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Očkovací centrum
V budově litvínovské poliklini-

ky bylo zřízeno očkovací centrum, 
kde se bude aplikovat vakcína 
proti covidu. Podle primáře Pod-
krušnohorské polikliniky zvládne 
zhruba deset klientů za hodinu, 
podle potřeby je ale možné zřídit 
ještě další očkovací místnost. Do 
prostor je bezbariérový přístup.

Běžecké trasy ve městech
Bohatou sněhovou nadílku 

v únoru využila města Mezibo-
ří a Litvínov k rozšíření sportov-
ní nabídky, která je v době ko-
ronavirových opatření zásadně 
omezená. Na Meziboří na atletic-
kém stadionu a v areálu Nové Zá-
luží v Litvínově upravily technic-
ké služby trasy pro běžkaře. Zá-
jem sportovců byl velký. Běžecké 
trasy měli k dispozici i obyvatelé 
Mostu na Matyldě a na hipodro-
mu, v Chomutově se stopy upra-
vovaly v Bezručově údolí.

Meziboří se zaměří na školu
„Tak, jak jsme upravili naše spor-

toviště, chceme dát nyní do pořádku 
školu,“ říká starosta Meziboří Pe-
tr Červenka. Aktuálně je v plánu 
rekonstrukce sociálních zaříze-
ní, v mateřské škole úpravy pro-
stor jídelny a kuchyně. V tělocvič-
nách chce město přes prázdni-
ny položit místo dožitých parket 
nové moderní povrchy ke sporto-
vání. Město plánuje do školských 
zařízení takto investovat dva až 
tři miliony korun.

Sluneční energie do haly
Litvínovský SPORTaS, který má 

na starosti sportovní a kulturní 
zařízení ve městě, chce vybudovat 
na střeše sportovní haly u Kol-
domu fotovoltatickou elektrárnu. 
V létě by mohla zásobovat elektři-
nou koupaliště a novou plaveckou 
halu, v zimě pak sportovní halu.

Fotografujte Krušnohoří
Destinanční agentura Kruš-

né hory vyhlásila tradiční sou-
těž pro všechny fotografy i filma-
ře z řad amatérů i profesionálů. 
Své snímky a videa zachycují-
cí krásy Krušných hor můžete za-
sílat elektronicky na adresu sou-
tezdakh2021@seznam.cz a to do 
31. srpna 2021. Vítězné fotografie 
a videa budou vybírána odbornou 
porotou a veřejností. Ze zaslaných 
fotografií vznikne kalendář pro 
rok 2022 a na vítěze z hlasování 
veřejností obou kategorií čeka-
jí ceny v hodnotě 5 000 korun. Ja-
ké formáty je možné zasílat a dal-
ší podrobnosti o soutěži najdete 
na www.krusne-hory.org.

„Na obyčejné lidi, včetně podni-
katelů dopadají zákazy a omezení 
vlády příliš dlouho. Ekonomicky, 
sociálně, psychologicky i jinak,“ 
myslí si starostka Klínů Zdeň-
ka Němečková. „Chaty jsou pře-
plněné celými rodinami a známý-
mi po celé období pandemie. Klí-
ny jsou v době skvělých sněhových 
podmínek přeplněné turisty a na 
občany i na obec to má negativní 
dopady. Mnoho odpadu navíc, ne-
pořádek po celé obci. Nezkušenost, 
nepřipravenost a bezohlednost ři-
dičů na silnici a velký provoz ome-
zuje bezpečnost chodců i ostatních 
řidičů. Parkoviště, nyní naštěstí již 
zpoplatněná, jsou plná a místa na 
parkování trvale bydlících obča-
nů v ohrožení. A nemluvě o tom, že 
málokdo nosí roušku,“ vyjmeno-
vává dopady starostka.

S neukázněnými turisty se 
potýkal i Sport areál Klíny. Za-
čátkem ledna, kdy se sjezdovky 

připravovaly k rozjezdu a pří-
rodní sníh v horách ještě chy-
běl, zažil obrovský nápor. „Při-
jížděli lidé, kteří se vůbec neumí 
chovat v přírodě. Všude byly hory 
odpadků, kelímky od KFC, obaly od 
všeho, co snědli. Zřejmě se chovali 
stejně, jako jsou zvyklí ve městě,“ 
říká k tomu spolumajitel areálu 
Josef Dlouhý. I proto se rozho-
dl sjezdovky pro veřejnost zce-
la uzavřít. „Bylo to smutné, udě-
lat tak radikální krok. Dalším dů-
vodem bylo, že jsme nebyli schop-
ni zajistit bezpečnost – v té době 
se areál stále připravoval na roz-
jezd, pracovala sněžná děla, všu-
de kabely, hadice…“ Podle Dlou-
hého ale zákaz vstupu lidé re-
spektovali.

