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krátce
Nová mateřinka

V litvínovské čtvrti Hamr
vznikne nová mateřská škola, která bude fungovat při zdejší Základní škole Litvínov-Hamr.
Bude mít kapacitu 24 míst a využije prostor, kde v minulosti působila soukromá školka Jeřabinka. Sloužit bude především obyvatelům Hamru a Chudeřína.

Název pro most

V červnu se po dlouhé rekonstrukci otevřel most na Podkrušnohorské ulici v Litvínově, jedné
z nejdůležitějších tepen města.
Radnice se nyní občanů ptá – má
mít zrekonstruovaný most nějaké jméno? Hlasovat v anketě je
možné do 31. července prostřednictvím mobilního rozhlasu nebo hlasovacího kupónu v Radnici.

Školní rok se zpožděním

Čtyři základní školy v Litvínově – v Podkrušnohorské, Ruské,
v Hamru a Janově – zahájí nový
školní rok 2022/2023 až v pondělí 5. září. Důvodem jsou práce, které tam o prázdninách probíhají. Týkat se budou bezbariérových přístupů i modernizace
učeben. Modernizace základních
škol bude stát více než 60 milionů korun, z toho dvě třetiny
uhradí město z dotací.

Novinky na sjezdovce

Město Meziboří letos investuje do oprav na sjezdovce, byť
se v uplynulé zimní sezóně nepodařilo kvůli nedostatku sněhu
vleky rozjet. V průběhu letní sezóny dojde k výměně poháněcího
motoru a zakoupení pěti nových
kotev a dále bude pořízeno nové
zázemí pro obsluhu vleku včetně
elektro rozvaděče.

Odstávka teplé vody

Obyvatele Litvínova a Janova
čeká v srpnu dvoudenní odstávka v dodávkách teplé vody. Důvodem je rekonstrukce tepelného napáječe z Komořan do Litvínova, která probíhá v letních
měsících. První odstávka byla již
v červnu, kdy teplárenská společnost přepojila odběratele na
náhradní potrubí, aby nemuseli
zůstat po celou dobu opravy bez
teplé vody. Ve dnech 17. a 18. srpna dojde zpět k přepojení na zrekonstruované potrubí.

Velký tramvajový projekt

Bezpečnější, rychlejší a méně hlučná - taková by v budoucnu měla být tramvajová doprava v Litvínově. Radnice schválila projektový záměr modernizace tramvajové trati a chce nechat zpracovat projektovou dokumentaci. Cena prací se odhaduje na 700 až 800 milionů korun bez DPH, proto bude nutné
hledat vhodné dotační programy. Nejde přitom jen o rekonstrukci kolejí a zastávek, ale také
o úpravy okolí. K velkým změnách by mělo dojít na křižovatce u kostela, v Žižkově ulici nebo
na konečné u Citadely. Současná výluka souvisí s rekonstrukcí tratě mezi Litvínovem a Zálužím a skončit by měla s koncem
roku 2022.
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Sveze nás do hor lanovka?
Litvínovsko by mohla v budoucnu spojit s vrcholky Krušných hor lanovka. Tento způsob dopravy by měl odlehčit
silniční zátěži a pomoci vyřešit nedostatek parkovacích
míst v horách. Nápad vznikl
v Litvínově, který se nyní pokouší sehnat finance na studii
proveditelnosti.
„Naším cílem je dostat turisty mimo silnice a propojit revitalizovanou pánevní oblast s krušnohorskou magistrálou,“ vysvětluje záměr místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum a hned nabízí ideální tip na výlet: „Nahoru
lanovkou a dolů pěšky nebo na kole.
Dnes to funguje tak, že každý sedne do auta, dojede nahoru, zaparkuje a tam jezdí nebo se prochází.“
Budoucí lanovka by měla spojovat Louku u Litvínova s Dlouhou Loukou s mezistanicí na
Koldomu. Měřila by tak přes šest
kilometrů, což by z ní činilo českého rekordmana. Dosud nejdelší lanovku ve střední Evropě bez
mezistanice a nejdelší osobní visutou lanovku v Česku máme
nedaleko – v Krupce na Teplicku. Měří okolo 2,3 km. „Původně
se uvažovalo o nástupním místě na
Loučkách, jenže tam chybí dopravní infrastruktura. Nápad se však líbil, takže jsme se dál radili s projek-

