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krátce
Nové nádraží
Na konci ledna se v Litvínově
konečně otevřela nová nádražní budova, kterou rekonstruovala Správa železnic. Sloužit bude nejen cestujícím na železnici,
ale také novému autobusovému
dopravnímu terminálu, který je
již prakticky celý také dokončen.
Uvnitř nádražní budovy najdou
cestující čekárnu s výhledem,
nové sociální zázemí, společné poklady pro veškerou dopravu
a informační monitory s odjezdy
a příjezdy. Podle místostarosty
Litvínova Karla Rosenbauma byl
mělo zlepšování dopravní infrastruktury ve městě pokračovat.
V plánu je modernizace tramvajové tratě i přeložka železniční
trati do Mostu. Letos by se také
obyvatelé měli dočkat dokončení
nového mostu v ulici PKH.

Voda ve Schole
Humanitas
Litvínovská Schola Humanitas bude v letošním roce pořádat
tři akce na téma voda. Od března
do listopadu se bude konat projekt Vodní badatelské expedice.
Připravena je také tradiční fotografická soutěž s názvem Vzácná
voda. V říjnu se pak bude konat
Vodafilmfest 2022.

Hledají se hasiči
Dobrovolní hasiči z Meziboří hledají nové kolegy, kteří by se
zapojili do práce výjezdové jednotky. Zájemce čeká zajímavý odborný výcvik a vzdělávání a mohou si odnést zkušenosti
a vědomosti, které se hodí v běžném životě. Vítáni jsou muži i ženy starší 18 let s dobrou fyzičkou.
„Pro přijetí do výjezdové jednotky
SDH nejsou zapotřebí žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti,
jen chuť a čas se je naučit,“ říká velitel mezibořských dobrovolných
hasičů Václav Kraus.

Lomské silnice se opravují
Město Lom má letos v plánu opravu několika komunikací. Nový povrch dostanou ulice K.
H. Máchy, kde zároveň vzniknou
nové parkovací plochy, dále v Alšově ulici a Tyršově stezce. Opravovat se bude i ulice Na Lukách
a Libkovická.

Hasiči v novém
V Mostě-Velebudicích vyrostla nová požární stanice. Původní
byla v roce 1975 postavena jako
provizorní zázemí, přesto musela hasičům sloužit dodnes. Stavba
nové trvala jeden a půl roku. Kromě běžné činnost je stanice specializovaná také na olejové havárie a mimořádné události většího
rozsahu jako železniční nehody či
zřícení objektů.
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Obce Litvínovska
na pomoc Ukrajině
Svazek obcí v regionu Krušných hor se připojil k mohutné
vlně solidarity s Ukrajinou, která zaplavila celou Českou republiku. Ve spolupráci s Krušnohorskou poliklinikou v Litvínově a městem Litvínov byl v prostoru polikliniky zřízen
sklad humanitární pomoci. Sloužit bude především lidem
z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit svou zemi a budou ubytováni na Litvínovsku. V regionu se již shromažďuje rozsáhlá
nabídka možnosti ubytování pro válečné uprchlíky. Organizují ji jak obce, tak aktivní obyvatelé.
Sbírky humanitární pomoci
organizují jednotlivé obce v budovách svých radnic – není třeba proto jezdit s pomocí do Litvínova. Obce předají vybraný
materiál do polikliniky vlastními silami. Recepce polikliniky
pak přijímá dary ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v době od 8
do 10 a dále od 14 do 17 hodin do
recepce polikliniky.
Pokud máte možnost zajistit
uprchlíkům z Ukrajiny ubytování, obraťte se na starostu své
obce nebo na vedení Krušnohorské polikliniky, kteří zajistí
předání informací do míst, kde
jsou evidováni čekatelé na ubytování. Město Lom již oznámi-

lo, že je připraveno poskytnou
ubytování až čtyřiceti uprchlíkům. Most nabídl k ubytování svůj hotel Cascade, kde může
nalézt azyl až stovka lidí.
Pokud chcete přispět materiálně, řiďte se seznamem potřebných věcí, který je vždy aktuálně dostupný na stránkách
obcí nebo polikliniky. Poptávaný je zejména zdravotnický materiál a léky, powerbanky a mobilní telefony s kartami,
pro potřeby běženců pak lůžkoviny, ručníky a hygienické potřeby pro ženy a děti, kojenecké potřeby a další věci pro malé děti, případně trvanlivé potraviny.

