Krátce z obcí SORKH
Do Mostu opět po I/27

Dne 11. března skončila objízdná trasa z Litvínova do Mostu
přes Komořany. Úsek silnice od
sídliště Železničářů po nájezd do
Mostu u muzea je obousměrná.
Z Mostu do Chomutova nebude
možné podjet opravovaný most
pod Hněvínem. Objízdná trasa
vede po silnici č I/27 do Záluží,
kde na kruhovém objezdu na
druhém výjezdu je odbočka směr
Komořany a dále na Chomutov.
Nové značení není některým řidičům zcela jasné. Problémy jsou
především ve směru z Litvínova
do Mostu. „Dopravní policisté
v Mostě apelují na řidiče jedoucí po silnici I/13 v obou směrech,
aby si dobře všímali dopravního
značení na této komunikaci. Jen
během tří dnů tam došlo k několika dopravním nehodám, kdy
řidiči jedoucí ve směru z Litvínova nesmí v místě nového značení
pod Hněvínem odbočit do Mostu
u muzea. Musí respektovat směrové desky a nemohou přejíždět
do pruhu za šikmými rovnoběžnými čarami. To znamená, že pokud chtějí sjet do města, musí pokračovat po sinici I/13 až k Tescu
a tam teprve mohou odbočit do
města,“ uvedla policejní mluvčí
Ludmila Světláková. V opačném
směru motoristé jedoucí po silnici I/13 ve směru na Chomutov
jsou značkou informováni o objížďce. Mají dvě možnosti, buď
přes město, ulicí SNP na Souš
a poté na silnici I/13, nebo až
do Záluží po I/27, kde odbočí
na Dolní Jiřetín a přes Komořany najedou na I/13 ve směru na
Chomutov – platí hlavně pro nákladní vozidla. „Policisté v rámci kontrol v daném úseku zjistili
i několik přestupků, které řešili
s řidiči, v jednom případě narazili
na řidiče v zeleném autě, který jel
v protisměru. Naštěstí se nikomu
nic nestalo a policisté hříšníka
zastavili. Nerespektování dopravního značení policisté řeší nekompromisně uložením pokuty,“
doplnila Ludmila Světláková.

Unipetrol snižuje emise
teplárny
Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol pokračuje
v modernizaci svých energetických zařízení a v minimalizaci
jejich vlivu na životní prostředí.
Aktuální investice překračující
250 mil. Kč se týkají zejména
snížení o více než polovinu objemu emitovaných oxidů dusíku
a síry v teplárně T700 (elektrický výkon 106 MW), která je základním producentem elektrické
energie a páry pro celý chemický
areál v Litvínově. Unipetrol dokončí modernizaci teplárny ještě
v letošním roce. Unipetrol tak
splní nové přísné limity platné
od druhé poloviny roku 2020.
Elektrárna T700 je v provozu
od roku 1962. V devadesátých
letech prošla nákladnou rekonstrukcí a nahradila původní teplárnu T200 z roku 1942, která
byla v roce 2016 zdemolována.

KRUŠNOVINY
duben

2019
Stopovací hra Putování s Andersenem odstartovala
Nová stopovací hra, kterou pro děti z Litvínovska připravil Svazek obcí v regionu Krušných hor, už odstartovala. Až do září
mají děti čas najít jedenáct ukrytých destiček s číslem a portrétem Hanse Christiana Andersena. Smyslem hry je dostat děti do
všech jedenácti obcí na výlet.
„Děti dnes navštěvují s rodiči
zajímavá místa v celé republice,
jezdí na prázdniny do zahraničí,
ale nevědí, jaké pamětihodnosti
a zajímavosti mají přímo u nosu
hned u sousedů. Chtěli jsme touto
stopovací hrou děti přimět, aby
se jely podívat také do sousedních obcí. Protože všech jedenáct
obcí svazku má co nabídnout,
a navíc výlet k sousedům není
ani finančně ani časově nijak náročný,“ říká předseda SORKH
David Kádner. Jednotlivé destičky s čísly najdou děti pomocí
souřadnic, které jsou vypsané na
hracích kartách. Ty děti získaly
při akci Noc s Andersenem, případně si o ně mohou říci ve své
knihovně, v obcích, kde knihovna není, jsou karty ve školách
nebo na obecních úřadech. Na
hracích kartách je zároveň tip
na výlet v každé z jedenácti obcí.
„Partnerem celé hry je Sport areál Klíny. Tam také při rozloučení
se sezónou na konci září vyhlásíme vítěze. Vítěze budeme losovat
mezi všemi dětmi, které najdou
jedenáct ukrytých desek s jedenácti čísly a vyplněnou hrací
kartu odevzdají do sídla SORKH
na litvínovském zámku Valdštejnů,“ doplnil David Kádner. Vítěz
stopovací hry získá jako cenu
iPhone. Škola, do které chodí,
pak nádavkem ještě hry. „Cenu
máme ale pro všechny, kteří se
zúčastní, najdou všech jedenáct
symbolů a přijdou na ukončení
sezóny. Za účast ve hře získají volnou jízdenku na bobovou
dráhu,“ prozradil předseda
SORKH.

a hry dětí ze šlechtických rodin
a expozici
mechanické hračky
z
minulého
století. Zámek Valdštejnů je
otevřen od 9 do 17 hodin od
úterý do neděle.

