. Sportovci se mohou na kus 
cesty připojit.

Začíná revitalizace 
a elektrizace trati 

z Oldřichova u Duchcova 
do Litvínova

Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC) v květnu zahájila 
revitalizaci a elektrizaci úse-
ku z Oldřichova u Duchcova do 
Litvínova. Celkové investiční 
náklady dosahují 1,1 miliardy 
korun. Právě zahajovaná stavba 
je v souladu s dopravním kon-
ceptem Ústeckého kraje, který 
počítá se zavedením přímých 
elektrických vlaků z centra regi-
onu až do Litvínova. Její součástí 
je proto i vybudování trakčního 
vedení na dosud neelektrizo-
vaném 1,5 kilometru dlouhém 
úseku mezi Loukou u Litvínova 
a Litvínovem.

Stavební práce potrvají dva 
roky, úpravami projde přibližně 
13,5 kilometru trati. Ke zvýšení 
kultury cestování ve všech sta-
nicích a zastávkách přispějí nová 
nástupiště v normové výšce 550 
milimetrů nad kolejí. Přístup 
k vlakům bude plně bezbariérový. 
Vyšší bezpečnost provozu zajistí 
elektronické zabezpečovací zaří-
zení 3. kategorie, traťová rychlost 
se zvýší až na 100 km/h. Dopravu 
budou dálkově řídit dispečeři ze 
stanice Louka u Litvínova.

V letošním roce projde rekon-
strukcí spojenou s elektrifikací 
úsek Louka u Litvínova – Litví-
nov, výluky jsou zde napláno-
vány v termínu od 5. června do 
2. prosince.

KALENDÁRIUM

 � 5. 6. 2019 od 16 hodin 
Dechovanka ZUŠ Litvínov - kon-
cert na nádvoří zámku Valdštejnů 
Litvínov, pod vedením V. Skořepy

 � 4 - 9. 6. 2019 10 – 16 hodin 
Rozmarné patchworkové léto 
- zámek Valdštejnů Litvínov. 
Výstava výrobků Patchwork Klubu 
Litvínov

 � 8. 6. 2019 
Míčový pětiboj - turnaj dvojic– 
Meziboří, tenisové kurty

 � 8. 6. 2019 10 – 13 hodin 
Den dětí s hasiči – Meziboří, 
požární zbrojnice

 � 9. 6. 2019 
Dětský atletický den - Meziboří, 
atletické hřiště

 � 9. 6. 2019 od 15 hodin 
Dětský den – město Lom

 � 12. 6. 2019 od 16 hodin 
Kvinta - nádvoří zámku Vladštej-
nů Litvínov - folkový koncert

 � 12. 6. 2019 od 16 hodin 
Klauzury - zámek Valdštejnů 
Litvínov. Výstava potrvá do 
31. 8. 2019

 � 12. 6. 2019 od 16 hodin 
Cyklokros- Meziboří – tenisové 
kurty

 � 15. 6. 2019 od 10 hodin 
Zahájení turistické sezony - 
Destinační Agentura Krušné Hory 
a Veteráni Litvínov zahajují turi-
stickou sezonu– Litvínov, Loučky, 
letiště Braňany

 � 15. 6.–16. 6. 2019 od 14 – 18 
hodin 
Pohádková lanovka 2019 – Klíny

 � 15. 6. 2019 od 10 hodin 
Loukyjáda - Louka u Litvínova

 � 19. 6. 2019 16 hodin 
Komorní hry ZUŠ Litvínov 
- nádvoří zámku Valdštejnů 
Litvínov

 � 20. 6. 2019 od 15:30 hodin 
Zámecké dílničky - zámek Vald-
štejnů Litvínov. Výroba létajícího 
balónu ze skla výtvarnice Moniky 
Tvrzníkové.

