Krátce z obcí SORKH
Zastávky v Mezibořské
čeká oprava
V červenci musí řidiči jedoucí
do Meziboří očekávat komplikace. Startuje totiž stavební akce,
při které budou upravovány zastávky městské hromadné dopravy a zároveň se bude nově
řešit křižovatka ulic Mezibořská
a Czedikova, vybudování přechodu pro chodce a osvětlení
tohoto prostoru. O tuto zakázku
se v Litvínově ucházely jen dvě
firmy. Rada města Litvínova vybrala tu s nižší nabídkovou cenou. Zakázku získala mostecká
společnost JMV tech. Úprava křižovatky a zastávek vyjde město
na 3 242 52 Kč s DPH.

KRUŠNOVINY
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KALENDÁRIUM
 8. 5. 2019 – Uctění památky

SORKH žádá o dotaci

Členská schůze SORKH na
svém posledním jednání v Litvínově schválila podání žádosti o dotaci z Výzvy pro územní
samosprávné celky číslo 092
Ministerstva práce a sociálních
věcí. Dotaci chce SORKH získat
na Analýzu dopravního značení a bezpečnostních prvků na
komunikacích SORKH a studii
proveditelnosti sjednocení bezpečnostních prvků na komunikacích SORKH v rámci projektu
Bezpečný region. Dále na modernizaci webových stránek a jejich
doplnění o interaktivní prostředí. Konkrétně chce SORKH na
webové stránky umístit mapu,
která by zobrazovala turistické
trasy pro pěší, cyklisty, běžkaře
i jezdce na koních, a to jednotlivě, i všechny současně. S tím
souvisí i nutnost pasportizace
těchto tras. SORKH také žádá
dotaci na strategické dokumenty, a to na Strategii cestovního
ruchu v regionu Krušných hor,
Strategický rozvojový dokument
města Meziboří, pasporty veřejného osvětlení, veřejné zeleně a komunikací v jednotlivých
obcích. Pro všechny obce pak
SORKH plánuje získat dotaci na
elektronické úřední desky.

Práci hledejte na
miniburze
Úřad práce ČR pořádá 22. května od 10 do 16 hodin v aule Scholy Humanitas Miniburzu pracovních příležitostí. Pokud hledáte
práci, máte příležitost setkat se
s personalisty zaměstnavatelů
z regionu, připravena je nabídka
volných pracovních míst. Můžete osobně předat svůj životopis
nebo se jen poradit v personální
oblasti.

Podpora pro kulturní
památky
Ministerstvo kultury rozhodne o třech dotacích pro památky
v obcích SORKH. Prostředníkem
mezi ministerstvem kultury
a vlastníkem památky je město
Litvínov. Pro letošní rok kvóta činí 535 tis. Kč. Pro rok 2019
byly Městskému úřadu Litvínov
v řádném termínu doručeny 3
žádosti o dotaci. O dotaci požádaly na rekonstrukci kostelů
Lom, Horní Jiřetín a Český Jiřetín.

u pomníku Osvobození
Fotbalové utkání Starší - Mladší +
zábava + Louka u Litvínova
 9. 5. 2019 od 20:00 hod. - DNO
+ LOW SUN [CAN]
Ponorka Litvínov
 9. 5. 2019 15:30 – 17:00 hod. ZÁMECKÉ DÍLNIČKY S PROHLÍDKOU VÝSTAVY
Zámek Valdštejnů Litvínov
 11. 5. 2019 od 9.00 hod. - FÉROVÁ SNÍDANĚ
Nádvoří zámku Valdštejnů v Lit-

