KRUŠNOVINY
leden 2020

H O R A S V. K A T E Ř I N Y | N O VÁ V E S V H O R Á C H | B R A N D O V | Č E S K Ý J I Ř E T Í N | K L Í N Y | L O M
M A R I Á N S K É R A D Č I C E | L O U K A U L I T V Í N OVA | H O R N Í J I Ř E T Í N | L I T V Í N OV | M E Z I B O Ř Í

krátce
Rušno v Brandově
Poslední měsíc uplynulého roku byl v Brandově opět rušný.
O vánoční čas si Brandováci společně rozsvítili Vánoční strom
obce, děti jako každoročně na-

Díky „syslíkovi“ mají
v Nové Vsi v Horách muzeum
Bývalý starosta Nové Vsi v Horách Jan Bejček byl podle těch, kteří ho pamatují,
tak trochu „syslík“. Ale v tom dobrém, nesyslil pro sebe, nýbrž pro muzeum, které
díky němu vzniklo. A otevřeno je v objektu informačního centra už přes deset let.

že by bylo dobré se o některé zajímavosti podělit. „Chceme vybrat
a zapůjčit do muzea exponáty, které
jsou spjaty s naší obcí, mapy, připo-

vštívil Čert a Mikuláš s Andělem,

„Honza měl prostě rád staré věci

ré pro někoho byly samozřejmostí,

cí byl hodně užitečný. V tom pak už

mínku toho, jak se tu dělaly hračky,

kteří rozdali balíčky od obecního

a uměl na půdách i ve sklepích najít

nebo jak se smějí tomu, co jsme my,

trochu doslova binci jsme objevili vě-

figurky, které se už dávno nevyrábě-

úřadu. Obec se zapojila do soutě-

doslova poklady, které připomínají

vlastně zcela nedávno, považovali za

ci, o kterých jsme ani nevěděli, že je

jí,“ přiblížil starosta, na čem se

že „Česko zpívá koledy“, skau-

život v naší obci. Takže se v muzeu

technickou vymoženost,“ řekl David

máme. Všechno chceme nově uspo-

domlouvají s ředitelem oblastní-

ti přivezli „Betlémské světlo“

nashromáždilo třeba nářadí, kte-

Kádner, starosta obce.

řádat a doplnit řadou fotografií, jak

ho muzea.

a o Štědrý večer byla v kostele

ré kdysi používali řemeslníci, věci,

Letos se v Nové Vsi rozhod-

Sv. Michaela archanděla slouže-

bez kterých se neobešlo žádné hos-

li dát muzeum do pořádku, a to

na tradiční „Půlnoční mše“, kte-

podářství, hrce a hrnečky, ale třeba

jen vlastníma rukama a silami,

rou již patnáctým rokem celeb-

také první mobily. Je zajímavé vidět

bez jakýchkoli dotací. „Úklid pro-

lupráci

muzeem

ci vypravit na návštěvu kdykoli

roval litvínovský vikář Grzegorz

děti, jak zvědavě objevují věci, kte-

stor před zahájením stavebních pra-

v Mostě, protože je přesvědčena,

v týdnu, zavírací den tu neplánují.

historických, tak i současných,“ po-

Všechny práce chtějí mít v Nové
Vsi hotovy do konce února příští-

kračoval.
Radnice také přemýšlí o spos

Oblastním

ho roku. Pak se tam budete mo-

Czerny.

Po Valdemaru Havelovi se stala

Tichá linka „mluví“
v Litvínově

tajemnicí Městského úřadu v Lit-

Další novou službu pro občany

vínově Eva Hojdarová, která zde

se zdravotním omezením zavedli

působí již již bezmála třicet let.

v Litvínově. Jde o tzv. Tichou lin-

Na úřad nastoupila jako referent-

ku, sociální službu, která se zabý-

ka městského hospodářství v roce

vá tlumočením znakového jazyka

1991. Posléze pracovala jako refe-

a přepisu mluvené řeči do textu

rent na úseku silničního hospo-

online.

