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Pracovní skupina  
k CHKO

Ministerstvo životního pro-
středí společně s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR po-
kračuje v přípravách na vyhlá-
šení Chráněné krajinné oblasti 
Krušné hory. Do pracovní skupi-
ny pozve všechny dotčené obce, 
zastupitelské kluby politických 
stran a hnutí působící v Zastu-
pitelstvu Ústeckého kraje i no-
vě vzniklou Destinační agenturu 
Krušnohoří, o.p.s. V rámci kra-
je se zapojí také odbor životního 
prostředí a zemědělství a odbor 
územního plánování a stavební-
ho řádu.

Požární nádrž hotova
Obec Mariánské Radčice do-

končila rekonstrukci požární ná-
drže na návsi. Protože se ne-
podařilo sehnat žádnou dotaci, 
musely Radčice devítimiliono-
vou investici uhradit ze svého. 
Nádrž totiž vykazovala zásadní 
vadu – neudržela vodu. Staros-
ta předpokládá, že do konce roku 
bude dokončena kolaudace stav-
by a poté podle počasí nádrž na-
pustí z potoka. 

Jak dopadnou dotace?
Zastupitelstvo Hory Svaté Ka-

teřiny v minulém volebním ob-
dobí odsouhlasilo program po-
skytnutí dotace pro obyvatele 
z rozpočtu města. S cílem zmír-
nit dopady inflace a růst cen 
energií měli získat rodiče dětí 
příspěvek dva až tři tisíce korun 
podle věku dítěte a senioři 2000 
Kč. O jednorázový příspěvek by-
lo nutné požádat do polovinu lis-
topadu. Nové vedení obce však 
považuje tento záměr na nesys-
témový a ohlásilo, že jej na příš-
tím zasedání zastupitelstva zru-
ší. Nabídlo obyvatelům pomoc 
prostřednictvím sociální služby 
Městského úřadu v Litvínově.

Otevřená obora
Naposledy v letošním roce bu-

de obora Fláje v Krušných horách 
otevřena pro veřejnost od 17. do 
20. listopadu, a to vždy od 10 do 
15 hodin. Pohybovat se je nut-
né jen po značených cestách, psi 
mají vstup zakázán.

Národní památka Jezeří
Zámek Jezeří by se mohl stát 

dalším zástupcem Ústeckého 
kraje na seznamu národních kul-
turních památek České republi-
ky. Navrhuje to, společně s dal-
šími sedmi místy, Ministerstvo 
kultury ČR a vláda by o tom mě-
la jednat ještě letos. Podle správy 
zámku Jezeří by to zvýšilo prestiž 
památky a pomohlo se získáním 
některých evropských dotací.

Cenový šok letos zažili oby-
vatelé Meziboří. Zatímco vlo-
ni platili za GJ tepla 571 ko-
run, letos už je to 1870 Kč, 
tedy více než trojnásobek. 
Důvodem je skokový růst cen 
plynu, kterým se celé Mezi-
boří vytápí.

Díky plynofikaci se obyva-
telé Meziboří zbavili znečiště-
ní ovzduší z mazutových a ole-
jových kotelen a v posledních 
letech profitovali i ze stabil-
ních cen tepla v rozmezí 530 až 
590 korun za GJ. Situace se však 
začala významně měnit v dru-
hé polovině loňského roku, od-
kdy se datuje nárůst cen plynu 
na trzích. V průběhu roku 2022 
pak dodavatel tepla v Meziboří, 
společnost Doterm Servis, zvedl 
předběžnou cenu a tím i zálohy 
celkem třikrát na aktuální část-
ku 1870 Kč s DPH. Na přicházející 
topnou sezónu tak hledí obyva-
telé Meziboří s obavami. I radni-
ce musela navýšit o milion korun 
měsíčně rozpočty svých budov 
jako jsou škola či školky. 

„Všichni chápeme, že plyn je dnes 
extrémně drahý a není to jen zále-
žitostí Meziboří, vadí nám ale ne-
dostatečná komunikace dodavate-
le s radnicí i občany,“ upozorňuje 
místostarostka Meziboří Libuše 
Karbanová. I proto svolala rad-
nice jednání mezi firmou Doterm 
Servis a zástupci majitelů domů. 
Od starosty města Petra Červen-