Hlavní finanční sbírky
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
304452700/0300
SOS Ukrajina - Člověk v tísni
0093209320/0300
Charita pro Ukrajinu - Charita ČR
55660022/0800, vs 104
Pomoc Ukrajině! ADRA
4004040040/5500 vs 222
Český červený kříž
333999/2700 vs 1502

Lomský potok už zase zurčí městem
Po léta svázaný v podzemním potrubí se opět vrací na povrch Lomský potok. Rozsáhlou rekonstrukci jeho toku přes
náměstí Republiky vyvolal havarijní stav. Nově by mělo
město získat přirozenější vzhled a příjemné osvěžení.
Na havarijní stav podzemního vedení potoku ukázala před
třemi lety nehoda, při níž se na
jednom z přejezdů propadlo nákladní auto. „Překlady potoka byly jistě v minulosti dimenzované
pro menší zátěž a spíš pro pěší, než
těžká auta,“ vysvětluje si událost starostka města Lomu Kateřina Schwarzová. S Povodním
Ohře proto začalo město havarijní stav řešit a přitom byly odhaleny další závady a nutnost
kompletní rekonstrukce. Tehdy vznikl nápad koryto potoka
znovu otevřít a nechat ho volně plynou městem. „Když jsme
v městské radě přemýšleli nad rekonstrukcí, vzpomněli jsme si na
historické fotky města, kdy ještě
nebyl potok ukryt v podzemí. Povodí Ohře s tímto návrhem souhlasilo,“ vzpomíná starostka. „Preferujeme otevřená koryta, a to ze

dvou důvodů. Jednak je to přirozenější, voda prostě teče přirozeně na
povrchu. K vodě má přístup zvěř, ať
už jde o ptáky, hmyz nebo ve městech kočky či psi. Zároveň je to živý prvek ve městě, pohledově příjemný. Druhým důvodem je cena
– udržovat otevřené koryto je pro
nás výrazně jednodušší a levnější,“
vysvětluje tiskový mluvčí Povodí
Ohře Jan Svejkovský.
Současná rekonstrukce Lomského potoka navazuje na předchozí etapy, kdy se na povrch
vrátil tok v ulici ČSA. „Mnoho lidí nezná historické fotky, ale ví, jak
pěkně to vypadá v dolní části Lomu
pod viaduktem. Proto máme zatím
velmi pozitivní ohlasy. Určitě to zásadně změní vzhled centra Lomu,
přiblíží ho k původní historické podobě. Pomůže to i občerstvit ovzduší v letním období,“ domnívá se
Kateřina Schwarzová.

Potok po náměstí Republiky nově poteče v korytě, vystavěném z kamenů. Rekonstrukci v ceně téměř 18 milionů korun
hradí státní podnik Povodí Ohře.
Město Lom se připojí s investicí
do zábradlí, aby byl pohyb podél
potoka bezpečný, a také do úprav

zeleně. „Proběhnou také majetkoprávní vypořádání, týkající se pozemků tak, aby Povodí Ohře vlastnilo koryto a město okolní pozemky.
V současné době kvůli posunům koryta neodpovídá vše realitě,“ dodává Jan Svejskovský. Veškeré práce
by měly být dokončeny v červnu.
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Dotace do bezemisního vytápění
se Radčicím vyplatily
Hned první zima po vyhlášení dotací na bezemisní zdroje vytápění v rodinných domech
v Mariánských Radčicích přinesla pozitivní výsledky. „Z měření vyplývá, že množství polétavého prachu tuto zimu kleslo na třetinu,“ hodnotí starosta Jaroslav Sikora.
Dotační program Mariánské
Radčice spustily v polovině loňského roku. Na rok 2021 byly připraveny tři miliony korun. Dotace budou pokračovat až do roku
2025 a obec nabídne obyvatelům
celkem 23 milionů korun. Využívá tímto způsobem prostředky
od Severočeských dolů, a.s. Zájem byl od počátku podle starosty
velký. Ze stovky rodinných domů
se už o dotaci přihlásilo 42. „Jsme
schopni každý rok uspokojit kolem
dvaceti žadatelů, kterým přispíváme
až 250 tisíc korun. Pro letošek už jsou
peníze předschválené a rozpočet vy-

