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krátce
Jak se žije
v Krušnohoří?
Místní akční skupina Severozápadní Krušnohoří, do níž patří
také Brandov, Nová Ves v Horách
a Hora Svaté Kateřiny, se v závěru loňského roku ptala obyvatel
na spokojenost s životem v jejich
obcích. 80 procent respondentů oceňuje klidný život na území MAS SZK. Téměř dvě třetiny
obyvatel však označili jako problém zásobování menších obcí
zbožím. Přes 60 procent dotazovaných pak považuje za důležitou neexistenci alespoň prvních
dvou ročníků základní školy
v místě bydliště. Jak informovala MAS SZK, data z dotazníku budou sloužit jako podklad k analýze území.

Kvetoucí louky
v Litvínově
U Pilařského rybníka bychom
se měli v létě potěšit pohledem
na rozkvetlou louku. Město tam
experimentálně vyseje luční
květiny, další louky by pak měly vzniknout například na dopravních ostrůvcích, dělících pásech a dalších plochách u silnic
a cyklostezek. Nejen, že obyvatelé získají na pohled příjemné
plochy, ale zároveň se tím zlepší mikroklima, zvýší biodiverzita
prostředí ve městě a louky přilákají například včely.

Motýlí louka
v Meziboří
Rozkvetlou louku připravují
také v Meziboří. Na ploše za kulturním domem vznikne motýlí louka jako dar skupiny Sev.en
Energy, která ji nabízí i dalším
městům a obcím v regionu své
působnosti. Bude ovšem trvat
dva roky, než se obyvatelé Meziboří dočkají výsledku – kvetoucích lučních květů, oživených
rozmanitým
společenstvím
hmyzu. Město k louce umístí lavičku a tabuli s informacemi
o druzích hmyzu a květin, které
bude možné na místě pozorovat.

Konto
pro nádraží roste
Skupina ČEZ přispěje částkou
200 tisíc korun na sbírkové konto ve prospěch obnovy nádraží v Moldavě v Krušných horách.
Sbírkové konto zřídil Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering, aby podpořil
obec Moldava ve snaze o záchranu historické nádražní budovy.
Zatím se na něm sešlo přes sto
tisíc korun.
Pokračování na straně 2
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Lesopark nabídne
sport, přírodu i poučení
Naučný park, sportoviště a přírodní koridor - to vše
v sobě bude spojovat Lesopark Ivana Dejmala, který
by měl vyrůst mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem
na Mostecku. Na území Svazku obcí v regionu Krušných hor chystají Severočeské doly nové rekreační zázemí pro místní obyvatele i turisty. Se stavbou by se
mohlo začít už letos.
Plány se dotýkají zatím málo využívaného území „nové divočiny“ mezi oběma obcemi. Přímo hraničí s uzavřeným
územím dolu a příležitostnými
návštěvníky jsou většinou jen
rybáři. Přesto je tento přírodní
úsek cenný, protože tvoří přirozenou nárazníkovou zónu, která
chrání Radčice a Lom před vlivem uhelného lomu. Tato funkce funkce území zůstane zachovaná, ale přibude také funkce
naučná a rekreační.
Na ploše přes sto hektarů má
v příštích letech vzniknout zcela
nové rekreační zázemí. „Revitalizace tohoto území je dalším krokem v rámci rekultivací krajiny po
těžbě. Potkává se na něm historická
hlubinná těžba uhlí i současná těžba povrchová. Naším cílem je vrátit
krajinu zpět k užívání lidem,“ vy-

světluje mluvčí Severočeských
dolů Lukáš Kopecký. Důlní společnost je investorem projektu,
který se bude ucházet o podporu
financování z 15 ekomiliard, určených na zahlazování starých
škod po těžbě v severozápadních
Čechách.
„Chceme vytvořit atraktivní prostor mezi uhelným lomem Bílina
a obydleným územím Mariánských
Radčic a Lomu jako přirozenou součást krajiny formované po ukončení těžby,“ dodává. Zvelebení
prostoru, který byl dlouhá léta
ponechán přirozenému vývoji,
bude zahrnovat i úpravy zeleně.
Měly by ale zachovat současný ráz přírody. Díky minimálním zásahům člověka se tu totiž vytvořily zcela nové biotopy,
především v mokřadech a okolo vodních ploch, které obýva-