Starostové svazku se sešli v Nové Vsi v Horách
V zrekonstruovaném sálu novoveské sokolovny přivítal starosta Nové Vsi v Horách a předseda SORKH David Kádner starosty
Svazku obcí v regionu Krušných hor. Členská schůze schvalovala
závěrečný účet SORKH, plánovala strategické dokumenty a starostové diskutovali také o odpadovém hospodářství. Na závěr se
starostové vypravili do horské školy v Hoře Svaté Kateřiny.
Novoveskou sokolovnu získala obec do svého majetku před
třemi lety od Sokola. „Opravovali si budovu celá léta, jak mohli.
My jim sice pomáhali, ale nikdy
neměli tu sílu objekt zrekonstruovat. Postupně jsme s rekonstrukcí
začali a dnes už máme celé přízemí, komplet kanalizaci, elektriku a sociální zařízení hotové.
Všechno jsme si dělali svépomocí sami. Každý rok něco. Přízemí
slouží spolku Sokola jako klub,
máme prostor otevřený také jako
restaurační zařízení pro spodní
část obce. Lidé se tu schází, hraje
se tu dáma, kulečník, šipky, člověče. V horním patře máme tělocvičnu, která je sice v provozu, ale
potřebuje rekonstrukci. Spolky se
tu střídají a sokolovna je pro ně
zázemí. Jsem strašně rád, že lidé
v Nové Vsi žijí společenským životem, že se schází a společně
připravují řadu akcí,“ představil
sokolovnu starostům David Kádner. Členské schůze se postupně
konají ve všech obcích SORKH,
které se v pozvání střídají. Nejbližší je naplánována na 23. 4.
do Litvínova. Starostům SORKH
přednesla v dalším bodě aktuální informace o Místním akčním
plánu rozvoje vzdělávání II pro
ORP vedoucí Odboru sociálních
věcí a školství MěÚ Litvínov
Veronika Knoblochová. „Odbor
sociálních věcí a školství pracuje
velmi dobře. Vedoucí odboru patří uznání a poděkování za to, že

pravidelně pracuje s řediteli všech
škol v rámci obce s rozšířenou působností a nezapomíná na školy
v našich obcích,“ uvedl starosta
Meziboří Petr Červenka. Starostové dále schválili závěrečný účet
Svazku obcí v regionu Krušných
hor za rok 2018 včetně Zprávy
o přezkumu hospodaření SORKH,
ve které se uvádí, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
v hospodaření svazku. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji SORKH
v loňském roce činí 433 292 korun. Starostové se dále shodli na
tom, že Svazek obcí v regionu
Krušných hor má zájem žádat

o dotaci na tvorbu strategických
dokumentů, pasportů a modernizaci webových stránek. O konkrétní podobě žádosti se starostové dohodnou na další členské
schůzi. Mimo jiné ale chtějí například pasportizaci turistických
tras pro pěší, cyklisty, pro jezdce
na koních i pro běžkaře na celém
území SORKH a chtějí ji zobrazit
do mapy umístěné na webových
stránkách SORKH. Zájem mají
také o společný strategický dokument bezpečnosti na komunikacích, ve kterém nebude chybět
pasport bezpečnostních prvků
a dopravního značení. Starostové
se rovněž shodli na nutnosti společného postupu při řešení svozu
a likvidaci komunálního odpadu.
„Všechny obce SORKH by měly
dostávat relevantní data od svozové firmy. Chceme vědět, jaké
konkrétní popelnice byly v jakém

konkrétním termínu vysypávány a kolik odpadu bylo v každé
z těchto popelnic. To lze ošetřit
čipy umístěnými na nádobách
a váhou na svozových autech, kterou už svozové firmy v republice
běžně používají,“ uvedl předseda
David Kádner v diskuzi k problematice nakládání s odpady. Na
závěr jednání se starostové vydali do Základní školy v Hoře Svaté
Kateřiny. Prohlédli si především
školní kuchyni a jídelnu. Ty jsou
podle ředitelky Jitky Novákové
největší bolestí školy. Pokud by
jídelnu, ve které se musí školní
děti střídat s dětmi z mateřinky
a více než jedna třída obědvat
nemůže, hygienici zavřeli, nemá
škola zajištěno náhradní řešení
pro stravování dětí. V současné
době proto obec připravuje rekonstrukci celého objektu, na
kterou bude žádat dotaci.

