magazin
krušnohorských obcí

krátce
Volejbalové
hřiště v novém
Před prázdninami se litvínovští volejbalisté po letech příprav a postupných rekonstrukcí
dočkali zcela nového sportovního areálu na Podkrušnohorské
ulici. Nejprve byly přebudovány
staré kurty a nyní byla dokončena i stavba zázemí. Původní klubovna pocházela ze 60. let minulého století, dnes jde o moderní stavbu architekta Kamila
Bílého se šatnami a sprchami,
učebnou a rozšířenou společenskou místností i terasou.

Louka bude
mít nové osvětlení
V Louce u Litvínova začíná
rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení s investicí asi sedm
milionů korun, z nichž část pokryje dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletně
hotovo by mělo být na jaře roku
2021. V průběhu prázdnin, kdy
bude mateřská škola uzavřená,
obec investuje také do zateplení
této budovy.

Adopce sedačky
Na kontě sbírky Adoptuj sedačku, jejímž cílem bylo získat
finanční prostředky na obnovu
starých sedaček ve velkém sále litvínovské Citadely, se sešlo
více než 1,4 milionu korun. Největším dárcem byly Severočeské
doly, a.s., přispívali ale také jednotlivci. Kromě sedaček najdou
v září diváci ve velkém sále Citadely také novou podlahu a další
stavební úpravy budou probíhat
v předsálí společenského sálu.
Sbírka Adoptuj sedačku nadále probíhá až do konce prázdnin.

Bio čistička
U Mariánských Radčic vyrostla největší bio čistička ve střední Evropě. Jejím úkolem je čistit důlní vodu z hlubinného dolu
Kohinoor. Na čištění jsou využity
mokřadní rostliny, nepoužívá se
žádná chemie. Čistá voda se pak
vypouští do místních potoků a do
jezera Most. Biologickou čističku vybudoval Palivový kombinát Ústí nad Labem nákladem
80 milionů korun.

Dobijte si kolo
V Krušných horách vyrostlo několik dobíjecích stanic pro
elektrokola. Využít je mohou
cyklisté například na Komáří
Vížce, u restaurace U Bizona na
Moldavě, u Penzionu Stará škola
na Klínech či u hotelu na Lesné,
dále na sjezdovce v Meziboří nebo na Benediktu v Mostě a v autokempu Barbora u Oldřichova.
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Vášně kolem flájské obory
Neotevírat – tak zní stanovisko starostů horských obcí k diskusím o otevření Obory Fláje, které se v posledních měsících rozhořely. A nápor turistů během koronavirové krize je v tomto názoru utvrdil. Přesto se nakonec podařilo vyjednat kompromis. Trvalé otevření
obory není reálné, letos ji ale mohou turisté navštívit
hned třináctkrát.
Obora Fláje, která od svého vzniku v 18. století sloužila pro chov zvěře, se stala letos
předmětem vášnivých diskusí.
Část veřejnosti dospěla k názoru, že by měla být volně přístupná a její uzavření je nelegální. To
však Ministerstvo zemědělství
vyvrátilo a podle zákona o myslivosti je takový postup v pořádku. Obora patří Lesům České
republiky, které ji pronajímají společnosti Zámek Koloděje
Tomáše Chrenka. „Záměrem zastupitelstva bylo otevřít disku-

si mezi městem a Lesy ČR o podobě další smlouvy o pronájmu obory
a možnostech zpřístupnění, ale
radikální názory vytvořily vášně a vzájemnou nevraživost,“ říká k tomu starostka Litvínova
Kamila Bláhová. A připomíná,
že historicky nebyla obora nikdy otevřená k výletům, s výjimkou desetiletého období od
roku 2002. Důvodem ochrany
území je klid pro zvěř, mezi níž
patří i chráněný tetřívek. Stojí za
tím ale i neukázněnost některých návštěvníků hor, s níž ma-