čerpaný, v tuto chvíli schvalujeme
dotace s realizací v roce 2023,“ říká starosta Mariánských Radčic.
Obyvatelé obce mohou získat
finance na bezemisní zdroje vytápění, především tepelná čerpadla
a fotovoltaické elektrárny. V tuto chvíli je hotova přibližně dvacítka rekonstrukcí vytápění. Už
to se dokázalo pozitivně projevit
na kvalitě ovzduší během letošní
zimy. „Bylo tu několik domů, které skutečně dokázaly zamořit celou
obec. Naštěstí byly mezi prvními žadateli. Měření, která pravidelně dostáváme, ukazují, že množství polé-

tavého prachu kleslo na třetinu hodnot z předchozích zim. Dřív se několikrát měsíčně stávalo, že hodnoty
překročily emisní limity, teď se k nim
ani neblíží,“ hodnotí pozitivní dopady Jaroslav Sikora. Předpoklad,
že nikoliv pouze uhelný lom, ale
hlavně lokální zdroje vytápění, jsou příčinou špatné kvality
ovzduší, se ukázal jako správný.
„Dlouhá léta tu panovalo přesvědčení, že šachta je hlavním důvodem,
proč se v obci práší. Bylo ale z měření
patrné, že největší znečištění polétavým prachem je právě v zimě, v topné sezóně, a že si za to tedy většinou

můžeme sami,“ podotýká starosta.
Právě to byl důvod, proč se radnice rozhodla investovat peníze od
důlní společnosti tímto směrem.
„Touto cestou umíme dostat peníze
přímo k lidem a zároveň z toho těží
celá obec, když se zlepší životní prostředí,“ uzavírá Jaroslav Sikora.
„Rozhodně je to jedno z nejlepších
rozhodnutí tohoto zastupitelstva. Je

známé, že lokální topeniště jsou největší problém, takže pokud se podaří všechny peníze vyčerpat a vyměnit
všechny neekologické zdroje, určitě se výsledky dostaví,“ říká Martin
Turek z Mariánských Radčic, který patřil k prvním, kdo dotace využil. Krbová kamna na dřevo nahradil za tepelné čerpadlo s klimatizační jednotkou.

Klíny chtějí posílat méně odpadu na skládky Nová Ves chce mateřskou školu
Obec Klíny stále hledá způsoby, jak snížit množství komunálního odpadu a tím i poplatky za jeho svoz a ukládání
na skládku. Některé se ukázaly jako slepá cesta a vedly ke
vzniku černých skládek, jiné naopak opravdu pomohly.
V roce 2018 zaplatily Klíny za likvidaci odpadu půl milionu korun – zatímco na poplatcích se vybralo jen 200 tisíc. „Tehdy jsme systém odpadových nádob zreorganizovali. Především jsme zrušili velkokapacitní kontejner, který bohužel spoustě
lidí sloužil jako odkladiště stavebního materiálu, nábytku a podobně. Pořídili jsme také víc nádob na
tříděný odpad, aby byly občanům
blíže. Některé kroky se ukázaly jako nevhodné a začaly vznikat černé
skládky, takže jsme postupně systém rozmístění nádob přizpůsobovali potřebám lidí,“ říká starostka Zděnka Němečková. A vyplatilo se – částka za svoz odpadu klesla na méně než polovinu.
Bohužel v posledních letech zároveň začaly stoupat ceny, takže

vloni už zase náklady stouply na
přibližně 300 tisíc korun ročně.
„Bohužel nám stouplo i množství
odpadů. Jenže nevím, nakolik jsou
tato čísla přesná, protože svozová
firma odpad neváží,“ posteskla si
starostka.
Nově se proto obec snaží co
nejvíc snížit množství netříděného komunálního odpadu. Zaměstnanec úřadu chodí kontrolovat, rovnat a dotřiďovat odpad. „Lidé sice třídí, ale ne všichni
dostatečně, takže občas najdeme
třeba ve směsném odpadu celou
tašku papíru. Nesešlapávají plastové láhve, nerozeberou kartonovou krabici, takže bychom pak sváželi vzduch. Kdy to vidím, řeším to
sama a hned,“ vysvětluje Zděnka
Němečková. Svým osobním příkladem už strhla i další obyva-

