Krátce z obcí SORKH
Unipetrol lidem

V rámci kampaně Unipetrol
lidem odevzdali během podzimu obyvatelé Litvínova a Mostu
celkem 260 návrhů pro zlepšení
života ve městech. Porota vybrala finálové projekty, a to tři pro
Most a tři pro Litvínov. Obyvatelé obou měst hlasováním určí
vítězný projekt. Ten bude v každém městě za finanční podpory
Unipetrolu realizován v příštím
roce. Hlasování probíhá do konce ledna 2020. Lidé mohou své
hlasy odevzdávat do zelených
boxů rozmístěných na veřejných místech v Mostě a Litvínově, včetně speciálně vybavené
tramvaje. Hlasovat mohou také
formou SMS zprávy na číslo 736 304 031, nebo online na
webových stránkách www.unipetrollidem.cz, kde jsou veškeré
informace o kampani.

Program rozvoje
Meziboří
Vedení města Meziboří připravuje zpracování dokumentu,
který by měl nastavit podmínky
pro další rozvoj města až do roku
2027. Prostřednictvím ankety
do celého procesu zapojilo obyvatele města. Mapování názorů
Mezibořských proběhlo v měsíci říjnu 2019. O výsledcích vás
budeme informovat v některém
z dalších čísel.

KRUŠNOVINY
listopad

2019

Firmy pomohly s výbavou pro polytechnické vzdělávání
V litvínovské základní škole s rozšířenou výukou jazyků mají nově vybavenou učebnu, která dětem nabídne pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Tu jim pomohl vybavit finanční dar ve výši 80
tisíc korun od společností United Energy a Severočeské teplárenské
Dva notebooky, digitální mikroport, stavebnice lego, stavebnice Merkur a další technické
pomůcky mají za úkol příjemným způsobem, v rámci pra-

covních činností, u dětí z 5. až
9. tříd rozvíjet logické myšlení,
představivost, manuální zručnost, kolektivní přístup k danému technickému úkolu. „Jsme

klasická spádová škola, která se
snaží dát dětem maximum s důrazem na kvalitní výuku. Mimo
jiné jim pomáháme při výběru
dalšího směrování po opuštění základní školy a k tomu nám
hodně pomáhá i spolupráce
s místními firmami. Vítáme kaž
dou možnost exkurze, abychom
děti seznámili se širokou škálou

profesí. Jsme rádi za každou podporu, která v dětech vzbudí zájem
o technické předměty. Otevření
učebny s pomůckami pro polytechnickou výuku je další krok
ke kvalitnějšímu vzdělání,“ vyjádřila se Hana Kašková, ředitelka
školy.
„Naše firma v regionu působí
několik desetiletí a rádi bychom

další desetiletí v naší práci pokračovali. K tomu potřebujeme
kvalitně technicky vybavené zaměstnance. Chceme naší podporou vzdělávání a spoluprací
se školami motivovat mladé lidi
k tomu, aby se do regionu vraceli,
potřebujeme je tady,“ řekl k podpoře základní školy Petr Horák,
ředitel Severočeské teplárenské.

Zajděte pro inspiraci

Patříte mezi ty, kteří každoročně přemýšlejí nad podobou
vánoční výzdoby a originálním
nazdobením vánočního stromečku? Pak máte příležtost nechat
se inspirovat výstavou, která se
bude konat od 29. listopadu do
22. prosince v Kulturním zařízení města Meziboří.

Advent v Brandově

Tradiční „Adventní rozsvícení vánočního stromu“ proběhne
v Brandově. Užít si ho můžete
v sobotu 30. listopadu od 16,30
hodin přímo před obecním úřadem. Tradicí této akce je ochutnávka svařáku a grilovaných
klobás, kterou zajišťuje zdarma
pro všechny přítomné obecní
úřad. Děti tu opět budou moci
napsat svá přání Ježíškovi, který
brandovské děti každoročně odmění maličkostí.

