Krátce z obcí SORKH
Nová jezera

Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo Palivový kombinát Ústí, aby zpracoval studii
proveditelnosti na realizaci projektu průtočných jezer v Podkrušnohoří. Ta vzniknou po rekultivaci hnědouhelných lomů.
Studie má být hotova do poloviny roku 2020 a na jeho konci
předložen vládě ČR již konkrétní
plán.

Bezpečně do školy

Severočeská
teplárenská
společnost se letos stala spolu
s Krajským úřadem Ústeckého
kraje, Policií ČR, oddělením ministerstva dopravy BESIP, Autodromem Most a společností
Unipetrol partnerem projektu
Bezpečné cesty dětí do škol. Je
určen všem prvňáčkům v Ústeckém kraji a jeho cílem je posílení bezpečnosti žáků prvních tříd
při jejich cestě do a ze školy.

Dárek do kolébky

KRUŠNOVINY
říjen

2019
Finanční úřad v Litvínově se nezruší, argumenty proti zvítězily
Hladinu veřejného mínění nejen v Litvínově rozbouřila informace o tom, že tamní finanční úřad v příštím roce omezí své služby
pro občany a ti budou muset jezdit až do Mostu. Proti se postavilo
město Litvínov a také Svazek obcí Krušných hor. A jejich představitelé byli úspěšní.
„Jsme přesvědčeni, že v souvislosti s restrukturalizací těžbou uhlí postižených oblastí by
měl stát mít naopak zájem výkon
státní správy v nich rozšiřovat.

Jde o zachování pracovních míst
a o to, aby se dostupnost služeb
pro občany zvyšovala, nikoli naopak,“ je přesvědčena starostka
města Kamila Bláhová.

Jednání o změně přístupu
Generálního finančního úřadu
(GFÚ) k jeho optimalizační koncepci nebyla jednoduchá a léto
proto „horké“. Nakonec ale argumenty proti omezení provozu
zvítězily. Jak se píše v konečném
rozhodnutí GFÚ, územní pracoviště v Litvínově bylo s ohledem na zvážení argumentů plynoucích z jednání vyřazeno ze

seznamu územních pracovišť,
která budou v příštím roce převedena do optimalizovaného režimu.
Omezení činnosti úřadu by
se výrazně dotklo obyvatel horské oblasti, pro které je právě
Litvínov centrem řady služeb.
„Sice je pravdou, že Most je co
do vzdálenosti takřka stejně dostupný jako Litvínov, ale jen pro

ty, kteří mají auta. Jenže služby
finančního úřadu potřebují, byť
často i jednorázově, také lidé
bez možnosti vlastní dopravy.
Pro ty už by bylo zrušení litvínovského územního pracoviště
hodně problematické,“ vyjádřil
spokojenost nad výsledkem snahy zejména litvínovské radnice
David Kádner, starosta Nové Vsi
v Horách.

Mezibořské knihovnice se těší
i na nejmenší čtenáře. Zvát si
budou děti z mateřských škol
a žáky z prvních tříd, pro které tradičně připraví první čtení.
Zapojily se i do kampaně Rosteme s knihou a při vítání občánků
rodičům nabídnou roční registraci do knihovny zdarma.

Změny v SORKH

Novou tajemnicí Svazku obcí
v regionu Krušných hor se stala
Petra Fryčková. Ta nahradila ve
funkci Evu Maříkovou, která bude
působit jako manažerka komunikace Seven Energy. Ke změnám
došlo také v kontrolním výboru.
Jeho členkou se stala Pavla Drvotová, místostarostka obce Louka
u Litvínova. Předsedkyní výboru
bude Zdeňka Němečková, starostka Klínů.

Naučné stezky

Dotaci ve výši 20 tisíc korun
poskytl Ústecký kraj Svazku obcí
v regionu Krušných hor na výrobu informačních tabulí. Ty budou
umístěny na naučných stezkách.
Objeví se na nich 3D mapa Krušných hor, turistických stezek,
charakteristika obce, kde budou
umístěny, a další zajímavosti. Výrobu dřevěných prvků zajistí vítěz
výběrového řízení, společnost Rekultivace ze Seven Energy.

Vívar v Brandově

Podzimní zábavu se skupinou
Vívar pořádají Brandovští v tamním kulturním sále 2. listopadu
od 20,00 hodin. Těšit se kromě
tance můžete i na tombolu. Vstupenky v ceně 140 korun jsou
k zakoupení na obecním úřadě.