Dny otevřených dveří
Obory Fláje 2020
3. – 7. července 2020
26. – 29. října 2020
14. – 17. listopadu 2020
vždy od 10 do 15 hodin
Vstup povolen pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě
(asfaltová komunikace Šumenské údolí – Zámecká křižovatka, Zámecká křižovatka – Dlouhá Louka), která je umístěna na vstupních
branách Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře, žádáme o dodržování návštěvního řádu.

jí zkušenosti nejen majitelé lesů
a nájemci honiteb, ale i starostové horských obcí.
Právě uklidnit vášně bylo cílem schůzky Svazku obcí v regionu Krušných hor s krajským ředitelem Lesů ČR Pavlem Rusem.
„Ověřili jsme si, že uzavření obory
byla správná cesta. Klidových zón
v přírodě tolik není, ač to veřejnost
může vidět jinak. Myslím, že dva
tisíce hektarů nehraje v obrovském
prostoru lesů v Krušných horách takovou roli,“ vysvětlil na schůzce. A připomněl také, stejně jako
starostové, že Lesy ČR významně investovaly do zpřístupnění
hor, včetně cyklotras podél obory. Členové Svazku se s Pavlem

Rusem shodli na tom, že společně připraví programy, které pomohou návštěvníkům hor naučit se v lese pohybovat a ctít jeho pravidla. Podle starostů totiž
Krušné hory nejsou na nápor návštěvníků připravené. „Léta jsme
dělali vše pro to, abychom do hor
turisty nalákali, ale je třeba si přiznat, že obce na to nejsou připravené. Nechci se dostat do situace,
kdy bychom museli turisty omezovat,“ obává se předseda SORKH
David Kádner (více o tomto tématu také na straně 3). „Chování
lidí v přírodě se zhoršuje, což může
vést ke zpřísnění užívání lesů, jako
je tomu v mnoha zemích Evropy,“
varuje Pavel Rus.

Jak zlepšit bezpečnost
na silnicích Krušných hor?
Kde jsou kritické body dopravy v Krušných horách,
jak zlepšit bezpečnost a jak se připravit na turisty – to
jsou hlavní otázky, na něž má odpovědět studie, kterou chce nechat zpracovat Svazek obcích v regionu
Krušných hor. Na projektu spolupracuje s dopravní policií, Ústeckým krajem, kterému patří většina komunikací, i Správou a údržbou silnic. Nouzový stav přípravu
zbrzdil, nyní se opět rozběhl výběr projektantů.
„Studie by měla zmapovat rizikové body a nalézt vhodná dopravní řešení. Problémem je nárůst dopravy, spojený se zvýšeným turismem i častým dojížděním za prací v Německu,“ vysvětluje předseda SORKH a starosta Nové Vsi
v Horách David Kádner. „Potřebujeme chránit naše občany. Ve

většině menších obcí vůbec nejsou
chodníky a my nemůžeme vybudovat ani přechody pro chodce, protože na ně nenavazuje další nutná
dopravní infrastruktura.“ Součástí
studie by mělo být například vytipování vhodných cest pro pendlery, parkovacích ploch pro turisty či instalace informačních

cedulích pod Krušnými horami,
které by informovaly o sjízdnosti, uzavírkách a počasí.
Dotaci od státu na pořízení
projektové dokumentace se bohužel získat nepodařilo a Svazek
proto využije půlmilionový dar

od společnosti Sev.en Energy
„Na další dotace už čekat nechceme, proto jsme se pustili do projektu s vlastními prostředky. Následně
budeme hledat vhodné dotační tituly na realizaci navržených opatření,“ doplňuje David Kádner.