Lom

trase, na které se nacházejí informační tabule. Ty se nějakým
způsobem vážou k místu, ve
kterém jsou umístěny. Začátek
i konec okruhu je před místním
pohostinstvím „U Davida“.

Louka u
Litvínova
P r o hlédněte
si Kapli
s v a tého
Antoní-

Projděte si Naučnou stezku „Zaniklá
důlní díla v Lomu
a Loučné“. Mapu
ke stezce najdete na webových stránkách
krusnehory.eu

na Paduánského a vydejte se na
kole na cyklotrasy v okolí obce

Klíny
Užijte si zábavu a protáhněte
tělo ve Sport areálu Klíny.

Nová Ves v Horách
O historii Nové Vsi v Horách
i o Krušných horách se dozvíte
v Novoveském muzeu.

Český Jiřetín
Informace o vodě v Krušných
horách a přehradě Fláje najdete v novém ITC přímo na hrázi
přehrady.

Hora Svaté
Kateřiny
Prohlédněte si
tajuplné podzemí
v Mikulášské štole v dolní části obce
u hraničního přechodu.

Meziboří
Projděte se po
turistické stezce
mezi Mezibořím
a
Litvínovem.
Stezka začíná na
Markově kopci.

Brandov
V okolí Brandova jsou
příjemné cyklistické trasy, prohlédnout si nezapomeňte kostel svatého Michaela Archanděla.

Mariánské
Radčice

Horní Jiřetín

S e znamte
se s obcí
procházkou
po
Radčickém okruhu. Je to procházka obcí po

Vyšlápněte si
na zámek Jezeří, čeká vás
prohlídka
p e r ly
Krušn ý c h
hor.

Tipy na výlety
v obcích SORKH
Litvínov
Navštivte zámek Valdštejnů, expozici Hračky

V Litvínově se otevírá nová urologická ambulance
Od 1. 4. 2019 se otevírá
nová moderní urologická ambulance v Litvínově, nejen pro
obyvatele Litvínova, ale i přilehlých obcí Krušných hor.
Adresa ordinace je Litvínov,

Studentská 758 (Sokolovna),
ordinace přijímá nové pacienty, má uzavřenou smlouvu se
všemi zdravotními pojišťovnami v ČR, objednat se lze bez
doporučení praktického lé-

kaře na telefonu 734 252 421
nebo na e-mailu urologieperemsky@seznam.cz. Všechny
informace najdete na webu:
urologieperemsky.cz. Otevření nové urologické ambulan-

ce podpořil také Svazek obcí
v regionu Krušných hor svou
žádostí směřovanou na VZP
o rozšíření ambulantních hodin urologické ordinace v regionu SORKH.

