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Autobusy nejezdí  
do Německa

V polovině prosince se opět 
zastavila přeshraniční autobu-
sová doprava do Německa. Od-
bor dopravy Ústeckého kraje se 
tak rozhodl poté, co Sasko zpřís-
nilo svá opatření a nedovolu-
je obyvatelům České republiky 
bez vážných důvodů vstupovat 
na území svého státu. Autobu-
sová linka z Litvínova tak kon-
čí v Brandově a nezajíždí již do  
Olbernhau.

V Louce sázeli  
stromy pro děti

Obec Louka u Litvínova se za-
pojila do programu Ministerstva 
životního prostředí a Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 
Stromy života. Obyvatelé Lou-
ky si mohli vlastnoručně pro 
své děti vysadit stromek. V loň-
ském roce bylo v obci vysazeno 
36 stromů ve třech lokalitách. 
Obec má v plánu v této aktivitě 
pokračovat a založit tak novou 
tradici pro své obyvatele.

Moldavské nádraží  
získalo dotaci

Padesátimilionovou dota-
ci potvrdilo Ministerstvo prů-
myslu a obchodu obci Molda-
va v Krušných horách. V rámci 
programu Regenerace a podni-
katelské využití brownfieldů ji 
může použít na opravu histo-
rického moldavského nádraží. 
Má v něm vzniknout objekt ur-
čený pro gastronomii, drobnou 
výrobu a turistické služby. Pod-
le podmínek dotace má celá re-
konstrukce skončit v září 2023. 
Obec však musí k dotaci do-
dat pět procent, tedy 2,5 milio-
nu korun. 

V Meziboří plánují  
bydlení pro seniory

Provozovatel domova pro se-
niory a pečovatelské služby 
v Meziboří chce ve městě vybu-
dovat nové rezidenční bydlení 
pro seniory se sociálními služ-
bami. Vzniknout by mělo v ob-
jektu čp. 103 s kapacitou 27 bytů. 
„Rezidenční bydlení bude otevře-
ným místem se sociálním a spo-
lečenským centrem, zdravotními 
a sociálními službami, zájmovými 
aktivitami, kulturním programem 
a dalšími aktivitami podle přá-
ní klientů. Přístupné budou i široké 
veřejnosti,“ představila staros-
tovi města záměr vedoucí zaří-
zení Anna Hlavničková. Záměr 
chce společnost Medicína Litví-
nov realizovat v příštím roce.

Pokračování na straně 2

„Prioritou Svazku obcí v re-
gionu Krušných hor bude 
hned od začátku roku jed-
nání s projektanty, kteří 
by nám pomohli s bezpeč-
nostní studií dopravy na 
krušnohorských silnicích,“ 
říká předseda svazku Da-
vid Kádner. V loňském ro-
ce se tyto aktivity téměř 
zastavily kvůli koronaviro-
vé krizi.

„Je to po delší době velký pro-
jekt, který bude mít smysl pro celý 
region. Dnes zápasíme s nárůstem 
osídlení hor i vzrůstající turisti-
kou, přitom infrastruktura v obcích 
na to vůbec není připravena. A čím 
menší obec to je, tím větší potíže 
s tím má. Právě od toho tu je Sva-
zek, abychom tyto problémy řešili 
společně a pomohli si,“ vysvětlu-
je předseda.

Cílem studie je zmapovat rizi-
kové body a nalézt vhodná do-
pravní řešení, která zlepší bez-
pečnost i plynulost dopravy. 
Součástí studie by mělo být ta-
ké vytipování vhodných cest pro 
pendlery či parkovacích ploch 

pro turisty a informační sys-
tém. Podle Davida Kádnera tak 
jednotlivé obce dostanou na stůl 
již předschválená opatření, kte-
rá budou projednána se všemi 
dotčenými orgány jako je Poli-
cie ČR, Ústecký kraj nebo Sprá-
va a údržba silnic. „Realizace pak 
bude moci probíhat postupně, podle 
potřeb obcí i podle finančních mož-
ností či vypsaných dotací.“ Na fi-
nancování studie použije Svazek 
půlmilionový dar od společnosti 

Sev.en Energy, na samotnou re-
alizaci pak bude hledat další do-
tační tituly.

