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projekty • spolupráce • lidé • mikroregion

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do zemědělských oblastí

Strategický plán LEADER
Strategický plán LEADER ( SPL)
Cíl :

Priority jsou naplňovány prostřednictvím Fichí:

ź Mikroregion cestovního ruchu s přírodním bohatstvím,

ź Priorita č. 1 je v SPL řešena ve Fichi č.1 , 8 a 9

historickým dědictvím, kvalitním lidským potenciálem,
jehož rozvoj respektuje tradice a staví na zásadách pro trvale
udržitelný rozvoj klíčových oblastí, a to s maximální šetrností
vůči životnímu prostředí.
ź
Území pro trvalé bydlení vytvářející zázemí měst,
umožňující návštěvníkům rekreaci zaměřenou na aktivní
turistiku a volnočasové a sportovní vyžití mladých lidí z
celého mikroregionu.

ź
ź
ź
ź

Priority:
ź 1. Podpora a rozvoj malého a středního podnikání na místní

úrovni, vč. zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství,
ź 2. Podpora a rozvoj celoročního cestovního ruchu,
ź 3. Obnova technické a dopravní infrastruktury a ochrana

životního prostředí,

Priorita č. 2 je v SPL řešena ve Fichi č. 3
Priorita č. 3 je v SPL řešena ve Fichi č. 4
Priorita č. 4 je v SPL řešena ve Fichi č. 4, 5 a 6
Priorita č. 5 je v SPL řešena ve Fichích č. 5 a 6

Fiche:
1 . Modernizace zemědělských podniků
3. Podpora cestovního ruchu
4. Obnova a rozvoj vesnic
5. Občanské vybavení a služby
6. Vzdělávání a informace
7. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
8. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
9. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

ź 4. Zvýšení kvality a atraktivity bydlení v horských a

podhorských obcích,
ź 5. Rozvoj lidských zdrojů, rovných příležitostí, místní

společnosti a kultury.

Výzvy k předkládání projektů
MAS každoročně vyhlašuje výzvy k předkládání projektů. Výzvy
jsou vyhlašovány obvykle v prosinci, dubnu a srpnu. Výzva je
vyhlašována nejméně 3 týdny před počátkem přijímání žádostí.
O možnosti předkládání projektů je veřejnost seznámena
prostřednictvím:
ź www stránek MAS: www.maskaszk.cz
ź sdělovacích prostředků, především regionálního tisku
ź ústním sdělením potencionálním zájemcům
ź prostřednictvím e-mailových zpráv

V termínu uvedeném ve výzvě žadatelé předkládají svoje
žádosti na MAS.
Zde všechny projekty projdou administrativní kontrolou, kde se
kontroluje, zda jsou projekty správné z hlediska přijatelnosti a z
hlediska formální správnosti. Žadatelé případně na výzvu MAS
odstraní odstranitelné vady. Následně každý projekt hodnotí 2
hodnotitelé, žadatelé svoje projekty veřejně před hodnotiteli
presentují. Výběrová komise na základě doporučení
hodnotitelů vybere projekty, které doporučí valné hromadě
MAS SZK ke schválení k financování. Valná hromada má
konečné slovo, výběr projektů schvaluje.

Následná administrace projektů
Registrace projektů na RO SZIF - od tohoto data mohou
žadatelé zahájit realizaci svých projektů
ź Administrativní kontrola žádostí na RO SZIF - během této
kontroly může SZIF žadatele prostřednictvím MAS vyzvat k
odstranění případných nedostatků. I zde prochází projekty
kontrolou přijatelnosti.
ź Schválení - projekty, které MAS doporučila a které na SZIF
prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti,
jsou SZIF schváleny. Od podání projektu na MAS uplyne do
data schválení přibližně 6 měsíců. S tím je třeba při
předkládání projektů počítat. O schválení projektů SZIF
informuje prostřednictvím stránek www.szif.cz.
ź
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ź Podpis Dohody - po schválení projektů ke spolufinancování

je ze strany SZIF připravena Dohoda. Žadatel je vyzván k
jejímu podpisu prostřednictvím právníka RO SZIF.
ź Realizace projektu - je třeba se držet Projektu, hlásit všechny
případné změny. Doporučujeme všechny změny předem s
MAS konzultovat. MAS musí dát souhlas ke všem změnám v
projektu.
ź Žádost o proplacení - musí být podána v termínu, uvedeném
v Žádosti o dotaci. Při zpoždění je ze strany SZIF uplatněna
sankce, která může být až do výše 100% přiznané dotace.

www.maskaszk.cz

Strategický plán LEADER
Přehled žádostí o dotace v rámci realizace SPL - opatření IV.1.2. PRV
Od počátku realizace SPL, tedy od konce roku 2009, byly podány projekty, které MAS vybrala k realizaci a které byly
schváleny SZIF, dle níže uvedeného přehledu:

Celkem byly od počátku realizace SPL k 31.8.2011 podepsány Dohody na projekty, které jsou již buď řádně ukončeny a
proplaceny, nebo jsou ve stadiu realizace, v částce dotace 28 459 828,00 Kč.
Jak je vidět, nejvíce žádostí podávají obce. Fyzické osoby podaly celkem 6 žádostí, všichni žadatelé - fyzické osoby - jsou
zemědělci, přičemž pan Kopecký nepodával žádost na modernizaci zemědělského podniku, ale na podporu cestovního
ruchu. Celkem dvě žádosti podaly 2 právnické osoby, z toho jedna podnikající v zemědělství a jedna v cestovním ruchu.
Pouze jednu žádost, která byla schválena SZIF, podal neziskový sektor.
Již byly vyplacené nebo schválené platby dotace v celkové výši 12 572 625,00 Kč, u dvou projektů je podána žádost o
proplacení ( ŽoP) v celkové výši 688 050,00 Kč. Zazávazkovány, tzn. že Dohody jsou podepsány a platby nebyly schváleny
nebo proplaceny, jsou projekty s celkovou výší dotace 15 199 153,00 Kč.
Náklady na všechny výše uvedené akce, tzn. včetně povinné spoluúčasti ( je rozdílná podle jednotlivých opatření a podle
typu žadatele) jsou 35 551 700 Kč. Tímto číslem je vyjádřena hodnota všech investičních akcí, ze strany SZIF k 31.8.2011
schválených, buď již realizovaných nebo v přípravě realizace, které zde mohou být realizovány díky existenci MAS Sdružení
Západní Krušnohoří.
V listopadu očekáváme schválení ze strany SZIF projektů 6. výzvy MAS / 13. kola PRV. V tomto kole podali žádosti o dotaci
pouze zemědělci - celkem 5 žádostí, všechny byly podány fyzickými osobami.
7. výzva MAS SZK bude vyhlášena tak, aby byly projekty zaregistrovány na SZIF v
rámci 15. kola PRV. Vyhlášení předpokládáme v listopadu.
zpracovali J.D. + A.J.

www.maskaszk.cz
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Realizované projekty
Rekonstrukce interiéru kostela Sv. Anny v Křimově
Kostel sv. Anny v Křimově byl postaven v
polovině 14.století. Je jednolodní, s
odsazeným, pravoúhle zakončeným
čtvercovým presbytářem, s
obdelníkovou sakristií na severní straně a
s věží nad západním průčelím. Tato