2 | červenec 2020

SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR

Jak dopadne koronavirová
krize na obce?
Nouzový stav v České republice skončil a i další bezpečnostní opatření postupně padají. Život se vrací do normálu. Je čas sčítat škody a hledat nové možnosti. Na jedné straně vláda svými opatřeními vzala obcím miliardy,
které dostali drobní podnikatelé v tzv. Pětadvacítce, na druhé straně zákonodárci schválili příspěvek obcím na
každého obyvatele. Na jedné straně přijde s hospodářskou krizí i propad sdílených daní pro obce, naopak vláda slibuje kompenzace v podobě dotací.
Zeptali jsme se proto starostů obcí, sdružených ve Svazku obcí regionu Krušných hor,
zda pociťují propad příjmů, zda brzdí své investice a podporují stávkovou pohotovost
starostů?
Většina obcí stále neví, jaké budou dopady do jejich rozpočtů a také předseda Svazu
měst a obcí František Lukl vyzval k zastavení „legislativního chaosu“. „Svaz požaduje jasný příslib, že další opatření už nebudou nijak zasahovat do příjmů
samospráv. Kromě výrazného propadu daňových příjmů jsou právě
nejistota a legislativní chaos nejčastěji zmiňovaným argumentem starostů k zastavení investic,“
uvádí Svaz ve svém stanovisku.
Část starostů se proto připojila k vyhlášené „stávkové pohotovosti“, která měla na problémy upozornit a která vyvrcholila demonstrací představitelů samospráv v Praze v den, kdy
poslanci schvalovali kompenzace pro obce. Ty získají za každého obyvatele 1 200 korun.

se připojil ke stávkové pohotovosti.

Roman Dub,
starosta Louky u Litvínova

Ing. Pavel Veselý,
starosta Českého Jiřetína

Ke stávkové pohotovosti jsem
se přihlásil. Financování obcí je
nastaveno i bez vládních opatření špatně. Jsme obec s 90 obyvateli a dle toho se určuje příjem od státu, ale to, že tu máme
420 rekreantů, už nikdo neřeší.
Přitom i oni požadují veškerou
údržbu, generují odpady… takže
vést obec s vyrovnaným rozpočtem je nadlidský úkol i bez vládních opatření.

Jaroslav Sikora,
starosta Mariánských
Radčic
Mou tichou podporu stávka má, ale nejsem nijak aktivní. Vládní rozhodnutí mi přijde
jako podraz na obce, které jsou
jako jedny z mála dobrými hospodáři. Naší obce se to úplně letos nedotýká. Rozpočet bude
nižší, ale měli jsme vysoutěžené zakázky a vybrané dodavatele, takže jsme nic nezastavovali.
Naštěstí máme naspořeno a naší výhodou je samozřejmě to, že
máme za humny Severočeské
doly, což náš rozpočet drží.
Uvidíme co bude příští rok, naše plány pak budou možná trochu střídmější.

Zapojil jsem se do stávky. Obce
budou hodně tratit a není to
fér, vláda to měla vyřešit jinak.
Odhady pro naši obec jsou až
2 miliony korun. Kompenzace
nevyrovná to, o co přijdeme,
a dotace nejsou ideální řešení – nedosáhnou na ně všechny
obce nebo se jim nebudou hodit.
Naše plány to zatím neohrozí,
protože máme naspořeno, takže pokračujeme v naší největší investici – veřejném osvětlení. Jsem s tím smířen, ale následný propad může být hlubší,
protože lidé budou méně vydělávat a utrácet.

Jiří Mooz,
starosta Brandova

Vyhodnocoval jsem situaci na základě daňových příjmů
v souvislosti s dopady vládních opatření příjmů z rozpočtového určení daní. Jen za měsíc květen klesly příjmy oproti
květnu minulého roku přibližně o 36 %, což je pro naší obec
s malým rozpočtem velký schodek. Teď se to trochu zlepšilo,
ale nevím, jak to bude do konce
roku. Investiční záměry chceme dotáhnout, ale bude to velké riziko. Pozitivní je příspěvek 1200 korun na obyvatele,
což bude znamenat jistotu asi
300 tisíc. V tomto období jsme
dokončili plánovanou plynofikaci bytových domů a teď nás
čeká ještě zateplení a fasáda jednoho objektu. Je to otázka přibližně půl milionu korun, takže
nyní váháme, jestli do toho vůbec půjdeme. Z mého pohledu je to nefér, tyto daně patří
obcím a nemělo by se na ně sahat. Chápu, že situace nebyla
jednoduchá, ale jsou to jediné
příjmy, se kterými můžeme počítat – nemáme tu žádné investory, velké podniky. Proto jsem