Anděl do Lomu

V neděli 1. prosince do Lomu
na náměstí Republiky přiletí anděl rozsvítit Vánoční strom. Adventní program pro děti začíná
již v16,00 hodin. Zpívat se budou
koledy, zavzpomíná se na vánoční tradice, k jídlu budou klobásy
a k pití čaj či punč. Organizátoři,
tedy město Lom, slibují, že cestu
„kolem“ bude mít Mikuláš s čertem a nově také Olaf. V premiéře
se v Lomu objeví Ježíškova pošta
i s nádherným razítkem, jehož
otisk si budou moci zájemci odnést na památku. Vánoční koncert od 17,30 hodin v místním
kostele Nejsvětější Srdce Páně
zahrají Valdštejnovi trubači. Finanční příspěvek za občerstvení
poputuje jako obvykle do útulku
pro opuštěná zvířata v Litvínově.

Ukázkové hodiny se kromě jiných zúčastnila také Kamila Bláhová, starostka Litvínova.

Jízdní řády se změní, ceny
integrované dopravy zůstanou
V prosinci se změní jízdní řády Dopravy Ústeckého kraje. Nově
bude dopravu na železnici zajišťovat sedm dopravců. Ve všech
vlacích na území kraje budou platit integrované papírové i elektronické jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
Při cestách po kraji cestující
využijí jen tarif DÚK, a to jak
v železniční, tak i autobusové dopravě. Při cestě mimo kraj nebo
odjinud do Ústeckého kraje bude
cestujícím vydán jízdní doklad
podle tarifu Českých drah, a to
i za úsek do cíle cestujícího v Ústeckém kraji.
„Tarify se pro příští rok nemění. Cestující mohou dál využívat
řadu výhod integrovaného tarifu. Cestování je většinou levnější a navíc zahrnuje MHD ve

městech. Integrovanou jízdenku
mohou cestující využít nejen při
cestě vlakem, ale také v MHD

v jednotlivých městech. Jsme
rádi, že se po třech letech podařilo s Českými drahami vyjednat,

že budou na území kraje uznávat
čipové karty Dopravy Ústeckého
kraje, protože s nimi se cestujícím z tarifu nabídne sleva 10
procent z běžného jízdného,“ řekl
náměstek hejtmana pro dopravu
Jaroslav Komínek. „Tímto bychom chtěli reagovat na některé
nepřesné informace týkající se
cestování po kraji a vydávání jízdenek,“ dodává.
Nově kromě tratí, kde budou
přepravu cestujících zajišťova
České dráhy, je možné čipových
karet využít i tam, kde budou
služby zajišťovat noví železniční dopravci, a také v prostředcích městské hromadné dopravy
v Ústí nad Labem.

Objížďka potrvá o pět
měsíců déle
Oprava mostu na silnici I/27
pod Hněvínem v Mostě potrvá až
do poloviny příštího roku. K přibližně pětiměsíčnímu zdržení
dochází v souvislosti s problémem založení původního mostu,
na který se přišlo až po rozebrání staré konstrukce.
Litvínovští radní v této souvislosti upozornili na chystanou modernizaci trati MHD v úseku Záluží - Most, která s opravovaným
mostem, a především současnými objížďkami, úzce souvisí.
Stav mostních objektů ve správě ŘSD v Ústeckém kraji je podle prohlídek a diagnostik velmi
špatný. Během příštích let ŘSD
chystá opravu 150 mostů. Práce

budou probíhat postupně a organizovaně, aby bylo možné včas
naplánovat objízdné trasy. Zároveň připravuje ŘSD velkou zakázku na akutní opravy mostů,
aby se dalo co nejrychleji zareagovat na zhoršení stavu
ŘSD nabídlo litvínovské radnici pravidelná čtvrtletní setkávání, které starostka města Kaila
Bláhová považuje za nezbytné.
„Chystáme řadu svých investičních projektů, které už také nemůžeme odkládat. Na druhou
stranu ale nesmí kolidovat s realizací projektů dalších subjektů.
Je tedy zřejmé, že je nutné vše
s předstihem koordinovat,“ vysvětlila.

