Krátce z obcí SORKH
Nový vedoucí odboru

Do výběrového řízení na funkci vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje města Litvínova se přihlásili tři zájemci. Po
komplexním posouzení předpokladů pro danou pracovní pozici byli k osobnímu pohovoru
pozváni dva uchazeči. Jako nejvhodnějšího doporučila komise
Ing. Tomáše Hubala. Druhého
účastníka doporučila tajemníkovi na případné obsazení pozice
vedoucího oddělení investic, která bude uvolněna k 1. 1. 2020.
Rada města Litvínova jmenovala do funkce vedoucího odboru
investic a regionálního rozvoje
Ing. Tomáše Hubala s účinností
od 1. 12. 2019.

Severočeský uragán

Tři výhry a skóre 19:6. Tak
suverénně vstoupili do nové soutěže Sev.en Hockey Cup mladí
hokejisté HC Litvínov. Diváky na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
bavil pohledný hokej plný gólů.
V šesti zápasech jich padlo 45,
tedy 7,5 na zápas. Soutěž pořádá
skupina Sev.en Energy pro čtyři
mládežnické týmy ze všech regionů, v nichž má své energetické
provozy.
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Radnice se připojí k iniciativě pro pomoc uhelným regionům
Starostky a starostové, sdružení ve Svazku obcí v regionu Krušných hor, se společně shodli na tom, že se, samozřejmě po projednání v radách či zastupitelstvech, připojí k podpoře iniciativy
na evropské úrovni, která má v budoucnu pomoci „uhelným“ regionům. Vyzvala je k tomu Kamila Bláhová, starostka Litvínova.
Ta se zúčastnila záříjového
Fóra starostů ke spravedlivé
transformaci regionů postižených postupným ukončováním

těžby uhlí v Německu. První
setkání starostů ke spravedlivé transformaci se konalo již
v roce 2018 na severozápadě

Řecka ve městě Kozani, které je
známo rozsáhlou těžbou hnědého uhlí. Navazující druhé setkání se uskutečnilo v německém
uhelném regionu Weisswasser
na východě Saska, kterého se
zúčastnili starostové takovýchto
regionů z různých koutů Evropy.
„Mezi cíle této iniciativy patří především pozvednout téma

Návrh nových jízdních řádů,
který dostali v září k připomínkování starostové obcí v Krušných horách, nikomu z nich
radost neudělal. Jak tehdy komentoval David Kádner, starosta
Nové Vsi v Horách, bylo to „o nás
bez nás“.
Alespoň ten pocit byl silný,
protože už se chystaly změny
v jízdních řádech navazujících
autobusových i vlakových spojů
v podhůří. Naštěstí se podařilo výhrady proti změnám včas
uplatnit. „Ten návrh se netvářil jako návrh, přišel dost pozdě
a měli jsme pocit, že už je rozhodnuto. Ostatně, v minulosti
jsme se s tím setkali. Takže jsme
se museli důrazně ozvat,“ uvedl Kádner. Jako předseda Svazku obcí v regionu Krušných hor

Obědy pro děti

TOP designérka
z Hamru

Rozpočet schválen

Na svém posledním letošním
jednání se v listopadu sešli starostové obcí sdružených ve Svazku obcí v regionu Krušných hor,
tedy Brandova, Horního Jiřetína,
Klínů, Nové Vsi v Horách, Hory
sv. Kateřiny, Lomu, Louky, Litvínova, Meziboří a Mariánských
Radčic. Kromě jiného schválili
rozpočet svazku na rok 2020, jehož návrh najdete na webových
stránkách své obce.

Advent s varhanami

Chcete si užít druhý adventní
víkend v předvánoční pohodě?
7. prosince se ve 14,00 hodin
rozezní varhany v kostele Nejsvětšjší trojice v Malém Háji.
Zasedne za nimi známý hudebník Tomáš Alferi, s nímž si budete moci zazpívat nejznámější
koledy.

zkušeností mezi starosty uhelných regionů napříč Evropou.
„Domnívám se, že iniciativa
a naše podpora může být dalším nástrojem, jak vytvořit potřebný tlak na evropské orgány,
které rozhodují o finanční podpoře znevýhodněných uhelných
regionů,“ uzavřela Kamila Bláhová.

Hory ubránily jízdní řád

Základní
škola
speciální
a praktická v Litvínově obdržela
od společnosti WOMEN FOR WOMEN dar ve výši ve výši 221 214
korun. Peníze budou použity na
uhrazení stravného ve školní
jídelně pro celkem 42 žáků ve
školním roce 2019/2020.

