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krátce
Komunitní
zahrada v Janově
Spolek MY Litvínov získal od
města Litvínova na 5 let do pronájmu pozemek, který obklopuje
historickou vilu Libuši. Má u ní
vzniknout komunitní zahrada
za podpory nadačního programu
Nadace Proměny Karla Komárka. Cílem projektu je obnovení
vzájemného soužití a rozvoj komunitních sousedských vztahů.
Poskytne tak zázemí pro smysluplné trávení volného času dětem i dospělým z okolí.

Nabíječky na kola
se rozrůstají
Počet nabíjecích stanic pro
elektrokola v Krušných horách
stále stoupá. Energetická skupina Sev.en Energy vybudovala během roku pět desítek nabíjecích stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji. Během aktuální cyklistické sezony plánuje
dokončení sítě podél tzv. Krušnohorské magistrály a další expanzi do Karlovarského a Plzeňského kraje. Do konce roku by
tam měly být uvedeny do provozu desítky dalších stanic. Souběžně investor modernizuje
systém a zvyšuje kapacitu stávajících stanic. Nabíjení elektrokol v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma a jejich mapu najdete na webu www.74b.cz

Hřiště za Májem
Ve Valdštejnské ulici, nad nákupním střediskem Máj, se Litvínovští dočkají modernizace tamního asfaltového plácku, které se promění v moderní sportoviště. Hřiště s umělým
povrchem bude vybaveno sloupky na síť na nohejbal či volejbal a koši na basketbal. Do okolí se umístí 13 laviček, odpadkové koše, nový stůl na stolní tenis. Litvínov tak úspěšně pokračuje v rekonstrukcích menších
sportovišť po městě.

Meziboří bude
mít skatepark
Hokejbalové hřiště v areálu letních sportů Meziboří letos projde rekonstrukcí. V jedné
části zůstane hrací plocha s novými brankami a ve druhé město
vybuduje nový malý skatepark.
Hotovo by mohlo být v září. Vše
vyjde na téměř dva miliony korun, městu se podařilo získat na
projekt dotaci.
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Podkrušnohorské muzeum
otevřelo novou atrakci:
jízdu hlubinným dolem
Před začátkem letních
prázdnin otevřelo Podkrušnohorské technické
muzeum v Kopistech nový atraktivní prohlídkový okruh. Zavádí návštěvníky do makety uhelného dolu. Část cesty přitom
absolvují pomocí závěsné
drážkové lokomotivy. Kopistské muzeum je jediným na světě, které nabízí takový zážitek.
Novou atrakci muzeum získalo z dolu ČSA poté, co se zde zastavila poslední hlubinná těžba. „Veškeré vybavení, důlní technika a vlastně i materiál, ze kterého byla štola postavena, pochází z našich těžebních společností,“ říká Eva Maříková, manažerka komunikace Sev.en Energy. Ihned po získání lokomotivy
i dalších exponátů ze zaniklého
dolu začali v muzeu stavět z železných konstrukcí maketu dolu.
Práce trvaly pět měsíců a účastnili se jich nejen zaměstnanci
muzea, ale také spousta dobrovolníků. Už během stavby, kterou příznivci sledovali na sociálních sítích, a poté během zkušebního provozu byl podle ředitele muzea Zbyňka Jakše o prohlídku velký zájem.

Na konci června se pak v bývalém hnědouhelném dole Julius III. v Kopistech sešli horníci a množství hostů, mezi nimiž
nechyběli ani starostové okolních měst a obcí, aby se zúčastnili slavnostního aktu přestřižení pásky. O to se vedle ředitele muzea postaral generální ředitel těžebních společností Sev.
en Energy Petr Lenc a předseda správní rady muzea Vlastimil
Vozka. Štole také požehnal kněz,
jak je zde zvykem, a horníci,
kteří ji stavěli, si připili mlékem.
S bývalými horníky z hlubiny
se potkají i návštěvníci muzea.