původně gotická stavba, připomínaná
před rokem 1361 již jako farní, byla kolem
roku 1530 výrazně přestavěna. Z té doby
je západní portál, klenba a okna v
presbytáři.Roku 1762 byl kostel
zbarokizován a byla přistavěna věž. Do
středu nového průčelí byl tehdy
přenesen původní pozdně gotický
hrotivý portál z přestavby z r.1530.
Presbyterium má obranné patro se
štěrbinovými, dovnitř špaletovými
okénky ve východní a jižní stěně. Dvojice
otvorů na severní straně je zakryta
střechou dodatečně postavené sakristie.
Patro dnes již nemá podlahu, přístup k
okénkům je proto dost obtížný. Poslední
větší úprava kostela byla kolem roku
1800. Zdá se, že z původní podoby
kostela se nic nedochovalo.
Kolem kostela býval do roku 1788
hřbitov, pak byl do roku 1885 jižně od
obce a později byl vybudován nový
hřbitov východně od vsi. I ten již byl
zrušen.
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Kostel je v majetku obce. Jeho technický
stav byl velmi neuspokojivý, kostel
potřeboval rekontrukci. Obec využila
možnosti, které jí poskytl Program
rozvoje venkova a kostel ve dvou etapách
rekonstruovala.
V první etapě rekonstrukce kostela byly
provedeny opravy venkovní, kostel dostal
zcela nový kabát i střechu. Bylo
provedeno odvodnění a zpevnění
základů. První etapa byla
spolufinancována z Programu rozvoje
venkova, žádost o dotaci jsme podávali
přímo k SZIF. Než jsme započali opravy
vnitřní, přešla zima a omítky v dolní části
f a s á d y o p a d a l y. O b e c o s l o v i l a
zpracovatele firmu SWH STAVBY s.r.o. a
žádala o nápravu. Byla přislíbena oprava
fasády, dosud však zmíněná firma práce
neprovedla. Je nám to velice líto, protože
po rekonstrukci zářil kostel novotou a stal
se důstojnou dominantou obce. Nyní
zvažujeme, že práce provedeme na
vlastní náklady a následně částku
budeme vymáhat.
Ve druhé etapě byly rekonstruovány
vnitřní omítky, byla opravena podlaha,
která byla z dřívějška neodborně
vyspravena betonovými záplatami. Tyto
byly nahrazeny pískovcovými dlaždicemi
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nerozeznatelnými od původních. Celý
vnitřek byl nově vymalován a na svá místa
se vrátily i dříve zrestaurované sochy
svatých.
V současnosti jednáme o
opravě varhan – po oltáři další výrazné
dominanty kostela, a dále zvažujeme
oslovit církev, aby zapůjčila další
zařizovací předměty jako například lustry,
obrazy a pod. Druhá etapa byla
spolufinancována taktéž z Programu
rozvoje venkova, v tomto případě přes
osu IV -Leader.
O dalším využití kostela budeme jednat s
církví. Pokud nedojde k dohodě o konání
b o h o s l u že b , v y u ž i j e m e ko ste l
pravděpodobně komerčně pro pořádání
hudebních nebo výstavních akcí.
Soňa Kališová - starostka Křimova

Realizované projekty
Pan Hlaváček v Boleboři rekonstruoval vyhořelý seník
Pan Miroslav Hlaváček hospodaří v Boleboři. Patří mezi
významné podnikatelské subjekty v oblasti. Obhospodařuje cca
620 ha zemědělské půdy, která je vzhledem k nadmořským
podmínkám ( cca 585 m nad mořem) využívána většinou jako
trvalé travní porosty. Pan Hlaváček chová přibližně 400 ks
hovězího dobytka a 30 ovcí. V loňském roce řádil v okolí žhář, v

n a š e m
a
mosteckém
okrese vyhořelo
několik seníků.
Mezi nimi i seník
pana Hlaváčka v
Boleboři. V
s e n í k u s e
každoročně
uskladňovalo asi
1 500 velkých
kulatých balíků
sena, což byla značná část zimního krmiva pro chovaný dobytek.
Po požáru z něj zůstalo jen ohořelé torzo. Protože po požáru v
červenci 2010 bylo nutné krmivo na zimu uskladnit, pan
Hlaváček již v loňském roce provedl nejnutnější opravy seníku a
následně podal žádost o dotaci na jeho rekonstrukci k MAS SZK.
Celkové výdaje projektu jsou plánované ve výši 2 824 000 Kč,
požadovaná dotace je 1 000 000 Kč. Dohoda se SZIF je
podepsána. Projekt je již fyzicky hotov, pan Hlaváček bude
předkládat žádost o proplacení.

ze života MAS SZK
Anketa
Formou ankety jsme zjišťovali, zda by byl zájem o
podporu spolkových činností v obcích.
Elektronická forma ankety byla zveřejněna na
našich stránkách, požádali jsme obce na území
MAS SZK a naše členy o zodpovězení a rozeslání
odkazu na anketu dál svým občanům.
Využili jsme také toho, že se na farmářských trzích
v Údlicích sešlo větší množství lidí a požádali jsme
též náhodně vybrané návštěvníky o vyplnění
anketního lístku. Anketní otázka zněla: Měli
byste zájem o zlepšení podmínek pro spolkové
činnosti ve vaší obci ( myšleno setkávání, různé
besedy, kurzy, mateřská centra, kluby seniorů
apod.)?
Z odpovědí na anketní otázku jsme zjistili, že
většina respondentů by uvítala zlepšení
podmínek pro spolkovou činnost v jejich obci.
Většina uvedla, že v obci jsou vhodné prostory
pro spolkové činnosti, jen nejsou prostředky a
podmínky pro jejich využití, obec má zájem s
občanskými aktivitami spolupracovat.

www.maskaszk.cz
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Ze života MAS SZK
Hodnocení MAS
Jak jsme psali již v minulém čísle, všechny
MAS z celé republiky podpořené z PRV
pro období 2007-2013, jsou od loňského
roku 1x za rok hodnoceny a od letošního
roku je jim všem finanční alokace na
další rok přidělována také podle výsledku
hodnocení.
V letošním roce jsme MAS presentovali v
Praze 9. září v pozdních odpoledních
hodinách. Na presentaci měla každá
MAS vyčleněnu půlhodinu. Předem jsme
na Mze odevzdávali poměrně podrobné
dotazníky k činnosti MAS - dotazníky
měly 84 otázek, na které jsme odpovídali
a které jsme potom následně při
presentaci museli obhájit.
Hana Dufková

Připravujeme
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
Na sobotu 3. prosince plánujeme
uspořádat předvánoční trhy, které se
te nto k rát b u d o u ko n at o p ět v
Droužkovicích a budou zaměřeny, jak
jinak, vánočně. Nicméně i tentokrát by
měl být k mání tradiční sortiment, o
který byl na farmářských trzích největší
zájem - tedy uzeniny, drůbeží maso,
pečivo a další, kromě zeleniny. Tu
nahradí vánoční nabídka. Prostor k
prodeji budou mít opět regionální
výrobci.

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
Stejně jako loňského roku, i letos
připravujeme předvánoční setkání
aktérů na místní úrovni. Plánujeme ho
na 8. prosince. Při této příležitosti máme
v úmyslu pozvat i zástupce kraje a
ostatních MAS Ústeckého kraje. Akce by
měla sloužit ke zhodnocení iniciativy
LEADER za uplynulý rok a představení
vize NS MAS ČR, nazvané NÁRODNÍ
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ pro
další programovací období. Účast
přislíbil radní ÚK ing. Radek Vonka.
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Serie vzdělávacích akcí

Počátkem roku, 18. ledna, se konal
seminář na téma veřejné zakázky.
Následně, z podnětu členů MAS SZK,
právě na základě tohoto semináře, jsme
se rozhodli pravidelně pořádat vzdělávací
akce pro zájemce z území, kde naše MAS
působí - z území mikroregionu MAS
Sdružení Západní Krušnohoří. Během září
a října 2011 proběhly 2 vzdělávací akce:
Seminář „Veřejné zakázky malého
rozsahu” - bylo téma semináře, který se
uskutečnil 6.9. 2011 v hotelu u Sv. Václava
ve Vysočanech. Lektorem byl stejně jako
v lednu pan Bc. Zdeněk Tarant, ředitel
Školy obnovy venkova. Formou diskuse
jsme si udělali celkem jasno v tom, co

Seminář ke 14. kolu
Programu rozvoje venkova
se uskutečnil 13. října v salonku hotelu u
S v. V á c l a v a v e V y s o č a n e c h Hrušovanech.
14.kolo PRV je, s největší
pravděpodobností, poslední, kdy mohou
žadatelé podat žádost o dotaci ve III. ose
v opatření III.2.1. - Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby.
P ra v i d l a p r o 1 4 . ko l o d o z n a l a
podstatných změn oproti pravidlům v
minulosti a tak jsme uspořádali pro
zájemce seminář, kde jsme informovali o
základních změnách a o změně v
podávání žádostí na SZIF. MAS má zájem,
aby žadatelé dříve, pokud to lze, podali
žádost do jiných výzev, než přímo k MAS.
MAS má v plánu bodově zvýhodnit právě
projekty, které žadatelé v minulosti již
podávali, ale neuspěli.

www.maskaszk.cz

musíme a co bychom měli dělat v případě
veřejných zakázek malého rozsahu ve
vztahu k zákonu o veřejných zakázkách a
také k Pravidlům PRV nebo podmínkám
různých dotačních titulů. Je třeba vědět,
že problematika není jen o dotačních
penězích, ale zejména u obcí je téměř
všechno nakupované, i bez dotace,
veřejnou zakázkou – zachází se s
veřejnými zdroji.
Seminář „Elektronické aukce” - bylo
téma další ze vzdělávacích akcí, která
navazovala na tu, která se konala 6. září.