S přicházejícím oteplením už 
s rozjezdem sezóny nepočítá. 
„Je to druhá ztracená sezóna. Vlo-
ni jsme mohli aspoň s Pomou tro-
chu fungovat. Jsme schopni pře-

žít takovou špatnou zimu, letošní 
snad taky přežijeme, ale je to dra-
ma,“ tvrdí Josef Dlouhý. V pří-
padě Klínů totiž nejde jen o ski-
areál, ale také spoustu dalších 
služeb jako hotel, restaurace či 
pivovar. Těsně před zákazem 
činnosti na Klínech dokon-
čili velkou novinku v podobě  
ZipLine, tedy jízdy na laně. Tu-
risté ji zatím využít nemohli. 

Ztráty majitel letos odhaduje 
na 15 milionů korun. „A to jsem 
ještě optimista,“ dodává. „Dou-
fám, že virus začne díky počasí 
mizet a poté přijedou domácí tu-
risté. Vloni byly letní tržby nejlep-

ší v naší historii, takže pokud ne-
budou platit velké restrikce, tak by 
léto mohlo být dobré. Pro klasic-
ké lyžařské areály bude tento rok 
hodně kritický, dost jich zkrachuje. 
Celoroční provoz je naše výhoda, 
areál je podle mne už dnes atrak-
tivnější v létě víc než v zimě. Vlek, 
lyžařskou školu najdete všude, ale 
tak pestré letní aktivity jako u nás 
málokde,“ neskrývá optimis-
mus Josef Dlouhý. Dopadů na 
ekonomiku obce se však obává 
i Zdeňka Němečková. „Všichni 
pocítíme snížení příjmů z daní, což 
bude mít negativní dopad na roz-
voj všech samosprávných celků.“

Krušné hory:  
Jedna sezóna horší než druhá
Lyžařská střediska v Krušných horách mají za sebou 
dvě špatné zimní sezóny. Vloni chyběl dostatek sně-
hu, letos sice počasí zimním sportům přálo, ale kvůli 
restrikcím zůstaly horské areály uzavřené. Krušné ho-
ry přitom přes omezení pohybu a sportovních možnos-
tí zažívají stále nebývalý nápor návštěvníků. Zjišťovali 
jsme, jak se s touto zimou potýkali na Klínech.

„Na základě několikaletého mě-
ření kvality ovzduší v obci jsme 
zjistili, že nejhorších hodnot do-
sahujeme v topné sezóně v zimě. 
Špatné ovzduší se většinou připi-
sovalo uhelnému dolu, ale z měře-

ní vyplynulo, že zima je zkrátka o 
nás,“ vysvětluje důvody starosta 
Mariánských Radčic Jaroslav Si-
kora. Výsledky odpovídají celo-
republikovým trendům. Z měře-
ní Českého hydrometeorologic-

kého ústavu v posledních letech 
vyplývá, že právě lokální tope-
ní, tedy topení v domácích kot-
lech na tuhá paliva, má největ-
ší podíl na vysokých koncentra-
cích polétavého prachu. 

Mariánské Radčice se proto 
rozhodly do kvality ovzduší in-
vestovat a použijí právě peníze, 
které na zlepšení života v obci 
dostávají od Severočeských dolů, 
a.s. Obec chce nahradit všechny 
kotle na tuhá paliva, dotace ale 
budou určené i na neekonomic-
ké elektrické přímotopy nebo 
zastaralá tepelná čerpadla. Po-
dařit by se to mohlo v průběhu 
následujících pěti let. „Prioritně 

budeme podporovat tepelná čerpa-
dla, případně elektrokotle. Nechce-
me podporovat kotle na biomasu, 
neboť se chceme zcela zbavit tu-
hých paliv,“ říká k cílům starosta. 