Vláda chce rozhodnout o podobě hydrické rekultivace
Na stole je velké téma pro budoucnost krajiny v Podkrušnohoří,
kterými jsou nová jezera na místech po povrchové těžbě hnědého uhlí. Odborníci se intenzivně dlouhodobě zabývají všemi pro
a proti. Jedním z problémů je udržení hladiny vody v řadě takto
vzniklých jezer, Proto je nutné prověřit a zajistit řešení případného nedostatku nebo přebytku vody a možnosti propojení jednotlivých jezer.
Řešení vhodné bilance vody
v jezerech je podobné běžným
vodohospodářským
řešením,
která známe z přehradních nádrží. Odlišnost je ale zejména
v tom, že při své velikosti jezera
neleží na velkých vodních tocích,
V pořadí již XX. ročník volejbalového turnaje O obecní palici
starosty města, který se konal v Meziboří, má svého vítěze.
Prvenství si vybojoval tým (R)evolution.

V Meziboří se bojovalo o palici
Jubilejní, v pořadí již XX. ročník mezinárodního volejbalového
turnaje „O obecní palici starosty
města“, se konal v říjnu ve sportovní hale v Meziboří. Amatérského turnaje smíšených družstev se
zúčastnilo sedm týmů a tentokrát
nechyběli ani hráči z německého
partnerského města Sayda.
„Přál bych si, aby i tento ročník proběhl v přátelském duchu
a obešel se bez zranění,“ zahájil
turnaj Petr Červenka, starosta měst Meziboří. Bojovalo se
urputně a nakonec si první místo
a symbolickou palici odnesl tým
(R)evolution.

Druhé místo patřilo družstvu Benar Litvínov, na třetí
příčce se umístil tým Oáza Janova, pak již za sebou následovali sportovi SSV 1863 Sayda,
X – TEAM Meziboří, Pinkálci
Meziboří a hráči města Meziboří. Tento poslední tým vznikl
na poslední chvíli, po jednom
jediném společném tréninku,
nicméně zkušených soupeřů se
nezalekl. Všichni hráči dostali
jako každoročně tričko s logem
soutěže a další drobné dárky.
První tři týmy byly oceněny
malými poháry a volejbalovými míči.

jsou zde omezené možnosti odtoku vody v mnohdy zahloubeném
území. Významnou složkou, která do řešení vodní bilance vstupuje, je i výpar z vodní hladiny.
„Celkové
vodohospodářské
řešení vzniklých jezer či jejich

IV. Litvínovský

outdoorový festival
18.00

18.00

S kamarádkou svým
výstupem chtěly podpořit
projekt nově vzniklého
Nadačního fondu
Rehabcare.cz.
Výstup na nejvyšší
samostatně stojící horu
světa a nejvyšší horu
afrického kontinentu
Kilimandžáro, a to přesně po
71.letech od výstupu
Zikmunda a Hanzelky.

SOBOTA 23.11.2019

Kilimandžáro - Kačenka- Klimkovice

PÁTEK 22.11.2019

18.00

Ondřej Zmeškal
Marek Peterka

Milan Turek
Tereza Bártová

Sport se zrakovým handicapem

Povídat bude o svém životě,
jak oslepl a jak se
vyrovnával s handicapem.
Podělí se o zážitky z
maratonu na velké čínské
zdi, zdolání nejdelší
triatlonové distance
Ironman,
přeběhu celé
České republiky a souhrou
s traserem Markem
Peterkou.