ky se obyvatelé dozvěděli, že je-
ho tým usilovně hledá řešení, 
pokouší se sehnat levnější pali-
vo, požádal o cenovou kontrolu 
Energetický regulační úřad a ko-
munikuje s Ministerstvem prů-
myslu a obchodu. Žádné rychlé 
a snadné řešení však neexistu-
je. „Objevily se před volbami sliby, 
že město bude obyvatelům dotovat 
energie ze svého rozpočtu. To je ale 
vzhledem k částkám nereálné,“ říká 
místostarostka. Vládní strop na 
ceny plynu by se měl týkat nejen 
domácností, ale i výrobců tepla, 
tedy také firmy Doterm Servis, 
která zásobuje teplem a teplou 
vodou na 90 % obyvatel Mezi-
boří. Platit však začne zřejmě až 
v lednu příštího roku a rozhod-
ně nevrátí ceny na předkrizo-
vou úroveň. Podle Teplárenské-

ho sdružení by se cena z plynu po 
započtení stropu mohla pohybo-
vat kolem 1200 korun za GJ.

Mezibořská radnice se tak sna-
ží poohlížet se po jiném zdro-
ji tepla. Severočeská teplárenská, 
která dodává teplo do Litvíno-
va a Mostu, připravuje studii, jež 
má zhodnotit možnosti připoje-
ní Meziboří na horkovod z ko-
mořanské teplárny. Její letošní 
cena tepla činí 635 korun za GJ. 
Byť i zde dodavatel předpokládá 
nárůst ceny v roce 2023, nebude 
tak razantní jako v případě ply-
nu. „Hlavní surovinou je tam uh-
lí a biomasa a do budoucna se po-
čítá s využitím odpadu. Byl by to pro 
nás ideální stav, kdy bychom odpad 
z Meziboří proměnili v teplo pro Me-
ziboří,“ uvažuje Libuše Karbano-
vá. „Podle předběžných výpočtů už 

víme, že jsme schopni do Mezibo-
ří dostat potřebný výkon,“ potvrdil 
ředitel Severočeské teplárenské 
Petr Horák s tím, že studii finan-
cuje sama firma. Trasa horkovo-
du nebude delší než 2,5 kilome-
tru, složitější na realizaci bude 
rozvod po městě. „Pro nás je dů-
ležité začít – tedy mít přísun ener-
gie do hlavní kotelny. Pokud jde 
o možné trasy horkovodu, zvažuje-
me cestu z Litvínova od Máje nebo 
přes Loučky,“ tvrdí místostarost-
ka. Starosta města se proto ob-
rátil znovu na ministra průmyslu 
a obchodu s žádostí o pomoc při 
realizaci tohoto projektu. Jak zá-
roveň upozorňuje místostarost-
ka, musí radnice vyřešit i celou 
řadu právních otázek a v nepo-
slední řadě rozhodnout, kdo bu-
de tepelné rozvody provozovat.

Meziboří hledá cestu  
ze závislosti na plynu

Výkon nových fotovoltaic-
kých elektráren představuje 
6 % z celkové kapacity fotovol-
taik v ČR. Jejich roční výro-
ba se bude pohybovat kolem 
130  GWh. Takové množství ze-
lené energie by samo o sobě 
pokrylo přes 2 % roční spotře-
by Ústeckého kraje. 

„Tyto nové zdroje pozitiv-
ně ovlivní energetickou soběstač-
nost celého regionu a pomohou 

České republice k ozelenění elek-
troenergetického mixu. Budeme 
tak mít zase o krok blíže k plně-
ní národních dekarbonizačních cí-
lů. Současně je tento projekt důle-
žitou součástí transformace Sev.
en Energy, a to zejména v syner-
gii s jejím hlavním transformač-
ním projektem Green Mine,“ říká 
Pavel Farkač, manažer rozvojo-
vých a transformačních projek-
tů Sev.en Energy.

Skupina v současné době zpra-
covává podklady ke stavebnímu 
povolení pro všech pět projektů, 
čímž se přibližuje samotnému 
počátku výstavby ve vybraných 
lokalitách v okolí měst Most 
a Litvínov. Nové elektrárny by 
mohly začít vyrábět v roce 2025.

Sev.en Energy se i nadále za-
měřuje primárně na zdroje se 
stabilní dodávkou energií, nic-
méně kapacita nových solár-

ních elektráren má podle Pavla 
Farkače potenciál zajistit ener-
getickou soběstačnost novým 
investičním záměrům v regio-
nu. „Velikost 130 MW přitom od-
ráží pouze první vlnu záměrů Sev.
en Energy v oblasti FVE. V zásobní-
ku máme další plochy s ještě větším 
energetickým potenciálem,“ uza-
vírá Pavel Farkač.