KALENDÁRIUM
 5. 4. 2019 od 15:00 hod.
PODKRUŠNOHORSKÁ LIGA ZÁBAVY Citadela Litvínov - Vstupné: 65 Kč
 5. 4. 2019 od 19:00 hod.
COUNTRY - FRANTIŠEK NEDVĚD
A TIE BREAK - Klub Attic Litvínov Vstupné: 250/300 Kč
 5. 4. 2019 od 21:00 hod.
VOJTAANO - KONCERT - Klub Ponorka
Litvínov
 6. 4. 2019
Turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé - Mariánské Radčice
 6. 4. 2019 od 21:00 hod.
TECHNOLOGIC OLDSCHOOL SESSION
- Ponorka Litvínov
 6. 4. 2019 od 19:00 hod.
UDG + JAKUB DĚKAN - Klub Attic
Litvínov - Vstupné: 280/350 Kč
 7. 4. 2019 od 19:00 hod.
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ - Kulturní
zařízení města Meziboří
 7. 4. 2019 9:00 – 17:00 hod.
VELIKONOCE V ZÁMKU- - Zámek
Valdštejnů Litvínov - Vstupné: 30 Kč
 12. 4. 2019 od 21:00 hod.
RETRO DISKO – DJ LIBOR WEBER Klub Attic Litvínov - Vstupné: 100 Kč
 12. 4. 2019 19:00 hod.
DUO JAMAHA - Citadela Litvínov Vstupné: 230 Kč
 13. 4. 2019
Velikonoční dílničky pro děti - Mariánské Radčice
 13. 4. HORAL 2019
Mistrovství ČR v České dámě - Nová
Ves v Horách
 13. 4. a 26. 4. 2019 od 19:00 hod.
TANČÍRNA - TANEČNÍ VEČERY PRO
VEŘEJNOST - Citadela Litvínov - Vstupné: 120 Kč
 13. 4. 2019 21:00 hod.
BALKÁNSKÝ VEČER – KONCERT „MR.
LOCO“ - Citadela Litvínov - Vstupné:
140 Kč
 13. 4. 2019 od 21:00 hod.
INSANIA: KANCIONÁL TOUR - Ponorka Litvínov
 13. 4. 2019 14:00 až 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA,
KARNEVAL A DĚTSKÁ DISKOTÉKA Kulturní Dům Horní Jiřetín
 17. 4. 2019 od 19:00 hod.
NA STOJÁKA - Klub Attic LitvínovVstupné: 250 Kč
 19. 4. 2019 od 19:00 hod.
AC/CZ revival AC/DC - Klub Attic
Litvínov - Vstupné: 180/250 Kč
 19. 4. 2019
VELIKONOČNÍ KARNEVAL PRO DĚTI –
Louka u Litvínova
 21. 4. 2019 od 16:00 hod.
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA Citadela Litvínov - Vstupné: 50 Kč
 25. 4. 2019 15:30 – 17:00 hod.
ZÁMECKÉ DÍLNIČKY S PROHLÍDKOU
VÝSTAVY - Vstupné: 60 Kč (doprovod
dětí zdarma)
 27. 4. 2019
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - Louka u Litvínova
 27. 4. 2019 od 17.00 hod. a od 19.00
hod.
STAVĚNÍ MÁJE S PÁLENÍM ČARODĚJNIC A COUNTRY - kulturní sál Brandov
(Zábava v kulturním sále, hraje skupina
ŽUŽO LABŮŽO, vstup dobrovolný)
 27. 4. Maškarní bál - 20:00 hod.
Nová Ves v Horách
 30. 4.
Pálení čarodějnic a stavění máje,
průvod s kapelou od 17:00 hodin - Nová
Ves v Horách
 30. 4. 2019 od 19:00 hod.
WALTER HOFBAUER – KONCERT Zámek Vladštejnů, velký sál - vstupenky
100/90 Kč je možno zakoupit 20 minut
před začátkem koncertu v předsálí.
 30. 4. 2019
Pálení čarodějnic - Mariánské Radčice

Státní zámek Jezeří
Po několikaměsíčním zimním
spánku se Jezeří otevřelo návštěvníkům. Tajemný a krásný
zámek, jehož kouzlo vyhledává každý rok stále větší počet
návštěvníků, zve své příznivce
k návštěvě. Otevřeno je už od
konce března. V dubnu je ote-

vřeno pouze o víkendech, na Velikonoce bude otevřeno i v pátek 19. a v pondělí 22. dubna.
Návštěvní doba je od 10:00 do
17:00 hod., poslední prohlídka
zámku je v 16:00 hod.
Podrobnosti zájemci najdou na
www.zamek-jezeri.cz.

O nás
Novou vedoucí útulku pro opuštěná zvířata v Litvínově je Alena
Jílková
Jaké změny v útulku chystáte
a co je potřeba udělat nejdříve?
Především chci útulek více
otevřít veřejnosti. Zavést například možnost návštěv a dobrovolnické práce. Psi v útulku potřebují lásku a péči stejně jako
ostatní, kteří mají svůj domov.
Pracovníci útulku se ale nemohou věnovat všem psům tak, jak
potřebuje psí duše. Můžeme se
postarat o to, aby neměli hlad,
nebyla jim zima a byli v čistých
kotcích. Nemůžeme je všechny
venčit, mazlit se s nimi, hladit
je a starat se o jejich socializaci.
S tím nám mohou pomoci dobrovolníci. Dobrovolnická práce
musí mít svá předem stanovená
přísná pravidla, která musí dodržovat jak zaměstnanci útulku,
tak i lidé, kteří chtějí opuštěným
psům pomáhat. Musíme nejprve
tato pravidla připravit, teprve
pak útulek otevřeme veřejnosti.
Musí být jasně stanoveno, co je
možné, s čím nám mohou lidé
pomáhat, a co už možné není.
Určitě ale využijeme dobrovolníky na venčení psů, kteří se bez
jejich pomoci dostanou na procházku jen zřídka. Pomoci nám
mohou s péčí o psy, například
s česáním. Hledáme také dobrovolníky, kteří zvládnou socializaci psů. Někteří psi z útulku
jsou opravdoví krasavci, které
ale do nových rodin k adopci poslat zatím nemůžeme. Nezvládají
kontakt s lidmi, nemají základní
návyky, potřebují s tím pomoci.
Zařízení pro opuštěné psy potřebuje celkově zvýšenou pozor-