Koronavirová krize v roce 2019 
výrazně ochromila i další akti-
vity spolku a také komunikaci. 
„Nevím, co se děje v okolních ob-
cích, co právě řeší, a myslím, že tak-
hle to cítí všichni. Na prvním letoš-
ním jednání Svazku tak asi vzejde 
více témat, než si teď představuji. 
Spousta věcí je zastavených, řeší-
me jen akutní věci, nic rozvojového 

se nestihlo,“ postesknul si David 
Kádner. „Chceme znovu nastarto-
vat i ty příjemné malé aktivity, kte-
ré zviditelňují Svazek a propojují 
obyvatele obcí jako bylo třeba Pu-
tování s Andersenem pro děti,“ vě-
ří předseda. „Rád bych touto ces-
tou popřál všem obyvatelům našich 
obcí hodně zdraví, soukromých 
úspěchů i vzájemné pospolitosti do 
roku 2021. Děkuji partnerům Svaz-
ku za jejich spolupráci a podporu,“ 
dodává David Kádner.

„Rekultivaci jsme zahájili v srpnu 
terénními pracemi a svahováním. 
Jedinečná je svým citlivým přístu-
pem k přírodně vzniklým biotopům. 
Bez terénních úprav bude ponechá-
na celá severní část plochy, kde se 
výsypka napojuje na přirozený za-
rostlý terén,“ uvedla vedoucí re-
kultivací Severní energetické In-
grid Jarošová. 

Plánování rekultivace před-
cházel rozsáhlý biologický prů-
zkum. „Přírodní procesy v tomto 
případě dostaly přednost před umě-
lým vytvářením nové krajiny,“ do-
plnila I. Jarošová. Cennost celého 
území je především v přiroze-
né členitosti terénu, kde se na 
malém kousku odehrává velké 
přírodní divadlo. „Návrh využívá 
všech druhů rekultivace, tedy lesnic-
kou, zemědělskou, vodní i ostatní. 
To povede k vytvoření pestré šká-

ly biotopů lesostepního, mokřadní-
ho a lučního typu. Prim ale hrají bi-
otopy, které na tomto území vznikly 
přirozeně,“ uvedla dále Ingrid Ja-
rošová. V příštím roce bude no-
vé území zpřístupněno, vznikne 
síť cest o celkové délce bezmála 
sedm kilometrů. 

Pod zámkem Jezeří plánuje Se-
verní energetická obnovit histo-
rický odkaz a původní podobu 
krajiny. Dochované fragmenty 
původní krajiny se stanou sou-
částí nové rekultivace, na které 
začala těžební společnost praco-
vat v loňském roce. Pod Jeze-
ří se vrátí i legendární sekvojo-
vec obrovský. Mladý strom bude 
vysazen na místě svého před-
chůdce, aby připomínal původ-
ní Albrechtice. „Chceme pod zám-
kem Jezeří navázat na původní 
arboretum. Prořezat náletové stro-

my a uvolnit tak zachované vzác-
né druhy. Celé rekultivované území 
bývalých Albrechtic bude protká-
no sítí cest pro pěší i cyklisty, které 
navážou jak na stávající cyklotrasy, 
tak i připravované cyklostezky. Tu-
ristům tak přidáme další kilome-
try tras rekultivovanou krajinou,“ 
uvedl Jiří Křen, technik rekul-
tivací Severní energetické. Tě-
žební firma tak naváže přímo na 
aktivity Horního Jiřetína. „V sou-

časné době máme připravenou pro-
jektovou dokumentaci a žádáme 
o stavební povolení na vybudování 
devíti kilometrů cyklostezky, která 
v I. etapě povede z Litvínova do Čer-
nic. Ve II. etapě chceme pokračovat 
po svazích Krušných hor až do Cho-
mutova. Naše cyklostezka pak vel-
mi dobře naváže na síť cyklotras na 
rekultivacích kolem Horního Jiřetí-
na,“ připojil informaci starosta 
Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Dopravní stuDie prioritou 
svazku v roce 2021

poD Jezeří se vrátí sekvoJovec obrovský
Moderní rekultivace, která do nejmenších detailů sou-
zní s přírodou, v současné době vzniká na obránecké 
výsypce u Horního Jiřetína. Již příští rok ji budou mo-
ci navštívit turisté. Historické Albrechtice bude pod 
zámkem Jezeří připomínat sekvojovec.

Foto: Severní energetická

Ilustrační foto: Pixabay.com
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Předvánoční čas, během ně-
hož jsme se s jednatelkou firmy 
Sonjou Vydrovou sešly, předsta-
vuje pro firmu největší nápor. 
„Zákazníci jsou zvyklí si objed-
návat celoročně, protože nedělá-
me jen vánoční zboží, ale největší 
zájem je od října do prosince. Teď 
momentálně poptávka převyšuje 
naše možnosti,“ vysvětluje. Kvůli 
uzavření obchodů letos výrazně 
narostl prodej přes e-shop.