Všech pět zdrojů by mělo vy-
růst mimo pozemky zařazené 
v zemědělském půdním fondu, 
nehrozí tedy, že by zabíraly pů-
du například pro zemědělskou 
produkci. Zčásti budou využity 
i některé brownfieldy.

sev.en energy vstupuje  
do solární energetiky

Skupina Sev.en Energy připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaických elek-
tráren. Druhý největší producent elektřiny v ČR tak aktivně vstupuje do moderního ener-
getického odvětví. Svoji stávající a aktuálně zcela vytíženou výrobní kapacitu v uhelných 
elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z obnovitelných zdrojů.  
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Dva nové projekty na revita-
lizaci veřejných prostranství 
ve městě připravuje mezi-
bořská radnice. Hotové již 
má studie a vizualizace na 
rekultivaci areálu požární 
nádrže a prostranství před 
základní školou.

„Oba projekty jsou součástí pro-
gramu rozvoje Meziboří,“ vysvět-
lila místostarostka Libuše Kar-
banová. V případě vodní plochy 
jde o nevyužívanou požární ná-
drž u areálu sjezdovky, která by 
měla sloužit jako odpočinková 
zóna pro obyvatele a návštěvní-
ky. „V blízkosti sjezdovky se konají 
často akce města a jeho organiza-
cí, je to místo hojně využívané tu-
risticky, takže by měla vodní nádrž 
sloužit k letní rekreaci,“ popsa-
la Karbanová. Součástí by měla 
být i možnost koupání a v návr-

hu je také vybudování rozhled-
ny. Předběžné náklady jsou vy-
číslené na 14,5 milionu korun.

Náročnějším projektem je pak 
komplexní přeměna prostran-
ství před základní školou včetně 
nového vstupu. Zahrnuje odpo-
činková místa, nové komunika-
ce, vodní plochu i herní prvky. 

V případě školy byla dokon-
čena i projektová dokumenta-
ce a náklady jsou odhadovány 
na 20 milionů korun. „Obě akce 
zařadíme do rozpočtu města s tím, 
že bude záležet na dotačních mož-
nostech, zda a kdy se do nich pus-
tíme,“ doplnila Libuše Karbano-
vá.

„Hlavním smyslem projektu je 
zpřístupnění obrazových exponá-
tů ze sbírky muzea – především 
fotografií a negativů – skrze vir-
tuální realitu, kdy cílovou skupi-
nu tvoří žáci základních a středních 
škol,“ vysvětluje Jitka Klímová. 
„V rámci projektu byly digitalizo-
vány tisíce fotografií v podobě po-
zitivů i negativů, především z let 
1860 až 1945, všechny byly opatře-
ny podrobnými popisy,“ doplňuje.

Autorský tým teď připravil 
výstavu, která bude přístupná 
v mosteckém muzeu až do kon-
ce března příštího roku. Na nově 
zdigitalizovaných fotografiích 
nám odhaluje Most, Mostecko 
a svět kolem roku 1900. „K nej-
starším patří stereoskopické obra-
zy, ukazující svět kolem roku 1900. 
Ze dvojic snímků, pořízených spe-
ciálním fotoaparátem, aby při po-
zorování oběma očima vyvola-

ly dojem trojrozměrného vidění, 
byly zhotoveny výřezy přibližu-
jící detailně soudobý život. Stov-
ky stereoskopických kolorovaných 

diapozitivů byly původně součás-
tí litvínovské mechanické Panora-
my,“ upozorňují kurátoři výsta-
vy. Vystavené snímky zachycují 

například život v Hoře Svaté Ka-
teřiny v letech 1908 až 1918, vý-
stavbu ervěnické elektrárny či 
stavbu přehrady v Janově.

V první řadě Jiřetín vybudo-
val vlastní rozvodnou sousta-
vu, na kterou jsou napojeny 
největší budovy v centru, které 
vlastní obec, jako škola, poš-
ta, obytné domy, kulturní dům 
a hotel. „Není naším zájmem 
propojit celý Jiřetín, na to bychom 
neměli prostředky a nikdy by se 
to nevrátilo. V konečném stavu by 
mělo jít asi o 12 až 15 nemovitos-
tí, které budou propojené malou 
rozhodnou sítí s vlastní trafosta-

nicí,“ vysvětluje starosta Vladi-
mír Buřt.