Handy cyklo maraton

NEDĚLE 24.11.2019

Alena Vrátná - 3K

Café Bar Citadela Litvínov

Metrostav handy cyklo
maraton je non stop závod,
který je postaven na
jednoduchém konceptu.
Dejte dohromady čtyř nebo
osmičlenný cyklistický tým,
jehož součástí musí být
minimálně jeden člověk
s jakýmkoli druhem
postižení. Postavte se na
start a zdolejte štafetově
trasu dlouhou 2222 km, a to
v časovém limitu 111 hodin.

nejefektivnějšího způsobu budoucího provozování a správy
vzniklých jezer. Tento úkol ale
spadá již do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
Vlastní zajištění provede státní
podnik Palivový kombinát Ústí.
Termíny k plnění jsou část úkolu
v březnu 2021 a celek v červnu
2021.
„Úkoly dané Povodí Ohře i Palivovému kombinátu Ústí spolu
projednáváme a postupně diskutujeme připravované kroky,“ dodal Svejkovský.

Bude zima, bude mráz, co, starosto, uděláš…
Zima už klepe na dveře a s ní i snad dostatek sněhu. Zatímco jedni se na něj a na radovánky na sáňkách, bobech, lyžích těší, druzí
přemýšlejí, jak se na sníh připravit, aby komplikoval lidem život
co nejméně. Zákonitě mezi ně patří i starostové horských obcí. Na
anktení otázky odpovídaly hlavy Brandova, Nové Vsi v Horách,
Českého Jiřetína a Klínů.

zdá vysoký. A od státu do rozpočtu ani koruna.

ký provoz na silnici a na velké
množství turistů a rekreantů,
kteří dělají nepořádek.

1. Jste připraveni na zimní údržbu komunikací?
2. Přibylo nějaké nové vybavení, pokud jde o údržbu?
3. Největší zimní problém vaší obce?
4. Rekreanti, sportovci, turisté - radost, nebo starost?
na svých chalupách zdržují
i přes zimní období a užívají si
společně s navštěvujícími turisty
zimních podmínek s často prosluněnou a mrazivou oblohou.

 Jiří Mooz, starosta Brandova

22. - 24. 11. 2019

propojení obohatíme i o předpokládaný dopad na klimatické
změny, budeme klást důraz na trvale udržitelné řešení hydrických
rekultivací zbytkových jam bez
potřeby čerpání vody a v případě
možnosti propojení jednotlivých
jezer budeme upřednostňovat
gravitační varianty bez nutnosti
přečerpávání vody z jednoho jezera do druhého,“ řekl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.
Ještě je potřeba zabývat se
ochranou části nevytěžených
ložisek uhlí a návrhu technicky

1. Obec má každoročně zajištěnou údržbu místních komunikací uzavřenou smlouvou s podnikatelem Jiřím Sejvalem, který
průběžně, podle potřeb udržuje
komunikace plužením.
2. Máme zajištěno v souladu
se smlouvou o údržbě.
3. V obci nejsou v průběhu
zimního období větší problémy.
Tedy kromě řidičů, kteří k nám
přijíždějí nebo projíždějí do zaměstnání v Německu a svou jízdou a nedostatečným zimním
vybavením vozidel způsobují
komplikace na komunikacích.
Obec je závislá na průjezdu po
komunikaci přes Novou Ves
v Horách, kdy občas vlivem kalamitního stavu dochází k částečným uzavírkám, avšak tato
situace jde dnes řešit objízdnou
trasou přes část Německa od
Hory Svaté Kateřiny.
4. Někteří rekreanté se v obci

 Pavel Vesely, starosta Českého
Jiřetína
1. Ano, jsme. A tak si myslíme,
že zima bude slabá. Máme novou multikáru s pluhem a hlavně
každým dnem očekáváme nový
nakladač, který jsme mohli zakoupit zejména díky pomoci od
Ústeckého kraje.
2. Po minulém vedení jsme
převzali jen čerpadlo a křovinořez, takže jsme postupně dokupovali vše, co si horská obec
zaslouží. Motorovou pilu, již
zmíněný nakladač, Multicar,
pluh, různé nářadí a podobně.
3. Před zimou vlastnit jen křovinořez a čerpadlo J
4. Rekreanti – jen starost!
Chtějí veškerou údržbu, svoz odpadů a poplatek za odpad se jim