Bc. Kateřina Schwarzová,
starostka Lomu

Ing. Jindřich Zetek,
starosta Hory Svaté Kateřiny
Negativní dopad do obecních
rozpočtů se dal očekávat. Dnes
ještě nedokážeme přesně říci,
jak bude velký. O stávkové pohotovosti vím. Chápu její důvody, ale jsem přesvědčen, že na
budoucí vývoj nebude mít vliv.
Neumím si představit, jak bude
starosta stávkovat. Práce máme
nad hlavu a povinnosti s řízením
obce těžko odložíme, či přerušíme. Efektivnější mi přijde kvalifikovaná legislativní iniciativa ze strany poslanců, senátorů a krajů. Očekávám, že rozpočet obce bude z důvodu opatření vyvolaných vlivem epidemie
nižší přibližně o 25 %. To je pro
nás již poměrně velký problém.
Už při vyhlášení nouzové stavu
jsme přehodnotili investice, někde jsme snížili plánované náklady, některé akce odložili. Budeme se věnovat zejména údržbě majetku obce, stranou musí rozvojové aktivity a nové investice.

Mgr. Zděnka Němečková,
starostka Klínů
Připojila jsem se k petici, která vyzývala vládu, aby nebrala obcím další peníze. Pociťujeme už nyní zmenšený příjem
z daní, ale nevíme, jak to dopadne. Odhady propadů se velmi liší – vláda říká 10 až 12 %,
podle Svazu měst a obcí by to
mělo být až 20 %. Je samozřejmě pochopitelné, že když tu nebyli turisté, neměli podnikatelé v obci příjmy a my tudíž daně, ale vadilo mi, že se jednalo
o nás bez nás. Bohužel teď doplácíme na to, že hospodaříme
lépe než stát a máme našetřeno,
což je i případ Klínů. Dostaneme sice 1200 korun na občana,
ale jen s trvalým pobytem. Jenže my máme 160 stálých obyvatel a 260 chat a domů k rekreaci, z nichž některé jsou obývané
celoročně. To není příliš spravedlivý systém.

Daně zatím chodí ve stejné
míře jako předtím. Řekli jsme
si, že sice nemůžeme zrušit již
nasmlouvané akce a dotáhneme je do konce, ale jsme velmi umírnění v tom něco nového
začínat. Snažíme se šetřit také
na provozu - na úřadě i ve škole. Zatím čekáme, chceme mít
rezervu. Podpořila jsem stávkovou pohotovost, nicméně, že
bych ji držela - to si nedovedu
představit.

Ing. Vladimír Buřt,
starosta Horního Jiřetína
Stávkovou pohotovost podporuji, sám jsem se červnové demonstrace v Praze zúčastnil.
Náhrada, kterou dostaneme na

osobu, je nedostatečná. A příslib dotací? Ty nechceme. Jsou
tak administrativně náročné, ať
už ve fázi přípravy nebo ve fázi udržitelnosti, že to není adekvátní náhrada. Nemáme na to
čas ani možnosti, možná ve velkých městech je to jiné. Přesná
čísla zatím nemám, ale bude to
významný pokles příjmů. Zřejmě to nebude znamenat zrušení dlouhodobě plánovaných investic, ale zdržení určitě nastane. Obávám se zejména dopadu
do rozpočtu příštího roku. Zřejmě nezačneme akce tak rychle, jak jsme chtěli, nebo budou
rozloženy do několika let. Týká
se to například bydlení pro seniory, cyklostezky do Litvínova
nebo rekonstrukce bývalého nádraží.

Mgr. Kamila Bláhová,
starostka Litvínova
Příjmy jsou nižší, ale kompenzace od státu je v podstatě pokryje. Investice nebrzdíme
ani nezastavujeme a nechceme
nyní šetřit a brzdit rozvoj ekonomiky, naopak. Máme naspořeno, takže budeme investovat.
Stávkovou pohotovost považuji
spíš za předvolební téma. Navíc
Svaz místních samospráv, který ji vyhlásil, nepovažuji za našeho partnera a nejsme ani jeho členy.