Ilustrační foto.

tanty a dopravními experty,“ říká místostarosta. Jako ideální se
nakonec ukázalo nádraží v Louce u Litvínova – trasa je prakticky rovná a především napojená na zmodernizovanou železniční trať. Jak už jsme v Magazínu psali, nádraží v Louce chce
získat mostecké muzeum a využít ho jako depozitář, expozici
a infocentrum. Společně s historickou Moldavskou drahou by se
tak díky lanovce propojily turistické atraktivity regionu.
„Nyní žádáme kraj o zafinancování studie proveditelnosti, abychom zjistili všechna možná technická úskalí. Podle našich dosavadních zjištění to technicky možné je.
Také zástupci Lesů ČR potvrdili, že

provoz lanovky nepředstavuje velký
problém pro přírodu. Podle nich je
horší množství aut, která nevhodně parkují v porostech,“ informoval Karel Rosenbaum. Šestikilometrová trať a tři stanice samozřejmě budou znamenat obrovské náklady. „Když si ale uvědomíme, že nám tu zdemolovali obrovská území, kraj by si takovéto
investice zasloužil. Lanovka by měla být součástí veřejné dopravy, nikoliv primárně výdělečný podnik.“
Podle místostarosty by pak další návazná turistická infrastruktura, zejména na Dlouhé Louce,
vznikla samovolně díky podnikatelům.
Nápad se líbí i starostům ze
Svazku obcí v regionu Krušných

hor. „Když máme hory přeplněné turisty, je dobré nabídnout víc
možností dopravy, aby se po horách rozprostřeli. Už skončila doba, kdy si přijeli jen zalyžovat nebo
se projet na kole. Už k nám jezdí na
dovolené, tráví tu několik dní, takže rozšiřovat nabídku je vhodné,“
říká starosta Nové Vsi v Horách
a předseda Svazku David Kádner.
„Mě se ten nápad líbí, přiláká
to další návštěvníky a bude rozvíjet lokalitu. A navíc se mi líbí možnost přesunout lidi z aut. Znám to
velmi dobře z Klínů, kde se v sezoně tvoří kolony aut a lidé nemohou ani přejít silnici,“ domnívá
se starostka Klínů Zděnka Němečková.

Svazek získal půlmilionový dar
Podpis smlouvy na dar ve výši půl milionu korun od Sev.en
Energy byl součástí programu červnového zasedání Svazku obcí v regionu Krušných hor. Prostředky si rovným dílem
rozdělily členské obce na své projekty. „Finance už jsme obcím rozdali v předstihu z úspor, aby je stihly profinancovat,“
vysvětlil předseda David Kádner. Více o využití financí jsme
psali v květnovém čísle Magazínu.
Generální ředitel těžebních
společností Petr Lenc představil členům Svazku pokroky, které udělala společnost při přípravě plánů budoucnosti regionu po ukončení těžby v lomu
ČSA. Ani aktuální vysoká poptávka po energii z uhlí podle něj neznamená prolomení limitů těžby. „Na limitech a termínu 2025 se nic nemění. Předpokládáme jen kvůli vysoké poptávce po
uhlí dotěžení veškerých zásob a tedy půlroční posun,“ vysvětlil Petr
Lenc. „Dál pracujeme na koncepci,
jak uchopit území lomu, jak po so-

bě uklidit a jak území zajistit budoucnost.“ Připomněl, že těžební společnost je vlastníkem jen
asi 20 % dotčeného území, přesto pracuje na celkové koncepci.
„Předali jsme své návrhy státu a je
na něm, zda s koncepcí bude pracovat. Teď se soustředíme na lokalitu
tzv. Nových Komořan, kde je dnes
zázemí lomu a kde plánujeme především energetické projekty, které
je možné rozvíjet paralelně s těžbou,“ vysvětlil starostům.
Tzv. projekt Green Mine na
revitalizaci území dolu ČSA patří ke strategickým projektům