V rámci této sítě teď buduje 
město fotovoltaické elektrár-
ny. Jedna menší již funguje na 
budově školy, další jsou v pří-
pravě. Jedna bude fungovat na 
střeše školy, další na nevyu-
žívané asfaltové ploše poblíž. 
V příštím roce se budou pa-
nely pokládat také na střechu 
čistírny odpadních vod, kte-
rá je celoročně velkým odběra-

telem energie. „V průběhu roku 
tak budeme mít v provozu čty-
ři elektrárny. Všechny jsou urče-
ny pro vlastní potřebu, nepočítá-
me s přetoky do sítě a prodejem 
energie. Máme v obci na elektři-
nu prakticky vše – velká část ob-
jektů funguje na tepelná čerpadla 
a tím větší smysl to u nás dává,“ 
říká starosta. K budování fo-
tovoltaických elektráren vy-
užívá Horní Jiřetín dotace ze 
Státního fondu životního pro-

středí. Tyto prostředky využívá 
i na projekty na úspory energií. 
„Máme zpracované projekty na 
úsporu energií na radnici, na jed-
né ze škol a dalších objektech. Jde 
především o výměny oken či ob-
novy fasád. Zpětně jsme dokon-
ce dostali dotaci na energetickou 
část rekonstrukce budovy býva-
lého nádraží.“ Velkou úsporou 
pro město byla kompletní re-
konstrukce veřejného osvět-
lení, která snížila náklady asi 
o 60 procent. V budoucnu by 
se veřejné osvětlení mělo také 
napojit na vlastní rozvodnou 
síť a čerpat tak energii z vlast-
ní výroby.

Město Horní Jiřetín má zájem 
výrobu ze sluneční energie dál 
rozšiřovat. Fotovoltaické pane-
ly by měly pokrýt i střechu no-
vě vybudovaného penzionu pro 
seniory. „Takhle bychom chtěli 
pokračovat, máme vytipováno ješ-
tě několik dalších objektů. S jiným 
zdrojem zatím nepočítáme. Pokud 
jde o úspory, v posledních dvou 
třech objektech máme starší tepel-
né zdroje, tak je budeme měnit, 
zřejmě za tepelná čerpadla,“ do-
dává Vladimír Buřt. Kromě to-
ho radnice podporuje i výstavbu 
větších fotovoltaických parků 
na území postupně končících 
uhelných dolů.

Sedm desítek obyvatel a cha-
lupářů dorazilo poslední říjno-
vou sobotu na Halloweenský po-
chod s dětskou diskotékou, který 
uspořádal Obecní úřad Brandov. 
Průvod prošel obcí k fotbalové-
mu hřišti, kde byl pro děti při-
praven zábavný program v míst-
ní Restauraci Sokol v podobě 
soutěží, strašidelné školy a zví-
řecích hádanek. Děti si zvolily tři 

nejoriginálnější kostýmy, které 
byly odměněny balíčkem dobrot, 
drobnými hračkami a diplomem. 
Výběr byl těžký, protože dora-
zily více než čtyři desítky dětí 
v maskách. V průběhu akce, kte-
rou moderovala čarodějnice, bylo 
pro děti připraveno občerstvení, 
krekry ve tvaru duchů, upečené 
strašidelné prsty, včetně slad-
kých odměn při soutěžích. 

horní jiřetín investuje  
do energetické soběstačnosti

Snížit energetickou náročnost budov a zároveň co největší část spotřeby pokrýt vlastní vý-
robou – to je cíl řady energetických projektů v Horním Jiřetíně. Město se soustředí přede-
vším na budování fotovoltaických elektráren, během příštího roku by měly být v provozu 
už čtyři.

Meziboří dokončilo dvě studie 
na zlepšení vzhledu Města

Mostecké MuzeuM digitalizuje  
historické fotografie

Fotografie starého Mostu i okolních městeček a vsí ze svých 
sbírek postupně digitalizuje Oblastní muzeum a galerie 
v Mostě. Rozsáhlý projekt financovaný Evropskou unií nese 
název Panoráma starého Mostecka. Stejný název teď dosta-
la i výstava, která část snímků přibližuje návštěvníkům.

Foto: Archív Oblastního 
muzea a galerie v Mostě.

brandov zaplnila  
strašidla
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Brandov

Na místě uvolněného starosty 
nedošlo k žádné změně a je jím 
nadále Jiří Mooz. Místostaros-
tou byl zvolen Ing. Václav Wild, 
oba členové Sdružení pro obec. 
V sedmičlenném zastupitelstvu 
má toto sdružení pět míst, zbý-
vající dvě Brandovští nezávislí.

