
Krátce z obcí SORKH

Spanilá jízda pro 
nemocné dítě

Patříte k nadšeným fanouškům 
motorek? Jste aktivní motorkáři 
nebo motocykloví příznivci? Za-
pojte se aktivně jako jezdci do 
spanilých jízd ve prospěch Nada-
ce Unipetrol, nebo jako fandové, 
kteří tento styl života podporují. 
Srdečně vás zveme na premiéru 
spanilé jízdy UniRiders, která se 
pojede v sobotu 21. září na okru-
hu Litvínov, Most, České stře-
dohoří, areál Benedikt v Mostě 
s afterparty (www.uniriders.
cz). Spanilá jízda se uskuteční 
ve prospěch charitativní sbírky 
Nadace Unipetrol a nadace HC 
Verva KONTO NAŠEHO SRDCE. 
Finanční sbírka pomůže rodiči 
zaměstnanému ve skupině Uni-
petrol s pokrytím finančních vý-
dajů na nezbytnou léčbu vážně 
nemocného dítěte. Spanilá jízda 
začíná v 10 hodin na náměstí 
Míru v Litvínově.

Zveme na konferenci 
FOREDU v Litvínově

Nadace Unipetrol, Sportovní 
soukromá ZŠ Litvínov, s. r. o., 
a HC Verva Litvínov zvou ředi-
tele škol, pedagogy a zástupce 
měst do litvínovské Citadely. Ve 
čtvrtek 3. října se zde bude ko-
nat odborná konference 4EDU 
pro inovativní vzdělávání. Cílem 
setkání je vytvořit platformu pro 
různé názory a vize, dát prostor 
kompetentním připomínkám, 
úvahám a zkušenostem, umož-
nit všem zúčastněným projevit 
své stanovisko v konstruktiv-
ních diskuzích na téma - kvalitní 
vzdělávání dětí a mládeže.

Konference proběhne od 9 do 
16.30 hodin a je rozdělena do 
tří programových sekcí: Poly-
technická (Nadace Unipetrol); 
Inovace ve vzdělávání (SSZŠ Lit-
vínov); Sport a vzdělávání (HC 
Verva).

Odpolední blok bude věnován 
také workshopům a ukázkám 
dobré praxe. Konference 4EDU 
může být všem zúčastněným in-
spirací, podnětem k načerpání 
nových pracovních nápadů nebo 
příležitostí k diskuzi o vlastních 
zkušenostech.

Buduje se chodník mezi 
Mezibořím a Litvínovem

Od prvních prázdninových dnů 
pokračuje výstavba chodníku 
mezi Mezibořím a Litvínovem. 
První etapu od náměstí 8. květ-
na po označení konec Meziboří 
vybudovalo město už v loňském 
roce. Letos práce pokračují na 
úseku mezi oběma městy. Hoto-
vo by mělo být do konce října. 
Druhá část chodníku vyjde Mezi-
boří na bezmála patnáct miliónů 
korun, z toho je deset miliónů 
korun dotace. Během výstavby 
chodníku je provoz na komu-
nikaci mezi Mezibořím a Lit-
vínovem omezen a řidiči musí 
respektovat stavbu a dopravní 
značení.

KALENDÁRIUM
 � 1. 9. 2019 od 13:00 hod. 
Vervování - Fotbalový stadion, 
Litvínov

 � 6. 9. 2019 od 21:00 hod. 
Stein27 – koncert – Klub Attic 
Litvínov, vstupné 150,– /200,–

 � 6. 9. 2019 od 21:00 hod. 
Dnb & Jungle Party - Goodbye 
Summer – Magenta, Hundread, 
Shotta, Taby & Crank – Ponorka 
Litvínov

 � 7. 9. 2019 od 9:00 hod. 
II. Symbolické propojení moldav-
ské a freiberské dráhy v rámci 
Dnů evropského dědictví

 � 7. 9. 2019 od 7:00 hod. 
Memoriál Pluto - k uctění 
památky 65 horníků a důlních 
záchranářů pořádá KČT Litvínov. 
Start je mezi 7.00 - 10.30 hodin 
v Litvínově u velkého pomníku 
obětem tragédie v ulici Tyrše 
a Fügnera.

 � 13. 9. 2019 od 21:00 hod.  
Techno Party Technologic – 
Fidlushek + další - Ponorka 
Litvínov

 � 14. 9. 2019 10:00 – 21:15 hod. 
Mariánská pouť – hudební 
vystoupení, sportovní show, 
historická show, jízdy na koních, 
občerstvení, atrakce, atd. – Mari-
ánské Radčice

 � 17. 9. 2019 od 19:00 hod. 
Drahá legrace – divadelní 
představení – Velká scéna Citadela 
Litvínov

 � 20. 9. 2019 od 21:00 hod. 
DNB Party - Bass Wars: Empire 
Strikes Back – Push - Ponorka 
Litvínov

 � 20. 9. 2019 – 28. 9. 2019 9:00 – 
16:30 hod. 
Výstava veselých obrázků pro 
dětské pacienty – výstava ručně 
šitých polštářků na podporu dět-
ských pacientů motolské onkologie 
- zámek Valdštejnů Litvínov, 
salónek

 � 20. 9. 2019 od 19:00 hod. – 
21. 9. 2019 17:00 – 23:00 hod. 
Strašidelná lanovka, Ukonče-
ní turistické sezóny s DAKH, 
vyhodnocení soutěže Putování 
s Andersenem – Sportareál Klíny

