magazin
krušnohorských měst a vesnic

krátce
Do Brandova
na chaloupku
Tentokrát ne na tu zděnou, rekreační, ale na chaloupku perníkovou. Brandovský Spolek žen zve
děti i dospělé 29. února od 17.00
hodin do brandovského Kulturního sálu na divadelní představení „Perníková chaloupka“, které
si členky spolku samy připravily
a také odehrají.

Unipetrol podpořil
Scholu Humanitas
Radní Litvínov schválili Schole Humanitas přijetí daru od spo-
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Premiér navštívil zimák,
Koldům a Janov
Do několika málo hodin dokázala výprava zástupců
vlády České republiky natěsnat několik zásadních
témat nejen pro rozvoj města Litvínova. Předseda
vlády Andrej Babiš na sever Čech zavítal v doprovodu
ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, ministra
školství Roberta Plagy a ředitele Národní sportovní
agentury Milana Hniličky. Delegace předsedy vlády
zahájila návštěvu Litvínova na zimním stadionu Ivana
Hlinky.

lečnosti Unipetrol RPA. Dar ve vý-

Po setkání se zástupci hoke-

ru máme obrovský potenciál. S paní

ši 205 tisíc korun škola použije na

jového klubu se vládní delega-

ministryní Dostálovou jsme probrali

nákup, instalaci, servis a dopravu

ce věnovala programu s vede-

nový design vládního programu RE-

jedné dobíjecí stanice ChargeBox.

ním města Litvínov. Hlavním té-

START i to, co od následujícího pro-

Unipetrol RPA podporuje Scho-

matem byla státní podpora pro-

gramovacího období lze očekávat

lu Humanitas od jejího samého

jektů, určených k dalšímu roz-

a na co bychom se měli zaměřit,“

vzniku. Loni při slavnostním pře-

voji města. Ve městě bylo do-

shrnula po velmi náročném dni

dávání unikátní dotykové elek-

sud z Integrovaného regionální-

Kamila Bláhová, starostka města.

tronické nástěnky AMOS v hod-

ho operačního systému podpo-

Dalším bodem programu by-

notě 250 tisíc korun povýšil zá-

řeno 18 projektů v celkové výši

la prohlídka janovského sídliš-

stupce Unipetrolu Tomáš Herink

358 milionů korun. „Jsem ráda,

tě. Po ní premiér neskrýval své

spolupráci společnosti se ško-

že se premiér i ostatní vládní činite-

rozčarování, že byť byl na síd-

lou na partnerství. Nadace Uni-

lé vydali do terénu osobně a že jsme

lišti již potřetí, nevidí žádný po-

petrolu tehdy poskytla škole dal-

s vedením města měli možnost dis-

sun. „Jsem značně nervózní z toho,

ších 400 tisíc korun na zvelebe-

kutovat o tak zásadních věcech, ja-

že máme patnáct bodů boje proti

ní společných prostor školy, ať už

ko je rozvoj našeho města. Všich-

chudobě. Bohužel to není centrálně

šlo o vstupní vestibul či odpočin-

ni jsme se shodli na tom, že pokud

uchopeno, dotýká se to pěti minis-

kovou zónu, kterou zdobí motivy

máme zlepšovat kvalitu života ve

trů, což je chyba,“ řekl mimo jiné.

litvínovského hokeje.

městě, investice do infrastruktury a

Zdůraznil také nutnost vytvořit

občanské vybavenosti jsou nezbyt-

detailní legislativu. Hovořilo se

né. Pan premiér ocenil množství in-

také o problematice vzdělávání

vestic, které se nám podařilo za po-

dětí ve vyloučené lokalitě. V té-

sledních pět let zrealizovat. Motivo-

to souvislosti se vyjádřila minis-

Cesty, jak oslovit osamělé se-

val nás k tomu, abychom neusnu-

tryně Klára Dostálová. „Musíme

niory a zvláště ty, kteří jsou ně-

li na vavřínech a pracovali ještě vý-

být radikálnější. Kdo nebude posílat

jakým způsobem týraní, hledají

raznějším tempem, neboť sám se

děti do školy, musí přijít o část dá-

Posledním tématem bylo škol-

a ochrana učitelů či administra-

v Litvínově. Radnice se proto vlo-

přesvědčil podle našeho zásobníku

vek. Nějak je musíme dohnat k od-

ství. Financování škol, nedo-

tivním zatížení ředitelů jednotli-

ni obrátila na předsedy klubů dů-

projektu investic, že v tomto smě-

povědnosti,“ zdůraznila.

statek učitelů, agresivita žáků

vých škol.

Osamělí senioři
potřebují radu

chodců, abych je požádala o spolupráci. Zároveň pro ně uspořádala návštěvu organizací, které
poskytují sociální služby, včetně
sociálního poradenství v Litvínově. Jde například o Občanskou poradnu Diakonie ČCE na poliklinice, Sociální poradnu Komunitního
centra OCH Most v Janově, Domov
sociálních služeb v Janově. Pod-

Na Klínech hledají nový zdroj vody
Dostatek pitné vody. Problém, který musejí řešit na
mnoha místech již nyní a nejde určitě jen o lokality, které jsou deficitem srážek vyhlášené. Potýkají se s ním
například také na Klínech. O současné situaci jsme hovořili se Zděnkou Němečkovou, starostkou obce.

statné je, že služby a poradenství
mohou senioři využít zcela bezplatně a dokonce i anonymně.

Hasičský bál bez hasičů

Vodu

bereme

z

prameniště,

A financování?

teckému kraji, který nás v hledání dalšího zdroje pitné vody
podporuje.

Museli jste se uchýlit i k nějakým plošným zákazům,
upozorněním na nutnost
šetřit vodou?