 Zdeňka Němečková, starostka
Klínů
1. Ano, jsme připraveni. Technicky i personálně. Traktor má
novou spojku a je po celkové
opravě. Obsluhovat ho bude
v době sněhových srážek kromě
zaměstnance i místostarosta.
2. Naposledy v roce 2018 přibyla přední radlice na plužení
sněhu. Dále máme výkonnou frézu a zadní radlici na plužení.
3. Kombinace sněhu a větru.
To nelze na některých komunikacích vůbec uklidit. Žijeme
ale na horách a zajisté to většina občanů pochopí. Spíše nás
trápí v době velké návštěvnosti
neukázněnost některých řidičů,
kteří svá vozidla zaparkují ve
výjezdech domů, dokonce i na
dvorcích u domů.
4. Radost i starost. Jde to ruku
v ruce. Radost: výborné podmínky pro zdravý pohyb. Obec Klíny
byla vždycky přizpůsobena pro
sportovce. Sjezdovky, lyžařské
trasy zde byly od nepaměti. Díky
Sportareálu a Zimletu se podmínky zlepšily, pokud jde o vybavenost, údržbu a služby. V obci
přibylo hodně aktivních turistů,
kteří si svůj volný čas chtějí
užít. K tomu účelu jsou v Klínech
připravena zařízení pro ubytování s restauracemi. A starost?
Nebezpečí na silnici, produkce
odpadků, ztráta klidu. Místní
občané si občas stěžují na vel-

 David Kádner, starosta Nové Vsi
v Horách
1.Technika připravená je. Ještě
nám chybí dooznačit okraje cest
kůly a označit nové odstavné
plochy pro auta.
2. Přibyl nám traktor s otáčivou radlicí a sypačem, který
jsme naplno vyzkoušeli letos již
druhou zimu.
3. Největší problém je množství aut, parkujících na místech,
kde znemožňují údržbu. A počet
aut mířících do hor za každého
počasí, aniž by řidiči sledovali informace stavu na silnicích.
Klidně jezdí do hor, i když je silnice uzavřená dopravní značkou.
Chápu ty, kteří se potřebují dostat domů, ale většinou porušují
zákazovou značku rekreanti nebo
turisté. Bohužel to pak končí tak,
že vyjedou do hor, tam je překvapí bílá tma a zapadnou. Uzavřou
celou silnici a trvá hodně dlouho
než se ji podaří zprůjezdnit.
4. Radost i starost. Starost
hlavně z toho důvodu, že se řidiči neinformují před svojí cestou
o počasí a zaparkují na místech
zákazu nebo tak, že je znemožněn další průjezd. Horší je, že
si většina lidí neuvědomuje, že
když neprojedou oni, tak neprojedou ani složky integrovaného
záchranného systému. A přitom
je v některých případech důležitá každá minuta.

V novoveské sokolovně se dveře netrhnou
TJ Sokol v Nové Vsi v Horách
se činí, v tamní sokolovně se
dveře netrhnou. V současnosti
je jeho členy padesát dospělých a čtyřicet dětí. Ti všichni
mohou najít prostor pro aktivní odpočinek skoro každý den
v týdnu.

Pondělí je vyhrazeno kruhovému tréninku, a to na rozhýbání
si těla po víkendu, pokud jste
jej prolenošili. Zopakovat si ho
můžete ve středu. Úterý patří
těm, kteří si oblíbili stolní tenis,
ve středu si můžete protáhnout
tělo při józe, rybářský kroužek

má vyhrazený pátek, stejně jako
kulečník.
Ale ani o víkendu nemusíte posedávat před televizí. „Zaskákat“
si můžete při dámě, děti vypravit
v sobotu odpoledne na vybíjenou
a neděle je vyhrazena dámskému
fotbalu a badmintonu.