 � 23. 9. 2019 od 19:00 hod. 
Black Sabbath tribute + Lord 
Bishop Rocks (USA) - koncert – 
Klub Attic Litvínov, vstupné 
150,– /250,–

 � 27. 9. 2019 od 19:00 hod. 
Když kočky nejsou doma – Do-
cela Velké Divadlo Litvínov uvádí 
anglickou komedii – Kulturní sál 
Brandov, vstupné 220,–

 � 28. 9. 2019 od 9:00 hod. 
Svatomichaelská slavnost, 
Litvínov, náměstí Míru, zámek 
Valdštejnů, park za DVD, Voigh-
tovy sady

 � 29. 9. 2019 od 10:00 hod. 
Poutní Mše Svatá ke cti sv. 
Michaela archanděla, patrona kos-
tela a města – kostel sv. Michaela 
archanděla v Litvínově

 � 29. 9. 2019 od 16:00 hod. 
Recitál harfistky Jany Bouškové 
MÁ VLAST (vstupenky bude 
možné vyzvednout od 9. 9. 2019 
v infocentru na zámku Valdštejnů 
ZDARMA) - kostel sv. Michaela 
archanděla v Litvínově
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Ukončení 
stopovací hry 
posouváme na 
12. 9. 2019

Ještě několik dnů máte na do-
končení stopovací hry Putování 
s Andersenem. Projděte posled-
ní obce a najděte ještě tabulky, 
které vám zbývají. Vítěz bude 
vyhlášen na Ukončení turistické 
sezóny 21. 9. 2019 v areálu Klí-
ny. Čeká na něj jako cena chytrý 
telefon. Další cena je připravena 
pro toho, kdo jako první odhalí 
chyták v letopočtech ukrytý na 
losovacích lístcích. Vyplněné lo-
sovací lístky zasílejte na adresu 
SORKH, Mostecká 1, Litvínov, 
nebo osobně doneste do litví-
novského informačního centra 
v zámku Valdštejnů. Slosovací 
lístky potvrzené razítkem budou 
sloužit pro všechny jako jízdenka 
na bobovou dráhu. Vyměňte je za 
jízdenku v pokladně Sportareálu 
Klíny. Potvrzené slosovací lístky 
dostanete zpět při akci Ukončení 
turistické sezóny nebo si je bu-
dete po 23. 9. moci vyzvednout 
v ITC Litvínov.

SORKH žádá zachovat Finanční úřad v Litvínově
Starostové SORKH se ohrazují 

proti rozhodnutí Generálního fi-
nančního ředitelství omezit pro-
voz Finančního úřadu Litvínov 
a přestěhovat většinu agendy do 
Mostu. Žádají zachování agen-
dy v Litvínově v celém rozsahu. 
V tomto smyslu přijala Členská 
schůze SORKH také usnesení. 
O záměru omezit provoz územní-
ho pracoviště Finančního úřadu 
Litvínov a většinu agendy přesu-
nout do Mostu informovalo Gene-
rální finanční ředitelství. V Litví-
nově by finanční úřad měl nadále 
fungovat v omezeném provozu 

s úředními hodinami PO a ST, 
kdy by do Litvínova dojížděli pra-
covníci pouze pro vyřízení agen-
dy podatelny, přijímání žádostí, 
registraci a podávání informací. 
„To považujeme za zcela nepřija-
telné. Finanční úřad v Litvínově 
slouží nejen lidem z Litvínova, 
ale všem ze Svazku obcí v regionu 
Krušných hor. Neumím si předsta-
vit, že lidé z hor budou jezdit pro 
radu až do Mostu. Jsme zásadně 
proti tomu a pověřili jsme proto 
místopředsedkyni SORKH, sta-
rostku Litvínova Kamilu Bláho-
vou, aby v tomto duchu s Finanční 

správou ČR o místním pracovišti 
finančního úřadu jednala,“ uvedl 
předseda SORKH David Kádner. 
Objekt, kde nyní Finanční úřad 
Litvínov sídlí, by měl nadále zů-
stat prázdný. A to je vedle omeze-
ní agendy finančního úřadu další 
velký problém pro Litvínov. Měs-
to v současné době dokončilo vý-
znamnou investici, rekonstrukci 
parkoviště a chodníků vedle fi-
nančního úřadu. Nyní hrozí, že by 
v centru města, v zámeckém par-
ku, měl chátrat celý objekt. Fi-
nanční správa sice plánuje objekt 
v budoucnu nabídnout k prodeji, 

ale to je záležitost několika dal-
ších let. V podobném omezeném 
režimu, jaký se chystá pro Lit-
vínov, pracuje už 23 finančních 
úřadů v České republice, v Ústec-
kém kraji v Bílině a Podbořanech. 
„V žádném případě se ale nejedná 
o obec s rozšířenou působností 
s počtem trvale žijících obyvatel 
na celém území přesahující 35 
tisíc,“ zdůraznila starostka Litví-
nova Kamila Bláhová. Nesouhlas 
s plánovaným omezením provozu 
finančního úřadu v Litvínově vy-
jádřili starostové SORKH jedno-
myslně.

Putování s

ANDERSENEM

Svazek obcí v regionu Krušných hor,
Mostecká 1, Litvínov

Vydejte se s námi na
putování po zajímavých
místech jedenácti obcí
Svazku obcí v regionu
Krušných hor. Stopovací hra,
při které mají účastníci za
úkol najít podle souřadnic
jedenáct stanovišť s čísly
v jedenácti obcích,
startuje 29. března 2019.

