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MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Kancelář

Výroční zpráva o činnosti MAS SZK

Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.

1. Základní údaje
§ Právní forma: občanské sdružení, registrováno 27.5.2005 Ministerstvem vnitra

doporučujeme si schůzku předem
telefonicky domluvit
Adresa: SNP 144, 431 44 Droužkovice

§
§
§

Kontakty:
Hana Dufková, ředitelka MAS SZK
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: +420 737 177 432
Kateřina Stratinská, projektová
manažerka
E-mail:
katerina.stratinska@maskaszk.cz
mobil: +420 732 762 789
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Hana Hrošková, účetní
E-mail: hana.hroskova@maskaszk.cz
tel. 737 741 974
Jiří Drechsler, IT
E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Ladislava Dolejšková, projektová
manažerka
E-mail:
ladislava.dolejskova@maskaszk.cz
tel. 606 388 057, 724 960 964

Výkonný výbor
Hana Dufková, předsedkyně MAS SZK
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: +420 737 177 432

pod č.j. VS/1-1/60 996/05-R, poslední změna stanov registrována MV dne
28.6.2011
Sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
Kancelář: SNP 144, 431 44 Droužkovice
Bankovní účty: Česká spořitelna 807194379/0800
Raifeisen Bank 2168097001/5500
Raifeisen Bank 2405259001/5500

Datová schránka: y59fs3h
Tel: 724 960 964
E-mail: info@maskaszk.cz
http://www.maskaszk.cz

Rozloha MAS: 650,30 km2
Počet obyvatel MASk 31.12.2011: 52 645
Počet obcí a měst na území MAS: 32

2.Členská základna
K 31.12.2011 počet členů – 42, z toho 12 PO (podnikající + neziskové = soukromý
sektor) , 14 PO veřejný sektor (= obce a města) a 16 FO. Poměr počtu členů veřejné
sféry k celkovému počtu členů MAS je 33,3%.
Nárůst členské základny oproti stavu k 31.12.2010 + 8 členů.

3.Organizační struktura
Členskou základnu tvořilo k 31.12.2011 34 členů.
Výkonný výbor je 5ti členný (H.Dufková – předsedkyně, ing. Jaroslav Brožka –
místopředseda, A. Loos, K. Stratinská, ing. Petr Šmíd)
Pro SPL :
§ Programový výbor
(Pavel Ašembrener, Iveta Rabasová Houfová, Adolf Loos, Petr Škuta, Bc.
Miroslav Bělský)
§ Výběrová komise
(ing. Petr Šmíd, ing. Jaroslav Brožka, Kateřina Stratinská, Jiří Král, Jiří
Bednář, Bc. Václav Hora, Jan Bejček)
§ Monitorovací výbor
(Ladislava Dolejšková, ing. Blanka Hvozdová, Milan Živný, ing. František.
Vohralík, Soňa Kališová)
Revizní komise – Jana Bošinová, ing. Blanka Hvozdová, Petr Škuta

ing. Jaroslav Brožka, místopředseda
Mobil: +420 603 205 477
ing.Petr Šmíd
Mobil: +420 608 272 422
Adolf Loos
E-mail:loosadolf@seznam.cz
Mobil: +420 603 507 847
Kateřina Stratinská
E-mail:katerina.stratinska@maskaszk.cz
Mobil: +420 732 762 789

4. Úřad ředitelky
§
§
§
§
§

Ředitelka: Hana Dufková
Počet zaměstnanců k 31.12.2011: 6, z toho 1 mateřská dovolená
Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2011: 5, z toho 1 MD
Účetní a administrativní systém:
ALTUS VARIO – účetnictví, evidence pošty
ALTUS PORTÁL – archivace dokladů
Doklady v papírové podobě jsou uložené na adrese SNP 144, 431 44
Droužkovice. Veškeré doklady a dokumenty jsou zároveň archivovány na
vlastním serveru (pokud došly elektroniyky, tak přímo, pokud došly v papírové
podobě, tak jsou naskenovány a na server uloženy). Server je uložen v
kanceláři MAS SZK v Droužkovicích, SNP č.p. 144.

www.maskaskz.cz
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Venkovské farmářské trhy

5. Účetnictví

TERMÍNY

Zabezpečuje MAS SZK vlastní pracovnicí ( ½ pracovní úvazek), vedeno v programu
ALTUS VARIO, vede se účetnictví podle předepsané účtové osnovy pro neziskové
organizace. V roce 2011 měla MAS příjmy, podléhající dani z příjmu, proto podávala za
rok 2011 DP. DP bylo podáno FÚ v Chomutově dne 27.3.2011.