TJ Sokol v letošním roce realizoval projekt Sportem ku zdraví.
Ten přinesl sokolovně nové sportovní pomůcky a také moderní
stoly do klubovny. To vše stálo
bezmála 71 500 korun, z toho celých 50 tisíc korun poskytl jako
dotaci Ústecký kraj.

Uspávejte děti se skřítky a démony
Oblastní muzeum a galerie v Mostě představilo novou publikaci
Jiřího Wolfa s ilustracemi Petry Wolfové „Skřítkové a démoni“.
Historik a odborný pracovník muzea v Duchcově Jiří Wolf populární formou zpracoval pověsti Krušných hor na základě rukopisných a tištěných pramenů. Jde také o druhé rozšířené vydání
souhrnného přehledu o skřítcích a tajemných postavách s krásnými ilustracemi jeho manželky, výtvarnice a pedagožky Petry
Wolfové.
V roce 2005 vyšel sešitek démonologických pověstí z Krušných hor v duchcovském na-

kladatelství Kapucín poprvé.
Náklad byl poměrně malý a během velmi krátké doby byl zce-

la rozebrán. Oblastní muzeum
v Mostě se rozhodlo po třinácti
letech připravit vydání nové. Publikace Skřítkové a démoni vyšla
za finanční podpory Severočeské
teplárenské, v nákladu jednoho
tisíce výtisků.
„Jsem rád, že naše společnost
mohla podpořit vznik takové
krásné knížky. Přednáška autora
byla velmi působivá a překvapila
mě. Netušil jsem totiž, že u nás

Křest byl stylový. Namísto šampaňského
došlo na vodu z Krušných hor, která byla
nabrána z oseckého potoka v oblasti Vlčího
dolu nad zříceninou Rýzmburk.

máme takové množství skřítků a démonů… Máme tak zas
co předčítat našim dětem před
spaním,“ podotkl ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák
k publikaci, které se stal kmotrem. „Naše společnost dlouhodobě podporuje celý region.
Tento počin chápeme také jako
vděk lidem za to, že tu můžeme
být dál. Soustředíme se na mnoho oblastí, nejen na vzdělávání,
zdravotnictví, bezpečnost, péči
o zdravotně postižené, ale také
na kulturu. S muzeem připravujeme další projekt a doufám,
že spolupráce bude pokračovat
i nadále. Přeji knížce, aby měla
úspěch jako její první vydání,“
popřál Petr Horák, který spolu
s ředitelem muzea a autory knihu pokřtili.
Akce se pořádala u příležitosti
již 23. ročníku Týdne knihoven.
Skřítci a démoni Krušných hor
obohatí stálou expozici „Ze života obyvatel Krušnohoří“. Dále
rozšíří fond muzejní knihovny
a muzejní pedagogickou činnost
muzea „Je to nový pohled na báje
a pověsti našeho kraje, který
v takto ucelené formě ještě nikdo
u nás nevytvořil. Většinou byly
zpracovány jen německými autory,“ doplnila Diana Kvapilová
z Oblastního muzea v Mostě.

Grantová poukázka na WiFi4EU
Rada města Litvínova schválila přijetí poukázky/voucheru
z dotačního programu WiFi4EU
ve výši 15 000 EUR. Zároveň
souhlasí s uzavřením grantové
dohody o poskytnutí voucheru
s Výkonnou agenturou pro inovaci a sítě na základě pravomocí,
které na ni přenesla Evropská
komise.
Rada v červnu loňského roku
schválila registraci do projektu
WiFi4EU pro financování bezplatných bezdrátových internetových hotspotů ve veřejných
prostorách z prostředků Evropské unie. V rámci tohoto projektu
byla v dubnu letošního roku vyhlášena výzva k zasílání žádostí
na získání poukázky/voucheru.
Po uzavření soutěžního kola se
město Litvínov dostalo do rezervního seznamu. Znamená to,
že pokud žadatel z hlavního seznamu odpadne, budou následně
oslovovány obce z rezervního seznamu, což je případ Litvínova.
Poukázka WiFi4EU představuje paušální platbu určenou pouze k pokrytí nákladů na zařízení