Lektorem byl opět pan Bc. Zdeněk Tarant.

Zúčastnili jsme se
Ředitelka MASky se zúčastnila dvou akcí,
pořádaných Celostátní sítí venkova, jejíž
jsme partnery.
15.9 se v Lounech konal seminář na téma
soutěže Vesnice roku a oranžová stuha tzv. cena naděje pro ŽIVÝ VENKOV. Je
udělována v každém kraji vždy jedné
obci. V letošním roce ji získala v
Ústeckém kraji obec Nezabylice. Na
setkání H.Dufková zde přítomným
představila činnosti a poslání MASky.
Druhá akce byla na téma Udržitelný
rozvoj v Krušných horách, konala se 22.9.
v Hoře Svaté Kateřiny a H.Dufková zde
opět presentovala aktivity a poslání MAS.

Ze života MAS SZK
Živý venkov

Návštěva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Iniciativa ŽIVÝ VENKOV byla motivována
ideou naděje a občanské společnosti,
jejímiž nositeli nejsou hmotné statky
venkova, nýbrž konkrétní lidé, kteří osud
venkova aktivním způsobem vezmou do
svých rukou. Tito lidé, občané z
venkovských regionů, jsou často iniciátory
společenských akcí a organizátory
spolkového života na venkově. Mnohdy s
minimem prostředků, ale s dostatkem
vlastního entusiasmu, se zapojují do
pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a
mládeží, péči o krajinný ráz venkova,
regionální osvětu apod. Podmínky pro růst
a existenci těchto aktivit spoluvytváří také
obec samotná. Příznivé mikroklima pro
nadějný život venkovských oblastí dotváří
také kvalitní občanská vybavenost.

Zástupci naší MASky ve dnech 29.9. až
1.10. 2011 navštívili MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu. Pracovní skupina byla
10ti členná, složená ze zástupců veřejné
správy, podnikatelů i neziskového
sektoru. MAS Kyjovské Slovácko v
pohybu byla v loňském roce hodnocena
jako nejlepší MAS, proto jsme se
rozhodli, že pojedeme načerpat inspiraci
a okouknout, jak taková MASka funguje.
K návštěvě nás inspirovalo také to, že
jsme společně s touto MAS podávali v
červnu projekt spolupráce ( i když projekt
nakonec nebyl vybrán k realizaci).
Pracovní setkání se zástupci MAS
Kyjovské Slovácko jsme začali ve čtvrtek,
kdy jsme se navzájem představili,
pověděli si vzájemně o svých aktivitách.
Druhý den pro nás manažeři hostitelské
MASky připravili program, kde nám
představili výsledky svojí práce. Byli jsme
pozváni do komunitního centra v
Miloticích, prohlédli jsme si část zdejšího
zámku - muzeum krojů, podpořené z
programu LEADER, dál jsme shlédli nový
hotel, který byl prostřednictvím MAS též
podpořen ( produkt cestovního ruchu),
zcela nové technologie pro vinaře,
m u ze u m z ř í ze n é v o d stave n é m
železničním vagonu a krásnou turistickou
atrakci - šlapací drezínu, kterou jsme si

Krajské setkání MAS
se konalo 20. září ve Sněžníku u Děčína,
tentokrát za účasti radního Ústeckého
kraje pana ing. Radka Vonky. Na jednání
byla, vzhledem k účasti hosta, spolupráce
MASek s krajem. Jednání s panem radním
bylo věcné, konstruktivní a z pohledu MAS
velmi prospěšné.
Dál jsme využili toho, že při hodnocení
MASek byl za Národní síť MAS ČR přítomen
pan ing. Bořek Valvoda, a projednali jsme
celkově hodnocení MASek v rámci ČR. KO
NS MAS k hodnocení zaujala stanovisko, ze
kterého plyne, že musíme v rámci NS MAS
požadovat:
ź provedení analýzy hodnocení a to
jednak ze strany SZIF a jednak ze strany
NS MAS ČR. Výsledkem této analýzy by
měly být stabilizované metodiky
hodnocení MAS a standardů MAS,
ź hodnocení MASek musí být za účasti
zástupců NS MAS ČR, ti by měli mít
váhu 50% a musejí být rovnoprávnými
hodnotiteli,
ź hodnotiteli musejí být pouze osoby z
venkova a se znalostí metody LEADER.
Dál jsme projednávali způsob výběru a
hodnocení projektů spolupráce. MAS
Přemyslovské Čechy podala v této věci
stížnost a to za všechny MAS, kterým byla
administrace projektu ukončena až po
veřejných presentacích, pro porušení
Pravidel IV.1.2. PRV.
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také vyzkoušeli.
Po skončení společné části programu
pracovní skupina zanalyzovala to, co
jsme viděli a slyšeli a došli jsme k závěru:
ź
je třeba spolupracovat v rámci
mikroregionů
ź je třeba mikroregiony zviditelnit a
lépe propagovat
ź je třeba podporovat spolkový život
na venkově.
MAS je schopná a patří to mezi její
poslání, pomoci při aktivizaci spolkové
činnosti v jednotlivých obcích, které o to
projeví zájem. Důležitý poznatek, který
jsme při návštěvě získali, je to, že MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu pomohlo
založit několik občanských sdružení,
zpočátku jim pomohlo s administrativou.
Nyní jsou již všechna tato občanská
sdružení funkční a soběstačná. Přispívají
právě k udržování lidových tradic, ke
společenskému životu v obcích a
mikroregionech. Důležité, co na setkání
zaznělo je to, že starosta se stará o
infrastrukturu obce, má spoustu
povinností a proto je rád, když se o „to
další” stará právě někdo další a tu úlohu
mají občanská sdružení, která v
mikroregionech a obcích pracují a jsou
těmi, kteří vytvářejí ŽIVÝ VENKOV.
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Ze života MAS SZK - živý venkov
Farmářské trhy
V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás
zvali na farmářské trhy, které pořádala
MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve
spolupráci s obcemi Droužkovice a
Údlice. Manažerkou přípravy projektu
byla p. Ladislava Dolejšková.
Přípravě akce jsme se pečlivě věnovali.
Zajistit dostatečné množství prodejců
nebylo vůbec jednoduché. V září a říjnu,
na kdy jsme akci měli naplánovanou, se
koná poměrně značné množství akcí.
První z tržních dnů v Droužkovicích se
konal 17. září. Ten den se zároveň konala
Zahrada Čech v Litoměřicích, Slavnosti
cibule v Račeticích, v Jirkově byla
Hornická pouť, severočeské farmářské
trhy se ten samý den konaly v Mostě. V
týdnu před konáním našich trhů v
Droužkovicích se navíc ještě konaly
farmářské trhy v Jirkově a v Kadani. To
všechno byly důvody, proč nebylo vůbec
jednoduché zajistit sortiment
prodávaného zboží tak, aby to odpovídalo
námi předem nastaveným požadavkům chtěli jsme, aby se v rámci farmářských
trhů prodávalo zboží od pěstitelů,
chovatelů nebo prvovýrobců z regionu a
okolí.
Jak bylo už uvedeno, první z našich
farmářských trhů se uskutečnil v
Droužkovících 17. září. Věděli jsme, že
úspěch akce bude z velké míry odvislý od
počasí. Celý předchozí týden byl krásný,
slunečný a teplý. Meteorologové na
sobotu už ale tak optimističtí nebyli.
Počasí na sobotu slibovali částečně
deštivé. Naštěstí déšť měl přijít až
odpoledne. Předpověď se zcela
nenaplnila, začalo pršet až v neděli. V
sobotu hned po ránu trošičku sprchlo,
potom už nám, prodejcům i nakupujícím,
počasí přálo.
Trhy měly začít až od 9 hodin, ovšem první
nakupující přicházeli již před devátou
hodinou. V devět hodin již hlavní silnici