Blešák je tu

Na Blešák s oděvy, hračkami
a dalšími předměty se můžete vypravit 9. listopadu do Brandova.
Prodejní místa v kulturním sále
je možné si rezervovat přímo na
úřadě nebo na telefonním čísle
702 087 320.

Skiareál Klíny se stal místem rozloučení s létem a také příležitostí vyhodnotit soutěž Putování s Andersenem, kterou uspořádal Svazek obcí Krušných hor. Starostka obce Zdeňka Němečková
předala úspěšnému kolektivu dětí z Dětského domova v Hoře sv.Kateřiny poukaz na 5 tisíc korun, které budou použity na nákup her podle výběru samotných soutěžících.

Děti v horách má už brzy rozhýbat SK Krušnohoří
Brandov a Nová Ves v Horách spojily své síly a chtějí vychovávat
nové fotbalisty. Trenéři mládeže počítají s tím, že budou využívat
fotbalové areály v obou obcích. Nyní aktivisté restartu fotbalu
v Krušnohoří pracují na tom, aby již na podzim vznikl spolek SK
Krušnohoří a byl zaregistrován a zařazen mezi členské kluby Fotbalové asociace České republiky.
Fotbal a sportování dětí
v Krušnohoří začalo ožívat vloni
v létě. Nejprve byl zorganizován
v areálu na Brandově první příhraniční kemp za účasti dvanácti

dětí. 2. příhraniční kemp proběhl letos o prázdninách v Nové Vsi
v Horách a zúčastnilo se ho už 40
dětí, z nichž 20 bylo z obcí na německé straně hranic. Kemp měl

velký úspěch u dětí i rodičů, což
vedlo jeho organizátory k vyvinutí ještě větších fotbalových
aktivit. Restartu fotbalu pomohla po vzájemné dohodě také Hora
Sv.Kateřiny, kde v tamní základní škole vznikl kroužek pohybových aktivit.
Pravidelné tréninky začnou
podle zájmu dětí z horské oblasti a případně z obcí na německé straně hranice co nejříve.

Konat se budou každý pátek od
16:00 hodin na fotbalovém hřišti v Brandově nebo v Nové Vsi
v Horách.Tréninky povedou licencovaní trenéři Petr Mareš
a Jan Štefko. Každou středu bude
také probíhat kroužek pohybových aktivit v kateřinské zákadní škole. Ten povede okresní
grassroots trenér mládeže OFS
Most Ladislav Rameš ve spolupráci s Janem Štefkem.

Kontaktní údaje na trenéry
pro zájemce o fotbal a pohyb
v Krušnohoří na Mostecku:
Petr
Mareš,
telefon:
777 859 108, e-mail: petr.mares@megabyte.cz
Jan
Štefko,
telefon:
606 683 407, e-mail: steffi.j@
seznam.cz
Ladislav
Rameš,
telefon:
775 230 593. e-mail: L.Rama@
seznam

Starosty znovu trápí navrhované změny jízdních řádů autobusů
Opakování nemusí být jen matka moudrosti. Před dvěma lety se
změnil jízdní řád autobusů, které jsou pro řadu obyvatel horské
oblasti jedinou možností, jak se dostat do práce, škol, na úřady,
za kulturou do Litvínova a Mostu. Bez toho, že by úpravy byly
zkonzultovány s těmi, kteří znají potřeby občanů horských obcí.
Nyní se situace opakuje.
„Absolutně nechápu, proč ti, kteří
navrhují změny, je nekonzultují včas
se samosprávami. A to dříve než

udělají úpravy dalších návazných
autobusových či vlakových spojů.
Když už jsme se jakž takž srovnali

s tím, co přišlo tehdy, je tady problém znovu,“ vyjádřil nespokojenost
David Kádner, starosta Nové Vsi. Je
prý sice dobře, že si lidé mohou na
prodloužené trase zajet nakoupit až
do Olbernhau, ale horalé potřebují
hlavně dobré spojení do zaměstnání, na úřady, k lékaři. Podle Kádnera to jde zcela proti snaze, aby lidé
cestovali ekologičtěji, tedy hromad-

nou dopravou, a navíc se myslí více
na chataře, chalupáře a turisty.
„Poslední spoj vyjíždí z Livínova do hor v 19,30, opět o něco
dříve. Navíc přibývá případů, kdy
děti raději zůstávají na internátech, protože cesování je časově
opravdu náročné a pro ně nevýhodné. A to určitě není pro teenagery ideální,“ doplnil ještě.