a instalaci wi-fi hotspotů (napájecí zdroje, prvky pro připojení
k internetu), které splňují požadavky stanovené ve výzvě.
„Město určí centra veřejného
života, kde budou hotspoty WiFi4EU instalovány. Mělo by to být
tam, kde zatím není k dispozici
žádná podobná nabídka bezplatného wi-fi připojení. Připojení
musí být poskytováno bezplatně,
otevřeně a nesmí být omezeno
diskriminačními
podmínkami,
musí být snadno dostupné a využívat nejmodernější a nejlepší
dostupné vybavení schopné zaručit uživatelům vysokou rychlost
připojení,“ řekla vedoucí odboru
systémového řízení městského
úřadu Lenka Holáňová.
Po podpisu grantové dohody
všemi stranami má město 18 měsíců na zřízení sítě WiFi4EU. Ponese náklady na internetové připojení, údržbu a provoz zařízení
po dobu nejméně tří let. Výše
ročních nákladů je odhadnuta
na 30 tisíc korun ročně, přesná
cena vzejde z veřejné zakázky na
poskytovatele této služby.

Nejen školy v Lomu na cestě za lepším vzděláváním
Stálé zlepšování, inspirativní novinky, posilování dovedností při
vzdělávání, ale také spolupráce s učiteli, rodiči, žáky nebo zaměstnavateli. To je cílem projektu s názvem „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“.
„Je tedy logické, že se do projektu zapojila i naše ZŠ a MŠ
Lom,“ řekla starostka města
Kateřina Schwarzová, která zastupuje zřizovatele školy. „Naše
aktivity chtějí školy propojovat,
posilovat vrůzných odbornostech, jako je například čtenářská
nebo matematická gramotnost,“
sdělila manažerka projektu Kamila Fridrichová z obecně pro-

spěšné společnosti MAS Naděje,
která společné aktivity škol realizuje a koordinuje. Činnosti se
mimo jiné zaměřují na hledání
příčin problémů v oblasti vzdělávání a snaží se aktivně zapojit všechny subjekty, které mají

o vzdělávání zájem, včetně široké veřejnosti.
„Na Litvínovsku je do projektu
zapojeno celkem 15 škol, kterým
náš projekt poskytuje podporu
v podobě financí nebo v oblasti
odborného růstu. Na oplátku požadujeme od škol součinnost při
získávání dat a informací, které se
týkají různých oblastí vzdělávání
a přispívají ke zvyšování kvality
při výuce,“ dodala Fridrichová.

Projekt, který navazuje na již
realizovaný „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov“, odstartoval letos 1. května a potrvá dokonce dubna 2022.
Finančně je hrazen z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím
Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání 2014 –2020.
Jeho realizátorem je obecně prospěšná společnost MAS Naděje
ve spolupráci směstem Litvínov.
Více informací je k dispozici
na webových stránkách projektu, www.masnadeje.cz

Má už váš čtyřnohý přítel svůj mikročip? Pospěšte si!
Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která stanoví povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem
bude vztahovat, kdy začíná
platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České
republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy nejdéle v půl roce věku.
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by

mělo být přínosem v mnoha
oblastech. Napomůže zejména
při zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce
atd.). Dále zlepší monitoring
chovů a kontrolu dodržování
stanovených pravidel a předpisů, například počet držených
zvířat, jejich věk, vakcinace,
dodržování
zoohygienických
podmínek, zajištění pohody zvířat a postih chovatelů v případě
týrání zvířat. Umožní také kontroly při prodeji psů jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů, a v neposlední řadě bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi
důležité v případě odcizených
psů. Zatoulané, řádně označené

a evidované zvíře, má navíc podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli.
Kdo označení mikročipem
provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“
provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí veterinární lékaři a pořizovací cena se pohybuje mezi
120-450 korunami, podle typu.

Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží
zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Jaké hrozí sankce v případě
nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od
roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením pokuty až do výše 20
tisíc korun.
(podrobné informace najdete
na webových stránkách svých
radnic)

Citadela bude mít moderní
vzduchotechniku
Rada města Litvínova rozhodla o nejvýhodnější nabídce
na realizaci akce Modernizace
vzduchotechniky objektu Citadely. Dodavatelem je NCI.CZ ENGINEERING, s. r. o., jejíž nabídka
byla ekonomicky nejvýhodnější.
Nabídková cena činí přibližně
10,2 miliónu korun.
Předmětem veřejné zakázky,
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, jsou
stavební práce související s modernizací vzduchotechnického
zařízení v objektu Citadely, včetně příslušných souvisejících profesí, a to ve čtyřech stavebních
objektech. Týkají se kinosálu,
společenského sálu, hudebního

klubu, zkušebny a cvičebního
sálu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 11 miliónů
korun.
Radnice počítá s tím, že všechny práce začnou na jaře a firma
má na jejich provedení stanovených sedmnáct týdnů. Nejzazší termín pro ukončení prací je
31. 8. 2020.
Realizace akce závisí na přijetí
dotace z Ministerstva životního
prostředí v rámci 70. výzvy Operačního programu životního prostředí a na schválení rozpočtového opatření v orgánech města,
popřípadě schválení finančních
prostředků v rozpočtu města Litvínova na rok 2020.
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Letem, světem, přes hory, doly a potoky

Město Litvínov dnes 28. října pozvalo
nejen své občany na Oslavu sklizně
a řemesel, která probíhala po celý
den v zámku Valdštejnů. Vše zakončil
lampiónový průvod a ohňostroj.

Nejen dospělí, ale i děti mají v Brandově o zábavu postaráno.
Jedno z říjnových odpolední patřilo tvořivým rukám.

Sokolovna v Nové Vsi v Horách pomalu prochází úpravami.
V tomto roce se v tamní klubovně objevily díky pomoci
Ústeckého kraje nové stoly. Své rekonstrukce se snad jednou
dočká i tělocvična.

Halloween si získal oblibu i u nás, letos se na něj opět připravovali i v Nové vsi v Horách. Ale nejde o americký svátek, jak se
traduje. Jeho kořeny sahají až do dob před naším letopočtem, kdy Keltové slavili v tento den konec léta a příchod nového roku.
Halloweenská tradice se díky přistěhovalcům z Irska dostala kolem poloviny 19. století do Ameriky. Irové vyřezávali děsivé obličeje
do vydlabané řepy, tu dávali posledního října se zapálenou svíčkou do oken, což mělo od domu vyhnat duše zemřelých. V Americe
potom začaly používat dýně. Svíčka do nich vložená má ochránit lidi před zlými silami.

Vedení města Litvínova i Meziboří, členové Základní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu Litvínov a Meziboří, členové TJ Sokol Litvínov – Lom
a litvínovští skauti si připomněli 101. výročí založení Československé republiky.
24. října uctili památku těch, kteří se tehdy významným způsobem podíleli na
tvorbě novodobých dějin a položili za vidinu svobodu své životy, u památníku
v Ruské ulici v Litvínově.

Radovat se z dalšího daru 200 tisíc korun od United Energy
mohou také předškoláci v litvínovské Mateřské škole Ladova,
která je součástí základní školy s rozšířenou výukou jazyků.
Díky finanční podpoře mají nový víceúčelový zahradní altán.