 � 22. 6. 2019 
Mezibořský Mix- Meziboří teni-
sové kurty

 � 22. 6.–23. 6. 2019 
Závody v inline alpine slalomu – 
Meziboří - Okružní ulice, od 
sportovní haly

 � 22. 06. 2019 od 15:45 hodin 
Fesťáček v Ráči - Mariánské 
Radčice

 � 26. 6. 2019 od 16 hodin 
Pěvecký koncert ZUŠ Litví-
nov - nádvoří zámku Vladštejnů 
Litvínov

 � 28. 6. 2019–29. 6. 2019 od 18 
hodin 
Potlach u Stráníků 2019 - Horská 
chata Barbora, Český Jiřetín, dvou-
denní folk-country festival

 � 28. 6. 2019 od 21 hodin 
Pěnová párty - Klub Attic Litvínov

 � od 28. 6. 2019 
každý pátek a sobota od 21: 30 
hodin po setmění Letní kino kou-
paliště Koldům Litvínov, možnost 
zapůjčení lehátek

červen

2019
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Pracovní skupina doporučuje kraji zelenou trasu ropovodu
V květnu proběhlo za účasti 

všech členů pracovní skupiny, 
jejímž členem je i Svazek obcí 
v regionu Krušných hor, již páté 
jednání k prodloužení trasy ro-
povodu Družba v oblasti Litví-
nov-hranice ČR/SRN. Dotčené 
obce nesouhlasily s návrhem 
Ústeckého kraje, který v rámci 
přípravy 2. aktualizace Zásad 
územního rozvoje ÚK a v sou-
ladu s Politikou územního roz-
voje ČR navrhoval prodlouže-
ní trasy ropovodu v souběhu 
s vedením etylénovodu. Jako 
důvod obce uváděly nepřiměře-
ný zásah do vlastnických práv 
jejich obyvatel a bezpečnostní 
riziko. Pracovní skupina proto 
byla ustavena se záměrem na-
jít alternativní řešení, které by 
z pohledu dotčených obcí bylo 
přijatelné. Nakonec došlo ke 
shodě členů skupiny na alter-
nativní trase, která byla před-
ložena a schválena na jednot-
livých zastupitelstvech s tím, 
že se musí vypořádat některé 
připomínky města Litvínova 
a Horního Jiřetína. Tak zvaná 
zelená trasa v žádné dotčené 
obci nezasahuje do zastavěné-
ho území. „Úsilí pracovní sku-
piny o aktualizaci Zásad územ-
ního rozvoje ÚK tak dospělo 
úspěšně k požadovanému cíli. 
Ústeckému kraji budou předá-
ny podklady, na jejichž zákla-
dě může začít prověřovat trasu 
podle návrhu pracovní skupiny. 
Původní trasa ropovodu kopí-
rující etylénovod by měla být 
nahrazena alternativní zelenou 
trasou ve formě územní rezervy, 
a to včetně šíře ochranného pás-
ma v jednotlivých úsecích trasy 
od Litvínova až k hranicím s Ně-
meckem. Proces hledání alter-
nativní trasy od jeho počátku až 
do konce považuji za úspěšný. 

Členům pracovní skupiny se po-
dařilo dát dohromady podklady 
pro Ústecký kraj, které by měly, 

v rámci technických možností, 
respektovat požadavky dotče-
ných obcí,“ říká ke květnovému 

jednání k ropovodu předsed-
kyně pracovní skupiny Kamila 
Bláhová.



Litvínovská Citadela připravila nabitou sezónu
Litvínovská Citadela představuje divadelní sezónu 2019 – 2020 
a zahajuje prodej předplatného. Jaká bude ta následující sezóna 
a co připravila Citadela na prázdniny v rozhovoru s vedoucí stře-
diska Citadela Lenkou Pecovou.

Mají lidé v dnešní době chuť 
chodit do divadla?

Většina představení v Citadele 
je vyprodána. Obrovský zájem 
mají lidé o předplatné. A to ne-
jen obyvatelé Litvínova. Do Cita-
dely si abonentky pořizují i lidé 
z okolních obcí a měst. Předplat-
né na divadelní sezóny v Litví-
nově má už mnohaletou tradici. 
Poprvé se divadelní předplatné 
v Litvínově prodávalo už začát-
kem devadesátých let. Takže 
ano, lidé mají chuť chodit do di-
vadla a kultura stále táhne.

Pokud má někdo o abonent-
ku zájem, stačí si pro ni přijít 
do pokladny Citadely?

Tak jednoduché to není. Zá-
jem o divadelní předplatné nás 
samozřejmě těší. Nemůžeme ale 
uspokojit všechny. Část vstupe-
nek musí zůstat i v běžném pro-
deji. Na abonentku jsou pořad-
níky a lidé musí čekat i několik 
sezón, než se uvolní místo.