tele Klínů, kteří se občas ponoří do kontejneru napravit prohřešky svých sousedů. Kromě
toho zaměstnanec úřadu pravidelně dbá na pořádek u kontejnerových stání. „Když je jedno
stanoviště přeplněné, přesune pytle s odpadem tam, kde je ještě volná kapacita. Nechceme, aby to na
horách vypadalo jako ve městech,
kde je neustálý nepořádek.“
Kromě toho pořídila obec Klíny pro 25 rodin velkokapacitní kompostéry, částečně z dotace Ústeckého kraje, částečně
z vlastního rozpočtu. I to považuje starostka za jednu z cest,
jak snížit množství odpadu
ukládaného na skládku. Se zájmem teď sleduje plán litvínovské radnice na zprovoznění
vlastního svozu odpadu. „Konkurenci v tomto oboru bych určitě
přivítala, takže věřím, že nabídka
přijde. Bez konkurenčního prostředí se nic nezmění k lepšímu,“ dodává.

Obec Nová Ves v Horách chce v letošním roce řešit otázku
dvou nevyužitých budov přímo v centru. Vzniknout by v nich
měly nové byty a mateřská škola.
„V majetku obce máme dvě budovy, pro které jsme zatím neměli využití. Naproti obecnímu úřadu je neobývaný starší rodinný
dům a potom je tu bývalá škola,“
říká starosta obce David Kádner. V tuto chvíli Nová Ves jedná s možnými investory o výstavbě bytů a řeší projekt vybudování mateřské školy. „Zatím
předpokládáme, že z bývalé školy
by vznikly byty a z prázdné budovy
u parku, kterou jsme koupili, školka,“ vysvětluje.
Kapacita
mateřské
školy
v Hoře Svaté Kateřiny, kterou
navštěvují i novoveské děti, je
nedostatečná a přitom množství dětí v horách stále stoupá.
„Aktuálně máme na Nové Vsi kolem 70 až 80 dětí od čerstvě narozených do osmnácti let. I v loňském roce byl nárůst velký.“ Z ka-

pacitních důvodů tak mnozí rodiče vozí své děti do mateřských
škol jinde, především v Litvínově. „Tím do budoucna strádá i kateřinská škola, protože jakmile rodiče začnou své děti vozit do školek pod horami, obvykle je tam nechají později i ve škole,“ domnívá
se starosta.
Tento rok chce obecní úřad
připravit projekt a předložit zastupitelům varianty řešení. Týkat se to bude i provozu, tedy zda ji obec bude provozovat
vlastními silami nebo ve spolupráci se školou v Hoře Svaté
Kateřiny, kterou považuje starosta za velmi dobrou. Počítá i s anketou mezi rodiči, která
má zjistit jejich zájem o umístění dětí do místní školky. Podle
prvotních plánů by měla sloužit
dětem už od věku dvou let.

Mostečtí báňští záchranáři
připomínají hornickou historii regionu
Díky práci Hlavní báňské záchranné stanice Most si mohou
turisté v Krušných horách bez rizika prohlédnout stará důlní díla. Mostečtí báňští záchranáři je zabezpečili a přeměnili v zajímavé historické artefakty připomínající bohatou hornickou historii Krušných hor.
Průzkum, zajištění, sanace
a likvidace starých důlních děl
je již několik let běžnou součástí
práce báňských záchranářů. Ně-

kdy se jedná i o místa lidem nebezpečná. „Nejzávažnějším případem byla Pohradická štola, staré
důlní dílo z 19. století nedaleko obce Úpoř na Teplicku.
Ústí bylo otevřené
a volně přístupné.
Když jsme na místo přijeli, naměřili
jsme již na začátku
štoly extrémně vysoké hodnoty oxidu
uhličitého a minimální obsah kyslíku

v ovzduší. Některé činnosti na zajištění tohoto důlního díla jsme tak
prováděli v dýchacích přístrojích.
Předchozí den si na kraji štoly hrály místní děti. Pokud by došlo ke
stejnému výronu oxidu uhličitého,
s jakým jsme se setkali my, šlo by
jim o život,“ popsal situaci ředitel HBZS Most Radim Slabák. Po
pracích provedených mosteckými záchranáři je ale Pohradická
štola zajištěná, bezpečná a nikdo
už se do ní nedostane.
V oblasti Chomutovska, Mostecka, Teplicka a Ústecka je několik tisíc starých důlních děl,
a to jak po rudném dobývání, tak i po uhelných dolech. Ne
vždy končí zabezpečení důlního
díla úplnou likvidací, jako v pří-