Loňský rok byl pro hračkář-
skou firmu složitý. Na jaře mu-
sela zavřít, část zaměstnan-
ců z obavy o práci raději odešla. 
„Skoro celou dobu jsme byli do-
ma, protože jsme nemohli vyrábět 
na sklad a nemít na elektřinu. Stát 
pomáhal jen velkým firmám, pro 
něj nejsme důležití. Požádali jsme 
o pouhých 200 tisíc na energie, 
abychom mohli topit a svítit, ale 
přišlo odmítnutí. Nepomohl nám 
ani kraj. Jediná pomoc byla část 
mezd prostřednictvím kurzarbeitu. 
Nakonec jsme přežili, ale nevíme, 
co bude dál,“ říká Sonja Vydrová.

Historie firmy má kořeny 
až v roce 1889, kdy začal An-
ton Walter v Německé Nové Vsi 
s výrobou dřevěných hraček. 
Právě 19. a počátek 20. století 
bylo obdobím největšího rozma-
chu hračkářské výroby na české 
i německé straně Krušných hor. 
„Vznikaly tu hračky doslova pro ce-
lý svět. Například kubusy (skláda-
cí kostky na hraní) pochází z Kruš-
ných hor,“ upozorňuje Sonja 
Vydrová, autorka dvou publika-

cí o historii hračkářské výroby. 
Rodině Walterových patřil pod-
nik až do konce druhé světo-
vé války, po  nástupu komunistů 
byl znárodněn a později pře-
šel pod značku Dehor. Když by-
la v roce 1963 zrušena hračkárna 
v Brandově, zůstala novoves-
ká továrna úplně poslední v ce-
lých českých Krušných horách. 
Tak je tomu dosud. Po revolu-
ci firmu koupila Sonja Vydrová, 
jejíž rodina v minulosti v novo-
veské hračkárně pracovala, v ro-
ce 1994 pak vzniká firma NBW 
s.r.o. „Firma přežila všechno, obě 
války, komunismus i sametovou re-
voluci. Nepřestala fungovat, i když 
jsme vyhořeli,“ říká Sonja Vydro-
vá, která v ní pracuje již 34 let 
a postupně ji předává další ge-
neraci.

Od evropské hospodářské kri-
ze se firma začala více zaměřo-
vat na domácí trh, otevřela pro-
dejnu i e-shop, později přibylo 

muzeum i pořádání worksho-
pů, které měly úspěch zejména 
u škol. „Poslední dva, tři roky zá-
jem roste hodně, lidé si uvědomují, 
že plast není všechno. Zároveň jsme 
většinou levnější než saské obcho-
dy. Vánoční zboží nás ale nemůže 
uživit, pracujeme také pro němec-
ké firmy. To, co vidíte na prodejně, 
je pro radost a pro udržení tradice,“ 
vysvětluje jednatelka. „Hračky, 
které se tu dříve vyráběly, se už ne-
dělají – nemůžeme konkurovat Čí-
ně. Jedna tradice ale zůstává, a tou 
je společenská hra Tivoli, jejíž zdo-
kumentovaná historie je delší než 
130 let. Dnes oblíbení kuřá-
ci a louskáčci jsou tradice až 
poválečná.“ NBW používá 
vlastní design a navrhuje 
zcela nové výrobky, které 
si rychle získávají obli-
bu. Příkladem jsou kou-
řící kamna a pece. „Ka-
mínka jsem vyrobila podle 
svých vzpomínek. Jako dítě 

jsem chodila k babičce, která tako-
vá měla. Dodnes vidím, jak babič-
ka sedí u pece a děda dělá třísky,“ 
říká ke své inspiraci Sonja Vyd-
rová. Originálem z NBW je též 
skřítek Krušberk – ochránce 
Krušných hor. V roce 2013 byla 
Sonja Vydrová vyhlášena podni-
katelkou roku Svazku obcí v re-
gionu Krušných hor, získala ta-
ké od Ústeckého kraje diplom za 
zachování a udržování lidových 
řemesel a ocenění od poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR za 
osobní přínos k rozvoji českého 
podnikatelského prostředí.

Nové sanitky
Záchranáři v Ústeckém kraji 

dostali na konci roku devět no-
vých plně vybavených sanitních 
vozů za více než 30 milionů ko-
run. Část z nich bude sloužit i na 
Mostecku. Sanitní vozy v kraji se 
obvykle obměňují po pěti letech. 
Denně je v kraji v provozu 45 sa-
nitek.

Dary rafinérie  
pomáhají v regionu

Rafinérská a petrochemická 
společnost Unipetrol darovala 
obcím ve svém okolí v loňském 
roce 2,69 milionu korun. Dostalo 
se také na obce v okolí Litvínova. 
V Litvínově za peníze od Unipet-
rolu pořídili osobní užitkový au-
tomobil pro psí útulek. Meziboří, 
Lom a Horní Jiřetín pořídí herní 
prvky pro tělovýchovné a spor-
tovní účely a vybavení na dětská 
hřiště. Hora Svaté Kateřiny pou-
žije finance na opravu elektroin-
stalace budovy mateřské školy, 
Mariánské Radčice k ohraničení 
veřejné zeleně.