Jak vybíráte představení pro 
divadelní sezónu?

Snažíme se během roku střídat 
žánry. Vždy se jedná o zajíma-
vá divadelní představení, která 
uvádí kvalitní divadelní soubo-
ry se spoustou hereckých hvězd. 

Všechny divadelní představení 
dřív, než je objednáme, vidíme. 
V příští sezóně opět nabízíme 
devět divadelních představení. 
V Litvínově se v příští divadelní 
sezóně, která startuje už v září, 
představí například Josef Carda, 
Jan Čenský, Tatiana Vilhelmová, 
Jiří Langmajer, Jana Paulová, Da-
vid Suchařípa, Miroslav Etzler 
a další známí umělci.

Divadelní sezóna začíná 
v září, nabídne Citadela kultu-

ru i v červnu a během prázd-
nin?

V červnu máme připravené ce-
lovečerní vystoupení Balet Praha 
Junior: „Quatro Dances“ Hybernia.

V červenci máme zavřeno, 
srpen pouze promítáme. Celé 
prázdniny každý pátek a sobotu 
ale promítáme v letním kině na 
koupališti.

Co přinese Divadelní 
sezóna 2019 – 2020

Září 2019, Agentura Harle-
kýn, DRAHÁ LEGRACE. Zoufalý 
Francois Pignon je už dlouho ne-
zaměstnaný a doma ani v bance 

nemá ani korunu. Aby se zachrá-
nil a ukázal všem, že ještě exis-
tuje, pošle na sebe daňovou kon-
trolu. Pod heslem „každý, kdo 
něco skrývá, je zajímavý a když 
jde o peníze, je ještě zajímavější“ 
se kolem něho strhne série neu-
věřitelných situací.

Říjen 2019, Divadlo Ungelt, 
SKLENĚNÝ STROP. Dva rozdílné 
světy, dva nesmiřitelné přístupy 
k životu a jeden společný pocit 
viny, kterého se nejde zbavit.

Listopad 2019, Studio Bouře, 
INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE. Byla 
opravdu první ženou Eva? Nebo 
měl snad původně Adam „rovno-
cennou“ partnerku?

Prosinec 2019, Divadlo Ka-
lich, LADY OSKAR. Modernizova-
ná verze komedie, která poslouži-
la jako předloha ke kultovnímu 
filmu s Louisem de Funèsem.

Leden 2020, Divadlo Titans, 
ZNOVU A LÍP. Situační komedie 
o lásce, manželství a přehodnoco-
vání. Marek je populární spisova-
tel, má rád drahé pití, mladší ženy 
a obdiv. Věra je jeho manželka 
a už toho má dost. Tedy rozvodové 
řízení, dělení majetku, právnická 
bitka a praní špinavého prádla!

Únor 2020, StageArtCz, 
MINDGAME - LÍBEZNÉ VY-
HLÍDKY. Čistokrevný thriller 
s podtitulem „Zapomenete dý-
chat!“ Hra je jako tajemná sklá-
dačka puzzle. Oslepující thriller 

se spolu s pramínkem černého 
humoru vinou až k závěrečnému 
šokujícímu vyústění.

Březen 2020, Studio DVA 
Divadlo, BROUK V HLAVĚ. 
Nejhranější dílo francouzského 
dramatika Georgese Feydeaua 
patřící mezi nejslavnější situační 
komedie všech dob.

Duben 2020, Divadlo Verze, 
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ. Moder-
ní francouzská salónní komedie 
o lásce ve stínu nenávisti.

Květen 2020, Agentura Har-
lekýn, SCÉNY Z MANŽELSKÉHO 
ŽIVOTA. Jeden z nejupřímněj-
ších milostných příběhů předvá-
dí všechny polohy partnerského 
vztahu, od okouzlení až po brutální 
rvačku.

