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krátce
Nové kotlíkové dotace
V červnu 2022 bude vyhlášena nová výzva projektu Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.
Týkat se bude nízkopříjmových
domácností, jejichž roční příjem na jednoho člena nepřesahuje přibližně 170 tisíc korun,
případně domácnosti důchodců či rodiny, čerpající příspěvky či doplatek na bydlení. Dotace je určena na výměnu starých
kotlů za ekologické vytápění,
konkrétně za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Dotace uhradí až 95 procent nákladů
na nové vytápění. V celé republice je vyčleněno na tento program přes pět miliard korun.
Nízkopříjmovým rodinám pomůže i fakt, že mohou získat
peníze i na zálohy dodavatelům.

Herní prvky zkrášlí
zahradu
Děti z mateřské školy v Soukenické ulici (MŠ Parník) se
mohou začít těšit na nové herní
prvky, které obohatí jejich zahradu. Mateřinka hodlá pořídit
kolotoč a houpačku se čtyřmi
místy. Z větší části pokryje mateřská škola náklady z daru od
společnosti United Energy, od
níž získala na vybavení zahrady 80 tisíc Kč.

Brandov rozšíří
silnici
V průběhu letních měsících chce Brandov rozšířit silnici v Kolonii směrem ke sjezdovce. Důvodem je fakt, že po
vybudování nových rodinných
domů zde výrazně narostl provoz a komunikace je příliš úzká
k bezpečnému vyhýbání.

Stavební ruch
v Litvínově
V létě bude v Litvínově panovat čilý stavební ruch. Připravena je například rekonstrukce
vjezdu na parkoviště a výměna
veřejného osvětlení v Mostecké
ulici za domem č. p. 2012-2016.
V červenci by měla začít modernizace zastávek MHD Sportovní škola a Mototechna. V této
lokalitě také pokračují stavební práce na dokončení nového
mostu v ulici Podkrušnohorská.
Opravit se totiž musí i povrch
silnice a obrubníky, navazují na nový most. Dalším místem
v Podkrušnohorské ulici, kde se
Litvínov pustí do oprav silnic, je
lokalita u hasičárny. Opravovat
se bude také povrch ulice Jiráskova, na podzim ještě část Gorkého ulice.
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Svazek podpořil kulturní
akce a turistiku
Festivaly, programy pro děti, výstavy i vybudování naučné
stezky – to vše podpořil ve svých členských obcích Svazek
obcí v regionu Krušných hor. Bez ohledu na velikost získala
každá z obcí po šedesáti tisících korun.
„Kvůli pandemii koronaviru se
Svazek obcí nepustil do žádného většího projektu, který bychom
společně financovali. Bohužel jsme
byli nuceni odložit i dopravní studii v Krušných horách, protože se
nám nedaří získat projektanty. Domluvili jsme se proto, že každý člen
si požádá o příspěvek na to, co nejvíce potřebuje,“ vysvětlil předseda Svazku David Kádner. Finance, které Svazek získal darem od
Se.ven Energy, rozdělila poslední dubnová členská schůze.
Již předem si o příspěvek zažádalo město Litvínov, a to na
realizaci nové výstavy v zámku
Valdštejnů Imaginárium bratří Formanů. Interaktivní hravá expozice, určená především
rodinám, se otevřela v březnu a potrvá až do září letošního roku. Také mnoho dalších
obcí použije finance na kulturní a společenské programy. Například Mariánské Radčice zís-

kaly 60 tisíc korun na svůj hudební Fesťáček v Ráči, který se
bude konat 18. června. Sousední
Louka u Litvínova využila prostředky na organizaci Strašidelné stezky pro dospělé, která již
proběhla na čarodějnice, a také
Loukyjády, která se chystá taktéž na 18. června a nabídne zábavu pro děti i dospělé.
Město Meziboří rozdělí příspěvek ze Svazku hned na tři
akce – jednak to bude o prázdninách putovní letní kino, které promítá na sjezdovce, dále na
uspořádání Dne dětí a vánoční
výzdobu ve městě. Obec Český
Jiřetín uspořádá díky příspěvku
Letní slavnosti a Horní Jiřetín
pak finance využije na tradiční
pouť, která se bude letos konat
13. a 14. srpna.
Další obce Svazku si pak požádaly o příspěvky na své investiční akce ke zvelebení obce.
Radost z toho budou mít pře-