Ústeckého kraje, který by se měl
ucházet o evropské financování. Počítá se zatopením dolu, jezero by však již nemělo být primárně určeno k rekreaci. Projekt počítá s energetikou – solární i vodíkovou, případně pře-

čerpávací elektrárnou, zemědělskou výrobou, výzkumem a vývojem i bydlením. „Jde o projekty
za desítky miliard a na další desítky
let. Nezapomeňme, že těžba trvala
30 až 50 let a stejně dlouho bude trvat zahlazování,“ dodal.
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Konference Epocha
o budoucnosti Podkrušnohoří
Budoucnost severočeské krajiny po ukončení těžby uhlí byla tématem konference Epocha, kterou uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Výzkumný ústav hnědého uhlí. Do diskuse v muzeu se zapojili úředníci z Ministerstva životního prostředí či kraje, těžaři, rekultivátoři, akademická
sféra i neziskový sektor. Účastníci konference nastínili své
– mnohdy velmi rozdílné – představy o tom, jakým směrem
se má krajina vyvíjet, nakolik ji ponechat přirozenému vývoji a přírodě a nakolik ji opět využívat.
„Jsme v době, kdy celý kraj čeká poměrně složitá transformace. Jde o velkou výzvu. Existuje více přístupů a vizí, jak uchopit budoucnost regionu v posttěžební fázi. Chceme aby lidé, kteří tu
žijí a budou rozhodovat, znali tyto koncepty a jejich východiska,“
shrnul cíle konference technický náměstek VÚHU Jan Burda.
Velká část diskuse se tak
vedla především o míře zásahů do současného stavu přírody. Zatímco v minulosti bylo cílem co nejlépe pozůstatky těžby zahladit a vrátit krajinu lidem, dnes někteří přírodovědci a aktivisté prosazují přirozenou sukcesi, zachování pozůstatků těžby včetně jejich ochrany.
„Sympozium pojmenovalo klíčové výzvy, které přináší budování krajiny budoucnosti. Opakovaně zaznělo, že nová podo-

ba krajiny Mostecké pánve i přilehlých celků Českého středohoří
a Krušných hor a její transformace by měly brát ohled na její podstatu a specifický vývoj. Ten byl
komplikovaný a zároveň unikátní.
Po dobu dvou set let zde probíhal
proces, který v rámci Evropy nemá adekvátní obdobu, promítá se
do stávajících i budoucích událostí, jež krajinu formují a definitivně určují její ráz,“ uvedli na závěr organizátoři.
Součástí programu konference bylo také odhalení nového exponátu, který nyní zdobí
půdní prostory muzea – reprodukce unikátní hornické mapy Bergrevier z roku 1898. Mapa o devíti listech vznikla na
objednávku spolku, sdružujícího podnikatele v uhelném
průmyslu z podkrušnohorské pánve. Přestože není první – tzv. Volfova mapa vznikla

již o osmnáct let dříve – nabízí unikátní informace. „Ukazuje umístění takřka všech uhelných
šachet, které na konci 19. století
existovaly včetně detailů jako jsou
vlečky, které k nim vedly z hlavních tratí,“ vysvětlil kurátor geologických sbírek Oblastního
muzea a galerie v Mostě Pavel
Dvořák. „Byla stvořena v době,
kdy se teprve rozvíjel lomový způsob dobývání, takže zachycuje terén, jak ho dnes již nelze spatřit.
V okolí Mostu zachycuje někte-

ré drobné vodní nádrže, o nichž
se můžeme domnívat, že jsou pozůstatkem historického fenoménu
Komořanského jezera,“ zdůraznil unikátnost mapy. „Je to první mapa, která zachycuje jakým
způsobem ovlivnilo hlubinné dobývání hladiny podzemních vod.
To je unikátní, neocenitelná informace,“ doplnil technický ředitel Výzkumného ústavu hnědého uhlí Jan Burda, který tento poklad našel u kontejneru na
hromadě věcí k vyhození.

