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STRUČNĚ
První občánek Ústeckého

kraje je z Litvínova
Letos město Litvínov na svého první-

ho občánka nemuselo vyčkávat nijak dlou-
ho. Manželům Nykodýmovým se krásná
Danielka narodila těsně po silvestrovské
půlnoci v mostecké porodnici. Stala se
nejen prvním občánkem Litvínova, ale
i Ústeckého kraje. V republice se pak o třetí
místo dělila s další malou slečnou. Radní
odsouhlasili pro letošního prvního občán-
ka dárek. Rodiče obdrží darovací smlouvu
při slavnostním obřadu. Vítání občánků
je naplánováno na sobotu 6. března. Kro-
mě malé Danielky bude starostka města
Kamila Bláhová vítat další nové občánky
města, kteří se narodili v období od srpna
2020 do ledna 2021. (jip)

Příslib dotací pro školy
čeká na potvrzení

Město Litvínov na konci roku 2019
požádalo o dotaci z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP) na
modernizaci infrastruktury základních
škol v Litvínově. Žádosti o podporu v rám-
ci hodnocení obou projektů prošly úspěš-
ně a na základě doporučení Centra pro
regionální rozvoj ČR byly schváleny Řídi-
cím orgánem IROP k financování. Koneč-
né rozhodnutí o poskytnutí dotace město
zatím neobdrželo.

V rámci modernizace infrastruktury
proběhne rekonstrukce ZŠ Ruská a ZŠ
Podkrušnohorská, ZŠ Janov a ZŠ Hamr.
Hlavním cílem projektu je modernizace
stávajících odborných učeben, včetně jejich
vybavení nábytkem apomůckami azajištění
bezbariérovosti. (red)

Pomoc při registraci
k očkování

Ministerstvo zdravotnictví 5. ledna
spustilo Centrální rezervační systém dob-
rovolného očkování proti nemoci COVID-
19 pro seniory ve věku 80+.  

Registrace je možná pouze přes online
formulář na webových stránkách
https://registrace.mzcr.cz/. Jsme si vědo-
mi toho, že registrace může představovat
zejména pro seniory zátěžovou situaci. 

V případě, že máte zájem o očkování,
přijďte na odbor sociálních věcí a školství
Městského úřadu Litvínov v Tržní ulici.
S vyplněním formuláře rády pomohou
sociální pracovnice Městského úřadu
(kancelář č. 207,  první patro). 

Pokud s ohledem na zdravotní stav či
věk se nemůžete na Městský úřad dostavit,
neváhejte nás kontaktovat na telefonních
číslech: 476 767 947 nebo 777 797 166
a domluvíme se na jednání ve vaší domác-
nosti. (red)

ZŠ a MŠ Podkrušnohorská
uspěla s dotací

Projekt s názvem „ŠKOLA, kam rádi
chodíme“, který připravila Základní
a mateřská škola Litvínov, Podkrušnohor-
ská ulice (jazykovka), získal dotaci od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Škola projekt zahájila počát-
kem letošního roku. Potrvá až do konce
roku 2022. Od ministerstva na aktivity
obsažené v projektu získá škola více než
1,7 milionů korun. Podporu využije na
financování školního asistenta adoučování
žáků. V mateřince „Ladušce“, která spadá
pod tuto školu, bude díky penězům působit
chůva. Chůvy jsou v mateřských školách
využívány ve třídách, kam docházejí děti,
jimž dosud nebyly tři roky. (jip)
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Pfií‰tí ãíslo vyjde 12. 2. 2021
Uzávûrka je 3. 2. 2021

Po dobu nouzového stavu je upraven
režim chodu Městského úřadu

Litvínov pro veřejnost: 
Pondělí – 9.30-11.30 hod. a 14-17 hod.

Úterý – zavřeno
Středa – 9.30-11.30 hod. a 14-17 hod.

Čtvrtek – zavřeno
Pátek – zavřeno

29. 1. 
Pololetní prázdniny

1. 2.
Otevřené dveře u starostky Litvínova

Kamily Bláhové
(Jednání se starostkou bude probíhat 

pomocí Skype pod účtem
starostka.mulitvinov@outlook.cz.