Ve chvíli, kdy se i jménem
ostatních ozval, „kraj“ odpověděl, že jde jen o návrh. „Budu
tomu věřit, i když posílat návrh
k připomínkám až v září, když
nový jízdní řád má platit od ledna dalšího roku, je trochu divné,“
uzavřel s tím, že jednání s dopravci i krajskými úředníky budou dále pokračovat.

Město Lom

Vás srdečně zve na

1.ročník

výstavy

Kreativní Lom s lomskými kreativci do kulturního domu v Lomu.

KREATIVI…
…TY…
V sobotu
Od 14.00 – 19.00
Přehlídka nápadů a kreativního
tvoření našich i vašich
sousedů.

Některé výrobky bude
možno i zakoupit.

malba -

- šperky

perník -

- vitráže

keramika výroba věnců -

- patschwork
- domácí mýdlo

- tvorba ze dřeva
šití a pletení - domácí zdravé dobroty -

A bude mnoho dalšího k vidění a inspiraci…
Více informací získáte v knihovně Lom, tel. 476 769 874 nebo 721 163 410,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na Vás!
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto dokumentace pro účely propagace města
ke zveřejnění v novinách a webových stránkách města.

Výstava Kreativní Lom
Po úspěšném nultém ročníku ojedinělé výstavy, která si
dala za cíl představit obyvatele Lomu trochu netradičně,
a to jako amatérské výtvarníky,
řezbáře či například keramiky,
letos proběhne 1. ročník projektu lomských šikovných rukou. Výstava Kreativní Lom se
uskuteční ve velkém sále Kul-

turního domu v Lomu v sobotu
9. listopadu od 14 hodin a bude
rozšířená i o výtvarné dílničky
pro děti.
Šikovné obyvatele města již
od ledna postupně představují
noviny Lomská radnice, které
jsou mimo jiné uložené na webu
města www.mesto-lom.cz nebo
na Facebooku.

Dražba na rozdíl od těch klasických probíhala v pohodové atmosféře. Zleva:
Dáša Wohanková, Marta Novotná, Miluše Dvořáková a Monika Merhautová,
pracovnice Městského úřadu Litvínov, uprostřed licitátor Vladimír Vopelka.

Veselé polštářky letos vynesly přes 33 tisíc korun
Všechno začalo náhodou a stala se z toho již tradice. Řeč je o akci
„Veselé polštářky z Litvínova.“ Před několika lety zachytily členky litvínovského patchwork klubu výzvu maminky, která spolu
se synem čekala na dárce kostní dřeně pro něj v Motole. Ta chtěla
všem stejně nemocným dětem zpříjemnit pobyt na lůžkové klinice dětské hematologie a onkologie právě veselými polštářky.
„V roce 2016 jsme se připojily
a prvních 27 polštářků tam putovalo ještě tentýž rok. Vzápětí jsme vyzvaly k šití polštářků
i veřejnost v rámci Svatomichaelské slavnosti. Takovou odezvu
jsme ani nečekaly, do Prahy se
totiž ve stejném roce vezlo daších

46 originálních polštářků pro radost,“ řekla k charitativní akci
členka klubu, organizátorka každoročních slavností a referentka
propagace města Litvínova Dáša
Wohanková.
Patchwork klub navázal, již
i pod záštitou litvínovské rad-

nice, spolupráci se spolkem Donor, který je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením
občanů a právnických osob, spojujícím program podpory a psychosociální pomoci pacientům
po transplantaci kmenovýchbuněk krvetvorby nebo závažných
akutních i chronických onemocnění a pomoc jejich rodinám
i zdravotnickému personálu. To
proto, že se obejvil nápad polštářky nejen darovat, ale dražit
je, a výtěžek předávat právě Donoru na jeho další aktivity. A tak

Horní Jiřetín podporuje
velkorysý jezerní projekt
V Horním Jiřetíně premiér
Andrej Babiš při své záříjové
návštěvě nejen sázel symbolické
lípy. Řeč došla také na největší
rekultivační projekt v historii
České reubliky. Ten počítá s propojením jezer, která postupně
vznikají v Podkrušnohoří na
místech bývalých povrchových
lomů. Město dalo podle svého
starosty Vladimíra Buřta projektu velkou zelenou.
„Jednoznačně. Přinese nejen
prostor k rekreaci, což by bylo
svým způsobem samoúčelné, ale
také příležitost pro výrobu čisté elektrické energie. Mohly by
vzniknout nové vodní elektrárny
a solární parky na hladině jezer.
Odborníci předpokládají, že půjde o energetický dílo, jehož výkon bude srovnatelný s výkonem
malé jaderné elektrárny,“ řekl.