ź 21. 4. 2012 - Březno
ź 26. 5. 2012 - Blatno
ź 23. 6. 2012 - Vrskmaň
ź 8. 9. 2012 - Droužkovice
ź 6. 10. 2012 - Údlice
ź 3. 11. 2012 - Spořice
ź 1. 12. 2012 - Droužkovice
ź pořadatel si vyhrazuje právo změny

6. Hospodářská činnost
MAS SZK v roce 2011 nevyvíjela žádnou hospodářskou činnost.

termínu nebo místa konání

7. Přijaté dary
V roce 2011 poskytl dar MAS SZK dárce BEADO s.r.o. ve výši 28 tis. Kč.

PODMÍNKY
ź prodává se regionální zboží
ź prodej se řídí tržním a provozním

8. Členství v dalších organizacích
MAS SZK je členem NS MAS ČR a členem KO NS MAS pro Ústecký kraj.

9. Hlavní aktivity v roce 2011
Činnost MAS se v roce 2011 zaměřila zejména na realizaci SPL.
V roce 2011 byly vyhlášeny celkem 2 výzvy. K MAS bylo podáno celkem 21 projektů
konečných žadatelů na realizaci SPL v rámci opatření IV.1.2, z toho 7 projektů podali
žadatelé ze soukromého sektoru a 14 projektů podaly obce (veřejný sektor). Výzvy jsou
zveřejňovány v dostatečném předstihu na www.maskaszk.cz, o vyhlášené výzvě jsou
členové MAS informováni prostřednictvím e-mailu. V roce 2011 jsme nepřijali žádné
odvolání žadatele. Výsledky výzev jsou zveřejňovány na www.maskaszk.cz neprodleně
po schválení projektů valnou hromadou. Čerpání prostředků dle fichí je průběžně
zveřejňováno na stránkách www.maskaszk.cz.
Během roku 2011 jsme postupně doplňovali informace o činnosti MAS na
webových stránkách ww.maskaszk.cz, průběžně byly zveřejňovány informace
o realizovaných projektech (každý projekt má svoji vlastní stránku). Stránky jsou
aktualizovány průběžně, obvykle několikrát za měsíc, podle potřeby.
Kancelář MAS spolupracuje s konečnými žadateli, průběžně poskytuje informace
a konzultace žadatelům i příjemcům dotace, pomáhá při administraci změnových
hlášení i žádostí o proplacení. Evidenci o tom, kolik konzultací uskuteční nevede.
Konzultace a informace podáváme průběžně kdykoliv, jak v kanceláři MAS SZK
v Droužkovicích č. 144, tak i telefonicky, a to i mimo pracovní dobu na mobilním
telefonu 737 177 432.
MAS sama v rámci své činnosti vyhledává a oslovuje případné vhodné zájemce –
žadatele z hlediska potřeb území MAS SZK, v souladu s platným SPL.
MAS se zúčastnila školení, pořádaného SZIF, k realizaci osy IV – LEADER.
MAS je členem NS MAS, zúčastnila se výroční valné hromady NS MAS ČR ve Křtinách
a LEADERFESTU ve Štramberku. Předsedkyně MAS SZK je členem výboru NS MAS
a podle časových možností se pravidelně jednání účastní.
MAS je partnerem Celostátní sítě pro venkov.
V roce 2011 MAS SZK podala žádost o realizaci projektu spolupráce v rámci PRV,
IV.2.1. společně s MAS Český les, MAS Naděje pro Mostecko a Kyjovské Slovácko v
pohybu. Projekt nebyl realizován.
MAS SZK spolupracuje s MAS Naděje pro Mostecko jako nepodpořenou MAS za
účelem předávání zkušeností.
Během května a června 2011 byl aktualizován SPL, schválen byl valnou hromadou v
červnu 2011.

