Krátce z obcí SORKH
Obora Fláje otevírá své
brány
Oblíbený cíl cyklistů, Obora
Fláje, otevře letos své brány třikrát. Poprvé během svátečních
červencových dnů. Těšit se můžete na stezky v přírodě pro pěší
i cyklisty. Dny otevřených dveří
obory, která je jinak po celý rok
pro turisty uzavřená, se konají
ve dnech 3. - 7. července, 25. 28. října, 14. - 17. listopadu vždy
od 10 do 15 hodin. Vstup je povolen pro pěší a cyklisty jen po
vyznačené trase po asfaltové komunikaci Šumenské údolí – Zámecká křižovatka, Zámecká křižovatka – Dlouhá Louka. Mapa je
umístěna na vstupních branách
Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované
zvěře trvá provozovatel obory
na dodržování návštěvního řádu.

Na Dlouhou Louku
novým spojem
Již od 1. července se můžete
těšit na nově přidaný autobusový
spoj na trase Litvínov - Dlouhá
Louka. Jezdit bude víkendy, tedy
SOBOTA+NEDĚLE a státem uznávané svátky. Vyjíždí z Litvínova
nádraží v 15.15 a pokračuje směr
Lom - Osek - Dlouhá Louka. Rozšířil tak spoje odjíždějící v 9.35
a 11.35 hodin z Litvínova z nádraží. Zpět pak z Dlouhé Louky odjíždí autobusy v 10.01, 12.01 a 15.41
hodin.

Svazek obcí získal
dotace od regionálních
zaměstnavatelů
Na posledním jednání členské schůze schválili starostové
SORKH přijetí finančního daru
od UNIPETROL RPA ve výši
60 tis. Kč na projekt Putování s Andersenem a na poštovné
spojené s vydáváním Krušnovin.
Náklady projektu jsou předběžně
vyčísleny na 91 tis. Kč. Dále starostové schválili přijetí finančního daru 130 tis. Kč od NET4GAS
na projekt Poznávejte Krušné
hory II. Náklady projektu jsou
vyčísleny na 265 tis. Kč. Z daru
NET4GAS budou pořízeny informační tabule na Naučnou stezku
Svazku obcí v regionu Krušných
hor. Část projektu bude pokryta
z dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 60 tis. Kč. Spoluúčast
SORKH na projekt je 75 000 Kč.

Life is Skill zvedá děti
od počítačů
Svazek obcí v regionu Krušných hor se stal partnerem projektu Life is Skill. Projekt řeší
problematiku zapojení školních
dětí a mládeže do mimoškolních
volnočasových aktivit za využití
moderních technologií. Snaží se
motivovat děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším
sociálním interakcím. Za účast
na aktivitách sbírají body a za
ně následně získají odměny. Více
o projektu na www.lifeisskill.cz
a krusnehory.eu. Ve svazku obcí
budou čipy naistalovány na tabule nově vznikající naučné stezky.
Další místa naleznete v aplikaci
Life is Skill - LiSApp.

KRUŠNOVINY
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S bezpečným regionem pomůžou
svazku obcí těžební společnosti
Nové dopravní značení, preventivní akce pro děti, bezpečné přechody a další bezpečnostní prvky na komunikacích, to vše chystá
pro jedenáct obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor. S projektem svazku pomůžou těžební společnosti skupiny Sev.en Energy.
Těžební společnosti skupiny
Sev.en Energy v letošním roce
podpoří SORKH částkou 500 tisíc korun. Dar je určen na realizaci dlouhodobého projektu
Bezpečný region. Smlouvu podepsali generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy
Vladimír Rouček a předseda
SORKH David Kádner. „Těžební
společnosti skupiny Sev.en Energy jsou dlouholetým a stabilním
partnerem Svazku obcí v regionu
Krušných hor. Finančně podporují činnost svazku každoročně
částkou v řádech několika set
tisíc korun. Díky podpoře těžebních společností Vršanská uhelná
a Severní energetická můžeme
realizovat řadu projektů v oblasti
propagace. Peníze od těžařů ale
pomáhají také ve školství a v rozvoji jednotlivých obcí. Naším cílem je využívat finanční podporu
tak, aby měla dopad na všechny
členské obce svazku. Partnerství
s těžebními společnostmi Sev.en
Energy si velmi vážíme. Důležitá
je pro nás nejen výše podpory,
která je v rozpočtu SORKH nezanedbatelná, ale především to, že
na toto partnerství se můžeme
spolehnout opakovaně už řadu
let,“ poděkoval za podporu David Kádner. „Jsme přesvědčeni,
že záměr svazku obcí posílit bezpečnost na komunikacích v regionu má význam pro všechny obce.