Vizualizace: Severočeské doly, a.s.

jí i chránění živočichové. „Návrhy zohledňují i fakt, že území je
jakýmsi biokoridorem, který využívají zvířata pro migraci mezi Českým středohořím a Krušnými horami,“ říká Lukáš Kopecký.
Centrem celého parku bude stávající vodní plocha, která
vznikla propadem starého důlního díla. Vodu překlene pontonový most, na břehu vznikne
pro rybáře molo a pozorovatelny, které budou poskytovat
úkryt milovníkům přírody. Okolo vodní nádrže povede in-linová dráha, součástí areálu bude
také cyklokrosová dráha, dětské a discgolfové hřiště. Nejvýraznější dominantou areálu bude devítimetrová vyhlídková
věž, která nabídne pohledy na
Krušné hory, České středohoří
i uhelný lom mezi nimi.
Nový park přímo naváže na
současný rekreační areál s koupalištěm v Mariánských Radčicích. „Náš rekreační areál v posledních letech zvelebujeme, máme
v něm restauraci, letos plánuje-

me instalaci nového osvětlení. Počítáme tedy s tím, že areál nabídne
zázemí návštěvníkům parku. To by
mělo mít přínos pro naše podnikatele,“ říká starosta Mariánských
Radčic Jaroslav Sikora. „Příjemná je pro nás in-line dráha, která
otevírá novou možnost sportování
pro naše obyvatele. Ale hlavně jsme
rádi, že tu vznikne kus přírody, kterou naše obec potřebuje,“ doplňuje starosta. „Obyvatele Lomu už
jsme o záměru informovali a setkal se s příznivými ohlasy. Návrhy vypadají trochu futuristicky, ale
moc se mi líbí,“ reagovala starosta Lomu Kateřina Schwarzová.
Lesopark bude připomínat
historii těžby uhlí i obce, které v minulosti zanikly. Areál nazvaný Paměť krajiny se rozprostře okolo dubu Ivana Dejmala,
který zde byl vysazen před deseti lety, kdy první myšlenka na
park vznikla. Připomíná severočeského rodáka, významného ekologa, který se podílel na
přípravě územních limitů těžby uhlí.

Litvínovské nádraží mění podobu
Tři velké investice se v tuto chvíli protínají na jediném
místě – na nádraží v Litvínově. Po jejich skončení vznikne moderní dopravní uzel s přestupy mezi tramvají, autobusy a vlaky.
Už vloni v létě začala rekonstrukce autobusového nádraží. Budují se nová nástupiště,
odstavné plochy pro autobusy i parkoviště, součástí zakázky je nový informační systém či
úpravy tramvajových zastávek.
Hotovo by mělo být až v září,
protože se zpozdil start druhé
velké investice – obnovy tramvajové trati do Záluží. Ta začala

1. dubna a potrvá přibližně rok.
A do třetice prochází proměnou také budova vlakového nádraží. To zcela změní svou podobu – podle architekta se má
proměnit z venkovského v moderní městské nádraží. Součástí přestavby budou nové toalety
a bezbariérové vstupy. I vlakové
nádraží by mělo být v létě hotové.
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Green Mine: proměna uhelného
dolu v místo pro život
Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en
Energy přihlásila svůj strategický projekt „Green Mine - Celková revitalizace a resocializace lomu ČSA“ do
výzvy o dotace z Modernizačního fondu a Fondu pro
spravedlivou transformaci. Případné dotace mají plynout do postupného přechodu hnědouhelného lomu
na výrobu energie z bezemisních zdrojů, vytvoření nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst,
podporu rekvalifikace a proměnu těžebních lokalit
v atraktivní místa pro život.
„Evropa investuje do proměny
využívání přírodních zdrojů směrem k bezemisní energetice, cirkulární ekonomice, většímu respektu k přírodě a lepšímu životu
lidí. Uhelné regiony jsou přirozeným hlavním cílem této investice,
protože těžba uhlí skončí nejpozději během následujících dvou dekád.
Investice, kterými chce svou transformaci a především přeměnu hně-

douhelných lomů skupina Sev.en
Energy podpořit, budou financovány kombinací vlastních zdrojů a finančních prostředků EU,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy
Gabriela Sáričková Benešová.
Cílem transformačního projektu je využití plochy uhelného lomu ČSA pro nové bezemisní podnikatelské aktivity, jako
je například zpracování vedlej-