Český Jiřetín

Starostou Českého Jiřetína zů-
stává i v tomto volebním období 
Ing. Pavel Veselý. Ustavující za-
sedání zastupitelstva rozhodlo, 
že obec bude mít jednoho mís-
tostarostu, ale jeho volbu odlo-
žilo. V Českém Jiřetíně do zastu-
pitelstvo kandidovala jen jedna 
strana – Starostové a nezávislí, 
zastupitelů je tu sedm.

Hora Svaté Kateřiny

V Hoře Svaté Kateřiny zvítě-
zilo volební sdružení Sousedé, 

což znamená výměnu ve vede-
ní obce. Starostou se stal šesta-
čtyřicetiletý Lukáš Pakosta a je-
ho místostarosty Jiří Sejval a Eva 
Horáková. Sousedé mají v deví-
tičlenném zastupitelstvu pět 
hlasů. Dosavadní starosta Ing. 
Jindřich Zetek odchází do opo-
zice.

Horní Jiřetín

Beze změn zůstává vedení ob-
ce Horní Jiřetín, kde zvítězilo 
Sdružení Strany zelených a ne-
závislých kandidátů. Starostou 
tak bude i nadále Ing. Vladi-
mír Buřt, který získal ve volbách 
nejvíc hlasů ze všech kandidá-
tů. Novým místostarostou ob-
ce je Jiří Sapoušek ze zmíněné-
ho sdružení. V jedenáctičlenném 
zastupitelstvu mají své zástup-
ce také KSČM, Lepší Horní Jiře-
tín a Zdraví Sport Prosperita.

Klíny

V sedmičlenném zastupitel-
stvu obce Klíny mají tři mandá-
ty Starostové a nezávislí pro Klí-
ny a čtyři Sdružení nezávislých 
kandidátů. Nadále zde zůstává 
starostkou Mgr. Zděnka Němeč-
ková a místostarostou Ing. Da-
vid Bauer.

Litvínov

V Litvínově zvítězilo dosud 
vládnoucí hnutí ANO 2011, kte-
ré získalo 10 mandátů z 23. Slo-
žení zastupitelstva je tu však 
velmi pestré a zástupce v něm 
má dalších sedm stran, sdru-
žení a hnutí. Nejvíc hlasů do-
stala dosavadní starostka Ing. 
Kamila Bláhová. Kromě ní pove-
dou město dva místostarostové 
– Karel Rosenbaum (ANO 2011) 
a Květuše Hellmichová (SNK Ev-
ropští demokraté) a sedmičlenná 
rada. Zajímavostí volby v Litví-
nově je fakt, že v zastupitelstvu 
nyní působí i několik původ-
ně nezvolených politiků, mi-
mo jiné i nová místostarostka. 
Svých funkcí se totiž vzdalo cel-
kem sedm zvolených zastupite-
lů a náhradníků. Vládnoucí koa-
lici nyní tvoří ANO 2011, SNK ED 
a KSČM. V radě kromě starost-
ky a místostarostů zasedají Ro-
man Ziegler, Jiří Fedoriška, Pe-
tra Troníčková a Rostislav Šíma.

Lom

Ustavení vedení města Lomu 
zkomplikovalo nejprve napad-
nutí voleb u soudu a později ta-
ké průtahy se svoláním ustavu-
jícího zastupitelstva. Návrh na 

neplatnost voleb, který podal 
Bronislav Schwarz z hnutí Seve-
ročeši.cz, soud zamítl jako ne-
podložený. Zvolení zastupitelé 
se tak poprvé sešli až 1. listopa-
du. Nejvíc hlasů – 33 % - získalo 
dosud vládnoucí hnutí Severoče-
ši.cz, ovšem koalici v 21 členném 
zastupitelstvu sestavili jiné stra-
ny bez něj. Starostou byl zvo-
len Vladimír Urban, jednička na 
kandidátce Svobodní, neuvolně-
ným místostarostou bude Rudolf 
Hruška z uskupení Žiju v Lomu. 
V sedmičlenné radě budou dále 
působit i zástupci kandidujících 
sdružení OMMO – hlas občana 
a Budoucnost pro občany.

Louka u Litvínova

Volby v obci vyhrálo s více než 
80 % hlasů sdružení Pro Lou-
ku a získalo tak sedm mandá-
tů z devíti. Dva členy bude mít 
v zastupitelstvu Louka Lou-
ce. Starostou tak byl opět zvo-
len Roman Dub a místostarost-
kou zůstává Pavla Drvotová. 

Mariánské Radčice

Ve vedení obce Mariánské Rad-
čice zůstává i nadále sdružení Za 
svobodné volby Mar. Radčice, 

které obsadilo pět míst v devíti-
členném zastupitelstvu. Staros-
tou obce tak bude v následují-
cím období opět Jaroslav Sikora 
a místostarostkou Ing. Martina 
Kováčová.