V Krušných horách se v posledních letech odehrává řada věcí,
práce lidí, kteří mají hory rádi
a jsou jim domovem, je vidět.

Chceme být v kontaktu s vámi
nejen v omezeném období jednoho roku, i my tady žijeme a působíme a na regionu nám záleží.
Pokud podporujeme svazek obcí,

je to pro nás smysluplné,“ uvedl při předávání daru Vladimír
Rouček. Finanční dary těžebních
společností svazek v minulosti využil například na realizaci
projektů spojených s propagací regionu a turismu v oblasti
SORKH. Mimo jiné byl díky podpoře těžebních společností reali-

zován projekt Do Krušných hor
bez bariér, jehož součástí jsou
dvojjazyčné turistické materiály, projekt Poznávejte Krušné
hory určený pro děti základních

škol Ústeckého kraje, obnoveno bylo značení Krušnohorského autookruhu, vyznačeny byly
cyklistické trasy v území SORKH
a vznikl ucelený přehled nabídky
zimních sportů v SORKH.

Svazek obcí chystá
bezpečnější region
Projekt Bezpečný region má
za cíl sjednocení bezpečnostních
dopravních prvků na komunikacích SORKH. Součástí projektu,
který je plánován na minimálně
tři roky, je v první fázi Studie
proveditelnosti sjednocení bezpečnostních prvků na komunikacích SORKH, v dalších letech
realizace navržených opatření,
instalace nových bezpečnostních prvků, osvěta dětí základních škol v oblasti bezpečného
pohybu na komunikacích ve
spolupráci s BESIP a asistenty
prevence kriminality a zapojení
informačního systému o aktuálním stavu sjízdnosti komunikací
v horských obcích na příjezdové
komunikace do hor v Litvínově
a Horním Jiřetíně. „Na projekt
v letošním roce žádáme také o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně 240 tisíc
korun na studii proveditelnosti.
Finanční dar od těžebních společností využijeme na spoluúčast
a na realizaci první etapy konkrétních opatření vyplývajících
z této studie,“ doplnil David Kádner. Projekt je určen pro všech
jedenáct obcí svazku a více či
méně ovlivní celý region.

Červnové jednání SORKH hostila Louka u Litvínova
Poslední
předprázdninové
jednání Svazku obcí v regionu
Krušných hor se konalo v Louce u Litvínova. Starosta Roman
Dub představil hostům obec
a její rozvoj. „Obec v letošním
roce oslaví výročí 730 let od svého vzniku. Obec má svou základní školu i mateřskou školu, kulturní dům, dva rybníky. Obec se
bude dále rozvíjet. V současné
době se chystá prodej parcel na
rodinné domy. Z patnácti ekomiliard jsme zasíťovali pozemky a připravili je pro výstavbu,“
uvedl Roman Dub. Starostům

se představil také nový lesní
správce Lesní správy Litvínov
Lesy ČR Jiří Sedláček. Informoval starosty o svém nástupu
do funkce, do které byl zvolen
jako vítěz výběrového řízení.
Dále přislíbil osobní jednání
s každým starostou o záležitostech týkajících se výhradně
katastrů jednotlivých obcí. Na
září pozval SORKH na prohlídku Obory Fláje a Naučné stezky
Fláje. Členská schůze v září se
bude na pozvání lesního správce konat v budově Lesní správy
Litvínov.