Kolik vody Klíny ročně
potřebují?

kontraproduktivní. Ve chvíli, kdy

Stačí nám odebrat 8 tisíc ku-

jsme nepříznivý stav ohlásili,

Ono se to ukázalo tak trochu

bíků ročně. Povolený roční limit

spotřeba vody naopak stoupla. Li-

máme

je 13 tisíc kubíků. Zdánlivě jsme

dé si prostě dělali zásoby. Anebo

malé vydatnosti srážek, což bývá

v rozpočtu vyčleněno 500 tisíc

tedy v pohodě, ale během dlou-

ještě „lépe“, prolévali preventivně

většinou v letních měsících, kdy

korun. Hledat ještě další zdro-

hotrvajícího

prostě

zahrady. S trochou nadsázky lze

které je nad vodojemem. V době

Na

vrtanou

studnu

sucha

se

je u nás v Klínech hodně turistů

je vody není vůbec levné, zvláš-

vody nedostává. Už jsme museli

říci, že by vůbec nebylo na škodu,

Tradiční hasičský bál připra-

a rekreantů, voda pro všechny

tě pro malou obec s nízkým

zvládnout i úsporný režim, kdy

kdyby se děti ve škole učily, jak

vují na Klínech, a to i přesto, že

nestačí. Proto řešíme nový zdroj,

rozpočtem. Původně jsme mě-

se po dni střídaly dvě větve vo-

zacházet s vodou. Pokud mám

v obci už dávno hasičský sbor ne-

který by zásobování vodou posílil.

li v plánu kromě hledání dalšího

dojemu a lidé měli vodu obden.

svou vodu ve studni u rodinného

mají. Konat se bude na Emeránu

Mělo by jít o vrtanou studni. Za-

zdroje vody také rekonstruk-

Naštěstí hotel i chata Emeran

domu a vidím, jak se v ní snižuje

21. března 2020, hrát bude sku-

tím je hotova jedna část, takzvaný

ci vodojemu, ale to bychom ani

mají vlastní zdroje vody. V do-

hladina vody, tak s ní šetřím a za-

pina Flashdance a ti, kteří mají

průzkumný vrt. Hydrogeologové

s dotací nezvládli. Takže jsme

bě nedostatku pitné vody v obci

pojím do toho všechny členy do-

chuť si zatancovat v horách, ma-

nyní musejí posoudit, jestli by vo-

museli zůstat jen u hledání dal-

omezujeme podnikatelské ak-

mácnosti. U veřejného vodovodu

jí nejvyšší čas. O lístky v omeze-

da byla dostatečně kvalitní a jestli

ší možnosti posílit současný

tivity penzionů a chat. V jejich

je to jiné. Dokud nám voda teče

ném množství je jako vždy velký

by vrtaná studně měla potřebnou

zdroj u přípravy projektové do-

zájmu je pro tento případ zajis-

z kohoutku, tak si prostě nepři-

zájem.

bilanci vody.

kumentace. Velký dík patří Ús-

tit si svůj zdroj pitné vody.

pustíme, jak moc s ní plýtváme.
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Lom Vršany vydal šest tisíc
let staré tajemství
Dva kostrové hroby, staré zhruba šest tisíc let, objevili archeologové v předpolí lomu Vršany, kde se
Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy připravuje na pokračování těžby. V hrobech leželi pravděpodobně muž a žena lidu kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné.

více artefaktů bylo nalezeno v hrobě bohatého obchodníka z období 800 let před Kristem.
Nedaleko hrobů, které
byly odkryty nyní, jsou
také pozůstatky osídlení na břehu rybníka

„V těchto místech jsme odkry-

tu se jedná o poměrně význam-

nebo bažiny, které tu

li čtyři hroby, přičemž ve dvou jsme

ný a zajímavý nález. Jsou to nej-

byly před dávnými vě-

nalezli kosterní pozůstatky, v jed-

starší kosterní pozůstatky, které

ky. Díky nálezům mo-

nom pouze předměty a čtvrtý byl

byly na Mostecku při archeolo-

hou archeologové ma-

prázdný. Odkryli jsme také tři síd-

gických průzkumech před zahá-

povat postup osídlení

lištní objekty. Nález datujeme do

jením těžby nalezeny. Právě díky

na Mostecku.

pozdní

uvedl

těžbě se archeologické průzku-

k nálezu Martin Volf, archeolog

my na Mostecku provádí inten-

cheologickým

z Ústavu archeologické památ-

zivněji a častěji než jinde.

spolupracuje

doby

kamenné,“

kové péče severozápadních Čech.

Dávné

pohřebiště

objeve-

„Vršanská uhelná s ar-

2012.

Vlastní

ústavem
od

roku

terénní

Kosterní pozůstatky i předmě-

né při přípravě území před dal-

práce začaly o dva roky

ty byly z hrobů co nejšetrněji vy-

ší těžbou je již několikátým nále-

později a pokračovaly až

zvednuty a předány k dalšímu

zem archeologického týmu, kte-

do konce loňského roku.

zkoumání.

archeologo-

rý pro Vršanskou uhelnou pra-

Pro těžební společnost je

vé podle polohy kostí v hrobech

cuje od roku 2014. V uplynulých

záchranný

předběžně určili, že se jedná

letech

pozůstat-

ký výzkum jednou z pod-

o ženu a muže. Žena měla v hro-

ky pravěkého osídlení především

mínek k povolení hornic-

bě také hliněné nádoby a ozdo-

z doby železné. Typickým zá-

ké činnosti,“ uvedl Da-

by z lastur. Muž měl při sobě

stupcem takového osídlení jsou

vid Lancinger, vedoucí

náramek ze zvířecích zubů a ka-

takzvané polozemnice, částečně

útvaru báňských čin-

menný nástroj. V prostoru lo-

zahloubené objekty, které obýva-

ností, geologie a rekul-

mu Vršany a šachet kolem Mos-

li Keltové případně Germáni. Nej-

tivací Vršanské uhelné.