Mladá designérka z Hamru se
dostala mezi světovou špičku.
Každoroční mezinárodní soutěže
obalového designu Model Young
Package, kterou vyhlašuje společnost Model Group, se i letos
zúčastnili studenti oboru grafický design SOŠ Litvínov-Hamr.
Mladí designeři se měli zhostit
tématu Zážitek z rozbalování.
V konkurenci 666 návrhů z 66
zemí světa se prosadila studentka druhého ročníků Lucie Plechačová, jejíž práce byla vybrána
do TOP 50 návrhů.

spravedlivé transformace uhelných regionů, ke které dochází
vlivem postupného ukončování
těžby fosilních paliv,“ přiblížila starostka Bláhová. Podle ní
jde o to, aby evropské klimatické závazky byly naplňovány
sociálně a ekonomicky ohleduplnými kroky. Důležité je také
podpořit komunikaci a výměnu

Konec každého kalendářního roku je časem, kdy se člověk ohlíží za uplynulými
měsíci. Já bych to trochu protáhl na několik let. Existuje řada spolků, sdružení
i svazků, které by klidně existovat nemusely. To ale neplatí o Svazku obcí v regionu Krušných
hor, protože to není o schůzování pro schůzování
a společné kávě jednou za
pár týdnů.
S roky se ukázalo, že
když se táhne za jeden provaz, je síla opravdu větší,
než když si každý tahá za
svou nitku. Jsem přesvědčený, že našemu svazku se
díky tomu podařilo zvládnout řadu věcí a problémů, se kterými by se třeba
jednotlivé obce vypořádávaly samy jen
s velkými obtížemi a asi neúspěšně. Soudržnost jedenácti obcí, vesnic a měst na
Litvínovsku, má řadu konkrétních výsledků.
Od společného tlaku na získávání dotací jsme se dostali do fáze, kdy společně
dokážeme zvládat nejrůznější situace,
a nezáleží na tom, jestli to trápí jen ty

tzv. malé obce nebo všechny společně,
velcí pomáhají slabším. Stačí uvést pár
příkladů. Podařilo se oddálit rušení pošt
v odlehlých místech Krušných hor, dokud
jsme na to nebyli připraveni. Vyjednali jsme zrušení nesmyslných úprav autobusových
řádů, díky svazku se mohla v Litvínově otevřít urologická ambulance, kam
mají lidé lepší dojezd než
do Mostu, a nebyl zrušen
Finanční úřad v Litvínově.
Bojujeme za udržení základní školy v Hoře svaté
Kateřiny a teď společně
kromě jiného řešíme údržbu silnic.
Moc bych si přál, aby
i v dalším roce dokázali starostové a starostky všech jedenácti radnic
spolupracovat ve stejném duchu jako doposud. Říkat si věci na rovinu, v dobrém
i negativním, neřešit politiku, ale faktické
problémy. Fungovat dál v tom smyslu, že
tu nejsme pro funkci, ale pro lidi.
Klidný rok 2020 přeje
David Kádner, předseda Svazku obcí
v regionu Krušných hor.

s podporou dalších dotčených
radnic a starostů vyvolal jednání s kompetentními místy. „Jde
nám o to, aby hory byly k životu zejména pro místní, kteří se
potřebují dostat do práce, jejich
děti do škol. Změny v minulosti,
i ty navrhované, mohou vyhovovat těm, kteří sem dojíždějí za
rekreací a sportem, ne zdejším
obyvatelům. To není nic proti těm, kteří si do hor přijíždějí
odpočinout, naopak, ti jsou zase
důležití pro poskytovale služeb,
stravovacích, ubytovacích i dalších. Nicméně, i v tomto případě
platí bližší košile než kabát,“ pokračoval Kádner.
Konec dobrý, všechno dobré,
k úpravě jízdního řádu nakonec
došlo jen minimálně, v případě
dvou ˝spojů z Brandova.

 Rozsvícení vánočního stromku v Litvínově si nenechaly jako každoročně
ujít stovky lidí.

Vršanská uhelná podpořila vzdělávání v regionu
třemi miliony korun
Díky Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en Energy se děti na Mostecku učí poznávat vesmír, pracovat s roboty, osvojí si zpracování
slitin železa v nové moderní dílně a dalšími rozličnými způsoby
nachází cestu k technickému vzdělávání. Letos podpořila společnost z grantu Chytré hlavy pro Sever školy a technické kroužky
v regionu třemi miliony korun.