KALENDÁRIUM
 3. 7. 2019 od 16:00 hod.
Lucerna - Divadelní představení DVD na
zámku Valdštejnů Litvínov
 5. 7. 2019 od 22:00 hod.
Máme rádi 90tky + Mojito party – Dj
Rico - Klub Attic Litvínov (vstupné 100
Kč)
 5. 7. 2019 od 21:30 hod.
Lovení – romantická komedie – Letní
kino Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 6. 7. 2019 od 21:30 hod.
Jak vycvičit draka 3 – animovaný - Letní
kino Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 10. 7. 2019 od 16:00 hod.
Pepa Štross a syn – folkový koncert nádvoří zámek Vladštejnů v Litvínově
 12. 7. 2019 od 21:30 hod.
Smrtelné stroje – Sci-fi - Letní kino
Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 12. 7. 2019 od 17:00 hod.
Rockfest Loučky - Areál Loučky Litvínov
(vstupné 490 Kč)
 12. 07. 2019 - 12:00 - 18:00 hod. /
13. 07. 2019 - 10:00 - 19:00 hod. /
14. 07. 2019 - 10:00 - 17:30 hod.
Specialized test The Best – Klíny 2019 –
testování kol v terénu
 13. 7. 2019 od 21:30 hod.
Ženy v běhu – komedie - Letní kino
Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 13. 7. 2019 od 17:00 hod.
Francouzská hudební škola Ecole de
Musique de Malansac - nádvoří zámek
Vladštejnů v Litvínově
 13. 7. 2019 od 22:00 hod.
Karaoke párty - Attic klub Litvínov
(vstup 100 Kč)
 17. 7. 2019 od 16:00 hod.
Stráníci - folkový koncert - nádvoří
zámek Vladštejnů v Litvínově
 18. 7. 2019 od 20:00 hod.
Open air - koncert - Wan Men Sonk
- před Ponorkou v „bazénu“ - Klub
Ponorka Litvínov
 18. 7. 2019 od 15:30 hod.
Zámecké dílničky - zámek Valdštejnů
v Litvínově (vstupné 60 Kč)
 19. 7. 2019 od 21:30 hod.
Všechno nejhorší 2 – horor - Letní kino
Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 20. 7. 2019 od 21:30 hod.
Bohemian Rhapsody – životopisný Letní kino Koldům Litvínov (vstupné
80 Kč)
 24. 7. 2019 od 16:00 hod.
Kvinta - folkový koncert - nádvoří zámek
Vladštejnů v Litvínově
 25. 7. 2019 od 20:00 hod.
Open air – koncert – Lusky - před Ponorkou v „bazénu“ - Klub Ponorka Litvínov
 26. 7. 2019 od 21:30 hod.
Úsměvy smutných mužů – drama - Letní kino Koldům Litvínov (vstupné 80 Kč)
 26. 7. 209 od 19:00 hod.
Open air + Indoor party - Mib Showcase:
summer vibes - Klub Ponorka Litvínov
 26. 7. 2019 od 22:00 hod.
Miss mokré tričko - Klub Attic Litvínov
(vstupné 100 Kč)
 27. 7. 2019 od 21:30 hod.
Grinch – animovaný - Letní kino Koldům
Litvínov (vstupné 80 Kč)
 27. 7. 2019 od 19:00 hod.
Open air + Indoor party - Summer
Euphory - Klub Ponorka Litvínov
 27. 7. 2019 od 14.00 do 02.00 hod.
Novoveské letní slavnosti - Park
u obecního úřadu Nová Ves v Horách,
bohatý program
 31. 7. 2019 od 16: 00 hod.
Krušnohorská dechovka – koncert nádvoří zámek Vladštejnů v Litvínově