Imaginárium bratří Formanů v litvínovském zámku.

devším děti. Nová Ves v Horách i Klíny chtějí peníze použít na vybavení svých dětských
hřišť. Město Lom bude financovat nejen dovybavení hřiště, ale
také vnitřní herny, která právě
vzniká v Loučné. Finance v Hoře Svaté Kateřiny poslouží zlepšení stavu turistické infrastruk-

tury, konkrétně na modernizaci
informačního centra a naučnou
stezku Ecce Homo, která bude
spojovat horní a dolní Kateřinu.
Poslední Brandov pak vybudoval z peněz sociální zařízení pro
nově vzniklé volnočasové klubovny v bývalé škole (více o tom
na str. 2).

V Krušných horách vyrostou
přístřešky pro turisty
Vybudování nových jednoduchých přístřešků pro turisty
v Krušných horách je jeden z letošních projektů Destinační agentury Krušné hory. Sloužit budou všem turistům, kteří chtějí strávit noc v přírodě. Tématem letošního roku je totiž Adrenalin v Krušných horách.
Během letošního roku má
v Krušných horách vyrůst šest
tzv. shelterů. Jde o nízké dřevěné stavby bez základů, které tak snadno zapadnou do přírody. „Inspirovali jsme se v Dánsku. Krušné hory jsou oblíbené u turistů, kterým vyhovuje, že je tu méně lidí a menší turistická infrastruktura. Právě jim chceme vyjít těmito
přístřešky vstříc,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková. Vyvýšené přístřešky budou volně přístupné. Nemají okna ani dveře,
aby nelákaly k trvalému obydlení. „Umístěné budou v okolí krušnohorské magistrály. Podle zájmu
jsme připraveni přidávat další, pří-

padně zavést nějaký rezervační systém. Vždy by měl být v dosahu nějaký zdroj vody a suché WC,“ doplňuje Fryčková.
Přespávání v divočině koresponduje s letošním tématem
agentury, kterým je Adrenalin v Krušných horách. „Můžeme
nabídnout tandemové seskoky až
z výšky šesti kilometrů, bungee jumping z dálničního mostu, jízdu na
bobové dráze nebo Zipline, bike parky, čtyřkolky, motokáry,“ vyjmenovává zážitky Petra Petrlíková.
Do začátku léta by mělo být hotové nové značení dálkové hřebenovky přes Krušné hory, na němž
spolupracuje agentura s Klubem
českých turistů. Novinkou bu-

Ilustrační foto: TourismusVerband Erzgebirge.

de česko-saská slavnost pozdního léta, která by se měla konat na
podzim na české i německé straně hranic. Agentura chce také vydat mapy běžeckých tras a publikaci Pohledy - méně známá místa Krušných hor.
Od začátku května mohou návštěvníci hlasovat a zvolit NEJ
krušnohorskou novinku za rok
2021. Vybírat mohou například

z poštovní známky s Jezeřím, večerního lyžování na Klínovci či
zpřístupnění jeskyně pod Hněvínem. „Letos se bohužel novinek
sešlo méně, covidová doba moc investicím do turismu nepřála,“ vysvětluje Petra Fryčková. Hlasování probíhá na webových stránkách www.krusnehory.eu. Vítězem loňského druhého ročníku
se stala Zipline na Klínech.
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V Brandově pokračuje přeměna staré školy
Obec Brandov právě dokončuje rekonstrukci další
části bývalé školy, která se
postupně přeměňuje v centrum volnočasových aktivit
a také služeb. Už se podařilo zrekonstruovat téměř celé přízemí rozsáhlé budovy
z 19. století.
Základní škola v Brandově
sloužila svému účelu více než sto
let a ukončila svůj provoz roku
1976. Krátce v budově ještě fungovalo kino a poté také restaurace, ale řadu let byla zcela opuštěná. „Byť byla budova mnoho let
prázdná, je překvapivě v dobrém
technickém stavu. V roce 2016 jsme
začali prostorem kina, který jsme
upravili na kulturní sál s kapacitou
devadesáti osob,“ vzpomíná starosta Brandova Jiří Mooz. Mnoho let byla totiž horská obec bez
jakéhokoliv společenského prostoru. Kulturní dům s kapacitou dvou stovek lidí po nevyda-

První školu měl Brandov v roce 1808. Současná budova se
začala stavět na jaře roku 1861 a otevřena byla o tři roky
později. Protože dětí přibývalo, byla v roce 1889 rozšířena.