Destinační agentura Krušné hory  
se stala partnerem Life is Skill
Destinační agentura Krušné 

hory v květnu uzavřela společ-
ně s Life is sklil memorandum 
o vzájemné spolupráci. „Pro-
jekt společnosti Life is Skill nás 
oslovil a chceme být nápomocni 
při šíření jeho základní myšlen-
ky. Zvednout děti od počítačů 
a dostat je do přírody. Destinace 
Krušné hory nabízí nepřebernou 
škálu možností, jak trávit čas 
aktivně, poznávat nové věci, roz-
víjet se a získávat zážitky. Life 
is Skill děti motivuje a my jim 
v tom chceme pomáhat,“ říká 
ředitelka Destinační agentu-
ry Krušné hory Eva Maříková. 
„Projekt Life is Skill je nejen hra, 
ale i životní styl. Děti proměňují 
své aktivity v bodíky a poměřu-

jí se, kdo z nich dokáže nasbírat 
bodů více a žít aktivnějším ži-
votem. Abychom děti motivova-
li k aktivitám, využíváme jejich 
oblíbených hraček, mobilních 
telefonů a virtuálního světa. Ve 
svém důsledku ale hra děti při-
vede z virtuálního světa do toho 
skutečného, na sportoviště, do 
přírody, do společnosti. Desti-
nační agentura Krušné hory jako 
náš nový partner nám pomůže 
dovést děti do turisticky atrak-
tivních míst, kde na ně čekají 
další body,“ uvedl ředitel spo-
lečnosti Petr Káš.

V nejbližší době budou nově 
nainstalovány čipy pro sběr 
bodů na rozhledně Jeřabina, na 
vrcholu Loučné, na Salesiově 

výšině, na Matyldě, na Bořni, 
v zámku Valdštejnů, na Rýzm-
burku, u Ďáblovy kaple, na Du-
šanově vyhlídce, na Stropníku, 
na Vlčí hoře, na Dlouhé Louce, 
na Flájském plavebním kanále, 
na Janovské přehradě, v pohád-
kovém lese v Bílině a na Puklé 
skále.

Další místa naleznete v aplika-
ci Life is Skill - LiSApp. „Nadále 
se budeme snažit rozšiřovat síť 
turistických cílů, kde budou moci 
děti sbírat body do své hry Life is 
Skill. Do projektu plánujeme za-
pojit i informační turistická cen-
tra v destinaci, která by autorům 
projektu mohla pomoci tuto síť 
bodů co nejvíce rozšířit,“ uzavře-
la Eva Maříková.

V Komunitním centru Janov najdou 
pomoc nejen obyvatelé Litvínova
Komunitní centrum Janov 

provozuje Oblastní charita 
Most. Sídlí na adrese Janovská 
122, 435 42 Litvínov-Janov. Na-
vštívit ho můžete od pondělí 
do čtvrtka od 7:30-16:00 hod., 
pátek pouze pro zvané. Komu-
nitní centrum nabízí hned ně-
kolik sociálních služeb. Sociál-
ní rehabilitace - cílem služby 
je dosáhnout maximální mož-
né míry osamostatnění u osob 
zdravotně postižených ve věku 
od 18 do 64 let. Rodinné cen-

trum Petrklíč - nabízí prostory 
a program pro trávení volného 
času, hlavně maminkám s dět-
mi. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi - podpora 
a pomoc v nepříznivé sociální 
situaci, během které je ohrožen 
vývoj dětí. Odborné sociální 
poradenství - pro osoby v kri-
zi, zejména pak osoby předlu-
žené, dlužníky a osoby, které 
zkrachovaly. Asistenční cent-
rum v Janově - je zaměřeno na 
informační činnost, praktické 

činnosti, ale také vzdělávání 
Romů a sociálně slabých členů 
majority. Miniškolka Janováček 
- pro předškoláky od 4 do 7 let. 
Provozní doba je po-čt vždy od 
8:00 do 12:00 hod. NZDM Do-
mino – nabízí dětem ve věku od 
6 do 14 let a mládeži ve věku 
od 15 do 26 let bezpečný pro-
stor pro trávení volného času. 
Terénní programy – cílem služ-
by je odstranění či zmírnění 
dopadů sociálního vyloučení do 
života uživatelů sociální služby.