Žena v čele úřadu

dářství odboru správních eviden-

Tichá linka slouží především li-

cí. Při rodičovské dovolené pak

dem se sluchovým nebo kombi-

vystudovala

inženýr-

novaným postižením a umožňu-

ství na ČZU v Praze. V posledních

je jim komunikovat se slyšícími

osmi letech byla vedoucí odboru

lidmi bez bariér. Při využití Tiché

správních evidencí.

linky bude požadavek občana vy-

Krajinné

řízen bez veškerých stresujících

Změny v Meziboří

překážek.Tlumočení včetně pře-

Správní odbor Městského úřa-

pisu jsou provozovány neziskovou

du města Meziboří má od 1. led-

organizací Tichý svět o.p.s., která

na letošního roku nového vedou-

vnikla v roce 2006.

cího. Dlouholetou vedoucí Libuši

Pomoci těm, kteří jsou slucho-

Řehákovou, která po více než čty-

vě postiženi, je možné od letoš-

řiceti letech práce odešla do dů-

ního ledna využívat na litvínov-

chodu, ve funkci vystřídal Martin

ském městském úřadě na odbo-

Hampl. V jeho kompetenci bu-

ru správních evidencí (oddělení

de kromě jiného řešení přestupků
a stížností, podávání informací
a oblast školství. Matriku bude mít bude mít na starosti nová
úřednice Jana Brunová. Kancelář
matriky se přestěhovala do přízemí úřadu, aby byla pro obyvatele
přístupnější.

Litvínovští řeší Janov
Zastupitelstvo města schválilo
v roce 2019 Tematický akční plán
pro Janov 2019 – 2021. Směřuje
do všech oblastí života na sídlišti.
Jeho součástí je systém včasného varování před kolapsem Sdružení vlastníků bytových jednotek.
Svoláváni jsou předsedové druž-

Jednou do roku pořádá Unipetrol setkání se starosty okolních měst a obcí a ani ten loňský nebyl výjimkou. Během
něho se účastníci dozvěděli o plánech společnosti, o tom, jaký byl uplynulý rok pro jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, a mohli si podiskutovat na různá témata. Kromě jiného se při tomto v pořadí posledním setkání představitelé radnic seznámili s novým tréninkovým centrem, v němž se již od začátku letošního roku školí nově příchozí operátoři předtím, než nastoupí do práce přímo v provozu. Součástí centra je například zmenšený model některých výrobních jednotek v poměru 1:10, zkušební velín a modul věnovaný osobní a procesní bezpečnosti.

Těžební společnosti Sev.en Energy
mají nového generálního ředitele
V těžebních společnostech skupiny Sev.en Energy
došlo na počátku letošního roku ke změně na nejvyšším postu. Dosavadního generálního ředitele Vladimíra Roučka nahradil Petr Lenc, který až dosud působil mnoho let ve funkci ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí.

OP, CD a EO) a na odboru sociálních věcí a školství.

Co s přepáleným
olejem?
Dosmažili jste voňavé řízky
a na pánvi zbylo hodně přepáleného oleje. Do záchodu, do dřezu
a nebo dojít ke kanálu? V Litvínově už nad tím přemýšlet nemusejí. Město zahájilo sběr použitých

Úkolem Petra Lence bude po-

jedlých olejů a tuků, které mohou

kračovat v nastaveném směřová-

občané ukládat do nově přistave-

ní skupiny a provést těžební spo-

ných nádob.

lečnosti obdobím transformace

Určitě tento nápad stojí za za-

a změn na energetickém trhu. Je

myšlení

absolventem Střední průmyslové

a oleje mohou postupně pořád-

školy strojní v Teplicích a násled-

ně zanést odpady, kanalizaci, na-

a

následování.

Tuky

ně Fakulty strojní ČVUT v Pra-

víc jejich likvidace při čištění od-

lastech právního poradenství. Za-

„Změnou na postu generálního

za to obrovský dík a uznání,“ řekl

ze. V první polovině devadesátých

padních vod je hodně náročná.

jímají je třeba možnosti umístě-

ředitele těžebních společností do-

Luboš Pavlas, CEO skupiny Sev.en

let pracoval jako vedoucí provo-

Litvínovští radní nechali na de-

ní kamer a problematika GDPR,

chází k přirozené generační obměně.