Havíři zde totiž provázejí, a tak
turisté získají skutečně zasvěcený výklad o hlubinném dobývání. 300 metrů dlouhý tunel poskytuje dokonalou iluzi šachty
v podzemí včetně tmy a rachotu
drážkové lokomotivy i důlních
strojů, které průvodci předvádějí
v provozu. Jak už název ‚závěsná lokomotiva‘ napovídá, vláček
nejezdí po kolejích na zemi, ale
zavěšený od stropu. Vejde se do
něj 24 lidí a běžně vozil v podzemí horníky k práci, ale také materiál. „Nejde ale jen o lokomotivu,
máme tam i razicí kombajny, stěnový kombajn, ukázky pomocných

prací. Návštěvníci uvidí, co všechno
se v hlubině dělalo,“ dodává Zbyněk Jakš.
Podkrušnohorské
technické muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 15 hodin až
do října. Na prohlídku se hodí
pevná obuv a počítejte s tím, že
se můžete umazat. V rozsáhlém
areálu bývalého dolu se však nachází i další prohlídkové okruhy a zajímavosti, například původní těžní stroj dolu Julius III.,
hornické šatny, expozice báňských záchranářů a část věnovaná rudnému dobývání v Krušných horách.

Na úpravu běžeckých tras bude letos milion korun
Od nové zimní sezóny se změní financování úpravy běžeckých tras v Krušných horách. Ústecký kraj plánuje prostřednictvím Destinační agentury Krušné hory rozdělit milion korun. Hlavním cílem je propojení jednotlivých lyžařských areálů a větší
využití Krušnohorské magistrály pro běžecké lyžování.
Finance na úpravu tras dosud
dostával spolek Krušnohorská bílá stopa, kvůli neshodám o rozdělování peněz se však kraj rozhodl, že napříště je bude rozdělovat Destinační agentura Krušné
hory. „Na novou sezónu jsme dostali milion korun, tedy o 250 tisíc korun
více. Na druhou stranu chceme obsáhnout větší teritorium a přibíráme nové subjekty,“ vysvětluje ředitelka agentury Petra Fryčková.
Nově bude trasy upravovat také
obec Loučná pod Klínovce, město
Vejprty je chce propojit s němec-

kou stranou, připojil se skiareál
Alšovka, který již upravuje trasy
v okolí Měděnce, a též MAS Cínovecko, která udržuje stopy směrem k Petrovicím. „Od Lesné až do
Petrovic by měl být úsek kompletní,
mezi Horní Halží a Měděncem se to
asi ještě letos nepodaří.“
Část prostředků bude určena na
úpravu tras Krušnohorské magistrály, část na lokální okruhy
a část na údržbu strojů. „Většina
subjektů si zatím upravovala trasy ve
svém okolí a pro své potřeby, ale my
chceme upravovat také Krušnohor-

skou magistrálu, na kterou se trochu pozapomínalo. Jednotlivé okruhy tak nebyly propojené,“ říká Petra Fryčková. „Je velká škoda, že nejsme schopni propojit naše obce běžeckými trasami a hlavně zajistit jejich důkladné protahování. Bylo by
to ku prospěchu nejen místních občanů a návštěvníků, ale vyřešilo by
to i rozprostření zaparkovaných vozidel do více lokalit,“ říká starosta Českého Jiřetína Pavel Veselý.
Během loňské zimy se téma stalo palčivějším než v předcházejících letech. Jednak byl koneč-

ně dostatek sněhu a jednak se výrazně zvýšil zájem lidí o běžecké lyžování v Krušných horách
kvůli uzavření sjezdovek i hranic.
Podle starosty Nové Vsi v Horách
a předsedy Svazku obcí v regionu
Krušných hor Davida Kádnera se
tlak na Krušné hory bude v tomto
smyslu stupňovat. Tématu by se
proto mělo věnovat i zářijové jednání členů Svazku. Jednou z navržených možností je i zakoupení
stopovače, který by si obce půjčovaly. Jak se vyvíjí zájem turistů
o Krušnohorskou magistrálu chce
vědět i Ústecký kraj. Na několika
místech by proto měly být umístěny sčítače, které zaznamenají pohyb nejen běžkařů, ale také
cyklistů.
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Po krušných horách s mobilem
Moderní technologie pronikají rychle do turistiky a trochu paradoxně představují příležitost, jak vytáhnout
děti od počítačů do přírody. Právě jim je určena aplikace Life is Skill, která láká ke sportu a poznávání. Cestovatele, kteří hledají příběhy, zaujme mobilní aplikace Znovuoživené Krušnohoří a cyklistům je určena interaktivní cyklotrasa 7eko track.