Zatím

zde

odhalil

Na Litvínovsku se učí nejen
žáci, ale i ředitelé škol
Na sklonku loňského roku se na Lesné v Krušných horách uskutečnilo společné zasedání ředitelů základních škol na Litvínovsku. Jeho cílem bylo posílit vzájemné vazby, sdílet zkušenosti a také se naučit, jak
předcházet stresu a tlaku, který s výkonem vedoucí
funkce souvisí.

archeologic-

Chtějí znát názor občanů
Novovesská radnice chce znát názory tamních obyvatel na budoucnost obce. Proto je oslovila s výzvou,
aby se zapojili do právě zpracovávaného „Programu
rozvoje obce do roku 2024“. A bude ráda za každý nápad nebo doporučení, jak si lidé představují další život v Nové Vsi v Horách.

ních hodin, kam je možné je také
odevzdat osobně nebo vhodit do
schránky. Dál v cukrárně Cafébar,
klubu Sokola a v muzeu. V těchto případech podle otevírací doby
jednotlivých míst.
Navíc byl jeden formulář doručen do každé domácnosti nebo jej

jedná-

richová. „Velmi se vydařilo a určitě

„Obec se zákonitě zabývá mož-

jsme připravili dotazník, který tomu

zájemci mohou najít na webových

ní, které trvalo dva dny, se ve-

ho do budoucna zopakujeme,“ do-

nostmi dalšího rozvoje a příležitost-

může napomoci a jehož prostřednic-

stránkách a sami si ho vytisknout.

doucí

na

dala. Její slova potvrdila i vedoucí

mi, jak život v ní zatraktivnit. Jak pro

tvím se každý může vyjádřit,“ sdělil

Obdobnou anketu uspořádalo vlo-

lepší komunikaci, na to, jak se vy-

Odboru sociálních věcí a školství

místní, tak i pro případné nové oby-

David Kádner, starosta obce.

ni na podzim město Meziboří. Vý-

pořádat se stresem nebo jak rea-

z Městského úřadu v Litvínově

vatele. Proto také ‚Program‘ vznikl.

Formuláře dotazníku jsou do-

stupy budou veřejné poté, co bude

govat na naléhavé situace s rodi-

Veronika Knoblochová. „Společ-

Chceme ale, aby další strategie od-

stupné hned na čtyřech místech.

uzavřeno jejich hodnocení a pro-

či a dětmi. „Součástí jednání byly i

ně jsme dospěli k názoru, že podob-

rážela také představy občanů. Proto

Na obecním úřadě během úřed-

jednávání.

nástroje pro podporu ředitelů v ma-

né výjezdní akce budeme realizovat i

nažerské oblasti,“ sdělila Kami-

nadále, protože vytvářejí neformální

la Fridrichová, ředitelka MAS Na-

atmosféru, boří bariéry a usnadňu-

děje o.p.s. a manažerka projektu

jí spolupráci škol směrem ke zvýšení

„Místní akční plán rozvoje vzdě-

kvality vzdělávání. Chtěla bych pro-

lávání II pro ORP Litvínov,“ kte-

to poděkovat nejen všem ředitelům,

rý akci finančně podpořil.Školení,

lektorkám, ale i projektovým pra-

které bylo vedeno pod taktovkou

covníkům Místního akčního plánu

zkušených lektorek, se zúčastni-

pro ORP Litvínov, kteří akci finanč-

li i ředitelé mateřských škol. „Ab-

ně a organizačně podpořili.“

Během

prosincového

pracovníci

zaměřili

solvovali odborné školení, které je

Více informací o projektu je

posílilo v oblasti motivace a sociálně

k dispozici na webových strán-

emoční gramotnosti,“ sdělila Frid-

kách projektu www.masnadeje.cz

Hledá se průvodce pro
Mikulášskou štolu
Před téměř dvěma lety byla znovu otevřena Mikulášská štola v Hoře sv. Kateřiny pro veřejnost. Na trase
dlouhé 240 metrů lze spatřit zaplavené podzemí, ale
i osmdesát metrů vysoký komín, kterým se kdysi vytěžená hornina dostávala na povrch.

Ve středověku byla Mikulášská štola štolou na stříbro a měď.
Nad úroveň této štoly jsou uvnitř
tři patra chodeb, pod úroveň jsou
chodby do hloubky 157 m. V minulosti zajišťovalo odvodňování velké

Je největší a nejznámější štolou

tek, starosta obce, který jako ja-

vodní kolo uvnitř této štoly, kte-

v oblasti české části Krušnoho-

ko báňský inženýr zatím v přípa-

ré bylo poháněné vodou z náhonu

ří a určitě by mohla být místem,

dě potřeby dokáže roli průvodce

hraniční říčky Svidnice u Nové Vsi

které by lákalo turisty k návště-

suplovat.

v Horách. Vyčerpaná voda pak po-

vě. Zatím se však hledá to nejdů-

O opětovné zpřístupnění štoly

háněla ještě pilu. Dnes jsou spodní

ležitější. Člověk, který by zájemce

a užívání důlního díla pro turis-

chodby bohužel zatopeny. Těžba

o historii důlního díla provázel.