ších energetických produktů či
agrivoltaika. Postupná transformace hnědouhelného regionu má zajistit také nové pracovní příležitosti pro období po
ukončení těžby, které s sebou
přinese ztrátu tisíců pracovních
míst přímo navázaných na těžbu
hnědého uhlí. Projekt Green Mi-

ne neopomíná přirozenou obnovu krajiny, vznik smart sídelních
celků a příležitostí pro volnočasové aktivity a turistiku. Podílet se na něm bude řada partnerů z Ústeckého kraje.
Česká republika zahajuje čerpání peněz z Modernizačního
fondu jako jedna z prvních v EU.

Investice ve výši minimálně 150
miliard korun půjdou v následujících deseti letech na projekty,
které urychlí přechod k čistým
zdrojům energie. Cílem investic
je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.
Eva Maříková,
foto: Sev.en Energy.

Deset let Českojiřetínského spolku
Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří letos slaví deset let své existence. Nadělil si k tomu
nové internetové stránky www.krusnohori.cz, které informují o hlavních projektech, které za toto desetiletí
spolek realizoval.
Mezi významné počiny spolku patří například obnova části Flájského plavebního kanálu a zřízení naučné stezky podél
něj, sanace základů přesunutého flájského kostela či obnova drobných památek Krušných
horách. Aktivní je spolek také na
poli vydavatelském. Díky spolku

bylo po více než sedmdesátileté
přestávce znovu obnoveno vydávání Krušnohorských novin,
které pod názvem ErzgebirgsZeitung začaly vycházet již roku 1880. Od roku 2013 spolek ve
spolupráci s Českou poštou zajišťuje vydávání příležitostných
známek k různým výročím. Ak-

CHKO Krušné hory

Uzavírka
silnice
Obyvatelům Klínů a Českého Jiřetína zkomplikovala život
měsíční uzávěrka silnice z Litvínova, končit by měla 16. května. Návštěvníci i obyvatelé obcí tak museli využívat cestu přes

Z natáčení dokumentu o Flájském plavebním
kanálu, archív Českojiřetínského spolku.

nucen kvůli vládním omezením
zrušit – neuskuteční se tedy ani
setkání s autory nových poštov-

ních známek, ani plánované třetí symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy.

Stavební ruch v Lomu

krátce
Hnutí Spojenci pro kraj, které je součástí vládnoucí koalice
v Ústeckém kraji, by chtělo navrhnout Ministerstvu životního
prostředí zřízení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. O větší
ochranu usilují také starostové
několika obcí na Chomutovsku,
kteří podporují vyhlášení přírodního parku o rozloze kolem 170 kilometrů čtverečních.
Chtějí tak zabránit necitlivým
stavebním záměrům a ochránit
přírodní ráz horského regionu.
Přírodní park by měl zahrnovat
katastry obcí Blatno, Hora Svatého Šebestiána, Kalek, Boleboř
a Výsluní.

tuálně připravuje vydání známek
se zámkem Jezeří a u příležitosti zápisu Krušnohoří na Seznam
světového dědictví UNESCO.
V průběhu let vznikly dokumentární filmy, mapující osídlování
Krušných hor, stavbu Flájského
kanálu a historii Moldavské dráhy.
Českojiřetínský spolek se významně zasazuje o rekonstrukci nádraží v Moldavě v Krušných
horách a obnovení propojení
horské dráhy z Mostu do Freibergu. Bohužel akce, naplánované pro letošní rok, je spolek

Křižatky. Omezení se dotkla také
autobusové linky 523, která jezdila po objízdné trase přes Horní Jiřetín, Novou Ves v Horách
a Mníšek. Práce na silnici budou pokračovat také po 17. květnu, to už by měla být ale silnice
částečně průjezdná a provoz řízen na dvou místech semafory.
Dopravní komplikace na klínské
silnici skončí až v září.

Socha
na Flájích
Duchcovská výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová vyrábí sochu sv. Jana Křtitele, patrona
Flájí, která by měla stát na břehu přehrady naproti domu hrázného. Její slavnostní odhalení se
plánuje v září letošního roku. Za
projektem stojí Českojiřetínský
spolek ve spolupráci s obcí Český Jiřetín a společností Povodí
Ohře. Na výrobu sochy přispěla paní Marie Loupí – Hegerová
a Česko-německý fond budoucnosti.