Po šesti letech práce má stará škola v Brandově
novou fasádu a celé přízemí je zrekonstruované.

řené privatizaci zanikl a dnes jako soukromý majetek postupně
chátrá. V novém kulturním sále
se dnes pořádají plesy a zábavy,
ale také třeba divadelní představení. Navazuje na něj i letní terasa s upravenou zahradou, která ještě čeká na své využití.
V dalších letech pak pokračovala rekonstrukce přízemní staré školy. Opraven byl obchod

s potravinami a v druhé části pak
vzniklo investicí 750 tisíc korun
centrum volnočasových aktivit. „V tomto roce dokončujeme rekonstrukci zbylých přízemních prostor, kde kdysi býval také obchůdek
s potravinami. Jde o menší prostory,
které budou součástí volnočasového
centra a budou je využívat zejména děti nebo třeba dobrovolní hasiči a Spolek žen,“ prozradil staros-

ta. Tato rekonstrukce přišla obec
na 430 tisíc. Využila i daru Svazku obcí v regionu Krušných hor,
a to konkrétně na vybavení prostor sociálním zařízením.
Přestože už Brandov investoval
do rozsáhlé budovy několik milionů, stále zbývá celé první patro,
ve kterém byly v minulosti školní třídy i mateřská škola. „Měli jsme záměr na vybudování by-

tů, ale poptávka po takovém bydlení u nás není dostatečná, většina lidí
žije v rodinných domcích. Vzhledem
k obrovským nákladům jsme zatím
tento projekt odložili a budeme ho
muset přehodnotit,“ vysvětluje Jiří
Mooz. „Bude to velký úkol pro příští
volební období. Chtěl bych, aby budova sloužila obyvatelům, nejen pro
volnočasového aktivity, ale i služby,“ uzavřel starosta.

Budou mít Krušné hory
Tesařova cesta
novou destinační agenturu? je opět schůdná
Na krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo v březnu jednání, které potvrdilo zájem založit novou destinační agenturu Krušné hory, která by obsáhla celý horský masiv v Ústeckém i Karlovarském kraji. O problematiku se zajímal také
Svazek obcí v regionu Krušných hor, jehož předseda se zúčastnil jednání správní rady stávající agentury.
„Problematika možného zániku současné Destinační agentury
Krušné hory byla tématem diskuse na posledním jednání členů svazku. Postup kraje se nám příliš nelíbil a měli jsme velmi málo informací. Proto jsem se zúčastnil jednání
správní rady, kde byli přítomni i zástupci Ústeckého kraje,“ vysvětlil
předseda SORKH David Kádner.
O vzniku nové agentury se jednalo v březnu v Ústí nad Labem.
„Na vzniku nové destinační agentury Krušné hory bude participovat Ústecký kraj, Karlovarský kraj
a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s., tedy subjekty, které sdílí společné území Krušných
hor. Vznik nové destinační agentury by měly v prvních letech rovným
dílem financovat Ústecký kraj spolu
s krajem Karlovarským,“ informoval kraj v tiskové zprávě. V sou-

časné době se jedná o právní formě a smlouvách mezi jednotlivými stranami. „Nová destinační
agentura Krušné hory bude zapsaným spolkem a po určité době nahradí jednu ze čtyř aktuálních destinačních agentur, a to stejnojmennou obecně prospěšnou společnost
destinační agenturu Krušné hory,“
stojí dále ve zprávě kraje. Právě
zánik stávající agentury, která se
řadu let věnuje propagaci regionu, vyvolal vlnu nesouhlasu.
Podle Davida Kádnera je hlavním cílem změnit status agentury podle zahraničních vzorů.
Problémem stávající obecně prospěšné společnosti je, že nemůže přibírat nové členy a získávat tak nové zdroje financování.
„Cílem je, aby agentura byla v budoucnu samofinancovatelná a nebyla závislá jen na kraji. V součas-