Energy. Vladimír Rouček působil

zu autodopravy ve státním pod-

seti vytipovaných kontejnerových

dále otázky zadlužení a hlavně

Vladimír Rouček v uplynulých letech

v těžebních společnostech skupi-

niku Palivový kombinát Ústí. Od

stání umístit černé nádoby o ob-

problematika dezinsekce a de-

prošel v pozici generální-

ny Sev.en Energy v růz-

roku 1995 do roku 2001 působil

jemu 240 litrů. Pokud se bude-

ratizace.

Připravuje se demoli-

ho ředitele složitým obdo-

ných funkcích padesát

ve společností Chlumecká akcio-

te chtít ekologicky zbavit jedlých

ce čtyř vybydlených domů, které

bím konsolidace skupino-

let a jeho spolupráce

vá nejprve jako vedoucí provozu,

tuků a olejů, stačí je slít do nepo-

jsou velkým bezpečnostním rizi-

vých aktivit a má velký po-

s nimi bude pokračovat

později jako technický ředitel. Od

rušených PET lahví, dobře uzavřít

kem. Jen jejich odkup stálo město

díl na tom, že jej skupina

i po odchodu z postu ge-

roku 2001 byl ředitelem státního

a donést ke speciální odpadní ná-

přes milion a půl korun.

zvládla úspěšně. Patří mu

nerálního ředitele.

podniku Palivový kombinát Ústí.

době s otvorem na tento typ lahví.

stev a proškolováni v různých ob-

2 | leden 2020

SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR

Litvínovským dobrovolným hasičům je dvacet
V prosinci 2019 uběhlo dvacet let od doby, kdy byla
zřízena výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Při této příležitosti se sešla v prosinci minulého roku celá jednotka dobrovolných hasičů na zámku Valdštejnů. Tam jim vedení města slavnostně předalo pamětní plakety s vyraženou číslovkou, odpovídající počtu odsloužených let.
Počet členů jednotky se za do-

krát, a to v roce 2002 a následně

bu její existence pohyboval v roz-

v roce 2013, při povodních. Pra-

mezí od 12 do 33 členů. Jejími sou-

videlně pomáhají likvidovat lesní

časnými tvářemi jsou Pavel Peřt,

požáry. Podíleli se i na zásahu při

Martin Vlas, Vladimír Paťava, La-

požáru závodu Schoeller Litvínov

dislav Peřt, Tomáš Kohout, Roman

k.s. či obytného domu v Jedličko-

Lipovský, Pavl Jirásek, Vladimír

vě ulici a naposledy panelového

Loungauer, Pavel Hora, Martin

domu v ulici Sadova na janov-

Michálek, Martin Mourek, Lu-

ském sídlišti. Dobrovolní hasiči

káš Syrový, Milan Blahout a veli-

nechyběli ani při požáru etyleno-

tel jednotky Tomáš Stanko.

vé jednotky v Chemparku v Záluží

Za oněch dvacet let litvínov-

nebo při opakovaných požárech

ští dobrovolní hasiči zasahovali

na skládce komunálního odpadu

u řady zásadních událostí. Dva-

Celio.

Poděkování se všem dobrovolným hasičům dostalo
od celého vedení města Litvínova. Jejich záslužnou
práci ocenila i starostka Kamila Bláhová.