Meziboří

Nejvíc hlasů a nejvíc mandá-
tů získala v Meziboří ČSSD, ve-
dená Petrem Červenkou. V pat-
náctičlenném zastupitelstvu má 
osm křesel, takže disponuje 
nadpoloviční většinou. Staros-
tou tak nadále zůstává Petr Čer-
venka, Libuše Karbanová bude 
nově uvolněnou místostarost-
kou. V pětičlenné radě dále za-
sedne Miroslav Dienetl, Ing. Du-
šan Kovač a Ján Vojtek (všichni 
ČSSD).

Nová Ves v Horách

Většinu pěti hlasů v devítičlen-
ném zastupitelstvu má v No-
vé Vsi v Horách uskupení Lepší 
sever v Nové Vsi v Horách dosa-
vadního starosty Davida Kádne-
ra. Toho zastupitelstvo potvrdi-
lo ve funkci. Zastupovat ho bude 
Vladimíra Tondrová a druhou 
místostarostkou je Eva Nirodo-
vá ze sdružení Občané za spoko-
jené žití.

koMunální volby 2022

uhelné safari Má za sebou 
další úspěšnou sezónu

Uhelné safari těžebních společností skupiny Sev.en Energy ukončilo sezónu, která byla 
po dvouleté pauze vynucené pandemickými opatřeními opět vydařená. Znovu se terén-
ní vozy s návštěvníky vrátí do lomů a na rekultivace až v květnu příštího roku.

Uhelné safari funguje na Mostecku úspěšně už od roku 2009. Za třináct let navštívilo hnědouhel-
né lomy i rekultivace bezmála třicet tisíc lidí. Jen v letošní sezóně jich přijelo 1 500, a to nejen z Čes-
ké republiky. Do hnědouhelných lomů Sev.en Energy a na rekultivace, které mění mosteckou kraji-
nu, zamířili také turisté z celé Evropy. 

Rezervační systém se otevírá třikrát do roka. Termín spuštění rezervačního systému je dobré si 
pohlídat. „Ve chvíli, kdy se rezervační systém spustí, přihlásí se naráz stovky lidí a nabízené termíny exkurzí 
rezervují. Velký zájem nás těší, ale žádné další termíny během roku nepřidáváme. Exkurze se konají za plné-
ho provozu těžebních společností a technicky pro nás není zvládnutelné Uhelné safari dále rozšiřovat,“ uvádí 
mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. 

Uhelné safari v letošním roce zahájilo v květnu a končilo posledního září. Kdo Uhelné safari letos 
nestihl, může se alespoň podívat na Instagram Sev.en Energy, jehož prostřednictvím nahlédne ne-
jen do lomu a na rekultivace, ale také do elektráren ze skupiny Sev.en Energy. Už v květnu se mohou 
zájemci opět vypravit na jednu z nabízených tras. Může to být do lomu ČSA, do lomu Vršany, rekul-
tivační trasa nebo trasa pro nejmenší. 

Opět se otevřou pro veřejnost také brány elektráren. „Během roku připravujeme také několik exkurzí 
do našich elektráren. I o tyto exkurze je zájem, i když počet lidí, kteří se vzhledem k provozu elektráren mohou 
zúčastnit, je mnohem nižší. Prohlídky pořádáme rovněž pro zaměstnance skupiny. Mají tak možnost poznat 
i jiné provozy skupiny Sev.en Energy, než ve kterých sami pracují,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová. 
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Brandov
Společné setkání s rozsvícením 

vánočního stromu, poslechem 
koled a drobnou ochutnávkou 
se koná v sobotu 26. listopa-
du od 17.30 hodin na parkoviš-
ti před úřadem. Na další sobotu 
3. prosince je pro děti připravena 
Mikulášská nadílka v Kulturním 
sále. Dorazí samozřejmě čert 
s Mikulášem, a to od 15 hodin. 
Další dětskou akcí bude vánoční 
tvoření v sobotu 10. prosince od 
15 hodin ve volnočasovém cent-
ru v Kulturním domě. Děti čeká 
výroba vánočních motivů a de-
korací s ochutnávkou vánoční-
ho pečiva. V kostele svatého Mi-
chaela bude sloužit půlnoční 
mši na Štědrý den od 22.45 ho-
din litvínovský farář Grzegorz 

Czerny. Na svatého Štěpána, 
26. prosince od 17 hodin se pak 
v kostele koná houslový koncert 
tria Familia.