né době je v plánu, že každý z krajů dá v následujících pěti letech do
rozpočtu agentury dva miliony korun ročně,“ řekl po jednání David Kádner. Podle něj je podstatné, že kraj vysvětlil své záměry.
Nová agentura by měla být připravena v roce 2023. „Důležité
ale je, abychom si předem řekli, co
od agentury očekáváme, co má pro
obce a města dělat. Obávám se navíc, že každá z částí Krušných hor
bude prosazovat jiné zájmy. Nová agentura počítá s přibíráním nových členů, je ale třeba se také soustředit na to, abychom neztratili zájem těch stávajících,“ upozornil na
úskalí zániku zavedené agentury David Kádner. Podle kraje má
být hlavním úkolem nové destinační agentury Krušné hory především společná péče o sdílený
region, rozvoj cestovního ruchu
v této oblasti a propagace regionu. Současně by se nová destinační agentura měla stát rovnocenným partnerem německé straně Krušných hor, kterou
spravuje Landestourismusverband Sachsen.

Tesařova cesta, která je oblíbeným výletním místem obyvatel Litvínova i Meziboří, opět láká k procházkám. Těžba
skončila, nyní zbývá odvézt dřevo a dokončit úpravu cest.
Začátkem června bude podle lesníků vše hotovo.
V zimě se v okolí Meziboří
zpracovávalo dřevo, takže naučná stezka pojmenovaná po někdejším litvínovském lesním
správci nebyla téměř schůdná.
„Někde je ještě klestí, ale i to uklidíme, aby mohli lidé stezku zase nerušeně využívat,“ řekl lesní správce Aleš Kilb a požádal
návštěvníky o trpělivost, neboť
lesu chvíli trvá, než se vrátí do
původního stavu. „Zatím jsem se
nestihl na Tesařovu cestu podívat,
ale mám informace od lidí, kteří ji využívají, že je
již vše v pořádku,“ potvrdil starosta města Meziboří Petr Červenka.
Město mělo zájem
upravit stezku také pro
cyklisty, to však zbrzdily
těžební plány. „Nemělo
smysl jakkoliv do stezky investovat před plánovanou
těžbou dřeva. Teď se chce-

me s Lesy ČR opět začít domlouvat, co se dá na Tesařovce vylepšit,“ vysvětlil starosta. „Chceme
navrhnout úpravy povrchu směrem dál od Meziboří, aby byl vhodný i pro cyklisty. Věřím, že najdeme společnou řeč, neboť s Lesy ČR
v Litvínově je spolupráce výborná,“
podotýká Petr Červenka. Lesy ČR
například loni na stezce z Meziboří na Dlouhou Louku obnovily několik studánek a instalovaly
nový odpočinkový altán.

Obyvatelé Litvínova rozhodli: Město realizuje tři projekty
Město Litvínov letos poprvé nechalo své obyvatele navrhnout projekty do tzv. participačního rozpočtu. Vyčlenilo jeden milion korun a lidé mohli navrhovat, co by se za ně mělo pořídit. Sešlo se 36 projektů, z nichž dvanáct postoupilo
do hlasování veřejnosti.
Své body pro projekty rozdělilo
431 respondentů. Hlasující měli
možnost přidělit tři kladné hlasy
a jeden záporný. „Největší zájem
o dění ve městě projevili hlasující ve
věkové kategorii 31–45 let. Převa-

žovaly ženy,“ informovala radnice. A výsledek? Realizovat se budou projekty z prvního, druhého a pátého místa. Nejvíce obyvatele zaujal projekt edukačních panelů v blízkosti Základ-

ní a Mateřské školy Podkrušnohorská. Zaměří se na bezpečnost dopravy a přírodu luk a lesů. Finančně nejnáročnější bude
projekt na druhém místě, a sice
vybudování mola, lehátek a laviček v okolí Pilařského rybníka, kde rozpočet počítá s částkou 700 tisíc korun. „Projekty na
3. místě - Pohádková cesta Zámeckým parkem a 4. místě - Mobilní
skatepark nemohou být zrealizo-

vány, protože svým finančním rozsahem ve spojení s vítěznými projekty již přesahují schválený rozpočet. Dostane se tak na projekt
Venkovní kuličková dráha u janovské základní školy, který se umístil
na 5. příčce,“ doplnilo informace město Litvínov. Do návrhů se
aktivně zapojila celá řada občanů a také žákovské školní parlamenty, které uspěly se dvěma
projekty u svých škol.

