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Nové parky, parkoviště i zateplené budovy. To vše díky 

dotacím HSRM 

 

 

 

Park Přátelství v Meziboří, obratiště pro autobusy před lomským hřbitovem, rekonstrukci obecního 

úřadu nebo novinky v Podkrušnohorském technickém muzeu si prohlédli zástupci Hospodářské a 

sociální rady Mostecka. Zajímali se o projekty, na které HSRM v minulosti poskytla dotaci na 

projektovou dokumentaci. V příštím roce si na dotaci už nesáhne nikdo. Program byl totiž dočasně 

pozastaven. 

 

První cesta výpravy z HSRM mířila do Meziboří. Starosta Petr Červenka představil jedenáct projektů, 

na které město od roku 2010 čerpalo dotace z programu podpory HSRM. Většinu akcí, na jejichž 

projektovou dokumentaci město čerpalo dotaci, je již dokončena. Mimo jiné se jedná například o 

revitalizaci vzrostlé zeleně v zastavěné části města, vybudování veřejných toalet v lyžařském areálu, 

parkoviště pro osobní auta, revitalizace parku Přátelství. „V roce 2014 jsme získali dotaci na 

projektovou dokumentaci na vybudování chodníku mezi Mezibořím a Litvínovem. Na realizaci akce 

jsme žádali společně s Litvínovem o dotaci. Meziboří mělo vše řádně připraveno. Z programu jsme ale 

byli vyřazeni, protože Litvínov nestihl doložit svou část dokumentů,“ prozradil členům HSRM Petr 

Červenka. Mezibořští úředníci ještě pracují na dvou projektových dokumentacích, na které získalo 

město dotaci v letošním roce. „Jedná se o rozšíření ubytovací kapacity v objektu č. p. 401. Chceme tam 

prostor pro 35 lůžek. Objekt bude sloužit jako ubytovací kapacita pro sportovce a mládež,“ představila 

další záměr vedoucí odboru majetku, výstavby a životního prostředí Gabriela Soukupová a dodala, že 

spolu s projektovou dokumentací na plynofikaci č. p. 405 bude dokument dokončen během listopadu. 

Lom předvedl školku a obratiště autobusů 

 

Z Meziboří výprava zamířila do Lomu. Ten od HSRM čerpal od roku 2012 dotaci na projektovou 

dokumentaci k devíti akcím. Mimo jiné například na rekonstrukci a zateplení objektu základní školy, na 

rekonstrukci mateřské školy v Husově ulici, zateplení budovy pro seniory. V letošním roce získalo 

město dotaci na projektovou dokumentaci na chodník pro pěší a cyklisty z Lomu k litvínovskému 

hřbitovu. „Obyvatelé města si také stěžovali, že autobus nezajíždí až k místnímu hřbitovu, ale musí 

docházet z autobusové zastávky na náměstí. Proto jsme požádali také o dotaci na projektovou 

dokumentaci na autobusové obratiště u hřbitova a z vlastních zdrojů jsme akci také realizovali,“ uvedla 

starostka Lomu Kateřina Schwarzová. V Lomu také předsedkyně HSRM Helena Veverková se 

starostkou města diskutovala o dvou miliardách korun, které vláda aktuálně schválila pro Ústecký kraj 

na odstranění ekologických zátěží po těžbě hnědého uhlí před privatizací těžebních společností. „Máme 

schválený zásobník projektů, který je ale nutné aktualizovat. Některé projekty už obce realizovaly z 

vlastních zdrojů. O některé už nemají zájem. Nejprve se budou realizovat tyto už schválené projekty. 

Teprve, kdyby peníze zbyly, mohou obce žádat dotaci na jiné projekty, kterými svou původní žádost 

mohou nahradit,“ vysvětlila Helena Veverková. Město Lom má ve schváleném zásobníku projekt 

průmyslové zóny. „Náš zájem o dotaci na průmyslovou zónu trvá,“ ujistila Kateřina Schwarzová. 

Louka u Litvínova vítala chlebem a solí 

 

Do kaple zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému zavedli nejprve kolegy z HSRM zástupci obce 

Louka u Litvínova. Tady je přivítali starosta obce Roman Dub a místostarostka Milana Štveráčková 

chlebem a solí. Zástupci obce se pak pochlubili realizovanými projekty, na jejichž projektové 
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dokumentace získali dotaci z HSRM. „Jedná se o sanaci spodní stavby, zateplení a fasádu obecního 

úřadu, zateplení penzionu pro seniory a inženýrské sítě pro individuální výstavbu,“ představila projekty 

Milana Štveráčková. 

Podkrušnohorské technické muzeum představilo novinky 

 

Poslední zastávka výpravy HSRM byla v Podkrušnohorském technickém muzeu. To dostalo od HSRM 

od roku 2009 bezmála půl miliónu korun na šest projektů. Posledním z roku 2015 byla rekonstrukce 

dvou budov a v roce 2014 vytvoření nové expozice Rudné dobývání. Ředitel muzea Petr Jakš provedl 

své hosty všemi expozicemi, pochlubil se novými exponáty z oblasti důlních měřicích geodetických 

přístrojů a na závěr celou výpravu svezl na nové úzkokolejce důlním vláčkem. „Přesvědčili jsme se, že 

všechny dotace, které jsme během posledních let na projektové dokumentace poskytli, byly účelně 

využity. Pro příští rok dotační titul vypisovat nebudeme. Chceme našetřit peníze a připravit se na další 

dotační období 2020 až 2024,“ uvedla na závěr Helena Veverková.  
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