Jezera v Podkrušnohoří se
v budoucnu mohou stát také významnou zásobárnou vody, což je
další přínos náročného pojektu.
A to, které vznikne na místě lomu
ČSA, navíc určitě pomůže oživit
zámek Jezeří. Základní obrysy jezerního projektu město zahrnulo do návrhu nového územního
plánu, protože se podstatná část
rekultivovaných ploch nachází
na jeho katastru. „My navíc chystáme i vlastní projekty, jak využít
obnovitelné zdroje energie. Navíc přemýšlíme i nad možnostmi
rozvoje cestovního ruchu,“ doplnil starosta Buřt. Sluneční energii už využívají v základní škole
a solární panely se objeví na dalších čtyřech objektech. Jezero by
také oživilo zájem o zámek Jezeří, který stál kdysi nad původním
jezerem.

Periodický tisk Svazku obcí v regionu Krušných hor, Mostecká 1, Litvínov,
Registrační číslo MK ČR E 23658, redakce: Liběna Novotná,
Krušnoviny vychází jednou v měsíci, kontakt: sorkh@svazekobci.cz

Polštářkům požehnal litvínovský biskup Gregorz Czerny za účasti
starostky Litvínova Kamily Bláhové, profesora Petra Sedláčka a zástupce Unipetrolu Tomáše Herinka (zleva).

se v roce 2017 šilo o sto šest
a k prodeji se sešlo 68 polštářků. 45 z nich bylo vydraženo za
33 400 korun, zbylé samozřejmě
skončily u nemocných dětí.
Letos se dražily polštářky,
kterým požeznal litvínovský
farář Gregorz Czerny. Aukce
veselých výtvorů se zúčastnil
i samotný předseda Donoru, profesor MUDr. Petr Sedláček, CSc.,
s nímž město Litvínov spolupracuje. Na zájemce čekalo celkem
74 polštářků, z nichž 45 věnovaly
autorky do dražby a zbylé veselé
bulíky byly na jejich přání poslány přímo dětem. „Litvínovská
Svatomichaelská slavnost má tradičně světský i duchovní charakter. Proto si právě v jejím průběhu
připomínáme, že je třeba pomáhat. Takže nakonec kromě 33 500
korun, které se podařilo při dražně získat, putovaly do Motola
i některé z těch vydražených polštářků. Na dražbě se sešlo šestnáct
dražitelů a nejúspěšnější z nich,
ředitel firemní komunikace Unipetrolu Jiří Hájek, odcházel lehčí
o 6 900 korun. A protože dobrých
skutků není nikdy dost, domluvili
jsme se s panem profesorem, který nás letos poctil svou návštěvou
a také vydražil, na další spolupráci,“ uzavřela Dáša Wohanková.

Do Bruselu i s deklarací starostů pojede starostka Litvínova
Deklarace starostů a lokálních lídrů ke spravedlivé transformaci
vznikla v v polovině září v Německu, na druhém Fóru starostů ke
spravedlivé transformaci. V říjnu bude předložena na jednání Pracovní skupiny platformy pro uhelné regiony v transformaci. Na
účast v ní litvínovští radní delegovali starostku Kamilu Bláhovou.
Cílem pravidelného setkávání starostů měst v uhelných
regionech, které se musejí vypořádavat s restrukturalizací,
patří vzájemná výměna informací o praktických příkladech
z ostatních evropských uhelných
regionů a také například společná snaha podílet se na evropské
úrovni na přerozdělování strukturálních fondů.
V Bruselu se bude kromě jiného jednat o transformačních