tel.: 724 960 964

řádem (oba jsou k dispozici na
www.maskaszk.cz pod odkazem
Farmářské trhy)
ź paušální poplatek prodejce
je 500 Kč/rok
ź poplatek za prodejní místo
je 100 Kč/akci
ź poplatek za pronájem stánku
je 200 Kč/akci

MAS ZAJIŠŤUJE
źpropagaci akce
źpresentaci prodejce v katalogu
prodejců pro rok 2012

źjednotné označení stánků
s identifikací prodejce

źúklid po trzích
źlikvidaci odpadů
źenergie
źprodejní místo
Uvítali bychom i prodej sazenic a
zahrádkářských přebytků.
Zájemci o prodej, hlaste se u p.
Dolejškové na tel. č. 724 960 964.
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MZe - ministerstvo zemědělství

MAS SZK v roce 2011 požádala o dotaci MŽP na pořádání farmářských trhů. Tu
získala v požadované výši 150 000 Kč s 30 000 Kč spoluúčastí. Byly pořádány celkem tři
farmářské trhy – dva v Droužkovicích a jeden v Údlicích. Všechny byly pořádány ve
spolupráci s obcemi, kde se trhy konaly. Dotace byla využita zejména na nákup
prodejních stánků ( 15 ks). Menší část byla použita na mzdové náklady na organizační
zabezpečení trhů a na režie s organizací trhů spojené.

SZIF - Státní zemědělský a intervenční
fond, plní funkci platební agentury

MAS SZK v rámci svých možností vyhledávala další zdroje financování, dotační tituly
a své členy o těchto možnostech informovala.

SPL - Strategický plán LEADER. Jedná
se o programový dokument, který
Mze schválilo k podpoře v rámci osy IV
Programu rozvoje venkova, je
součástí (podmnožinou) integrované
strategie území.

MAS SZK aktivně spolupracuje s Okresní agrární komorou Chomutov, o svých
aktivitách informuje i její členy.

LEADER - v překladu z angličtiny
znamená vůdce
MAS - místní akční skupina

ISÚ - integrovaná strategie území.
Jedná se o dokument, který komplexně řeší potřeby území působnosti
MAS SZK

cemá zájem?

ISRÚ - integrovaná strategie rozvoje
území
PRV - Program rozvoje venkova - je
program Ministerstva zemědělství, ze
kterého jsou financovány všechny
dotační tituly k podpoře venkova
v období 2007 - 2013 a to jak pro
zemědělce, tak i další
Programovací období - je období, pro
které jsou vytvořeny základní
programové dokumenty ČR, nyní pro
období 2007 - 2013
Žádost o dotaci = PROJEKT - je popis
toho,co žadatel chce zrealizovat,
docílit a na co žádá dotaci
Fiche - oblast podpory, kterou
definovala MAS

MAS sama oslovuje potencionální možné nové členy, poskytuje jim informace
o svých aktivitách, snaží se získat jejich zájem o členství i o práci v MAS.
Během roku se uskutečnily 3 valné hromady a 1 předvánoční setkání členů
a příznivců MAS SZK. Pracovní komise se setkávají podle potřeby.
MAS se aktivně snažila o svoji propagaci, v roce 2011 zejména formou vydávání
Zpravodaje (5 vydání) , zveřejňováním článků formou inzerce (7) a propagačními
předměty. Jako propagační předměty zvolila výrobky tradiční krušnohorské
dřevovýroby.
MAS pořádala pro své zaměstnance i členy vzdělávací akce na prohloubení znalostí
kancelářského SW i v oblasti veřejných zakázek.