V současné době probíhá do-
tazníkové šetření mezi majite-
li domů v obci, které má zjis-
tit, jakým způsobem vytápějí 
a zda budou mít předběžný zá-
jem o dotaci. Na základě vý-
sledků pak bude vypsána prv-
ní výzva. Již letos chtějí Radčice 
rozdělit první tři miliony ko-
run, v následujících letech by to 
mělo být pět milionů ročně. Ná-
vrh dotačního programu počítá 
s tím, že by obec uhradila až 95 
procent uznatelných nákladů na 
výměnu kotle až do výše 250 ti-
síc korun na každý byt nebo ro-
dinný dům. 

MariánsKé radčice chtěJí 
lepší ovzduší

Zbavit se tuhých paliv a zlepšit tak ovzduší v obci v zimním období – takový je nový 
cíl vedení Mariánských Radčic. Už letos chce obec spustit dotační program na vý-
měnu zastaralých kotlů za ekologičtější.
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Rozhodující ke sčítání je stav 
o půlnoci 26. března. Na co se 
statistici ptají? Zajímat je bu-
de především bydlení – lidé ve 
společné domácnosti, vybave-
nost bytu či domu, vzdělání, za-
městnání či škola. Otázky týka-

jící se národnosti a náboženské 
víry jsou dobrovolné. Otázky se 
netýkají majetku ani zdravotní-
ho stavu. A koho se sčítání tý-
ká? Každého, kdo má na území 
ČR trvalý nebo přechodný po-
byt nad 90 dnů, každého, kdo je 

v rozhodný okamžik v ČR příto-
men a každého – i neobydlené-
ho – domu a bytu.

Těm, kdo nevyplní elektro-
nický formulář, doručí sčíta-
cí komisaři po 17. dubnu papí-
rové archy.  Nejprve lidé dosta-

nou do schránky 
oznámení termí-
nu, ve kterém je 
komisař navští-
ví. V tomto ter-
mínu se komisař 
dostaví s formu-
lářem. K předá-
ní dojde před domem a vzhle-
dem k epidemiologické situaci 
nemohou sčítací komisaři s vy-
plňováním pomáhat. Lidé se ale 

mohou obrátit 
na infolinku 840 
304 050. Formu-
lář bude mož-
né v předtiště-
né obálce a bez-
platně odevzdat 
do běžné poštov-

ní schránky, na jakékoliv poště 
nebo na kontaktní místa. Tyto 
listinné formuláře je nutné ode-
vzdat nejpozději do 11. května.

v březnu začíná velKé sčítání
V březnu začíná v České republice sčítání lidu, domů a bytů, které organizuje Český 
statistický úřad. Odstartuje 27. března a do 9. dubna mohou všichni lidé vyplnit on-
line formulář na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Komu se to nepoda-
ří, vyčká na dodání papírového formuláře. Účast na sčítání je povinná.

Turisté nejen z Ústeckého 
kraje mohou nominovat do sou-
těže tu novinku, která je v ro-
ce 2020 nejvíce oslovila. „Může 
to být akce, zážitek, nově otevře-
ná restaurace, ubytování nebo 
třeba propagační materiál, no-
vý časopis o cestování, aplikace, 
webové stránky, prostě cokoliv, co 
podporuje cestovní ruch v regio-
nu. Podmínkou je, aby se jednalo 
o novinku z oblasti Chomutovska, 
Mostecka, Litvínovska, Bílinska, 
Teplicka a horské části Krušných 
hor,“ vysvětluje ředitelka De-
stinační agentury Krušné ho-
ry Petra Fryčková. Na nomi-

naci svého favorita je čas už 
jen do 31. března. Všechny no-
minované produkty zveřejní 
SPO-NA na svých sociálních sí-
tích a seznámí s nimi veřejnost 
i prostřednictvím informačních 
kanálů svých partnerů. Z nomi-
novaných produktů vybere ví-
těze veřejnost při hlasování na 
sociálních sítích. Nominace po-
sílejte na info@krusne-hory.
org a označte je Krušnohorská 
NEJ. Vítězem loňského prvního 
ročníku se stal Funpark Most, 
v nultém ročníku předloni zís-
kalo nejvíc hlasů Thermalium 
v Teplicích.

hledá se neJ novinKa  
Krušných hor za roK 2020

Veřejnost může opět ocenit nejvydařenější novin-
ku v oblasti cestovního ruchu v  Krušnohoří. SPO-NA, 
sdružující Destinační agenturu Krušné hory, Okres-
ní hospodářskou komoru Most, Hospodářskou a soci-
ální radu Mostecka a Euroregion Krušnohoří, vyhlási-
la soutěž Krušnohorská NEJ za rok 2020. Čas máte jen 
do konce března.