nost. Jsou nutné opravy vybavení, kancelář, kuchyňka i sklad.
Potřebují nutně nové zařízení,
dosluhují některé boudy, je čas
na jejich nákup. Za velmi důležité považuji nejen samotnou
práci se zvířaty a údržbu útulku,
ale také komunikaci s veřejností, hledání partnerů a sponzorů
útulku a samozřejmě to nejdůležitější, prezentaci psů. Jen tak se
podaří umístit do adopce opuštěná zvířata, která mají ještě šanci
na šťastný život s novými lidmi.
Litvínovská městská policie
zajišťuje odchyt psů i pro obce
Svazku obcí v regionu Krušných
hor. Jak funguje výdej psů?
Psí útulek je umístěn v areálu
zahrádek pod Bílým Sloupem.
Po telefonické dohodě je možno provést výdej psů a návštěvu
útulku mimo stanovenou pracovní dobu. Pokud jste si vybrali
pejska z útulku, ověřte si telefonicky, zda už pes nebyl vydán.
Telefon na pracovníka útulku je
737 142 577. Po pracovní době
útulku se telefonní spojení automaticky přesměruje na tel. číslo
stálé služby Městské policie Litvínov. Můžete nám i napsat na
utulek@mulitvinov.cz.
Provozní doba:

O budoucnosti Moldavské horské dráhy
se jednalo na přeshraniční konferenci
Představitelé obcí ležících podél Moldavské a Freiberské dráhy,
zájmových skupin, úřadů a institucí z obou stran hranice a také
hejtman Oldřich Bubeníček se sešli v německém Oberholzhau na
2. společné konferenci.
Na konferenci nechyběli ani
zástupci Litvínova, Louky u Litvínova nebo Destinační agentury Krušné hory. Zde deklarovali
podporu udržitelnosti obou tratí
a také dobudování kolejí a jejich
přeshraničního propojení za účelem zvýšení významu a využitelnosti této unikátní horské dráhy.
Nejedná se ale o nijak jednoduchou záležitost. Oblastní ředitel
Správy dopravní železniční cesty
Martin Kašpar upozornil, že jen
na české straně by potřebovala
trať obnovu za cca 1 miliardu korun, další náklady si pak vyžádá
vybudování propojení. „Ústecký
kraj podporuje zachování této

trati. Po jejím znovuotevření jsme
zde objednali dopravu, kdy vlak
vyráží z Ústí nad Labem a jede
až na Moldavu, a průzkumy potvrzují, že je o ni velký zájem.
Význam trati se může také značně zvýšit, pokud uspěje nominace Hornické krajiny Krušnohoří
do Seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Pak lze očekávat příliv turistů do Krušných hor a já
věřím, že si propojení tratí zaslouží,“ řekl v úvodu konference hejtman Oldřich Bubeníček.
Představitelé zájmových skupin
připomněli historii obou tratí,
které se definitivně rozdělily po
druhé světové válce. Současné

snahy o zvýšení jejich atraktivity
a nové aktivity na obou stranách
hranice představil předseda Českojiřetínského spolku Petr Fišer.
„Trať má jednoznačný turistický
potenciál. Je jedním z turistických
lákadel v Krušných horách. Všich-

Jaro láká k vyjížďkám s kolem
Vyrazte s kolem po krásách
našeho kraje! Zde najdete návod,
kde najít tu nejlepší trasu pro
vás, včetně dopravních informací.

Na mapě najděte trasu, kterou
chcete využít (příklad červená
trasa č. 523, Litvínov - Český Jiřetín). V jízdních řádech si vyhledejte vaši linku pod tímto číslem.

Jízdní řády DÚK http://jr.dopravauk.cz/
521 - cyklobus a tur. autobus Litvínov - Hora Sv. Kateřiny (přeprava kol 28. 4.–30. 9.)

Mapa pøepravy jízdních kol v Ústeckém kraji 2019
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pro veřejnost:
Protivec

Libkovice

Bečov nad Teplou

U57

Blatno u Jesenice
Plzeň

Rakovník
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Rakovník

Na linkách v Tarifu DÚK platí jednotné
integrované jízdné. Jízdní øády
a kalkulátor jízdného naleznete
na www.dopravauk.cz.
Linky è. 20 a 21 zajišśuje Dopravní
podnik mìsta Ústí nad Labem a.s.
Linku 550906 mimo Tarif DÚK
zajišśuje Destinaèní agentura Èeské
støedohoøí.
Jízdní øády a informace naleznete
na www.ceskestredohori.info

Linku 217 zajišśuje dopravce OVPS
mbH, Pirna, jízdní øád a informace
o tarifu naleznete
na www.vvo-online.de
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Linky MHD s platností Tarifu DÚK
zajišśují: linku è. 210 Dopravní
podnik mìsta Dìèína a.s., linku è. 4
DOPRAVNÍ PODNIK mìst Mostu
a Litvínova, a.s. a linku 520586
Dopravní podnik mìst Chomutova
a Jirkova a.s.

