Žadatel

Výše
Období předpokláda
plánovan
ných
místo realizace
é
nákladů v
projektu
realizace
tis. Kč

obec

Otvice

2015

obec

Otvice

2016

obec

Otvice

2016

Obec Nezabylice

Nezabylice

2015

Obec Strupčice

Strupčice

2015

Obec Strupčice

Strupčice

2015

Tomáš Karl

Bílence

2015

2015

FK Čechie Hrušovany Hrušovany

Připravenost k
realizaci

Předpokládané
zdroje
Oblast dopadu
financování
realizace projektu

je hotová projektová
15 000 dokumentace
dotace
vydáno platné
10 000 stavební povolení
vlastní

obč. vybavení a
služby

vydáno platné
územní rozhodnutí,
na základě kterého
4 000 000 lze stavbu realizovat dotace

obč. vybavení a
služby

vydáno platné
25 000 stavební povolení

obec / DSO

místní

obec / DSO

regionální

obec / DSO

dotace

zemědělské
podnikání

vydáno platné
2 000 000 stavební povolení

dotace

jiné

Jde o projekt přístavby klubovny a stavby pergoly a chatek u fotbalového hřiště v Hrušovanech. Jedná se o vylepšení stávající stavu sportovního areálu, které
bude využíváno ke sportovnímu a ke kulturnímu vyžití nejen členů klubu, ale i občanů obce (dětské dny,soustředění, rozloučení s prázdninami, turnaje aj.).

je hotová projektová
dokumentace projekt nevyžaduje
opatření stavebního
úřadu (územní nebo
250 000 stavební povolení) dotace
vydáno platné
380 stavební povolení
vlastní

2016

Březno

2015

100 000 ve stadiu záměru

dotace

Březno

2015

500 000 ve stadiu záměru

dotace

2015

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

2016

750 000 ve stadiu záměru
ve stadiu
100 rozpracování
ve stadiu
2 500 rozpracování

dotace

Kalinová Libuše

Březno
Klášterec nad
Ohří

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

2016

Město Výsluní

Výsluní

2015

1 500 ve stadiu záměru
vydáno platné
20 000 stavební povolení

Město Výsluní

Výsluní

2015

Město Výsluní

Výsluní

2015

Město Jirkov

Jirkov

2016

2016

regionální

400 ve stadiu záměru

Jirkov

Údlice

obec / DSO

Stávající kapacita 60 míst v mateřské školce již nedostačuje, je nutné jí zvýšit. Naší MŠ navštěvují děti z dalších spádových obcí regionu (Vrskmaň, Všestudy,
Malé Březno).
regionální
Nákup zemědělského návěsu (12t) se šnekovým dopravníkem
za traktor. Využití - odvoz obilovin a ostatních zemědělských komodit při sklizni, dovoz umělých hnojiv. Nový návěs náhradí původní starý návěs (typ
BSS,P93S,nosnost 9t) z roku 1973, který momentálně používám. Zakoupením nového návěsu s větší nosností dojde při přepravě k úspoře jak času, tak
pohonných hmot. Při vybavení návěsu šnekovým dopravníkem se usnadní manipulace s umělými hnojivy, zejména plnění rozmetadla hnojivem ledek.
Doposud plním rozmetadlo ručně - lopatou.
místní

vydáno platné
500 stavební povolení
vydáno platné
2 300 stavební povolení

ZŠ Údlice, okres
Chomutov

regionální

obč. vybavení a
služby

2015

2015

obec / DSO

dotace

ve stadiu
5 000 rozpracování

Hora Sv.
Kateřiny

Město Jirkov
Gabriela Jašurková
Mikutová
Gabriela Jašurková
Mikutová
Gabriela Jašurková
Mikutová

sběrný dvůr
Název: Přístavba tělocvičny Základní školy Strupčice
Nové sportovní zařízení nahradí stávající malou starou tělocvičnu pro potřeby v dopoledních hodinách Základní školy a v odpoledních a víkendových časech
zájmovým organizacím z blízkého okolí a široké veřejnosti. Využije se také pro kulturní akce. Vytvoří se tím jedno trvalé pracovní místo.
Název: Výstavba (nebo přístavba) Mateřské školky ve Strupčicích

místní

obč. vybavení a
služby

Hora Sv.Kateřiny

2016

Rozvoj obce je omezen vyhlášenou aktivní povodňovou zónou na třetině území obce, cílem opatření je snížit aktivní povodňovou zónu na max. 10 % území a
mimo obytné plochy
Výstavba nových místních komunikací - zlepšení dopravní infrastruktury v obci, usměrnění regionální dopravy k obchodní zóně Otvice. Dopad projektu
částečně místní, částečně regionální
Výstavba sociálního zařízení sportovního areálu, výstavba hřišť pro volnočasový sport (venkovní posilovna, volejbal, tenis, malý fotbal) a zázemí pro ostatní
volnočasové aktivity.
Výstavbou bude vyřešena potřeba občanů obce a blízkých obcí na prostory pro volný čas.

Dopad projektu

dotace

Hora Sv.Kateřiny

2015

infrastruktura

dotace

ve stadiu
5 500 rozpracování

Hora Sv.
Kateřiny
Hora Sv.
Kateřiny

Hora Sv.Kateřiny

životní prostředí

Stručný popis problému a zdůvodnění projektu, jaký problém bude jeho realizací vyřešen

vlastní

ve stadiu
850 rozpracování

životní prostředí
obč. vybavení a
služby

místní

Městský úřad disponuje velmi zastaralým sociálním zařízením, které slouží i pro klienty jednající na MÚ. V sociálním zařízení není umyvadlo. Řešení je možné
tím, že z vedlejšího skladu bude umývárna a další sousední místnost bude využívána pro jednání se stranami. Jde o rekonstrukci tří místností účelově
provázaných.Technické řešení - stavební práce bourací, zednické, obkladačské, instalatérské a malířské.
místní
MÚ HSK má zchátralá okna, která propouští minimálně 50% tepla. Nedovírají se. Vstupní otvory jsou rovněž nevyhovujícně zabezpečeny. Je třeba vyměnit 35
oken, dvoje dveře a dvoje vrata. Touto výměnou dojde k významné energetické úspoře
místní
Obec HSK má v horní části města městskou zástavbu tj. řadové domy a dva bytové domy po dvanácti bytech. Obec je situována na kopci a ploch k parkování
návštěv z řad turistů začíná být velmi problematické. Stávající parkovací místa jsou zabraná místními občany. Projekt na úpravu náměstí řeší i parkovací
plochu mezi restaurací a základní školou. parkoviště bude realizováno v I.etapě realizace projektu na úpravu celého náměstí
regionální

obec / DSO

obec / DSO

obec / DSO

jiné
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
živnostenské
podnikání