vínově
 11. 5. 2019 - SOLNÁ STEZKA
SAYDA
Meziboří
 16. 5. 2019 - MEZIBOŘSKÉ
SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Tenisové kurty
 16. 5. 2019 - ZÁVOD NA KOLOBĚŽKÁCH
MŠ Meziboří
 17. 5. 2019 od 21:00 hod. - VIKTOR SHEEN – SHOW S NOVOU
DESKOU
Klub Attic Litvínov - Vstupné:
150/200 Kč
 18. 5. 2019 - BĚH NADĚJE
Sjezdovka Meziboří
 18. 5. od 15:00 hod. - STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
Meziboří u sjezdovky
 18. 5. 2019 od 21:00 hod. - LACO
DECZI & CELULA NEW YORK
Ponorka Litvínov, vstupné: 300 Kč
 23. 5. 2019 od 17:00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY IMAGINÁRIUM
BRATŘÍ FORMANŮ
Zámek Vladštejnů Litvínov
 24. 5. 2019 od 19:00 hod. - EVA
VARGO
Koncert - Citadela Litvínov, vstupné: 90 Kč
 28. 5. 2019 od 10:00 hod. CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Meziboří, vstupné 40 Kč
 31. 5. 2019 od 21:00 hod. - JÉŇA
SLAVÍ NAROZENINY
Koncert - Ponorka Litvínov
 1. 6. od 13.00 hod. Společný
DEN DĚTÍ v Nové Vsi v Horách
Před obecním úřadem (Brandov)

Hejtman navštívil Krušné hory
O nedostatečné zimní údržbě v horských obcích diskutoval starosta Nové Vsi v Horách a předseda SORKH David Kádner s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Ten Novou Ves
v Horách a sousední Deutschneudorf navštívil při své cestě po
Krušných horách.

1. ročník fotosoutěže obce
Nová Ves v Horách začíná
Podnikáte výlety do Krušných
hor konkrétně do Nové Vsi v Horách a do jejího okolí a zároveň
rádi fotografujete? Nyní můžete spojit příjemné s užitečným
a své amatérské snímky přihlásit
do 1. ročníku fotografické soutěže a třeba získat nějakou cenu.
„V hledáčku objektivu Nová
Ves v Horách a okolí“ je název
fotografické soutěže pro amatérské fotografy, kteří mohou
přihlásit své snímky buď do kategorie dospělých, nebo kategorie dětské. „Letošní první ročník
je pilotní akcí tohoto rázu v naší
obci a věříme, že se osvědčí a počítáme, že se bude i v budoucnu
opakovat,“ doplňuje Eva Nirodová, předsedkyně Kulturního
výboru obce Nová Ves v Horách.
Soutěž připravili členové kulturního výboru a potrvá od 1. května až do 31. října.
Novou Ves v Horách a její okolí můžete fotografovat ze všech
světových stran a v jakémkoliv
ročním období. Jako inspirace,
na co se při hledání novoveského

cíle zaměřit, vám přijdou vhod
tato témata: historie, památky,
turistické zajímavosti, příroda
či krajina novoveského Krušnohoří. „Výběr snímků proběhne
v průběhu října a listopadu komisí, kde budou zástupci laické
i odborné veřejnosti. Samotné
vyhlášení, tedy termín a místo,
sdělíme přihlášeným fotografům
během listopadu a na vítěze čekají finanční vouchery,“ dodává
předsedkyně novoveského kulturního výboru.
Na závěr je nutné zmínit technické parametry fotografií, kdy
budou přijímány pouze digitální
fotografie ve formátu jpg, minimální rozlišení 2480 x 1748 px
a maximální velikost jedné fotografie 5 MB. Každý účastník
může přihlásit nejvýše deset
snímků a zaslat je na e-mailovou
adresu kulturnivybor@seznam.
cz. Podrobné informace o soutěži mohou zájemci získat na internetových stránkách www.novavesvhorach.cz a na FB www.
fb.com/novavesvhorach.

Nová Ves v Horách je držitelkou titulu Vesnice roku z roku
2011. Díky tamní firmě se může
Krušnohoří pyšnit posledním
klasickým hračkářstvím. Hejtman Oldřich Bubeníček nejdříve
prodiskutoval se starostou Kádnerem aktuální témata týkajících
se života v obci, zejména proble-

matiku předškolního vzdělávaní
a základní školy. Jedním z témat
byl také nárůst turistického ruchu v okolí Nové Vsi v Horách.
„Pro nás je kromě horské základní školy zásadním tématem
především nedostatečná zimní
údržba. Během uplynulé zimní sezóny sněhové kalamity několikrát