Druhý nejvyšší počet hlasů získala investice do odpočinkové
zóny u Pilařského rybníka.
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Ožívá kulturní život v obcích?
Po dvou letech omezování, přísných pravidel a rušení zavedených akcí se pomalu uvolňují všechna proticovidová opatření. Konečně může začít ožívat společenský a kulturní život
v obcích.
Ptáme se proto v obcích Svazku regionu Krušných hor: Mají lidé zájem
se znovu scházet a bavit? Co pro ně chystáte na letní sezónu?

to jsou nachystané akce, které –
jak věřím - přesvědčí občany, že
kultura v obci je důležitá a že to
obohatí vzájemné vztahy. Stejně
jako před pandemií.

David Kádner,
starosta Nové Vsi v Horách
Po dvouleté pauze od kultury je velice znát, že občané se
na akce vrací pomaleji. Máme za
sebou letos čtyři akce, a i když
s menší účastí, tak povedené.
Snažíme se zaměřovat na menší akce tak, aby se občané mohli pravidelně scházet a více se
seznamovali. Po celé jaro i lé-

krátce
Omezení u chemičky
Řidiči se musí připravit na dopravní komplikace na hlavní
spojnici Mostu a Litvínova, silnici
č. I/27. Objízdné trasy čekají především řidiče, kteří pojedou do
areálu chemičky. Uzavírky souvisí s modernizací tramvajové
trati a potrvají až do konce listopadu. Rekonstrukci tramvajové
trati zkomplikoval špatný stav

Kateřina Schwarzová,
starostka Lomu
Zájem se znovu scházet a společně se bavit Lomáci zajisté
mostů u Petrochemie. V průběhu
května je plánováno jejich snesení. Harmonogram počítá s dokončení v prosinci. Od září až do
konce roku čeká cestující výluka na celé trase tramvajové linky Litvínov – Most.

Krajská Route 66
Podle číslem 66 vznikne nová cyklotrasa, která protne téměř celý Ústecký kraj od Kadaně až do Ústí nad Labem. Vedena
bude po již stávajících cyklistických trasách a kraj ji plánuje vy-

mají. Soudím tak podle hojné
účasti na nedávném Pálení čarodějnic, první celoměstské akci
po éře různých covidových omezení. Nyní se všichni těšíme na
závěr května. V prostorách lomského přírodního areálu Bomba se plánuje na 27. a 28. května
program pro celou rodinu (více
na straně 4). Městská knihovna
plánuje v červenci tradiční příměstský tábor pro děti, o který
je vždy velký zájem, a na úvod
září další celoměstskou akci pro
rodiny s dětmi u příležitosti zakončení prázdnin. Více zatím
nechci prozrazovat, protože nás
23. a 24. září čekají komunální volby a až nové vedení města rozhodne o dalších akcích pro
obyvatele.
značit žlutými směrovkami ještě během letošního roku. Celkem
bude měřit 105 kilometrů a povede přes města Kadaň, Chomutov, Most, Bílina a Teplice.

Město Hora Svaté Kateřiny
Myslíme, že lidé mají velký zájem se setkávat. Již v dubnu u nás proběhlo dlouho odkládané setkání seniorů a také
tradiční stavění májky. V nejbližších dnech připravujeme na
29. května Dětský den na hřišti u rozhledny a na 18. červena
Hornické slavnosti.

to jedna z prvních větších akcí, ale máme jich připraveno
víc, pro dospělé i pro děti. Jako náhradu dětského dne pořádáme pro děti zájezd do zábavního parku. Máme letos opět
v plánu vodní hrátky na rybníku, ale závisí to na kvalitě vody, kvůli které jsme museli akci
už dvakrát zrušit. Suchou variantu se nám dělat nechce. Společně s Novou Vsí v Horách máme připraveno na 23. července
fotbalové derby obou obcí. Jako malý dovětek k dětskému
dni chystáme pak na odpoledne program pro děti z obou obcí a posezení.

Jiří Mooz,
starosta Brandova
Zatím si myslím, že je to stále
trochu slabší. Teď jsme ale pořádali stavění májky, kde naopak účast byla překvapivě velká, což nás moc potěšilo. Byla
ta předpokládá, že velká oprava vyjde na více než 8 milionů
korun. Vzhledem k tomu, že se
nepodařilo najít žádný vhodný

dotační titul, musí obec vše zaplatit ze svého. Neupravená nádrž v centru obce tak získá lepší podobu.