U4/S4
U22

Zlonice

633

636
Hněvice

Telce

Lodní linky v Tarifu DÚK zajišśuje
dopravce Labská plavební
spoleènost, s.r.o.

Sukorady

Hoštka

550906

Autobusové linky v Tarifu Dopravy
Ústeckého kraje (Tarif DÚK) zajišśují
dopravci ARRIVA City s.r.o., Autobusy
Karlovy Vary a.s., ÈSAD Slaný s.r.o.,
DSÚK, p.o.
Železnièní linky v Tarifu DÚK zajišśují
dopravci ÈD a.s., Railway Capital a.s.,
MBM rail s.r.o., GW Train
Regio a.s., AŽD Praha s.r.o.,
Die Länderbahn GmbH

Úštěk 633

Roudnice
nad Labem T5
U21

Račiněves

U11

U11
Dubičná

U32

Bohušovice
nad Ohří U4

Liberec
Bakov n.J.

Mukařov, rozc.

U11

661
623

Česká Lípa

L2

Verneřice 437
623

Liběšice

Peruc

U40

Nový Bor

Benešov n.Pl.

U8

550906

Terezín

Libochovice

L4

Kamenický Šenov
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704 703
Třebívlice

Břvany

R25

Chbany

Milešov
Skalice

Korozluky Měrunice

Březno u Chomutova

506

Zittau
Liberec

Jedlová

Česká Kamenice

437

L2

Tašov

623
RE20 Žitenice
U32
623
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Šluknov
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U5
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Maxičky
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Duchcov
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U16

Kadaň Prunéřov
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u Litv.
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521 Litvínov
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Teplice

Osek
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Klíny
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Sv. Kateřiny
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Krupka

484
493

Hrob

Brandov

SRN

Telnice

Mezní Louka

Srbská Kamenice

Děčín
U1
902
RE20

21
Libouchec

Chlumec

Dubí

523

Olbernhau
Linky MHD s přepravou jízdních kol a s platností Tarifu DÚK
(v provozu dle přepravních podmínek jednotlivých dopravních podniků měst)

T8

484

Sněžník

21

Adolfov 20

Cínovec

Moldava

Hřensko

902

U28
433

(v provozu od 19.04.2019 do 29.09.2019)

584

434

Dolní Žleb

217

217

Velký
Šenov

434

U28

Schöna

Autobusové linky DÚK s vlekem na převoz 20–26 jízdních kol
(v provozu od 30.03.2019 do 28.10.2019)

523 - cyklobus a tur. autobus Litvínov - Klíny - Český Jiřetín (přeprava kol 28. 4.–30. 9.)

Rumburk
T2 Mikulášovice
Brtníky T2
U8, T2, U28
T2
Varnsdorf - pivovar Kocour
L4
407
Krásná Lípa 407 Varnsdorf

U28
Pirna
Dresden

SRN

pondělí – pátek 08.00 – 16.00
víkendy a svátky 08.00 – 11.30

pondělí – pátek 13.00 - 16.00
víkendy a svátky 09.30 - 11.30

ni se shodli na tom, že trať má
jednoznačný turistický potenciál.“ Vrcholem konference pak byl
podpis společné deklarace všech
starostů bojujících za udržení
a propojení Moldavské a Freiberské dráhy. Svůj podpis připojil
i hejtman Bubeníček. Moldavská
dráha se začala budovat v roce
1871, původně měla jednoznačně
hospodářský význam pro dopravu uhlí do německých hutí. První vlaky zde vyjely v roce 1894.
Od počátku 20. století narůstalo
její turistické využití. Koleje spojující Moldavu s Hermsdorfem
byly odstraněny roku 1951. Zatímco na saské straně se provoz
v 70. letech zcela zastavil, na české se postupně utlumoval. Roku
1998 byla trať, přezdívaná „Teplický Semmering“, prohlášená za
kulturní technickou památku.

Informaèní materiál Dopravy Ústeckého kraje è. 30/2018. Aktualizace k 10. 10. 2018. Zmìna platnosti údajù vyhrazena.

Litvínovští strážníci mají novou mobilní služebnu
Městská policie Litvínov využívá novou mobilní služebnu. Jedná
se o víceúčelové vozidlo tovární
značky Volkswagen s přestavbou
od firmy SICAR. Kompletní cena
víceúčelového vozidla včetně přestavby je 1 750 tisíc korun. Mobilní služebna disponuje všemi
prostředky pro řešení krizových
situací. Je vybavena kamerovým
systémem napojeným na dispečink městského kamerového systému a osvětlením s reflektory
na výsuvném stožáru. Součástí
vybavení je vyprošťovací technika včetně motorové pily a dalších