Projektem bude podpořen turistický ruch.
NÁKUP ROZMETAČE HNOJE. V našem chovu koní produkujeme hnůj, který by byl vhodný na hnojení zemědělské půdy a bez rozmetače ho nejsme
schopní sami využít.
VÝSTAVBA JÍZDÁRNY. V našem chovu koní bychom rádi pořádali výstavy nebo jezdecké hry a pro to potřebujeme vybudovat jízdárnu. Ta by se také využila
k výcviku koní.

regionální

NÁKUP LISU NA KULATÉ BALÍKY. Lis potřebujeme pro sklizeň sena a slámy pro chov koní. Momentálně máme starý lis , který dosluhuje.
Zařízení obchodu s prodejem regionálních produktů na náměstí v Klášterci nad Ohří. Zaměření nejenom na místní občany, ale i turisty. Oživení náměstí a
nabídka kvalitních produktů. Vytvoření místa pro prodej přímo od farmářů, včelařů z okolí.

místní

Příjezdová kominikace k parcele 243/5 v kú. Vrskmaň (v ÚP Vrskmaň, 3 parcely k výstavbě rod. domů) včetně VO, chodníku

místní

obec / DSO

dotace

infrastruktura
obč. vybavení a
služby

místní

obec / DSO

dotace

infrastruktura

dětské centrum s kapacitou do 15 dětí, projektem bude vyřešen problém s nedostatkem míst ve školce ve Strupčicích
Plánujeme realizovat opravu komunikací a deštové kanalizace na místních komunikacích. Postupovat hodláme po etapách, kdy nejbližší etapa by se mohla
vyšplhat zhruba na 3 mil. Kč.

Dalším záměrem je vybudovat v budově bývalé školy 3 bytové jednotky. Postupovat hodláme taktéž po etapách.

místní

dotace

sociální služby
kulturní dědictví
venkova

dalším projektem bude vybudovat vyhlídkovou věž v kostele sv. Václava ve Výsluní. Tento projekt je zatím pouze ve stadiu záměru.

regionální

dotace

jiné

Zatraktivnění mikroregionu. Podpora cestovního ruchu.

regionální

jiné

U základní školy je letitá sprinterská 60 metrová dráha a doskočiště pro skok daleký. Při stavbě multifunkčního hřiště a zateplení školy, sloužil prostor dráhy k
uložení materiálu. Doskočiště bylo nevratně poškozeno při výkopových pracích při stavbě odvodnění louky za pozemkem školy. Atletika je oblíbená část Tv, ve
které žáci rádi reprezentují školu. Na rozdíl od kolektivních sportů, kdy naše malá škola těžko může konkurovat velkým městským školám. V posledních letech
přišli žáci tímto o možnost atletiku trénovat. Škola si nechala sestavit podrobný rozpočet renovace dráhy a doskočiště.
místní

dotace

vlastní
dotace

je hotová projektová
5 000 dokumentace
dotace
1 000 ve stadiu záměru
vydáno platné
2 240 stavební povolení

obč. vybavení a
služby

Partneři projektu pokud se
předpokládá, že
bude projekt mít
partnery

dotace

místní
místní

regionální

místní

obec / DSO

Romana Kášová,
Hrnčířská dílna Zaječice

Vrskmaň

2016

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

živnostenské
podnikání

dotace

2016

300 000 ve stadiu záměru
ve stadiu
3 000 rozpracování

2015

2 000 ve stadiu záměru

dotace

infrastruktura
obč. vybavení a
služby

obč. vybavení a
služby

dotace

zemědělské
podnikání

dotace

kulturní dědictví
venkova

dotace

Obec Nezabylice

Nezabylice

2015

je hotová projektová
dokumentace projekt nevyžaduje
opatření stavebního
úřadu (územní nebo
350 000 stavební povolení) dotace

Obec Nezabylice

Nezabylice

2015

500 000 ve stadiu záměru

Římskokatolická
farnost - děkanství
Jirkov

Otvice

2015

ve stadiu
1 000 000 rozpracování

Římskokatolická
farnost - děkanství
Jirkov

Blatno

2015

ve stadiu
5 000 000 rozpracování

dotace

kulturní dědictví
venkova

Římskokatolická
farnost - děkanství
Jirkov

Blatno

2015

1 000 000 ve stadiu záměru

dotace

kulturní dědictví
venkova

Římskokatolická
farnost - děkanství
Chomutov

Římskokatolická
farnost - děkanství
Chomutov

Římskokatolická
farnost - děkanství
Chomutov

Římskokatolická
farnost - děkanství
Chomutov

Údlice

Údlice

Údlice

Údlice

2015

2016

2016

2015

1 500 000 ve stadiu záměru

2 000 000 ve stadiu záměru

1 000 000 ve stadiu záměru

ve stadiu
1 500 000 rozpracování

dotace

dotace

dotace

dotace

kulturní dědictví
venkova

kulturní dědictví
venkova

kulturní dědictví
venkova

kulturní dědictví
venkova

V blízkém okolí chybí občanům, hlavně dětem plně funkční keramická dílna, s hlavní náplní vytáčení keramiky na hrnčířském kruhu. Využití volného času
mládeže je dnes tak trochu vzdáleno tradičním hodnotám. Realizací tohoto projektu, by se místní mládež, děti a senioři alespoň trochu přiblížili tomuto
zapomenutému řemeslu. Práce s hlínou je vhodná pro rozvoj jemné motoriky u dětí. Má antistresové účinky a uvolňuje psychické napětí u lidí. Dílna by byla
veřejnosti přístupná cca dva dny v týdnu.
Podle zájmu z řad občanů, by se v budoucnu mohl pořídit osmimístný vůz, pro svoz a odvoz dětí a seniorů. Tím by se vyřešil případný problém s dostupností
dílny pro osoby, které nejsou mobilní.

regionální

obec / DSO

Příjezdová komunikace k pozemkům na parcele 243/5v k.ú. Vrskmaň (Zaječice)

místní

obec / DSO

přestavba budovy čp. 63 ve Vrskmani na třídu školy a dva byty

místní

obec / DSO

Odvlhčení zdiva v KD Nezabylice.
Projektová dokumentace na farmu
farma zajistí- regionální potravinu
- zaměstnanost v obci
Jedná se o dokončení komplexní obnovy kostela sv. Barbory v Otvicích, která je plánována na roky 2013-2015. Fáze spadající do období 2014-20 se týká
obnovy fasády a instalace (opravy) věžních hodin.
Kostel je přirozenou dominantou v centru obce a jeho obnovou a znovu zprovozněním bude vylepšen celkový vzhled obce, vznikne prostor pro využití při
kulturních aktivitách či setkávání při svátečních příležitostech a bude obnoveno kulturní dědictví venkova.
Kostel není evidovanou kulturní památkou.