Meziboří pomáhá Fondu
ohrožených dětí
Tři zelené kontejnery v ulicích Meziboří mají na sobě logo
klokana v kruhu, aby bylo zřejmé, že jejich využití podpoří
zařízení Fondu ohrožených dětí.
Zařízení pro děti je na patnácti
místech v republice s celkovou
kapacitou 322 míst. Také díky
zeleným kontejnerům se dětem
dostane péče v zařízeních, která
je alternativou ústavního umístění. Financování zařízení však
ze strany státu nestačí. Projekt
KlokTex.cz kromě materiální
podpory přispívá z každého kilogramu odevzdaného materiálu
do zeleného kontejneru jednou
korunou na transparentní účet
FOD. Přínos je tím větší, čím je
více odevzdaných oděvů, textilu,

spárovaných bot, kabelek, hraček… v dobrém stavu. Umístění do igelitové tašky nebo pytle
také zaručí, že nedojde k dalšímu poškození nebo znečištění.
Nedá se využít poškozené, vlhké
nebo znečištěné oblečení.
Zelené kontejnery přispívají nejen k ekologické recyklaci,
ale podporují také charitativní
projekt. Celkem už kontejnery
s klokánkem přinesly dětem,
kromě materiální pomoci, pěkných 1 067 848 korun a za to
všem občanům, kteří přispívají
do těchto kontejnerů, patří velký
dík. Pojďme společně tuto částku i nadále zvyšovat. Všem, kteří
se zapojují, děkuje tým projektu
www.KlokTex.cz. 
(mez)

Grant Chytré hlavy pro Sever
letos pokračoval už desátým
ročníkem. Se svými projekty
uspělo jedenáct žadatelů. První
projekt, který byl letos pořízen
za podpory Vršanské uhelné, je
venkovní Naučná stezka naší
sluneční soustavou v zahradě
Základní školy a Mateřské školy
Meziboří. Naučnou stezku škola slavnostně otevřela a dětem
do užívání předala 23. října. Na
vybudování naučné stezky měl
největší podíl Tobiáš Vitoušek,
bývalý žák této školy, dnes student primy litvínovského gymnázia. Sám navrhl koncepci celé
stezky, která se skládá z dvojrozměrného modelu sluneční

soustavy s rozvržením jednotlivých planet a deseti tabulí s informacemi o sluneční soustavě
a kvízem. Součástí naučné stezky, na kterou Vršanská uhelná
z grantu Chytré hlavy pro Sever
přispěla částkou 210 tisíc korun
je i 3D tiskárna, s jejíž pomocí
děti postupně vytvoří modely
všech těles sluneční soustavy.
„Jsme přesvědčeni, že jestli má
nějaká podpora skutečně smysl, pak je to vkládání finančních
prostředků do vzdělávání. Vytváříme tím trvalé hodnoty. Naši
podporu směřujeme především
do technického vzdělávání, což
je při charakteru našeho podnikání a potřebě technicky vzděla-

ných zaměstnanců pochopitelné
a samozřejmé. Domníváme se, že
pokud je technika dětem předkládána zábavnou formou, učení jde
mnohem rychleji. Chceme v podpoře technického vzdělávání pokračovat i nadále a všem školám
a technickým kroužkům, které
o podporu žádají, přeji, ať mají
dobré nápady, které zaberou,“
uvedl při slavnostním otevření naučné stezky ředitel těžebních společností skupiny Sev.en
Energy Vladimír Rouček.
Mezi úspěšnými žadateli jsou
základní i střední školy Mostecka a Litvínovska a technické
kroužky, které dětem přibližují techniku atraktivní formou.
Podporu tak získala mimo jiné
Základní škola, Most, Okružní
1235 na projekt R.U.R. – Rozumíme Umění Robotů. Za peníze z grantu pořídí 15 sad LEGO
MINDSTORMS Education EV3
k propojení různých oborů

a znalostí, které jsou nutné pro
práci s roboty. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
gastronomie a služeb, Most, p. o.
za peníze z Chytrých hlav pro
Sever zmodernizuje školní kovárnu a umožní žákům osvojit si
způsoby zpracování slitin železa.
Střední škola technická, Most –
Velebudice vybaví za podpory
Vršanské uhelné elektrolaboratoře pro výuku oboru elektrikář
a elektrotechnik. „Cílíme podporu tam, kde má největší smysl.
Chceme, aby technické vzdělávání
děti bavilo. Uvědomujeme si, že
společnosti z naší skupiny techniky potřebují, proto se snažíme
přivést děti k technickým oborům
už na základních školách,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy
Gabriela Sáričková Benešová. Za
deset let existence grantu Chytré
hlavy pro Sever rozdělila Vršanská uhelná do podpory vzdělávání více než dvacet milionů korun.