Droužkovicemi lemovala spousta aut.
Zájem byl o veškerý nabízený sortiment Akce se uskutečnila ve spolupráci s
Agrární komorou Chomutov, která se
podílela jako spolupořadatel a která
věnovala čuníka na rožeň, díky podpoře
Severočeských dolů a.s. a v neposlední
řadě díky všem prodávajícím, kteří přijeli
téměř všichni, kdo účast slíbili - nicméně s

z potravin to byly uzeniny, chlazené
drůbeží maso, zelenina, jablka, hrušky a
jablečný mošt, brambory, pekařské
výrobky, med, medovina, chlazení a uzení
pstruzi, kozí sýry a pařené sýry i burčák.
Toho bohužel ale tolik, aby byli
uspokojeni všichni zájemci, prodejce
nedovezl. Dovezl jej v množství, podle
zkušeností s tím, kolik jej prodal při stejné
akci jindy a jinde, ale na naší akci stačila
zásoba asi tak na dvě hodiny. Dál zde byla
podzimní nabídka květin a dekorací ze
sušených květin i prodej kaktusů, ale i
palivového dřeva. Byly k vidění ukázky i
prodej rukodělných prací - kolovrátky,
ruční tkalcovský stav, drátkování, ruční
výroba keramiky.
Pro podtržení farmářské atmosféry byla
přistavená zemědělská technika traktory a moderní kombajn, do kterého
mohly děti vstoupit a sáhnout si na něj
zevnitř. Pro děti byl dále připraven skákací
hrad a mohly si nechat něco namalovat na

obličej. Vše to bylo ještě podtrženo
upečeným prasátkem, k jehož konzumaci
hrála živá hudba. Celou akci pořádala
MAS Sdružení Západní Krušnohoří díky
tomu, že se nám podařilo získat dotaci od
Ministerstva životního prostředí na
pořádání farmářských trhů, za bezvadné
spolupráce s vedením obce Droužkovice.
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nikým nebyla sepsána žádná smlouva a
tak jsme se trochu obávali, zda slib dodrží.
Dodrželi. A nelitovali. U stánků se tvořily
fronty, zájem o trhy byl velký, prodejci i
zákazníci byli spokojeni.
Druhým z dnů farmářských trhů byl 8.
říjen v Údlicích. Tentokrát jsme měli
strach z počasí, předpověď nebyla
příznivá. Nakonec i v Údlicích vše
dopadlo na jedničku, i když bylo poměrně
chladno a i sprchlo. V Údlicích se po
vydařené akci v Droužkovicích sešlo víc
prodejců, domníváme se že i víc
návštěvníků, kteří se nás ptali, kdy se
budou konat další trhy.
Oba tržní dny proběhly v klidu, v
příjemné atmosféře jak pozdně letního
slunečného, tak už i skoro podzimního
sobotního dopoledne.
Za to ještě jednou dík všem, kteří se za to
zasloužili. I přírodě -:).

MAS SZK
Členové občanského sdružení MAS SZK

Výkonný výbor

1.Bednář Jan – FO, zemědělský podnikatel
2.Bednář Jiří – FO, zem. podnikatel
3.Bošina Hynek – FO, zem.podnikatel
4.Bošinová Jana – FO, zem.podnikatel
5.CAO – JS na Špičáku – (nezisk.org.) zástupce Kateřina Stratinská
6.Centrum pro ekologickou výchovu Klíny o.s. (nezisk.org.), Klouček Petr
7.Dolejšková Ladislava – FO
8.Donátová Jana – FO, zem. podnikatelka
9.Dufek Miroslav – FO, zem.podnikatel
10.Dufková Hana – FO, zem.podnikatelka
11.Hrdličková Jitka – FO
12.Kejř Jiří – FO, zem. podnikatel
13.KODA s.r.o. – PO, podnikatelský subjekt
14.Kloučková Eliška – FO
15.Krušnohorský spolek o.s. – (nezisk.org.), zástupce Václav Rattay
16.Láska Ladislav – FO, zem.podnikatel
17.Loos Adolf – FO, zem.podnikatel
18.Mateřská škola Údlice – PO
19.Město Jirkov – zástupce Bc. Radek Štejnar (starosta)
20.Město Výsluní – zástupce Sabina Čadková (starostka)
21.Městské lesy Chomutov – PO, zástupce ing.Vohralík Fr., Hora Sv.Šebestiána
22.Nadace na ochranu fauny Evropy – ,zástupce Iveta Rabasová Houfová
23.Obec Boleboř – zástupce ing. Jan Juřina ( starosta)
24.Obec Droužkovice – zástupce Milan Živný (starosta)
25.Obec Hrušovany – zástupce ing. Petr Šmíd (starosta)
26.Obec Křimov – zástupce Soňa Kališová (starostka)
27.Obec Málkov – zástupce Josef Egermann (starosta)
28.Obec Místo – zástupce Bc. Miroslav Bělský (starosta)
29.Obec Nová Ves v Horách – zástupce Jan Bejček ( starosta)
30.Obec Okounov – zástupce Josef Hanžl ( starosta)
31.Obec Údlice – zástupce ing. Miloš Pavlík (starosta)
32.Obec Vrskmaň – zástupce Bc. Václav Hora (starosta)
33.Obec Všehrdy – zástupce Miloslav Mandík (starosta)
34.Obec Vysoká Pec – zástupce Blanka Hvozdová ( místostarostka)
35.Okresní agrární komora CV – (nezisk.org.), zástupce ing.Brožka Jaroslav
36.Orel Jednota – (nezisk.org.), zástupce ing.Tomko Lukáš
37.Pakosta Petr – FO, zem.podnikatel
38.Raška Lubomír ing. – FO, zem.podnikatel
39.Sady a školky Jirkov – PO, zemědělství
40.Sport club Totzi – (nezisk.org)., zástupce Jan Bohm
41.Trčálek Jan – FO, zem.podnikatel
42.Vlachová Markéta – FO, zem.podnikatel

Hana Dufková - předsedkyně
Ing. Jaroslav Brožka
Kateřina Stratinská
ing. Petr Šmíd
Adolf Loos

Členské příspěvky
Členské příspěvky se platí 1x ročně a to
ve výši:
ź FO - 1000 kČ
ź PO - neziskovka - 1000 Kč
ź PO - podnikatel- 2000 Kč
ź obce - 2 000 Kč
ź města (Jirkov a Klášterec)- 5000 Kč

Kancelář MAS - změna
Od října pracuje kancelář MAS SZK
na adrese:
SNP 144
431 44 Droužkovice
Pracovní doba pro veřejnost
Po- pá 9 až 12, 13 - 15.30 hodin
Doporučujeme předem si návštěvu
telefonicky sjednat.
kontakty
Hana Dufková - ředitelka
tel. 737 177 432
Anežka Ješinová - asistentka
tel. 474 386 573
Ladislava Dolejšková- manažerka
tel. 606 388 057
Veronika Zettelmannová - účetní
tel. 777 629 707
Jiří Drechsler - IT
tel. 602 254 683

www.maskaszk.cz
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MAS SZK
MAS SZK sdružuje území 5 mikroregionů - svazků obcí
PODKRUŠNOHOR:
Černovice, Droužkovice,
Málkov, Místo, Spořice
KORIDOR:
Otvice, Pesvice,
Strupčice, Vrskmaň.
Vysoká Pec
ST. SEBASTIAN:
Blatno, Boleboř, Hora
Svatého Šebestiána,
Kalek, Křimov, Výsluní
ÚDLICKO:
Bílence, Hrušovany,
Nezabylice, Údlice,
Všehrdy
SVAZEK OBCÍ
VEJPRTSKA:
Vejprty, Kovářská,
Kryštofovy Hamry,
Loučná pod Klínovcem,
Měděnec
Mimo svazky obcí jsou
na našem území
Klášterec nad Ohří,
Jirkov a Okounov, Nová
Ves v Horách a Hora
Svaté Kateřiny.
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Živý venkov
Loučení s létem v Údlicích

Akce byla velmi vydařená. Přesto, že
jsme se loučili s létem, koupaliště bylo v
ten den plné až k prasknutí a hudebně

pohybová aktivita zaujala nejen děti, pro
které byl trošku problém ,,vytáhnout“ J z
vody, ale i dospělé. Ty přilákal studený

zlatavý mok a jásot dětí. Děti si užily
balónkové soutěžení, balónkové hry a
potěšila je možnost zpěvu známých
písniček do mikrofonu. Pohyb na suchu
byl prokládán pohybem ve vodě a
nejvíce si děti užily při dětské diskotéce,
kde si ,,vytancovaly“ spoustu sladkostí.
Již se těšíme na další LOUČENÍ S LÉTEM v
Údlicích opět za rok.
Bc. Blanka Prošková
místostarostka obce