Krajští zastupitelé podpořili 
desítky žadatelů

Z Fondu Ústeckého kraje 
rozdělili zastupitelé na po-
sledním jednání krajského 
zastupitelstva 5 471 500 Kč 
na neinvestiční dotace 
a 3 044 810 Kč na investič-
ní dotace. Český Jiřetín tak 
například získal od kraje 
800 tisíc korun na nový trak-
tor, Nadační fond Veroniky 
Kašákové podpořil kraj část-
kou 250 tisíc korun a 300 ti-

síc dostala Schola Humanitas 
na vybudování sportovního 
zázemí v budově školy. Za-
stupitelé také schválili po-
skytnutí dotací z Programu 
podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2019. Měs-
to Meziboří získalo dotaci 
na akci Kultura pro všechny 
30 tisíc korun. Horní Jiřetín 
na městské slavnosti dostal 
50 tisíc korun.

Diskusní pořad o udržitelnosti
Unipetrol zahájil projekt 

Let’s talk about it. Jde o se-
riál diskusních videí oblí-
beného popularizátora vědy 
Michaela Londesborougha, 
ve kterých odborníci sdílí 
své pohledy na téma udrži-
telnosti. Cílem je upozornit 
a prozkoumat oblasti, které 
jsou v dnešním světě stále 
důležitější, například cirku-
lární ekonomika, alternativní 

paliva, recyklace, zodpověd-
ná výroba, společenská zod-
povědnost jednotlivců a kor-
porací… Série videí by měla 
fungovat jako vzdělávací 
nástroj pro veřejnost i zdroj 
informací pro podniky, které 
chtějí realizovat udržitelnější 
obchodní modely. První videa 
pilotního projektu lze zhléd-
nout na profilech Unipetrolu 
na sociálních sítích.

Kontakt na Komunitní 
centrum Janov

 � Vedoucí KcJ: Bc. Alena Bart-

ková, DiS. tel. 775 713 304, 

e-mail: lencova@charita-

most.cz

 � Vedoucí pracovníci soci-

álních služeb: Jana Štiková, 

DiS., stikova@charitamost.

cz, tel. 775 713 931

 � Vedoucí pracovník projek-

tů: Martina Bartková, DiS., 

bartkova@charitamost.cz, 

tel. 778 582 576

Co je Life is Skill
Life is Skill je projekt, 

který řeší problemati-

ku zapojení školních dětí 

a mládeže do mimoškolních 

volnočasových aktivit za vy-

užití moderních technolo-

gií. Projekt se snaží motivo-

vat děti a mládež ke sportu, 

k aktivitám v přírodě a dal-

ším sociálním interakcím. 

Za účast na aktivitách sbí-

rají body a za ně následně 

získají odměny. Více o pro-

jektu na www.lifeisskill.cz 

a krusnehory.eu.
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Srdce litvínovských hokejistů bije nejen pro hokej
Pomáhat tam, kde je třeba, se prostřednictvím charitativního 
projektu Konto našeho srdce rozhodl hokejový klub HC VERVA 
Litvínov. Pomoci se díky Kontu našeho srdce může dostat zejmé-
na dětem, které ji potřebují, ať už kvůli své nemoci, postižení či 
slabému sociálnímu postavení celé rodiny. Jak se do pomoci pro-
střednictvím Konta našeho srdce může zapojit veřejnost a jaké 
konkrétní podpory už projekt realizoval, přiblížil specialista na 
vztahy a fundraising Libor Weber.

Od kdy projekt funguje a co 
stálo za jeho vznikem?

V HC Verva Litvínov jsme 
chtěli pomáhat a vyjádřit sou-
náležitost s našimi fanoušky 
a s lidmi, kteří žijí v regionu, kde 
klub působí. Bylo jasné, že chce-
me pomáhat tam, kde je třeba. 
Jen jsme tomu potřebovali dát 
oficiální charakter, aby bylo jas-
né, že to všichni myslíme vážně. 
A tak jsme se pustili do charita-
tivního projektu Konto našeho 
srdce. Projekt černožluté srdce 
tu je už mnohem delší dobu, a to 
2 sezóny. Vytvořili jsme jasné 
nové logo, využili jsme stávající 
transparentní účet a začali jsme 
více oslovovat firmy působící 
v našem regionu.

Pro koho především je vaše 
pomoc určena?