Adoptovat si můžete
Výstavba nové plavecké haly je
jedním z klíčových projektů města i sedačku pro Citadelu
Rada města Litvínova doporučila zastupitelům
schválit projektový záměr na výstavbu nové plavecké
haly v Litvínově u Koldomu. Zároveň navrhla požádat
Regionální stálou konferenci pro území Ústeckého
kraje, aby vzala na vědomí záměr výstavby plavecké
haly a při předkládání žádostí v různých dotačních titulech ho přijala jako strategický projekt regionálního významu.

ní kvality občanské vybavenos-

V Litvínově se rozeběhla hodně

„Je možné si i zvolit, zda dárce při-

ti i nabídky služeb. Podpora ob-

netradiční akce s názvem Adoptuj

spěje na konkrétní sedačku, kdy cena

čanské vybavenosti dosud nebyla

sedačku. Jejím cílem je oslovit oby-

sedačky je šest tisíc korun. Nebo da-

ve Strategickém rámci hospodář-

vatele i firmy z Litvínova a okolí,

rovat jakoukoliv částku na celou akci.

ské restrukturalizace Ústeckého,

kteří mohou poskytnout finanční

V tom případě dárce nebude spojován

Moravskoslezského a Karlovar-

dar na renovaci sedadel ve spádo-

s konkrétní sedačkou,“ doplnil Mi-

ského kraje vůbec začleněna. „Při-

vém kulturním zařízení Citadela.

roslav Otcovský, jednatel kulturně

tom právě stav občanské vybavenosti

Nyní je v hledišti 480 sedaček,

společenského centra Citadela.

je jedním z řady důvodů, proč se obce

po obnově jich bude nejméně

Již nyní funguje transparentní

z pánevních oblastí pravidelně umís-

420, ale budou moderní a pohodl-

účet 123-0334500267/0100, kam

nější.

jsou směrovány veškeré finanč-

„Výstavba nové plavecké haly v Lit-

návrh za rozšíření okruhu podpo-

ťují na spodních místech při hodno-

vínově je jedním z klíčových strategic-

rovaných aktivit v rámci vládního

cení kvality života v České republice,“

kých projektů, které město v nejbližší

programu RE:START, programu

upozornila starostka.

době plánuje. V současné době se pro-

na

Ústeckého,

to hledají možnosti získání dotačních

„Každý dárce si zapojením do akce

ní dary a kde jsou viditelná jmé-

vytvoří s Citadelou hmatatelné pou-

na dárců. Kromě toho budou jmé-

V říjnu pak OIRR obdržel potvr-

to,“ poukázala na další přínos akce

na dárců zveřejněna na webových

Karlovarského a Moravskoslez-

zení o přijetí podnětu týkajícího se

starostka Litvínova Kamila Bláho-

stránkách Citadely a dále bude

restrukturalizaci

prostředků na jeho realizaci,“ uved-

ského

došlo

rozšíření podpory občanské vyba-

vá. Jakým způsobem je možné akci

u vstupu do kina vytvořena „zeď

la Kamila Bláhová, starostka Lit-

k návrhu na doplnění jednoho ze

venosti jako jednoho z prvků, jak

podpořit? Možné jsou tři způsoby.

díků“, kde budou uvedena jména

vínova. V září 2019 odbor investic

strategických cílů, kterým je zvý-

zabránit odlivu obyvatel z měst

Buď zaplacením bankovní převo-

všech dárců, a to bez ohledu na vý-

a regionálního rozvoje (OIRR)podal

šení atraktivity bydlení a zajiště-

a obcí ve strukturálně postiže-

dem bez jakékoli prezentace dárce,

ši daru. „Zeď odhalíme při slavnost-

ných regionech. Odbor se domní-

nebo uzavřením dohody o da-

ním otevření sálu po výměně seda-

vá, že projektový záměr výstavby

ru, kde bude domluvena i forma

ček, kterou plánujeme na září letošní-

plavecké haly v Litvínově naplňuje

a způsob zveřejnění jména dárce.

ho roku,“ dodal Otcovský. Součástí

znaky regionálního významu. Lit-

A nebo, což se týká firem, je mož-

„zdi díků“ bude i schéma hlediš-

vínovští proto požádají o zařazení

né akci podpořit formou reklam-

tě, kde budou u jednotlivých seda-

projektu k projednání do Regio-

ního plnění. Minimální částka by-

ček uvedeni jejich konkrétní dárci.

nální stálé konference Ústeckého

la stanovena na sto korun, horní

Veškeré informace zájemci najdou

kraje.

hranice omezena není.

na webu www.adoptujsedacku.cz.

kraje.