První stanoviště s číslem mohou
stopaři hledat společně při akci
Noc s Andersenem, ale mohou si ho
také najít samostatně. Na návštěvu
všech jedenácti stanovišť mají čas
až do 15. září. Každý, komu se do té
doby podaří najít a na kartičku
s označením Putování s Andersenem
napsat všech jedenáct čísel, může ji
odevzdat k dalšímu slosování Svazku
obcí v regionu Krušných hor osobně,
nebo zaslat poštou. Z odevzdaných
kartiček bude vylosován vítěz. Pro
vítěze je připravena cena. Odměnu
ale dostane i škola, kterou vítěz
reprezentuje. Všichni účastníci
stopovací hry budou odměněni jízdou
na bobové dráze na Klínech v rámci
Ukončení turistické sezóny 2019, kde
bude také vítěz vyhlášen.

Soutěžní kartičky získají soutěžící při Noci
s Andersenem ve své obci na místě, které
se přihlásilo k projektu Noc s Andersenem.

Putování s Andersenem finišuje



Cenu hejtmana získala Ludmila Holadová
Na posledním jednání schválili krajští zastupitelé pět laureátů, 
kteří získají Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018. Za re-
gionální rozvoj získala cenu předsedkyně Agrární komise Most 
Ludmila Holadová.

Cena hejtmana bude za 
rok 2018 udělována poosmé. 
Laureáti ceny získají odmě-
nu padesát tisíc korun. Odbor 
Kancelář hejtmana Krajského 
úřadu Ústeckého kraje od vy-
hlášení výzvy obdržel 27 nomi-
nací na udělení Ceny hejtmana 

za rok 2018, z toho 5 nomi-
nací za regionální rozvoj, 10 
nominací sociální a zdravotní 
oblast včetně záchrany lidské-
ho života, 3 nominace věda 
a výzkum, 6 nominací kultura 
a 3 nominace za sport. Za re-
gionální rozvoj byla zvolena na 

cenu hejtmana Ludmila Hola-
dová, bývalá ředitelka Okresní 
agrární komory Most od jejího 
založení. Byla oporou zeměděl-
ců celého kraje a zasloužila se 
o rozvoj zemědělské výroby. 
Ludmila Holadová byla řadu let 
organizátorkou akcí krajského 
významu, jako jsou Regionální 
potravina, Potravina kraje Pře-
mysla Oráče, Dožínky. Za soci-
ální a zdravotní oblast včetně 
záchrany lidského života získal 

cenu MUDr. Pavel Dlouhý, pri-
mář Infekčního oddělení ús-
tecké Masarykovy nemocnice 
a vedoucí AIDS centra. Za vědu 
a výzkum byl oceněn prof. 
RNDr. Jiří Cihlář, CSc., profe-
sor na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity J. E. Purkyně, v ka-
tegorii kultura Miroslav Rejha 
kapelník dechového orchestru 
Lounská třináctka a ve spor-
tu Ing. Pavel Budínský, trenér 
A mužstva BK Děčín.

Jak bude vypadat Mostecko po dokončení rekultivací
O zahlazování následků hornické činnosti v Ústeckém kraji při-
jel s ředitelem Palivového kombinátu Ústí Petrem Lencem a ge-
nerálním ředitelem skupiny Sev.en Energy Lubošem Pavlasem 
diskutovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Navštívil 
rekultivace jezero Most a jezero Milada a částečné rekultivace 
lomu Československá armáda, které by po dokončení těžby mělo 
doplnit další jezero. Na místě ministr zadal Palivovému kombi-
nátu Ústí zpracovat studii možného propojení jezer. Zároveň ale 
uvedl, že při úvahách o dalších rekultivacích je nutné brát v po-
taz také ložisko kvalitního hnědého uhlí, které je za limity těžby, 
a dosavadní rekultivace.

Do konce příštího roku chce 
mít ministerstvo jasno o tom, 
jak budou rekultivace pokra-
čovat. Záměrem ministerstva 
je jezera propojit a vytvořit tu 
nejen zásobárnu vody pro ce-
lou republiku, ale také vodní 
kaskádu s energetickým po-
tenciálem. „Díky vodním elek-
trárnám a solárním parkům 
na hladině by mohlo vznik-
nout dílo o celkovém výkonu 
až dvou jaderných reaktorů. 
Něco jako Vltavská kaskáda, 
ale významně větší,“ uvedl 
ministr Karel Havlíček. Zatím 
ale není jasné ani to, zda je 
podobné dílo v mostecké kra-
jině technicky proveditelné. 
„Prohlédl jsem si rekultivace 
lomu Československá armáda 

a jsem příjemně překvapen, 
jak firma v rekultivačních 
pracích pokročila,“ pochválil 
při návštěvě Českosloven-
ské armády ministr Severní 
energetickou. Při rozhodová-
ní o tom, zda jezera propojit 
a jak vysoko by měla být hla-
dina toho posledního, které 
část vytěženého lomu zaplaví, 
musí být podle ministra brá-
no v potaz také nevytěžené 
ložisko 750 miliónů tun nej-
kvalitnějšího uhlí, které je 
v současné době za limity těž-
by. „Záležet bude samozřejmě 
na energetické koncepci státu. 
Musíme brát ohledy také na 
budoucí generace dříve, než 
cestu k těmto zásobám zcela 
uzavřeme,“ konstatoval mi-