Slavnostní otevření
venkovní Naučné stezky sluneční soustavou
v zahradě Základní
školy a Mateřské školy
Meziboří, vlevo Vladimír Rouček, generální
ředitel těžebních společností Sev.en Energy.

Jaké byly radosti i starosti hlav měst a vesnic v roce 2019
Co rok přinesl - a co by naopak být nemuselo? Namátkou jsme se
zeptali na několika radnicích.

1. Co považujete za úspěch, co vá m udělalo letos radost?
2. A co vás naopak nejvíce nazdzvedlo či zlobí?
 Kamila Bláhová, Litvínov
1) V letošním roce jednoznačně to, že se povedlo zachovat
Územní pracoviště Finančního
úřadu v Litvínově ve stávajícím
režimu. Omezení provozu by
znamenalo zhoršení dostupnosti
státní správy pro občany Litvínovska. Zvýšilo by se riziko vylidňování centra města, zůstal by
tam prázdný objekt. Jak litvínovští zastupitelé, tak i starostové
Svazku obcí v regionu Krušných
hor vyjádřili důrazný nesouhlas
s tímto krokem. V souvislosti
s restrukturalizací těžbou postižených oblastí, kam Litvínov
bezesporu patří, by měl stát mít
naopak zájem výkon státní správy v těchto městech rozšiřovat,
a to především z důvodu zachování pracovních míst, zlepšení
dostupnosti služeb pro širokou
veřejnost. Na rozdíl od Finanční-

ho úřadu v Litvínově se 33 dalších optimalizace dotkne.
2) Suť v popelnici, kvůli které
nemohlo dojít k vyvezení odpadu a tím vznikl velký nepořádek
u kontejnerů na komunální odpad. To způsobilo řadu stížností na město, i přestože v tomto
případě se nejednalo o chybu či
opomenutí komunálních služeb.
Nezodpovědnost některých spoluobčanů mě nadzvedne vždy.
 Petr Červenka, Meziboří
1) Za úspěch považuji zvládnuté investiční akce, jako je chodník
do Litvínova, který výrazně zvýšil
bezpečnost pro pěší, oprava Potoční ulice a parkoviště nad parkem.
2) Soustavným trápením, každoročním, jsou neukáznění majitelé psů, kteří si dělají z veřejných prostranství záchody pro
psy a zapomínají „splachovat“,

tedy uklízet po nich. Pak mě zlobí, kolik lidí není schopno naučit
se konečně třídit odpad.
 Jar oslav Sikora, Mariánské
Radčice
1) Za velký úspěch letošního
roku považuji otevření nového
volnočasového areálu. Podařilo se dostavět a otevřít přírodní koupaliště, které sloužilo již
v průběhu celé koupací sezóny a byly na něj samé pozitivní
ohlasy. V areálu vzniklo také
tenisové hřiště, s nímž pomohla Nadace ČEZ v rámci projektu
Oranžová hřiště. Největší radost
mi dělá fakt, že je o toto hřiště
zájem i mezi naší mládeží.
2) Nejvíce mě nadzvedla pokuta, kterou jsem obdržel za
porušení zákona o střetu zájmů.
Můj přestupek spočíval v tom, že
jsem nepodal výstupní oznámení
o mém nabytém majetku a zároveň jsem nepodal vstupní majetkové oznámení po znovuzvolení
do funkce starosty obce.
Funkci starosty obce jsem
ovšem přestal vykonávat tak
na minutu, než zastupitelstvo

schválilo mé znovuzvolení. Je to
přesně ten zářný příklad byrokracie a stupidních úkonů, které
berou obyčejným pracujícím starostům chuť do další práce.

chovají i někteří němečtí obyvatelé, kteří jezdí „uklízet“ svůj odpad do naší obce. I přes spolupráci s českou a německou policií je
velmi těžké zjistit původce.

 Jiří Mooz, Brandov

 Roman Dub, Louka u Litvínova

1) V tomto roce se nám v obci
podařilo provést rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a máme nově instalovaná
úsporná LED svítidla. Díky tomu
jsme se zbavili poruchovosti zastaralého osvětlení a navíc hodně ušetříme na nákladech za
elektrickou energii. Jednoznačným úspěchem je, že celá investice byla pokryta z finančních
darů od oslovených sponzorů.
Těm patří velké poděkování.
2) Nejsme spokojeni s ukládáním tříděného odpadu do kontejnerů na stanovištích v obci,
kdy občas zjišťujeme vhazování
jiných materiálů, než pro co jsou
kontejnery určeny. Především se
však jedná o firmy, které pracují
na zakázkách v sousedním Německu, a vyhazují odpad, včetně
stavebního, u našich kontejnerů
a na okrajích lesa. Tak se bohužel