První cenu krušnohorské NEJ novinky 
získalo teplické Thermalium.

Město Horní Jiřetín pokraču-
je v rozšiřování svého bytové-
ho fondu. V současné době bu-
duje tři nové bytové jednotky 
v bývalém zdravotním středis-
ku, odkud se lékaři přestěhovali 
do nového. Podle starosty Vla-
dimíra Buřta je zájem o bydle-
ní v obci stále velký. Pokračují 
i další stavební investice.

„Oficiální pořadník sice nemá-
me, ale žádostí o byt máme kolem 
šedesáti a lidé je stále nosí. Postu-
pujeme tak, že když se uvolní byt, 
vyvěsíme jeho pronájem na strán-
kách města a přijímáme vždy kon-
krétní žádosti na konkrétní byt. 
Nově bude od letošního roku o při-
dělování bytů rozhodovat celé za-
stupitelstvo,“ říká Vladimír Buřt.

Kromě tří nových bytů v bý-
valém zdravotním středisku le-
tos Horní Jiřetín dokončí ta-
ké patnáct bytů pro seniory ve 

zcela novém domě. „Novostav-
ba byla zahájena na konci loňské-
ho roku, takže jsme teprve u zákla-
dů. Vzhledem k počasí teď přes zi-
mu víceméně stojí. Hotovo by mělo 
být v samém závěru roku,“ dodává 
starosta. Naopak práce se v zi-

mě nezastavili na budově ná-
draží, neboť tam probíhají re-
konstrukce uvnitř. Již v létě le-
tošního roku by z nevyužitého 
nádraží mělo vzniknout turis-
tické zázemí s restaurací a uby-
továním.

horní Jiřetín letos 
nabídne nové byty

Obec Klíny v minu-
lém roce vybudovala 
vrtanou studnu, kte-
rá pomáhá zkapacit-
nit vodojem. V minu-
lém roce také začala 
připravovat další akci 
„Zajištění zdroje pitné 
vody v obci Klíny“, kterou podpo-
řil Ústecký kraj. Na financová-
ní se podílel ve výši 70 % nákla-
dů (138 061 Kč), zbytek financo-
vala obec Klíny. „Jsme velmi rádi, 
že Ústecký kraj přispívá malým ob-
cím na realizaci akcí, které jim po-
máhají při řešení jejich problémů. 

Doufáme, že situace 
ve společnosti z důvo-
du koronavirové pan-
demie neovlivní spolu-
práci obce Klíny s Ús-
teckým krajem a bude 
stále pokračovat. Jsme 
za podporu Ústeckého 

kraje velmi vděčni,“ sdělila sta-
rostka Zděnka Němečková. Oby-
vatelům Klínů pak vedení obce 
doporučuje využít dotační pro-
gram Dešťovka Ministerstva ži-
votního prostředí, který podpo-
ruje zachytávání dešťové vody 
a její využívání na zahradách.

V zimě v Horním Jiřetíně pokračuje 
přestavba nádraží na penzion.

ÚstecKý KraJ podpořil  
hledání zdroJe vody 

v Klínech
Obec Klíny se stala díky své krásné krajině a sportov-
nímu areálu, který celoročně zajišťuje volnočasové vy-
žití, vyhledávanou turistickou destinací. Velký příliv 
turistů i chatařů v obci zvýšil potřebu pitné vody. Je-
jí nedostatek se projevuje především v létě, jak jsme 
psali v zářijovém čísle Magazínu krušnohorských obcí.
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Vladimír Buřt, starosta Hor-
ního Jiřetína