místní

Jedná se o statickou sanaci opěrné zdi kolem návrší, na kterém stojí regionálně významné poutní místo – kostel Navštívení Panny Marie na Květnově (obec
Blatno). Akce navazuje na uskutečněný projekt restaurování a obnovy poutního místa (kostel a přístupové schodiště) a je nezbytná pro zajištění stability
celého komplexu. Tím také přispěje k dlouhodobému zachování výstupů předchozích projektů. Dojde k záchraně a obnově významné evidované kulturní
památky. Na pravidelné poutě jezdí i rodáci žijící nyní v Německu, takže péče o tuto památku přispívá také k upevňování přeshraničních vztahů.
Obsahem projektu je restaurování a doplnění dřevěných oltářů a dalšího mobiliáře v kostele Navštívení Panny Marie na Květnově. Po provedené obnově
kostela (stavební část) je třeba opravit/restaurovat dřevěné oltáře zdecimované nájezdy zlodějů v 90. letech minulého století (včetně doplnění soch a obrazů).
Hlavní oltář zdobený bohatě akantem s granátovými jablky je datovaný kolem roku 1700. Boční rokokové oltáře jsou z 18. století (zasvěceny sv. Anně a
sv.Janu Nepomuckému).
Restaurování fresek a výmalba kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích
Kostel v centru obce Údlice je evidovanou kulturní památkou a díky svému stáří (dochované románské prvky datující vznik kostela na přelom 12. a 13. stol.)
bezesporu patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám Ústeckého kraje.
Na období 2014-20 je plánována jeho komplexní obnova a projekt je její součástí. Proběhne restaurování fresek a výmalba vnitřku kostela. To výrazně
přispěje ke zvýšení kvality užívání tohoto prostoru k bohoslužebným účelům (občanská vybavenost) a záchraně kulturního dědictví venkova.
Rekonstrukce fasády kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích
Kostel v centru obce Údlice je evidovanou kulturní památkou a díky svému stáří (dochované románské prvky datující vznik kostela na přelom 12. a 13. stol.)
bezesporu patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám Ústeckého kraje.
Na období 2014-20 je plánována jeho komplexní obnova a projekt je její součástí. Proběhne rekonstrukce fasády (sanace vad, obnova štukových omítek a
barevný nátěr). To výrazně přispěje ke zlepšení vzhledu centra obce (které prošlo nedávno kompletní rekonstrukcí) a obnově kulturního dědictví venkova.
Restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích
Kostel v centru obce Údlice je evidovanou kulturní památkou a díky svému stáří (dochované románské prvky datující vznik kostela na přelom 12. a 13. stol.)
bezesporu patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám Ústeckého kraje.
Na období 2014-20 je plánována jeho komplexní obnova a projekt je její součástí. Proběhne oprava/restaurování varhan, které jsou ve špatném stavu na
hranici funkčnosti. To výrazně přispěje ke zvýšení kvality užívání tohoto prostoru k bohoslužebným účelům (občanská vybavenost) a záchraně kulturního
dědictví venkova.
Komplexní obnova kostela sv. Matouše v Přečaplech a jeho okolí - II. etapa
Kostel sv. Matouše v Přečaplech, který je významnou krajinnou dominantou, patří mezi nejohroženější kulturní nemovité památky Ústeckého kraje.
Připravovaný projekt je součástí komplexní obnovy celého areálu, která již byla započata. Jeho součástí je rekonstrukce fasády (sanace vad, obnova
štukových omítek a barevný nátěr) a kompletní obnova střechy. To výrazně přispěje ke zlepšení vzhledu kostela a posílení jeho krajinotvorné funkce a
záchraně kulturního dědictví venkova.

regionální

místní

obec / DSO

regionální

regionální

soukromý sektor

místní

obec / DSO

místní

obec / DSO

místní

obec / DSO

regionální

obec / DSO

regionální

obec / DSO

Komplexní obnova kostela sv. Matouše v Přečaplech a jeho okolí - III. etapa

Římskokatolická
farnost - děkanství
Chomutov

Údlice

2016

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2016

ve stadiu
2 000 000 rozpracování

15 000 ve stadiu záměru

dotace

kulturní dědictví
venkova

dotace

infrastruktura

Kostel sv. Matouše v Přečaplech, který je významnou krajinnou dominantou, patří mezi nejohroženější kulturní nemovité památky Ústeckého kraje.
Připravovaný projekt je součástí komplexní obnovy celého areálu, která již byla započata. Jeho součástí je restaurování monumentálního přístupového
schodiště (včetně výroby chybějících prvků), které je vedeno jako přístupová komunikace ke kostelu, a sanace ohradní zdi.
Realizace přispěje ke zpřístupnění významné památky, která bude využívána ke kulturním i bohoslužebným účelům, a záchraně kulturního dědictví venkova.
Obnova návsi v Drmalech
Celé území návsi, vč. prostoru nad obchodem bude revitalizováno. Dojde dosasfaltování cest, vybudování lávky přes Podkrušnohorský přivaděč, budou
realizovány terénní úpravy, vč. zeleně. Zvýší se tak možnost pro odpočinek všech obyvatel i případných turistů.

místní

Oprava koupaliště

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2015

je hotová projektová
8 000 dokumentace
vlastní

obč. vybavení a
služby

Opravou bazénu a úpravám okolí dojde ke zvýšení bezpečnosti a funkčnosti, stejně tak jako úpravou nátoku, bezpečnostního obchvatu, se sníží riziko
případných povodní, jelikož je koupaliště zásobováno horskou vodou. Dojde také k rozšíření prostoru pro využití koupaliště pro veřejnost. Postupně dojde k
opravě nátoku a výtoku, zemním úpravám, úpravám rozdělovacího objektu a bezpečnostního obchvatu a v neposlední řadě opravě bazénu.

regionální

Vybudování zázemí pro kemp na koupališti

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2016

2 000 ve stadiu záměru

dotace

obč. vybavení a
služby

Vysoká Pec je vhodným místem pro rekreaci turistů, kteří chtějí propojit jak výlety do hor, tak i podhorskou turistiku. Vytvořením vhodného místa (inž. sítě,
chatky, úprava sociálního zařízení ve správní budově) by byl podpořen cestovní ruch v oblasti.
Modernizace areálu koupaliště

regionální

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2015

ve stadiu
3 000 rozpracování

dotace

obč. vybavení a
služby

Modernizací areálu koupaliště dojde k vylepšení nabídky pro obyvatele obce i přilehlých obcí. V rámci projektu by byla opravena správní budova, oplocení,
vybudována parkovací místa a revitalizována zeleň.
Revitalizace obce Pyšná

regionální

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2015

dotace

infrastruktura

dotace

obč. vybavení a
služby

vydáno platné
40 000 stavební povolení

Rekonstrukcí komunikací, vč. parkovacích míst a hřiště, výstavbou budovy Informačního centra a Horské služby a rekonstrukcí jezírka dojde k zlepšení života
obyvatel obce, ale zároveň k vytvoření podmínek pro zimní i letní sporty a rozvoj turismu.
regionální

NNO (neziskovka)

Oprava obecního úřadu
obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

1 800 ve stadiu záměru

2015

obec Vysoká Pec

Vysoká Pec

2016

Obec Blatno

Blatno

2016 50 mil.