Life is Skill
Projekt LiS vznikl v Chomutově a jeho cílem jsou děti a mládež. „Pomáháme naplnit volný čas
pro každého, kdo má zájem. Hlavně pomáháme ten zájem vzbudit, udržet a naplnit,“ říkají autoři projektu. Mobilní aplikace nabízí sportovní, kulturní i turistické atrakce, za jejichž návštěvu sbírají děti (aplikace ale není omezena věkem) body. Mezi sebou pak soutěží. Nezisková
organizace Life is Skill každý rok
vyhlašuje nejaktivnější účastníky, ale v losování mají šanci získat cenu všichni zúčastnění. Čipy, pomocí kterých se body načítají do aplikace, najdete už na
stovkách míst. Desítky jsou jich
přímo v Krušných horách nebo městech pod nimi. Ve městech jsou to především sportoviště, kulturní centra, knihovny či muzea. Bod je možné získat například v zámku Valdštejnů, v Podkrušnohorském technickém muzeu či u mosteckého jezera. Na horách jsou pak čipy rozmístěny u přírodních zajímavostí, namátkou třeba na Tesařově stezce, u Helenčiných vodopádů, u zříceniny Žeberku, na

Lesné, na Salesiově výšině, Flájské přehradě i podél Flájského
plavebního kanálu.

Znovuoživené
Krušnohoří
Letos vydaná aplikace návštěvníky přenáší světa dávných
příběhů Krušných hor. Nabízí krátké i delší výlety po sedmi
místech Čech i Saska a obsahuje množství videií, rekonstrukcí a vizualizací. Můžete navštívit
Abertamy, Annaberg-Buchholz,
Boží Dar, Breitenbrunn, Jáchymov, Loučnou pod Klínovcem
a Ostrov. V okolí těchto míst vedou trasy, na nichž se nachází QR kódy. S pomocí aplikace
je pak na místě možné přehrát
si příběhy a ponořit se do historie. „Přenesete se tak v čase a získáte lepší představu o historii, navíc přímo v kulisách místa, kde se
konkrétní dějinná událost odehrávala,“ vysvětlují autoři projektu. Uvidíte tak již neexistující budovy, poslechnete si krušnohorského písničkáře Antona
Günthera, podíváte se do špičácké hospody nebo annaberského podzemí. „Díky spojení mno-

Foto: Sev.en Energy

ha moderních technologií a magie při natáčení i v postprodukci se
nám podařilo vytvořit scény, které jsou všude kolem vás, nebo které uvidíte vložené do míst, na kterých se skutečně staly,“ dodávají.
Vizualizace jsou dostupné pouze na konkrétních místech, není tedy možné je vidět bez návštěvy, neboť k jejich přehrávání
je třeba načíst QR kód na daném
místě. Aplikace je připravena pro
systémy Android i Apple.

7eko track
Interaktivní cyklotrasa 7eko
track, kterou připravila Sev.en
Energy, nabízí vyjížďku rekultivovanou krajinou kolem lomu
ČSA. Interaktivní mapu je možné
stáhnout do chytrých telefonů na
stránce https://uhelnesafari.cz/

Podpora pro zimní stadion
Svazek obcí v regionu Krušných hor vyjádřil svou podporu
projektu rekonstrukce zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Po rozsáhlé přestavbě
má vzniknout moderní multifunkční sportovní aréna. Město
Litvínov hledá pro svůj projekt
podporu a financování.
„Je to projekt, který významně
přesahuje rozměr Litvínova. Funguje zde jediný extraligový tým
v celém Ústeckém kraji, ale stadion už nesplňuje podmínky pro extraligu. Existuje proto riziko, že náš
tým by musel hrát jinde,“ vysvětlil
členům svazku na jednání místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum. V tuto chvíli je hotová studie rekonstrukce a vybrán

projektant. Město
čeká na vyhlášení výzvy Národní
sportovní agentury, kde by se chtělo ucházet o dotaci. „Rozhodně půjde o vícezdrojové
financování stavby.
Hledáme pro ni proto celoregionální podporu, neboť
věřím, že se nám pak bude lépe vyjednávat s krajem, státem i soukromými investory,“ doplnila starostka Kamila Bláhová. Podporu
– i finanční – už projektu přislíbila společnost Unipetrol.
Plán přestavby počítá s demolicí západní tribuny a výstavbou
nové moderní tribuny se záze-