Podařilo se nám zajistit ná-
stupce praktického lékaře, po-
té jsme získali mladého zuba-
ře, který nahradí v létě končící 
paní doktorku. Má zájem se zde 
usadit a být tu dlouho. Budeme 
mít oční lékařku, které nyní za-
řizujeme ordinaci, na 99% bu-
deme mít po nějaké době od lé-
ta či podzimu i dětskou doktor-
ku. Samozřejmě to vůbec to ne-
ní zadarmo. Jednak přispíváme 
na vybavení ordinací, které jsou 
v domě obce, jednak na převze-
tí pacientů, a to za závazek se-
trvání. Chceme také všem mla-
dým lékařům umožnit bydlení. 
Máme pro ně blokované parcely 
s tím, že bychom jim přispěli na 
výstavbu. Půjde o tři rodinné do-

my. Myslím, že zajistit základ-
ní lékařskou péči je naše povin-
nost, měli bychom pro to vyvi-
nout maximální snahu a v tom-
to případě hledět na peníze ne-
ní tak důležité. Když bude fun-
govat zdravotnictví, škola, je to 
zásadní pro stabilizaci obyvatel-
stva a zájem o bydlení lidí odji-
nud.

David Kádner, starosta No-
vé Vsi v Horách
Potýkali jsme se s tím před pár 

roky, kdy jsme ztratili praktika 
v důchodovém věku. Žádali jsme 
o pomoc kraj, ale měli jsme na-
konec velké štěstí, že jsme zís-
kali MUDr. Lisického. Snaží-
me si ho hýčkat, jsme mu ná-
pomocni, vybavili jsme ordina-
ci, funguje v našem domě, tak-
že bez nájmu.  Dětskou lékař-

ku máme zajištěnou jednou týd-
ně, má u nás k dispozici ordina-
ci a hradíme jí cestovné. Na trhu 
je strašně málo lékařů a ani po-
jišťovny tomu nepomáhají, pro-
tože jim nedovolí pracovat více, 
nad rámec smluv. Nalákat lékaře 
do obce, kde o něj přijdou, je tak 
skoro nemožné.

Kamila Bláhová, starosta 
Litvínova
V rámci kontaktu s obča-

ny i dnů otevřených dveří v mé 
kanceláři vidím, že Litvínované 
často marně shání praktického 
lékaře, ke kterému by se moh-
li registrovat. Od většiny oslo-
vených lékařů lidé slyší, že ma-
jí kapacitu přeplněnou a nepři-
jímají ani rodinné příslušníky 
již registrovaných klientů. Ja-
ko město motivujeme lékaře pro 

zřízení ordinace v Litvínově po-
skytnutím levného nájemné-
ho v Krušnohorské poliklinice. 
Vnímáme ale situaci jako nalé-
havou, proto jsme se obrátili na 
kraj, zda může ve věci dostup-
nosti zdravotní péče v Litvíno-
vě pomoci, i ten má ale omeze-
né možnosti.

Zděnka Němečková, sta-
rostka Klínů
Jsme malá obec a nemáme 

žádného lékaře, který by slou-
žil speciálně pro naše občany. 
Máme k dispozici Záchrannou 
službu po celý den, která slou-
ží i okolním obcím v rámci do-
jezdové vzdálenosti a záchraná-
ře ve stanici Horské služby. Pa-
radoxně máme v lokalitě Ho-
lubí vrch tolik lékařů - chata-
řů (praktický, dětský, ORL, zub-
ní, oční a psychiatrický), že by-
chom mohli kapacitně zajistit 
polikliniku. Dle mého názoru je 

v současnosti velký problém se-
hnat lékaře pro práci v malých 
obcích i městech. Obce léka-
ře motivují nabídkou nulových 
nájmů ordinací a hezkého byd-
lení, pokud mají možnost je na-
bídnout.

Jaroslav Sikora, starosta 
Mariánských Radčic
Máme výhodu, že na dole Ko-

hinoor zachovali lékaře a obec 
patří spádově tam, takže k ně-
mu chodí téměř všichni obyva-
telé. Nemusíme v tomto ohledu 
tedy vyvíjet žádné úsilí. Myslím, 
že všichni jsou víceméně smí-
ření s tím, že jezdí za lékařskou 
péčí do Litvínova a do Mostu.