tické účely se postaralo předchozí

rud prakticky skončila v 18. sto-

„Štola by mohla být přitažlivým

vedení obce ve spolupráci se stát-

letí. V roce 1936 zde bylo otevřeno

cílem, ale zatím ji moc nepropaguje-

ním podnikem Diamo, jemuž důl

hornické muzeum. Od roku 1939

me, protože nejsme schopni nabíd-

patří. Bylo opraveno dřevěné vy-

do roku 1945 sloužila štola jako

nout zájemcům o její návštěvu do-

ztužení stěn, takzvané výdřevy,

protiletecký kryt pro obyvatelstvo

statečný servis. Děláme všechno pro-

a pochozí lávka. Navíc byla celá

z okolí. V dubnu 1945 zde měly být

to, abychom situaci vyřešili do konce

část turistické trasy až k velkému

ukryty archiválie a hodnotné věci

března,“ řekl k tomu Jindřich Ze-

dómu nasvícena.

z německé Třetí říše.
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Starostové a starostky
přilepšují obecním rozpočtům
O žádném rozpočtu, včetně rodinného, se nikdy nedá říci, že jsou v něm peníze na
všechno. A tak se hledají možnosti, jak mu trochu pomoci. Jednou z cest, jak mu
přilepšit, jsou dotace, případně spolupráce s regionálními firmami.

pořena, tak nám ta práce určitě

nálními firmami. Při městských

stojí za to.

akcích bývají častým partnerem

2

Dotace ministerstev v uply-

místní Krušnohorské uzeniny J+J

nulých třech letech byly využity

Radoš s.r.o. Medové dárky pro

například na demolice objektů

děti z mateřských škol věnoval

č.p. 107a č.p. 98, zateplení objek-

Spolek Krušnohorských Včelařů.

tu obecního úřadu, výměna oken

Významným

a zateplení Penzionu pro seni-

je i zálužská chemička Unipetrol,

ory ve výši, vše v řádech miliónů

která kupříkladu loni finančně

Ústeckého kraje“, v níž lze získat

korun. Ústecký kraj nám vloni

podpořila lomskou premiéru Me-

Obec Klíny je obydlená ma-

podle umístění různě vysoké fi-

pomohl s komunikacemi, kon-

moriálu J. H. Bankse a například

lým počtem obyvatel, což znamená

nanční odměny. Pravidelně získá-

krétně opravami i výstavbou no-

letos v rámci projektu PC bazar vě-

využili dotaci od Ministerstva

příliš malý rozpočet pro velké in-

váme finanční dary od společnosti

vého chodníku v ulici Sokolovská

nuje pět počítačů pro nové lomské

zemědělství a z Fondu vodního

vestice. Ve skutečnosti ale nejsme

Unipetrol, NET4GAS, W.H.R. Petrol

či nákupem malotraktoru. Na rok

infocentrum.

hospodářství Ústeckého kraje na

tak malá obec. V současnosti má-

a Utah,

výstavbu nové splaškové kana-

me na území obce téměř 250 chat

2 Z obdržených částek se nám již

2020 máme schválenu dotaci Mi-

lizace a ČOV. Bez těchto dotací,

a rekreačních objektů. Největším

podařilo vybudovat například část

které pokryly zhruba dvě třetiny

partnerem obce je společnost Alte-

veřejného osvětlení a nový povrch

nákladů, bychom novou kanali-

nerg, která každoročně podporuje

na místní komunikaci, kamero-

zaci neměli. V loňském roce se

rozvoj obce. V roce 2018 nás pod-

vý systém v obci, zrekonstruovat

nám pak podařilo získat milion

pořil Ústecký kraj s dotací 308 tisíc

knihovnu, vybavit obec kontejne-

korun z Nadace ČEZ na výstavbu

korun na obnovu místní komuni-

nového tenisového hřiště. Naše

kace, v loňském roce podpořil náš

obec leží na okraji zájmového

1. Jakých dotačních titulů nejvíce využíváte (využili jste), s jakými regionálními firmami systematicky spolupracujete?
2. Jaké akce se podařilo v uplynulých letech díky tomu realizovat?
Jaroslav Sikora, Mariánské
Radčice

1

V nedávné minulosti jsme

Zdeňka Němečková, Klíny

1

donátorem

města

2 V městě Lom po několikaleté

nisterstva průmyslu a obchodu na

postupné

rekonstrukci veřejného osvětlení.

ru v roce 2019 došlo na fasádu

rekonstrukci

interié-

a střechu kostela Nejsvětějšího

David Kádner, Nová Ves
v Horách

1

Srdce Páně. Na opravu venkovního opláštění město získalo dotaci

Snažíme se využívat dotační

z Fondu Ústeckého kraje ve výši

ry na BIO odpad a další. V budově

tituly i spolupracovat s místními

250 tisíc korun. Další částku po-

bývalé školy jsme zrekonstruovali

živnostníky na podpoře zejména

skytlo Ministerstvo kultury. Z pro-

komunitní život v obci MAS   Na-

prostory na kulturní sál a volno-

kulturních

gramu Podpora obnovy kulturních

území Severočeských dolů, tato

děje, o.p.s. a Ústecký kraj. Ústecký

časové centrum a postupně do-

rovateli naší obce z větších firem

památek

společnost je tak naším nejvý-

kraj je nám velkou oporou, protože

chází k opravě pláště fasády celé

jsou majitelé větrných elektráren

s rozšířenou působností na ob-

znamnějším partnerem. Zatím

nám pomáhá bojovat s nedostat-

budovy, která bude letos dokon-

na našem katastru: firma Větrné

novu nemovité kulturní památky

spolupráce probíhá na základě

kem pitné vody, který nás sužuje.