padě nebezpečné
Pohradické štoly.
„Když je to s ohledem na bezpečnost možné, snažíme se některá díla
zabezpečit tak, aby
nám i v budoucnu
připomínala mnohasetletou historii hornictví v regionu. Vchod do štoly
opravíme a označíme informační tabulí,“ doplnil
Radim Slabák.
V Krušných horách v závěru
loňského roku přibyla tři taková
místa. Prvním je Geburt Christi, těžební jáma u Cínovce. „První zmínky o tomto důlním díle jsou

2x Foto: HBSZ Most

z roku 1841. Jámu jsme do hloubky
13 metrů opravili, kameny zpevnili stěny a zajistili ji mříží a zábradlím. Další dvě díla jsou Mikulášova a Hančlova štola pod Cínovcem
z druhé poloviny 18. století,“ uvedl
Radim Slabák.
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Energie v rozpočtech obcí
Účty za energie prudce rostou a zřejmě nebude v nejbližších měsících lépe. Zatímco v březnu 2021 se 1 MWh elektrické energie prodával na burzách za přibližně 50 EUR, o rok později je cena téměř trojnásobná. Cena zemního plynu se zvedla na velkoobchodních trzích
přibližně o 70 procent. Nafta je na čerpacích stanicích o deset korun dražší než před rokem. Éra levných energií z let 2016 až 2020 se podle odborníků už nevrátí.

ještě letos pokračovali ve snižování energetické náročnosti budov, v první řadě se chceme zaměřit na kulturní dům.

Ptáme se proto starostů ze Svazku obcí v regionu Krušných hor, zda už
pociťují zvyšování cen energií v rozpočtech a také zda chystají nějaká úsporná opatření, která by mohla cenu či spotřebu srazit? Nebo budou investovat do vlastních zdrojů energie?
proběhnout ještě letos. Vybudovali jsme ve městě malou distribuční soustavu, na níž jsou fotovoltaické panely napojené. Je to
pro nás výhodné, protože jsou na
ni napojeny objekty, které mají
různě velkou spotřebu v různých
časech, takže se v rámci této sítě vyrobená elektřina vždy plně
spotřebuje.

Kateřina Schwarzová,
starostka města Lomu
S budováním vlastních zdrojů nepočítáme, ale s úspornými opatřením jsme začali v loňském roce. Vlastními silami si
postupně rekonstruujeme veřejné osvětlení. Vypsali jsme na rekonstrukci veřejnou zakázkou,
ale nabídka zněla na obrovské
miliony korun, takže postupujeme takto po ulicích. Díky tomu dokážeme snížit spotřebu,
ale samozřejmě výsledek uvidíme až v dalších letech. Bohužel se nás dotkl krach Bohemia
Energy, museli jsme přejít k jinému dodavateli. Obávali jsme se
na konci roku, že nám nebudou
stačit finance v rozpočtu, ale nakonec to dopadlo docela dobře.
Zatím se tedy nárůst příliš neprojevuje, uvidíme, co přinesou
další měsíce.

Roman Dub, starosta obce
Louka u Litvínova

vou elektřinu vyšší. Upozorňujeme i všechny naše organizace
na nutnost navýšení rozpočtu
na rok 2023 a to u všech komodit (elektřina, teplo, voda, plyn).
Konečnou cenu budeme vědět až
po soutěži na burze, kterou letos
plánujeme uskutečnit.
Ke zdražení studené vody můžeme konstatovat, že jsme přistoupili ve vybraných budovách
města k realizaci osazení šetřičů studené vody do vodovodních
baterií, sprch a toalet a doufáme, že se to na celkovém objemu spotřeby vody projeví. Plyn
městský úřad odebírá pouze
v jedné budově, kde sídlí Jednotka sboru dobrovolných hasičů.
Roční spotřeba není extrémně
vysoká. Město také zvažuje další
projekty, kterými by se spotřeba všech komodit mohla snížit.