nástrojů. Při zásahu v terénu mohou strážníci využívat rozšířené
záchranné lékařské vybavení, jehož součástí je defibrilátor. Dále
mobilní služebna disponuje měřicí technikou pro analýzu plynu, která určuje mezní hranice
výbušnosti, dýchatelnosti, odhalí
únik čpavku a chlóru. Součástí
vybavení je mobilní laboratoř pro
určení všech sedmi nejužívanějších návykových látek. Posádka
mobilní služebny může využívat
výpočetní techniku napojenou na
dispečink Městské policie Litvínov. V mobilní služebně je mož-

né přepravit až osm lidí. „Nová
mobilní služebna splňuje všechny
požadavky pro práci v terénu a je
kvalitní podporou Integrovaného

záchranného systému Ústeckého
kraje. Na práci strážníků klade víceúčelové vozidlo svým moderním
vybavením zvýšené nároky. Proto musí všichni projít speciálním
školením pro práci s technikou,
která je součástí nové mobilní
služebny,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
Nové víceúčelové vozidlo nahradilo původní mobilní služebnu
pořízenou v roce 2009. Tu předá
Městská policie Litvínov Jednotce
sboru dobrovolných hasičů Litvínov, kde bude dále sloužit k přepravě členů jednotky.

Partnerský spolek Litvínov má novou ředitelku
Dlouholetou ředitelku Partnerského spolku Litvínov Marii
Svačinovou nahradila ve funkci
Libuše Pokorná Novotná. Marie Svačinová odešla do penze.
Partnerský spolek Litvínov ale
neopustila definitivně. Dál bude
působit ve správní radě spolku.
Funkci předala Marie Svačinová
své nástupkyni na slavnostní
bilanční schůzce spolku. Marie
Svačinová na bilanční schůzce
zrekapitulovala práci spolku za
poslední tři roky. „Partnerský
spolek Litvínov se přestěhoval
na zámek Valdštejnů. Do práce
spolku jsme proto zařadili i akce
konané v historickém objektu.
Především se jedná o večerní
prohlídky s historickým výkladem a programem, kterých bylo
sedm a navštívilo je více než

Libuše Pokorná Novotná (vlevo) nahradila ve funkci Marii Svačinovou.
pět set lidí,“ připomněla vydařené akce spolku Marie Svačinová. Mezi další aktivity patří
mimo jiné například expozice
Tradiční řemesla a Katalog tradičních řemesel nebo celoroční
projekt Historie a současnost
všemi smysly, který zahrnoval
přednášky, výstavu fotografií,
gastronomii minulých staletí,

brožuru, ochutnávky. Další projekt s více aktivitami se zaměřil
na historii Litvínova, konkrétně
na textilnictví. V rámci tohoto
projektu vznikla i expozice na
zámku Valdštejnů. „Důležitou
aktivitou spolku jsou litvínovské Herdulky. Paličkářky, které
na své cestě od nuly k perfektní péči a obnově tohoto řemesla

prošly kurzem, řadou seminářů,
výstav, výměnou zkušeností, podílely se na tvorbě almanachů
a odborných článků. Spolupracují s jinými podobnými skupinami na obou stranách hranic,“
prozradila na Herdulky Marie
Svačinová. O plánech na rok
2019 a další roky mluvila na
bilanční schůzce nová ředitelka
spolku Libuše Pokorná Novotná.
Ta kromě pokračující spolupráce s partnerskými městy zmínila také připravované aktivity
v zámku Valdštejnů, kde spolek
plánuje například zařídit tématické pokoje historickým nábytkem nebo tvorbu rodového stromu s umístěním v prostorách
zámku a knihy o litvínovsko-duchcovské větvi a navrácení
„rychtářského práva“ do zámku.

Hlasujte v soutěži „Krušnohorská NEJ“
Do konce června hlasujte
pro novinku v oblasti turismu
a cestování v Krušných horách.
Do soutěže byly nominovány
i novinky z oblasti Svazku obcí
v regionu Krušných hor. Svůj
hlas můžete dát na webových
stránkách krusnehory.eu nebo
na facebooku Krušnohorská
NEJ, případně mailem na info@
krusne-hory.org s označením do
předmětu Krušnohorská NEJ.
Projekt podporují Destinační
agentura Krušné hory, Okresní
hospodářská komora Most, Hospodářská a sociální rada Mostecka a Euroregion Krušnohoří.
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka.

nabídla návštěvníkům severozápadních Čech společnost Offroadsafari s.r.o. V offroadech
a s průvodci, kteří vám prozradí řadu zajímavostí a povypráví
poutavé příběhy místních lidí
i krajiny, se vydáte po stopách

 Znovuzprovoznění Moldavské
dráhy + I. symbolické spojení
Moldava-Holzhau“.
Znovuzprovoznění Moldavské
dráhy proběhlo v roce 2018. Regionální železniční trať z Mostu