Litvínov se pustil  
do venkovních hřišť

Vedení města Litvínova vy-
hodnotilo stav venkovních hřišť 
a shodlo se na nutnosti jejich 

postupných oprav. Na někte-
rých se již ani nedá sportovat. 
Už v loňském roce začalo měs-
to s opravami prvních čtyř. Vedle 
úřadu práce vznikla multifunkč-
ní plocha, kterou je možné vy-
užívat zejména pro míčové hry. 
Pracuje se také na hřištích v ulici 
U Zámeckého parku (za garáže-
mi), v parku u Pilařského rybní-
ka a v ulici Janáčkova. Pro dal-
ší hřiště se připravují projektové 
dokumentace. 

Plavecká hala  
už se chystá

Město Litvínov se připravu-
je na největší investici ve své 
novodobé historii – stavbu no-
vé plavecké haly u Koldomu. Se 
stavbou by se mělo začít v lé-
tě letošního roku. Nová moder-
ní hala za více než čtvrt miliardy 
bez DPH se propojí s letním kou-
palištěm na Koldomu. Nabídnout 
má rekreační i plavecký bazén, 
vodní atrakce, sauny i wellness.

Lomský  
strom zvítězil

Podle ankety Mosteckého de-
níku měli vloni nejhezčí vánoč-
ní strom v Lomu. Hlasovalo pro 
něj 390 čtenářů. Za ním se umís-
til strom mostecký a litvínovský.

krátce

„Postupně se pouštíme do oprav 
budov v obci. Vloni jsme zrekon-
struovali obecní úřad a muzeum. 
Otevře se, jakmile mostecké mu-
zeum dokončí přípravu exponátů, 
které nám přislíbilo,“ říká staros-
ta David Kádner. Teď jsou na řa-
dě další budovy. Do té sousedící 
s muzeem chce obec přestěho-
vat knihovnu. Stávající v budo-
vě obecního úřadu je totiž příliš 
vysoko a pro mnohé seniory je 
tak nedostupná. Dolní část no-
vé knihovny by měla sloužit do-
spělým včetně seniorů – nejen 
pro půjčování knih, ale i poseze-

ní a vzájemná setkávání. V prv-
ním patře pak najdou zázemí 
děti, a to včetně herny. V patře 
nad muzeem by pak měla vznik-
nout dílna, kterou budou využí-
vat místní spolky. „V roce 2021 
chceme dokončit projektovou do-
kumentaci, abychom byli připra-
veni. Letos poprvé vyšla výzva, kte-
rá by na náš záměr pasovala. Měla 
by platit dva roky, takže na pod-
zim chceme požádat o dotaci,“ říká 
k plánům starosta.

Plány má obec i s budovou bý-
valé školy, kde by měla vznik-
nout mateřská škola. Kapaci-

ta kateřinské mateřinky totiž už 
nestačí. „Jednáme se soukromým 
investorem, který by se s námi po-
dílel na rekonstrukci bývalé školy. 
V horních patrech by chtěl vybudo-
vat byty,“ říká David Kádner.

Další projektová dokumenta-
ce, do níž se chce obec v letošním 
roce pustit, je na rekonstruk-
ci střechy budovy Sokolovny. Tu 
Nová Ves postupně vlastními si-
lami opravuje. „Půdu chceme 
upravit tak, aby se v ní dalo přespá-
vat, tedy především pro děti. Zbý-
vá nám jen doladit dokumentaci 
a získat stavební povolení tak, aby-
chom byli opět připraveni. Investice 
do dokumentací nejsou tak veliké, 
abychom to nezvládli z vlastních 
prostředků, protože máme našet-
řeno. Realizovat pak budeme podle 
možností,“ dodává starosta.

nová ves plánuJe školku 
i novou knihovnu

Větší komfort života na venkově mají obyvatelům No-
vé Vsi v Horách přinést nově plánované investice. První 
z nich je otevření mateřské školy a druhou vybudování 
nové knihovny. Navíc se chce obec pustit i do další re-
konstrukce Sokolovny. 