nistr. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu by ale podle Kar-
la Havlíčka propojení jezer 
upřednostnilo před dalšími 
možnými variantami, pokud 
bude technicky i ekonomic-
ky možné. „Do konce příštího 
roku by se měl potřebný návrh 
včetně časového harmonogra-
mu a financování předložit na 
vládu. Za úkol to dostal PKÚ. 
Musí se předložit jasný záměr 
projednaný se všemi subjek-
ty, které mají danou oblast 
na starost,“ uvedl ministr. 
„Rekultivací se zabýváme prů-
běžně, vznik a propojení jezer 
by byl přínosný pro všechny,“ 
říká ředitel Palivového kombi-
nátu Ústí Petr Lenc a dodává: 
„Odborný materiál pro vládu 
samozřejmě připravíme a poté 
půjde o politické rozhodnutí.“ 
Na studii bude spolu s Palivo-
vým kombinátem spolupraco-
vat také Severní energetická, 
které se budoucí rekultivace 
Československé armády nej-
více dotýká. Na rekultivaci 
pracuje těžební společnost už 
desetiletí postupně tak, jak 
je lom odtěžován a postupu-
je podle předem schváleného 

plánu. Navrhované změny by 
tak nebyly na poslední chvíli, 
ale zásadně by zasáhly do už 
probíhajících prací. Rekulti-
vace přitom nejsou záležitostí 
roků, ale desetiletí. „Rekulti-
vace lomu ČSA probíhá průběž-
ně a v současné době je zhruba 
polovina území už hotová. Pro 
zbývající území máme schvá-
lený plán sanace a rekultivace 
a připravené finanční rezervy. 
Jsem rád, že pan ministr na 
místě potvrdil, že své závazky 
ke krajině zodpovědně plníme 
a uvědomuje si, že dojde-li 
k dostatečnému rozšíření plá-
nu rekultivace, bude nezbyt-
né hledat také další finanční 
zdroje, například z Evropské 
unie,“ říká prezident a CEO 
skupiny Sev.en Energy Lu-
boš Pavlas. Stát podle Pavlase 
bude muset zaujmout jasné 
stanovisko k ochraně ložis-
ka, ve kterém ještě zbývá 750 
milionů tun nejkvalitnějšího 
hnědého uhlí. Po ukončení 
těžby v lomu ČSA se odhadu-
je, že napuštění vodou z Ohře 
by trvalo 10 až 15 let. Vzniklo 
by tak jedno z největších jezer 
v ČR.

Turisté zvolili NEJ 
novinku loňského roku

Nejvíce hlasů dali lidé Thermaliu Teplice, 

úspěšná byla i lomská naučná stezka

Nultý ročník soutěže KRUŠNO-
HORSKÁ „NEJ“ má svého vítěze. 
Veřejnost nejprve nominovala 
jedenáct novinek roku 2018, kte-
ré si podle návštěvníků zaslou-
žily ocenění a patří k tomu nej-
zajímavějšímu a nejlákavějšímu, 
co destinace Krušné hory nabízí. 
Tři měsíce trvalo hlasování na 
sociálních sítích, při kterém lidé 
volili tu NEJ novinku loňského 
roku. Nejvíce hlasů získalo Ther-
malium Teplice, a stalo se tak ví-
tězem ankety KRUŠNOHORSKÁ 
„NEJ“ pro rok 2019. Vítěz zís-
kává propagaci svého produktu 
v hodnotě 50 tisíc korun. Putov-
ní cenu, vílu Marcebylu,  předají 
organizátoři soutěže, zástupci 
sdružení SPO-NA, při slavnost-
ním aktu přímo v prostorách ví-
tězného Thermalia Teplice.

„Výsledky hlasování se do 
poslední chvíle měnily. O prv-
ní místo bojovalo Thermalium 
Teplice s Moldavskou dráhou. 
Nakonec rozhodly hlasy na Fa-
cebooku. Hledali jsme cestu, 
jak ocenit novinku v cestovním 
ruchu, která by se líbila lidem, 
protože hlas lidu se velmi často 
liší od názoru odborné veřejnos-
ti. Nultý ročník soutěže, ze které 
chceme udělat tradiční akci v ob-
lasti Krušných hor, se povedl. 
Lidé měli zájem novinky nomi-
novat a svými hlasy své favority 
podpořili. Vítěz je sice jen jeden, 
ale spokojeni mohou být všichni 
soutěžící. Vždyť už jen to, že si 
jejich produktu lidé všimli a do 
soutěže ho nominovali, je úspěch 
a milé ocenění jejich snažení 
a práce,“ uvedla k soutěži mluvčí 
skupiny SPO-NA Eva Maříková. 
V příštím roce bude soutěž po-
kračovat tentokrát už prvním 
ročníkem. Plánovanou novinkou 

soutěže by mělo být propojení 
s německou stranou Krušných 
hor. V roce 2020 by se tak voli-
ly dvě NEJ novinky, jedna česká, 
druhá německá. V letošním roce 
soutěž probíhala pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka.

Konečné pořadí ankety 
KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“

 � Thermalium Teplice
 � Znovuzprovoznění Moldav-

ské dráhy + I. symbolické 
spojení „Moldava-Holzhau“

 � Rozhledna Elektrárna Led-
vice

 � Naučná stezka „Zaniklá 
důlní díla Lomu a Loučné“

 � Bobová dráha na Klínech
 � Propagační kreslené video 

Most
 � Stezka Offroadsafari
 � Propojení ski areálů Boží 

dar – Neklid – Klínovec
 � Tvořivé dílničky v zámku 

Valdštejnů
 � Informační centrum Hor-

nické krajiny Krupka
 � Chata Barbora Český Jiřetín

Výsledky hlasování na webo-
vém hlasovacím formuláři a na 
FB se lišily. Na webu lidé nejví-
ce hlasů dali Moldavské horské 
dráze, druhá skončila Rozhledna 
Elektrárny Ledvice a třetí místo 
zaujala Naučná stezka „Zaniklá 
důlní díla Lomu a Loučné“. Na FB 
jasné prvenství získalo Thermá-
lium Teplice, druhé místo získa-
la Rozhledna Elektrárny Ledvice 
a třetí Propagační kreslené video 
Most. Konečné pořadí bylo urče-
no sečtením hlasů z webového 
hlasovacího formuláře a z FB.