10. Výsledek hospodaření
Organizace v roce 2011 hospodařila se ziskem 81 842 Kč. K 31.12.2011 byl stav
hotovosti v pokladně 3 946 Kč, na bankovních účtech 353 122 Kč. Úvěry ve výši 1 500
000 Kč, z toho půjčka od Ústeckého kraje ve výši 1 000 000 Kč a od obce Hrušovany ve
výši 500 000 Kč za účelem předfinancování provozních nákladů na provoz MAS.
Výsledek hospodaření celkem je k 31.12.2011 - 94 115 Kč. Účetní uzávěrka (Rozvaha
a Výkaz zisků a ztrát) je přílohou výroční zprávy, zveřejněné na www.maskaszk.cz.
Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 27.června 2012.

Valná hromada 27.6.2012

EAFRD - Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova
Území působnosti MAS - je území,
kde každá obec dala souhlas s tím, že
MAS může toto území zahrnout do
své působnosti a vyvíjet na něm svoji
činnost. V rámci realizace SPL může
být podpořen pouze projekt, který je
realizován na území MAS. Každé
území smí být v působnosti pouze
jedné MAS.
NS MAS ČR - Národní síť MAS ČR
CSV - celostátní síť pro venkov, spadá
pod MZe .

www.maskaskz.cz
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Nabízíme
ź pronájem prodejních stánků

(300 Kč)
ź vedení administrativy občanským

sdružením a dalším neziskovým
organizacím
ź drobné kancelářské práce -

kopírování, laminování, vazby
spirálových vazeb

do

ź zpracování žádostí o dotace a jejich

LEADERFEST 2012 v Levoči

následnou administraci
ź přípravu a realizaci výběrových

řízení
Ve dnech 29. - 31.5.2012 jsme se zúčastnili již tradiční akce hnutí LEADER LEADERFESTU, který se letos konal v Levoči na Slovensku.

ź výběrová řízení formou

elektronické aukce
ź prodejní aukce
ź grafické zpracování Vašich

zpravodajů, letáků, tiskovin
ź umístíme Vaši reklamu na naše

stránky nebo do Zpravodaje

tel.: 724 960 964
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Pracovní skupiny
Pracovní skupina pro kulturní dědictví
by měla zmapovat po území MAS SZK
kulturní dědictví venkova - nejedná se
o památky zapsané v seznamech, ale
o to, co je pro obce kulturním dědictvím
a co chtějí zachovat dalším generacím.
Pracovní skupina - cestovní ruch
by měla zmapovat stávající nabídky
produktů cestovního ruchu a zároveň
zmapovat prozatím nevyužitý potenciál našeho území pro rozvoj cestovního
ruchu.
Pracovní skupina pro podporu malého
a středního podnikání
by měla zmapovat drobné řemeslníky
a jejich potřeby pro rozvoj jejich
živností. Skupina by měla vyhledat
řemeslníky, kteří se zabývají
původními krušnohorskými řemesly.
Tato řemesla a výrobky bychom měli
podporovat, hledat způsoby jejich
podpory (např. regionální značkou
apod.).
Pracovní skupina pro práci s dětmi a
mládeží
by měla zmapovat aktivity v této
oblasti v jednotlivých obcích a měla by
přijít na kloub tomu, proč to někde jde
a někde ne. Měla by zjistit zájem
o mateřská centra, najít možnosti
zapojení se pro maminky s malými
dětmi.
Pracovní skupina pro spolkovou
činnost
by měla zmapovat různé spolky
v obcích, jejich zaměření, aktivity,
podmínky pro činnost, potřeby. Existují
různé spolky, občanská sdružení, která
byla založena a „spí”, protože se
neorientují v tom co smějí a co ne,
v tom, jaké mají povinnosti.
Jiné
pracují, potřebovaly by například
pomoci s administrativou, jiné jsou
akční, soběstačné a třeba schopné
předat svoje zkušenosti dál. Toto je
třeba zmapovat a získat přehled.
Pokud máte zájem se do činnosti
zapojit - hlaste se! Vítáme nové
zájemce!.