cz/#trasa-1. Sedm symbolických
zastavení přibližuje místa, kde se
těžilo uhlí. „Naše nová cyklotrasa 7eko track je ukázkou dobré rekultivace v praxi. Chtěli jsme lidem
předvést, jak jsou rekultivace zajímavé, a jakým jsou přínosem pro
přírodu i krajinu,“ uvedla mluvčí
Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo
z mostecké Matyldy. Na každé ze
sedmi zastávek je QR kód, po jehož načtení do chytrého telefonu
se zobrazí mapa s informacemi
a zajímavostmi o místě. Na jednom ze stanovišť například turisté zjistí, co jsou to napajedla,
kaliště a slaniska, podle čeho se
poznají a k čemu slouží. Seznámí
se s loukami a pastvinami v oko-

lí lomu a poznají rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Obyvatelům
z živočišné říše, kteří našli svůj
domov na rekultivovaných plochách v okolí lomu ČSA, je věnováno několik zastávek a přibližují ptáky, drobné savce či obojživelníky. Zajímavé zastavení je
u jezírka, které vzniklo z bývalé čerpací jímky sloužící původně
k ochraně lomu před povrchovými vodami. V současné době
zde kromě hojného výskytu živočichů roste i kriticky ohrožený druh vodní rostliny, růžkatec
bradavčitý. Před dojezdem do cíle cyklotrasy se turisté dozví také o doupných stromech a jejich
důležitosti v přírodě. Poslední
zastávkou cyklotrasy 7eko track
je nabíjecí stanice pro elektrokola v Černicích.

Kateřinská mateřinka
projde přes léto
opravou
Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny se dočká během
letních prázdnin rekonstrukce elektroinstalace, která
je v havarijním stavu. Práce by měly začít po polovině
července a být hotové do konce srpna.

mím pro diváky i pro hráče ‚A‘
mužstva, hosty a média. Letní stadion by měl nově sloužit jako parkoviště s přístupem
z Podkrušnohorské ulice. Náklady město odhaduje na přibližně 450 milionů korun bez
DPH. Pokud se podaří získat dotaci, stavba by mohla začít na
konci roku 2022.

„Půjde o generální rekonstrukci všech elektrických instalací. Opakovaně jsme problémy řešili dílčími opravami, ale už to není možné,“ vysvětlil starosta Jindřich Zetek. Práce se stihnou během školních prázdnin a vyjdou přibližně na 800 tisíc korun. Obec je bude částečně financovat z vlastního rozpočtu, částkou 300 tisíc přispěje také Svazek obcí v regionu Krušných hor. Ten získal peníze darem od skupiny Sev.en Energy.
Další rekonstrukci by potřebovala také základní škola. „Nejsou
tam vyhovující rozvody tepla a vlastně celý topný systém. To je ale finančně velmi náročné, takže do rekonstrukce se budeme moci pustit teprve,
když se nám podaří získat nějaké dotace,“ doplnil starosta Hory Svaté Kateřiny.

Uzávěrka příštího
čísla Magazínu
31. 8. 2021
Náměty, pozvánky
a tipy zasílejte
na katka@taborsky.cz

červenec 2021 | 3

SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR

Chalupáři: Pro radost nebo pro zlost?
Krušné hory jsou oblíbenou rekreační oblastí pro chataře a chalupáře. Nejde o žádný nový trend. Lidé z měst
se do starých opuštěných chalup stěhovali už v dobách socialismu, stejně jako v té době hojně rostly jednoduché stavby v chatových koloniích. Zájem o rekreační bydlení posílila covidová krize, kdy se možnost cestování
smrskla téměř na nulu. Najít dnes v prodejních inzerátech chatu nebo chalupu v Krušných horách je téměř nemožné. Přitom jich tam není málo. V některých obcích, třeba na Klínech nebo v Českém Jiřetíně, počty rekreantů násobně převyšují počty stálých obyvatel.
Jsou majitelé rekreačních objektů pro obec zátěží nebo přínosem? Existuje řešení, které by občas trochu napjaté vztahy mezi domácími a svátečními obyvateli urovnalo? Jak se množství
chat a chalup projevuje na rozpočtech obcí? Zeptali jsme starostů horských obcí v anketě Magazínu krušnohorských obcí.
tam doma trvale a oni jsou ta
návštěva, chovat se tak a některé věci prostě překousnout.

