Krátce z obcí SORKH
Kraj podpoří spolky na
venkově
Ústecký kraj vyhlásil program
na podporu komunitního života
na venkově. Určen je na podporu
projektů obcí na území místních
akčních skupin. Těch je na území
kraje devět. Pro oblast Mostecka
je to Místní akční skupina Naděje.
Menší obce na venkově si na dotace z Evropské unie mohou sáhnout právě díky místním akčním
skupinám. Pro komunitní život
na venkově ale tyto dotace určeny
nejsou. „Spolková činnost v obcích
na venkově je velmi důležitá. Lidé
na venkově nemají tolik možností
k setkávání jako lidé ve městech.
Činnost spolků a rozličné komunitní aktivity jsou pro venkov nepostradatelné,“ říká předseda Svazku
obcí v regionu Krušných hor David
Kádner. Právě na podporu komunitní činnosti na venkově se rozhodli přispět i krajští zastupitelé.
Pro rok 2019 je vyhlášen program
zkušebně a po vyhodnocení monitorovacích ukazatelů a dopadů
dotačního programu na území
regionu bude poté rozhodnuto
o zařazení programu do skupiny
stálých dotačních titulů Ústeckého
kraje. Žadatelem v pilotním dotačním titulu budou pouze místní akční skupiny Ústeckého kraje, které
následně podpoří realizaci projektů ve svém území tak, že finanční
dotaci použijí na podporu spolkové
činnosti a drobného komunitního
života. Žádosti mohou MASky podávat do 21. února.

Dotace pro začínající
podnikatele
Ve čtvrtek 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program
„Podpora začínajících podnikatelů
v Ústeckém kraji pro rok 2019“.
Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu.
Prostřednictvím programu bude
podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého
kraje. Jedná se o 4. ročník. O dotaci pro rok 2019 může požádat
každý malý začínající podnikatel
(fyzická i právnická osoba), který
má sídlo nebo bydliště v Ústeckém
kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj.
2018 nebo 2019) a splní podmínky
programu. Celková finanční alokace pro program je osm milionů
korun. Maximální částka, kterou
může podnikatel od kraje získat,
je 200 tisíc korun, minimální pak
50 tisíc korun. Poskytnutá dotace
může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních
i neinvestičních nákladů projektu.
Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí se
uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.
Semináře pro žadatele se budou
konat 23. 1. a 13. 2. 2019. Dotační program byl poprvé vyhlášen
v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221
žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů.
O rok později bylo přijato 169 žádostí a v loňském roce 117 žádostí.

KRUŠNOVINY
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2019
David Kádner: Prioritou
SORKH zůstává řešení
trasy ropovodu

KALENDÁRIUM
 9. 1. 2019 Litvínov
Klubová setkání - Beseda s Davidem Vondráčkem (Citadela)
 11. 1. 2019 Litvínov
Tančírna od 19:00 hodin (Cita-

Svazek obcí v regionu Krušných hor v uplynulém roce a plány pro
rok 2019 z pohledu předsedy SORKH Davida Kádnera.
Co z činnosti svazku obcí
v uplynulém roce považujete
za zdařilé?
Prioritou SORKH v roce 2018
bylo řešení trasy ropovodu Družba v úseku DV5 Litvínov – hranice ČR/SRN. SORKH se stal členem
pracovní skupiny, která se trasou
intenzivně zabývala. Podařilo se
především díky iniciativě Litvínova navrhnout novou trasu mimo
zastavěná území dotčených obcí.
Problém ale ještě není zcela vyřešen a činnost SORKH v pracovní
skupině pokračuje i v letošním
roce. V uplynulém roce se nám
podařilo upevnit dlouholeté vazby s partnery SORKH, velkými
zaměstnavateli v regionu, jako
jsou Severní energetická, Unipetrol a Severočeské doly a navázat
partnerství se společností Celio.
Všem partnerům je nutné velmi
poděkovat za pomoc a spolupráci při realizaci našich projektů.
Dalším významným tématem,
kterým se SORKH během celého
roku zabýval, je financování Základní školy v Hoře Svaté Kateřiny a s ním i financování všech
základních škol, které byly zří-