Desítka nových rodinných domů a více než deset bytů
by mělo vzniknout v Lomu. Mezi další stavební plány
města patří nová silnice k průmyslové zóně.
V březnu začala v ulici Vrchlického pod železničním viaduktem výstavba příjezdové komunikace, která otevře cestu
k zahájení projektu Lom – východ. Ve spolupráci s developerem zde chce město připravit
pozemky pro výstavbu deseti rodinných domů. „Projekt už
je rozpracovaný několik let. Naším cílem je postavit rodinné domky v dostupných cenách, především
pro mladé lidi, kteří chtějí v Lomu

bydlet. Město poskytne pozemky
a chtěli bychom zastropovat cenu
domů,“ vysvětluje starostka Kateřina Schwarzová.
Lomská radnice by také ráda
přestavěla bývalou mateřskou
školu na náměstí Republiky na
byty. Projekt ale zatím čeká na
přidělení dotace, bez níž ho není
možné realizovat.
V přípravě je také výstavba
nové příjezdové komunikace do
Průmyslové zóny Lom. V sou-

časné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Investorem
bude v tomto případě Ministerstvo financí ČR, neboť je projekt
součástí tzv. 15 ekomiliard určených na likvidaci starých ekologických škod po těžbě v Podkrušnohoří. Nová silnice má
zajistit komunikační spojení
stávajícího areálu, který by měl
být v budoucnu využíván jako
průmyslová zóna. Ta bude tak
přístupná nejen z Lomu, ale též
ze silnice na Mariánské Radčice. Podle zadávací dokumentace ministerstva by se mělo začít ještě letos.

Hora Svaté Kateřiny připravuje investice
„Čas věnujeme přípravě investic
a plánům na období po epidemii,“
říká ke svým současným aktivitám starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek. V plánování společenských nebo kulturních
akcí je ale zatím starosta opatrný. Vývoj omezujících opatření je
podle něj příliš nejistý. Obec nyní připravuje veřejnou zakázku

na opravu hřbitovní zdi u kostela
v Malém Háji, opravu střechy budovy starého soudu a řeší projekt
vytápění bytových domů. Letos
také pokračuje další etapa rekonstrukce rozvodu nízkého napětí a veřejného osvětlení ve městě.
„Analyzujeme připravované dotační
tituly s ohledem na plány a potřeby
města. Se začátkem května odstarto-

val úklid města a přilehlých pozemků
a opravy škod na majetku města po
zimě, včetně silnic,“ vysvětluje starosta. Vedle investičních příprav
se obec věnuje i pomoci občanům
v této složité době. „Zajišťujeme
pro občany testování a pomáháme
s administrativou v očkování, seniory vozíme do očkovacích center,“
dodává Jindřich Zetek.
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Zvládly školy distanční výuku?
Ze srovnání s ostatními evropskými zeměmi vychází, že české děti byly doma místo ve škole nejdéle. Zatímco vloni na jaře se učilo často metodou pokus-omyl, do
podzimu už školy většinou vstoupily připravené a zvládají plynule přecházet ze
školní docházky do on-line prostředí a zpět podle toho, jak rozhodne vláda. Letos
na jaře se ke školním povinnostem přidalo ještě testování.
Zeptali jsme se starostů ze Svazku obcí v regionu Krušných hor,
jak podle nich zvládla místní škola či školy distanční výuku.
A jakou pomoc obec školám poskytovala?
la naše učitele o další kompetence, které využijí i při prezenční
výuce. Ale nezastupitelnost prezenční formy se stále potvrzuje.
Město svou finanční podporou
dokázalo zajistit bezpečné prostředí pro realizaci distanční výuky na půdě školy. Současně se
podílelo na nákupu pomůcek pro
její realizaci, jako jsou notebooky či webové kamery.

v tomto ohledu od zřizovatele –
tedy našeho města – nepotřebovala.

bíhá a probíhala dálková výuka bez větších organizačních
i technických komplikací. Učitelé si metody distanční výuky
osvojili, i když raději by se jistě vrátili co nejdříve do školy
k výuce prezenční. Vedení školy spolu s učiteli zorganizovalo
i hladký průběh testování žáků
před návratem do školy, a také
bylo pedagogům i ostatním zaměstnancům školy umožněno
absolvovat očkování proti Covid 19, které proběhlo pro větší komfort přímo ve škole. Tedy
držme si palce, aby tato uspokojivá situace a nálada vydržela a brzy se všichni vrátili do
svých tříd.