Petr Červenka, starosta 
Meziboří
Lékařská péče pro naše ob-

čany je pro nás priorita. Máme 
dlouhodobě obvodního léka-
ře, kterému jsme pronajali pro-
story a který si navíc ‚vychoval‘ 
novou paní lékařku. Té teď při-
pravujeme ordinaci a otevře-
me druhý obvod. Máme i dět-
skou lékařku a zubaře, i ti síd-
lí v domě města, takže s mini-
málními náklady. Poslední do-
bou jsme řešili otázky odběro-
vého místa – po jednáních se 
nám nejprve podařilo prodlou-
žit dohodu se stávajícím provo-
zovatelem a teď už máme zajiš-
těnou novou organizaci. Vím, že 
si lékaře musíme hýčkat  - i teď 
během covidu jsme se s prak-
tikem několikrát spojovali, jak 
mu můžeme pomoct. 

pohraničí trápí nedostateK léKařů
Základní lékařská péče, která zahrnuje především praktické lékaře pro dospělé 
i děti či zubaře, se mimo velká města stává nedostupnou. Nedostatkem lékařů trpí 
především okrajové části republiky. Datoví novináři serveru irozhlas.cz vloni zpra-
covali mapu dostupnosti lékařské péče v České republice. Z ní vyplývá, že čtyři 
příhraniční okresy v Ústeckém kraji – Chomutovsko, Mostecko, Teplicko a Děčín-
sko nedosahují ani hranice 50 praktických lékařů na 100 tisíc obyvatel, což je řa-
dí na pozice druhé nejhorší dostupnosti v republice. V horší kategorii je už jen další 
příhraniční okres Domažlice a některé části Středočeského kraje, kde však péči ve 
velké míře zajišťuje hlavní město. 

Jak jsou na tom obce Svazku obcí v regionu Krušných hor? 
Daří se jim přilákat do svých měst lékaře? Je to pro vedení obcí 
priorita? A jakou cestu volí? Zeptali jsme se v anketě Magazínu 

krušnohorských obcí.

Je podle vás obtížné pro 
města a obce získat prak-
tického lékaře?

Ano, je. Je nás málo obecně, ať 
už lékařů pro dospělé nebo děti, 
ale situace v okrajových částech 
a příhraniční je přímo katastro-
fální. Netýká se to jen Ústecké-
ho kraje, problémy jsou v celé 
republice. Neumím posou-
dit, jestli je počet ab-
solventů lékařských 
fakult dostatečný, 
ale v každém pří-
padě platí, že vět-
šina mladších zů-
stává v nemocnicích 
nebo velkých městech.

Co může být naopak láka-
dlem?

Určitě je to volný čas. Pra-
covní nasazení ve velké ne-
mocnice je obrovské, slou-
ží se celé víkendy, do veče-
ra, byť oficiálně končí pra-
covní doba ve tři, realita je ji-
ná. V ambulantním sektoru si 

můžete práci více přizpů-
sobit. Praktik má ji-

ný systém práce, je 
to vlastně podni-
katel. Myslím, že 
si to začíná uvě-
domovat více ko-

legů a trend se začí-
ná otáčet. Jenže větši-

ně praktiků je dnes nad 65 let, 
a tak bude trvat hodně let, než 
se generačně obmění.

Jak to bylo konkrétně 
u vás?

Po vysoké škole jsem pra-
coval čtyři roky v Němec-
ku. Když jsem se vrátil, nara-
zil jsem na nabídku od Horní-
ho Jiřetína. Motivace byly dvě 
– jednak větší možnost trávit 
čas s rodinou a jednak ekono-
mická pobídka od obce. Láka-
lo mě trávit čas mimo městské 
centrum, navíc životní náklady 
vztažené k platu jsou na ven-
kově nižší.

Připravila vám obec zá-
zemí?

Všechny prostory byly při-
pravené a obec poskytla i za-
jímavou dotaci. Města se o lé-
kaře přetahují, takže je čas-
to součástí nabídky byt ne-
bo finanční motivace, pro ob-
ce s malým rozpočtem to ale 
může být problém.

Jste v Horním Jiřetíně 
spokojen?

Jsem maximálně spokojen. 
Dokonce plánujeme s rodi-
nou přestěhovat se do Jiřetína, 
teď dojíždím z Mostu. V Hor-
ním Jiřetíně je také zubař, in-
ternista, dětský psycholog 
a teď se připravuje ordinace 
i pro pediatra a očního léka-
ře. V tom je pan starosta vel-
mi úspěšný.