K září na Červeném hrádku patří svíčková i Moravský den
Šestnácté mistrovství České republiky ve
vaření svíčkové proběhlo první zářijovou
sobotu na Červeném hrádku. I když
účastníků obou soutěží bylo méně než v

minulých ročnících, na zdar akce, která
přilákala přes osm set lidí, to vliv
nemělo. Pestrá nabídka lahůdek i
tekutého občerstvení, atrakce pro děti,
lidová hudba, vtipná porota, dramatický
souboj jedlíků a příznivé počasí, to vše
přispělo k tomu, že organizátoři, aktéři i

diváci odcházeli spokojeni.
Mistrovství ve svíčkové bylo spojeno s

Moravským dnem. Nechyběla tedy
ochutnávka vín, prodával se burčák,
at m o sfé r u d o k re s l i l a m o rav s ká
cimbálová muzika Majerán.
Mistrem republiky pro rok 2011 v
přípravě svíčkové se stal Vladimír
Kubinčák z Mostu.
Vítěz letošní soutěže jedlíků Miloš
Janček na ni jezdí už řadu let až z
Varnsdorfu a několikrát v ní zvítězil.
Tentokrát zdolal 47 knedlíků, čímž
vyrovnal loňský výkon místního borce
Josefa Žíly.
Ceny předávali starosta Jirkova a
předseda poroty Petr Novotný, který na
Červený hrádek jezdí hodnotit svíčkovou
každý rok. Vítěz získal mimo jiné nocleh
na zámku.
foto a text poskytl
Mgr. Luboš Mizun

Údlické aranžování
V měsíci říjnu proběhla v Údlicích akce s názvem ,,Podzimní aranž“. Tuto akci organizovala obec a měla
velký úspěch. Sešlo se na ní 22 zájemců. Jejich snažení bylo opravdu veliké. Tvořily jsme z nepřeberného
množství přírodnin a výsledek stál za to – veliké podzimní mísy, koše byly úchvatné. Nyní krášlí
podzimní koše mnoho oken i předzahrádek v obci. Celé snažení bylo završeno příjemným vyprávěním
při kávě a koláčcích. Nechyběly ani výborné slané upečené kousky, které donesly sami účastnice.
Nechybělo ani dobré víno, při kterém jsme si vyměnily i některé zajímavé recepty (mrkvové kousky =
zdravé pečení). Příští tvoření bude mít název ,,Štědrovečerní výzdoba“ a proběhne v měsíci prosinci.
Bc. Blanka Prošková místostarostka obce

www.maskaszk.cz
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Živý venkov
Výsluní - otevírání hřiště
Dne 4.9.2011 v 10 hodin bylo slavnostně, za účasti paní
hejtmanky pro Ústecký kraj Jany Vaňhové, otevřeno nové
dětské hřiště.
Dětské hřiště bylo financováno z FONDU HEJTMANKY PRO
ÚSTECKÝ KRAJ. Hrazeno z dotace č. 11/SML 1360 v částce 2 343
494,-Kč.
Město Výsluní do této doby nemělo dětské hřiště, které by
splňovalo přísné bezpečnostní směrnice a tudíž nemohlo
poskytnout bezpečné místo pro trávení volného času pro děti a
rodiče. Na slavnostní otevření přijel pan Šimon Pečenka, který se
postaral o hudební produkci a zajistil drobný program pro děti.
Kromě nafukování balónků zpíval písničky z pohádek a pro rodiče
také zazpíval písně na přání. Sladké pečivo a slané dobrůtky
napekly místní maminky a babičky. Byla uvařená káva, čaj a pan
Mareš zajistil pro dospělé návštěvníky chlazené pivečko a
klobásky.
Oslava probíhala až do odpoledních hodin, neboť nám přálo
krásné teplé počasí a maminky měly hodně práce odvést děti
alespoň na oběd.
Hřiště je každý den plně využito a užívají si jej nejen děti a místní

dětský útulek pod vedením paní Šimanové, ale v odpoledních
hodinách i maminky, které se po práci v hojném počtu scházejí a
odpočívají spolu s dětmi v krásném altánku.
Hřiště bude opatřeno kamerou, která bude snímat za každého
počasí po 24hodin denně.

V Nové Vsi v Horách měli mezinárodní výstavu hub
V neděli 28.8.2011 proběhl v
našem Noveském muzeu
II
. ročník „ Výstava hub“ spojená s
poradenstvím . Tuto výstavu
předvádí a komentuje náš
přeshraniční partner ze Seifenu,

který se naučil obstojně česky na společných kursech a proto
výklad je velmi srozumitelný. Výstavu navštívilo během dne 60
lidí ze širokého okolí i ze zahraničí.
Foto J.Pešír - kronikář obce, text J.Bejček - starosta obce

Obec Nová Ves v Horách uspořádala pro děti zájezd do Dětenic
Obec Nová Ves v Horách uspořádala v sobotu 3.9. na závěr
prázdnin a pro zvýšenou chuť do začátku nového školního roku
zájezd pro děti do Dětenic spojený s prohlídkou „Strašidelný
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zámek“ a obědem ve
„Středověké krčmě“. Po
obědě pokračoval den
zájezdem do Ostré u Lysé
n / Labem na prohlídku
„Středověké vesnice“ s
ukázkou starých řemesel.
Vyšlo nádherné počasí a
děti byly také kouzelné a
neskutečně hodné.
Organizačně vypomohl Spolek žen za což mu patří poděkování.
Děti byly rozděleny po malých skupinách a dospěláci je ohlídali
perfektně k všestranné spokojenosti tak, že jsme žádné neztratili
a v pořádku je v podvečer předali rodičům a doufám, že děti plny
dojmů a zážitků vtěsnaných do jednoho dne se už těší na příští
rok. Dík patří též panu Hofmanovi - řidiči autobusu, který byl
hodně vstřícný a ochotný.
Foto J.Pešír - kronikář obce, text J.Bejček - starosta obce
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Živý venkov
Tradiční Svatováclavská pouť ve Výsluní
Výsluní - Město Výsluní spolu s
nadačním fondem Kostel Svatého
Václava pořádalo dne 28. září již
tradiční Svatováclavskou pouť.
Hlavním partnerem akce byla
Skupina ČEZ, která poskytla
finanční prostředky na celé
konání akce.
Letošní 10. ročník se opravdu
skvěle vydařil. Nejen, že nám
přálo krásné počasí, ale i návštěvnost lidí byla veliká.
Jako každým rokem, nadace Kostel Sv. Václava prodávala domácí pečivo,
které bylo upečeno místními ženami. Za město Výsluní bych chtěla všem
dámám poděkovat, neboť letos bylo napečeno více pečiva (207 tácků )
než loni ( 200 tácků).
V kostele probíhala krásná výstava obrazů pana Suchopárka a zároveň
úžasná výstava fotografií paní Vlasty Fišrové.
Kostel měl v den oslav i nové, nádherné vchodové dveře, které
zafinancovala Purkyňova nadace a o
jejich výrobu se postaral místní občan
( truhlář ) pan Miroslav Chlouba.
Krom stánku s medovinou, sladkým
perníkem, občerstvením, cukrovou
vatou ….. byla i možnost povozit děti na
ponících ze Zooparku a pro větší děti a
dospělé zajistil svezení na koních pan
Ing. Lacman. Koně přivezla paní Jana
Opltová a Veronika Karešová.
Celou pouť provázela hudební vystoupení – Skupina Úlet, skupina
Druhej dech, folklorní soubor Skejušan, břišní tanečnice, kouzelník
Mandragor, dětská show Charles. Zlatým hřebem dopoledního
programu bylo vystoupení pana Josefa Náhlovského.

Velký ohlas měla ukázka
výcviku služebního psa, kde
bylo předvedeno zadržení
nebezpečného pachatele.
Členové Sboru dobrovolných
h a s i č ů z H o r y S va t é h o
Šebestiána dovolili dětem
prohlídku hasičských aut a
nechyběla ani žádaná pěna.
V horní polovině parku byla
přistavěna vojenská historická
technika - Černovice ( pana
B e ra n a ) , b e z k t e ré s i
nedovedu naší pouť
představit. Po Výsluní se vozilo
v historických vozech plno
spokojených návštěvníků.
Velice bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhali s
organizací a přípravou. Příprava byla náročná, ale vzhledem k úžasné
partě lidí, která se sešla při celkové spolupráci, se vše podařilo na
jedničku.
Chtěla bych poděkovat jmenovitě, neboť ti co pomáhali pracovali v době
svého volna, bez nároku na finanční kompenzaci, ale mám strach abych
na někoho nezapomněla a proto mi tímto dovolte poděkovat všem
kolegům, zaměstnancům MěÚ Výsluní, vystupujícím, První
Krušnohorské a nadačnímu fondu Kostel Sv. Václava.
Jedno jméno mi prosím dovolte, velké díky panu Bočkovi ze skupiny
Úlet.
Sabina Čadková - starostka