Konkrétně

Rypadla postupují k uhlí
pod Libkovicemi
Do dvou let se rypadla dostanou

dě rozhodnutí vydaných před ro-

lo v létě kladný posudek vlivu na

k uhlí pod obcí Libkovice na Mos-

kem 1990. Kostel sv. Michala byl

životní prostředí (EIA), doly mu-

tecku, poslední ze zhruba stovky

zdemolován až v roce 2002.

sí splnit několik podmínek. „Teď

vesnic, které ustoupily v minu-

„V tuto chvíli postupujeme podle

jsem se vypořádali s připomínkami

lém století průmyslu pod Kruš-

původních územně ekologických li-

a budeme žádat o povolení k hor-

nými horami. Severočeské do-

mitů a povolení k hornické činnos-

nické činnosti,“ uvedl Kopecký. Po-

ly (SD) zůstanou na katastru obce

ti, které máme do roku 2030,“ ře-

kud SD povolení získají, otevře se

nejméně do roku 2030, do té doby

kl ČTK mluvčí Severočeských dolů

jim území o rozloze 5,5 kilometru

tady mají povolení těžit.

Lukáš Kopecký. „Teď těžíme mate-

čtverečních, kde jsou zásoby uhlí

územně

riály, které zakrývají hlavní uhelnou

teoreticky do roku 2050.

ekologických limitů těžby žáda-

sloj, což jsou písky a jíly, říkáme to-

Z Dolu Bílina se ročně vytěží

jí nyní o prodloužení termínu do

mu skrývka. Do dvou let začneme se

necelých deset milionů tun uh-

roku 2035. Vedle horníků budou

samotnou těžbou tohoto velice kva-

lí. To nejkvalitnější míří na vol-

do té doby na místě i archeolo-

litního uhlí,“ uvedl mluvčí.

ný trh a slouží jako zdroj vytápění

Na

základě

nových

gové. V obci žilo ještě v 80. letech

Těžbu nad Bílinou chtějí do-

v rodinných domech či na chalu-

minulého století na 800 obyvatel.

ly prodloužit do roku 2035 na zá-

pách, další je určeno pro teplárny

Domy byly zbourány přes protes-

kladě limitů z roku 2015. Minis-

a část využívá sousední elektrár-

ty v letech 1992 až 1993 na zákla-

terstvo životního prostředí vyda-

na Ledvice.
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Před hlavami krušnohorských
vesnic a měst je další rok

Co by rádi letos starostky a starostové zvládli? A přibývá v jejich obcích obyvatel?
1. Počet stálých obyvatel v obci. Přibývá jich, ubývá...?
2. Rozpočet obce pro rok 2020 a v čem vy vidíte jeho
prioritu?
Zdeňka Němečková,
starostka Klínů
1 Počet obyvatel se v posled-

jektové dokumentace k novému

ních letech stále navyšoval. Před

kace, která je ve velmi špatném

pěti lety se zastavil na počtu

stavu.

zdroji. Dále v rozpočtu myslíme
na rekonstrukci místní komuni-

150 občanů a okolo tohoto ponavýšení počtu obyvatel díky vý-

Jiří Mooz, Brandov
1 Počet stálých obyvatel

stavbě domů na Holubím vrchu,

v současnosti 253 a stále narůstá,

ale natrvalo přihlášených je má-

především v souvislosti s výstav-

lo. Jsou zde vystaveny spíše do-

bou devatenácti rodinných domů

čtu se pohybuje. Obec si slibovala

je

my k rekreaci, popřípadě k pod-

k trvalému bydlení v místní čás-

nikání.

ti Kolonie, které jsou postupně

2 Prioritami je zajištění pit-

dokončovány. Také se průběžně

né vody a oprava místní komuni-

přihlašují noví Brandováci, kteří

kace. Obec trápí nedostatek vody

kupují chalupy nabízené k pro-

v letním období, kdy dlouhodo-

deji a chtějí v naší obci zůstat se

bě neprší. V době pobytu mnoha

svými rodinami trvale.

chatařů a rekreantů je velká spo-

2

Nejvýznamnější investicí města Meziboří v loňském roce bylo vybudování chodníku do Litvínova, který bez pochyby zvýšil bezpečnost chodců. První etapa prací byla
zahájena už v roce 2018. Na druhou etapu, tedy dokončení, získalo město dotaci 9 miliónů korun. Foto: mez.