David Kádner,
starosta Nové Vsi
v Horách
Nová Ves se ke stávce nepřipojila, byť nesouhlasím s tím,
aby se vzali peníze obcím a poté
se vraceli v dotacích. Moc tomu
systému nerozumím – jednou
vzít, jednou dát. Zatím je ale
na hodnocení brzy, vše se teprve rodí, a také my budeme znát
dopady na rozpočet až na podzim. Zatím vážný propad nevidíme, jsou to stále jen virtuální peníze. Něco jsme omezili,
hlídáme rozpočet, ale na chodu obce se to zatím neprojevuje.
Obávám se spíš dopadů v dalších letech.
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Krušné hory zažily turistický nápor
Zavřené školy, sportoviště, obchody, divadla i kina – ze
dne na den se Česko ocitlo bez možnosti zábavy. Zbyla jediná varianta - příroda, kterou masivně doporučovali epidemiologové kvůli zvýšení imunity. Lidé z měst
tak ve velkém začali hledat únik. A Krušné hory zažily
pořádný nápor. Přes mnohé problémy a stížnosti to ale
byla jedinečná možnost ověřit si, jak to bude vypadat,
až popularita Krušných hor dál stoupne.
„Poslední dva roky nárůst turismu vidíme. Po uzavření hranic sice
chyběli Němci, ale několikanásobně stoupl zájem domácích, hlavně z Prahy a středních Čech,“ říká starosta Nové Vsi v Horách
David Kádner. Důsledky? Auta
parkující na loukách i cestách,
kde bránili v práci zemědělcům a lesníkům, odpadky, hustý provoz na silnicích, rozdělávání ohňů v lese. Podle Davida
Kádnera i dalších starostů jsou
příčiny dvě – jednak horám
chybí turistická infrastruktura,
jednak se mnozí návštěvníci neumí v přírodě chovat. „Nejhorší

byla situace na Flájích, kde se koncentrovalo velké množství lidí
a zůstalo tam po nich i odpovídající množství odpadků. Někteří se
dokonce i přes zákaz ve vodě koupali! Za vůbec nejhorší drzost považuji rozdělání ohně v rohu nově
zrekonstruovaných základů přesunutého kostela ze 16. století,“ kritizuje situaci během nouzového
stavu starosta Českého Jiřetína
Pavel Veselý. Rozdělávání ohňů ve volné přírodě se bojí i starosta Horního Jiřetína.
Lesy v okolí obce tak o víkendech pravidelně projíždějí jiřetínští hasiči. Další důsledky

Ilustrační foto: Tourismusverband Erzgebirge e.V.

pak připomíná starostka Klínů
Zdeňka Němečková: „Chaty se
zaplnily, nastěhovali se do nich rodiče s dětmi, staří lidé... Zatížilo to
velmi naše odpadové hospodářství,
najednou tu bylo třeba o sto lidí
víc. Obavy jsme měli i kvůli bezpečnosti dětí na komunikacích.“

Rok v UNESCO
Krušné hory slaví rok od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Stalo se tak
6. července 2019 na zasedání Výboru světového dědictví
v Ázerbajdžánu. Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří se tak stal třináctou zapsanou památkou České republiky,
ve stejný den ji doplnily Kladruby nad Labem se svým chovem
koní.
Úspěchu předcházela řada let
příprav. Společný česko-německý region zahrnuje 22 míst,
z nichž 17 se nachází na území
Saska a pět v české části Krušných hor. Zápis na seznam světového dědictví je potvrzením
jedinečnosti celých Krušných
hor s jejich 850 let trvající hornickou činností, která jim dala
nejen jméno, ale též ekonomic-

Mezi místa zapsaná na světové dědictví UNESCO
patří také vrch Mědník s historickými štolami, foto:
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge.

ký rozvoj a dodnes živé hornické tradice.
Co se změnilo po roce od
úspěšného schválení nominace?