Horní Jiřetín
Rozsvěcení vánočního stromu 

spojili v Horním Jiřetíně s miku-
lášskou nadílkou. Konat se bu-
de v pátek 9. prosince od 16 do 
18 hodin v okolí kulturního do-
mu. Připraveny budou vánoční 
stánky, adventní trhy škol a po 
rozsvícení mikulášská nadílka.

V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se budou konat dva kon-
certy. První hned na začátku Ad-
ventu 27. listopadu od 17 hodin. 
Vystoupí barytonista Roman Ja-
nál, na varhany hraje Aleš Bár-
ta. Druhý koncert, v němž se 

představí soubor Schola Bene-
dicta společně s Jiřím Stivínem, 
se koná 18. prosince od 18 hodin. 
Po tříleté pauze se bude letos ta-
ké konat Vánoční zpívání v kos-
tele, a to 25. prosince večer.

Mariánské Radčice
Druhý adventní víkend, v so-

botu 3. prosince, se v Marián-
ských Radčicích konají Vánoce 
v kostele, tradiční akce v pout-
ním areálu. Vánoční příběh Je-
žíšek je náš, který ztvární místní 
obyvatelé, se odehraje v 11, 13 a 15 
hodin. Od 16 hodin si můžete vy-
slechnout koncert a poté se roz-
svítí vánoční strom. Program do-
plní občerstvení, Ježíškova pošta, 
dobová hudba a kejklíř.

Meziboří
Meziboří naváže na loň-

ské zahájení adventu a pořá-
dá i letos dvoudenní oslavy. 
Konat se budou ve čtvrtek a pá-
tek 24. a 25. listopadu. Po oba 
dny budou před úřadem od 
14 do 19 hodin otevřeny stán-
ky s občerstvením a vánoč-
ním zbožím. Program začíná ve 
čtvrtek v 15 hodin a návštěvní-
ci uvidí divadelní představe-
ní Docela velkého divadla Litví-
nov, adventní program místních 
školáků a taneční vystoupe-

ní. V Kulturním zařízení bude 
po oba dny od 14 hodin otevře-
na výstava vánočních stromků 
a také tvořivé dílničky pro děti. 
V pátek v odpoledním progra-
mu vystoupí s adventním kon-
certem skupina Mane a žáci MŠ 
Meziboří. Rozsvěcení vánočního 
stromu je naplánováno na pátek 
od 17  hodin, předcházet mu bu-
de blahopřání starosty a po něm 
ohňostroj.

Litvínov
V litvínovském zámku je od 

poloviny listopadu otevřena no-
vá expozice tradičně i netradič-
ně nazdobených stromků. V ne-
děli 27. listopadu se v zámku od 
10 do 17 hodin koná vánoční jar-
máreček s dílničkami.

Vánoční trhy na náměstí Mí-
ru budou otevřeny od pondělí 
28. listopadu, kdy se také za asi-
stence obří loutky Mikuláše roz-
svítí v 17 hodin vánoční strom. 
Trhy potrvají až do 23. prosin-
ce, každý den od 10 do 18 hodin. 
Na každé odpoledne bude na ná-
městí připraven kulturní pro-
gram, například hned v pondělí 
29. listopadu dorazí Andělé di-
vadla Kvelb. Na neděli 4. prosin-
ce je připravena od 16 hodin mi-
kulášská show a v pondělí bude 
od 14 do 19 hodin jezdit Miku-

lášský retrobus, 10. a 12. prosin-
ce dorazí odpoledne řemeslníci, 
kteří budou předvádět svá ře-
mesla. V neděli 18. prosince se 
od 17 hodin můžete zapojit do 
stavby živého Betlému. Betlém-
ské světlo dorazí do Litvínova 
v pátek 23. prosince v 16 hodin. 
Půlnoční mše svatá se v kostele 
sv. Michaela archanděla koná na 
Štědrý den od 21 hodin.