Informační turistické centrum na přehradě Fláje

Klíny

Prázdniny zvou k návštěvě obcí SORKH
Největším hitem a prázdninovou novinkou letošního roku je nové informační turistické centrum na přehradě Fláje. Otevřelo se
v sobotu 29. června. Návštěvníkům vodního díla nabídne nejen prohlídku duté přehradní hráze, kterou si v minulosti mohli zájemci
užít jednou ročně během dnů otevřených dveří, ale i kupříkladu atraktivní vyhlídky a drobné občerstvení. Dům s velmi moderním až
futuristickým vzhledem, u kterého stavbaři použili místní dřevo, vyrostl na fragmentu základu jeřábu. Ten kdysi sloužil při stavbě
přehrady. Prosklená budova infocentra svojí vyčnívající polohou nabízí skvělé výhledy jak přes hladinu, tak na hráz. Na dřevěném
mole turisté najdou lavičky k odpočinku. Hlavní sezóna informačního centra je od července do září, otevřeno je ve středu a čtvrtek od
12 do 16 hodin, v pátek od 10 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin. Prohlídka hráze bude možná na základě rezervace pomocí
rezervačního systému nebo na místě v budově Informačního centra Fláje. Nenechte si ujít:

a půjčovna horských kol i koloběžek, na kterých se můžete projet
po speciálně upravených trasách v místním bikeparku. Pokud dáváte
přednost pěší turistice, vydejte se západně po modré značce – dovede
vás k naučné stezce Flájská hornatina.
V červnu je otevřeno každý den od středy do neděle, od 11:00 do
18:00 hod. O prázdninách pak každý den.

řabina s opravenou rozhlednou. Vzhledem k blízkosti státní hranice
jsou samozřejmě viditelné i německé vrcholky jako Schwartenberg
a Ahornberg.
Otevírací doba v letní sezóně:
Pondělí - pátek 13:00 – 17:00
hodin, o víkendech 11:00 – 17:00
hodin.
Vstupné: Dospělí 20,– Kč, snížené 10,– Kč.

Barokní zámek stojí v centru města Litvínova přibližně v místě gotické tvrzi z 15. století. Téměř celé 16. století byl v majetku saských
Jahnů, což nám připomínají renesanční opukové náhrobky umístěné

Litvínov – zámek Valdštejnů

Horní Jiřetín – zámek Jezeří
Naučná stezka Gabrielka

Brandov – naučná stezka Gabrielka
Na trase dlouhé 18 kilometrů návštěvníci naleznou dvacet tabulí,
ze kterých se dozvědí například o životě tamních savců, plazů, hub,
ale také zjistí informace o technických památkách, obnově lesa nebo
dolování stříbra.
Naučná stezka vede z Brandova, údolím Telčského potoka, kolem
Rudolického rybníka a přes Malý háj až do města Hora Svaté Kateřiny. Pro její nenáročný terén (asfalt, zpevněné cesty) ji mohou využít
cyklisté i pěší turisté. Časová náročnost do 4 hodin.
Dostupnost: vlastní doprava, bus 21 Autobusy Kavka

Hora Svaté Kateřiny
Až se budete v létě toulat po Krušných horách, nezapomeňte navštívit také rozhlednu Hláska na Růžovém vrchu u Hory Svaté Kateřiny v okrese Most. Tuto kamennou rozhlednu najdete na okraji obce
Hora Svaté Kateřiny. Jedná se o 21 metrů vysokou válcovou kamennou rozhlednu, která byla veřejnosti poprvé otevřena v srpnu roku
1902. Prosklená a zastřešená vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 16 metrů, vede k ní 87 nejprve kamenných, poté dřevěných točitých schodů vnitřkem věže.
Z vyhlídkového ochozu můžete spatřit nejen městečko Hora Sv.
Kateřiny, ale i okolní vrcholky, dále České středohoří s majestátním
vrcholem Milešovka, také větrné elektrárny na nedalekém Strážném vrchu u Nové Vsi v Horách. Na severovýchodě pak můžete vidět nejvyšší kopec východní části Krušných hor Loučná a vrch Je-

Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř
vše, s čím se můžete setkat na
ostatních zámcích, ale zároveň
se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou
jak velkolepou slavnou minulost
s přepychem a nádherou hodnou
knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se
stává průkopníkem neobvyklé
Zámek Valdštejnů
prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník
svědkem její postupné proměny.
Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg, shlížel ze svahu Kruš-

Zámek Jezeří
ných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční, a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní
podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním
z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.
V chladnějších i teplých letních dnech jistě stojí za návštěvu.