Nová požární nádrž

Uzávěrka příštího
čísla Magazínu
30. 6. 2022

V Mariánských Radčicích se
letos pustí do rekonstrukce požární nádrže na návsi. Staros-

Náměty, pozvánky a tipy zasílejte
na katka@taborsky.cz

Uzavření bazénu
27. května skončí provoz plaveckého bazénu v Litvínově. Důvodem je plánovaná oprava.

Atraktivní prázdniny? Na příměstských táborech!
Vybrali jsme pro vás zajímavé prázdninové příměstské tábory, které se konají v okolí a které mohou nabídnout dětem v blízkosti jejich bydliště atraktivní program. O tábory
je mezi rodiči velký zájem, a tak jsou některé již zcela obsazené, například na Lesné nebo ve Schole Humanitas. Někde
je však možné přihlásit se jako náhradník.

Litvínov
Městský úřad Litvínov pořádá příměstský tábor pro děti od
6 do 11 let, který proběhne 25. až
29. července. Děti čeká řada výletů a zábavy – na koupališti, bowlingu, horolezecké stěně
a další. Cena je 1000 korun za týden. Uzávěrka přihlášek již proběhla, dotazy je možné směřovat
na e-mail pavla.palowski@mulitvinov.cz, tel. 603 151 617.
Malí florbalisté se mohou hlásit na Léto s Bivojem – příměstský tábor, který pořádá SK Bivoj
Litvínov. V době uzávěrky byl
ještě volný termín od 18. do 22.
července. Děti si vyzkouší nejen
florbal, ale také fotbal, házenou,
tenis, stolní tenis, basket, volejbal, americký fotbal, atletiku
a další sporty. Cena je 2 200 Kč.
Přihlášky na www.skbivoj.cz.

Sportovní soukromá základní
škola pořádá dva turnusy Prima
léta na sportovce, a to od 18. a od
25. července. Určen je dětem od
6 do 11 let, které čekají sportovní
i vědomostní hry, výlety do přírody, setkání se zvířaty i tvorba.
Cena pro děti, které na tuto školu nechodí, je 2 000 Kč.

Klíny
Letní příměstské tábory v přírodě pravidelně pořádá Sport
areál Klíny. O letošních prázdninách nabízí tři termíny pětidenních turnusů – od 11. a 25. července a od 15. srpna. Výhodou
tábora je, že pořadatel zajišťuje autobusovou dopravu dětí
z Mostu, Litvínova a Záluží. Děti si užijí všechny atrakce horského areálu – bobovou dráhu,
lanovku, koloběžky, lanový park

a mnoho dalšího. Cena tábora je
3 890 Kč.

Meziboří
Po dvacáté pořádá ZŠ a MŠ
Meziboří letní tábor v Orlovicích
na Domažlicku. Dvoutýdenní pobytový tábor se bude konat
od 16. července a cena pobytu je
6 200 Kč. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři školy. Tábor je určen pro děti od 7 let.

Most
Veselá věda organizuje dva
příměstské tábory v Mostě, a to
25. až 29. července na 7. ZŠ Jakuba Arbesa a 15. až 19. srpna na 10. ZŠ Zdeňka Štěpánka.
Děti čeká mnoho pokusů venku
i uvnitř, hry a tvoření a spousta nových kamarádů. Součástí je také jeden celodenní výlet.
Tábor je určen pro děti ve věku
6 až 11 let.

Brandov
Fotbalový klub SK Krušnohoří opět pořádá pro sportovně zaměřené děti letní pětidenní kemp. Pravidelně se ho

účastní nejen české, ale také německé děti ze sousedních obcí. Kemp bude zaměřen na fotbal, ale prostor dostanou také
další sportovní aktivity s různými soutěžemi a také návštěvami
různých sportovních a volnočasových aktivit. Konat se bude od
22. do 26. srpna a určen je dětem od 6 do 13 let. Cena pro členy klubu je 2 300 Kč, pro ostatní
2 600 Kč. Informace a kontakty
najdete na webu www.sk-krusnohori.cz.