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2015

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2015

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2015

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2016

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2015

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2016

Změnou systému vytápění, opravou střechy a vnitřních prostor dojde k úspoře energií a udržení technické památky, jakož i zvýšení komfortu pro obyvatele.
Optimalizace kulturních a společenských zařízení

místní

59 000 ve stadiu záměru

dotace

obč. vybavení a
služby

ve stadiu záměru

dotace

sociální služby

Místní ZŠaMŠ sídlí v budově, která nedovoluje další rozšiřování a je energeticky náročná. Výstavbou nové ZŠaMŠ, vč. tělocvičny a multifunkčního zřízení a
terénních úprav by došlo k zajištění poptávky po místech v základní a mateřské škole, jakož i zajištění komunitní budovy pro celou obec, kde by se střetávali
různé generace a byla by využívána po celý den a týden. V rámci projektu by se dále musel vyřešit objekt sálu u hospody a budova současné ZŠaMŠ, vč.
návsi a tenisového areálu.
Výstavba komunitního domu pro seniory, kteří již nejsou schopni obstarat péči o svůj dům a přesto není třeba, aby se stěhovali do města. Komunitní dům jim
poskytne ubytování, zahradu a nabídne sociální služby.

kulturní dědictví
venkova

Dobrý den, na projektu keramiky pracujeme s rodiči a dětmi ze základní školy v Otvicích, kterou provozujeme. Keramika umožňuje dětem ze sebe dostat
emoce /včetně těch negatitvních/, podporuje spolupráci mezi rodiči, dětmi a v některých případech i prarodiči. Děti na keramiku chodí v místě výuky, vzájemně
se poznávají při tvoření a společně vytvářejí místní komunitu. Náklady, které jsem uvedl jsou měsíční a jsou v nich obsažené, mzdy, pronájem, energie,
materiál, doprava. Projekt keramiky funguje již od září 2014 v Otvicích a chodí nám na něj cca 10 dětí a cca. 5 rodičů a dva prarodiče.
místní

ve stadiu
30 000 rozpracování

vlastní

regionální
regionální

vlastní

jiné

vlastní

kulturní dědictví
venkova

100 000 ve stadiu záměru

vlastní

jiné

10 000 ve stadiu záměru

vlastní

jiné

Dobrý den, naším záměrem je s dětmi ze školy v Otvicích vystavět celoroční vyhřívané pařeniště/pařník /vyhřívání bude jen z obnovitelných zdrojů/, který bude
sloužit dětem k práci na zahradě, pěstování / starost o potraviny - květiny - bude je učit o tom, že je třeba o vše živé pečovat, dále se prodejem potravin budou
učit mikroekonomice, a pracovat s penězi. Chtěli bychom, aby do pařeniště měli přístup i lidé z obce a měli možnost dětem po jejich dohodě s pařeništěm
pomáhat - a to zejména přes prázdniny. Toto by mělo zapojit místní, myslím si převážně starší obyvatele ke spolupráci. V praxi by celý koncept mohl být i
zajímavý a sloužit jako ukázka pro zapojení seniorů do spolupráce se školami. Na tomto projektu by jsme chtěli spolupracovat s obcí.
Dobrý den, jedná se řemeslnické činnosti, na kterých chceme ukázat, že je možné vracet se ke svým kořenům, že ve své podstatě jsou lidé všestranně
nadáni, jen na to "jaksi" zapomněli. Chceme na ruční výrobě papíru, přikrývek, mýdla, ozdob ukázat, že to jde a že výsledek může být mnohdy lepší než ten co
se koupí v obchodě, navíc, lze využít místní zdroje, lidé se naučí novým dovednostem a děti z naší školy budou zase o další dovednost bohatší. Tyto akce na
vlastní tvorbu probíhají několikrát do roka a uvedená suma je vždy za jedno setkání. Většinou se této akce účastní i lidé z Chomutova a Jirkova. Většinou se
těchto akcí účastní děti, maminky - většinou samoživitelky. Z naší strany nic nikomu neúčtujeme a většinou necháme účastníky, aby dali co si mohou dovolit.
Máme však z této tvorby velkou radost:).
Dobrý den, chtěli bychom vystavět volejbalové pískové hřiště, přístupné pro děti a lidi z okolí, aby se mohli vzájemně poznávat při různých sportovních
utkáních. V areálu školy je velký prostor pro tyto činnosti a děti nebudou muset tolik jezdit do tělocvičny do Jirkova. Jelikož tělocvičnu naše škola nemá.
Očekáváme zde prostor pro činnosti, kdy krom utkání mladistvých a dětí, je zde prostor zapojit zejména "tatínky". Na této akci bychom rádi spolupracovali s
obcí, jelikož si myslím, že to může být pro obyvatelele obce zajímavé.
Dobrý den, chtěli bychom s dětmi pravidelně jednou ročně se podílet na úklidu obce a našeho okolí. Chceme tím demonstrovat zájem o dění v obci a to, že
nám není lhostejné v čem žijeme a že i vyhození například jedné žvýkačky na ulici, má vliv na čistotu našeho okolí a na přístup k živonímu prostředí. Možná,
že tím vyburcujeme zájem i jiných obyvatel o své okolí a prostor, kde žijeme. Chtěli bychom požádat o spolupráci obec, případně pracovníky obce, zda by
chtěli s našimi dětmi spolupracovat v této akci.

životní prostředí

Dobrý den, chtěli bychom vytvořit arboretum. Chceme mít prostor, kam by jezdili lidé ze širokého okolí, o kterém by se psalo, studenti by zde mohli psát studie
nebo prezentace o arboretu atd...docházelo by k protínání několika zájmů/oblastí a to v oblasti životního prostředí, vzdělání, následně zvýšení povědomí o
obci, zájem a hrdost obyvatel, že v obci mají něco tak unikátního a to i z pohledu estetického...Arboretum by mělo být na ploše cca. 10.000 m2 v Otvicích.
regionální

350 000 ve stadiu záměru

ve stadiu
5 000 rozpracování

1 500 000 ve stadiu záměru

vlastní

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2016

50 000 ve stadiu záměru

dotace

životní prostředí

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2016

100 000 ve stadiu záměru

vlastní

sociální služby

Nelumbo Energy a.s.