Konzultace
Konzultace k připravovaným projektovým záměrům nejen v rámci osy IV
Leader Programu rozvoje venkova
(PRV), ale i v rámci celého PRV, k řešení
změn při realizaci projektů, při přípravě
žádostí o proplacení apod., poskytujeme denně od 8 do 15:30 hodin. Je však
nutné si předem telefonicky domluvit
vhodný termín. V případě potřeby nás
kontaktujte na tel. 724 960 964.

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě Má vlast 2012
Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě
v sobotu 12. května zahájilo čtvrtý ročník
jedinečné akce svého druhu v České
republice, národní výstavy Má vlast 2012.
Výstava fotografií zvelebování opomíjených míst je společným dílem lidí z celé
země. Prokazuje úctu k práci těch, kdo
odpovědně pečují o krajinu svého
domova. Přispívá k posílení osobního i
národního sebevědomí a k šíření dobré
pověsti naší země v zahraničí.
Vystavovatelé představují také místní
kulturu a ochutnávku krajových specialit.
Asociace Entente Florale CZ – Souznění,
o.s., spolu s Národní kulturní památkou
Vyšehrad spolu se zúčastněnými kraji
a dalšími organizacemi formou výstavy
děkuje všem, kdo se o svůj domov
odpovědně starají. Patronka ročníku
Blanka Stehlíková zahájila výstavu Má
vlast i výstavu kreseb svého otce Ladislava
Stehlíka, „básníka domova", doprovázenou fotografiemi Marie Dajčové.
Spolehlivým organizačním partnerem
letošního ročníku je Plzeňský kraj v čele s
hejtmanem Milanem Chovancem, jehož
při přebírání atributu, kamenného srdce
Mé vlasti, z důvodu nemoci zastoupil
radní Petr Smutný. Jménem
Jihomoravského kraje srdce předala
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Iveta Macurová, za asistence senátorů
Jiřiny Rippelové a Karla Šebka. Aktivní
účast krajů podpořil kraj Karlovarský
zastoupený Milanem Zukalem z Odboru
regionálního rozvoje.
Z ostatních krajů vystavují města,
obce a občanská sdružení samostatně,
bez podpory svých krajských úřadů. Svou
vzácnou přítomností poctili Slavnostní
setkání krajů také zástupci německého a
rakouského velvyslanectví a nizozemský
architekt Pieter van Loon, člen organizačního týmu světové výstavy Floriade, která
se koná jedenkrát za deset let. Díky němu
tam také poputuje výstava Má vlast 2012.
Floriade probíhá pod záštitou Jejího
Veličenstva královny Beatrix a je uváděna
jako jedna z deseti nejvýznamnějších
světových akcí roku. Slavnostní setkání
probíhalo opět v příjemné přátelské
atmosféře utvářené patnácti sty návštěvníky z celé ČR v průběhu dne, a zejména
energickými talentovanými členy
vystupujících souborů, od malých dětí po
zralé dospěláky. Tradiční ochutnávku
krajových specialit zajistilo sdružení
Gastronomia Bohemica. Plzeňské
dobroty a kvalitní řemesla velmi úspěšně
prezentoval krajský úřad spolu se
Středním odborným učilištěm
v Domažlicích. Vyšehradem zněly
Smetanovy a Dvořákovy skladby, swing,
džez i lidové písničky. Diváci shlédli