Chomutov
Atraktivní program nabízí
příměstské tábory na Kočičáku,
tedy v Muzeu československého

opevnění z let 1936 – 1938 nad
Chomutovem. Děti čeká historický program, plný pobytu
v přírodě a poznávání. Naučí se
základy táboření a přežití v přírodě, orientaci v terénu či vaření
a překonávání překážek. Volné
jsou zatím dva termíny v červenci a jeden v srpnu. Pobyt pro
děti od 7 do 12 let stojí 2 200 Kč.
Přihlášky na www.kocicak.cz.

Lom
Letní příměstský tábor v Lomu
organizuje Městská knihovna,
a to od 25. do 29. července. Určen je dětem od 6 do 15 let a přihlášky jsou k dispozici v knihově.
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Uhelné safari zpestří novinky na rekultivacích
Oblíbené Uhelné safari v dubnu zahájilo novou sezonu. Zájemci z řad veřejnosti se tak letos opět mohou podívat do
provozů a prohlédnout si rekultivované plochy kolem těžebních lokalit skupiny Sev.en Energy.
„V květnu bude možné si rezervovat termíny na prázdninové měsíce a v srpnu bude mít veřejnost
poslední možnost zvolit si některou
z tras na září, kdy se sezona pro le-

tošek uzavře. Vzhledem k tomu, že
v uplynulých dvou letech nám epidemická situace nedovolila pořádat akce pro veřejnost, připravili
jsme pro letošek větší počet novinek

Uvedené časy jsou orientační

tipy / akce / pozvánky
Novoveské jaro
V Domově pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves
v Horách se 26. května koná
Den otevřených dveří. Návštěvníci jsou vítání od 10 do 16 hodin a je pro ně připraven zábavný program a občerstvení.

Zábavná historie filmu
V Horním Jiřetíně pokračuje cyklus zábavně vzdělávacích
pořadů Akademie třetího věku.
Zájemci se ve čtvrtek 23. června
dozví o historii počátků filmu
a jeho prvních hvězdách. Přednáška v Kulturním domě začíná
ve 13,30 hodin a vstup je zdarma.

Polívková olympiáda
Spolek přátel historie Litvínovska pořádá osmý ročník Polívkové olympiády. Konat se
bude v chudeřínském parku 11.
června od 14.30 hodin. Následující týden, v pátek 17. června
se pak se spolkem můžete vydat na Litvínovský špacír. Startuje v 9 hodin u Citadely s cílem
v Klubu 49 v Chudeříně.

Mikulášská štola
otevřena
Největší a nejznámější krušnohorská štola, která se nachází
v dolní části města Hora Svaté
Kateřiny u hraničního přechodu, zahájila letošní návštěvnickou sezónu. Otevřena bude až
do října vždy v pátek od 11 do
16 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin. Vstupné
pro dospělé je 50 korun, děti do
18 let 20 korun. Na prohlídky je
doporučena pevná obuv, nejlépe holiny a teplé oblečení. Prohlídky štoly se hlásí v infocentru. V Hoře Svaté Kateřiny je
možné také navštívit rozhlednu
Hláska na Růžovém vrchu. Nyní je otevřena od úterý do pátku
od 13 do 17 hodin, o víkendech
a svátcích již od 10 hodin.

než v uplynulých letech,“ naznačila Gabriela Sáričková Benešová,
mluvčí skupiny Sev.en Energy
Kromě tradičních okruhů po
těžebních lokalitách ČSA a Vršany, přibyly letos do nabídky zcela nové trasy. Jedná se o rekultivační trasu ČSA, kdy návštěvníci
zavítají na velmi zajímavá místa,
která souvisejí s obnovou krajiny
po těžbě v okolí lomu. Podobně je
koncipována i rekultivační trasa
Vršany. Obě vedou místy, kam
se v mnoha případech veřejnost
ještě nemá šanci podívat, protože zde obnova krajiny po těžbě dosud neskončila. Do nabíd-

ky exkurzí se vrací také Babysafari určené pro rodiny s dětmi od
šesti let věku. Užít by si ho měli jak rodiče, kteří si budou moci prohlédnout těžební techniku,
tak i děti, které se zatím budou
bavit v Podkrušnohorském technickém muzeu. Speciální rekultivační trasa bude určena pro
školy i odbornou veřejnost. „Během sezony je pro veřejnost vyčleněn jen pevně daný počet termínů.
Abychom uspokojili co nejvíc zájemců, vyčlenili jsme speciální květnové a červnové termíny pro školy,“
připomněla Gabriela Sáričková
Benešová. Rezervace budou pro-