zavřely přístupové komunikace
do hor z obou směrů, tedy jak od
Horního Jiřetína, tak od Klínů,“
prozradil téma diskuze David
Kádner. Na kraj proto z Nové Vsi
v Horách putovala žádost o zprovoznění komunikace z Mníšku na
Křížatky, která se běžně v zimě
neudržuje a je uzavřená. „Znamenalo by to sice značné posílení
zimní údržby, ale hory jsou během zimy hodně navštěvované turisty a také ve všech horských obcích přibývá obyvatel. Už dávno
sem lidé nejezdí jen na rekreaci do

chat a chalup, ale mají tu trvalý
pobyt. Potřebují se dostat do práce, děti do školy. Náš požadavek
se setkal s pochopením,“ doplnil
David Kádner. Vstřícný postoj má
k požadavku horských obcí podle Davida Kádnera také vedení
Správy a údržby silnic, které zimní údržbu zajišťuje. V Nové Vsi
v Horách hejtman navštívil také
místní sokolovnu, kterou obec
aktuálně rekonstruuje. „Využili
jsme k tomu právě prostředky,
které jsme získali za titul Vesnice roku,“ prozradil David Kádner
a dodal, že sokolovna se má stát
komunitním centrem obce.
Další zastávkou Oldřicha Bubeníčka se stala saská krušnohorská obec Deutschneudorf,
která leží hned na hranici s Českem. Hejtman se setkal se starostkou Claudií Kluge v Muzeu
krušnohorských tradic. Prohlédl
si zde česko – německou školku
Wichtelhäusel, kterou navštěvuje 60 dětí. Následovala prohlídka obce včetně tří hraničních
přechodů. Spolu se starostkou
prodiskutovali témata dopravy,
opravy silnic, přeshraniční spolupráce hasičů i předškolního
vzdělávání. Poslední zastávkou
se stala štola Fortuna, kde se
k jednání připojil také starosta
nedaleké obce Olbernhau HeinzPeter Haustein, který byl do roku
2015 starostou právě obce Deutschneudorf.

Litvínov chystá mimořádnou výstavu
Litvínovské zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů
a jejich přátel připravuje město
Litvínov už na květen. Výstava
oživuje výtvarné objekty, loutky,
obrázky a divadelní dekorace.
Dovednost tvůrců míří na hravost a představivost návštěvníků
výstavy. Do výstavy vstoupíte
jako do výtvarné herny, oživlé
divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který
vás nechá objevit krásy a taje
světa vašima vlastníma očima.
Výstava bude k vidění v zámku Valdštejnů od 23. 5. 2019 do
11. 1. 2020. Imaginárium je určeno pro širokou veřejnost, velké
i malé.

Nominujte svého knihovníka
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, vyzývá k zasílání
nominací do soutěže KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE v termínu do konce května 2019.
Ústecký kraj ve spolupráci se
Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, a Svazem
knihovníků a informačních pracovníků v letošním roce již po
čtvrté bude oceňovat, a tím dále
motivovat, pracovité a aktivní

knihovníky z knihoven Ústeckého kraje za jejich činnost v roce
2018. Nominovat lze knihovnice
a knihovníky z obcí a měst venkovského charakteru s maximálním počtem 5 000 obyvatel
a s pracovním úvazkem do 1,0.
Návrhy na ocenění Knihovníka
Ústeckého kraje se podávají písemně nebo pomocí webového
formuláře vedoucímu oddělení
regionálních funkcí Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem.

V Meziboří spojují tradičně stavění májky s pálením čarodějnic.

Na výzdobě májky se podíleli obyvatelé Horního Jiřetína.
V Horním Jířetíně stavěli májku dobrovolní hasiči.

Valdštejnské slavnosti v Litvínově vždy zdobí knížecí rodina.

Oslavy v Meziboří si užily hlavně děti,
pro které byl připraven program.

Litvínovem 1. května projel tradiční průvod.

Jak jsme slavili První máj a pálili čarodějnice

Pálení čarodějnic připravil Lom v areálu Bomby.
V Louce u Litvínova se sešli místní při pálení čarodějnic.
Součástí oslav jara v Lomu byl i bohatý program.

V Brandově byla májka postavena tradičně dobrovolnými hasiči. Součástí akce bylo i pálení čarodějnic a opékání vuřtů, které byly zajištěny obecním úřadem. Večer pokračoval v kulturním sále májovou Coutry zábavou.