Hornická krajina Krušnohoří patří mezi elitu UNESCO
Ústecký kraj se může pochlubit památkou zapsanou na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Vedle světových skvostů a dalších 
dvanácti památek z České republiky se postavila Hornická kraji-
na Krušnohoří. Rozhodl o tom Výbor světového dědictví na svém 
43. zasedání v ázerbájdžánském Baku.

Hornictví má v Krušných ho-
rách tradici sahající až do dva-
náctého století. Hornická činnost 
se proto samozřejmě podílela na 
spoluutváření krajiny a vytvá-
řela její ráz. Historie hornictví 
v Krušných horách se odráží také 
ve společnosti. Má vliv na celý 
region a místní kulturu. K tomu 
všemu přihlížel Výbor světového 
dědictví, když schvaloval spo-
lečnou českou-saskou nominaci, 
jejíž oficiální název zní Hornický 
region Erzgebirge/Krušnohoří. 
Tvoří ho 22 součástí, z nichž 17 
se nachází na území Saska a pět 
v českém Krušnohoří. Českou 
část reprezentují Hornická kra-
jina Jáchymov, Hornická kraji-
na Abertamy – Boží Dar – Hor-
ní Blatná, Rudá věž smrti a pro 
Ústecký kraj nejzásadnější Hor-
nická krajina Krupka a Hornická 
krajina Mědník. „Je to pro Ús-
tecký kraj velký úspěch. Stojí za 
ním několikaleté úsilí mnoha lidí. 
Slibuji, že budeme všichni dělat 

maximum, abychom značku ope-
čovávali, jak nejlépe můžeme a co 
nejvíce rozvíjeli turistický poten-
ciál a ochránili jej pro další gene-
race,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch Zdeněk Matouš. „Je pro nás 
ctí, že se Hornický region Erzge-
birge/Krušnohoří ocitl po boku 
dalších památek světového dědic-
tví. Na tuto chvíli dychtivě čekali 
i obyvatelé krušnohorského regi-
onu, který se opírá o stovky let 
trvající tradici společného soužití 
lidí na obou stranách hranice,“ 
řekla náměstkyně ministra kul-
tury ČR Petra Smolíková. Zápis 
na Seznam světového dědictví 
UNESCO vítá s potěšením také 
ředitelka Destinační agentury 
Krušné hory Eva Maříková: „Je 
to ohromný úspěch a pro turis-
ty otevřené dveře s pozvánkou 
do Krušných hor. Krušné hory 
jsou samy o sobě výjimečným 
a krásným místem. V posled-
ních letech je stále více turistů 

objevuje a upřednostňuje před 
jinými lokalitami v republice. Po 
úspěšném zápisu na seznam pa-
mátek UNESCO očekáváme také 
významný nárůst počtu turistů, 
a to nejen v místech, která mají 
s Hornickou krajinou Krušnohoří 
bezprostřední spojení.“ Pro Čes-
kou republiku znamená potvr-
zení výjimečné světové hodnoty 
Krušných hor první úspěšný zá-
pis na Seznam světového dědic-
tví po 16 letech. Naposledy byla 
na tento prestižní seznam zapsá-
na v roce 2003 Třebíč – Židovská 
čtvrť a bazilika sv. Prokopa.

Za dolarem hledej 
horníky z Krušných hor

Zdůvodnění výjimečné svě-
tové hodnoty Hornického regi-
onu Erzgebirge/Krušnohoří je 
podloženo mimo jiné světově 
významnými vynálezy a inova-
cemi v oblasti báňských a hut-
ních technologií, které se zvláště 
v 16. století, ale i později úspěš-
ně šířily z Krušných hor do celé 
Evropy i zámoří, a o globální vý-
znam Krušných hor pro rozvoj 
báňské legislativy, administrati-
vy a školství, ale také měnových 

systémů. To dokládá i příběh já-
chymovského tolaru, z nějž se na 
více než 300 let vyvinulo celoev-
ropské platidlo a který dal název 
i americkému dolaru. Díky více 
než 800 letům téměř soustavné 
těžby a zpracování rud vznik-
la v Krušných horách jedinečná 
hornická krajina s unikátními 
montánními památkami v nad-
zemí i podzemí a s hustou sítí 
specifických horních měst, která 
nemá ve světě obdoby. Tyto pa-
mátky dokládají způsoby těžby 
a úpravy různých rud ve všech 
obdobích od 12. až do 20. století, 
především pak rud stříbra, cínu, 
kobaltu, železa a naposledy ura-
nu.