čena. Z dotací jsme dále v minu-

elektrárny Strážný Vrch

a firma

Lom získal 150 tisíc korun. Zbytek

smlouvy o dlouhodobé spolu-

V loňském roce přispěl částkou

lém roce vyměnili v obci zastaralé

Altenerg. Ale jsme rádi za podpo-

nákladů na opravu se dofinanco-

práci, ale pomalu by nám mělo

140 tisíc korun na projektovou

veřejné osvětlení. Průběžně vyu-

ru i od ostatních menších firem

val z rozpočtu města. Díky dotaci

začít období, kdy nám budou Se-

dokumentaci na hledání nových

žíváme sponzorské dary také na

a živnostníků. Každoročně se při-

od Krajského úřadu Ústeckého

veročeské doly odvádět zákonné

zdrojů vody. Velkou budoucnost

podporu pravidelných kulturních

hlašujeme do soutěže Vesnice ro-

kraje mají členové Jednotky sboru

kompenzace za vytěžené uhlí na

vkládáme do jednání obce Klíny se

a sportovních akcí.

ku, kde chceme ukázat, že i u nás

dobrovolných hasičů Lom od října

katastru bývalých Libkovic.

společností UNIPETROL RPA, kde

mají lidé odpovídající možnosti ke

nové asistenční vozidlo.

2

Získávání dotací a veškerá

očekáváme podporu při rozvoji

agenda, která je s nimi spoje-

obce a pomoc při řešení problémů,

ná, je pro

malé obce poměrně

například s nedostatkem vody.

náročnou

záležitostí.

Přes-

2

Místní komunikaci, podpora

Roman Dub, Louka u Litvínova

1

akcí.Stálými

podpo-

prostřednictvím

obcí

kulturnímu a sportovnímu vyžití.
A také, že se naše obec rozvíjí a je

Kamila Bláhová, Litvínov

1

každý

konkurenčně srovnatelná s jinými

rok o dotace z různých dotačních

obcemi nejen v Ústeckém kraji.

aktivní v hledání nejrůznějších

Pravidelně

žádáme

Město Litvínov se snaží být

to se nám podařilo dokončit

pořádání Hasičského bálu, dokon-

titulů, a

podle plánovaných

V roce 2011 jsme se stali vítězi sou-

dotačních titulů, které může vyu-

a ufinancovat náročnou výstav-

čení zastávky, upravení hasičské

akcí schválených v rozpočtu obce.

těže Vesnice roku v Ústeckém kra-

žít pro rozvoj města ve všech po-

bu splaškové kanalizace tak, že

nádrže, která slouží i ke koupání

Nejčastěji je to Ministerstvo míst-

ji. V roce 2016 jsme v této soutěži

dobách. Loni jsme byli například

naše obec není nikde zadlužená.

občanů.

ního rozvoje, životního prostředí

získali Oranžovou stuhu za spolu-

úspěšní v programech Integro-

a také Ústecký kraj. Další dotační

práci obce a zemědělského subjek-

vaný operační program, 57. vý-

Z finančních darů od společnosti

Jiří Mooz, Brandov

to

programy zvažujeme. Všechny fir-

tu. Za tato ocenění jsme obdrželi

zva - od Ministerstva pro místní

dotací

my, které se na pracech podílely,

nemalé finanční částky, které jsme

rozvoj či v Operačním programu

ně obecních domů, u některých

získaných z jednotlivých titulů

vzešly z výběrových řízení. Naše

si mohli vybrat prostřednictvím

životního prostředí, 70. výzva od

jsme změnili způsob vytápění

„Regionálního rozvoje a Fondu

obec se snaží čerpat dotace z vět-

dotačních titulů z Ministerstva

Ministerstva životního prostředí.
Systematicky spolupracujeme se

Severočeské doly a.s. jsme dokázali vyměnit střechy na větši-

1

Nejvíce

využíváme

a dále také financujeme kulturní

Ústeckého kraje“, které jsou pro

šiny národních programů. Přípra-

pro místní rozvoj. Dále jsme vy-

akce, které v průběhu let získá-

zpracování žádostí méně náročné.

va podkladů pro dotační tituly je

užili Společný fond malých pro-

všemi nejvýznamnějšími firmami

vají stále větší popularitu i mezi

Již několik let se pravidelně zú-

mnohdy náročná, ale v případě, že

jektů z Euroregionu Krušnohoří

na Mostecku. Ať už je to Unipetrol

přespolními.

častňujeme soutěže „Vesnice roku

byla naše žádost vybrána a pod-

a program přeshraniční spolupráce

RPA, Severočeské doly či United

mezi Českou republikou a Saskem

Energy.

2014 –2020 (Hasiči bez hranic).

2

Díky dotaci z Ministerstva životního prostředí se v Louce u Litvínova
povedlo vyměnit a zateplit objekt
Penzionu pro seniory. Ministerstvo
přidalo 40 procent z výdajů, bezmála jeden milión korun.

Podařilo se zvládnout napří-

2

Když zůstaneme u zmíně-

ných dotačních titulů, nedávno se

klad rekonstrukci sokolovny jako

v areálu MŠ Pod Lesem slavnost-

zázemí nejen pro TJ Sokol Nová

ně otevíralo centrum Lesánek. Ze

Ves v Horách a obyvatel obce. Dá-

stejné dotační výzvy se připravil

le jsme opravili asfaltový povrch

i projekt zahrnující rekonstruk-

místní

nakoupili

ci a stavební úpravy stávajících

hasičskou techniku, podpořili kul-

prostor objektu školní družiny ja-

turní akce. Rádi bychom využívali

novské základní školy. Zajistila se

dotační peníze podstatně více,

bezbariérovost budovy školní dru-

pokud by programy byly vypsané

žiny a vybavení družiny s důrazem

tak, aby více vyhovovaly potřebám

na zvýšení kvality vzdělávání ve

obcí a byly méně administrativně

vazbě na budoucí uplatnění na trhu

náročné. V tuto chvíli většinou vy-

práce v klíčových kompetencích –

užíváme jednu dotaci za rok a až se

práce s digitálními technologiemi,

vše uzavře, tak řešíme další mož-

přírodní vědy, technické a řeme-

nosti. Pro malé obce je více větších

slné obory. Polytechnické učebny

akcí najednou velkým rizikem,

se díky daru od United Energy do-

které je navíc nesmírně adminis-

čkala i Základní škola s rozšířenou

trativně zatěžuje.