 Naučná stezka „Zaniklá důlní díla
Lomu a Loučné“
Nová naučná stezka, vznikla
v roce 2018 městem Lom a je
věnovaná hornické historii a zaniklým důlním dílům. Stezka je
dlouhá 11 km a má 15 zastavení.
 Offroadsafari
Stezky uhlí – těžba z blízka.
Tak se jmenuje nevšední turistický zážitek, který v roce 2018

 Propojení skiareálů KLÍNOVEC NEKLID - BOŽÍ DAR
Revoluční novinkou pro rok
2018 je propojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem
na Neklidu a přímé lyžařské propojení s Božím Darem. Skiareál
Klínovec se tak rozšířil z původních 18 na 31,5 km. Celková plocha tratí se zvětšila z 417 000 m²
na 737 000 m². Celý lyžařský
komplex Skiareál Klínovec nově
obsluhuje 5 lanových drah,
z toho jsou 2 s oranžovou krycí
bublinou.
 Řemeslné a tvořivé dílničky
v zámku Valdštejnů v Litvínově

 Elektrárna Ledvice
Elektrárna Ledvice leží na
úpatí východní části Krušných
hor, mezi lázeňskými městy
Teplice a Bílina. Nejmodernější
klasická elektrárna ve střední
Evropě nabízí díky své poloze
mezi Českým středohořím a východním úpatím Krušných hor
také jedinečné výhledy. Od dubna 2018 je návštěvníkům k dispozici prosklená vyhlídka s přístupným ochozem ve výšce 144
metrů na nejvyšší průmyslové
stavbě v České republice.

města Most vzniklo v roce 2018.

hornictví, uvidíte, jak se tvoří
nová krajina, a z blízka se pozdravíte s unikátními těžebními
velkostroji.
 Bobová dráha na Klínech
Novinka roku 2018 ve Sport
areálu Klíny je bobová dráha, na
které zažijete nezapomenutelný
zážitek, dlouhá necelých 900 m,
s převýšením 130 m, vede lesem,
přes sjezdovku a křižuje místní komunikaci, kterou překoná
ve výšce 4 m mostem dlouhým
50 m.

přes Litvínov, Lom, Osek, Hrob
a Dubí na Moldavu v Krušných
horách je technickou památkou
s historií dlouhou 130 let. V minulosti přeshraniční trať zvaná
též jako Krušnohorská železnice
je dnes využívána především turisty.
 Propagační kreslené video Most
Propagační animované video

Jednou z akcí pro veřejnost
v litvínovském zámku Valdštejnů jsou od roku 2018 řemeslné
a tvořivé dílničky. V litvínovském zámku Valdštejnů jsou
pravidelně každý první a čtvrtý
čtvrtek v měsíci. V dílničkách se
pracuje se dřevem, sklem, keramikou.
 Informační turistické centrum
Hornické krajiny Krušnohoří
Krupka
O hornické historii Krušných
hor a památkách, které jsou nominované na Seznam UNESCO
informuje od loňského roku nové
Informační turistické centrum
Hornické krajiny Krušnohoří
v Husitské ulici v Krupce.

 Chata Barbora v Českém Jiřetíně

 Thermálium Teplice

Chata Barbora se nachází v Krušných horách v klidné,
malebné, slunné části Českého
Jiřetína, ve výše položené Horní
Vsi, v přírodním parku Loučenská vrchovina. Otevřená byla
nově v roce 2018.

Největší a nejteplejší bazény
s čistě termální vodou v Čechách
jsou od prosince loňského roku
otevřeny v Lázních Teplice. Komplex termálních bazénů a saun
s léčivou termální minerální vodou s pramenem Pravřídlo.

Dotace do sportu by mohla rozdělovat národní sportovní agentura
Nově by rozdělovat a kontrolovat dotace do sportu měla
Vládní agentura pro sport. Je
výstupem novely zákona o podpoře sportu. V Litvínově Vládní
agenturu pro sport představil
vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička při své březnové

návštěvě města. Vznik samostatné instituce pro sport je součástí programového prohlášení
vlády. Nová vládní instituce by
měla zabránit pochybnému rozdělování dotací do sportu a zajistit větší kontrolu nad tokem
státních peněz do sportovního

sektoru. „Agentura pro sport je
zatím ve fázi vzniku. Samozřejmě již diskutujeme nad pravidly
financování sportu a k této problematice sbírám důležité zkušenosti také z terénu, jako například z Litvínova. Je dobré vidět
na vlastní oči, jakým způsobem

se v obcích a městech ke sportu
přistupuje a je důležité přenášet
dál příklady dobré praxe. Důležité je samozřejmě vidět také
problémy, a to s čím bychom
v budoucnu mohli vypomoci,“
uvedl při své návštěvě Litvínova
Milan Hnilička.