Konference
byla
součástí dlouhodobějšího projektu výzkumného ústavu a mosteckého muzea epochaMost. Klade si
za cíl podněcovat diskusi o budoucnosti, která však bude respektovat unikátní vývoj a minulost krajiny. Klíčovým výstupem celého projektu epochaMost má být komplexní atlas
krajiny Mostecké pánve, který by v čase postupně integroval všechny vrstvy jejího vývoje
za posledních dvě stě let.

Horská obec obnovuje V horách rostou
hřbitov v Malém Háji
nová hřiště
V září letošního roku by měla
skončit rozsáhlá rekonstrukce jednoho z nejkrásněji položených hřbitovů v Krušných horách, který se rozprostírá u kostela Nejsvětější Trojice na Malém Háji. Díky
obnově a administrativním
zásahům radnice v Hoře Svaté Kateřiny se zde může znovu pohřbívat.
„Město se v minulosti veřejnému
pohřebišti na Malém Háji dlouhodobě nevěnovalo, hřbitov byl v havarijním stavu a pohřebiště nesplňovalo platnou právní úpravu,“ vysvětluje referentka úřadu Jitka Zetková, která tento stav považuje za neúctu k zesnulým
i pozůstalým. „V polovině roku
2020 byl provoz veřejného pohřebiště dočasně přerušen a ihned se
začalo pracovat na znovuobnovení provozu tak, aby splňoval zákon
o pohřebnictví a aby místo posledního odpočinku bylo důstojným pietním místem. Ještě v roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitova. V minulém roce byla zahájena 1. etapa, a
to oprava hřbitovní zdi, letos se pokračuje opravou bývalé márnice a
pochůzných ploch. Opravy by měly být kompletně ukončeny do kon-

V obcích Krušných hor vznikají nová dětská a sportovní hřiště. Některé z obcí na jejich vybudování použily finance z daru
Se.ven Energy, jiné získaly dotace.

ce září. Zároveň jsme zahájili v roce
2021 práce na vydání Řádu veřejného pohřebiště, kterému předcházelo
vypracování hydrogeologického posudku, schválení hygienickou stanicí a musel být odsouhlasen Krajským
úřadem. Řád byl schválen zastupitelstvem 2. 2. 2022, a tím byl de facto obnoven provoz pohřebiště,“ popisuje Jitka Zetková.
Celkové náklady na opravy dosáhnou 2,2 milionu Kč. Zatím není jisté, zda se radnici podaří získat alespoň na část investic dotaci. V dalším období chce město pokračovat v obnově a úpravě
hrobových míst, protože jsou na
nich rozházeny pozůstatky poničených náhrobků starých opuštěných hrobů, o které se nikdo
nestará. „Ty alespoň trochu zachovalé máme v úmyslu umístit podél
hřbitovní zdi a vytvořit jim tak pietní místo,“ dodává Zetková.

Problémem hřbitova je také
neexistující evidence pohřbených
i pozůstalých, kteří by měli hrobová místa v nájmu - nikdo tak za
ně neplatí. Převážná část hrobů je
opuštěná a náhrobky se nepodařilo identifikovat. Jde často
o německé opuštěné hroby, kde
město musí postupovat v souladu s česko-německou Smlouvou
o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci. Z tohoto důvodu město vypsalo letos v únoru výzvu,
v níž hledá vlastníky náhrobků a pozůstalé, jak na české, tak
na německé straně. Dodnes se
bohužel vůbec nikdo nepřihlásil.
„Evidujeme již řadu nových zájemců o nájem hrobového místa, protože poloha hřbitova na Malém Háji
má jedinečnou atmosféru. Připravujeme i přehled volných míst, který bude dostupný na našem webu,“
doplňuje Jitka Zetková.