zeny na výjimku obcemi. I tento
problém budeme dál řešit v letošním roce. V loňském roce se svazku dařilo v aktivitách propagace
regionu a turismu. Díky podpoře
Ústeckého kraje jsme obnovili
Krušnohorský autookruh. Připravili jsme vzdělávací projekt pro
základní školy Ústeckého kraje
Poznávejte Krušné hory. Region
jsme propagovali na veletrzích
cestovního ruchu Holiday World
v Praze a v Drážďanech. Během
loňského roku se starostové obcí
svazku sešli pětkrát. Členské
schůze se konaly v Litvínově,
V Hoře Svaté Kateřiny, v Lomu
a v Horním Jiřetíně. Modernizovali jsme naše webové stránky
a od května vydáváme měsíčník
Krušnoviny. Navázali jsme také
spolupráci se Svazkem obcí Chomutovska, se kterým chceme
pracovat na společných projektech zejména v oblasti propagace
regionu.
Jaké jsou plány pro letošní
rok?
Prioritou zůstává řešení trasy
ropovodu Družba a financování

dela)
 14. 1. 2019 Litvínov
Růže pro Algernon (Citadela)
 18. 1. 2019 Litvínov
Wobčas Bezlegrace od 19.00 hodin
(Café bar, Citadela)
 18. 1. 2019 Hora Svaté Kateřiny
O zlaté rybce pohádka pro děti
od 9:00 hodin v ZŠ a MŠ Hora
Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1,
Hora Sv. Kateřiny, hraje Divadlo
rozmanitostí
provozu Základní školy v Hoře
Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z několika horských obcí.
Zabývat se chceme společným
projektem bezpečnosti v dopravě. Zejména malé obce svazku
s převážně krajskými komunikacemi stále častěji řeší problém
neukázněných řidičů a chybějících bezpečnostních prvků na
komunikacích. Tím jsou ohrožováni nejen obyvatelé našich
obcí, ale především v horách
také turisté. Chceme se proto
v letošním roce bezpečností na
komunikacích v obcích svazku
více zabývat. Dalším společným
projektem je propojení obcí

v rámci akce Noc s Andersenem.
Připravujeme celosvazkovou několikaměsíční hru pro děti ze
základních škol, která odstartuje
právě při Noci s Andersenem ve
školách či knihovnách, kde děti
tento den přenocují. Do hry plánujeme zapojit prvky geokešingu
a díky keškám prosíťovat všechny obce SORKH. Finančně jsme
připraveni podpořit projekt,
který zvolí starostové SORKH,
a který bude přesahovat zájmy
více obcí. Členské schůze se budou konat postupně ve všech obcích SORKH tak, aby starostové
měli možnost poznat aktuální
dění u svých sousedů.

Nejkrásnější fotografii z Krušných hor vyfotil Milan Vobořil
Nejkrásnější fotografie z Krušných hor se jmenuje Svítání. Vyfotil ji Milan Vobořil, fotograf
z Litvínova. Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci
s Nadací pro obnovu Krušnohoří
devět let vyhlašuje soutěž o nejkrásnější fotografii Krušných
hor tak, jak ji pořídí fotografové amatéři při svých toulkách
po Krušných horách. Do soutěže
roku 2018 se přihlásilo 26 fotografů. „Jejich fotografie jsme postupně zveřejňovali na Facebooku
Krušné hory – volný čas a turistika. Veřejnost svými hlasy za
vítěze zvolila Milana Vobořila,
fotografa z Litvínova,“ prozradila
ředitelka agentury Eva Maříková. Vítěz soutěže od Destinační agentury Krušné hory získal
ocenění a poukaz na výlet s Offroad safari dle vlastního výběru.
Odborná porota vybrala dalších
dvanáct fotografií, ze kterých

vznikl kalendář Krásy Krušných
hor. „Ten si mohou zájemci pro-

hlédnout nebo i zakoupit v Informačním turistickém centru DAKH

v Litvínově,“ doplnila Eva Maříková.