Příjmy 5 008 000 korun,

třeba pitné vody a prameniště ne-

výdaje 5 868 000 korun. Rozpo-

uhlím z kotlů s ručním přikládá-

čítáme. Jde o most nad Meziboř-

i rozšíření počtu kolumbárií na

stačí zásobovat všechny subjek-

čet je schválen zastupitelstvem

ním. Zlepší se tím nejen ovzduší

skou ulicí, výstavbu plavecké ha-

městském hřbitově.

ty. V rozpočtu máme vyčleněny

obce jako schodkový a schodek

v obci, ale také pohodlí nájemní-

ly a dopravní terminál. Po most

finance na vrtanou studnu, kte-

bude pokryt z přebytku finanč-

ků v jednotlivých bytech.

jsme již získali stavební povo-

rá má posílit zdroj pitné vody pro

ních prostředků z minulých let.

obec. Dalším krokem je v rám-

Naší jednoznačnou prioritou pro

ci dotačního programu Ústecké-

tento rok je plynofikace všech tří

ho kraje hledání dalšího zdroje vody pro obec a získání pro-

lení. Nyní po schválení rozpočtu

Kamila Bláhová, Litvínov

1

Osciluje okolo 90, ale po

můžeme podat žádost o dotaci na

jednotkách

Aktuální počet obyvatel Lit-

Státní fond dopravní infrastruk-

chataři přibývají mnohonásobně

bytových domů ve vlastnictví ob-

vínova je 23 541. Jedná se o ob-

tury. Zda ji dostaneme, je šan-

rychleji a do rozpočtu za ně ani

ce, které jsou doposud vytápěny

čany ČR, kteří mají v obci trvalý

ce tak půl na půl. Vědět bychom

koruna.

pobyt. Počet obyvatel v Litvínově

to měli už v únoru. Novinkou

klesá.

v rozpočtu je vyhrazení tří mili-

2 794 000 korun, celkové výdaje

2

1

2

přibývá…

Celkové

příjmy

bohužel

jsou

Litvínov bude v letošním

onů korun na vybudování výtahu

3 221 080 Kč. V rozpočtu je zahr-

roce hospodařit s téměř 370 mi-

na městském úřadu, aby byl lépe

nuto 450 tisíc korun na projekty

liony korun. Mezi nejnákladněj-

přístupný všem návštěvníkům.

zateplení budovy OÚ a výstavbu
multifunkčního

ší akce lze zahrnout komunikace,
které pohltí bezmála 40 milió-

Kateřina Schwarzová, Lom

hřiště,

pokud

nám bude schválena dotace. Ji-

Počet stálých obyvatel měs-

nak na nic nemáme. Priorita je

ní půjde 27 miliónů. Dalších při-

ta Lom se za uplynulé čtyři ro-

zvládnout běžnou údržbu, od-

bližně 12 miliónů je určeno na

ky pohybuje těsně pod hranicí

voz odpadů a zachovat vyrov-

rekonstrukci vnitřních prostor

3 700 osob, když není klesající ani

naný rozpočet, což se dá označit

Citadely zejména pro potřeby zá-

stoupající tendence. Podle počtu

takřka jako nadlidský úkol. Pra-

kladní umělecké školy. Význam-

narozených, přistěhovaných, od-

vidla stanovení příjmů pro obec,

nou investicí je rovněž rekon-

stěhovaných či úmrtí stav pulzu-

kde ze dvou třetin žijí chataři,

strukce zázemí pro dobrovolné

je od nejnižší hranice 3 664 osob

jsou špatná.

hasiče

korun.