výukou jazyků v Podkrušnohorské

komunikace,

ulici. Unipetrol

Kateřina Schwarzová, Lom

1

RPA

podpořila

nejen Scholu Humanitas, ale i Zá-

Město Lom se snaží spolu-

kladní školu Hamr. Podpořených

pracovat s nejrůznějšími regio-

projektů je samozřejmě ještě více.
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V Brandově se v lednu konal nebývale navštívený
„Maškarní karneval pro děti“. Fantazie dostala velký prostor a příležitosti vyrobit si originální masku
využili i dospělí. V průběhu odpoledne bavil svým
kouzelnickým programem HOPSÍK. A které masky
byly „nej“? Kovboj, pavouk a vodníci, kteří si odnesli i se všemi ostatními v maskách odměny.

knihovny Meziboří. Otevřena je všem zájemcům, kteří se chtějí nau-

Centrum Lesánek povede
děti k technice

čit základům práce s počítači. A hlásí se především senioři. Výhodou

Oficiálního otevření centra Le-

kurzu je individuální přístup ke každému. Výuka je zdarma, stačí se
přihlásit přímo v knihovně. Poradna je pravidelně každé první pondělí

Počítačová poradna
v městské knihovně Meziboří
Počítačovou poradnu mají od loňského roku v učebně Městské

vnitř, tak aby měla stavba nižší

zaplatilo částku 7 403 138,15 Kč.

sánek se ve čtvrtek 16. ledna do-

energetickou

její

Na dalším financování se kromě

čkaly litvínovské děti. Jde o per-

provoz byl šetrnější k životnímu

města Litvínov podílel ještě roz-

v měsíci. Bližší informace o nových kurzech je možné získat na tel. čísle

fektně vybavené centrum, které

prostředí. Tato náročná moder-

počet ČR a v rámci dotačních ti-

476 748 110 nebo v Městské knihovně Meziboří.

vzniklo

bývalých

nizace a vybavení centra Lesánek

tulů dále Ministerstvo pro místní

jeslí. Přízemní stavba prošla sta-

stála více než 16 milionů korun.

rozvoj a Ministerstvo životního

vebními úpravami zvnějšku i ze-

Ze svých zdrojů město Litvínov

prostředí.

rekonstrukcí

náročnost

a
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Krušnohorské noviny oslaví
140 let od svého založení
Sdružení obcí v regionu Krušných hor navázalo spolupráci s redakcí Krušnohorských novin. Současný redakční tým Krušnohorských novin pokračuje v tradici, která započala před 140 lety a přerušena byla v roce 1943. Nové Krušnohorské noviny vyšly po 72 letech
poprvé opět v roce 2015.
15. května 2015 byl obnoven vlastivědný časopis Krušnohorské noviny.
Historická série Krušnohorských novin (Erzgebirgs-Zeitung) z let 1880

Na vysvětlenou…
Jak jste si asi povšimli, z Krušnovin se stal Magazín krušnohorských měst a vesnic. Důvod je jediný. V posledních dvou letech vedle sebe existovala dvě periodika se zaměnitelným názvem, ale zcela jiným posláním a
odlišnou čtenářskou skupinou. Což svým způsobem komplikovalo existenci oběma. Proto došlo k dohodě,
Krušnohorské noviny s více než stoletou tradicí zůstávají Krušnohorskými novinami a Krušnoviny mají nový
název. A co je důležitější, oba tituly spolu chtějí spolupracovat. Takže: v Magazínu se budou objevovat zajímavosti, které objevila redakce Krušnohorských novin, a naopak.