Základním posláním Konta na-
šeho srdce je vést děti ke sportu, 
podpora nemocných dětí, spolu-
práce s dětskými domovy, pod-
pora parahokejistů, spolupráce 
se spolkem Nové háro z Lužic 
a Diahelp z Mostu. Podporujeme 
zejména dlouhodobě nemocné 
děti, pak tam, kde je třeba. Hod-
notíme a posuzujeme jakoukoli 
žádost zaslanou k nám do klubu.

Kde získáváte pro svou čin-
nost peníze?

Hráči, sportovní klub HC Ver-
va Litvínov a Unipetrol přispí-
vají na účet za každý vstřelený 
gól a asistenci hráčů. Lze tedy 

konstatovat, že každý vstřelený 
gól našich hráčů pomáhá po-
třebným. Dalšími zdroji financí 
jsou jednorázové akce, jako je 

dražba a cílené prodejní akce. 
Proběhla i sbírka do pokladnič-
ky a zde se fanoušci ukázali, 
jaké mají srdce a za to jim moc 
děkuji. Pomáhají nám finanční 
dary od lidí i od firem a společ-
ností. S charitou nám také po-
máhají fanoušci HC Verva Lit-
vínov (Ropáci On Tour) a další 
zájmová uskupení.

Už máte za sebou řadu kon-
krétních projektů, můžete 
uvést alespoň některé?

Začnu od toho nejaktuálnější-
ho, což je pomoc malé Kačence 
z Litvínova. V útlém věku prošla 
obrnou. Musí pravidelně a inten-
zivně cvičit pomocí speciální te-
rapie. Ročně potřebuje Kačenka 
minimálně dvě tyto terapie, cena 
jedné z nich je bezmála 61 tisíc 
korun. Teď v květnu jsme Kačen-
ce jednu terapii uhradili. Pomoh-
li jsme také spolu s Ropáky On 
Tour malé Adélce z Oseka, která 
trpí cukrovkou a celiakií. Nině, 
která trpí závažným onemocně-
ním nervového systému, jsme 
pořídili speciální pomůcku, kte-
rou potřebuje pro trénink zra-
kového vnímání. Podpořili jsme 
tým litvínovských parahokejistů, 
se kterými i nadále spolupra-
cujeme. Navázali jsme dlouho-
dobou spolupráci se spolkem 
Nové háro, kterému pomáháme 
s pořízením paruk pro onkolo-
gicky nemocné děti. Pomohli 
jsme již Honzíkovi z Prahy a Sa-
bince z Rumburku, další paruku 
připravujeme pro Karolínku do 
Brna. Podporujeme psí útulek 
v Litvínově. Nové výzvy nás stá-
le čekají.

Jak vyhledáváte ty, kterým 
chcete pomoci?

Lidé mohou požádat o pomoc 
prostřednictvím jednotného 
Formuláře o podporu, který je 
ke stažení na www.hcverva.cz 
v sekci KONTO NAŠEHO SRDCE. 
O podpoře pak rozhoduje schva-
lovací komise, která zasedá vždy, 
když je to třeba.

Jak mohou pomáhat lidé?
Mohou nám přispět na trans-

parentní účet 7121032/0800 
nebo nás kontaktovat a domlu-
vit se na jiné formě spolupráce. 
Předem všem moc děkujeme že 
v tom jedete spolu s námi!

Ministr Robert Plaga diskutoval 
se zástupci sportovních klubů

Ministr školství Robert Pla-
ga navštívil v rámci avizova-
ných výjezdů do regionů také 
Mostecko. Výjezd ministra Ro-
berta Plagy zahájila debata se 
zástupci sportovních spolků na 
Zimním stadionu Ivana Hlinky 
v Litvínově, a to zejména o bu-
doucnosti financování českého 
sportu v souvislosti se vznikem 
Národní sportovní agentury. Při 
své návštěvě se setkal se sta-
rostou Meziboří, který s ním 
diskutoval o problémech základ-
ních škol zřízených na výjimku. 
Svazek obcí v regionu Krušných 
hor dlouhodobě řeší problémy 
s financováním Základní ško-

ly v Hoře Svaté Kateřiny, která 
právě takovou výjimku z počtu 
žáků má. A doplácí na ni přede-
vším zřizovatel, tedy Hora Svaté 
Kateřiny a okolní horské obce. 
„Vyzval jsem ministra, aby řešil 
problematiku malých škol zříze-
ných na výjimku,“ potvrdil Petr 
Červenka. Tématem dalších jed-
nání, ve kterých ministr pokra-
čoval už v mosteckých školách, 
byly platy učitelů, reforma fi-
nancování regionálního školství, 
inkluze a administrativa. Ministr 
jednal také se zástupci Hospo-
dářské a sociální rady Ústeckého 
kraje na Vysoké škole finanční 
a správní v Mostě.