V Nové Vsi v Horách upravili hned dvě dětská hřiště. U Sokolovny mají děti nově k dispozici prolézačku se skluzavkou
a nové prvky získalo také dětské hřiště u Výšiny. V obou případech se podařilo ušetřit peníze tím, že přípravné práce a vybudování podloží provedla obec
svépomocí.
Úplně nové dětské hřiště mají
k dispozici děti v Brandově. Třetí herní prostor vybudovala obec
u křižovatky ke Kolonii, kde v po-

slední době přibývají mladé rodiny s dětmi. Každá z částí protáhlé obce tak již má své hřiště.
Nové hřiště, určené pro všechny věkové kategorie se buduje také v Klínech. Multifunkční outdoorové hřiště bude zahrnovat prvky na workout i fitness prvky. Obec do něj investuje okolo jednoho milionu korun,
z toho 820 tisíc Kč pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Před dokončením je také nová vnitřní herna v Loučné.
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Čeká nás další suchý rok?
Málo sněhu v zimě, nedostatek srážek na jaře – tak vypadají v poslední době měsíce před
horkým létem. V polovině letošního června už panovalo na celém Mostecku včetně Krušných hor extrémní sucho. Ochlazení na začátku prázdnin sice zmírnilo povrchové sucho,
podle portálu intersucho.cz ale nadále přetrvávají problémy s nedostatkem vláhy v hlubších vrstvách půdy. V půdě severozápadních Čech aktuálně chybí kolem 20 mm vody oproti normálu. Sucho podle vědců z tohoto portálu na Mostecku a Lounsku poškodilo více než
40 % zemědělských plodin. Podle dlouhodobých předpovědí bychom se se suchem měli
potýkat až do konce roku.

trpí, proto technické služby ve
spolupráci s hasiči zalévají jen
nejnutnější části, celková zeleň
bohužel zavlažit nejde. Komunikace kropit nebudeme, jelikož
to považujeme za nesmysl.

Ptáme se proto starostů ze Svazku obcí v regionu Krušných hor:
Pociťujete v obcích nedostatek vody? Musíte přijímat nějaká
opatření na její ochranu?

Kamila Bláhová,
starostka města Litvínova
Bohužel letošní zima přinesla minimální sněhovou nadílku,
což se projevuje na stavu spodních vod. Očekáváme, že letos
odbor životního prostředí bude
opět muset zakázat odběr vody z některých potoků. Současné horké počasí situaci zhoršuje a hydrometeorologický ústav
často vydává výstrahu kvůli
možnému vzniku lesních požárů. Bouřky s přívalovými dešti
situaci také neřeší, voda se nestíhá vsakovat.
Jsme si vědomi, že problematika s nedostatkem vody je stále
palčivější. Město se snaží zlepšovat klima nejen v ulicích výsadbou dřevin, které sucho dobře zvládají. Umísťují se k nim
v prvních letech vaky s vodou,
aby se uchytily. Podařilo se také obnovit vodní plochu, a to
Pilařský rybník. V případě, že
teploty dlouhodobě přesahují 30 stupňů Celsia, dostávají
Technické služby Litvínov po-

kyn k mlžení ulic vodou. Z plánů pro boj se suchem musím
zmínit, že např. v novém areálu
technických služeb Hamr plánujeme vytvořit sběrné nádrže
na vodu ze střech budov a současně prověřujeme stávající jezírko, zda má přítok. Dosud se
totiž pro zalévání městské zeleně využívá při dostatečném
průtoku voda z potoka, při nízkém stavu jsme bohužel nuceni používat vodu z vodovodního řadu.

statku o to větší. Jelikož obec
není vlastníkem vodovodního
řadu, jsme připraveni v případě
zjištění poklesu přítoku ohrožující dodávky vody řešit tento stav vydáním „doporučení“ k omezení odběru pitné vody pouze pro nutné účely v domácnostech, které rozesíláme
všem vlastníkům objektů (včetně rekreačních) SMS systémem.
Naprostá většina obyvatel toto opatření v minulých letech
respektovala. Díky tomuto přístupu občanů i díky tomu, že je
v obci nový vodovodní řad a nedochází tak ke slepým únikům,
nebyla v posledních letech potřeba řešit doplňování vody cisternami.