Bc. Kateřina Schwarzová,
starostka města Lomu
Učitelé i asistenti pedagogů nabrali zkušenosti v loňském
školním roce a nyní již probíhala výuka bez větších problémů. Všichni učitelé začali využívat různá on-line prostředí
podle možností žáků. Ještě více
se prohloubil vztah mezi učiteli a asistenty pedagoga. Společně
se podíleli na tvorbě výukových
videí, on-line přenosech i distribuci tištěných materiálů až
k žákům domů. Rádi konstatujeme, že distanční výuka obohati-

Mgr. Jan Novák,
místostarosta Meziboří

Ing. Jindřich Zetek, starosta Hory Svaté Kateřiny
Škola, jak se zdá, distanční
výuku zvládla a zásadní pomoc

Ve městě Meziboří se nachází
jediná základní škola. Její součástí je i škola mateřská. Město
jako zřizovatel poskytuje škole maximální pomoc a podporu,
a to i v této pandemické době.
Období distanční výuky zvládla škola bez obtíží. Podle sdělení vedení školy, které s městem
pravidelně spolupracuje, pro-

Erika Sedláčková,
místostarostka Litvínova
Litvínovské školy zabezpečují
distanční výuku celkem úspěšně. Kdo nemá ke školství blízko, dovede si jen těžko představit, co všechno školy musely

Učitelka z Meziboří získala Dálkového Ámose:
Třídní kolektiv od počítače neutvoříte
Zlatý Ámos je pro učitele něco jako
Český lev pro filmaře nebo Slavík pro
muzikanty. Největší ocenění práce pedagogů v České republice. Uděluje se již
28 let, ale i tuto prestižní cenu změnila koronavirová krize. Poprvé se udělovala cena za distanční výuku – Dálkový
Ámos. Vítězkou této kategorie se stala učitelka Pavla Vopatová. Na jaře 2020,
kdy se ze dne na den poprvé v novodobé
historii uzavřely školy v celé republice,
učila na mezibořské základní škole druháčky. Patřila mezi ty nejrychlejší učitele, kteří se rozhodli věnovat se svým dětem i na dálku.

Kdo vás do soutěže přihlásil?
Byly to děti, tedy prakticky spíš jejich
rodiče, kteří nominaci zaslali. Už jen ta
nominace je pro mě velké ocenění. Zlatý
Ámos je nejvíc, co se může učiteli splnit.

Jak se vám podařilo tak rychle zorganizovat on-line výuku?
Školy se zavřely ve středu a nikdo nevěděl, co bude dál. Poradil mi ale manžel,
který pracuje v IT. Během víkendu jsem
si sedla k počítači, našla jsem technologii
a od pondělí dalšího týdne už jsme učili on-line. Když pak došlo k částečnému
rozvolnění, rozdělila jsem třídu na dvě
skupiny a učili jsme se u mě doma na zahradě.

Co děti nejvíc bavilo?
Snažila jsem se jim učení zpestřovat.
Důležité bylo i udržet kolektiv. Asi nejvíc je bavilo, když si začaly vzájemně psát
dopisy a nosit si je do schránek. Těšily se
na ně, vymýšlely k nim různé hry.

Vaši třeťáci už se vrátili do školy. Jaké to bylo setkání?
Bylo to krásné shledání, hrozně jsem se na ně těšila. Je vidět,
že jsou rádi, že jsou zase spolu. Děti potřebují kontakt, potřebují přestávky, aby si mohly
popovídat a hrát si, hrozně jim
to chybělo. Třídní kolektiv neutvoříte od počítače.

Pro výuku používala Pavla
Vopatová i vlastní zahradu.

Jak se změnila výuka mezi
loňským prvním uzavření
a druhým podzimním?

Vloni na jaře
nikdo moc nevěděl, co bude dál,
všechny nás to
zaskočilo. Já sama jsem si myslela, že to bude
jen na pár dnů.
Měla jsem štěstí, že jsem rychle
získala informace a našla technologie, ale učitelé byli obecně
hozeni do vody.
Pavla Vopatová
Dnes už je situočima své žačky.
ace jiná, aplikace se stále zlepšují, technických možností
je dostatek. Na jaře každý učil na tom, co
zrovna našel, na podzim se školy snažily systémy sjednotit, aby celá škola fungovala na jedné platformě, což je důležité
hlavně pro druhý stupeň.