1) Za úspěch považuji dokončení zasíťování, zaměření a následný prodej pozemkových parcel
určených pro výstavbu rodinných
domků. Velké poděkování za
dlouhodobou výdrž na této akci
patří Mgr. Milaně Štveráčkové.
2) Neuskutečnitelné požadavky některých občanů - ale co by
to bylo za práci s lidmi a bez lidí.

nejvíce mě mrzí, že se vytrácí
obyčejný selský rozum. Bohužel mnoho věcí, které se mohly
ještě nedávno úředně vyřešit
za pár hodin, popřípadě za pár
dní, trvají přinejmenším několik
týdnů až měsíců. To bere chuť
k práci a hlavně čas, který by se
dal využít mnohem smysluplněji, starostí je v obci dost a dost.
Státní instituce pořád říkají, jak
vše zcentralizují, ale pravdou je,
že žádná centralizace neexistuje
a naopak vše zabírá víc času, je
více nepřehledné. Snadno můžete udělat chybu, za kterou hrozí
finanční sankce.

 David Kádner, Nová Ves v Horách

 Zdeňka Němečková, Klíny

1) Myslím, že úspěchem nejen
letošního roku je skutečnost, že
se k nám do obce stěhuje velké
množství nových obyvatel. Lidé
si naší obec vybrali a chtějí tu
žít. To svědčí o tom, že jdeme
správnou cestou. Moc nás to těší,
ale určitě to znamená neustat se
snahou o další rozvoj a vybavenost obce. Aby její současní obyvatelé zůstali a další noví přišli.
2) Nevím jestli nadzvedlo, ale

1) Za úspěch považuji změnu
systému a organizace shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Povedlo se nám
tak ve srovnání s rokem minulým ušetřit obci 200 tisíc korun.
2) I po mnohaletých zkušenostech v práci s lidmi mě stále ještě
dokáže nadzvednout lidská hloupost. V české společnosti se u lidí
vytrácí zdravý selský rozum.

Starosta Českého Jiřetína se
dočkal překvapení s „nášupem“

 Tak i takhle vypadala v minulých letech cesta do Horní vsi během zimy. Chtěli se dostat domů, tak si museli sami uklízet.Foto: František Dočekal

Do zpřístupnění jezera Most zbývá deset měsíců
Memorandum o spolupráci
při majetkovém vypořádání území kolem jezera Most podepsali
městští radní se státním podnikem Palivový kombinát Ústí
(PKÚ), který má na starosti rekultivaci území po bývalém hnědouhelném dolu Ležáky. Memorandum navazuje na stejný dokument,
který podepsalo PKÚ i s obcemi
kolem jezera Milada u Ústí nad
Labem. „Dokument je čistě dekla-

ratorní, pro město tak z něj nevyplývají žádné povinnosti. Hovoří
se v něm například o možnostech
jak bezúplatného převodu pozemků na město, tak i úplatného převodu území,“ upřesnil primátor
Mostu Jan Paparega.
V současnosti jsou práce kolem jezera v plném proudu. Jezero má být, po několika letech odkladů, veřejnosti zpřístupněno
v září příštího roku. V tuto chvíli

se pracuje na dostavbě komunikací a inženýrských sítí u jezera.
Dřevěná mola a oddychová zóna
mají být hotové příští rok. Silnice, jež má propojit Most na jedné
straně a Mariánské Radčice na
straně druhé s jezerem, se motoristům otevře počátkem příštího roku. Po komunikaci, která
kopíruje okraj bývalého lomu, se
mělo jezdit už od letošního jara.
Práce na stavbě osmikilometro-

Místo Měkkouše dobrodružství do obálky
Ponožky, nebo bačkory? Fronty u pokladen, mačkanice mezi regály? Zoufalý nákup na poslední chvíli na benzinové pumpě? Obálka s penězi? Co takhle dát do ní něco jiného, bez stresů a ještě být
originální? Turistika pro líné to jistí.
„Našim výletům tak s nadsázkou říkáme. To proto, že nejsou
fyzicky náročné, dokonce je vyhledávají hodně i senioři nebo
naopak zvládají i malé děti. Navíc
je to i možnost, jak netradičně
pojmout firemní akce,“ vysvětlil
Martin Bareš, šéfprůvodce společnosti Offroadsafari.
Ta již čtyři roky dává tuzemským i zaraničním návštěvníkům
možnost poznat krásy severozápadních Čech, dostat se na místa,
která byste v industriální krajině
nečekali, a od průvodců se dozvědět to, co byste marně hledali
v turistických příručkách. Dnes
má Offroadsafari coby regionální
společnost čtyři kmenové průvodce a stejný počet offroadových vozů. „Kromě toho samozřejmě řadu dalších externích řidičů
s vlastními auty, bez toho bychom
nebyli schopni zvládnout požadavky zejména na teambuildingy
a a další podobné akce. Do regionu