– 1943 je pečlivě opatrována v regionálních archivech a muzeích. Dodnes
patří k cenným zdrojům informací o Krušnohoří – regionu, který se právě před půl rokem objevil na seznamu UNESCO.
Vůbec první číslo vlastivědného titulu vyšlo dne 15. května 1880 s
podtitulem „Orgán turistických spolků českého Krušnohoří a Českého
středohoří“. Turistické Krušnohorské spolky (Erzgebirgsverein) vznikaly v Čechách od roku 1879. Prvními byly Jirkov, Horní Litvínov, Kovářská
(později s Vejprty a Měděncem), Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice a Chomutov. Krušnohorské noviny tyto spolky napříč Krušnohořím spojovaly.
Prvním šéfredaktorem časopisu byl Dr. Ambros Mayr, profesor chomutovského gymnázia, vynikající filolog a literární historik. Ten dal časopisu znamenitý koncept. V jednom z úvodníků říká mimo jiné: „Šlechetné jsou účely, kterým jsou listy určeny, jelikož se zasvěcují nejsvětějšímu ze
všech citů - lásce k rodné zemi a k domovu, jejichž krása a pověst by se měla šířit, abychom nekráčeli naší domovinou jako cizinci“.
Když byl Dr. Mayr po jednoročním vedení časopisu povolán na gymnázium do Bolzána, převzal redakci August Weymann (předseda Krušnohorského spolku Most–Litvínov). V roce 1887 pak přešla redakce na Horský spolek v Teplicích. Pod vedením významného teplického podnikatele
a průkopníka hasičstva Reginalda Czermacka byl vlastivědný časopis výrazně rozšířen a od března 1888 vycházel již měsíčně.
Noviny se postupně staly věrným reprezentantem Krušných hor a Českého středohoří. Zatímco některé jiné noviny a časopisy v době první
světové války zanikaly, Krušnohorské noviny těžkou dobu přestály.
Od 1. března 1925 přebírá redakci Krušnohorských novin Dr. Gustav
Müller, profesor Obchodní akademie v Teplicích-Šanově. Pod jeho rukama začaly Krušnohorské noviny vycházet opět dvanáctkrát ročně. Časopis však nepřežil vyčerpání způsobené druhou světovou válkou, a tak
v dubnu 1943 vyšel naposledy.
Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří si spolu se saským partnerem HGV Rechenberg-Bienenmühle předsevzal znovuoživit Krušnohorské noviny jako cenné historické dědictví a zachycovat tak
historické poklady regionu i významné události v Krušnohoří. A tak vyšly
obnovené „Krušnohorské noviny“ poprvé po 72 letech - 15. května 2015
v češtině, o tři roky později pak opět i v německém jazyce.
Kvalitně zpracovaná, nadčasová témata od fundovaných autorů, bohatě ilustrovaná zdařilými fotografiemi i původní grafikou, vycházejí na
kvalitním křídovém papíře. Součástí novin bývají nepravidelně i bonusová CD a DVD. Vyšel tak již například film o Moldavské dráze, o přesunutém kostele v Mostě či hudba podkrušnohorského hudebního souboru Collegium hortense, který loni v listopadu reprezentoval Českou republiku v Římě.
Krušnohorské noviny jsou k dostání u dobrých knihkupců nejen v regionu Krušnohoří, ale i v Praze a na řadě míst v Německu.
Zájemci o Krušnohorské noviny se mohou obrátit také přímo na redakci (Krušnohorské noviny, Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov; E-mail: info@krusnohorske-noviny.cz; Telefon: 736 290 378, 607
065 640). Nabídka jednotlivých ročníků platí do vyčerpání zásob.

V KRUŠNÝCH HORÁCH POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS SEVER

sever.rozhlas.cz
KrušnéHorySever-2020-našířku.indd 1

30.1.2020 6:42:34

Chcete se podílet na obsahu
Magazínu krušnohorských měst a obcí?
Víte o zajímavostech z historie vaší obce, případně osobnostech, které se tu narodily? Máte nějaké téma, týkající se současného života v obci? Fotografujete rádi? Pak se můžete
stát tím, kdo bude spoluvytvářet magazín.
Své náměty, tipy i fotografie můžete zasílat na
e-mail: li.nov@seznam.cz nebo telefonovat a posílat
na GSM: +420 602 230 795
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STÁLÉ EXPOZICE

ULRIKA VON LEVETZOW. ANDĚL VE TŘPYTU PAR.
JEDINEČNÁ GRANÁTOVÁ SADA ŠPERKŮ
Exponáty z pozůstalosti Ulriky von Levetzow patří
mosteckému muzeu od roku 1900.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTÌ

pøíspìvková organizace Ústeckého kraje

Československé armády 1360, Most

2

PROGRAM ÚNOR 2020
VÝSTAVY

MOST - ZÁNIK A ZROZENÍ
Vernisáž 20. 2. 2020 v 17 hodin v budově Oblastního
muzea a galerie v Mostě
Putovní výstava Národního památkového ústavu (Ústí
nad Labem) postihuje dopady rozhodnutí o demolici
(1964) historického Mostu v rovině architektonické
a urbanistické. Těžba na území města a její důsledky devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového,
přemístění tisíců lidí a zpřetrhání vazeb - přestavují
jedinečný společenský experiment.
Výstava potrvá do konce května.
JAN URANT: BEACH FOAM
Výstava potrvá do 22. 3. 2020 v galerijních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě
Beach Foam, plážová pěna, je název výstavy, která
představuje průřez tvorbou Jana Uranta posledních let.
JOSEF HONYS - MALÍŘ A BÁSNÍK (1919 - 1969)
Do 12. 4. 2020 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě
Součástí výstavy je samoobslužná výtvarná dílna.
BÍLÝ KANIBAL - AFRICKÁ ODYSEA FILMAŘE
A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA
Prodlouženo do 1. 3. 2020
Africká vesnička v muzeu ožívá příběhem Johna L.
Broma, zapomenutého českého filmaře, cestovatele
s českými kořeny. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné
vstupné 200 Kč.
MÝTUS ATOM - PO STOPÁCH URANU
Prodlouženo do 1. 3. 2020
Výstava o radioaktivitě, těžbě uranu a hledání úložišť.

ZE ŽIVOTA OBYVATEL KRUŠNOHOŘÍ
Zařízené světnice a dílny představují všední život
obyčejných lidí v Krušných horách, domácí práce i typická řemesla. Součástí expozice je unikátní mostecký
Schemberův betlém.
WORKSHOP

MALOVÁNÍ S PAVLEM LAKOMÝM
2. 2. 2020, od 10 do 17:30 hodin
Kurz malování suchým pastelem pro začátečníky
i pokročilé (od 10 let). Cena lekce 1.000 Kč, informace
774 196 158, e-mail: p.lakomec@email.cz.
AKCE K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM

JAN URANT: BEACH FOAM - KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA S AUTOREM VÝSTAVY
5. 2. 2020 v 17 hodin v galerijních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
VÝTVARNÁ DÍLNA K VÝSTAVĚ JOSEFA HONYSE MALÍŘE A BÁSNÍKA (1919 -1969)
8. 2. 2020 od 14 do 16 hodin
Nechte se inspirovat vystavenými díly a přijďte si
vyzkoušet techniky, které Josef Honys používal - koláž,
strojopis. Rezervace: brandova.b@omgm.cz.
,,PODVEČERY S UMĚNÍM“ PŘEDNÁŠKA