Dá se v této dlouhé krizi pro školství
najít i něco pozitivního?
Nějaká pozitiva se najdou. Určitě to děti
i učitele naučilo pracovat s počítači a využívat technologie. To se bude hodit i do
budoucna. Když bude dítě třeba dlouhodobě nemocné, může být s námi na hodinách na dálku, zatímco dřív jsme jen posílali sešity s úkoly.

zvládnout - nákupy technického vybavení pro pedagogy i některé žáky, motivaci pedagogů,
proškolení pedagogů, žáků i rodičů v nástroji, který škola využívá pro on-line výuku. Školy
musely hledat cesty, jak do výuky zapojit off-line žáky, např.
organizovaly individuální konzultace, zabývaly se problematikou hodnocení žáků… A to nezmiňuji to nejdůležitější: není
snadné vzdělávat na dálku bez
tolik potřebného osobního kontaktu. Přesto se to učitelům
s veškerým úsilím daří. V současnosti školy zajišťují testování žáků i zaměstnanců. Stručně
řečeno: vedení škol, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci
si za práci, kterou v souvislosti s epidemií odvádějí, zasluhují naše uznání víc než kdy jindy.
Veškerá opatření a nařízení se
město snažilo bezodkladně zaslat školám, aby měly čas flexibilně upravovat svá režimová opatření. Tohoto úkolu se
pro všechny školy ve spádovém
území obce s rozšířenou působností dobře zhostil odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ).
Pravidelné on-line porady se
staly platformou, na které ředitelé mohli sdílet své zkušenosti,
předávat si informace. Ve spolupráci s výjezdním týmem se
OSVŠ podílel na přípravě hromadného očkování pracovníků škol v celé spádové oblasti. Zapojili jsme také asistentky
prevence kriminality městské
policie, které pomáhaly při organizaci vstupu dětí do škol
a školek. Strážníci rozváželi do
jednotlivých škol a školek dezinfekci, kterou město získalo
darem od Unipetrolu. A nesmím
zapomenout zmínit, že členové sboru dobrovolných hasičů provádějí dezinfekci budov
i venkovních prostor.

David Kádner,
starosta Nové Vsi v Horách
Jsme
partnery
kateřinské školy, kam chodí naše děti, a každoročně ji podporujeme finančně. V minulém roce
i letos jsme vypomohli s rekonstrukcí elektroinstalace a v pořízení výpočetní techniky, která
slouží právě k distanční výuce.
Myslím, že škola to zvládla velmi dobře. Mohu to hodnotit nejen z pohledu starosty, ale i rodiče.
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Prázdninová nabídka v Krušnohoří
Příměstské tábory jsou fenomén posledních let. Neustále nabírají na oblibě. Pořádají je volnočasová centra, neziskové organizace, školy, města, firmy. Jsou totiž vítanou možností, jak zabavit děti o letních prázdninách, aniž by musely někam cestovat. Vybrali jsme pro vás přehled zajímavých prázdninových táborů v Krušnohoří.

Brandov
SK Krušnohoří na srpen připravuje již čtvrtý příhraniční fotbalový kemp. Určen je
nejen členům SK, ale všem dětem se zájmem o sport. Konat se bude ve fotbalovém areálu v Brandově od pondělí 16.
do pátku 20. srpna. Poplatek
za účast: člen SK Krušnohoří
2 100 Kč, ostatní 2 300 Kč. Přihlášky budou včas dostupné na
www.sk-krusnori.cz.

Klíny
Tradičním pořadatelem příměstských táborů v Krušných
horách je Sportareál Klíny. Pro
letošní rok vypsal tři termíny
pětidenních kempů: od 19. července, 2. a 16. srpna. Děti v průběhu týdne využijí všechny let-

ní atrakce areálu – sjezdy na
koloběžkách, bobovou dráhu,
lanový park, navštíví zvířecí
farmu a absolvují výlety do přírody. Výhodou tábora je doprava z Mostu a Litvínova. Cena za
turnus je 3 890 korun a zahrnuje stravování, dopravu a atrakce. Přihlášky najdete na www.
kliny.cz.