Svazek obcí v regionu Krušných
hor nechyběl na FOR BIKES
Největší
cyklistický
veletrh v České republice FOR
BIKES
otevírá
každoročně
cyklistickou sezonu a nabízí cyklosortiment pro všechny věkové
i výkonnostní skupiny obyvatel.
Vystavovatelé představují návštěvníkům novinky v oblasti kol
a elektrokol, koloběžek, velomateriálu, doplňků, výživy, oblečení a veškerých služeb spojených
s cyklistikou a cyklodopravou –

mapy, navigace, kamery, cyklostezky, bikeparky, cyklozájezdy.
Velmi významnou součástí veletrhu je i bohatý doprovodný
program. Svazek obcí v regionu
Krušných hor prezentoval cyklotrasy a cyklostezky v Krušných
horách. Materiál Cyklomapy
SORKH zmizel z vystavovatelského pultu závratnou rychlostí.
SORKH se prezentoval na stánku
Destinační agentury Krušné hory.

Mezibořská škola dostala
počítače od Nadace Unipetrol
Nadace Unipetrol předala
dvacet počítačů Základní a mateřské škole v Meziboří v rámci
svého nového projektu nazvaného PC bazar. Cílem je smysluplně
využít repasované funkční počítače, které používali zaměstnanci skupiny Unipetrol. Nadace
Unipetrol plánuje rozdělit mezi
16 základních škol až 300 počítačů. Mezi nimi nebudou chybět
ani další školy v SORKH, například v Litvínově Janově, škola
v Ruské ulici, škola v Hoře Svaté Kateřiny. Nadace Unipetrol
projektem PC bazar navazuje
na již existující Chemický bazar, v jehož rámci věnuje školám
použité, ale funkční a bezpečné
chemické a laboratorní vybavení, které je pro školy z důvodu
vysoké pořizovací ceny často
nedostupné. Ze stejných důvodů
se Nadace Unipetrol rozhodla

zahájit počítačový bazar, na jehož počátku stojí první obdarovaná základní škola v Meziboří.
Všechny základní školy, které
se zapojí do PC bazaru Nadace
Unipetrol, plánují využít počítače především pro doplnění IT
učeben pro své žáky. „Nadace
Unipetrol oslovila dvě desítky
základních škol na Mostecku. Výsledkem je předání 300 počítačů
mezi 16 škol. Tak velký zájem
nás vážně těší. Předáním prvních
počítačů včetně monitorů a operačního systému základní škole v Meziboří jsme zahájili naši
novou aktivitu a pevně doufáme,
že budeme úspěšně pokračovat.
Byla by velká škoda nevyužít potenciálu vyřazovaných počítačů,
které mohou kvalitně posloužit
žákům při vzdělávání,“ uvedla
Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol.

Lepší místo přechází na
modernizovanou aplikaci
Aplikace Lepší místo přechází
na novou modernizovanou aplikaci „Zlepšeme Česko“, která je
součástí komunikační platformy Mobilní rozhlas. „Zlepšeme
Česko“ je mobilní aplikace, díky
které můžete snadno upozornit
svoji radnici na nepořádek či
nedostatek ve svém okolí (např.
černé skládky, rozbité lavičky či
jiný městský mobiliář, poškozené herní prvky apod.).
A jak na to? Jednoduše!
Stačí si stáhnout aplikaci

„Zlepšeme Česko“ do vašeho mobilního telefonu.
Pak už jen problém vyfoťte
a krátce popište. Aplikace už
místo automaticky lokalizuje
a podnět ke zlepšení putuje ke
kompetentním úředníkům, kteří jej řeší. Aplikace disponuje
obousměrnou komunikací. Stav
řešení, který je průběžně aktualizován, můžete sledovat přímo
ve vašem telefonu. Nevěříte, že
je to tak jednoduché? Tak to vyzkoušejte!

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace
města, ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom.

POZNÁVEJTE

KRUŠNÉ HORY
Svazek obcí v regionu Krušných hor připravil pro žáky základních škol Ústeckého kraje poznávací
výlety do Krušných hor.

NA VÝBĚR JSOU ČTYŘI TEMATICKÉ CESTY PO KRUŠNÝCH HORÁCH CESTA VODY, HISTORIE
KRUŠNÝCH HOR, FLORA A FAUNA KRUŠNÝCH HOR, PRŮMYSL KRUŠNÝCH HOR.
K vybranému výletu nabízíme základním školám zpracované pracovní listy pro první i druhý stupeň, plán
výletu, v případě zájmu zajistíme dopravu a průvodce. Plán výletu a pracovní listy jsou pro základní školy Ústeckého kraje zdarma, dopravu hradí škola přímo dopravci, případně objedná Svazek obcí v regionu Krušných
hor a škola hradí SORKH, průvodce zajistí za předem stanovenou cenu Offroadsafari.
OBJEDNÁVEJTE NA SORKH@SVAZEKOBCI.CZ
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PROJEKT PODPOŘEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Partneři projektu: Destinační agentura Krušné hory, Severní energetická, a.s., Celio, Unipetrol, Offroadsafari, Severočeské doly