strategiích uhelných regionů
a potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Setkání se zúčastní
regionální i národní autority,
podnikatelé, odbory, nevládní
sektor a další subjekty
„Na půdě Evropské komise předáme zástupci generálního ředitele Klausi-Dieteru Borchardtovi
deklaraci, jejímž cílem je zdůraznit téma spravedlivé transformace uhelných regionů, ke které
dochází vlivem ukončení využí-

vání fosilních paliv. Dále chceme
apelovat na takovou realizaci evropských klimatických závazků,
která povede k sociálně a ekonomicky ohleduplnému odklonu od
uhlí. Očekáváme rovněž podporu
komunikace a výměny zkušeností

mezi starosty uhelných regionů
napříč Evropou. Chceme se společně zasadit o efektivní financování a strukturální podporu
uhelných regionů,“ řekla k bruselském pracovnímu jednání starostka Litvínova.

Deklaraci podepsalo osm starostů napříč Evropskou unií.

Český Jiřetín: starosti s penězi, silnicí a odpadky
Starostování je pro ing. Pavla Veselého druhá práce ve volném
čase, i když toho mu už asi moc nezbývá. Trochu neobvyklé bylo,
že se rozhodl jako neuvolněný pracovat bez nároku na odměnu.
Dokud mu to nezarazila kontrola z Ministerstva vnitra, která mu
řekla, že porušuje pravidla a musí si nechat vyplácet alespoň úplně minimální částku za výkon funkce. Jemu ale podstatně více
chybí peníze v rozpočtu.
Musíme si vystačit s ročním
rozpočtem ve výši 2 miliónů korun. Na jednu stranu se to může
zdát na devadesát stálých obyvatel obce hodně, na druhou stranu
to ale nestačí, když i přibližně
450 dalších chatařů vyžaduje
opravené silnice, odvoz odpadků a další věci. Třeba právě jen
dřívější systém likvidace komu-

nálního odpadu nás stál 750 tisíc ročně, tedy více než třetinu
našich finančních prostředků.
Museli jsme ho změnit, i když se
to mnohým nelíbilo. Místo dvou
volně přístupných míst, kam nakonec kdykoli odhazovali lidé cokoli, a to včetně odpadkových turistů z Německa, máme jedno. To
jsme oplotili, máme naistalova-

né kamery a svoz probíhá třkrát
až čtyřikrát týdně. Navíc jsme si
pořídili lis na papír a plasty. Situace se výrazně zlepšila a i přes
počáteční investice do udržení
pořádku nakonec ušetříme.
A co obecní kasu zatížilo
v posledním roce nejvíce?
To, že jsme museli nakoupit
řadu věcí, které byly pro chod
obce nutné a nějak se na ně v minulosto pozapomnělo… Třeba křovinořez, čerpadlo, teď kupujeme
motorovou pilu. Tu proto, že když
vinou větru spadne strom přes
cestu, mají smůlu auta i autobusy.
A když jsme u těch cest. Nechali
jsme za 250 tisíc opravit komuni-

kace. Lesáci likvidovali kůrovce
a my můžeme opravovat znovu,
jak je opravená cesta rozježděná.
Blíží se zima. Poradíte si se
sněhem?
Snad už lépe. Díky dotaci z Ústeckého kraje ve výši 800 tisíc
korun, k níž jsme dodali stejnou částku, jsme si mohli koupit
techniku na úklid sněhu, to znamená mutifunkční traktor s různými přídavnými zařízeními.
No, a já jsem si udělal řidičák na
traktor. Nejsem jako starosta jediný s takovým řidičským oprávněním, takže když to situace dovolí, zapůjčíme klidně potřebnou
techniku i jiným obcím.

Dýmu z komínů ubylo i díky městským dotacím
Ještě před pár lety jste se při zimní procházce Horním Jiřetínem
mohli ocitnou v nepříliš vonící mlze, s v dýmu z topení ve starých
a nevyhovujících kotlích. Stejně jako v jiných obcích s lokálními
topeništi je už ale v současnosti lepší. A to díky nejrůznějším kotlíkovým dotacím.
Kromě tzv. klasických kotlíkových dotací vyčleňují v Horním
Jiřetíně každoročně již po šest

let 1 milión korun, aby se mlhy
z dýmu zbavili. Podle starosty
Vladimíra Buřta nebylo jednodu-

ché obyvatele přesvědčit. Jednak
o tom, že topit se dá místo uhlím peletkami, za druhé o tom,
že nový kotel přinese úspory
a zjednoduší obsluhu. Dosáhnout
si na městskou kotlíkovu dotaci
je administrativně snadné a dá
se spojit i s dotací z jiných zdrojů. V letošním roce zvýšili hor-

nojiřetínští radní dotační limit
ze 40 tisíc na 50 tisíc korun na
jeden zdroj.
Ve městě evidují zhruba 800
domácností, z toho přilibžně 70
procent už problematické lokální topeniště vyřešilo. Zcela zmodernizováno je již vytápění obecních bytů.