Litvínov
Sportovní soukromá základní škola v Litvínově pořádá příměstský tábor ve dvou turnusech: od 19. a od 26. července.
Určen je dětem od 6 do 11 let
a není nutné, aby byly žáky
školy. Cena pro děti ze SSZŠ,
MŠ Kaštánek a MŠ na Skalce činí 1 500 Kč, pro ostatní děti
1 800 Kč. Děti čekají vědomost-

Lom letos slaví 680 let
Roku 1341 vydává král Jan Lucemburský privilegia
oseckému klášteru, v nichž zmiňuje také ves Bruch.
Jde tak o první historický zápis, v němž se německé
jméno Lomu objevuje. Město si proto letos připomíná
680 let od své doložené existence.
Označení Bruch se úředně používalo až do roku 1921. Tehdy se začal psát Lom u Mostu
a později už jen Lom. Historie vsi je samozřejmě starší než
první záznam – historici kladou
její založení na přelom dvanáctého a třináctého století. Dějiny
Lomu jsou v té době úzce spjaty s oseckým klášterem. Rozmachu se obec dočkala už v 18.
století, kdy na Lomském potoce vznikly pila, papírna a mlýny. Největší rozvoj města však
přišel s prudkým rozvojem těžby hnědého uhlí v okolí, kdy do
Lomu přicházeli horníci z celé
země. Z té doby pochází i dosud
existující Uhelná ulice, nejstar-

ší hornická kolonie na Mostecku. Příchod českých horníků byl
i příčinou značného počeštění dosud víceméně německé obce. Roku 1902 se Lom stal městečkem, těsně před válkou pak
městem. Ve 30. letech minulého století měl Lom až deset tisíc
obyvatel. Pro srovnání – dnes
jich je asi 3700.
Město Lom si výročí připomíná fotosoutěží Lom – mé město.
Do ní mohou posílat své fotografie místní obyvatelé i přespolní, čas je do 30. června. Fotografie, které donesete osobně,
musí mít formát minimálně
18 x 24 cm, elektronické rozlišení 5000x3500 px.

Foto: Archív města Lomu.

ní a sportovní hry, výlety, rukodělné aktivity.
Litvínovská
Citadela
připravuje tábor nazvaný Dobro a kouzlo nejen v pohádkách,
který se bude konat od 16. do
20. srpna. Jeho součástí budou
nejen pohádky, ale také výlety,
hry a koupání. Určen je pro děti od 6 do 13 let, cena je 1 700 Kč
včetně stravování, vstupů a dopravy. Více na www.citadelalitvínov.cz.
Léto s Bivojem je název série
příměstských táborů, které pořádá florbalový klub SK Bivoj
Litvínov. Sportovní tábor je určen všem dětem od 6 do 14 let,
nejen aktivním florbalistům.
Klub nabízí celkem pět termínů,
dva v červenci a tři v srpnu. Zaměřen bude především na sport
a pohybové aktivity, doplněn
o poznávání zajímavých míst
v Litvínově a okolí. Cena včetně stravy a pronájmů sportovišť
je 2 200 Kč, přihlášky k dispozici na www.skbivoj.cz.
Dramma Mia se jmenuje tábor, který pořádá literárně-dramatický obor litvínovské ZUŠ.
Děti se na něm mohou naučit
základy filmové tvorby nebo jevištního projevu. Vybírat můžete ze tří termínů podle zaměření
i věku dětí, dva se konají v červenci, jeden v srpnu. Cena tábora je 1 700 korun a přihlášky
získáte na www.zuslitvinov.cz.
Batab aneb Badatelský tábor pro děti od 7 do 15 let pořádá Centrum ekologické výchovy

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

Viana. Jeho hlavní náplní je poznávání přírody. Koná se od 23.
do 31. srpna a stojí 2500 korun.
Více informací je k dispozici na
www.cev-viana.cz.

Lesná
Obsazenou kapacitu již hlásí
Horský areál Lesná, který pořádá letos celkem 8 turnusů. Začínají 5. července a poběží celé prázdniny. Určeny jsou dětem
od 5 do 15 let. I tento tábor nabízí svoz dětí. Zaměřen je na pohyb v přírodě, sport, jazykové
aktivity a hry. Cena pětidenního
pobytu zahrnující i oběd je pouze 990 Kč, což je zřejmě i důvodem velkého zájmu. Případné
uvolnění míst můžete sledovat
na www.taborylesna.cz.