Jirkovský svatý se vrátil na své místo
Jirkov - Ve středu 21. září byla po dva
měsíce trvajícím restaurování za pomocí
jeřábu osazena na původní místo u říčky
Bíliny v Alešově ulici socha svatého Jana
Nepomuckého. Akademický malíř
Michal Bílek sochu z roku 1708 očistil,
chybějící části doplnil umělým kamenem
a provedl její celoplošnou konzervaci.
Náklady na zrestaurování skulptury
staré přes tři sta let činily 110 tisíc korun
a plně je pokryla dotace z Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje, kterou městu poskytl
kraj.
Luboš Mizun, MÚ Jirkov

www.maskaszk.cz
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Živý venkov
3. ročník Vejprty Tour
se podařil i přes opětovnou nepřízeň
počasí při sobotních závodech.
Přesto letošní Tour začala již v pátek
za účasti Vejprtské a Bärensteinské
školky a dobrovolných hasičských
sborů Vejprty, Bärenstein. Připravili
jsme pro děti nejen zajímavé dětské
soutěže, ale i hasiči svou techniku. V
dětských soutěžích zvítězila školka
Bärenstein a
jako vítěz si
o d n e s l a
k r á s n é
medaile,
které jsme
získaly v rámci
projektu
Euroregion
Krušnohoří
projekt Cíl 3.
Samozřejmě
o d m ě n u
dostal každý
účastník i
jednotlivé
školky. Chtěl
bych tímto poděkovat oběma
h a s i č s k ý m s b o r ů m za j e j i c h
vstřícnost a vlastní nápady při
soutěžích. Sobotních závodů se
zúčastnilo více jak sto závodníků ve
všech kategoriích. Odpolední
program po vyhlášení výsledků nám
zpříjemnila kapela Ga-Tě. Musím jen
děkovat všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu celé Tour. Za
přípravu tratě F. Tětiva, P. Konečný,
J.Bittner a A. Langer. Za zajištění

závodů na trati Policii ČR, Městské
policii, kluci z Husovky a Kavkazu a
všem pomocníkům, kteří se nabídli
pomoci ….děkujeme, vážíme si toho.
Za zdárný průběh letošního ročníku
musím poděkovat i firmě VAK
Karlovy Vary, která nám velmi
narychlo zajistila cisternu s pitnou
vodou. SmV Vejprty za pomoc při

Z6
1 Adéla Kotlíková Rakovník 1:35
2 Veronika Hajná 1:37
3 Anna Dostálová 2.02
4. Anna Kühnlová Vejprty 2:32
Z 10
1 Anežka Himmlová Nevix 4:40
2 Eliška Kotlíková Rakovník 4:48
3.Lenka Bartošová Lom 4.49
8. Veronika Plachtová Vejprty 5:47
Z 14
1 Klára Šabaková 11:41
2 Nikol Kühnlová Vejprty12:09
3 Andrea Tyrpeklová 12:23
M 20
1 Petr Ježek Vejprty 1:06:15
2 Vojta Marvan Hnízdil Team
1:11:14
3 Lukáš Šustr Hnízdil Team 1:12:02

přípravě a úklidu tratě. Děkuji taktéž
Lesní správě v Klášterci nad Ohří za
povolení uskutečnit závody.
Zároveň je potřeba říct, že letošní
ročník se konal v rámci projektu Cíl 3
Euroregion Krušnohoří.
Jedná se o projekt Společné
partnerské akce měst Vejprty a
Bärenstein v roce 2011. Pro
nezasvěcené může toto děkování
vypadat jako fráze. Přesto velmi si
vážíme toho, pokud náš projekt
u s p ě j e v e v ý b ě r o v é ko m i s i
Euroregionu Krušnohoří. Ještě
jednou moc děkuji za město Vejprty.

Petr Kratochvíl
vedoucí MěKaSS
Celkové výsledky najdete na
www.peruna.cz
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Z 20
1 Hana Ježková Vejprty 1:15:44
2 Alena Kelbichová Vysoká Pec
1:32:07
3 Vendula Kelbichová 1:43:50
M 30
1 Martin Rytych 1:09:12
2 Jiří Kotlík 1:15:04
3 Petr Kopecký 1:15:06
5 Ladislav Doležal Vejprty 1:15:41
17 František Tetiva Vejprty1:30:51
21 Miloš Vydra Vejprty 1:46:58
M 40
1 Karel Vodrážka Hnízdil Team
1:15:45
2 Miloslav Luxík Ostrov 1:16:36
3 František Havlíček TJ Klášterec
nad Ohří 1:18:19
6. Radek Černý Vejprty 1:23:24

Živý venkov
Střelecká soutěž „Škutovo jablko“
Dne 28.9.2011 proběhl již 11. ročník střelecké soutěže Škutovo jablko. Soutěž pořádá Sportovně
střelecký klub Důl ČSA Vysoká Pec na své střelnici v prostoru západního svahu někdejšího Dolu
Československé armády v Komořanech.
SSK Důl ČSA Vysoká Pec je zájmové sdružení nadšenců do střílení, kteří se na své střelnici scházejí
ve svém volném čase a předvedli své zbraně a především střelecké umění.
Během roku
pořádají několik akcí pro sebe a též pro
zájemce z řad obyvatel i dětí z Vysoké Pece.
Soutěž Škutovo jablko se koná již
pravidelně u příležitosti Státního svátku
28.září v Den české státnosti. Letos se akce
zúčastnilo dvacet jedna střelců s krátkou zbraní. Střílelo se na dva netradiční terče
a to „pavouka“ a „ krytý střelec za zdí“. Jako první se umístil Stanislav Novotný s
malorážnou pistolí se součtem 386 bodů, druhý Stanislav Novotný s 9 mm
revolverem se součtem 340 bodů a třetí místo obsadil Vítězslav Hlásek s
malorážnou pistolí se součtem 336 bodů.
Výherci si odnesli od sponzora soutěže, firmy Sady a školky Jirkov spol. s r.o.,
věcnou cenu 15, 10 a 5 kg jablek.
Počasí vyšlo, občerstvení chutnalo a tak se všichni opět těší na příští ročník.
Petr Škuta

Kdo má zájem?

Logo MAS na Vaše stránky
Vážení kolegové,
jak jistě víte, MAS SZK se snaží být společnou
platformou pro všechny obce, které jsou v naší
územní působnosti. Na této úrovni mám nyní na Vás,
členy i starosty všech obcí, prosbu. Dovoluji si Vás
požádat, abyste umístili logo MAS SZK na Vaše
stránky.
Zveřejňujeme informace, které, jak se domníváme,
mohou být prospěšné všem občanům. Proto bychom
uvítali, kdyby i obce daly najevo podporu MAS právě
tím, že naše logo na své stránky umístí. Je to i z toho
důvodu, že se snažíme informovat o dění v celém
mikroregionu ve sloupci ŽIVÝ VENKOV, kde
soustřeďujeme informace o akcích, které se budou
ko n a t , n a j e d n o m m í s t ě , n a s t r á n k á c h
www.maskaszk.cz. Logo jsme Vám všem poslali
mailem. Pokud by bylo třeba, pošleme znovu.
Prosím Vás, abyste požádali své webmastery a logo
MAS SZK jako aktivní odkaz na naše stránky
www.maskaszk.cz na Vaše stránky nechali umístit.
Děkuji.
Hana Dufková
ředitelka MAS SZK

MAS jako organizace, která sdružuje území s celkem
32 obcemi, se přímo nabízí jako vhodná zastřešující
platforma pro jednání s dodavateli a vyjednání lepších
cen.
V počátku bychom rádi, pokud o to bude ze strany obcí
zájem, jednali s dodavateli elektrické energie a plynu
a to právě formou elektronických aukcí Odborným
garantem v této věci je pan Tarant, který naše členy
školil právě na téma vřejné zakázky a elektronické
aukce. Z jeho školení vzešel nápad postupovat
společně vzhledem k dodavatelům a vyjednat lepší
podmínky.
Podmínkou je ovšem je, že obce, ale i jimi zřizované
organizace, školky, školy apod, i neziskovky i
podnikatelé, o to budou mít zájem.
MAS by v tomto případě vystupovala jako sdružený
zadavatel, vyhlásila by elektronickou aukci.
Upozorňujeme, že se nejedná o stejný nástroj, jako je
elektronické tržiště. Následně s vítězem aukce
uzavřou jednotlivé subjekty, které MAS jako sdružený
zadavatel zastřeší, smlouvy svým vlastním jménem.
Jednotlivé obce budeme kontaktovat a budeme
zjišťovat jejich zájem.