jsme dovezli již 54 národností ze
čtyř kontinentů, například z Malajsie, Číny, USA, Velké Británie,
Indie, Srí Lanky a a dalších vzdálených míst. Vždycky je hodně zajímavé, vidět jejich reakce na krajinu
a místa, kam je dovezeme. A příjemně překvapení jsou i návštěvníci z České republiky, kteří tvoří 55
procent našich hostů. Žádná mě-

síční krajina a dusivá poklička nad
hlavou,“ pokračoval Bareš.
V současnosti je podle něj kromě dárkových voucherů zájem
o předvánoční výlety do Saska
a také o organizaci vánočních
večírků. „To i proto, že zajistit
si jakýkoli výlet z naší nabídky
nebo domluvit ojedinělé rozloučení s letošním rokem pro kolegy
z práce, na to vám stačí využít
trendu dnešní doby. Web, pár
kliknutí a případně domluva po
telefonu. O ostatní se postaráme
my,“ uzavřel průvodce Martin.

vého úseku začaly už v polovině
roku 2017. Město však ještě letos na podzim řešilo problémy
kolem kolaudace a odstranění
některých vad. Už v průběhu
léta došlo například k odstranění sesuvu u přemostění produktovodů, opravě zábradlí u cyklostezky a úpravám křižovatky
s komunikací Braňany – Mariánské Radčice. V okolí silnice navíc
přibude ještě zeleň.

Kdy na úřad
do Litvínova?
Pokud budete potřebovat
vyřídit cokoli na Městském
úřadě v Litvínově v závěru
letošního roku, dveře pro
vás budou otevřeny v tyto
dny a hodiny:
 Pondělí 23. prosince od
8:00 do 11:30 hodin a od
12:30 do 15:00 hodin
 Pátek 27. prosince bude
zavřeno
 Úterý 31. prosince od
8:00 do 11:30 hodin a od
12:30 do 13:00 hodin
Z technických důvodů
bude možné v tento den
přijímat platby v hotovosti
pouze do 10:00hodin. Platby prostřednictvím platebních terminálů budou přijímány bez omezení.
Úprava se týká všech budov úřadu s výjimkou Zimního stadionu Ivana Hlinky
a zámku Valdštejnů.

Sev.en Hockey Cup – nový hokejový turnaj pro mládež
Když zjistíš, že v tom máš
hokej, uspořádej turnaj! Takové heslo stálo u zrození Sev.en
Hockey Cupu, nové soutěže pro
mládežnické oddíly hokejových
klubů z regionů, kde působí
energetická společnost Sev.en
Energy: HC Litvínov, HC Dynamo
Pardubice, PSG Berani Zlín a HC
Rytíři Kladno. Patronem akce je
hokejová legenda a olympijský
vítěz z Nagana Martin Ručinský.

„Ze svého hokejového mládí
si vybavuji, že podobné turnaje
byly úplně to nejlepší, co bylo
k dispozici. Umožňovaly nám totiž nad rámec běžné regionální
soutěže změřit síly s top mužstvy z celé republiky. Hrát takové
zápasy bylo pro nás vždycky za
odměnu. Z mého pohledu je tedy
i turnaj Sev.en Hockey Cup ve
čtyřech městech úplně fantastický,“ řekl Martin Ručinský.

Sev.en Hockey Cup se skládá ze
čtyř turnajů v Litvínově, Pardubicích, Zlíně a Kladně. Výsledky
se sčítají a na závěr organizátoři
vyhlásí celkového vítěz˝e. První
turnaj se uskutečnil koncem října
v Litvínově. Účastníky soutěže jsou
mladí hokejisté ve věku do 14 let.
„Po posledních dvou akvizicích
zahrnuje portfolio naší skupiny
nejen uhelné lomy u Litvínova
a elektrárnu u Pardubic, ale také

teplárny v Kladně a ve Zlíně. Rozhodli jsme se proto tohoto hokejového složení využít a vymysleli
jsme turnaj, který podpoří mládež, český hokej i synergie mezi
našimi energetickými provozy.
Rozhodně nechceme zůstat jen
u jednoho ročníku, ale plánujeme
vytvořit tradiční akci na podporu mládežnického sportu,“ řekla
Gabriela Sáričková Benešová,
mluvčí skupiny Sev.en Energy.