Má to vliv na turismus? Umíme
tohoto potvrzení jedinečnosti
využít? Tématu se bude věnovat
zářijové vydání Magazínu.

V Lomu a Horním Jiřetíně
mají nová hřiště
Nové sportovní vyžití pro menší i větší nabízí nyní Lom
a Horní Jiřetín. Na začátku prázdnin se v obou obcích
dokončují nová odpočinková místa.
První
odpočinková
zóna
s hřištěm vyrostla v Lomu na
Osecké ulici po demolici zničeného domu. Zatím jí ještě chybí zeleň. „Byť je to podmínka dota-

ce, věřím, že se s Ministerstvem pro
místní rozvoj dohodneme na osazení zeleně až na podzim. Bojíme
se zatím sucha, je to velmi slunné
místo,“ říká starostka Lomu Ka-

Uzávěrka příštího čísla
Magazínu 31. 8. 2020
Náměty, pozvánky a tipy zasílejte
na katka@taborsky.cz

teřina Schwarzová. Druhé hřiště
a odpočinkovou zónu dokončuje
město v Loučné v zahradě bývalé
Sokolovny. Tam je naopak zeleně
dostatek, a tak jsou herní prvky
v přírodním stylu a zvolené tak,
aby šly průběžně doplňovat.
V Horním Jiřetíně pokračuje revitalizace území bývalého
nádraží, která by měla sloužit
při jednorázových akcích jako je
pouť, ale také pro celoroční vyžití. Nyní obec dokončila workoutové hřiště, přibudou ještě cvičební stroje pro seniory a venkovní gril. Ze samotné budovy
nádraží začal Horní Jiřetín budovat vlastní hotel.

„To, co jsme zažili během nouzového stavu, není nic proti tomu, co
nás čeká v nejbližších letech,“ varuje starosta Hory Svaté Kateřiny
Jindřich Zetek. „Krušné hory nejsou připraveny absorbovat takové množství turistů. Pokud se na to
nepřipravíme, může to mít závažné

dopady na život obyvatel v horách.
Takže je nejvyšší čas, abychom se
tím jako obce a v koordinaci také
jako Svazek zabývaly.“ Budování
turistické infrastruktury je však
podle Jindřich Zetka úkolem i pro
kraj a stát, neboť obecní rozpočty
na to stačit nemohou.

Vzpomínka na
flájský kostel
Dřevěný kříž se nyní tyčí nad základy
kostela svatého Jana Křtitele, které jsou
jedním z posledních pozůstatků zaniklé obce Fláje. Vloni obec Český Jiřetín ve
spolupráci s Českojiřetínským spolkem
základy opravila a nyní přibyl také kříž
a informační tabule zastávky Turistické
stezky Svazku obcí v regionu Krušných
hor.
Původní základy kostela najdou zájemci o historii na břehu Flájské přehrady,
nedaleko hájovny při silnici mezi přehradou a Moldavou. Vodní plocha pohltila v 70. letech minulého století obec Fláje, známou spíš pod německým názvem Fleyh. Její historie sahá až
do poloviny 14. století a dřevěný kostel tam stál od století sedmnáctého. Jako unikátní památka – jediná svého druhu v Krušných horách – se na rozdíl od vsi dočkala záchrany. Dnes stojí rozebraný
a znovu postavený kostelík nedaleko sjezdovky v Českém Jiřetíně.
Na místě u přehrady zůstaly zachovány základy a archeologické vykopávky v nich odhalily zajímavé hroby, jak se turisté dozví
na informační tabuli. Už v minulosti Českojiřetínský spolek nechal
zrestaurovat dochovaný sokl, který zbyl na břehu po ztracené soše
svatého Jana Nepomuckého. Podle historické fotografie, kterou se
podařilo nalézt, poté sochař Bořivoj Rak vytvořil nového světce. Ten
se v roce 2015 po 70 letech znovu vrátil na své místo do Flájí.