Městská policie Litvínov 
má nový defibrilátor

Město Litvínov s podporou 
Ústeckého kraje zrealizovalo 
projekt „Obnova vybavení MP 
Litvínov v rámci projektu včasné 
defibrilace“. Jeho cílem bylo po-
řízení automatizovaného, exter-
ního, snadno použitelného defib-
rilátoru navrženého tak, aby jej, 
v případě potřeby, mohla použít 
i osoba bez zdravotnického vzdě-
lání. Městská policie Litvínov je 
součástí dlouhodobého projektu 

užší spolupráce se Zdravotnickou 
záchrannou službou Ústeckého 
kraje. Smyslem projektu je za-
jištění prvotní pomoci na výzvu 
dispečinku ZZS ÚK do příjezdu 
zdravotníků v konkrétních přípa-
dech. Týká se to zejména případů 
srdečních příhod. V rámci pro-
jektu byla Městská policie Litví-
nov v roce 2017 oceněna Ústec-
kým krajem záslužnou medailí za 
spolupráci se ZZS ÚK.

Konto našeho srdce pomáhalo v Meziboří
Konto našeho srdce, charitativní projekt HC Verva Litvínov, po-
máhá v oblasti sportu, zdraví, školství a kultury všem, kteří po-
moc potřebují. Tentokrát zamířila pomoc do mezibořské Energie.

„O projektu Konto našeho srd-
ce vím a rozhodla jsem se ho vy-
užít pro jednoho z našich klientů. 
Požádala jsem o pomoc a věřila, 
že to vyjde. Povedlo se a já jsem 
za to velmi ráda,“ říká ředitel-
ka Energie Šárka Švejkarová. 
Do Konta našeho srdce zaslala 
žádost o dioptrické brýle pro 
Stanislava Enického. „Stanislav 
Enický je klientem Chráněného 

bydlení pro dlouhodobě duševně 
nemocné a mentálně postižené. 
Bude mu v prosinci 40 let, trpí 
mentálním postižením v kombi-
naci s duševním onemocněním. 
Při vyšetření u očního lékaře mu 
byl zjištěna závažná oční vada. 
Jedno oko má tupozraké a na 
druhém Standovi bylo naměřeno 
celkem 7 dioptrií. Lékař doporu-
čil brýle se speciálními skly pro 

redukci obou očních vad. To si 
ale náš klient nemůže finančně 
dovolit. Na brýle vlastní peníze 
nemá a zdravotní pojišťovna mu 
tuto pomůcku neuhradí. Standa 
bez brýlí ale vidí velmi špatně,“ 
upřesnila ředitelka zařízení. 
Stanislav Enický je plně inva-
lidní, ale bez nároku na výplatu 
důchodu. Je příjemcem dávek 
hmotné nouze, které na zakou-
pení speciálních brýlí nestačí. 
„Tyto dávky mu pokryjí pou-
ze základní potřeby ubytování 
a stravu v chráněném bydlení. 

Na nic dalšího mu již nezbýva-
jí prostředky,“ vysvětlila Šárka 
Švejkarová. Charitativní projekt 
HC VERVY Litvínov Konto naše-
ho srdce spolupracuje s partne-
ry v regionu a na transparentní 
účet mohou a přispívají všich-
ni ti, kteří v tom jedou spolu. 
Tentokrát Kontu našeho srdce 
pomohla společnost Altu plus 
z Mostu. Díky Kontu našeho srd-
ce dnes Stanislav Enický vidí 
přes nové brýle lepší svět. Spe-
ciální brýle mu předala osobně 
brankářská jednička A teamu HC 
VERVY Litvínov Jaroslav Janus. 
S litvínovským brankářem se 
všichni klienti, kteří ho přivíta-
li v hokejových dresech, vyfotili 
a předali mu vlastnoručně vy-
robené dárky. „Naši klienti jsou 
všichni velikými fanoušky litví-
novského hokeje. Na návštěvu 
brankářské jedničky se připravo-
vali celý den. Konto našeho srd-
ce tak potěšilo nejen Standu, ale 
i všechny ostatní,“ poděkovala 
na závěr ředitelka zařízení. Zaří-
zení Energie Meziboří využívají 
klienti z členských obcí SORKH.

Polštářky pomůžou nemocným dětem
Součástí podzimní Svatomichaelské slavnosti v Litvínově bude 
i dražba veselých polštářků. Ušít je může každý. Peníze za polš-
tářky pomůžou dětským pacientům onkologického centra v praž-
ské nemocnici Motol.

Výstava Veselých polštářků je 
naplánována na 20. – 28. září 
v zámku Valdštejnů. Koná 
se při příležitosti 30. výro-
čí transplantačního programu 
aplikace krvetvorných buněk. 
„Svůj polštářek může na vý-
stavu dodat každý. Před dvěma 
lety se podobná akce konala 

pod záštitou Patchwork klubu 
Litvínov. V současné době člen-
ky klubu vyzývají ostatní, aby 
polštářek ušili a darovali,“ říká 
Dáša Wohanková z propagace 
města. Obal i nová náplň pol-
štářku musí být pratelné na 
60°C. Hotový výrobek přineste 
nebo zašlete poštou ve dnech od 

10. do 17. září 2019 od 9.00 do 
17.00 hodin, do pokladny zám-
ku Valdštejnů v Litvínově, ul. 
Mostecká čp. 1. „Veřejný prodej 
polštářků zajistí zástupci DO-
NOR, z. s., při Fakultní nemoc-
nici Motol, Klinika dětské he-
matologie a onkologie. Finanční 
obnos z prodeje bude použit pro 
aktivity dětských pacientů, jako 
je sportovně-rekondiční pobyt 
pro mládež, taneční, ozdrav-
ný pobyt, onkologické hry pro 
děti a mládež. Polštářky, které 

se neprodají, poputují přímo 
k dětským pacientům a budou 
je provázet celým obdobím léčby 
v nemocnici a nakonec si je od-
nesou domů. Věříme ve velký zá-
jem veřejnosti, při první takové 
akci před dvěma lety jsme utržili 
za prodej polštářků čtyřicet ti-
síc korun,“ přiblížila akci Dáša 
Wohanková. Polštářky si ještě 
před dražbou můžete prohléd-
nout na www.litvinov.cz/Volný 
čas a turistika/Kultura/Veselé 
polštářky pro Motol.