JseM v Jiřetíně MaxiMálně spoKoJen, říKá léKař
Sehnat mladého lékaře, který si chce otevřít ordinaci v dvoutisícovém městě 
v pohraničí, se rovná téměř zázraku. V Horním Jiřetíně se to před dvěma lety po-
dařilo. Co zlákalo lékaře k práci praktika na venkově a jaké motivace musí obce 
použít, jsme se zeptali MUDr. Jiřího Pohanky.
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Plavecká hala
Nová hala, která má nahra-

dit tu dožívající v Ruské ulici, 
je největší investicí v novodobé 
historii Litvínova. Rekonstruk-
ce stávajícího bazénu se uká-
zala jako neekonomická. Plány 
na novu halu, která se napojí na 
letní koupaliště u Koldomu, už 
jsou hotové, aktuálně probíhá 
výběr dodavatele.

Stavba by měla začít ješ-
tě v létě letošního roku a potr-
vá dva roky. Nový moderní ba-
zén za více než čtvrt miliardy 
korun bez DPH nabídne prostor 

pro rekreační i závodní plavání, 
vodní atrakce, sauny i wellness.

Tím by se však u Koldomu 
končit nemělo. „Nyní jsme zada-
li projektovou dokumentaci na re-
konstrukci areálu zdejších teniso-
vých kurtů. Hotová by měla být do 
čtyř až pěti měsíců a poté se bu-
deme ucházet o dotace z Národ-
ní sportovní agentury,“ říká mís-
tostarosta Litvínova Karel Ro-
senbaum. Současně chce Litví-
nov získat dotaci i na skatepark 
pod sportovní halou. „Společně s 
opravami přístupových cest, stav-
bou bazénu a rekonstrukcí kurtů 

by tak šlo o komplexní řešení ce-
lé sportovní lokality pod Koldo-
mem,“ dodává.

Zimní stadion
Hotová je už architektonic-

ká studie na přestavbu litví-
novského zimního stadionu 
a sousedního bývalého atletic-
kého stadionu. Vzniknout má 
multifunkční sportovní aréna. 
Současný stadion již nesplňuje 
předepsané standardy pro ex-
traligu. „Studie počítá s demo-
licí západní tribuny a výstavbou 
nové moderní tribuny s odpoví-
dajícím zázemím pro diváky, no-
vým zázemím pro hráče ‚A‘ muž-
stva a hostů, prostory pro média, 
VIP a internátní bydlení. S úpra-
vami je nutně spojena i demon-
táž stávající střechy,“ informo-
vala Jitka Pavlíková z Radnice. 
Travnatá plocha by měla no-
vě sloužit jako parkoviště s pří-

stupem z ulice PKH. Hokejový 
klub HC Verva Litvínov udě-
lil souhlas s využitím archi-
tektonické studie a město Lit-
vínov na jejím základě vypisuje 
veřejnou zakázku na projek-
tovou dokumentaci. „Národní 
sportovní agentura vypsala para-
metry výzvy, která tomuto projek-
tu odpovídá, takže se budeme po-
koušet získat tam dotaci. Odhad 
nákladů je asi 450 milionů korun 
bez DPH, takže předpokládám, že 
bez dotace bychom rekonstrukci 
zahájit nemohli,“ říká Karel Ro-
senbaum. Pokud se podaří zís-
kat dotaci, stavba by mohla za-
čít na konci roku 2022.

Areál Lomská
S rekonstrukcí zimního sta-

dionu úzce souvisí i případ-
ná obnova sportovního areá-
lu Lomská, který využívají pře-
devším fotbalisté. „Jsou to spo-

jené nádoby. Jednak při přestav-
bě zimní haly zanikne travna-
té hřiště, takže budeme potřebo-
vat náhradu, a jednak pozemky na 
Lomské jsou majetkem Unipetro-
lu. S firmou tak nyní vyjednáváme 
nejen o prodeji pozemků, ale také 
o financování hokejové haly,“ vy-
světluje místostarosta.

Studie zatím hotová není, ale 
plány počítají s tím, že právě na 
Lomskou se přesune travna-
té hřiště od zimního stadionu. 
Opravit se musí také retenční 
nádrž na vodu, využívaná pro 
kropení trávníků, v záměru je 
výstavba in-line dráhy a úpra-
va parkování.