www.maskaszk.cz
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Z regionu
Malá reportáž z cesty vlakem po trati Vejprty - Chomutov
Byla krásná pozdně - letní neděle a tak jsme se rozhodli, že
se po dlouhé době projedeme vlakem. Všude obvykle
jezdíme autem a tak jsme si udělali výlet. Byli jsme zvědaví,
jaký zážitek mají turisté a cizinci, kteří vstupují na území ČR
z SRN vlakem přes Vejprty. Zážitek to byl opravdu silný.
Na výlet jsme se vydali z Droužkovic. Do Chomutova na
hlavní nádraží jsme přijeli poměrně brzy před odjezdem
osobního vlaku směrem do Vejprt, u osobní pokladny jsme
si zakoupili jízdenky a to i zpáteční. Za dvě osoby jsme
zaplatili 226. Kč. Vlaková souprava, která se skládala z
celkem dvou vozů, byla přistavena asi dvacet minut před
odjezdem na první kolej. Jeden z vagonů byl přizpůsoben
pro přepravu kol i invalidních vozíků, oba vagony byly čisté
a dokonce se v nich i topilo. Vláček se na cestu do hor vydal
na čas, podle jízdního řádu. Odjezd byl v 8:03.
První zastávka vlaku na trase Chomutov - Vejprty je v
Černovicích. Byla
spojena se silným
z á ž i t k e m .
Vysvětlovat proč asi
není třeba - stačí
fotka. Připadala
jsem si jak v jiném
světě a čase. To co
jsem viděla, mi
připomnělo zážitky
z osad kolem vesnic pod Vysokými Tatrami před hodně lety
nebo z Rumunska v
době rozkvětu
socialismu.
Následují další
s t a n i c e Domina, Křimov S u c h d o l , Kř i m ov
zast., Křimov, Nová
Ves u Křimova, Výsluní, Rusová, Měděnec, Měděnec zast.,
Kovářská městys, Kovářská, České Hamry, Vejprty zast.,
Vejprty koupaliště, Vejprty.
Nebudu popisovat všechny zastávky. Ony byly všechny tak
trochu na jedno brdo a všechny strašné, některé ještě
trochu strašnější. Mezi ty dvě „lepší” si myslím lze zařadit
Křimov a Výsluní.

To jsme ale neudělali, protože z Chemnitz se potom
stejnou trasou dá jet zpátky až v 16:36. Měli bychom v
Chemnitz tedy víc než 5 hodin času, pokud bychom jej
potřebovali. My
jsme se ale jen
chtěli projet a
tak jsme raději
v e Ve j p r t e c h
počkali na
zpáteční vlak.
Te n b y l j i ž
připraven a
odjížděl zpět do
Chomutova v 10:19. Na fotce jsou oba vlaky, kterými jsme
jeli - tím starším jsme jeli do hor, tím novým zpět do nížin.
Nutno říci, že čisto bylo v obou a teplo taky.
Část filmu Obsluhoval jsem anglického krále byla natáčena
ve Vejprtech na náměstí, část též na nádraží. Vůbec není se
co divit, že si filmaři vybrali právě tuto trať. Na fotce je
nádraží ve
Vejprtech - z
malé části
rekonstruované,
z ve l ké č á st i
zdevastované je to asi divný
pohled pro toho,
kdo k nám do
Česka přijíždí po
kolejích a první co spatří, je tato nádražní budova. Jak jsem
již ale psala, část budovy je zrekonstruovaná. Tedy jsem šla
vyzkoušet zdejší WC. I to byl zážitek. Našla jsem dveře, na
kterých hlásala cedule, že klíč je u osobní pokladny. Tedy
jsem si jej došla vyžádat. Dozvěděla jsem se, že musím za ty
dveře, potom
chodbou doprava,
potom doleva a tam
WC že se nachází a je
odemčené. Vydala
jsem se podle
i n st r u kc í , z c e st y
chodbami je zde opět
foto - asi se chodby k
WC již nevešly do rozpočtu.
pokračování na další straně...

Do Vejprt jsme dorazili v 9:30, vlak jel na čas. Ve Vejprtech
se dalo přesednout a jet dál do Chemnitz ( příjezd v 11:19).
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Z regionu
...pokračování z předchozí strany
WC bylo společné jak pro dámy, tak
pro pány - no proč ne, asi tam není
moc velký frmol. Ale co mě trochu
vykolejilo bylo, že pánské pisoáry byly
ještě před kabinkami, kam musejí
dámy. Dáma se za sebou zavře,

Kovářská

Rusová
okolí Výsluní

Křimov

mezitím příjde pán, který neví, že
dáma je v kabince. Dáma zase neví, že
přišel pán a vyjde z kabinky.. no to asi
musí být situace.. jak pro pána, tak
pro dámu -:). Naštěstí se mi to
nepřihodilo.

Křimov

z okna vlaku

Kolik lidí jelo vlakem do hor jsem
nepočítala, ale bylo jich víc než při
cestě zpět. Tam jela skupinka turistů a
turistek, tak proto nás asi bylo víc než
při cestě zpátky. Vím ale, že v
Chomutově jsme vystupovali již jen
my a ještě jeden cestující. Vlak jezdí
jen o víkendu, prý mají ČD smlouvu s
německou stranou ještě na tři roky, a
co potom bude dál s tratí.. podle
toho, jak to po cestě vypadá, kolik
cestujících ji využívá.. se můžeme
domýšlet, co bude asi následovat.
Přikládám ještě pár fotek - dojmy z
cesty nebyly jen negativní..

www.maskaszk.cz
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Zemědělské okénko
Těžký život ovocnáře
Letošní rok se z meteorologického pohledu vymyká normálnímu
průběhu počasí. Není téměř měsíce, aby nepadaly nějaké
rekordy, ať již teplotní maximální nebo minimální, srážkové ve
formě vody, krup nebo sněhu.
Nejvíce byly mrazem postiženy východní Čechy a severozápad
republiky, méně jižní Čechy, na Moravě vznikly pouze sporadické
místní škody. Hlavního druhu ovoce - jabloní, kterých se ročně
sklízí kolem 150 tisíc tun se letos v celé republice sklidí cca 70
tisíc tun. Celkové škody na ovoci způsobené mrazem se v rámci
celé republiky pohybují přes půl miliardy korun.
Ovocnáři severočeského regionu byli mrazem postiženi téměř
celoplošně, až na několik lokalit u Slaného a na Libčevesku. O
Slaném se hovoří z toho důvodu, že tamní ovocnáři se též
sdružují v Unii ovocnářů severočeského regionu (UOSR). V naší
oblasti postihli ovocnáře několikrát po sobě kroupy ,a to
především firmy v Klášterci nad Ohří, v Libčevsi a okolí a na
Litoměřicku. Škody kroupami jsou pojistitelné, a tak postižení
mohou dle své pojistky obdržet alespoň částečnou náhradu.
Oproti tomu škody způsobené jarními mrazy jsou prakticky
nepojistitelné,
a tím vzniklé ztráty jsou zcela bez náhrad.
Především specializované firmy na výrobu ovoce, které jinou
výrobu nemají, se potýkají s velkými finančními problémy.
Nejenže z postižených podniků muselo být několik desítek
zaměstnanců propuštěno, některé byly nuceny svou činnost
ukončit. Pro stovky občanů byl znemožněn i přivýdělek při
sezonních sklizňových pracích.
Firma Sady a školky Jirkov spol. s r.o. hospodaří na 103 ha
zemědělské půdy, z toho je 56,5 hektaru sadů a 46,5 hektaru
orné půdy. Na 46,5 ha pěstujeme jabloně, na 3 ha hrušně, na 1
hektaru slivoně a
na 6 ha třešně , na
o r n é p ů d ě
pěstujeme obilí,
jahody , ovocné a
okrasné stromky.
Též máme na 2 ha
plantáž vánočních
stromků, jejichž
prodej zahajujeme
již prvního
p ro s i n c e . J a ko
vedlejší činnost provádíme zemní práce malou technikou a
zahradnické práce, od navrhování výsadeb, zakládání a
ošetřování okrasné zeleně ve městech, podnicích a soukromých
zahradách.
I naše firma byla postižena již zmiňovanými vrtochy počasí, a to
především mrazy, které uhodily ze 4. na 5. května, u země bylo
naměřeno až minus 6 stupňů celsia. V tuto dobu byly jahody v
plném květu , které téměř všechny pomrzly a z pozdějších květů
byla již jen 10-ti procentní sklizeň. V době mrazů byly na třešních
již 15 mm plody , které ze 70-ti procent popraskaly a shnily (viz.
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foto). Některé odrůdy jabloní byly v plném květu, jiné teprve na
květ nasazovaly. Stoprocentní poškození bylo u odrůd Idared a
Rubín, 60 až 90-ti procentní poškození u ostatních odrůd, škody
způsobené mrazy byly největší za posledních 50 let.
I s těmito problémy se musíme vypořádat, připravit sady pro
další vegetaci a vytvořit předpoklady pro dobrou sklizeň příštího
roku. Jde především o provedení zimního řezu jádrovin , také
jsme teď v září vysadili 1,5 ha nového jahodníku, protože
stávající porosty byly velmi poničené mrazem (viz foto).
Naší činnost máme rozšířenou o prodej krmných směsí, zrnin,
luštěnin a vitamínů pro výkrm hospodářských zvířat a krmení pro
drobné domácí
ptactvo a zvířectvo,
dále seno, slámu a
krmení pro ryby.
V loňském roce
jsme rozšířili
sortiment o zdravé
přírodní ovocné
mošty z našeho
ovoce, ošetřené
pouze pasterizací
bez přidání jakýchkoliv konzervačních látek s roční dobou
spotřeby.
V říjnu jako každý rok zahajujeme prodej ovocných stromků
především pro drobné pěstitele, k dispozici je široký sortiment
jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek a slivoní, broskvoní a
meruněk, nektarinek, angreštů, rybízů, malin a dalších
ovocných druhů.
Doufáme, že se tyto extrémní výkyvy počasí nebudou v brzké
době opakovat a současnou krizi překonáme i přes vysoké
výrobní náklady na produkci ovoce, které se každoročně
neúměrně zvyšují oproti prodejním cenám ovoce.