koliv zlepšení situace přijde jen
tehdy, pokud nám stát za rekreanty něco do rozpočtu přispěje.

vrchu. Snaha o osídlení Klínů se
ale nezdařila. V současnosti se
zde natrvalo usadili občané jen
v sedmi domech. Ostatní slouží
k rekreaci. Další nové chaty již
nechceme! Na tom se v zastupitelstvu shodneme. Jsme velmi
rádi, že se lidem v Klínech líbí.
Kdyby se ale chataři, kteří zde
žijí celý rok, přihlásili k trvalému pobytu do naší obce, byli
bychom ještě radši.

rekreační objekty v rámci daně.
Daň z nemovitostí pro nás nyní
nemá významný přínos.

David Kádner
starosta Nové Vsi v Horách

Jiří Mooz
starosta Brandova

Není chalupář jako chalupář.
Problém je, že z chalupářů obec
jako taková nemá nic, ale zároveň majitelé chalup využívají všechny benefity a služby jako
běžný občan. A někdy přijíždějí
s neadekvátními nároky a jejich
stížnosti jsou mnohdy absurdní.
V minulosti jsme chtěli zdražit
rekreantům daň z nemovitosti, protože ji nemáme v obci nastavenou na maximum, ale bohužel to zákon neumožňuje. Jeden z nápadů je zvýšit daň z nemovitostí všem a najít cestu, jak
toto zvýšení trvale žijícím občanům kompenzovat. Je to ale
docela složité. Nejde ale tolik
o systémové řešení, jako mezilidské vztahy. Chalupáři si musí uvědomit, že ostatní lidé jsou

V obci Brandov se zdržuje na svých chalupách přibližně 200 chalupářů a tento počet se přes prázdniny navyšuje o příbuzné a známé, kteří za
nimi dojíždí. Někteří zde žijí
celoročně a opouštějí své chaty jen ke kontrole svých bytů ve městech, kde mají trvalý
pobyt. Obec nemá oproti trvale hlášeným obyvatelům za tyto osoby daňové příjmy. Ze zákona můžeme vybírat od chalupáře poplatek za odpad pouze za jednu osobu, který je stanoven obecní vyhláškou ve výši 750 Kč za rekreační objekt
na rok. Tato částka je neměnná, ať užívá objekt jeden či pět
rekreantů, což je nespravedlivé
oproti obyvatelům trvale hlášeným s povinností hradit stejnou částku za každého přihlášeného. Víme, že někteří chalupáři vyprodukují v rekreačním objektu více odpadu (včetně tříděného, který si přivážejí z měst a ukládají do kontejnerů) než naši obyvatelé a náklady za odpadové hospodářství je i za tyto osoby hrazeno z daňových příjmů obecního
rozpočtu. Dalším problémem je
opakované napouštění bazénů
o víkendech, aniž by brali ohled
na to, zda budou mít Brandovští dostatek pitné vody v týdnu.
Jsou i chalupáři, kteří jsou zodpovědní a snaží se o udržování pořádku a obecních nařízení,
jen škoda, že jich není více.

Pavel Veselý
starosta Českého Jiřetína
Pro radost nebo pro zlost?
Jednoznačně pro zlost a pro pokladnu zátěž. Chtějí veškeré
služby, oproti trvale žijícím netřídí odpady a od státu do pokladny za ně nedostaneme ani
korunu. Náklady na likvidaci
odpadů stále rostou, ale zdražit
anebo zpřísnit výrazně nemohu, protože by ten odpad nakonec skončil někde u komunikace
při odjezdu. Trvale přihlášených
máme 90, ale chatařů - pokud budu počítat přibližně dva
na objekt - 400! Zcela nejhorší
kombinace je rekreační objekt,
který majitel pronajímá... Jaké-

Jindřich Zetek
starosta Hory Svaté
Kateřiny
Můj postoj je neutrální. Každý, kdo tu nemá trvalé bydliště je pro obecní rozpočet zátěž. V rámci rozpočtového určení daní nedostáváme nic a rekreanti zatěžují svým fungováním infrastrukturu obce, byť jim
to nezazlívám. Nechci zevšeobecňovat. Jsou chalupáři, kteří se účastní života v obci a chovají se dobře, někteří ji zatěžují neadekvátně, až po ty, kteří si
vozí odpad z domova. Chalupaření je český fenomén a je třeba
to brát jako fakt. Jediný způsob,
jak ulehčit obcím, je zpoplatnit