Zákaz odběrů vody 
z některých litvínovských toků

Na základě požadavku 
správce toků Povodí Ohře, s. 
p., z důvodu nedostatku vody, 
vydal Městský úřad Litvínov 
(úřad obce s rozšířenou pů-
sobností) opatření obecné po-
vahy - zákaz nakládání s vo-
dami (povolených odběrů) 
u toků, včetně jejich přítoků: 

 � Jiřetínský potok – v k. ú. 
Nová Ves v Horách, Miku-
lovice v Krušných horách, 
Horní Jiřetín; Radčický 
potok – v k. ú. Horní Lit-
vínov, Louka u Litvínova, 
Lom u Mostu;

 � Loučenský potok – v k. 
ú. Loučná u Lomu, Lom 
u Mostu. Zákaz platí do 
31. 10. 2019. V případě, 
že dojde na podzim ke 
zlepšení situace, bude 
zákaz úřadem dalším 
opatřením obecné pova-
hy předčasně ukončen. 

 � Na území Horního Litví-
nova byl opatřením obec-
né povahy vydán zákaz 
jakýchkoliv odběrů vody 
z toku Radčický potok, 
a to do 31. 10. 2019, nebo 
do odvolání.

Alena Jílková: „Děkujeme všem dobrovolníkům 
za pomoc s opuštěnými psy“

Dva měsíce mají lidé možnost pomáhat litvínovskému psímu 
útulku s venčením psů. Za tu dobu se našlo dvacet devět dobro-
volníků, kteří mají o tuto pomoc zájem. Dobrovolníků už je více, 
než je aktuální počet psů v útulku.

„Opuštění psi v útulku mají 
stejnou potřebu kontaktu, lás-
ky a zájmu, jako pejsci žijící 
v domovech u svých majitelů. 
Zaměstnanci útulku při sebe-
větší snaze nemohou dát všem 
psům tolik péče, kolik by po-
třebovali. Staráme se, aby měli 
čisté kotce, byli zdraví a měli 
plné misky. Rozdávat lásku vel-
kou měrou všem už nestíháme. 
Dobrovolníci to ale dělají za 
nás a dělají to dobře. V součas-
né době chodí dvacet devět lidí, 
někteří jen sami, jiní s dětmi. 
S pejsky si hrají, mazlí se s nimi 
a berou je ven na procházky. 
Někteří si s nimi chodí zaběhat, 
jiní jen tak, třeba i na krátkou 
procházku. Psům to hodně po-
máhá v socializaci, jsou spo-
kojení, šťastnější a mají větší 
šanci, že se dostanou do nové 
rodiny,“ říká vedoucí útulku 
Alena Jílková. Někteří lidé si 
chodí stále pro stejného pejska, 

zvykají si na něj, a nakonec si 
ho i vezmou domů. „Máme ta-
kové případy, kdy si lidé vzali 
toho svého vyhlídnutého pejska 

z útulku. Nebo se třeba přesvěd-
čí, že pejsek je skutečně hodný 
a mírný a vezmou ho pro pra-
rodiče. Někdy se ale stane, že si 
lidé na pejska zvyknou, a když 
si pro něj přijde někdo jiný, jsou 
smutní. Většina lidí, kteří k nám 
chodí, psy miluje a chce s nimi 
být v kontaktu, jen prostě svého 
pejska z různých důvodů doma 
mít nemohou. Právě pro takové 
případy je dobrovolnická práce 
určená,“ uvádí dále Alena Jílko-
vá. V současné době je v útulku 
dvacet dva psů. „Daří se pejsky 
umisťovat v nových rodinách. 
Snažíme se, aby byli v útulku co 
nejkratší dobu,“ dodává vedoucí 
útulku. Pejskům k novým rodi-
nám pomáhá i kadeřnice Hana 
Litavská, která v rámci dobro-
volnické práce pejsky stříhá. 
„Daleko větší šanci dostat se do 
nové rodiny má pejsek, který 
vypadá k světu, než ušmudlaná 
hromada chlupů. Práce Hany Li-
tavské má pro naše pejsky vel-
ký význam. Jí i všem ostatním 
dobrovolníkům, kteří nám po-
máhají, patří naše velké díky,“ 
uzavřela Alena Jílková.
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Registrační číslo MK ČR E 23658, redakční rada: David Kádner, Eva Maříková, 
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II. symbolické propojení 
Moldavské a Freiberské dráhy 
v rámci Dnů evropského dědictví
sobota 7. září 2019
Program:
 
Moldava:  10 hod. – 18 hod. Setkání na kolejích – hudebně-zábavní program 

před moldavským nádražím 
Rechenberg-Bienenmühle: 10 hod. – 17:30 hod. Česko-německý hudební festival  

na podporu propojení tratí 
 Nabídka řemeslných výrobků. Stánky s občerstvením  

– oblíbené saské i české speciality. 
Fláje:  9 hod. – 16 hod. Den otevřených dveří na přehradě Fláje 
Rauschenbach:  9 hod. – 16 hod. Den otevřených dveří na přehradě 

Rauschenbach 

Pro cestující s platnou vlakovou jízdenkou zajištěno bezplatné autobusové spojení  
od moldavského nádraží do Rechenbergu nebo na Fláje a zpět.
Mezi Flájemi, Rauschenbachem a Rechenbergem bude probíhat bezplatná kyvadlová doprava. 