Jiří Mooz,
starosta obce Brandov
Obec Brandov je závislá na
svém prameništi, ze kterého je
prozatím do vodojemu přítok
vody dostatečný. Pokud bude
sucho pokračovat, předpokládáme, že dojde určitě ke snížení přítoku, které by mohlo pro
obec znamenat riziko nedostatku pitné vody. O prázdninách se
značně zvýší odběr vody o chalupáře, takže bude riziko nedo-

Petr Červenka,
starosta města Meziboří
Léto bylo zejména v červnu
extrémní, ani předpověď není
dobrá a vydatného deště se jen
tak nedočkáme. Naše město je
převážně zelené a vedry velice

zují plný stav. Někdy však stačí
jeden víkend, jeden velký podnik a přítok z prameniště i vrtané studny už nestačí vodu do
nádrže doplnit. Začínají prázdniny a dovolené, obec bude plná lidí. Spotřeba vody se zákonitě zvýší. Pokud nezaprší, bude vyhlášení období limitované
spotřeby nevyhnutelné.
Vlastníci několika nemovitostí
si po zkušenostech s nedostatkem vody vybudovali nádoby
na dešťovou vodu, které slouží
k zalévání zahrad. Tímto opatřením si vlastníci snížili spotřebu pitné vody a v době vyhlášení období limitované spotřeby je
jim dešťovka k dispozici.

Mgr. Zděnka Němečková,
starostka obce Klíny
V obci Klíny pojem SUCHO
skloňujeme celé volební období. Kritický rok 2019, kdy byla
asi na 14 dní omezena dodávka
pitné vody pro občany, penziony i chataře, byl překonán vybudováním vrtané studny pod vodárnou, která posílila prameniště v zásobování pitnou vodou. V roce 2021 byla dokončena hydrogeologická studie, která
připravila další možnost využití
zdroje vody. Za tyto dva projekty obec zaplatila 1 050 000 Kč,
z toho vypomohla dotace Ústeckého kraje ve výši 140 000 Kč.
Zda-li budou oba zdroje stačit, nelze zatím předpovídat, ale
s jistotou víme, že letošní množství srážek je minimální. Šetření
pitnou vodou by měla být v této
době priorita i bez vyhlašování
období limitované spotřeby. Po
něm je zakázáno používat vodu z veřejného vodovodu na zalévání zahrad, závlahu trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a na jiné činnosti, které jsou
náročné na množství vody. Každodenní kontroly hladiny vody
v nádrži ve vodárně zatím uka-

David Kádner,
starosta obce Nová Ves
v Horách
Na našem území je dluh vody
dlouholetý a každý rok jí ubývá. Pociťujeme to po každé zimě. Zatím ale nejsme ve stavu, kdy by hrozilo nějaké omezení. Čekáme zda v dalších týdnech zaprší a stav se stabilizuje
nebo budeme brát vodu ze stále
hlubších a hlubších zdrojů, kde
je vody ještě dostatek.
Jako obec máme vodovod, napojený na tři velké vrty, které zatím mají dostatek a nemáme žádné avízo na možné omezení nových přípojek. Problémem jsou ale hloubené studny v menších hloubkách. V posledních osmi letech jsme řešili problém nedostatečné kvality vody, která není vhodná pro
pití, a zjistili jsme, že znečištěná je voda v těchto hloubkách po
celých Krušných horách.