Hornojiřetínští senioři obhájili vítězství
Kluby seniorů z Mostecka 

a Litvínovska se sešly na let-
ním stadionu v Litvínově, aby si 
po dvaatřicáté změřily své síly. 
Konaly se Sportovní hry senio-
rů. Nechyběly ani kluby seniorů 
členských obcí Svazku obcí v re-
gionu Krušných hor. Hry uspořá-
dala nově vzniklá organizace Se-
nioři okresu Most. Pro tentokrát 
se jich zúčastnily pouze regionál-
ní kluby. V minulosti nechyběly 
ani kluby ze vzdálenějších měst 
Ústeckého kraje. „Klasické sou-
těžení v deseti disciplínách bylo 
zachováno, jakož i soutěž o pohár 
nejlepšího klubu. Rozhodčími byli 
studenti ze Střední školy diplo-

macie v Mostě. Program letošních 
her byl obohacen například ukáz-
kami badmintonu, walking fotba-
lu, autogramiádou či živou hud-
bou,“ říká hlavní organizátorka 
her Iva Francová. Slavnostnímu 
zahájení přihlíželi zástupci Mos-
tu, Litvínova, Meziboří, Horního 
Jiřetína, Lomu, Louky i seniorské 
organizace. Samotnému zápole-
ní předcházela krátká rozcvička, 
kterou někteří senioři pojali po 
svém, tancem. Za příjemného po-
časí si vyzkoušeli svou obratnost 
s tenisovými míčky, basketba-
lovým míčem, trakařem, házeli 
kroužky na cíl, shazovali kuželky 
a zápolili i v dalších disciplínách. 

Po sečtení všech bodů se z první-
ho místa radovali závodníci za-
stupující Klub seniorů Horního 
Jiřetína, druhé místo vybojoval 

Klub seniorů PČR, třetí Klub se-
niorů Most 2. Celkem se do her 
zapojilo 459 seniorů z 20 klubů 
mosteckého regionu.

Fotografická soutěž Náš sever
Nadace Unipetrol vyhlásila pod záštitou měst Mostu a Litvínova fotografic-

kou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Ústeckého kraje. 
Cílem soutěže Náš sever je vyzdvihnout krásy severozápadních Čech. Probíhá 
do 30. srpna 2019. Až do konce prázdnin tedy mohou děti a studenti do 19 let 
posílat své fotografie e-mailem na adresu info@nadaceunipetrol.cz. Vyhlášení 
výsledků soutěže se uskuteční v polovině září.

Myšlenka vytvoření souboru studentských fotografií přírodních krás Ústecka 
původně patřila profesoruZdeňku Bělohlavovi, prorektorovi Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze (VŠCHT). Nadace Unipetrol se ji rozhodla zreali-
zovat jako fotografickou soutěž s názvem Náš sever. „Nápad pana profesora 
se nám zalíbil natolik, že jsme téměř ihned začali přemýšlet o jeho realizaci. 
Těšíme se především na kreativitu, s jakou se do soutěže nastupující generace 
zapojí,“ vysvětluje Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol. Žáci a studenti 
se  mohou do soutěže zapojit prostřednictvím speciálně určeného webu www.
nassever.cz. Soutěž podporují také města Most a Litvínov, která pomohou s její 
propagací i se zajištěním hodnotných cen a prostor pro slavnostní vyhlášení 
vítězů. Na soutěžící čekají hodnotné ceny.

„Město Most je město s historicky nelehkým osudem. Lze v něm najít zají-
mavá a unikátní místa, o kterých mnoho občanů nemá ani potuchy, proto je 
vyhlášení fotografické soutěže pod patronátem nadace skvělým počinem. Jsem 
rád, že soutěž dává prostor k tomu, aby se veřejnost seznamovala také s jiným 
pohledem na průmyslové oblasti, ve kterých lidé žijí,“ komentuje Martin Růžič-
ka, ředitel Úseku rozvoje, technologií a efektivity společnosti Unipetrol.