 24. 1. 2019 Meziboří
Divadelní komedie Jméno od 19:00
hodin (Kulturní zařízení města
Meziboří)
 25. 1. 2019 Litvínov
Tančírna od 19:00 hodin (Citadela)
 26. 1. 2019 Mariánské Radčice
Sněhurka na ledě – zájezd pro děti
na lední revue do Ústí nad Labem
 28. 1. 2019 Litvínov
4000 dnů od 19:00 hodin (Citadela)

Zaměstnanci
Unipetrolu vyběhali
peníze dětem na
vzdělání
Bezmála 800 km naběhali členové běžeckého klubu
skupiny Unipetrol na vybraných závodech po celé republice za rok 2018. Ve spolupráci se svým zaměstnavatelem
proměnili tyto kilometry
v částku 160 tisíc Kč, kterou
Nadace Unipetrol rozdělila
mezi potřebné žáky a studenty, aby jim pomohla čelit nepříznivému osudu a zlepšila
jejich studijní podmínky.
Davidovi a jeho dvěma
sourozencům ze Základní
školy v Litvínově – Hamru,
Dominikovi ze Střední školy
průmyslové v Mostě a Janovi
z Odborné střední školy podnikatelské v Kolíně, Nadace
pořídila počítače a přispěla
na další výdaje spojené se
vzděláváním, které zajistí vedení škol.

Během adventu byly k vidění
v Kulturním zařízení Meziboří
vánoční stromky.

Advent v Meziboří odstartovaly děti zpíváním koled.

Mariánské Vánoce.

Advent 2018
Betlémské světlo nechybělo při
adventu v Horním Jiřetíně.

V Brandově se zpívao v kostele.

Rozsvěcení vánočního stromu v Louce
u Litvínova nepokazilo ani počasí.

Při zahájení adventu v Meziboří nechyběly trhy.

V Horním Jiřetíně zpívali koledy v kostele.

První adventní neděle
a rozsvícení vánočního
stromu na náměstí
Republiky v Lomu.

Dětský Silvestr v Lomu byl plný zábavy, soutěží,
tance, dokonce obyvatelé vytvořili živý obraz ke 100.
výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Závěrečný ohňostroj přihlížející odměnili potleskem.

Rozsvěcení vánočního stromu
v Litvínově provázel archanděl Gabriel.

Vánoční osvětlení v Litvínově se mimořádně vydařilo.

Ukázky vánočních tradic,
živé jesličky, betlémské světlo
a hudební vystoupení, taková byla
třetí adventní neděle v Lomu.

v obcích Svazku obcí v regionu Krušných hor

Vánoční strom v Litvínově.

Litvínovský zámek ožil během adventu Fleer jarmarkem.

Vánoce v Nové Vsi v Horách.

Rozsvěcení stromu v Brandově.

POZNÁVEJTE

KRUŠNÉ HORY
Svazek obcí v regionu Krušných hor připravil pro žáky základních škol Ústeckého kraje poznávací
výlety do Krušných hor.

NA VÝBĚR JSOU ČTYŘI TEMATICKÉ CESTY PO KRUŠNÝCH HORÁCH CESTA VODY, HISTORIE
KRUŠNÝCH HOR, FLORA A FAUNA KRUŠNÝCH HOR, PRŮMYSL KRUŠNÝCH HOR.
K vybranému výletu nabízíme základním školám zpracované pracovní listy pro první i druhý stupeň, plán
výletu, v případě zájmu zajistíme dopravu a průvodce. Plán výletu a pracovní listy jsou pro základní školy Ústeckého kraje zdarma, dopravu hradí škola přímo dopravci, případně objedná Svazek obcí v regionu Krušných
hor a škola hradí SORKH, průvodce zajistí za předem stanovenou cenu Offroadsafari.
OBJEDNÁVEJTE NA SORKH@SVAZEKOBCI.CZ

KRUŠNÉ HORY
CESTA VODY

PRO
I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

PRŮMYSL KRUŠNOHOŘÍ
SOUČASNOST A MINULOST

PRO
I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

KRUŠNOHOŘÍ – HISTORIE,
OSÍDLENÍ, PAMÁTKY
PRO
I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

KRUŠNÉ HORY
FLÓRA A FAUNA

PRO
I. A II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

PROJEKT PODPOŘEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Partneři projektu: Destinační agentura Krušné hory, Severní energetická, a.s., Celio, Unipetrol, Offroadsafari, Severočeské doly

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
zve všechny zájemce ostudium inejširší veřejnost
na netradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná
vpondělí 21.1.2019 od 16 do 18 hodin vbudově školy.
Tentokrát si pro vás připravili žáci školy zajímavou únikovou cestu
sjednoduchými úkoly ve všech prostorách gymnázia.
Zároveň upozorňujeme na možnost návštěvy ve výuce od 8 do 13 hodin.
Kontaktujte nás na 476 753 023 či novakjan@gtgm.cz
nejpozději do pátku 18.1.2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