Most
Archeoklub Kadaň pořádá pro
děti z Mostecka tři tábory. Pračlovíček pro nejmenší děti ve
spolupráci s mosteckým muzeem je v aktuálně obsazený,
přihlásit se je možné jako náhradník. Volné termíny ješ-

tě hlásí tábor nazvaný Les! Koná se od 26. do 30. července pro
děti od 7 let a jeho náplň vystihuje samotný název. Děti čekají pravidelné výlety z mosteckého nádraží do přírody. Cena je
2 300 Kč. Od mosteckého muzea pak bude denně od 23. do 27.
srpna vyrážet autobus do areálu
Muzea československého opevnění z let 1936–1938 na Kočičáku na Chomutovsku. Tábor
Vojákem na Kočičáku, zaměřený na pobyt v přírodě, táboření
a historii, stojí 2 800 Kč.

Nová Ves v Horách
Ve Lništi u Nové Vsi v Horách
se bude konat již 10. ročník pobytového tábora pro děti. Určen je pro všechny děti školního
věku, nejen z Nové Vsi, ale také ostatních obcí a měst. Protože slaví kulaté výročí, bude
každý den tábora věnován jednomu tématu. Koná se od 8. do
19. srpna a podrobnosti jsou
k dispozici u Davida Kádnera, na
e-mailové adrese: d.kadner76@
gmail.com.

tipy / akce / pozvánky
Hledají se noví Sokolové
T. J. Sokol Hora Svaté Kateřiny
nabírá nové aktivní členy. „Kdo
má pro strach uděláno, hraje fairplay a je dítětem bez ohledu na věk
- je potenciálním kandidátem na
nového člena. Nabízíme smysluplné využití volného času a vzpomínky na celý život,“ láká vedení
kateřinské tělovýchovné jednoty. O aktivitách T. J. Sokol jsme
psali v lednovém čísle Magazínu
Krušnohorských novin. Zájemci
se mohou hlásit do messengeru
na facebokovém profilu T. J. Sokol Hora Svaté Kateřiny.

Rozhledna otevřena

Uzávěrka příštího čísla
Magazínu 30. 6. 2021

Fotbalový prázdninový kemp v Brandově, archív SK Krušnohoří.

Rozhledna na Růžovém vrchu
v Hoře Svaté Kateřiny je od poloviny dubna opět otevřená pro
návštěvníky. Jako jedna z prvních turistických atrakcí je nyní
přístupná každý víkend od 11 do
16 hodin. Vstup je možný pouze
s respirátorem.

Historie
hraček
Výstava Fenomén továrny
Heller a Schiller - historie výroby hraček Husch v Horním Litvínově, která je k vidění v zámku Valdštejnů v Litvínově, byla
prodloužena až do ledna 2023.
Výstava je postupně aktualizována o další sbírkové předměty,
upomínající slávu litvínovských
plechových hraček. Zároveň
se připravuje křest nové knihy
o výrobě hraček, kterou autoři
dokončili po třech letech usilovné práce. Město zajistilo grafické zpracování a připravuje vytištění.

Do hor vlakem
V květnu zahájila provoz horská dráha z Chomutova do Vejprt. Jezdí o víkendech a státních
svátcích s odjezdy z chomutovského nádraží v 8.10, 12.10
a 16.10 hodin. Pokud se otevřou

hranice, bude vlak pokračovat až
do saského Cranzahlu.

ZipLine
v provozu
Nová atrakce na Klínech byla sice dokončena už před zimní
sezónou, ale prvních návštěvníků se dočká až nyní. Od čtvrtka
13. května zahájila provoz ZipLine – jízda na laně nad údolím.
Jízdy si můžete rezervovat online. Od soboty 15. května jsou
v provozu i další atrakce na Klínech.

Tenis na Klínech
Obec Klíny vyhlásila již 15.
ročník tenisového turnaje Memoriál Jiřího Duchka. Rozlosování dlouhodobé části turnaje je naplánováno na 16. května
a hrát se bude poté až do konce
srpna. Závěrečný turnaj se bude konat na tenisových kurtech
Sportareálu Klíny 10. a 11. září.
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