Klíny – lanovka na Klínech

Hláska na Růžovém vrchu u Hory Svaté Kateřiny

Vezměte rodinu na kola nebo vyzkoušejte terénní koloběžky na
speciálních zábavných trasách, tzv. singltrecích, po celé délce lanovky. Lanovka vás bezpečně vyveze zpět. Užijte si krásné počasí a čerstvý horský vzduch Krušných hor.
V provozu je nejen lanovka, bobová dráha, ale také lanové centrum

v zadním průjezdu zámku u vchodu do parku. Koncem 16. století se
stává majetkem Lobkoviců a teprve roku 1642 ho sňatkem získává
první Valdštejn. V letech 1791–1793 zde krátce pobýval i známý milovník Giacomo Casanova.
V současné době je zámek zrekonstruován a slouží i k pořádání výstav, stálým expozicím, dílničkám pro děti, pořádání různých akcí
a v letních měsících probíhají na nádvoří zámku promenádní koncerty. Momentálně zde můžete navštívit výstavy Hračky a hry dětí ze
šlechtických rodin, Historie výroby hraček Husch v Litvínově, sochy
Stanislava Hanzíka a Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu
aneb Vánoce po celý rok. V neposlední řadě vás pozvou na nejnovější
výstavu Litvínovské zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů
a jejich přátel, která se sem přestěhovala z Paříže, kde měla stejně
obrovský úspěch jako v Litvínově.
Zámek je otevřený celoročně kromě 1. 1. , prohlídky probíhají od
úterý do neděle a otevírací doba je od 9:00 do 17:00 hodin. Imagináriem vás provedou vždy v 9:00, 11:00, 14:00 a 16:00 hodin a vstupné
činí: děti 20,– Kč, důchodci 30,– Kč, dospělí 50,– Kč.

Litvínov – Tesařova naučná stezka
Jedním z důvodů, proč navštívit Litvínov může být i procházka
nebo projížďka na kole po naučné stezce Tesařova cesta. Stezka je
dlouhá 12,5 km, má 17 stanovišť s informačními tabulemi a 8 odpočívadel. Návštěvníkům nabízí nejen místo k rekreaci a procházku
lesem i městem v litvínovské oblasti, ale současně i předkládá základní informace o Krušných horách. V létě je stezka vhodná k pěším
i cykloturistickým aktivitám a v zimě můžete sportovat při běhu na
lyžích.
Tesařova cesta začíná v Meziboří u letního stadionu, směřuje dolů
do Litvínova a vrací se zpět Šumenským údolím do Meziboří. Stezka

zčásti kopíruje jižní hranici Obory Fláje. Cestou můžete zhlédnout
nejen lesy a přírodu, ale i nejednu zajímavost Litvínovska, jako například tovární vilu na Šumné, která stojí v těsné blízkosti továrny
RICO.
Vila továrníka Heinricha C. A. Rieckena vznikla secesní přestavbou pův. klasicist. domu, provedenou kolem roku 1910 arch. Adolfem
Schwarzerem. Roku 1926 byly balkóny zastřešeny dřevěnou přístavbou (Rudolf Knie). Dům byl velice moderně vybavený. Roku 1946 rodina odešla do Německa. Dnes opuštěná budova chátrá, ale stále má
své kouzlo nejen pro milovníky architektury.

Tesařova naučná stezka

Meziboří – víceúčelové
sportoviště
Město Meziboří také nabízí
moderní víceúčelové sportoviště
s umělými povrchy a osvětlením.
Zahrnuje 2 hřiště pro volejbal
(příp. nohejbal) nebo podélně
tenisový kurt či basketbalové hřiště, 3 antukové tenisové
kurty s možností občerstvení,
asfaltový hokejbalový stadion
s tribunou, samostatný antukový kurt (vhodný pro nohejbal
apod.), atletický stadion s travnatým hřištěm uvnitř běžeckého oválu (umělý povrch, 6 drah,
400 m, elektronická časomíra)
vč. zázemí pro sportovce, hřiště
pro pétanque a street workout
hřiště (mohou využívat všichni
bez omezení zdarma).