Nová silnice mezi Mostem a Litvínovem až v roce 2026?
Silnice mezi Mostem a Litvínovem, která vede kolem aareálu
chemických závodů a je zatížena nákladní dopravou, se jen tak
rychle zkapacitnění nedočká. Vyplynulo to ze schůzky zástupců
Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Chomutov (ŘSD) se zástupci litvínovské radnice.
Po havárii v chemičce, ke které
došlo v roce 2015, o zkapacitnění komunikace rozhodla dokonce Bezpečnostní rada státu. ŘSD
ale počítá se zahájením prací až
v roce 2024 s předpokladem dokončení v roce 2026. Na stavbu
je dokončena variantní technicko-ekonomická studie, která byla
projednána s Policií ČR, městem
Litvínovem a Unipetrolem. Sledovaná trasa je v souladu s platným
územním rozhodnutím, úrovňové křížení je řešeno průsečnými
světelnými křižovatkami s dynamickým řízením dopravy namísto dříve uvažovaných okružních
křižovatek. Nyní je nutné dokončit proces vlivu stavby na životní
prostředí podle novelizovaného
zákona. Současně se připravuje

projekt na realizaci podrobného

geotechnického průzkumu. Výsledky průzkumu pak budou podkladem pro dokumentaci k vydání stavebního povolení.
Podle ŘSD, které by rádo průběh přípravných prací urychlilo,
však nelze předem říci, jaký bude

průběh a doba trvání procesu
E.I.A. Stejně tak bude důležitý
výsledek geotechnického průzkumu, který může mít vliv především na založení a technologii
realizace mostů a rozsah přeložek inženýrských sítí a zařízení.

Jednání o komunikaci z Mostu do Litvínova bylo plné otázek. Další informace
o dopravním spojení mezi Mostem a Litvínovem přineseme v příštím čísle.

mohly ohrozit bepečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Nebude-li zásah proveden
do 15. listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost
a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je
pracovník pověřený společností

ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn
ke vstupu na dotčené pozemky
za účelem provedení zásahu. Při
neplnění povinností vlastníka
může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále
mohou být uplatněny náklady

související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených
případech musí vlastníci nebo
uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost. Podrobnější infomace najdete na webových stránkách jednotlivých
obcí.

„Ano“ si mohou snoubenci říci i na Bombě
Známý lomský rybářský areál Bomba vyhledávají s oblibou nejen příznivci sportovního rybolovu. V poslední době se stále
častěji stává také místem, kde si snoubenci říkají své manželské
„ano“.
V areálu je smrkový les, březový háj, krásné mohutné borovice, javory a lípy. Nabízí tedy

Zájezd do vinného sklípku „VINAŘSTVÍ DUFEK“ – Svatobořice,
což je podnik rodinného typu,
pořádá obec Brandov.
Do srdce Moravského Slovácka se můžete vypravit 26. října
v 8,00 z Brandova. Ze Svatbořic
se budete vracet druhý den po
snídani. A jaký program na vás
čeká?
Na místo dorazíte přibližně ve
13 hodin a v klidu se ubytujete.
Pak se můžete vypravit na procházku po okolí. A od 18 hodin
do 2. hodiny ranní na vás čeká
posezení ve vinné sklepě. Jeho
součástí je „Pohoštění paní domácí“, moravská slivovička, teplá

večeře (minutka z drůbežího nebo
vepřového masa se zeleninovou
oblohou, hranolky nebo opékané
brambory). Ochutnat budete moci
osm vzorků různých přívlastkových vín s výkladem majitele vinařství. K tomu vám bude hrát
cimbálovka a průběžně se můžete občerstvovat tradičním chlebem se škvarkovým sádlem nebo
ochutnávat ze studených mis.
Cena za osobu je 1 600 korun
a je v ní zahrnuta i autobusová
doprava. Kdo má zájem vypravit
se na vinnou cestu, může se přihlásit na Obecním úřadě v Brandově. Počet míst je omezen kapacitou autobusu.