Louka letos připomene 40 let od neštěstí na Plutu
Kulatých čtyřicet let uplyne letos v září od velkého
důlního neštěstí na dole Pluto v Louce u Litvínova.
Zahynulo při něm tehdy 65 horníků. Významné tragické výročí připomene tradičně Klub českých turistů pochodem a připojí se také obec Louka, která chce
mladším generacím přiblížit hornickou práci.
„Vzhledem ke kulatému výročí jsme se rozhodli uspořádat větší akci. Bude se konat 4. září jak u pomníku, tak
v kulturním domě. Na pietní vzpomínku jsme pozvali i zástupce okolních obcí,“ říká místostarostka Louky u Litvínova Pavla Drvotová.
K neštěstí v hnědouhelném dole Pluto II došlo 3. září 1981 v půl třetí odpoledne. V dole tehdy vybouchl uhelný prach a následně se v něm rozšířil požár. Při neštěstí zahynulo 65 havířů a důlních záchranářů, tedy více než polovina ze 105, kteří ten den sfárali na odpolední směnu. Přesná příčina neštěstí nebyla nikdy vypátrána.
Program vzpomínkové akce 4. září tradičně odstartují litvínovští turisté, kteří pořádají již po šestnácté turistický pochod a vyjížďku Memoriál Pluto. Zahájení se koná v Litvínově, u pomníku důlní katastrofy v ulici Tyrše a Fügnera mezi sedmou a půl jedenáctou. Připraveny jsou trasy pro pěší
v délkách 5, 11, 16 a 22 km a cyklotrasy 20, 50 a 60 km. Startovné pro všechny trasy je 10 korun, děti do 15 let zdarma. „Všechny trasy mají cíl v Kulturním domě v Louce. Tam turisty čeká odměna. Děvčata od
nás pečou perníčky, hotová umělecká díla, takže každý dostane perníček a diplom. Máme připravenou také odměnu pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka,“ řekla za organizátory Květoslava Drdová z Klubu českých turistů Litvínov.
Program v Louce u Litvínova bude probíhat už od dopoledních hodin. V Kulturním domě bude připravena výstava dobových fotografií a ve spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem návštěvníci uvidí také nejrůznější hornické a záchranářské vybavení. Ukázky záchranných prací a poskytování první pomoci předvedou dětem záchranáři z Báňské záchranné služby. Ve 14 hodin začne
v Louce u pomníku u kapličky svatého Antonína pietní akt. Chybět nebude ani hudební doprovodný
program a občerstvení.

Mgr. Zděnka Němečková
starostka obce Klíny
Počet chalup, chat i domů
k rekreaci (260) v Klínech převyšuje více než čtyřikrát počet
domů k bydlení. Hodně chatařů se zapojuje do obecních radovánek a v případě potřeby pomáhají obci třeba při brigádách.
Nelze říci, že je máme či nemáme rádi. Vše má rub i líc. S obyvateli rekreačních objektů jsou
spojeny ekonomické starosti.
Daňová výnosnost je jen z daně z nemovitosti. Jiná ne. Také
platí méně za odpady než trvale bydlící občané a obec v době
zdražování skládkování odpadu ze zákona nemůže na nemovitost k rekreaci uplatnit slevu 200 Kč za tunu odpadu uloženou na skládku jako u trvale přihlášeného občana. V tomto ohledu obec zatěžují a bohužel při změně poplatku za odpad
na to vždy doplatí trvale přihlášené osoby. Stát přidává obecním úřadům příplatek na administrativu na trvale bydlícího
v Klínech. Na chataře nic, přitom administrativy je s chataři
daleko více. Také obrovská spotřeba pitné vody některých rekreačních objektů je pro obec
omezující a v době dlouhodobého sucha problematická.
Na počátku století obec prodala investorovi parcely pro
přibližně 25 domů na Holubím
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pestré Prázdniny v Brandově
První pokoronavirovou akcí v Brandově byl dětský den,
o který byl po dlouhé pauze velký zájem. Další program nabídnou i prázdniny, chybět nebude fotbal,
opět se vrací vodní hrátky na rybníku a do Brandova
dorazí i divadlo.