Otvice

2016

15 000 ve stadiu záměru

dotace

životní prostředí

ZŠ a MŠ Nelumbo
Education o.p.s.

Otvice

2016

úvěr

obč. vybavení a
služby

Město Jirkov

Jirkov

2016

dotace

infrastruktura

ve stadiu
4 500 000 rozpracování
vydáno platné
2 050 000 stavební povolení

Dobrý den, chtěli bychom pro mladé muže a "tatínky" v obci začít přirpavovat semináře/řemesla na téma " kovář, dřevař ". Myslíme si, že v současné době
chybí pro mužskou část obyvatel prostor pro seberealizaci, chceme tímto způsobem umožnit mužům návrat ke kořenům, kdy každý muž byl všeobecně
zručný.
Současně mohou muži být ve skupině lidí, kteří si chtějí osvojit "dávná" řemesla na vlastní "kůži" :-).
Částka, kterou uvádím je měsíční, přičemž plánujeme setkání vždy dvakrát za měsíc, po dobu 24 měsíců. Rádi by jsme do této akce zapojili celý mikroregion.
Dobrý den, projekt "sousedská výpomoc" by měl umožnit dětem z naší školy, aby se podíleli při pomoci o péči o seniory drobnými nákupy nebo donáškou
dokumentů na úřad, či zavolání, nabití kreditu v telefonu atd...Chtěli bychom docílit efektu 3M - využití “moudrosti” stáří a “mobility” mládí. Projekt je plánován
na 10 měsíců a částka je odhadována na celé období. Určitě bychom chtěli požádat obec o pomoc.
Dobrý den, tímto projektem se snažíme snížit zatížení životního prostředí a našeho okolí před splodinami z kotlů na pevná paliva či plyn. Chceme nabídnout
všem obyvatelům obce i mikroregionu slevu ve výši 10.000 Kč na tepelné čerpadlo - pokud by bylo možné získat na tepelné čepradlo i příspěvek z tohoto
programu ve výši 15.000 - 20.000 Kč, pak by návratnost pro obyvatele takovéto investice byla během několika málo roků. Dále nabízíme, že vyškolíme
zájemce z obcí na instalaci čepradel, nebo je možné využít instalaci vlastnoručně, bez toho aniž by vlastník domu přišel o záruku. Pokud by se podařilo tímto
způspbem vyměnit alepsoň 60 - 70% kotlů na tuhá paliva, pak by čistota ovzduší byla velmi silně pozitivně cítit poměrně rychle, navíc v každém objektu by
zůstal stávající kotel, který by sloužíl pro případ, kdyby došlo k výraznému nárustu cen eletrické energie - obyvatl obce získá dvakrát. V každém případě
energetické a finanční nároky na vytápění tepelným čerpadlem jsou 3 - 5 x nižší než jinou technologií. tento projekt je svým rozsahem jedinečný a bylo by
dobré spolupracvoat se všemi obcemi, kteří by o toto pro své obyvatele měli zájem.
Dobrý den,
chceme postavit mateřskou školu a druhý stupeň základní školy v Otvicích. V areálu již máme první a druhý stupeň, ale bohužel prostory jsou již malé, chceme
mít více prostru pro dílny, ruční práce dětí, větší zajištění bezpečnosti a možnosti více individuální práce. Je zde velký potenciál přijímat za zvýhodněné ceny
děti z obce či blízkého okolí, příapdně je svážet školním autobusem z okolních obcí. Přínos pro region a možnost příjímání zvýšeného počtu žáků z obce by
byl nevyčíslitelný. Chceme na tomto projektu spolurpacovat s obcí, opřípadně i s dalšími obcemi.
Špatná průjezdnost ulicí Jezerská, nevyhovující přechod pro chodce. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti
chodců.

místní

obec / DSO

obec / DSO

regionální

regionální

obec / DSO

místní

obec / DSO

regionální

obec / DSO

regionální

obec / DSO

regionální

obec / DSO

regionální

obec / DSO

místní

dotace

životní prostředí
kulturní dědictví
venkova

vydáno platné
55 500 stavební povolení

dotace

infrastruktura

vydáno platné
2 240 stavební povolení

dotace

obč. vybavení a
služby

Celý park oplocen 2 metrovým plotem s dvěma vstupními branami, které se budou v noci zamykat. Z hlediska urbanistického bude tento plot patrný, a též
vysoká zeleň, která se na pozemku nachází. Tím prakticky nedojde k výrazné změně vzhledu daného prostoru. Prostor však bude upravenější - nový plot,
zatravnění, výsadby. Části plotu budou obohaceny popínavou dřevinou. Prostor v parku samém bude poskytovat klidovou zónu na nižší terase (pobytová
louka) a dětské hřiště s částečným krytím pohledů na okolí, především na rušnou komunikaci Smetanovy sady pomocí navrhované obvodové výsadby.
Zpřístupněním ostrůvku Zámeckého rybníka dojde k zatraktivnění lokality, posílí se tím vědomí o kulturním a přírodním dědictví - zámek Červený hrádek a
přilehlý park. Na ostrůvku bude umístěn informační naučný panel.
Rekonstrukce komunikace v ul. Dvořákova vč. dvou kruhových objezdů - rekonstrukce komunikace a chodníků a vybudování dvou nových okružních
křižovatek a nové cyklostezky. Součástí PD je dále odvodnění zpevněných ploch, přeložky trakčních stožárů, přeložka vedení metalického sdělovacího kabelu,
přeložka NTL plynovodu, vegetační úpravy a část veřejného osvětlení. Stavba je členěna do čtyřech etap.
Rozhledna Jindřišská - Projekt by měl navýšit cestovní ruch a využít místní přírodní potenciál. Návrh předpokládá vybudování věže na kruhovém půdorysu o
celkové výšce 14,2 m. Zároveň s výstavbou rozhledny bude provedena úprava jejího okolí. Po obvodu vrcholové plošiny budou provedeny segmenty pro
sezení z kamenného zdiva ve tvaru kruhových oblouků o různých poloměrech
- Pod vlastním vrcholem bude vybudována odpočinková plocha pro cyklisty a turisty vybavená zastřešeným altánkem a informačním panelem

infrastruktura

Vybudování nové cyklotrasy. V rámci této akce budou provedeny také nezbytné úpravy – oprava krajnice, uličních vpustí, prořezání větví.