bíhat výlučně prostřednictvím
webových stránek Uhelného safari, jak už je veřejnost zvyklá.
„Nabídku Uhelného safari jsme
se snažili rozšířit i o další doprovodné aktivity, které si návštěvníci regionu mohou užít kdykoli. Jde
například o novou cyklotrasu 7EKO
Track. V rámci spolupráce s firmou
FlyHeli si zájemci budou moci prohlédnout rekultivace z ptačí perspektivy,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová. Uhelné safari v roce 2019 oslavilo desáté výročí. Od vzniku tohoto projektu
navštívilo Mostecko 26 000 lidí
z ČR i ze zahraničí.

hlídku farmy, předání ocenění se uskuteční ve 12.30 hodin.
Během dne uvidíte kuchařskou
show, zemědělskou techniku,
zvířata z farmy, pro děti je připraven program, dále koncert
kapely Saphir a farmářský trh
s ochutnávkami a prodejem regionálních potravin. Farmu najdete na adrese Dlouhá 26 v Hoře Svaté Kateřiny.

lečně pak děti vyrazí hledat zakopaný poklad s překvapením.

prostřednictvím snímků Blanky Jedličkové a Jany Ženíškové.
Výstava potrvá do září.

Záchranářské cvičení
Městská policie Litvínov při
příležitosti svého 30. výročí založení předvede s dalšími složkami integrovaného záchranného systému cvičení. Začíná
ve čtvrtek 26. května od 9 hodin na parkovišti ve Školní ulici
za poštou. Kromě součinnostního cvičení záchranářů uvidíte
ukázky kynologie, techniky záchranářů, zásahovou jednotku.
O občerstvení se postará Sokolovna Litvínov.

Otevřená farma

Hledání pokladu

Farma Kateřina, která se stala nejlepší ekofarmou roku
2022, se otevře návštěvníkům
v rámci Dne otevřených vrat
v sobotu 21. května od 10 hodin. V 11 a 14.30 hodin můžete
vyrazit na komentovanou pro-

Cesta za pokladem se soutěžemi čeká všechny děti, které
budou chtít zažít dobrodružné
odpoledne, 18. června v Brandově. Sraz dětí v pirátských maskách je ve 14 hodin na dětském
hřišti u restaurace Sokol. Spo-

Ukradená stávka
Historii velké mostecké stávky z roku 1932, jedné z největších v dobách hospodářské krize v Evropě, připomíná výstava Ukradená stávka v mosteckém Oblastním muzeu a galerii. Určena je především školákům, pro něž má připraveny
různé úkoly a výukové materiály podle věku. Výstava využívá
formu komiksu. Otevřena bude
do konce října.

Festival vína
Na zámku Červený Hrádek
u Jirkova se bude v sobotu 21.
května konat Festival vína, na
kterém se představí čeští i moravští vinaři. Degustační sklenička stojí 100 korun, vstup je
zdarma. K vínu bude připraveno i občerstvení a kulturní program – zahraje cimbálová muzika Trnka a Electro Swing Allstars.

Přehrada na fotkách
V mezibořské knihovně je od
května otevřena výstava fotografií Přehrada Fláje. Do útrob
přehrady můžete nahlédnout

Retro výstava
Výstava, která návštěvníky vrátí do 70. a 80. let minulého století, je k vidění v obecní
knihovně v Mariánských Radčicích. Obsahuje okolo pěti stovek exponátů od elektroniky,
přes potraviny, hračky, staré
noviny a časopisy až po turistické suvenýry. Výstava je otevřena každou středu v od 15 do
16.30 hodin nebo je možné domluvit individuální čas prohlídky na telefonním čísle 720
471 281.

Den dětí
v muzeu
V areálu Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech se 28. května koná Den dětí. Program od 10 do 14 hodin
nabídne ukázky techniky báňských záchranářů, hasičů, vojenské techniky i Městské policie. Děti si mohou vyzkoušet
rýžování českých granátů, jízdu důlní jednokolejkou a také tradiční soutěže jako skákání v pytli nebo střelbu ze vzduchovky.
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