Sportovní kulatiny v Meziboří

Zkontrolujte si stromy a keře, hrozí pokuta
Vede přes váš pozemek, ať už
jste jeho vastník nebo ho máte
pronajatý, nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s.? Nebo pozemek patří
do ochranného pásma? Pak máte
povinnost odstranit nebo ořezat
stromoví a jiné porosty, které by

S Brandovskými za vinaři

nevšední, příjemné a klidné prostředí uprostřed krásného koutu přírody, mezi zelení u vodní

plochy a navíc s odpovídajícím
zázemím. Toto vše jej činí velmi
atraktivním, jak koneckonců dokládá stále rostoucí počet párů,
které se rozhodly začít společnou cestu životem právě zde.
To ale neznamená, že by snoubenci neměli na výběr ještě

další místa. Vydat se na společnou životní cestu mohou také
z tradiční obřadní síně v budově
městského úřadu a z lomského kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně. Ten jim navíc otevře dveře
po nedávné rekonstrukci v nové
fasádě a s novou střechou.

Hned dvoje sportovní kulatiny si v říjnu užijí v Meziboří. 60. výročí řecko-římského zápasu se bude slavit
turnajem mládeže a turnajem družstev O pohár města Meziboří. Akce proběhne

12. řijna v tamní sportovní
hale.
Na stejném místě o týden
později proběhne 20. ročník
mezinárodního volejbalového
turnaje „O obecní palici starosty města“.

2. 11. HALLOWEENSKÝ LAMPIÓNOVÝ
POCHOD OBCÍ
Sraz účastníků pochodu v 16.45 hodin
u fotbalového hřiště. Trasa pochodu povede
na parkoviště ke Kulturnímu sálu, kde bude
připraveno ohniště na společné posezení
a opékání vuřtů.

O těžbě uranu v Krušných horách
Výstava o radioaktivitě, těžbě
uranu a hledání úložišť v Krušných horách pod názvem „Mýtus
atom“ probíhá od 10. října do
konce ledna příštího roku v galerii Oblastního muzea v Mostě.
Badatelsky se co nejobjektivněji
pokouší vyrovnat s velice náročným tématem. Těžba uranu
v Krušných horách totiž zažila

největší rozmach v období tzv.
studené války a hrála důležitou
roli v rámci „závodů ve zbrojení“. Dobývání uranu na české
i německé straně hor probíhalo
pod nekompromisním dohledem
tehdejšího Sovětského svazu
a s tvrdou politickou direktivou
byly spojeny i smutné osudy
lidí.

Letem, světem, přes hory, doly a potoky

Říká vám něco LIFEISSKILL? Jde o další aktivitu, která hravou
a soutěživou formou může rozšířit znalosti o krajině a zajímavých
místech dětem i dospělým. Ředitel společnosti Petr Káš předal
nejúspěšnějším sběračům bodů ocenění v rámci ukončení letní
sezóny na Klínech.

Na horách
se umějí nejen
bavit, obce se
zapojují také
do
různých
celostátních
akcí. Jednou
z nich je například Ukliďme
Česko. K ní se
přidaly také
děti z kateřinské základní
školy společně
se svou učitelkou Věrou Sehnalovou.

Také v letošní sezóně byla
obrovským lákadlem pro malé i ty již
odrostlé bobová dráha ve Skiareálu na
Klínech.Ten se stal díky široké nabídce
služeb a atrakcí bezesporu jedním
z nejvyhledávanějších turistických
center v Krušných horách.

Příjemné se dá hodně
dobře spojit užitečným.
Kmen stromu neskončil
rozřezaný v kamnech. Díky
šikovným rukám Davida
Hofmana mají v Brandově
u kostela originání lavičku,
která dobře zapadá do
horského prostředí.

Brandovští v létě slavili
470. výročí od doby, kdy
se objevila první zmínka
o obci. Kromě jiného bylo
velkým tahákem, a nejen
pro fanoušky ledního hokeje,
setkání s hráči Vervy Litvínov,
spojené s autogramiádou.

Do hor rád zajíždí na akce
v obcích ústecký hejtman
Oldřich Bubeníček. Objektiv
fotoaparátu ho zachytil
v Brandově při setkání se
seniory.