Cesta za pokladem
Spolek žen z Brandova pořádá
poslední červencový den pro děti dobrodružnou Cestu za pokladem. Začíná na fotbalovém hřišti v 16 hodin a po splnění úkolů
děti čeká opékání buřtů.

Vodní hrátky
Začněte vyrábět domácí plavidla! Jejich soutěž a přehlídka
se bude konat na rybníku v Lesní ulici v sobotu 7. srpna. Při-

praveny budou soutěže na vodě i na suchu, pro děti i dospělé.
Vyplouvá se v 15 hodin.
Foto: Archív obce Brandov

Korona na horách
O tom, jak jsme žili v přísné karanténě, vypráví černá komedie Docela velkého divadla
v Litvínově, která měla premiéru hned po znovuotevření divadel. V srpnu s ní herci DVD
a imitátor Petr Jablonský přijedou do Krušných hor. Inscena-

ci Miroslava Oupice Není korona
jako corona můžete vidět v kulturním sále v Brandově 21. srpna od 18 hodin. Vstupenky v ceně 230 korun jsou v omezeném
množství v prodeji v úřední dny
na Obecním úřadě v Brandově.

Fotbalové
derby
Na sportovním hřišti v Brandově vypukne v sobotu 24. července horské fotbalové derby
mezi Brandovskými a Novoveskými. Výkop je v 16 hodin. Další

přátelské fotbalové utkání mezi starou gardou Brandov a starou gardou Most se bude konat
28. srpna od 16 hodin. Předposlední prázdninový týden navíc
SK Krušnohoří pořádá pro děti
z hor fotbalový kemp.

Zámek Jezeří na poštovní známce Kouzelný svět Malého
Česká pošta vydala dvě nové známky s motivem Krušprince na zámku
ných hor. Jedna představuje zámek Jezeří a druhá rokli Vlčí Jáma u Horní Blatné. Obě připomínají druhé výročí vstupu Krušných hor do seznamu světového dědictví UNESCO.
Ke vzniku známky s Jezeřím
dal opět podnět Českojiřetínský
spolek, který již v minulosti inicioval vydání známek s vyobrazením Flájí, moldavské dráhy či
mosteckého kostela. Aršík obsahuje dvě známky – vedle Jezeří na úpatí Krušných hor je to
skalnatá rokle Vlčí jáma nedaleko Horní Blatné, která vznikla při těžbě cínu. „Výtvarnou podobu emitované ceniny uzavírá pohled na hornický region Krušnohoří
s dobovou ilustrací středověké hornické činnosti. Autorem výtvarného návrhu emise je Adolf Absolon,
Martin Srb je pak autorem rozkresby horní známky a rytiny obálky
prvního dne vydání,“ informovala
Česká pošta. Nominální hodnota

známek je 26 a 27 Kč. „Poštovní známky budou po celý rok sloužit k propagaci třetího roku Krušnohoří na Seznamu světového dědictví, který chtějí společně připomínat Krušnohorské noviny, Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Euroregion Krušnohoří,“ řekl Petr Fišer z Českojiřetínského
spolku. „Z historického hlediska se
jedná o naprosto úžasnou zprávu.
O zámku se ještě donedávna příliš nevědělo, a teď, když má Jezeří vlastní poštovní známku, ukazuje se, že se jedná o významný posun tohoto historického objektu. Jezeří si další zviditelnění bezpochyby zaslouží,“ podělila se na sociálních sítích o radost kastelánka
Jezeří Hana Krejčová.

Foto: Česká pošta.

Lišky na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově od června lákají k návštěvě výstavy Malý
princ výtvarnice Elišky Podzimkové. Interaktivní hravá expozice, inspirovaná slavným příběhem Antoina de Saint Exupéry,
je přístupná až do podzimu.
Výstava Malý princ potěší všechny generace a útočí doslova na všechny lidské smysly. Zámek se zaplnil magickým
lesem, světýlky, mlhou i vůní. Hlavní instalací jsou kombinované fotografie s ilustracemi
Elišky Podzimkové z knížky Malý princ, které byly připravované na Islandu. V závěru loňského roku byla interaktivní výstava
představena i na veletrhu informatiky GITEX Technology Week
v Dubaji. Součástí expozice je
například videokoutek, v němž si
stačí obléknout plášť prince, po-

sadit se na lištičku a s pomocí
aplikace Artivive se rozletět.
Na financování instalace této
velké výstavy přispěl částkou 60
tisíc korun také Svazek obcí v regionu Krušných hor. Přiláká jistě
návštěvníky nejen z Litvínovska.
Přístupná je do října. Prohlídky
jsou možné od úterý do neděle
v časech v 9, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Vstupné vyjde dospělé na 70
Kč, důchodci zaplatí 40 Kč a děti a studenti 30 Kč, rodina může využít rodinné vstupné ve výši
120 Kč. Předem je nutná rezervace prohlídky na tel. 603 151 600.