Kromě těchto velkých projek-
tů Litvínov postupně opravu-
je i menší sportoviště ve městě. 
„Teď na jaře by měla být dokonče-
na čtyři hřiště, na další připravu-
jeme projektovou dokumentaci,“ 
dodává Karel Rosenbaum.

litvínov Má velKé plány  
se svýMi sportovišti

Hned tři sportovní areály v Litvínově by se měly dočkat 
rekonstrukce a přinést tak lepší možnosti pro vrcho-
lový i rekreační sport. Nejdál je v tuto chvíli výstavba 
nové plavecké haly a revitalizace celého sportovního 
areálu u Koldomu. Připravené jsou také plány na re-
konstrukci Zimního stadionu Ivana Hlinky. Posledním 
sportovištěm, které by mělo projít obnovou, je areál 
Lomská.

Přestože od začátku roku 
jsou knihovny uzavřené, mno-
hé z nich se snaží své čtená-
ře nadále zásobovat knihami, 
časopisy, hudbou či stolními 
hrami. Lidem v karanténě či 
dětem, uzavřeným doma bez 
školy i kroužků, i seniorům to-
tiž mnoho jiné zábavy nezbývá.

Knihovna v Horním Jiřetí-
ně nabízí čtenářům rozvoz knih 
až domů. Kontaktovat ji může-
te na telefonu 725 136 863 nebo 
e-mail kultura@hornijiretin.cz.

Litvínovská knihovna má na-
dále otevřené výdejní okénko, 
kde můžete vracet vypůjčené 
knihy a zároveň si vyzvednout 
předem objednané knihy. Ob-

jednávat si můžete telefonicky: 
476 111 373, e-mailem: dospe-
le@knihovna-litvinov.cz nebo 
osobně u okénka. Z půjčených 
knih nemusíte mít obavy, pro-
tože prochází karanténou. Ote-
vřeno je každý den.

Městská knihovna Meziboří 
nabízí možnost rozvozu knih až 
do domu nebo předání bezkon-
taktně výdejním okénkem. Kni-
hy je nutné předem objednat na 
telefonu 476 748 110 nebo na e-
mailu knihovna@mezibori.cz. 
Podobně také mostecká knihov-
na umožňuje výdej předem ob-
jednaných knih, a to v pondělí, 
úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 
18 hodin.

Knihovny slouží  
čtenářůM stále

Výpravná expozice vznika-
la za spolupráce Ústeckého kra-
je a Vysoké školy výtvarných 
umění v Drážďanech. Je součás-
tí celého projektu zaměřeného 
na vědecký výzkum, záchranu 
a propagaci kulturního dědic-
tví z období pozdního středověku 
v krušnohorské hornické oblasti, 
který podporoval zápis Krušno-
hoří na seznam světového dědic-
tví UNESCO.

Výstava je zaměřena na umě-
lecký vývoj česko-saského po-
mezí v době největšího rozma-
chu krušnohorské těžby. Zdejší 
pohyblivá hranice nijak nebrá-
nila intenzivní kulturní výmě-
ně a na poli vizuálního umě-
ní se prakticky ztrácí. Ústředním 
symbolem vzájemné česko-ně-
mecké spolupráce se stalo tondo 
sv. Anny Samotřetí ze sbírky Ob-

lastního muzea a galerie v Mostě, 
restaurované na Vysoké škole vý-
tvarných umění Drážďany. Řezba 
původně tvořila výzdobu děkan-
ského kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě. Kostel sám je 
pojítkem severozápadních Čech 
se saským Krušnohořím, neboť 

odtamtud k jeho stavbě a výzdo-
bě přicházeli nejen umělci a ře-
meslníci, ale také nemalá finanč-
ní podpora na jeho vybudování.

Výstava v Oblastním muzeu 
v Chomutově by měla být ote-
vřena do 18. dubna. Zatím je však 
kvůli koronavirovým opatře-
ním návštěvníkům nepřístup-
ná. V současnosti se však připra-
vuje virtuální prohlídka, kterou 
bude možné již v průběhu břez-
na shlédnout na webu www.mu-
zeumchomutov.cz.

středověKé  uMění  
hornicKého Krušnohoří

Umění pozdního středověku v Krušnohoří představuje 
nová výstava v Oblastním muzeu v Chomutově. Zatím 
čeká na své první návštěvníky. Než se otevřou muzea, 
bude k vidění ve virtuální podobě, kterou připravuje 
mostecké studio Ponte Records.

Foto: Roman Dušek.

Návrhy nové plavecké haly  
u Koldomu, zdroj: Město Litvínov.

Vizualizace přestavby zimního 
stadionu, zdroj: HC Verva Litvínov.