místní

infrastruktura

Předmětem je vybudování cyklostezky v prostoru parku, dosud se zde nachází vzrostrlá zeleň a chodníky pro pěsí a prostor slouží pouze chodcům.

místní

město Jirkov

Jirkov

2015

Město Jirkov

Jirkov

2017

vydáno platné
3 500 000 stavební povolení
vydáno platné
1 000 stavební povolení

město Jirkov

Jirkov

2015

město Jirkov

Jirkov

2015

město Jirkov

Jirkov

2016

město Jirkov

Jirkov

2015

Obec Měděnec

Měděnec

2015

město Jirkov

Jirkov

2015

město Jirkov

Jirkov

2016

dotace

je hotová projektová
340 dokumentace
dotace
vydáno platné
1 231 stavební povolení
dotace
vydáno platné
územní rozhodnutí,
na základě kterého
2 500 lze stavbu realizovat dotace
vydáno platné
1 775 stavební povolení
dotace
ve stadiu
6 000 rozpracování
dotace

jiné
životní prostředí

Tato oprava probíhá na etapy. V dalších letech bude pokračovat.
Štuková výzdoba Rytřířského sálu je v havarjním stavu. Trhliny a opakované zatékání mohou vést k dalšímu poškození a ke ztrátě výtvarných hodnot. Je
nutné přistoupit k restaurování vedoucí k záchraně i k obnovení někdejších výtvarných hodnot štukové výzdoby a reliéfních obrazů.

2016

1 805 000 ve stadiu záměru

dotace

sociální služby

Člověk v tísni, o. p. s. Jirkov

2016

500 000 ve stadiu záměru

dotace

jiné

životní prostředí

Všech 8 obcí spadajících pod Blatno má nedostatek stání pro tříděný a komunální odpad. Vybudováním dalších hnízd se zástěnami a v některých případech
stříškou dojde ke zkvalitnění podmínek pro třídění odpadu a tím k motivaci obyvatel k většímu třídění odpadů.

Obec Blatno

Blatno

2015 ?

vydáno platné
územní rozhodnutí,
na základě kterého
lze stavbu realizovat dotace

Obec Blatno

Blatno

2015 ?

je hotová projektová
dokumentace
dotace

obč. vybavení a
služby

Obec Blatno

Blatno

2015 ?

ve stadiu záměru

životní prostředí

vydáno platné
územní rozhodnutí,
na základě kterého
lze stavbu realizovat dotace

Blatno

2015 ?

Obec Blatno

Blatno

2015 ?

Obec Blatno

Blatno

2015 ?

Obec Blatno
Sady a školky Jirkov
s.r.o.

Blatno

2015 ?

Jirkov

2015 ?

Jiří Čapek

Bílence

2015

2 500 000 ve stadiu záměru

dotace

Jiří Čapek

Bílence

2015

600 000 ve stadiu záměru

dotace

Jiří Čapek

Bílence

2016

500 000 ve stadiu záměru

dotace

Jiří Čapek

Bílence

2015

dotace

Obec Strupčice

Strupčice

2015 ?

Obec Strupčice

Strupčice

2015 ?

500 000 ve stadiu záměru
vydáno platné
stavební povolení
vydáno platné
stavební povolení

vydáno platné
stavební povolení
vydáno platné
stavební povolení
ve stadiu
rozpracování
vydáno platné
stavební povolení

infrastruktura

dotace

kulturní dědictví
venkova
obč. vybavení a
služby
obč. vybavení a
služby

dotace

životní prostředí

dotace
dotace

dotace
dotace

místní

obec / DSO

místní

zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
kulturní dědictví
venkova
živnostenské
podnikání

místní
místní

Projekt řeší nezbytné stavební úpravy k zajištění funkčnosti tohotov vodního díla včetně odbahnění při zachování jeho krajinotvornéhé funkce
místní
Situace v lokalitě Ervěnice se nevyvíjí právě nejlépe. Kumulují se zde negativní jevy jako je dlouhodobá nezaměstnanost, nízká hodnota vzdělání, zadluženost,
konflikty mezi obyvateli apod. Prostřednictvím komunitního centra chceme poskytnout v lokalitě Ervěnice smysluplné aktivity přispívající k sociálnímu
začleňování obyvatel, k jejich aktivizaci a převzetí větší odpovědnosti ve vztahu k sobě, svým blízkým i k společnosti jako celku.

Člověk v tísni, o. p. s. Jirkov

Obec Blatno

regionální

Oprava fasády, schodů a zákristie kostela Narození Panny Marie na Měděnci.
kulturní dědictví
venkova

Služby:
- Terénní programy
- Sociálně aktivizační služba
- Výchovně vzdělávací aktivity – doučování, motivační workshopy pro mládež + kulturní aktivity
Často pozorovaným jevem je v současné době klesající hodnota vzdělání u mladých lidí a to zejména u těch, kteří pochází ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Důsledkem pak bývá předčasná registrace na úřadu práce, nedokončené středoškolské vzdělání a nižší uplatnitelnost na trhu práce.
Prostřednictvím služby kariérního poradenství chceme motivovat mladé lidi k dalšímu studiu po základní škole, informovat je prostřednictvím individuálních
konzultací i skupinových workshopů o významu vzdělání i o otázkách pracovně právních a finančních a přispět tak k pravděpodobnosti, že středoškolské
vzdělání také dokončí.

dotace

místní

Blatnu (celkem 8 obcí) chybí sportoviště alespoň na minikopanou, nohejbal příp. lezecká stěna a zázemím (na uskladnění a posezení při soutěžích a akcích
pro veřejnost)
ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU NENÍ TŘEBA
V některých obcích spadajících pod Blatno jsou vodní a hasičské nádrže. Některé jsou nefunkční, nebo vykazují nedostatky, prosakují apod. Jejich
rekonstrukcí by byl zajištěn zdroj vody pro případné hasičské zásahy. Rybníky slouží také k chovu ryb.