Firmy z krušnohorských obcí:
posleDní hračkárna v krušných horách

Přežila obě světové války, devastující komunismus 
i drsný nástup kapitalismu. Poslední ze stovky hračká-
ren v Krušných horách. Firma NBW z Nové Vsi v Horách 
nese dodnes tradici výroby dřevěných hraček na čes-
ké straně. Zájem o její zboží v posledních letech stou-
pá, koronavirová krize ji však významně poškodila.
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Mgr. Zděnka Němečková, 
starostka Klínů
Rozpočet jsme letos připra-

vovali již od října a na počát-
ku prosince jsme ho schválili 
na zasedání zastupitelstva. Pro-
ces to byl i pro nás v malé ob-
ci složitý. Poradit jsme si museli 
především sami. Stát nepomohl. 
Ministerstvo financí nevydalo 
žádnou predikci vývoje daní, po-
mocný vývoj daní podalo orien-
tačně Sdružení města a obcí ČR 
a Svaz místních samospráv ČR. 
Předvídat vývoj daní, se kterými 
můžeme počítat v příjmech, byl 
nadlidský výkon. Proto jsme byli 
konzervativní, v příjmech jsme 
se drželi při zemi.

V příštím roce 2021 máme 
v plánu opravu místní komu-
nikace K Pólovi, pořízení bez-
pečnostních radarů a přípravu 
dokumentace pro veřejné osvět-
lení.

Ing. Pavel Veselý,  
starosta Českého Jiřetína
Jak složité bylo letos sestavo-

vání rozpočtu na příští rok? Slo-
žité jako každý rok! Máme jen 
90 obyvatel a podle toho vypa-
dají i příjmy, takže každý rok je 
to boj. Za těch 400 chatařů, kte-
ré tady máme a kteří chtějí ta-
ké veškeré služby, bohužel nic 
nedostáváme. Rozpočet jsme 
schválili 10. prosince.

S naším rozpočtem se do žád-
ných velkých akcí pouštět ne-
můžeme, takže spoléháme jen 
na dotace.  Chtěli bychom za-

teplit budovu obecního úřadu, 
získat dotaci na opravu komuni-
kací, které kvůli kůrovcové ka-
lamitě dostaly pořádně zabrat, 
a také zkusíme nějakou dotaci 
na hřiště pro děti. A budeme se 
modlit, ať už nezdraží svoz od-
padů.

Mgr. Kamila Bláhová,  
starostka Litvínova
Každý rok je sestavování roz-

počtu náročné, letos jsme ale, 
jak se říká, každou korunu ob-
rátili třikrát. Na jednu stranu je 
třeba šetřit, ale na druhou stra-
nu i investovat a město rozvíjet. 
A to se může dít pouze z pro-
vozních přebytků či dotací. Bě-
hem sestavování rozpočtu na 
rok 2021 jsme stáli před dvěma 
dilematy - jaké daňové příjmy 
můžeme plánovat, s ohledem 
na právě probíhající pande-
mii koronaviru, vládní opatření 
a ochlazení ekonomiky, a kolik 
investičních akcí můžeme zařa-
dit, aniž bychom zastavili roz-
voj města. Tím, že neodložíme 
investice, získají lidé práci, pla-
ty. Z platů odvádějí daně a daně 
jsou zásadním příjmem do roz-
počtu obcí. Jde o propojený kruh 
a kdyby obce neinvestovaly, 
ublížily by v konečném součtu 
samy sobě. Naštěstí je provoz-
ní hospodaření města již něko-
lik let v řadě plusové, tudíž jsme 
do rozpočtu 2021 mohli zapo-
jit i finanční rezervy. V kapitálo-
vém rozpočtu se snažíme získat 
maximum dotací, kterými po-
tom vracíme finance na úvěro-
vé účty, abychom město udrželi 
v rozumné (a odborníky dopo-
ručované) míře zadlužení. Pro-
tože jsme v získávání dotací po-
měrně úspěšní, zatím se nám 
tato strategie daří. Litvínov má 
svůj rozpočet velmi orientova-
ný na obnovu majetku, ať už ve 
formě investic, či neinvestičních 
oprav.

Na poli investic na každý rok 
sestavujeme tzv. Akční plán. Pro 
rok 2021 je opravdu nabitý. V lé-
tě doufáme, že odstartuje jed-
na z největších investičních akcí 
v moderní historii města - vý-
stavba nové plavecké haly a její 
propojení s letním koupalištěm 
Koldům. Kromě toho snad v nej-
bližších týdnech bude zahájena 
demolice mostu přes Meziboř-
skou ulici. Pokračujeme s dal-
ší obrovskou investicí, a to vý-
stavbou Dopravního terminálu. 
To jsou poměrně zásadní ak-
ce, které budou mít po dokonče-
ní výrazně pozitivní vliv na ži-
vot v Litvínově. Jsou i finančně 
náročné, a i proto je i celkový 
schválený objem rozpočtu oproti 
loňskému roku značně navýše-
ný. K tomu bych ráda podotkla, 
že se vedení města snaží zvýšit 
příjmy získáváním různých do-
tací. Naposledy jsme získali vý-
znamnou dotaci právě na vý-
stavbu mostu přes Mezibořskou, 
což výrazně uvolnilo rozhodo-
vání o vypsání veřejné zakázky 
na plavecký bazén, na který též 
právě podáváme žádost o dota-
ci. I dopravní terminál je finan-
cován ze dvou dotačních titu-
lů. Navíc je potřeba zmínit, že 
máme poměrně slušné úspo-
ry z předchozích let na speciální 
položce strategických investic, 
které ale zatím nezapojujeme do 
rozpočtu, protože je pro město 
aktuálně výhodnější čerpat lev-
ný úvěr.