Doporučujeme všem spotřebitelům kupovat české
ovoce z těchto důvodů:
* tuzemské ovoce je pro organismus přirozeně zdravější
než dovážené
* jablka jsou pěstována s ohledem na přírodu, tradičními
postupy
* naše jablka splňují nejpřísnější normy na světě
*naše jablka mají jednu z nejnižších hodnot reziduí z
prostředků na ochranu rostlin z celé EU
* výběrem českých jablek přispíváte k rozvoji sadů, které
utváří naši krajinu
* koupí českých jablek chráníte naše životní prostředí –
snižujete počet kamionů z ciziny
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PODPORUJTE

ČESKÉ

OVOCNÁŘE

Škuta Petr
Jednatel společnosti

Neziskovky
Nadace na ochranu fauny Evropy
Nadace na ochranu fauny Evropy začala vyvíjet svou činnost v roce
1994 s cílem podporovat nejrůznější ochranářské aktivity, zvláště pak
projekty organizované Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově.
K největším úspěchům
nadace z počátku její
existence jistě patří, že
se podařilo získat do
jejího vlastnictví část
pozemků, na kterých se
rozkládá chomutovský
zoopark, a tak je zajistit
pro jeho činnost.
Význam tohoto kroku
lze ocenit při vědomí
toho, že dotčené
pozemky byly dlouho v hledáčku developerů. Ti byli ochotni pro
získání pozemků ke stavbě nákupního centra v areálu zooparku
zainteresovat i některé tehdejší zastupitele města.
Mezi různé druhy dlouhodobé podpory zoparku patří také expozice
uměleckých děl nazvaná Hřbitov vyhubených zvířat. Zdarma
zapůjčený soubor soch zvyšuje atraktivitu areálu a je také příspěvkem
k osvětové činnosti zařízení.
Nadace řadu let pořádala sbírky a oslovovala potenciální adoptivní
rodiče zvířat chovaných Podkrušnohorským zooparkem. Mezi
významné dlouholeté projekty podpořené nadací patří rovněž
satelitní sledování černých čápů v Asii, které organizoval Český rozhlas

požádat na elektronické adrese premysl.rabas@seznam.cz.
Výjimečné na činnosti nadace, zvláště v dnešní době, je fakt, že po
celou dobu její existence všichni členové správní rady vykonávali svou
funkci zcela zdarma.

Mezi nejvýznamnější partnery této neziskové organizace patří beze
sporu Severočeské doly a.s., které její projekty podporují
dlouhodobě.
V současné době plánuje nadace podporu vzniku zoo v Karlovarském
kraji a podporu rozvoje některých menších českých zoo a jejich
ochranářských aktivit. Dále připravuje malé vzdělávací projekty k
propagaci krušnohorské fauny.
Přemysl Rabas
foto:
vlevo malé: čestný člen NOFE Přemysl Rabas při odchytu čápa pro
satelitní sledování v Mongolsku
vlevo velké: čestný člen NOFE Květa Fialová s gepardem
vpravo nahoře: projekt záchrany nosorožců mediálně podpořil
Ondřej Vetchý
vpravo dole: . vypouštění dovezených nosorožců v přísně střežené
rezervaci OLPejeta

ve spolupráci se zooparkem.
Koncem devadesátých let nadace začala podporovat i projekty jiných
subjektů. Přispěla například na projekt ochrany raka.
V posledních deseti letech se nadace kromě tradiční podpory
chomutovského zooparku zaměřila rovněž na krátkodobé vzdělávací
programy, přednášky a výrobu vzdělávacích filmů. Seriál přežili rok
2000, podpořený nadací NOFE, opakovaně uveřejnila Česká televize.
Od roku 2009 podporuje také projekty zoologické zahrady ve Dvoře
Králové. Přispěla na výrobu dvou významných dokumentárních filmů.
První je o návratu černých nosorožců do Tanzánie a další o poslední
šanci pro severní bílé nosorožce v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Případní
zájemci mohou o zaslání DVD se seriálem případně dalšími filmy
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Kvíz
V minulém zpravodaji jsme čtěnářům položili kvízovou otázku, ve které
jsme se ptali, kde stojí tento objekt.
Sousoší Nejsvětější trojice se nacházelo v obci Kralupy u Chomutova.
Slíbené CD „Zde jsme žili”, které natočil pan Petr Točín za finanční
podpory Severočeských dolů a.s. a obce Málkov, posíláme na adresu:
Brumeisenová Dagmar
Zadní Vinohrady 4667
430 01 Chomutov
Gratulujeme!
Kvíz připravujeme ve spolupráci s panem Petrem Točínem (petr@peto.cz , www.peto.cz), který pro nás natáčel i
video z farmářských trhů v Údlicích. Odkaz na video je na http://www.maskaszk.cz/farmarske-trhy/
V dnešní otázce historického kvízu se ptáme, jak se
jmenuje obec, jejíž náves je zobrazena na fotografii z
roku 1902.
Obec leží na zrušené železniční trati Chomutov – Most,
byla známa výrobou kvalitních cihel a její osud visel na
vlásku, neboť se v roce 1985 objevila na seznamu obcí,
které ustoupí těžbě uhlí. Jako jedna z mála však přežila.
Pokud víte, o jakou obec se jedná, napište nám
správnou odpoveď mailem na adresu
kviz@maskaszk.cz nebo poštou na adresu MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, SNP 144, 431 44
Droužkovice. Jedna správná odpověď bude opět
oceněna malou věcnou odměnou.

Plánujeme

Nabízíme

Na listopad a prosinec, mimo akcí, uvedených na straně 15
plánujeme:

ź Umístíme Vaši reklamu na stránky našeho Zpravodaje.

ź besedu s MVDr. Přemyslem Rabasem na téma jeho

Zpravodaj je distribuován jednak elektronicky, jednak
v tištěné podobě. Při umístění reklamy ve Zpravodaji ji
zároveň umístíme na naše stránky www.maskaszk.cz

aktivit při záchraně ohrožených druhů zvířat,
ź V případě zájmu a potřeby Vám pomůžeme s Vaším
ź seminář ke zlepšení dovedností při používání MS

zpravodajem nebo občasníkem.

WORD,
ź Neziskovkám a obcím nabízíme pronájem stánků. Díky
ź seminář ke zlepšení dovedností při používání MS EXEL.

O všech akcích informujeme členy MAS SZK a obce na
území MAS prostřednictvím mailů, všechny informace
najdete též na našich stránkách www.maskaszk.cz.
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projektu na pořádání farmářských trhů jich máme již 8,
další asi tři ještě pořídíme ze stejné dotace a další dva
pořídíme jako propagační předměty MAS. Tedy do
konce roku budeme mít k dispozici asi 13 stánků, které
bude možné si vypůjčit pro účely pořádání spolkových
akcí.

Nepravidelný Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ 269 99 935,
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