Pro bližší informace sledujte webové stránky: www.moldavska-zeleznice.cz 
nebo Facebook: Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“

Zvláštní 
vlak 11 860

Teplice v Čechách 9:49
Bílina 10:09
Most příjezd 10:25
Most odjezd 10:30
Litvínov město 10:45
Louka u Litvínova příjezd 10:50
Louka u Litvínova odjezd 10:55
Lom u Mostu zastávka 10:57
Osek město 11:05
Horní Háj 11:09
Hrob 11:17
Střelná v Krušných 
horách xxx

Dubí 11:40
Mikulov v Krušných 
horách xxx

Mikulov-Nové Město xxx
Moldava v Krušných 
horách 12:05

Odjezdy od moldavského nádraží 
(od vlaku)
Autobus na Fláje 12:20
Autobus do Rechenbergu 12:20

Odjezdy k moldavskému nádraží  
(k vlaku)
Autobus z Rechenbergu 16:15
Autobus z Flájí 15:15

Zvláštní 
vlak 11 861

Moldava v Krušných 
horách 17:13

Mikulov-Nové Město xxx
Mikulov v Krušných 
horách xxx

Dubí 17:32
Střelná v Krušných 
horách xxx

Hrob 17:58
Horní Háj 18:02
Osek město 18:08
Lom u Mostu zastávka 18:14
Louka u Litvínova příjezd 18:17
Louka u Litvínova odjezd 18:23
Litvínov město 18:25
Most příjezd 18:39
Most odjezd 18:45
Bílina 18:59
Teplice v Čechách 19:29

Jízdenky na zvláštní historický vlak lze zakoupit od 1. 8. 2019  
v pokladnách ČD na nádraží Teplice, Most a Litvínov. Pro historický vlak 
neplatí jízdné ČD. Jednotná cena tam a zpět: dospělí 200 Kč; děti 150 Kč. 
Nelze uplatnit slevy. 
Bezplatnou přepravu dětských kočárků a jízdních kol historickým vlakem 
je třeba včas rezervovat prostřednictvím e-mailu:  
moldavska-draha@krusnohori.cz. Rezervace budou zpětně potvrzeny  
do vyčerpání kapacity služebního vozu. 

Partneři akce:

Odjezdy zvláštního vlaku

Logo – svislá varianta
Logo představuje značku ve spojení s textem. 

Nápis je vysázen z písma Univers Ultra Condensed, musí mít 
pouze tuto znázorněnou podobu a nelze jej modifikovat.

Při umístění pod značku má text barvu černou (100 % K).

02.04
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EVROPSKÉHO 
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II. symbolické propojení 
Moldavské a Freiberské dráhy 
v rámci Dnů evropského dědictví
neděle 15. září 2019
Vyvrcholením II. symbolického propojení drah je exkluzivní chrámový koncert  
v Rechenbergu

Jakob Trautzl: Oratorium Saul aneb Síla hudby
v provedení souboru Collegium Hortense pod vedením Jana Zástěry, 
plukovníka Hudby hradní stráže Pražského hradu

Koncert začíná ve 14.00 hod. v rechenberském kostele

Pro cestující s platnou vlakovou jízdenkou zajištěno bezplatné autobusové spojení 
od moldavského nádraží do Rechenbergu a zpět

Vstup na koncert volný

Pro bližší informace sledujte webové stránky: www.moldavska-zeleznice.cz
nebo Facebook: Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“

Zvláštní 
vlak

Teplice v Čechách 9:49
Bílina 10:09
Most příjezd 10:25
Most odjezd 10:30
Litvínov město 10:45
Louka u Litvínova příjezd 10:50
Louka u Litvínova odjezd 10:55
Lom u Mostu zastávka 10:57
Osek město 11:05
Horní Háj 11:09
Hrob 11:17
Střelná v Krušných 
horách xxx

Dubí 11:40
Mikulov v Krušných 
horách xxx

Mikulov-Nové Město xxx
Moldava v Krušných 
horách 12:05

Odjezd od moldavského nádraží  
(od vlaku)
Autobus do Rechenbergu 12:20

Odjezd k moldavskému nádraží  
(k vlaku)
Autobus z Rechenbergu 16:15

Zvláštní 
vlak

Moldava v Krušných 
horách 17:13

Mikulov-Nové Město xxx
Mikulov v Krušných 
horách xxx

Dubí 17:32
Střelná v Krušných 
horách xxx

Hrob 17:58
Horní Háj 18:02
Osek město 18:08
Lom u Mostu zastávka 18:14
Louka u Litvínova příjezd 18:17
Louka u Litvínova odjezd 18:23
Litvínov město 18:25
Most příjezd 18:39
Most odjezd 18:45
Bílina 18:59
Teplice v Čechách 19:29

Jízdenky zajišťuje redakce Krušnohorských novin
E-mail: info@krusnohorske-noviny.cz
Telefon: +420 736 290 378

Pro historický vlak neplatí jízdné ČD. Jednotná cena tam a zpět:  
dospělí 200 Kč; děti 150 Kč
Nelze uplatnit slevy

Partneři akce:

Odjezd zvláštního vlaku

Logo – svislá varianta
Logo představuje značku ve spojení s textem. 

Nápis je vysázen z písma Univers Ultra Condensed, musí mít 
pouze tuto znázorněnou podobu a nelze jej modifikovat.

Při umístění pod značku má text barvu černou (100 % K).
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