Petr Červenka,  
starosta Meziboří
Sestavování rozpočtu měs-

ta nebylo jednoduché, přesto 
všichni, kteří se na jeho sesta-
vování podíleli, pochopili složi-
tou situaci v našem státě, která 
se v našem městě projevila pře-
devším ve sdílených daních. Ne-
přispěla k tomu ani nejistota, 
kterou vytvořila nejen vláda, ale 

i poslanecká sněmovna. Rozpo-
čet máme schválený od 14. pro-
since 2020 ve výši 108 507 tisíc 
Kč.

V roce 2021 se zaměříme na 
ZŠ a MŠ, kde se provedou opra-
vy podlah tělocvičen a rozšíření 
kuchyně. Dále na opravu komu-
nikace na Markově kopci, re-
konstrukci mostku, nákup ná-
kladního automobilu, realizaci 
parkoviště, v celkové hodnotě 
téměř 28 mil. korun. Další vý-
daje ve výši téměř 8 mil. Kč pů-
jdou na rekonstrukci hřišť v let-
ním areálu, zařízení pro obsluhu 
lyžařského vleku, rozvod vo-
dy pro zasněžování sjezdovky, 
plynofikaci dvou domů a rekon-
strukci oplocení okolo sportov-
ního areálu.

Jaroslav Sikora, starosta 
Mariánských Radčic
Na sestavení letošního roz-

počtu bychom potřebovali křiš-
ťálovou kouli pana premiéra. 
Do poslední chvíle nebylo jasné, 
s čím mohou obce vůbec počítat 
ve vztahu k daňovému balíčku 
a koronavirové krizi. Příjmová 
stránka rozpočtu je tak znač-
ně „nastřelená od lesa“. Zastu-
pitelstvo naší obce rozpočet bez 
výhrad schválilo, ale počítáme 
s velkým počtem rozpočtových 
úprav v průběhu roku.

Náš rozpočet i přesto počí-
tá s velkým počtem investičních 
akcí, kdy plánujeme opravit dal-
ší komunikace, opravit chodník, 
zrealizovat nové veřejné osvět-

lení kolem našeho volnočasové-
ho areálu v obci a v neposlední 
řadě počítáme se zahájením po-
skytování dotací z rozpočtu ob-
ce pro majitele místních nemo-
vitostí. Dotace budou určeny ke 
změně neekonomických a nee-
kologických zdrojů tepla za no-
vé. 

David Kádner,  
starosta Nové Vsi v Horách
Rozpočet zastupitelstvo 

schválilo, ale v příjmové strán-
ce nebylo moc z čeho vychá-
zet. Poslední odhady Minister-
stva financí jsme měli ze září, 
tedy před druhou vlnou, a na-
víc netušíme, jak moc je naruší 
daňový balíček, který je největ-
ším zásahem do rozpočtů. Ná-
zory na něj můžeme mít různé, 
ale hlavním problémem je, že je 
to na poslední chvíli. Obce ne-
jsou zvyklé žít v provizoriu, tak-
že i když je rozpočet hodně vir-
tuální, schvalujeme ho, protože 
je jednodušší ho poté v průbě-
hu roku upravit. Do výdajů jsme 
dali jen nutné věci a v investi-
cích zejména projektové do-
kumentace, abychom byli při-
praveni na nové dotační výzvy. 
Výdaje rozpočtu jsou vyšší než 
příjmy asi o 800 tisíc, ale jsou 
v něm jednak zahrnuty investi-
ce, které můžeme, ale nemusí-
me zahájit, a také máme našet-
řeno. Osobně se ale bojím spíš 
o rozpočty v dalších letech. (Ví-
ce o investičních plánech Nové Vsi 
na straně 2.)

Jak se skláDaly obecní rozpočty 
na rok 2021?