v závěru roku 2017 po

V rozpočtu zatím nejsou zahrnu-

3 699 obyvatel v zá-

ty tři strategické investice, s je-

věru roku 2016 nebo

jichž zahájením v roce 2020 po-

3 696 na konci ro-

nů korun. Do školských zaříze-

Český Jiřetín si nadělil na konci loňského roku nového pomocníka pro zimní údržbu komunikací, s níž měla obec v minulých letech velké potíže. Na
kompaktní kolový nakladač
bude možné postupně dokupovat další příslušenství, například frézu či radlici. Českojiřetínští si jej mohli pořídit i díky
dotaci ve výši 800 tisíc korun,
kterou jim přispěl Ústecký kraj
z fondu hejtmana.

Pavel Veselý, Český Jiřetín

za

12

miliónů

1

ku 2018. V úvodu tohoto roku je v Lomu 3 686
stálých obyvatel.
2

Rozpočet obce pro

tento

rok

zastupite-

lé schválili na řádném
jednání

16.

prosince

2019. Prioritou je spokojenost občanů. Chystá
se proto 1. etapa opravy veřejného osvětlení, dokončení projektové dokumentace pro
plánovanou cyklostezku Lom – Litvínov, vybudování další parkovací plochy v ulici Novostavby, nové dětské
hřiště v Loučné, parková úprava v ulici Osecká, nákup nového nákladního auta a v neposlední řadě například

Vstupní chodba Kulturního domu v Horním
Jiřetíně se stala místem pro pořádání zajímavých výstav. Nyní se tu můžete podívat
na fotografie skupiny FOTO LADY, která se
tu se svou tvorbou, tentokrát s tématikou
černobílých okamžiků, představuje již po
čtvrté. Foto: Jiří Beneš
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SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR

Betlémské světlo, symbol míru a přátelství, tentokrát do Lomu přivezli členové Skautského střediska Perun Litvínov. V premiéře si pro něj obyvatelé
mohli zajít 23. prosince v podvečer do
nově vybudovaných prostor informačního centra v přízemí městského úřadu.

Při předvánočním setkání si členky Spolku žen
popovídaly se starostou Davidem Kádnerem
o všem, co se v obci i horské oblasti děje.

V Nové Vsi v Horách se také zpívalo, snímek je s rozsvěcení vánočního stromku.

Silvestr v Lomu

Odpoledne posledního dne
v loňském roce město Lom tradičně věnoval dětem. Na náměstí Republiky byl pro mladé Lomáky i jejich blízké připraven Dětský Silvestr. Luční koník, včelky,
motýl, vážka či brouk Pytlík přišli pobavit malé i velké. Díky hercům Divadla V Pytli děti asistovaly při stavění posledního lomského sněhuláka roku 2019, absolvovaly rozcvičku, naučily se
Makarenu, v Rudém moři houpaly a vystřelovaly ryby, pokusily se i o nejdelšího lomského hada či se snažily vytyčit startovací dráhu pro bájného okřídleného
koně Pegase, který zahájil městský ohňostroj. Přítomným popřála vše nejlepší, a především
hodně zdraví, starostka Kateřina Schwarzová spolu s radní pro
sport a kulturu Martinou Šípovou.

Klíny i na Silvestra žily sportem. Velkého badmintonového klání se zúčastnili také Martina Nová a Jakub
Kotlan, kteří zvítězili v kategorii smíšených dvojic.
Česko opět a již po deváté zpívalo v prosinci
2019 koledy. Do největší spontánní vánoční akce se zapojily ve stejný čas tisíce zpěváků různých věkových kategorií na mnoha stech místech v republice. Připojili se také Češi, žijící v Římě, Istanbulu, Mnichově či
Madridu. Nevynechali ani Litvínovští na nádvoří Zámku Valdštejnů nebo Brandovští
rovnou v kostele.

Na silvestrovský hon za bílým košíkem se v Klínech
vypravily na dvě desítky těch, kteří nechtěli na oslavy příchodu Nového roku čekat jen před televizí.