Zděnka Němečková,
starostka obce Klíny

Petr Červenka,
starosta města Meziboří
Ceny energií v současné době nepociťujeme, a to vzhledem
k tomu, že nyní hradíme pouze zálohy, jak v oblasti elektrické energie, tak v oblasti tepla
a užitkové vody. Připravovaný rozpočet na rok 2022 počítá
s nárůstem těchto cen o 20 %.
Neomezujeme žádná sportoviště či kulturní zařízení.
Rozpočet na rok 2022 počítá s investiční akcí Kompletní
modernizace veřejného osvětlení ve městě, zároveň se připravujeme na možnost umístění solárních panelů na budovy
města.

Jiří Mooz,
starosta obce Brandov

V roce 2021 obec provedla rozsáhlou rekonstrukci veřejného
osvětlení včetně kabeláže. Takže
zatím nemáme výstup z úspory
na energii - v důsledku zvýšení
cen energií se spotřebu dozvíme
až po zúčtování dalšího období.
Domníváme se, že obec provedla
rekonstrukci za pět minut dvanáct.

Vladimír Buřt,
starosta obce Horní Jiřetín

Kamila Bláhová,
starostka města Litvínov

Pociťujeme nárůst u elektřiny, plyn v Horním Jiřetíně není. Co proti tomu děláme? Především úsporná opatření. Nové
stavby nebo nově rekonstruované už mají ten nejvyšší standard
v oblasti tepelných ztrát. Dále máme vyprojektované tři nové fotovoltaické elektrárny, dvě
bychom chtěli vybudovat ještě letos a jednu snad příští rok.
Budou zásobovat jak naše obecní domy, tak čistírnu odpadních
vod. Tím bychom se měli dostat
na podstatné snížení potřeby nákupu elektřiny a tedy nákladů.
Počítáme také se zateplením tří
větších objektů v majetku města, z větší části by stavby měly

Litvínov dlouhodobě pracuje na snižování spotřeby energií. Již několik let se věnujeme
postupné obnově úseků veřejného osvětlení, kde osazujeme
úsporná LED svítidla. Všechny
rozvaděče veřejného osvětlení
jsou opatřeny tzv. astrohodinami s regulací spínaní veřejného
osvětlení. Co se týče ceny elektrické energie, tak prozatím nepociťujeme ani my ani naše organizace zvýšení ceny za silovou
elektřinu. Nakupujeme ji na
burze a do konce roku 2022 máme cenu příznivou ve stejné výši jako v loňském roce. Musíme
se ale připravit na to, že následující období bude cena za silo-

Ano, ceny energií se zvedají, na
fakturách jsou vyšší čísla, zálohy za energie se zvyšují. V letošní
roce máme v plánu v obci Klíny
vyměnit téměř polovinu sodíkových lamp veřejného osvětlení za
‚ledkové‘ s programem stmívání
v noci. Uspoříme tím až dvě třetiny současné spotřeby. Vzhledem k rostoucím cenám energie
počítáme s rychlejší návratností
investice.

Jaroslav Sikora, starosta
obce Mariánské Radčice

Pavel Veselý,
starosta obce Český Jiřetín

Naštěstí jsme včas uzavřeli smlouvu se stabilním dodavatelem se zafixovanou cenou do
konce letošního roku, takže zatím se nám problémy vyhýbají. Uvidíme, co přinese rok příští, ale prognózy dobré nejsou,
takže navýšení se určitě nevyhneme. Snažíme se o úspory
u obecních domů. Vloni jsme jeden velký obytný dům přestavěli
z vytápění přímotopy na tepelné čerpadlo. Zkoušíme v jedné
z ulic osvětlení pomocí solární energie. Pokud se to osvědčí,
šli bychom touto cestou, protože tam už potom nejsou žádné
provozní náklady. Rádi bychom

Zatím registrujeme jen zvýšené ceny pohonných hmot.
Největší spotřebu máme totiž v zimním období při úklidu
sněhu. Dále zbývá už jen elektrická energie, kterou platíme zálohově, takže uvidíme až
při konečném vyúčtování. Zejména za veřejné osvětlení ale
očekáváme nedoplatek. Z opatření jsme uskutečnili zateplení budovy obecního úřadu, ale
vzhledem k tomu, že tam pobýváme jen dvakrát týdně, tak se
to v úspoře moc neprojeví. Co
se týče veřejného osvětlení, postupně měníme staré lampy za
úspornější LED.