Případně je možné jednat se
starostkou

na tel. 476 767 612, 13-17 hod.)

3. 2.
Rada města Litvínova

8. 2.
Rada města Meziboří

8.-14. 2.
Jarní prázdniny

12.-14. 2.
Úplná uzavírka ulice Mezibořská 

v části pod bouraným mostem

18. 2.
Zastupitelstvo města Litvínova

(Od 14 hod., aula Scholy Humanitas.
Veřejnost je přítomna v ozvučeném
předsálí, pro diskuzi jsou jednotlivci

zváni do sálu.)

Od pátku 29. ledna řidiči již neproje-
dou po Podkrušnohorské ulici po mostě
přes Mezibořskou ulici. Výjimku získaly
autobusy, kterým bude umožněn průjezd
po mostě ještě o víkendu 30. a 31. ledna.
Od pondělí 1. února začnou jezdit po ob-
jízdných trasách linky MHD.

V termínu od 12. do 14. února bude
zcela uzavřena i Mezibořská ulice v části
pod mostem, protože v tomto termínu
dojde k demolici mostu. Linka č. 23 po-
jede v těchto dnech od polikliniky přes
Ruskou ulici, dále Valdštejnskou ulicí, ze
které se napojí již na obvyklou trasu.

Další úplná uzavírka, tentokrát pro
ulici Nerudova k LDN, je v plánu od
20. do 21. února.

Dále bude následovat částečná uza-
vírka této komunikace rozšířením zúžené
příjezdové komunikace k LDN tak, aby
byl zajištěn příjezd k LDN po celou dobu
stavby při zachování bezpečnosti do-
pravy.

Výlukové jízdní řády budou od února
platit pro linky autobusu č. 13, 60 (školní
spoj) a č. 21. U nich tedy dojde k přesunu
zastávek:

Zastávka Litvínov, mototechna – zru-
šena a jako náhradní zastávka bude slou-
žit tramvajová zastávka Litvínov, technické
služby.

Zastávka Litvínov, Máj – bude přesu-
nuta poblíž vjezdu do jednosměrné ulice
Šafaříkova.

Zastávka, sportovní škola – bude pře-
sunuta ke křižovatce ulic Podkrušnohor-
ská a S. K. Neumanna (křižovatka
„U HODIN“).

Před rokem se připravovala k otevření
opravená bývalá poliklinika. Nyní v ní sídlí
několik ordinací lékařů, kavárna i well-
ness. Budova nese název Stará Lesovna
podle dalšího architektonického, byť zchá-
tralého skvostu, který stojí kousek vedle.
Už tehdy avizoval Zdeněk Bureš, jeden ze
tří majitelů objektu, že se pracuje na dru-
hém křídle původní polikliniky. A že v této
budově vznikne bydlení pro lidi se zdra-
votním postižením z janovského ústavu.

Přesně po roce se do nových, krásně
vybavených bytů začali stěhovat první
obyvatelé. Celkem jich v citlivě zrekon-
struované vile bude žít 18. Muži i ženy.
A to lidí jak s mentálním, tak s tělesným
postižením. Vše je tomu perfektně uzpů-
sobené.  Původně tito lidé žili v Domo-
vech sociálních služeb Litvínov, které
sídlí v Janově. Tam se ale snaží zajistit kli-
entům život tak, aby se co nejvíce podobal
životu zdravého člověka. Roky už mají
zkušenosti s chráněným bydlením pro kli-
enty, kteří jsou schopni se o sebe z větší
části postarat sami. Bydlí v bytech po
celém městě. 

Teď přišla řada na ty, kteří naopak po-
třebují vysokou míru podpory. „Obyvate-
lům zde bude k dispozici nonstop služba.
Každý z klientů je jiný, někdo se dokáže
o sebe postarat více, někdo méně, všichni
ale potřebují dennodenní asistenci. Snaha
je zapojit do běžných denních činností,
co nejvíce jim to jejich stav dovolí. Důle-
žité je, že v tomto typu bydlení budou mít
klienti své soukromí, které jim ústav nikdy
nemůže poskytnout,“ vyzdvihuje před-
nost komunitního bydlení ředitel Do-
movů sociálních služeb Litvínov Vladimír
Vopelka. Díky tomuto projektu a hlavně
Ústeckému kraji také vzniklo 14 pracov-
ních míst pracovníků v sociálních služ-
bách. Obsadit se je podařilo rychle.