Soutěžní fotografie bude posuzovat šestičlenná porota, do které mimo jiné 
zasedne profesor Zdeněk Bělohlav, Martin Růžička a fotograf Vojtěch Hájek. 
Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.nassever.cz a na internetových 
stránkách Nadace Unipetrol, Deníku Severní Čechy a ostatních partnerů projek-
tu. Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách: www.nassever.cz

Zapojte se do dobrovolnické činnosti pro psí útulek v Litvínově
Městská policie Litvínov za-

hajuje dobrovolnickou činnost 
v psím útulku. Dobrovolníci 
mohou pomoci s venčením psů 
z útulku. „Je to oboustranná 
pomoc. V útulku je v současné 
době 23 psů a tři zaměstnanci. 
Nemůžeme se všem psům vě-
novat, pečujeme o to, aby měli 
plné misky, čisté kotce a aby se 
z ulice dostali bez úhony k nám. 
Na venčení nám už nezbývá čas. 
Naši pejsci proto uvítají, když si 
pro ně někdo přijde a vezme je 

na procházku. Pomoc je to ale 
i pro lidi. Někteří stojí o kontakt 
se psy, mají je rádi, ale nemohou 
si z různých důvodů psa pořídit 
domů. Můžou ale za nimi chodit 
k nám,“ říká o nové dobrovolnic-
ké službě vědoucí útulku Alena 
Jílková. Dobrovolnická práce 
v psím útulku má přesně daná 
pravidla. „Pro pejska si mohou 
lidé přijít každý všední den do-
poledne od 10 do 11.30 hodin 
a odpoledne od 13 do 14.30 ho-
din. Ke každému pejskovi dosta-

nou dobrovolníci takový ústní 
manuál. Jak se k němu chovat, 
co od něj čekat, jak se chová na 
vodítku a jak třeba reaguje, když 
potká jiného psa. Podmínkou 
je, aby byl dobrovolník starší 
osmnácti let. Mladším pejska 
půjčit nemůžeme,“ dodává Ale-
na Jílková. Dobrovolnické ven-
čení pomůže psům v útulku se 
socializací. „To je velká pomoc. 
Psi dostanou šanci zvyknout si 
na lidi, na vodítko, na společ-
nost a mají tak větší šanci, že 

se dostanou k novým majitelům. 
A třeba si i někdo pejska oblíbí 
při venčení a nakonec si ho vez-
me domů,“ doufá Alena Jílková. 
K venčení dobrovolníky se ale 
nehodí všichni psi z útulku. Ty 
vhodné bude vedoucí útulku 
pečlivě vybírat. „Musí to být 
bezproblémoví psi, kteří nikoho 
neohrozí. Rozhodně nedáme dob-
rovolníkům na procházku psa, 
o kterém si nebudeme jistí, že 
není nebezpečný,“ uzavřela Ale-
na Jílková.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
              
                  
 
                
                  
                    Upozorňuje návštěvníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely 
                                          propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom. 

 

 

TJ BANÍK MEZIBOŘÍ 
 

pořádá 

Dětský sportovní den 
 

aneb atletický 5 - ti boj 
 

KDY:  NEDĚLE, 9.6. 2019 

KDE:  na atletickém stadioně TJ Baníku Meziboří 

REGISTRACE: 9:00 - 9:30 

ZAČÁTEK ZÁVODŮ: 9:30 

STARTOVNÉ: ZDARMA 
Soutěžní kategorie: 
1. ročník 2017 – 2016 
2. ročník 2015 – 2014 
3. ročník 2013 – 2012 
4. ročník 2011 – 2010 
5. ročník 2009 – 2008 
6. ročník 2007 – 2006 
7. ročník 2005 – 2004 

Soutěžní disciplíny: 
 

skok do dálky 
hod do dálky 
běh na 60 m 

opičí dráha na čas 
běh přes překážky 

 
Na všechny závodníky čeká sladká odměna. 

Pro nejlepší kluky a holky: medaile a diplom. 