Obec Blatno má na svém katastru 70km místních komunikací. Jejich kvalita je různá. Průběžně je třeba provádět opravy na celém území. Komunikace slouží
jak místním občanům, tak i chalupářům a turistům.
V r. 2013 bude realizována z prostředků SZIF tzv. I. etapa celkové rekonstrukce kostela (strop, krov, střecha, okna a dveře). V kostele se však vyskytují
vzácné fresky, které jsou v kritickém stavu vlivem velké vlhkosti. Je proto nutné v rekonstrukci pokračovat, sanace stěn, odvlhčení podlah a dokončení celé
rekonstrukce. Jedná se o chráněnou památku, která je na seznamu MK ČR kriticky ohrožených staveb.
V hasičské zbrojnici provozuje klubovnu také sbor Mladých hasičů. Pro zkvalitnění podmínek své činnosti vyžaduje zbrojnice částečné opravy a úpravy.
Opravou by vznikl skladovací prostor a přistavením schodiště by došlo ke zvětšení klubovny. A též k její opravě.
Pod obec Blatno patří dalších 7 osad. Každá z nich má svou náves - centrum, v každé by bylo vhodné vybudovat místo pro možné setkávání, posezení, jehož
součástí bude i hrací prvek pro děti. Oblast Blatna je hojně navštěvovaná turisty, cyklisty i pro ně má toto vybavení význam.

místní

místní

místní

soukromý sektor

místní

NNO (neziskovka)

regionální

NNO (neziskovka)

regionální

soukromý sektor

regionální

obec / DSO

místní

NNO (neziskovka)

regionální

soukromý sektor

Splašky se dosud vyváží, projekt řeší napojení na kanalizační síť.
místní
Výkonnou sklízecí mlátičkou nové technologie se zajistí kvalitní a rychlá sklizeň . Nová technologie snižuje poškození zrna při sklizni na minimum a tím
zkvalitňuje vyráběné komodity, které budou sklízeny v optimální dobu, aby byla zachována potravinářská kvalita a aby se předcházelo ztrátám v podobě krmné
kvality pěstované komodity.
místní

soukromý sektor

V hospodářské budově se vytvoří skladovací prostor na uskladnění vyrobených komodit a tím se minimalizují ztráty z prodeje v nevhodnou dobu.
Vyrobené komodity se posklizňovou linkou vyselektují podle kvality. Vyselektovaná kvalitní komodita bude lépe zpeněžitelná. Vytříděná, méně kvalitní bude
sloužit ke krmným účelům a odpad k výrobě pelet.
Nový postřikovač disponuje moderní technologií, kterou zajistí přesnou aplikaci chemických látek, což v konečném důsledku ovlivňuje kvalitu vyrobené
komodity a tím se zvyšuje možnost lepšího zpeněžení produktu na trhu. Další výhodou je také větší šetrnost k životnímu prostředí

místní

soukromý sektor

místní

soukromý sektor

místní

soukromý sektor

Oprava střechy, fasády a interiéru kostela, jedná se o záchranu kulturní památky.
OPRAVA KOSTELA SV. MARKA V SUŠANECH
Oprava kostela, fasády a interieru, oprava hřbitovní zdi

místní

obec / DSO

místní

obec / DSO

soukromý sektor

VÝSADBA STROMŮ NA REKULTIVOVANÉ SKLÁDCE.
Obec Strupčice

Strupčice

2015 ?

Obec Strupčice

Strupčice

2015 ?

Obec Strupčice

Strupčice

Obec Strupčice

ve stadiu záměru

vlastní

životní prostředí

Výsadba stromů v bývalé cihelně u Strupčic

místní

obec / DSO

obč. vybavení a
služby

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU
Využití parku na návsi pro vybudování dětského hřiště - herní sestavy, kolotoče atd.

regionální

obec / DSO

2015 ?

je hotová projektová
dokumentace
dotace
ve stadiu
rozpracování
dotace

životní prostředí

Pořízení víceúčelového stroje se zametacími nástavci (multikára)

místní

obec / DSO

Strupčice

2015 ?

je hotová projektová
dokumentace
dotace

obč. vybavení a
služby

VÝSTAVBA TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ
Vybudování tréninkového fotbalového hřiště, zemní práce, drenáže, závlaha, založení trávníku
Zpevnění polní cesty Strupčice - Všestudy

regionální

obec / DSO

Obec Strupčice

Strupčice

2016 ?

ve stadiu záměru

vlastní

infrastruktura

Zpevnění stávající polní cesty mezi oběma vesnicemi.
Vybudování posklizňové linky (čističky obilí, dopravní cesty, silo na obilí.)

regionální

obec / DSO

Jan Bednář

Pesvice

2015

ve stadiu
2 000 000 rozpracování

dotace

zemědělské
podnikání

Zlepšení kvality výroby rostlinné produkce. Možnost kvalitně a nezávadně uskladnit obilí.

místní

soukromý sektor

vydáno platné
územní rozhodnutí,
na základě kterého
1 000 000 lze stavbu realizovat dotace

Město Výsluní

Výsluní

2015

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

2016 ?

Obec Vrskmaň

Vrskmaň

2017 ?

Město Jirkov

Jirkov

2015

5 200 000

Město Jirkov

Jirkov

2016

6 000 000

Město Jirkov

Jirkov

2015

6 600 000

Město Jirkov

Jirkov

2015

6 300 000

město Jirkov

Jirkov

2015

1 300 000

OS Historické rudné
doly Mědník měděnec Měděnec
Římskokatolická
farnost Droužkovice
Droužkovice
Římskokatolická
farnost Droužkovice
Droužkovice

vydáno platné
stavební povolení

obec / DSO

Jedná se o budovu bývalé školy, kde je plánováno 6 bytů + novostavba s 8 byty - dům s pečovatelskou službou

regionální

obec / DSO

Závlaha fotbalového hřiště Vrskmaň - vrt, nádrže, rozvody vody

regionální

NNO (neziskovka)

vlastní

infrastruktura

Vybudování chodníků a rekonstrukce návsi na Březenci, Jirkov

místní

obec / DSO

dotace

infrastruktura

Rekonstrukce Studentské ulice v Jirkově III. etapa

místní

obec / DSO

dotace

infrastruktura

Rekonstrukce Studentské ulice v Jirkově II. etapa

místní

obec / DSO

dotace

infrastruktura

Rekonstrukce Studentské ulice v Jirkově I. etapa

místní

obec / DSO

vlastní

infrastruktura

Chodník před JPB v ul. Žižkova Jirkov

místní

obec / DSO

ve stadiu záměru

vlastní

Instalace oken, dveří a mříží na kaple Nejsvětější srdce Ježíše - horská modlitebna na Mědníku

místní

obec / DSO

2015

1 500 000 ve stadiu záměru

dotace

Rekonstrukce fasády kostela sv. Mikuláše v Droužkovicích

místní

soukromý sektor

2017

600 000 ve stadiu záměru

dotace

Restaurování varhan v kostele sv. Mikuláše v Droužkovicích

místní

soukromý sektor

ve stadiu záměru

vlastní

Rekonstrukce stodoly za účelem parkování zemědělských strojů a nákup zařízení a nářadí na jejich údržbu

místní

soukromý sektor

Výstavba chléva - přístřešku pro dobytek

místní

soukromý sektor

Nákup kolového traktoru 190 - 240HP

místní

soukromý sektor

Nákup samochodného postřikovače

místní

soukromý sektor

Nákup samochodného postřikovače .
Hala na uskladnění sena.
Projektem bude vyřešen problém s nedostatkem uskladňovacích kapacit. A kvalita sena zůstane zachována i přes nepřízeň počasí v zimním období.
Hala na uskladnění sena.
Projektem bude vyřešen problém s nedostatkem uskladňovacích kapacit. A kvalita sena zůstane zachována i přes nepřízeň počasí v zimním období.

místní

2015 ?