Mariánské Radčice

Lom u Mostu – zaniklá důlní díla v Lomu a Loučné
Zaniklá důlní díla můžete prozkoumat v Lomu u Mostu. Po cestě za dávnou historií narazíte na hornické kolonie, malolomy i větrací jámy, svlažit se můžete u Velkého Oprámu. Stezka byla založena v roce 2018 v rámci projektu Destinační agentury Krušné
hory o. p. s., „HORNICKÉ STEZKY KRUŠNÝCH HOR’’ na podporu
zapsání Krušných hor na seznam dědictví UNESCO.
Naučná stezka je věnovaná hornické historii a zaniklým důlním
dílům.
Stezka je dlouhá 11 km a má 15 zastavení. Na pamětní desce je pak
stručný popis historie daného místa. V knihovně na MÚ jsou k dispozici mapky naučné stezky a turistické razítko.
Zastavení:
1. Důl ANNA
2. Důl THEODOR
3. Hornická kolonie – Červená osada
4. Hornická kolonie – Mariánská
5. Malolom KLEMENT
6. Malolom S. K. NEUMANN
7. Důl MARIE
8. Důl MORITZ
9. Hornická kolonie – Johanská
10. Větrací jáma č.III
11. Důl JOHAN
12. Důl EUGEN
13. Větrací jáma Libkovice
14. Důl GUTTMANN
15. Větrací jáma č.IV

Když přijedete do Mariánských Radčic, máte možnost seznámit se
s obcí a její historií prostřednictvím Radčického okruhu. Je to procházka obcí po trase, na které se nacházejí informační tabule. Ty

Pokles návštěvnosti byl zaznamenán v první polovině 19. století a příčinou byla politická situace. Nástup racionalismu v Čechách
těmto aktivitám nepřál. K oživení došlo až po roce 1848, kdy se opět
zavedla tradice poutí do Mariánských Radčic. Po roce 1945 nastal
velký zlom a souvisel s odsunem Němců a zrušením kláštera v Oseku.
Obrat k lepšímu byl zaznamenán po roce 1989, kdy se do Oseka vrátil
řád cisterciáků. Radčický areál je jejich majetkem. Opat Bernhard
Thebes znovu oživil radčickou tradici poutí.
Nezapomeňte, 14. 9. 2019 Mariánská pouť,
obnovená tradice mariánských poutí.

Meziboří – naučná stezka Tesařova cesta

Oprám u Lomu u Mostu
se nějakým způsobem vážou k místu, ve kterém jsou umístěny. Začátek i konec okruhu je před místním pohostinstvím „U Davida“.
Vedle pohostinství u silnice se nachází první tabule, ze které se
dozvíte něco o historii Mariánských Radčic.
Tabule v místě označeném dvojkou podává informace o transferovaných drobných památkách v Mariánských Radčicích a okolí.
Údaje na tabuli s číslem tři pak seznamují s plánem těžby v okolí
obce a souvisejícími ochrannými opatřeními. Toto zastavení se dotýká spíše budoucnosti obce než její minulosti.
V místě označeném čtyřkou se nachází Mariánská lípa. Zde byla
podepsána smlouva o vzájemné toleranci a úctě mezi občany Mariánských Radčic a Severočeskými doly a.s.
Co by kamenem dohodil od Mariánské lípy, stojí informační tabule,
která je věnována historii poutní cesty Osek – Mariánské Radčice.
K šesté informační tabuli se dostanete, projdete-li kolem nové zástavby rodinných domků. Je umístěna na křižovatce se silnicí vedoucí
do Lomu a seznámí vás s historií a současností dolování v okolí Mariánských Radčic. Zde naučná stezka končí a nezbývá než pokračovat
obcí dál do výchozího bodu, aby byl okruh uzavřen.

Poutní místo – barokní areál Panny Marie Bolestné
Stavba areálu trvala dvacet let. Je postaven v barokním slohu a dodnes má co ukazovat. Hlavní rozkvět a vrcholné údobí tohoto poutního místa nastalo v 18. století.