Pavel Veselý,
starosta obce Český Jiřetín
Sucho zaznamenáváme, v posledních letech vysychají i stoleté studánky. Opatření ale zatím žádná nepřijímáme. Většina obyvatel je napojena na své
studny.
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Olbernhau bude hostit
velké hornické slavnosti
Doslova pár desítek metrů od české hranice se budou začátkem září konat velké hornické a hutnické slavnosti.
Hlavním dějištěm programu bude areál scezovací hutě Saigerhütte v Grünthalu, čtvrti saského města Olbernhau, která těsně přiléhá k Brandovu. Dobový program se bude konat 10. a 11. září.
Poprvé od zapsání Krušných
hor na seznam světového dědictví UNESCO se bude konat
Den saských horníků a hutníků. Právě hutnickým městem bylo v minulosti Olbernhau, konkrétně část Grünthal,
kde byla v roce 1537 vybudována scezovací huť na zpracování mědi. Program slavností bude probíhat na čtyřech scénách
– ve festivalovém stanu Ritter-

gut (v centru), na scéně Goethe School (v centru vedle sportovní haly), na divadelní scéně
Lange Hütte a historické v Saigerhütte u elektrárny. Na divadelní scéně Lange Hütte se odehrají tři představení historické
hry s hudbou z dob 30leté války.
Dalším vrcholem je setkání hornických pěveckých sborů, Velká
saská hornická večerka a hornická přehlídka.

tipy / akce / pozvánky
Film na sjezdovce
Dvě filmová představení pod
širým nebem se chystají na
prázdniny v Meziboří. Promítat se bude na sjezdovce. První filmový večer je připraven na
23. července a o programu rozhodne hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Koncerty na nádvoří,
dílny v kuchyni
Na nádvoří zámku Valdštejnů probíhají po celé prázdniny koncerty. Začínají vždy ve
středu v 16 hodin. V červenci můžete slyšet Luboše Stranďu Stráníka, skupinu Kvinta,
v srpnu pak Pepu Štrosse se synem, Krušnohorskou dechovku či Ivu Boušovou. Každé úterý probíhají v zámecké kuchyni dětské řemeslné dílny, a to
od 9.00 do 16.30 hodin s půlhodinovou polední přestávkou.
Koncerty i dílny jsou zdarma.

Jiřetínská pouť
Městské
oslavy
v
Horním Jiřetíně se budou konat
13. a 14. srpna. V okolí bývalého nádraží opět vyrostou pou-

ťové atrakce, kulturní program
pak bude probíhat u kulturního domu. Hlavní hvězdou sobotního programu bude Ivan
Mládek a Banjo Band (od 15 hodin), vystoupí také skupina Perutě, Laura a její tygři, Devianti a Olga Lounová. Na druhé scéně v areálu chovatelů vystoupí dechovky, kapely Kvinta a Skanzen a program uzavře
retroparty se Zdeňkem Lukeslem. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout kostel Nanebevzetí Panny Marie, připravena jsou
žonglérská vystoupení, kejklíř, šermíři, obří loutky, dobové
stánky, chůdaři či hry pro děti.

Osecká pouť
Další oblíbenou poutí v regionu je také ta v Oseku na Teplicku. Letos se koná 20. a 21. srpna
a město si připomene 500 let trvání této pouti. Její program začne v sobotu v 9.30 hodin slavnostním průvodem na nádvoří kláštera. V jeho areálu bude
po oba dny otevřeno historické
tržiště s programem, v klášterním kostele se konají od 18 hodin koncerty, v sobotu chlapec-