Autobusy znovu spojují
Česko s Německem
Po otevření česko-německých hranic se opět rozjely přeshraniční autobusové linky Dopravy Ústeckého kraje. Jednou z významných linek je spojení mezi Litvínovem, horskými obcemi a saským
Olbernhau, které bylo obnoveno 15. června.
Linka 521 dopravuje také kola, ve všední dny dvakrát denně po celé prázdniny, o víkendu pak třikrát denně až do 28. září. Novinkou
letošní sezóny je autobusové spojení se saským Marienbergem. Nová linka s číslem 588 bude jezdit od 18. července z Chomutova přes
Horu Svatého Šebestián, v pracovní dny pětkrát, o víkendech čtyřikrát za den.
Se zpožděním, až v polovině května, se rozjely také turistické linky v Ústeckém kraji – vlaky, autobusy i lodě. O víkendech je možné využít třeba linku 526, která jede z Litvínova přes Lom a Osek na
Dlouhou Louku. Z Chomutova o víkendech dopravuje turisty na Lesnou a Horu Svaté Kateřiny dvakrát denně linka 561.
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Z tradičních poutí zbyla jediná
Omezení shromažďování vedlo řadu obcí k tomu, že
velké akce, které každoročně lákají stovky až tisíce návštěvníků, zrušily. Nekonala se proto oblíbená Valdštejnská slavnost v Litvínově ani Memoriál J. H. Bankse, který nahradil historickou lomskou pouť.
Letos v září nebude ani obnovená Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. „Všude v okolí
se podobné akce ruší, takže jsme se
obávali velkého náporu. Na to nejsou malé Radčice připravené,“ vysvětlil starosta Jaroslav Sikora.
Zářijové Svatomichaelské slavnosti, které připomínají patrona Litvínova, jsou také zrušené. Město se připojí k programu pořádanému v kostele sv.
Michaela archanděla při svěcení nového zvonu, a to koncertem, který bude zároveň vzpomínkou na 75. výročí konce druhé světové války. „Není
v možnostech města při takto veliké
celoměstské akci zajistit, aby účastníci dodržovali veškerá bezpečnostní a hygienická nařízení,“ sdělila

O loňské pouti se Mariánské Radčice zaplnily
lidmi, letos se starosta obával ještě většího návalu. Foto: Severočeské doly, a.s.

k tomu starostka Kamila Bláhová. Také Litvínov se obával, že
po zrušení celé řady slavností by
se do města koncentrovalo příliš
mnoho návštěvníků.
Jedinou obcí, která se rozhodla
poutní tradici zachovat, tak bude Horní Jiřetín. Pouť zde bude probíhat 15. srpna. „Akce bude letos v trochu menším rozsahu. Vypouštíme celodenní program
a začneme v 17 hodin koncerty u kulturního domu. Domluvená je třeba
známá kapela Buty. A budou i kolotoče,“ informoval místostarosta
Horního Jiřetína Jiří Beneš. Letos
naposledy se bude pouť konat na
náměstí 1. máje a v okolních ulicích, v následujících letech už se
přesune do bezpečnější lokality
bývalého nádraží.

tipy / akce / pozvánky
Brandovský fotbal
Sport a kulturu spojí v sobotu 1. srpna na fotbalovém hřišti
v Brandově. Od 15 hodin začíná přátelské fotbalové utkání mezi domácími a Novou Vsí v Horách. Na zápas naváže zábavné a soutěžní odpoledne, které má vynahradit dětem zrušený Den dětí. Čeká je
kouzelnická show s Hopsíkem, malování na obličej, skákací hrad,
houpačky a soutěže s odměnami. Celé odpoledne hraje Malá muzika z Chomutova a chybět nebude občerstvení. 29. srpna se pak koná tradiční přátelské utkání v kopané mezi starou gardou Brandova a starou gardou Mostu. V týmech se představí bývalí hráči obou
mužstev. Výkop v 15 hodin.