S nabídkou projektu bydlení pro kli-
enty janovského ústavu, i díky němuž se
budova mohla zachránit, oslovil ředitele

Vopelku právě Zdeněk Bureš. Cesta k vý-
sledku nebyla jednoduchá, byť kraj pro-
jekt podporoval od samého začátku,
nakonec se povedlo získat podporu i z ev-
ropských fondů. „Budova, která měla již
narušenou statiku, si vyžádala opravy
a úpravy v hodnotě zhruba 47 milionů
korun bez DPH. Opět nám v jednání s pa-
mátkáři velice pomohl Jan Píca, referent
úseku památkové péče městského úřadu,“
podotkl Zdeněk Bureš. I s veškerým inte-
riérovým vybavením, tedy kuchyněmi, po-

lohovatelnými postelemi, nábytkem, tele-
vizemi, osvětlením a tak dále, si celý pro-
jekt vyžádal kolem 67 milionů korun
s DPH.

Bohulibý projekt získal evropskou do-
tační podporu. Zpětně po dokončení pro-
jektu bude vyplaceno 95 % nákladů. Dle
pravidel dotačního projektu se bude v no-
vých bytech platit pouze za energie, po-
sléze se vedení Domovů sociálních služeb
domluví s majiteli budovy na nájemních
podmínkách. (jip)

Uzavírka mostu přes Mezibořskou ulici právě začala

Bývalá poliklinika ožila, má nové obyvatele

Objízdné trasy jsou stanoveny celkem
tři. 

Objízdná trasa 1 je určena pro měst-
skou autobusovou dopravu, IZS, do-
pravní obsluhu a rezidenty. V ulici
Žižkova (naproti poliklinice) budou umís-
těny značky zákazu zastavení z důvodu
zajištění bezpečného průjezdu hlavně vo-
zidel MHD a vozidel IZS. 

Linka č. 13 ve směru od Citadely od-
bočí do ulice S. K. Neumanna, dále po-
jede ulicí Žižkova, kde budou cestující
moci využívat tramvajovou zastávku Li-
tvínov, Technické služby. Posléze pojede
autobus Ruskou ulicí, odbočí do Vald-
štejnské ulice směrem k Máji, kde je pod
kruhovým objezdem umístěna náhradní

autobusová zastávka. Autobus následně
objede kruhový objezd a Valdštejnskou
ulicí pojede zpět dolů k nám. Míru, odkud
již pojede po své běžné trase. Tímto způ-
sobem zůstane u této linky zajištěna i ob-
služnost části města u Máje.

Objízdná trasa 2 bude aktivní po
dobu uzavírky ulice Mezibořská (v mís-
tech pod mostem) v termínu od 12. do
14. února, kdy stavebníci budou most bou-
rat. Provoz ve zbylé části ulice Meziboř-
ská bude omezen snížením rychlosti na
30 km/h.

Objízdná trasa 3 bude platná po celou
dobu výstavby. Je vedena mimo centrum
a bude platit především pro tranzitní do-
pravu.

Ze všech směrů příjezdu k uzavírce
budou řidiči informováni dopravním
značením. Objízdné trasy budou vyzna-
čeny příslušnými dopravními znač-
kami.

Během demolice nebude možno po-
užívat chodník pod mostem. Před i za
mostem mají pěší možnost použít pře-
chod přes Podkrušnohorskou ulici.
Všechny objekty, které jsou přístupné ve
stávajícím stavu, budou přístupné
i během stavby. 

Veškeré informace k plánované uza-
vírce jsou uvedeny též v Mapovém
portálu na webu města Litvínova:
https://arcg.is/eCmOb.

(red)

Schéma zrušených
a náhradních zastávek MHD

Jedním z klientů, kteří se do opravené budovy nastěhovali, je i Daniel Sirový. V novém
bydlení se mu moc líbí. (foto: jip)