Foto: Archív města Litvínov.

tipy / akce / pozvánky
Zámecké
hudební středy
Středy patří na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově hudbě
a divadlu. Každý týden se tam od
16 hodin koná koncert se vstupem zdarma. Pro děti jsou připraveny také pohádky. Ve středu
11. srpna od 19 hodin to bude
Pohádka o Rusalce a ve středu
18. srpna od 16 hodin Čert a Káča (se vstupným).

Historickým
cyklovlakem do hor
Z Chomutova (a též Klášterce nad Ohří a Kadaně) vyjíždí
o prázdninách historický cyklovlak. Konečnou má ve Vejprtech a poté se vrací zpět. Tradičně zastavuje v Křimově, kde
je možnost občerstvit se a upéct
buřty. Vlak pojede 17. a 24. čer-

vence a 7. a 21. srpna s odjezdem
z chomutovského nádraží v 9.15
hodin. Jízdy pořádá společnost
Loko-Motiv.

To nejlepší z depozitáře
V mosteckém muzeu můžete do 22. srpna vidět výběr nejvzácnějších výtvarných děl i romantické obrázky starého Mostu, Výstava Návrat do starého
Mostu navazuje na expozici Příběh starého Mostu, kterou bohužel návštěvníci mohli vidět
jen virtuálně. Mostecká díla doplňují také například plastiky ze
zaniklých Flájí.

Pouť v Horním Jiřetíně
Městské slavnosti a pouť
v Horním Jiřetíně se konají 14.
a 15. srpna. Letos se poprvé stě-

hují kolotoče a atrakce na nové místo, k bývalému nádraží. Hlavní program se bude odehrávat v sobotu. Před kulturním domem od 10,00 hodin rozbijí své stánky doboví trhovci
a řemeslníci, děti pobaví rytířský turnaj, divadýlko nebo kejklířská dílna. Od 16,30 hodin
pak pokračuje program hudební, vystoupí například Dalibor
Janda nebo kapela Totální nasazení. Další hudební scéna bude v areálu chovatelů. V kostele jsou na sobotu připraveny netradiční prohlídky.

nost Coal Services ze skupiny Sev.en Energy. Umístěn bude v expozici Železničního depozitáře v Chomutově, kam už
si jej pracovníci muzea odvezli z komořanské úpravny uhlí. Muzejní sbírku rozšíří například i vyřazený zvon pro elektrické lokomotivy či mechanické návěstidlo z první republiky.
Nové exponáty budou v Chomutově k vidění už během letních
prázdnin. Už v roce 2005 muzeum získalo důlní odklizovou lokomotivu typu 900 BS 200, která stávala před závodem Hrabák.

Nový exponát v chomutovském depozitáři

Štola a rozhledna
otevřeny

Sbírku železničních vozidel
Národního technického muzea
doplní nákladní vůz řady Wap,
který muzeu věnovala společ-

Rozhledna na Růžovém vrchu v Hoře Svaté Kateřiny je
o prázdninách otevřena každý
den mimo pondělí. Od úterý do

pátku je vyhlídka přístupná od
13 do 17 hodin, o víkendu již od
10 hodin. Měla by se otevírat také Mikulášská štola, pozůstatek rozsáhlé hornické činnosti
v Krušných horách. „Podařilo se
nám sehnat průvodce, takže předpokládáme otevření v polovině července. Štola by měla být přístupná v pátek odpoledne a o víkendu,“
uvedl starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek.

Letní kino
Na fotbalovém hřišti v Louce u Litvínova se zastaví putovní kino. V pátek 16. července
přiveze film Příliš osobní známost. Začátek po setmění, vstup
zdarma. Další film bude k vidění 30. července. O tom, jaký film
to bude, rozhodnou v hlasování
obyvatelé.
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