Program začne již v pátek
9. září v podvečer průvodem,
střeleckými salvami, naražením
sudů a programem Saigerhütte
v záři světel. V sobotu v 11 hodin
začíná setkání hornických sborů a vrcholem programu bude
v půl desáté večer slavnost Zepfenstreich na námĕstí Gessingplatz. V neděli v půl druhé
pak projde městem velký hornický průvod, do které se zapojí stovky krojovaných účastníků z různých hornických spolků celého Saska. Vycházet bu-

de ze Saigerhütte a projde do
centra města na Gessingplatz,
kde program vyvrcholí velkým
koncertem šestnácti sborů. Podrobný program v němčině je
k dispozici na www.bergmannstag2022.de.
Památkový
komplex
Saigerhütte leží těsně za hraničním
přechodem v Brandově. Areál obehnaný pozůstatky opevněných hradeb je připomínkou
hutnické historie Krušných hor
a zahrnuje celkem 22 dochovaných budov. Huť z 16. století vy-

ráběla typické měděné pláty na
střechy, například i na slavný
chrám Frauenkirche v Drážďanech. V areálu si můžete prohlédnout třeba funkční vodní hamr na zpracování mědi
s nejtěžším kladivem Krušných
hor. Lange Hütte nebo-li Dlouhá huť je ukázkou různých výrobních prostor. V dalších budovách jsou expozice historie
hutnictví, lidových řemesel či
života zdejších lidí na začátku
20. století či dětská herna a hotel.

kého pěveckého sboru z Berlína a v neděli houslisty Jaroslava Svěceného s dívčí kapelou.
V areálu kláštera se po oba dny
otevře příležitostná přepážka České pošty s poštovním razítkem k pouti. Do Oseka budou
opět jezdit historické vlaky, dále můžete navštívit výstavu vojenské techniky, chovatelů nebo veteránů.

ce uskuteční tradiční přátelské
derby mezi Brandovem a Novou
Vsí v Horách. Fotbalové utkání
začne v 15 hodin, po čtvrté hodině bude připraveno zábavné
odpoledne pro děti a od 17 hodin hraje skupina Vívar. K dispozici budou stánky s občerstvením.

leyho Alžběty Westové, zvané
Vestonia, přibližuje nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Návštěvníci se dozví
o jejím vztahu k Mostu, o mecenáši Pontanovi a renesančním umění. Výstava potrvá až
do konce roku.

Žonglérský kurz

Obyvatelé Hory Svaté Kateřiny mohou od července využívat nově vybudované technické
zázemí u víceúčelového hřiště. K dispozici jsou zájemcům
o sport sítě pro tenis, volejbal,
nohejbal, dále míče pro volejbal, nohejbal, basketbal a fotbal
ve velikostech pro dospělé a pro
juniory. K zapůjčení je i přenosná minisíť na tenis či badminton. Kontakty pro zapůjčení klíčů jsou k dispozici na facebookovém profilu Hora Svaté Kateřiny – oficiální stránka
a webu.

Novoveské letní
slavnosti
Novoveské letní slavnosti se
letos ponesou ve sportovním
duchu a uskuteční se 30. července od 12 hodin v Nové Vsi
v Horách. Letos totiž krušnohorská obec hostí tzv. Mikulovické hry. Vznikly před čtrnácti lety jako soutěžní klání čtyři obcí s názvem Mikulovice,
což je také název části Nové Vsi.
Letos se bude soutěžit v malé
kopané, hasičském sport, ping
pongu, vybíjené, badmintonu
a program doplní vodní hrátky na rybníčku. Sportovní klání podpoří občerstvení, pro děti
nafukovací skluzavka, houpačky a po vyhlášení výsledků od
19 hodin zábava při živé hudbě.

Horské derby
Na fotbalovém hřišti v Brandově se v sobotu 23. červen-

Naučit se žonglovat můžete během workshopu v Horním
Jiřetíně. Probíhat bude zdarma
od 10. do 12. srpna v kulturním
domě. Úvodní hodina proběhne
10. srpna od 17 hodin, další dny
jsou pak vyhrazeny dopoledne
seniorům a odpoledne rodinám
s dětmi. Přihlášky na kultura@
hornijiretin.cz.

Kdo byla
Vestonia?
Osudy renesanční básnířky
a nevlastní dcery Edwarda Kel-

Sportovní hřiště

Uzávěrka příštího
čísla Magazínu
5. 9. 2022
Náměty, pozvánky a tipy zasílejte
na katka@taborsky.cz
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