Obec Brandov má ceny energií
smluvně zafixované - především
veřejného osvětlení, které je největší položkou výdajů, takže nynější zvyšování cen se rozpočtu obce nijak zásadně prozatím
nedotkne. V obci je druhým rokem nainstalováno nové úsporné
LED veřejné osvětlení, které snížilo předchozí náklady za osvětlení přibližně o 42 procent.

David Kádner, starosta obce Nová Ves v Horách
Naštěstí máme elektřinu i plyn
smluvně zajištěnou ještě na dva
roky, takže v tuto chvíli nemusíme řešit stoupající cenu energií.
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V Lomu uctí amerického pilota
na srazu motorkářů a veteránů
Po covidem vynucené pauze pořádá město Lom další Memoriál J. H. Bankse. Sraz motorkářů a veteránů se plánuje na
27. a 28. květen v přírodním areálu Bomba, kam se po oba
dny soustředí spousta zábavy a legrace pro malé i velké.
V pátek odpoledne od 17. hodiny se mohou registrovat motorkáři i majitelé veteránů,
hrát bude reprodukovaná hudba. V osm večer bude slavnostně
zahájen sraz, připraveno je elegantní vystoupení pool dance,
koncert kapely Stará škola jinak,
Rockovka a oldies DJ party. Jednotlivé bloky programu, který
skončí po půlnoci, budou proloženy soutěžemi pro motorkáře.
Od podvečera bude připravený
i dětský skákací hrad pro mladé návštěvníky z řad široké veřejnosti. Účastníci srazu v areá-

lu budou moci přespat ve svých
stanech nebo „pod širákem“.
V sobotu se úderem desáté začnou řadit motorkáři a majitelé veteránů, aby v poledne celý konvoj vyrazil na zhruba hodinovou spanilou jízdu po okolních městech. Trasa se v tuto chvíli upřesňuje. Ke skákacímu hradu v areálu Bomba přibydou další dětské atrakce, plánují se soutěže pro malé i velké návštěvníky sobotní Planety dinosaurů. Hodinu po poledni slavnostně odstartuje dětský den,
přítomné pozdraví starostka

tipy / akce / pozvánky
Jarní akce v Brandově
Děti mohou 23. března přijít do knihovny a strávit tam Noc s Andersenem. Čtení s knihovnicí začíná v 18 a končí ve 20 hodin. Děti do šesti let by měly mít doprovod rodičů. Dětem je určena i další
jarní akce, a sice Velikonoční tvoření ve středu 13. dubna. Mohou si
vyrobit velikonoční ozdoby a poznat další tradice spojené s Velikonocemi. Začátek je v 17 hodin ve volnočasovém centrum, v přízemí
budovy Kulturního domu. Na parkovišti před ním se bude 30. dubna
stavět májka. Program začíná v 17 hodin a součástí odpoledne bude
opékání vuřtů na ohništi.

Kateřinské kroužky pro děti i dospělé
Divadelka je nová volnočasová aktivity pro děti od 10 let, kterou
připravila T. J. Sokol Hora Svaté Kateřiny. Kroužek je určen dětem,
které si oblíbily divadlo, film a vystupování. Schůzky jsou každý
čtvrtek od 15.30 hodin v Sokolovně. Kateřinský Sokol nabízí už pestrou škálu programů pro děti. Pro ty ve věku 3 až 8 let funguje každé
úterý odpoledne Dětský klub, který zahrnuje cvičení, hry, vyrábění či
výlety a lumpárny. Děti i dospělí si mohou každou sobotu dopoledne
vyrazit s ‚běhacím a chodícím‘ kroužkem Běžkypěšky. Příležitostné
programy s výlety, pikniky a kulturou pro rodiny s dětmi se pak konají jednou měsíčně pod názvem Brýden.

Sezóna na Jezeří
Návštěvníkům se zámek Jezeří poprvé tuto sezónu otevře v sobotu 2. dubna. V zámecké kapli se bude konat mše, která má připomenout tradiční velikonoční poutě na zámku. Největší novinkou turistické sezóny by mělo být dokončení rekonstrukce divadelního sálu.
Jeho návštěva bude od léta součástí prohlídky zámku. V budoucnu by
mělo vzniknout i zázemí pro hudebníky a sociální zařízení pro návštěvníky a do zámku by se tak měl vrátit bohatý kulturní život.