VÝSTAVNÍ AKTIVITY JIŘÍHO VALOCHA 1965 - 1972
26. 2. 2020 od 17 hodin
Přednáška představí českou výtvarnou scénu 60. let,
a seznámmí s činností Jiřího Valocha, brněnského
experimentálního básníka, teoretika a kurátora, který
se od poloviny 60. let soustředil na prezentaci vizuální
poezie a umění geometrie.
Přednášející: Helena Musilová (Museum Kampa)
EXPONÁT MĚSÍCE
HERBÁŘ ULRIKY VON LEVETZOW
Herbář, zároveň deník či památník pochází z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow (1804-1899). Jedná se
o 79 samostatných listů velikosti 11 x 19 cm, datovaných
mezi lety 1833-1899.

VĚDECKÁ ILUSTRACE A FOTOGRAFIE
V ENTOMOLOGII - Pavel Krásenský
Prodlouženo do 1. 3. 2020

Únor 2020
Neděle 2. 2.
od 15:00
Planetárium

HVĚZDNÉ POVÍDÁNÍ
PRO DĚTI

Neděle 2. 2.
od 16:30
Planetárium

MRAZIVÁ KRÁSA
ZIMNÍCH NOCÍ

Středa 5. 2.
od 10:00
Planetárium

HVĚZDNÉ POVÍDÁNÍ
PRO DĚTI

Středa 5. 2.
od 15:30
Planetárium

CO SVÍTÍ
V NOCI
NA OBLOZE

Promítání a povídání o hvězdách, které můžeme
vidět právě teď na obloze.
Pro dospělé a děti od 7 let.

Úterý 11. 2.
od 9:30
Kino Kosmos

PROMÍTÁNÍ
PRO DĚTI

Promítání pro rodiče s dětmi a mateřské školy.
Sněžná mela
Kosmos Maxi / 92 min. / vstupné 60 Kč.

Úterý 11. 2.
od 17:00
Kinosál MKM

HIMÁLAJ

Úterý 18. 2.
od 14:00
Kino Kosmos

PROMÍTÁNÍ
NEJEN
PRO SENIORY

Středa 19. 2.
od 15:30
Planetárium

CO SVÍTÍ
V NOCI
NA OBLOZE

Promítání a povídání o hvězdách, které můžeme
vidět právě teď na obloze.
Pro dospělé a děti od 7 let.

Úterý 25. 2.
od 17:00
Kinosál MKM

JE DNEŠNÍ
ČÍNA
VELMOCÍ?

Čína tradiční I
PhDr. Jaroslav Jančík se zamýšlí nad tradicí,
kulturou, zvyky i mentalitou obyvatel Číny.

Středa 26. 2.
od 15:30
Planetárium

CO SVÍTÍ
V NOCI
NA OBLOZE

Promítání a povídání o hvězdách, které můžeme
vidět právě teď na obloze.
Pro dospělé a děti od 7 let.

10. 2. - 9. 4.

MOST A MOSTECKO
V KALENDÁŘÍCH

Výstavka kalendářů
V oddělení naučné literatury (2. patro, v průběhu
otevírací doby knihovny).

Městská knihovna
Most

Promítání a povídání o hvězdné obloze.
Pro děti od 4 - 5 let.
Populárně naučný pořad o hvězdné obloze.
Pro dospělé a děti od 12 let.
Promítání a povídání o hvězdné obloze.
Pro děti od 4 - 5 let.

O Východním Himálaji - oblasti pěti osmitisícovek
a izolovaných, turisty neobjevených místech
přednáší Radka Tkáčiková.
Špindl 2
Komedie ČR.
Kosmos Maxi / 109 min. / vstupné 60 Kč.

více na
www.knihovnamost.cz
facebook.com/knihovnamost.cz

V průběhu akcí budou pořizovány náhodné fotografické a filmové záběry
na základě oprávněného zájmu Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o.,
pro tiskové či obdobné zpravodajství. Info o ochraně osobních údajů
a vašich právech jsou na www.muzeum-most.cz. Změna programu vyhrazena.

kontakt: program@knihovnamost.cz
476 768 839
731 550 588

www.muzeum-most.cz

Premiéra

Premiéra

Předpremiéra

GPS poloha Divadla rozmanitostí

Soubor QR KÓDŮ pro využití na reklamních materiálech Městského divadla v Mostě

Facebook Městského divadla v Mostě

Facebook Divadla rozmanitostí

Soubor QR KÓDŮ pro využití na reklamních materiálech Městského divadla v Mostě

GPS poloha Městského divadla v Mostě

FACEBOOK

GPS

GPS

Obsah kódu:

Obsah kódu:

Odkaz na Facebook profil Městského divadla v Mostě
www.facebook.com/pages/Městské-divadlo-v-Mostě/289807604369282

GPS poloha: 50.50141, 13.641565
Adresa: Divadelní 15, 434 01 Most, Česká republika

Pokyny k tisku:

F
FACEBOOK
ACEBOOK

Pokyny k tisku:

Doporučené rozměry: 25x25mm
Minimální rozměry: 15x15mm
Rámeček s nadpisem „FACEBOOK” není povinný, je doporučen pro případ použití více kódů
Minimální okraje (bez rámečku): 2mm

Doporučené rozměry: 25x25mm
Minimální rozměry: 15x15mm
Rámeček s nadpisem „GPS” není povinný, je doporučen pro případ použití více kódů na stránce
Minimální okraje (bez rámečku): 2mm
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