Markéta Vlachová

Pesvice

2015

2 000 000 ve stadiu záměru

dotace

Jana Donátová

Pesvice

2015

2 000 000 ve stadiu záměru

dotace

Jiří Bednář

Pesvice

2017

2 000 000 ve stadiu záměru

dotace

Jan Bednář

Pesvice

dotace

Bc. Lucie Křivancová

Domašín

Bc. Lucie Křivancová

Domašín

2016 4 000 - 5 000 ve stadiu záměru
vydáno platné
2015
1 000 000 stavební povolení
vydáno platné
2015
1 000 000 stavební povolení

Nová Ves v
Horách

místní

dotace

2015 ?

Antonín Herzán

V obci je nedostatečně řešen sběr odpadu. Projektem bude vyřešen velký problém s černou skládkou, která je v městě pravidelně odstraňována několikrát do
roka.
Bytový dům + dům s pečovatelskou službou

ve stadiu záměru
ve stadiu
rozpracování
vydáno platné
stavební povolení
vydáno platné
stavební povolení
vydáno platné
stavební povolení
ve stadiu
rozpracování

Pesvice

Vejprty

obč. vybavení a
služby

sociální služby
obč. vybavení a
služby

dotace

Markéta Vlachová

Městská správa
sociálních služeb
Vejprty

Sběrný dvůr

2016

2016

10 000 ve stadiu záměru

vydáno platné
60 000 stavební povolení

dotace
dotace

dotace

dotace

kulturní dědictví
venkova
kulturní dědictví
venkova
kulturní dědictví
venkova
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání

místní
místní

sociální služby

Naše organizace ve městě Vejprty poskytuje sociální služby DOZP, DSZR, DPS a Chráněné bydlení a SAS. Od 1. 1. 2016 přibyde NZDM, TP a OSP. Klienti
našich pobytových sociálních služeb (především DOZP a CHB) nemají v místě příliš možností najít chráněné pracovní uplatnění, které by bylo přizpůsobené
jejich možnostem.
Proto bychom rádi pomocí prostředků z OP Z a IROP vybudovali chráněnou dílnu (popř. chráněná pracoviště), který by tuto situaci dlouhodobě změnil. Cílovou
skupinou jsou osoby se zdravotním a mentálního postižením. Rádi bychom podali 2 komplementární projekty: investiční (IROP) a provozní (OP Z).
místní

živnostenské
podnikání

Horský areál Lesná disponuje hodnotným zázemím (muzeum, víceúčelové hřiště infocentrum, Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, arboretum, geopark,
dětské hřiště, parkovací plochy, Horský hotel Lesná). Horský hotel Lesná společně s budovou B disponuje 75 lůžky ubytovací kapacity, přístavba k hotelu řeší
problém ohledně poskytovaných služeb a to v rámci odpočinku jako relaxační a oddychová zóna, kde bude vybudováno relaxační a odpočinkové zázemí. Jeho
součástí bude masérna, sauna, fitcentrum, posilovna, vířivá vana a oddychová zóna. V této části Krušných hor je nejbližší zařízení tohoto charakteru ve Sport
areálu Klíny v okrese Most, cca 20 km od obce Lesná, které ovšem nenabízí fitcentrum , posilovnu a na druhou stranu v okrese Chomutov evidujeme podobné
zařízení v hotelu Nástup na Klínovci. Samotný areál Lesná a Horský hotel Lesná neustále zaznamenává nárůst zaplnění ubytovacích kapacit i přes „popsaný
handicap“, neboť toto zařízení zatím v horském hotelu není vybudováno. Projektem bude vyřešen popsaný problém a tímto se zvýší atraktivita
navštěvovaného území a také obsah a počet poskytovaných služeb na vrcholcích Krušných hor, kde po realizaci popsaného projektu bude možné zvýšit počet
potencionálních návštěvníků chomutovského okresu a to i na dlouhodobější dovolené.
regionální

obec / DSO

Antonín Herzán

Nová Ves v
Horách

2017

ve stadiu
30 000 rozpracování

dotace

živnostenské
podnikání

Pro projekt výstavby haly vyřeší pozitivně aktuální stav v Horském areálu Lesná ohledně uskladnění technického zázemí a vybavení, které bylo pořízeno v
letech 2004-2015. Jedná se o rolbu na úpravu běžeckých stop, stopovač na úpravu běžeckých stop, traktor na zimní údržbu, fréza na zimní údržbu, stroj na
rozvážení posypové soli, pluh na zimní údržbu, kontejner na uložení posypové soli, odpadové hospodářství, kontejner na ukládání odpadu a PHM bencalor na
tankování techniky.
V době zmiňovaných lete bylo na základě vývoje činnosti a aktivit v Horském areálu Lesná pořizováno technické vybavení pro zajištění standardního chodu
areálu a to hlavně v zimních měsících, neboť areál se nachází na vrcholcích Krušných hor v nadmořské výšce 900 m.
K běžným standardům v zimních měsících patří hlavně údržba příjezdových cest a obslužné komunikace a dále pak parkovací plochy. Za tímto účelem bylo
postupně pořízeno vybavení, aby veškeré připravované služby byly pro návštěvníky Krušných hor na základě klimatických podmínek dostupné. Dále bylo
pořízeno vybavení na údržbu běžeckých stop, které jsou již nedílnou součást Krušných hor. Stávajíc prostory, které jsou v Horském areálu Lesná, jsou již
nevyhovující, neboť není možné techniku ukládat a parkovat pod střechou, jelikož je již vše naplněno. Výstavba haly vyřeší základní problém, a to že veškerá
technika bude centralizována do jednoho prostoru, kde zároveň bude probíhat základní údržba strojů pro jejich funkčnost a pokud možno nejdelší životnost.
Výstavou haly se vyřeší i další problém a to že sněžná rolba pro svou velikost potřebuje více prostoru a při provozu a následných poruchách vždy docházelo k
odstranění těchto poruch pod širým nebem, což několikrát mělo za následek nekvalitní provedené prací, neboť klimatické podmínky byly velice nevyhovující a
z tohoto důvodu nebyla práce odvedena kvalitně, což se časem projevilo. Výstavou haly by pořízená technika na základě parkování měla hlavně delší
životnost.
regionální