města Kateřina Schwarzová. Postupně vystoupí světový rekordman v bublinkové show Matěj Kodeš, mistr světa v electric
boogie Martin Pořízek, děti čeká
diskotéka, klaun a řada soutěží
o ceny. Připravena bude i střelnice, kreativní dílničky, vykopávky zkamenělin z písku, malování na obličej, projížďky na
koních a fotokoutek.
Moto sraz i setkání veteránů
v Lomu se uskuteční v květnu,
ale je připomínkou dramatické události z konce druhé světové války, konkrétně ze 17. dubna 1945. Obsluha kanónu protiletadlového dělostřelectva zasáhla jednu ze zde operujících
stíhaček typu P – 47 Thunderbolt a pilot se zachránil na pa-

dáku. Německé obyvatelstvo ho
ale lynčovalo a schutzpolicista Anton Albert ho pak zastřelil v Loučné. Zástupci města
a motorkářů plánují položit kytici k památníku mladého amerického pilota Johna Halsteada
Bankse III., který je od roku 1993
před Městským úřadem Lom.
Dvoudenní program pro širokou veřejnost bude moderovat Radek Jirgl. Přírodní lomský areál Bomba budou mít od
pátečního večera pod dozorem
pracovníci ochranné služby.
Za registraci (300 Kč) každý účastník srazu získá identifikační označení a jídlo s pivem,
bude si moci vybrat mezi gulášem či klobásou. Finanční výtěžek z registrace a dobrovolných

příspěvků z minulého Memoriálu J. H. Bankse obdržel lomský
sledge hokejista Filip. V současnosti organizátoři hledají, jak
výtěžek z letos připravované akce co nejsmysluplněji uplatní.

Imaginárium se vrací
do litvínovského zámku
Nejnavštěvovanější expozice roku 2019 „Litvínovské zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel“ se letos do zámeckých expozic vrátí. Výstava se otevře
v úterý 22. března v 17 hodin.
„Interaktivní a divadelně laděná
výstava určená návštěvníkům bez
omezení věku bude samozřejmě jiná než před třemi roky. Bratři For-

manové a jejich přátelé neusínají na vavřínech a vytváří stále nové
projekty. Máme se na co těšit,“ láká na výstavu Dáša Wohanková

z odboru propagace města Litvínova. Výstava v roce 2019 zvedla rekordně návštěvnost zámku a zviditelnila jej za hranicemi
našeho regionu. Výstava potrvá
celou sezónu. Vstupné na ni bude 90 Kč pro dospělé, pro seniory 50 Kč, děti a studenty 30 Kč,
rodinné vstupné 150 Kč.

Hledají se fotografie Krušných hor
Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním
fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž
pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Letos by agentura uvítala nejen přírodu, ale i objekty, charakterizující Krušné hory.
Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz,
a to až do 31. srpna. Vítězné fo-

tografie a videa vybere odborná porota a veřejnost a vznikne z nich také kalendář pro rok
2023. Na vítěze z hlasování veřejnosti obou kategorií čekají ce-

ny v hodnotě 5 000 Kč. Díla musí geograficky pocházet z území
Krušných hor, z české i německé
strany. Je možné posílat jak fotografie, tak krátká videa, nezapomeňte připojit kontakt na autora a popis fotografie či videa.
Podrobné technické podmínky
pro fotografie a videa a pravidla
soutěže najdete na webu www.
krusnehory.eu.

Masoputní pochod v Brandově

Noční čarodějnická bojovka
V Louce u Litvínova proběhne poslední dubnový den tradiční pálení čarodějnic. Letos poprvé ale obec chystá zábavu nejen pro děti,
ale i dospělé. Program pro děti začne 30. dubna v 16 hodin a zahrnuje
tradiční soutěžení a opékání špekáčků. Večer si pak k ohni, případně
podle počasí do Kulturního domu, mohou přijít posedět dospělí. Po
setmění je čeká noční bojovka – adrenalinová cesta, na níž se setkají s oblíbenými hororovými postavami.

Uzávěrka příštího
čísla Magazínu
30. 4. 2022
Náměty, pozvánky a tipy zasílejte
na katka@taborsky.cz

V sobotu 26. února uspořádal Obecní úřad Brandov
společně se Spolkem žen Masopustní pochod. Účastníci prošli obcí k restauraci SOKOL, kde byla pro všechny
připravena ochutnávka koblih, koláčků a čaj pro zahřátí.
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