Sestavování obecních rozpočtů v závěru roku připomínalo v mnohém věštění z křiš-
ťálové koule, shodují se starostové obcí Svazku v regionu Krušných hor. Příjmy by-
ly už vloni přiškrcené vládními opatřeními v boji s koronavirem a omezenou eko-
nomickou aktivitou. K tomu se pak přidala nejistota o podobě daní z příjmů, která 
trvala doslova do posledních prosincových dnů. Na stole leželo několik návrhů, 
které různými způsoby snižovaly či zvyšovaly příjmy obcí. V této nejisté příjmové si-
tuaci bylo třeba předložit zastupitelům obcí rozpočty na rok 2021. Magazín kruš-
nohorských obcí zjišťoval, jak se to v jednotlivých obcích podařilo. Zajímali jsme se 
také o to, jaké investice na tento rok města a obce Svazku plánují a jaké jsou jejich 
priority.
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Vznik Sokola v Hoře Svaté Ka-
teřiny mnozí obyvatelé ani ne-
zaznamenali. Plynule totiž pod 
tuto celostátní organizaci pře-
šly dřívější neformální aktivity 
několika zdejších rodin. „Trochu 
nám chyběly aktivity pro menší dě-
ti, které sami máme. Chtěli jsme se 
angažovat, pomoci, prostě přiložit 
ruku k dílu. Vznikla tak komunita 
rodičů, fungoval tu dětský klub, po-
řádali jsme akce,“ vysvětluje sta-
rostka kateřinského Sokola Te-
reza Alferi. „V určitém okamžiku 
ale množství akcí přesáhlo rodinný 
rámec, takže nám bylo doporuče-
no vytvořit spolek s právním zákla-
dem, abychom mohli akce rozvíjet 
a získat finanční pomoc obce,“ do-
plňuje jednatelka Nikola Vigo-
vá, která stojí za nápadem při-
pojit se k Tělocvičným jednotám 

Sokol. „Hledali jsme něco, co po-
jme všechny naše zájmy. Samotné 
nás překvapilo, jak široké spektrum 
aktivit Sokol zastřešuje – není to 
jen sport a turistika, ale také diva-
dla, lidové tance... Zároveň se mů-
žeme připojit k celorepublikovým 
akcím, které bychom sami nedo-
kázali zorganizovat.“ Jak dodává 
Tereza Alferi, výhodou je zaští-
tění velkou organizací, která po-
máhá s právními nebo dotační-
mi problémy. „Máme takovou 
alma mater, na kterou se můžeme 
obrátit. A líbí se nám jejich myšlen-
ka fair play.“

Mottem kateřinských Sokolů 
je „sami sobě organizátory i ná-
vštěvníky“, což trefně vystihu-
je venkovský společenský život. 
Momentálně fungují v rámci or-
ganizace čtyři oddíly. Už zaběh-

nutý dětský klub, kroužek flor-
balu a turistický oddíl, a s heslem 
„uvař, ukliď, uteč!“ pak oddíl Ka-
teřinské běhny. V plánu jsou ale 
i další aktivity – výuka angličti-
ny pro děti i dospělé a kroužek 
hry na piano.

„Je tu spousta dětí, které nemají 
tolik možností jezdit za kroužky do 
města, ať už ze sociálních důvodů 
nebo pro vytíženost rodičů. Chce-
me jim proto nabídnout vyžití ta-
dy. Zájem od rodičů zatím  není tak 
velký, spíš to funguje přes šeptandu 
dětí, které si vypráví zážitky ve ško-
le,“ myslí si Tereza Alferi. No-
vě má Sokol k dispozici od ob-
ce klubovnu v kině, kterou bude 
využívat především pro schůzky 
dětského klubu. Díky finanční 
dotaci od města Hora Svaté Ka-
teřiny dětem pořídili sportovní 
vybavení a vytvořili zázemí klu-
bovny.

Výrazně na sebe nová organi-
zace upozornila v létě, kdy zor-
ganizovala náborový Sokolský 
týden. Dorazilo na něj kolem 
třiceti dětí, což organizátorky 
příjemně překvapilo. „Byl to tý-
den otevřený všem dětem, aby si 
nás mohly vyzkoušet. Připojily se i 
přespolní. Na každé odpoledne byl 
připraven program a večer jsme 
vraceli děti rodičům,“ hodnotí Ni-
kola Vigová. Na táboře si orga-
nizátoři ověřili, že není nutné 
dělit v oddílech děti podle vě-
ku. Nejmladšímu bylo osm mě-

síců, nejstaršímu 15 let – děti si 
vzájemně pomáhaly a doplňova-
ly se.