Hornická kolonie

Louka u Litvínova
Do Louky u Litvínova by stálo za to zavítat 7. září 2019 na Memoriál Pluto, který se každoročně koná k uctění památky obětí důlního
neštěstí na dole Pluto. Start je v Litvínově u památníku zemřelých
horníků v tomto dole u školy Humanitas a končí se v Louce u Litvínova u Kaple svatého Antonína Paduánského. Ta byla vystavěna místními rolníky až v roce 1834. Renovována byla v roce 1935 a naposledy v 90. letech 20. století. Kaple bude při této příležitosti otevřena
a zpřístupněna návštěvníkům.

Víceúčelové sportoviště v Meziboří

Litvínovské zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

Tato stezka je dlouhá 12 km a je vhodná jak pro pěší, tak i cyklisty.
Na stezce je instalováno mnoho naučných tabulí s tematikou geologického vývoje Krušných hor, výskytu rostlin, živočichů, vodstva,
obyvatelstva a další. Odpočinout si můžete na vybudovaných odpočívadlech s rozhledem do bučin. Vstup na stezku z Meziboří je od
letního sportovního areálu.
Začátek naučné stezky je na Meziboří u stadionu, odtud vede po
vrstevnici vrchu Studenec směrem k Šumnému dolu přes Pekelské
údolí až k oboře. Délka vyznačené stezky je téměř 4 km a díky kvalitní zpevněné cestě je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku.

Nová Ves v Horách – muzeum hraček

Novoveské muzeum

Součástí přírodního parku LOUČENSKÁ HORNATINA je nevelká,
ale malebná Nová Ves v Horách. Jako jedna z mála se může pochlubit
tradiční dřevovýrobou, která má své počátky již v 2. pol. 18. stol.
Mnoho krásných výrobků vznikalo v dílnách krušnohorců a dělalo
radost dětem i dospělým. I dnes můžete zavítat do muzea a továrny
firmy NBW. Po domluvě je možné sednout za pracovní stůl a vyzkoušet si, jak takový skvost ze
dřeva vzniká.
Z tradičního muzea NBW se
můžete přemístit do muzea
městského – NOVOVESKÉHO.
Zde jsou k vidění dochované exponáty a historické dokumenty,
zapůjčené Oblastním muzeem a
galerií v Mostě.
Provozní doba NBW - http://
www.nbw.cz/
PO – PÁ 10:00 – 14:15 hod.,
termín lze upravit dle domluvy.
Kontakt: +420 476 113 154
Novoveské muzeum
PO – PÁ 8:00 - 10:30 hod.
11:30 - 15:00 hod.
SO – NE 10:00 – 16:00 hod.

Vydejte se s námi na
putování po zajímavých
místech jedenácti obcí
Svazku obcí v regionu
Krušných hor. Stopovací hra,
při které mají účastníci za
úkol najít podle souřadnic
jedenáct stanovišť s čísly
v jedenácti obcích,
startuje 29. března 2019.

Putování s

ANDERSENEM
První stanoviště s číslem mohou
stopaři hledat společně při akci
Noc s Andersenem, ale mohou si ho
také najít samostatně. Na návštěvu
všech jedenácti stanovišť mají čas
až do 15. září. Každý, komu se do té
doby podaří najít a na kartičku
s označením Putování s Andersenem
napsat všech jedenáct čísel, může ji
odevzdat k dalšími slosování Svazku
obcí v regionu Krušných hor osobně,
nebo zaslat poštou. Z odevzdaných
kartiček bude vylosován vítěz. Pro
vítěze je připravena cena. Odměnu
ale dostane i škola, kterou vítěz
reprezentuje. Všichni účastníci
stopovací hry budou odměněni jízdou
na bobové dráze na Klínech v rámci
Ukončení turistické sezóny 2019, kde
bude také vítěz vyhlášen.

Soutěžní kartičky získají soutěžící při Noci
s Andersenem ve své obci na místě, které
se přihlásilo k projektu Noc s Andersenem.

Svazek obcí v regionu Krušných hor,
Mostecká 1, Litvínov