Silvestrovské oslavy se budou 
letos konat v zámeckém parku, 
kde začíná v 17 hodin Rodinný 
silvestr s videoprojekcí na bu-
dovu zámku. Odtud pak Vald-
štejnové doprovodí diváky do 
Voigtových sadů, kde bude od 
18 hodin ohňostroj.

adventní a vánoční akce

uzávěrka příštího  
čísla Magazínu  

10. 1. 2023
Náměty, pozvánky a tipy zasílejte  

na katka@taborsky.cz

Seiffenské trhy už začaly

Krušnohorský předadventní trh 
naproti muzeu hraček v Seiffenu 
byl zahájen už v říjnu a plynule 
na něj naváže trh adventní, kte-
rý potrvá do 18. prosince a najde-
te ho rozmístěný po celém centru 
městečka. Adventní program za-
čne 26. listopadu dopoledne ma-
lým havířským průvodem. Ten 
velký, do kterého se zapojuje na 
400 krojovaných účastníků, se 
bude konat 10. prosince od 15.30 
hodin. Dětský průvod s lucerna-
mi za Vánočním mužem vyjde 
z radničního náměstí 17. prosin-
ce v 17 hodin. Nechybí ani pravi-
delné vánoční koncerty v hornic-
kém kostele, a to každou neděli 
od 14.30 hodin, a vánoční výstava 
v muzeu hraček.

Annaberské  
hornické tradice

Snad nejblíže k hornickým tra-
dicím mají Vánoce v Annaberg -
Buchholz. Vánoční trh začne roz-
točením pyramidy v pátek 25. 
listopadu. První tradiční slav-
ností je nedělní nakrojení dvou-
metrové štoly, která patří k ob-
líbeným jídlům saských Vánoc. 
V neděli 3. prosince se v koste-
le svaté Anny koná hornická mše 
s představením nových postav 
hornického Betléma a v neděli 
18. prosince projde městem vel-
ký hornický průvod.

Vánoční trh v Rittergut

V historickém areálu Rittergut 
v centru Olbernhau se bude konat 
vánoční trh od soboty 26. listopa-
du do 11. prosince, otevřeno bude 
vždy od 12 do 19 hodin, v pátek 
a sobotu do 20 hodin. Každý den 
v půl páté otevírá Vánoční muž 
políčko velkého adventního ka-
lendáře. Součástí programu Ad-
ventu je také kluziště, která bu-
de otevřeno až do začátku ledna.

Trh podle Canaletta
Podle italského malíře Cana-

letta, který toto město věrně za-
chytil, je pojmenován trh v Pirně. 
Začne v okolí radnice již 22. listo-
padu a otevřen bude až do první-
ho lednového dne. Součástí je ta-
ké umělecký trh, který nabídne 
díla regionálních malířů, socha-
řů, grafiků, šperkařů či fotografů.

Marienberský trh
Čtyři desítky stánků s dárky i ty-

pickým občerstvením zaplní velké 
náměstí v Marienbergu od 23. lis-
topadu do 18. prosince. Hlav-
ním bodem programu je 11. pro-
since od 14 hodin velká hornická 
přehlídka s 350 uniformovanými 
horníky a 160 muzikanty.

Trh ve středověkém 
městě

Středověké hornické měs-
to Freiberg otevře svůj vánoční 

trh na Obermarktu 22. listopa-
du a otevřen bude každý den od 
10 do 20 hodin, v pátek a sobo-
tu až do 22 hodin. Potrvá až do 
22. prosince a čeká vás na de-
vadesát dřevěných stánků, hor-
nická dílna pro děti, pyramida, 
průvod s pochodněmi i ledová 
aréna na zámku Freudenstein.

Nejstarší německý trh
Drážďanský Štrýclmarkt, nej-

starší německý trh s historií 
dlouhou 588 let, začne 23. lis-
topadu a potrvá až do Štědrého 
dne. Není však zdaleka jediný – 

další najdete u kostela Frauen-
kirche, na nádvoří zámecké stá-
je, na druhé straně Labe ve čtvrti 
Neustadt, na louce u Velké-
ho parku vyroste opět zážitkové 
vánoční městečko pro děti.

Vánoční zahrada
Zahrada zámku Pillnitz ne-

daleko Drážďan se i tuto zimu 
promění ve světelnou vánoční 
zahradu. Otevřená je od 17. lis-
topadu do 15. ledna. Dvoukilo-
metrová okružní trasa vás pro-
vede pohádkovým zámkem, 
v němž světla dotváření archi-

tekturu staveb a zahrad. Otevírá 
se se setměním, tedy v půl pá-
té a procházet se můžete až do 
22 hodin.

Filmová Popelka
Stejně jako v Česku je i v Ně-

mecku velmi populární pohád-
ka Tři oříšky pro Popelku. Pro-
to se na zámek Moritzburg, kde 
se natáčela, každým rokem vrací 
výstava. Potrvá až do 26. února 
2023. Nabízí scény z filmu, ori-
ginální kostýmy i multimediál-
ní produkce. Popisky jsou také 
v češtině.

objevte kouzlo adventních  
tradic v sasku

Foto: Město Drážďany.