Letní kina
Pravidelně promítá letní kino na koupališti Koldům v Litvínově.
Filmová představení začínají vždy v pátek a v sobotu po setmění
a vstupné je 80 korun. Na místě je možné si také zapůjčit lehátka.
Na 18. července je naplánováno promítání na sjezdovce v Meziboří.
Hlasováním obyvatelé rozhodli, že chtějí vidět komedii Ženy v běhu. Vstupné se neplatí. Další improvizované letní kino na fotbalovém hřišti bude promítat v Louce u Litvínova. Po setmění 1. srpna
se můžete těšit i v tomto kině na českou komedii Ženy v běhu. Horní Jiřetín bude promítat u bývalého nádraží v sobotu 8. srpna a na
programu je komedie Ženy v běhu.

Tenisový turnaj na Klínech
Na kurtech na Klínech začal 14. ročník tenisového turnaje Memoriál Jiřího Duchka. Hrát se bude po celé prázdniny, čtyřher se
účastní jak místní, tak i chataři. Na finále jsou diváci zváni v pátek
a sobotu 11. a 12. září.

Loučení s prázdninami

Místo roušek polštářky
Období domácího šití roušek
snad už skončilo, ale pokud se
vám práce u šicího stroje zalíbila, můžete v ní pokračovat.
I letos se totiž bude konat charitativní šití veselých polštářků
pro dětské pacienty motolské onkologie. V Litvínově sbírku polštářků organizuje pro sdružení
Donor místní patchworkový klub.
Na šití máte čas do září. Hotové
výrobky se budou sbírat od 8. do
15. 9. na zámku Valdštejnů. Jejich výstava pak bude probíhat od
19. do 30. září. Polštářky budou
poté předány dětem na kliniku
dětské hematologie a onkologie

Polštářky pro dětské pacienty budou jako každoročně vystaveny na zámku Valdštejnů. Foto: Archív města Litvínov.

Fakultní nemocnice Motol. Polštářky musí být z hygienických

důvodů nové, včetně náplně,
a pratelné alespoň na 60 stupňů.

Trnkova Zahrada na zámku
Dílo slavného ilustrátora a originálního filmaře Jiřího Trnky, od jehož smrti vloni uplynulo 50 let, nabízí
o prázdninách jedinečná výstava v litvínovském zámku.
O jeho umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohou návštěvníci přesvědčit prostřednictvím více než 130 originálních
ilustrací z dnes již klasických
knih, jakými jsou kupříkladu
České pohádky, Broučci, Míša

Kulička, Fimfárum a mnohé
další. Kolekce ilustrací je doplněna loutkami z Trnkových animovaných filmů – Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka
Švejka, Bajaja či Sen noci svatojánské. Ve druhé části výstavy

se díky interaktivním projekcím
návštěvník stává přímým účastníkem a hrdinou jeho nejznámější knihy Zahrada. Výstava
potrvá až do začátku příštího roku. V září bude v Citadele
Jan Beneš besedovat se synem
a vnukem Jiřího Trnky, autory
výstavy a při té příležitosti bude
promítnut dokumentární film
z roku 2019 Nalezený přítel.

V Lomu na Bombě se budou moci děti 28. srpna rozloučit s prázdninami. Zábavné odpoledne začíná v 16.30 hodin. Kromě zábavy,
soutěží a diskotéky se bude také promítat pod širým nebem rodinný film V oblacích. Vstup na akci i promítání je zdarma. K vidění
bude také výstava artefaktů z filmů.

Hudba a divadlo na zámku
Ve Valdštejnském zámku v Litvínově bude toto léto opět znít
hudba. Hrát se bude vždy ve středu od 16 hodin na nádvoří zámku. Vystoupí: 15. 7. Luboš Stráník a host, 22. 7. a 5. 8. Iva Boušová, 29. 7. Pepa Štross a syn, 12. a 19. 8. Krušnohorská dechovka. Ve
středu 19. srpna večer hraje Docela velké divadlo inscenaci pro dospělé Armagedon a 26. srpna pro děti pohádku Jak šel drak sníst
princeznu.
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