Řadu aktivit však v posled-
ních měsících brzdí koronaviro-
vá krize. „Vloni v prosinci jsme se 
skoro nezastavili. Každý víkend by-
la nějaká akce – zpívání v koste-
le, rozsvěcení stromku, dobročinný 
stánek na náměstí, půlnoční mše… 
teď z našich plánů nezbylo skoro 
nic,“ posteskla si Tereza Alferi. 
Snem organizátorů je uspořádat 
letos Sokolský ples. „Bylo by to 
trochu za odměnu, trochu akce, kde 

se bude moci představit širší veřej-
nosti a zapsat se do povědomí oby-
vatel,“ věří Nikola Vigová. Podle 
ní je po podobných akcích me-
zi dospělými velký hlad a míst-
ní Hasičský ples má dlouho do-
předu vyprodáno. „Doufáme, že 
alespoň kroužky se od nového ro-
ku rozběhnou. Určitě bychom chtě-
li zopakovat prázdninový týden pro 
děti a zorganizovat letní soustředě-
ní,“ říká k plánům Tereza Alferi.

Další informace o T. J. Sokol 
Hora Svaté Kateřiny na https://
sokolkaterina.webnode.cz.

saMi sobě organizátory i návštěvníky
Po založení SK Krušnohoří vznikla v horách další organizace, která se věnuje spole-
čenským, sportovním a volnočasovým aktivitám. Je jí T. J. Sokol Hora Svaté Kateřiny, 
kterou založilo několik aktivních rodičů. Nabízí vyžití především pro děti z horských 
obcích. Poprvé na sebe výrazně upozornila o prázdninách Sokolským týdnem.

Návštěvníci zámku Valdštej-
nů v Litvínově měli vloni kvů-
li protiepidemickým opatřením 
mnohem méně příležitostí na-
vštívit aktuální výstavy – za-
vřeno bylo dohromady čty-
ři a půl měsíce. Díky vstřícnosti 
autorů se proto některé výstavy 
prodlouží.

Týká se to i jedinečné interak-
tivní expozice Trnka 
na zámku! Měla si-
ce skončit už v led-
nu, ale prodlouže-
na je až do 9. března. 
Prodloužení, a to až 
do ledna 2023, se 
dočká i výstava „Fe-
nomén továrny Hel-
ler a Schiller - His-
torie výroby hraček 
v Horním Litvíno-

vě“. Na podzim je předjednáno 
rozšíření výstavy, a to o oblíbené 
funkční elektrifikované kolejiš-
tě sestavené z plechových želez-
ničních hraček značky HUSCH. 
Letos je také v plánu vydání pu-
blikace na téma výroby hraček 
v Horním Litvínově. 

Před vánočními svátky se 
v sálech zámku objevily i zcela 

nové vánoční strom-
ky s inspirativ-
ní výzdobou. Výsta-
va Vánoce po celý rok 
s podtitulem Pře-
hlídka nápadů, zruč-
nosti, řemesel a vtipu 
je skutečně přístupná 
i mimo tradiční ad-
ventní období, a to až 
do listopadu letošní-
ho roku.

Další inscenací, kterou budou 
moci diváci srovnávat s filmovou 
verzí, bude konverzační kome-
die Jiřího Havelky Společenstvo 
vlastníků. Hru úspěšného auto-
ra, režiséra a herce mohli diváci 
v kinech a na Nový rok též v te-
levizi vidět pod názvem Vlastní-
ci. Vypráví o jedné poněkud neú-
spěšné schůzi vlastníků bytových 
jednotek.

Na březen je plánována diva-
delní adaptace úspěšné knihy 
rakouského spisovatele Danie-
la Glatauera Dobrý proti severá-
ku. Na malé scéně nabídne silný 
milostný příběh ve světě, jemuž 
vládne povadlá estetika sociál-
ních sítí. Režisér Milan Schejbal 
zase převede do divadelní formy 

dílo oblíbeného autora humo-
ristických fantasy románů Ter-
ry Pratchetta v zábavné kome-

dii Maškaráda čili Fantom Opery. 
V roce 2021 sáhne mostecké di-
vadlo i do klasiky dramatického 
repertoáru – na scéně se obje-
ví hry Neila Simona Jakeovy že-
ny nebo Hráči Nikolaje Vasilje-
viče Gogola. Mostecké divadlo 
nezapomene ani na dětské di-
váky, kterým na podzim nabíd-
ne výpravnou inscenaci Čertův 
švagr na motivy pohádek Bože-
ny Němcové.

záMek proDlužuJe výstavy

Foto: Zámek  
Vadlštejnů Litvínov

Mostecké DivaDlo plánuJe 
seDM preMiér

Sedm nových inscenací chce během sezóny 2021 
uvést Městské divadlo v Mostě. Po generální zkouš-
ce už má komedie Světáci podle filmového scéná-
ře Zdeňka Podskalského. Příběh o partě fasádníků, 
z nichž se stanou téměř gentlemani, by měl mít premi-
éru 19. února, předpremiéry by se měly konat už v led-
nu, pokud to protiepidemický PES dovolí.

Foto: Tomáš Branda, 
Městské divadlo Most

Foto: Archív TJ Sokol Hora Svaté Kateřiny