Dvojité porce překvapení se
dočkal Pavel Veselý, starosta
Českého Jiřetína. Jedno mu připravila kontrola krajského úřadu, která ho upozornila na porušení zákona. Nevyplácel si totiž
za výkon své funkce ani korunu,
což se legislativě nelíbí. To druhé, mnohem příjemnější, pak
přišlo od skupiny občanů z Horní
Vsi, nejvýše položené části vesnice. Díky jim přibylo do obecní
kasy téměř 40 tisíc korun.
„Jsem neuvolněný starosta,
moje zaměstnání mě uživí. Takže
jsem se s ohledem na stav rozpočtu a potřeby obce rozhodl naši
pokladnu šetřit. Nevěděl jsem,
že alespoň minimální částku dostávat musím,“ stručně vysvětlil
starosta své rozhodnutí. I když
neznalost zákona neomlouvá, je
dobře, že si za toto pochybení
nevysloužil ještě nějakou tu pokutu navíc.
Nový starosta začal po svém
zvolení dávat do pořádku záležitosti, které nejvíce hořely. Obec
potřebovala například techniku
na úklid, poradit si se svozem
komunálního odpadu a odpadkovými turisty z Německa i dalšími neřešenými problémy. To, že
radnice Českého Jiřetína začala
fungovat jinak než dříve, inspirovalo část stálých obyvatel
a rekreantů z Horní Vsi k neobyklému kroku. V roce 2004 se
totiž zhruba 20 převážně chatařů dohodlo, že se budou skládat na zimní úklid komunikace
k jejich chatám a chalupám. Teď
mají příslib, že se o více než kilometrový „stoupák“ postará obec,
ostatně to bylo i ve volebním
programu nového vedení. Peníze, které jim v jejich společném
fondu zbyly, putovaly do obecního rozpočtu v podobě daru.
„My jsme sice chápali, že přístupová cesta do naší části je
komunikace zřejmě poslední kategorie a přednost mají důležitější trasy. Nicméně jsme chtěli
svoje obydlí využívat i v zimě,

nehledě na potřebu průjezdu
např. záchranné služby, hasičů
atd. A tak jsme si pomohli sami.
Založili jsme neformální sdružení
občanů a chatařů Horní Vsi a na
pravidelných jednáních řešili
možnosti zimní údržby silnice.
Na účet pravidelně někteří lidé
přispívali měsíčně 300 až 500
korunami, z toho jsme pak hradili pluhování a frézování silnice
i výrobu dřevěných protisněhových zábran. Našli se však i tací,
kteří tvrdili, že na chalupy v zimě
nejezdí, a že udržovanou silnici
mít nemusí, a pak na Horní Vsi
vesele parkovali, aniž by je to
něco stálo,“ vysvětlil s úsměvem
František Dočekal, jeden ze zakládajících členů sdružení. Každou sezónu, podle toho, jak tuhá
byla zima, z vlastních kapes za
údržbu v zimních měsících vydávali 10 až 15 tisíc korun. A protože zimy už nejsou to, co bývaly
a v posledních letech zčásti něco
přispěl i obecní úřad, zůstalo ve
chvíli, kdy plnou odpovědnost
přebralo nové vedení obce, na
účtu právě oněch takřka 40 tisíc
korun. „Rozhodování, co s nimi,
nebylo dlouhé. První variantou
bylo poměrnou částí peníze rozdělit mezi ty, kteří přispívali.
Jednomyslně ale vyhrála varianta, pomoci obci a finance jí prostě
darovat“ doplnil ještě Dočekal.
Dost neobyvklý krok. Pavel Veselý to bere jako projev důvěry.
„Jednoznačně. A ti, kteří se takhle
rozhodli, zaslouží velké poděkování. Snad se mi podaří přesvědčit i ty, kteří mi zatím třeba moc
nefandí, že jsem si nešel na radnici přilepšit a že mi záleží na místě, kde žiju. Pobírám nyní vlastně
nechtěnou mzdu asi 11 tisíc korun, ale do obce ji většinou stejně
vracím. Teď před Vánocemi jsem
například nechal vyrobit 500
kusů tašek s logem obce a koupil
vánoční pozornosti pro ty, kteří
obci vycházejí vstříc a pomáhají
jí,“ uzavřel starosta Českého Jiřetína.

Rozumíte adventnímu věnci?

Vkusný a barevně sladěný
věnec dotváří krásnou předvánoční dekoraci. Správný
adventní věnec je doplněný
svíčkami a pokládá se na stůl
nebo se pomocí stuh zavěšuje
ke stropu. Svíčky
mají být čtyři
a zapalují se
postupně. Každá svíčka symbolizuje jeden
adventní týden.
Čtyři adventní
neděle se nazývají
železná,
bronzová, stříbrná, zlatá a postupně ukrajují čas do Štědrého dne. První neděli se zapálí
jedna a nechá se chvíli hořet.
Druhou neděli se zapalují dvě,
třetí neděli tři a čtvrtou neděli

hoří všechny čtyři svíčky najednou.První svíčka má název
Naděje (Svíce proroků), druhá
Mír (Betlémská svíce), třetí
Přátelství (Pastýřská svíce),
čtvrtá Láska (Andělská svíce). V případě,
že máte svíček
pět, poslední
z nich je zasvěcena Kristovi a měla by
vyhořet až do
konce. Hořící
svíčky symbolizují
uzavření
kruhu, advent je u konce a za
dveřmi je Štědrý den. Pro
křesťany znamenaly hořící
svíčky předzvěst přicházejícího Krista, který zvítězí nad
temnotou.
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Letem, světem, přes hory, doly a potoky
Členové klubu seniorů Horní Jiřetín a Černice navštívili letos opět
řadu významných kulturních památek a zajímavá města. Posledním velkým výletem, tentokráte dvoudenním,
byla návštěva vinného sklípku v Čejkovicích a zámku Lednice. Během
prosince se hornojiřetínští senioři již
tradičně scházejí každou adventní neděli na různých místech, kde si povídají a ochutnávají vánoční dobroty.

První adventní neděle na náměstí Republiky v Lomu byla hodně příjemná. Pro děti byl připravený zábavný pořad divadélka
Uličník s Mikulášem, čerty a sněhulákem Olafem, mohly si vyzkoušet vánoční tradice, premiéru měla Ježíškova pošta a vše
zakončil koncert Valdštejnových trubačů v kostele Nejsvětější
Srdce Páně. Výtěžek akce bude použit ve prospěch útulku pro
opuštěná zvířata v Litvínově.

Se zajímavým nápadem přišli
obyvatelé města Lom. Rozhodli
se ve spolupráci s tamní radnicí
darovat městu nové, již vzrostlé stromy. Díky tomu jich ve
městě přibylo rovnou dvanáct.
Do své vlastní kapsy sáhli pro
potřebné finanční prostředky
jednotlivci, ale i celé rodiny,
k nimž se přidali senioři z Klubu Lom-1. Pozadu nezůstali ani
radní města. Nově vysazené
stromy kolemjdoucí poznají
i podle cedulí se jmény dárců,
které nechala vyrobit radnice.
A protože je mezi Lomskými
o tuto iniciativu i nadále zájem, radní jí dali zelenou a dá
se předpokládat, že postupně
přibudou další stromy.

Halloween se stal velmi
rozšířeným svátkem a oblíbenou příležitostí k tvorbě
nejrůznějších masek. Ani
v Brandově si nenechali ujít
příležitost připomenout si
tento starý, původně keltský
zvyk, kterým se lidé loučili
s vládou světla a připrapravovali se na příchod zimy.Tahle maska měla určitě velký
úspěch.

Advent patřil v Mariánských Radčicích andělům a čertům
První prosincový den bylo
v Mariánských Radčicích hodně veselo, a to pod taktovkou
starosty Jaroslava Sikory, který
se ujal role obecního drába. Zdi
kostela, který je součástí poutního areálu Panny Marie Bolestné, toho už zažily hodně. Ale
určitě se vždycky těší na před-

vánoční akci, z níž se za devět
let existence stala tradice a na
kterou se rádi připravují desítky obyvatel obce. Brouzdají po
„čertích“ webech, hledají příslušné oblečky a také si sami
andělské róby a pekelné masky
vyrábějí. Od nejmenších po již
odrostlé. Rozhodli se totiž ne-

spokojit se jen s koukáním na
připravené atrakce a každoročně sehrávají divadlení kousky
na různá témata. Zdárně jim
tomu sekunduje Divadlo Bída,
které už je v Mariánských Radčicích jako doma.
A tak se v historickém areálu
dala vidět čertí škola, Betlém, na

dalším místě zatančila skupina
andělů, z kádě vykoul Kapřík,
který obdaroval přítomné zlatou šupinou. A nakonec přišlo
společné zpívání českých koled.
A když si k tomu přidáte Vánoční poštu a neodmyslitelnou vůni
svařáku, vyjde vám z toho báječně strávená 1. adventní neděle.