roztomilé představení Ze starých pověstí
českých v podání dětí z Písečné na
Pardubicku a taneční vystoupení
chodského souboru z Mrákova. I přes
chladné počasí se Vyšehradem linula
výborná nálada a dětský smích.
Vrcholným zážitkem dne byl koncert
Plzeňské filharmonie v bazilice sv. Petra
a Pavla. Návštěvníci společně vysadili
strom, potomka památného stromu
z Mokrosuk u Klatov. Večer se s organizátory loučili přípitkem mělnickým vínem
Lobkowicz-Burgundské cuveé rosé,
darovaným paní Bettinou Lobkowicz.
Výstava setrvá na Vyšehradě do 31.
května, souběžně bude umístěna od 16.
května v Senátu. Svou roční pouť po české
zemi zahájí v Plzni 29. května na Festivalu
regionálních potravin.
Slavnostního setkání krajů se též
aktivně účastnila i Národní síť místních
akčních skupin České republiky. Na
Vyšehradě byl instalován prezentační
stan sítě, kde byly představeny dostupné
materiály jak celostátní tak z jednotlivých
místních akčních skupin. O propagační
materiály jednotlivých území a jejich
atraktivity kulturní, historické, přírodní
či turistické byl velký zájem a návštěvníci
byli leckdy překvapeni, co vše se na jejich
území nachází či organizuje. Personálně
stánek zajistily místní akční skupiny
Vyhlídky, které organizačně i personálně
zaštítily účast národní sítě a též zajistily
ochutnávku vína na závěrečný přípitek,
dál Posázaví, které mělo osobní účast na
stánku a poskytlo hostům pohoštění
a taktéž Rakovnicko, které zdarma
zapůjčilo prezentační stan.
D. Kolmanová a M. Pánková
(TZ NS MAS ČR,o.s.ze dne 15.5.2012)

www.maskaskz.cz
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Den MAS Sdružení Západní Krušnohoří
V sobotu 9. června jsme na statku
Špičák u Kadaně ( sídlí a pracuje zde
Centrum aktivního odpočinku - JS Na
Špičáku - náš člen) uspořádali ve spolupráci s Centrem aktivního odpočinku - JS
Na Špičáku a Okresní agrární komorou
Chomutov náš první Den MAS Sdružení
Západní Krušnohoří, který jsme spojili
s oslavou Dne dětí. CAO - JS na Špičáku ve
vlastní režii a s vlastním nadšením
připravilo soutěže pro děti, vození na
koních i jízdu na čtyřkolkách. Připravilo
malou výstavku domácích zvířat,
veřejnosti otevřelo své stáje i všechny
prostory. OAK Chomutov poskytlo
prasátko na rožeň. MAS jako taková to
celé všechno koordinovala. Pozvali jsme
také několik prodejců, kteří jezdí na
venkovské farmářské trhy - chtěli jsme
zjistit, zda by byl zájem o takovou formu
trhů.
Co jsme zjistili? Velký zájem veřejnosti
o akci jako takovou, ze kterého se dá
usuzovat, že spojit venkovské farmářské
trhy s nabídkou "atrakcí" pro děti by bylo
pravděpodobně velmi žádoucí a to i zcela
mimo město - Špičák leží asi 1 km od
Kadaně. Lidé se sem sjížděli auty, ale

tel.: 724 960 964

z Kadaně šli i pěšky procházkou a nebylo
takových málo. Měli jsme připravených
150 hracích karet pro děti, ty tedy
skutečně nestačily. Odpoledne jsme
společně poseděli, popovídali. Přivítali
jsme mezi sebou také naše německé
přátele, se kterými připravujeme (již byl
podán) přeshraniční projekt spolupráce.
Prostě to bylo príma.
Obdobná akce je z našeho pohledu
velmi užitečná a to pro všechny zúčastněné - MAS má příležitost velmi dobré
propagace své činnosti, CAO aktivizuje
svoje členy a je pravděpodobné, že po
obdobných akcích se rozroste i členská
základna. Místní děti (Kadaň, Klášterec
nad Ohří ) rády využijí příležitosti
k prohlídce zvířat ( jsou zde domácí
zvířata - krůty, slepice, pštrosi, krávy,
ovce, kozy, králíci, prasata a samozřejmě
i koně), dospělí si nakoupí, prodejci
prodají své regionální produkty.
Poděkování patří všem, kteří se na
celé akci podíleli. A že jich nebylo málo,
kdo se nějakým způsobem zapojil, to je
jisté.
text Hana Dufková
foto Jiří Drechsler, Pavel Žák
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Podkrušnohorské
sochařské sympozium
se bude konat v Hrušovanech od 16. do
22. července 2012.
Jedná se o akci, která by měla položit
základ jedné z dalších regionálních
tradic v podkrušnohoří, kde práce
s dřevem patří k tradičním činnostem.
První ročník akce se bude konat, jak již
bylo uvedeno, v Hrušovanech. Bude se
jednat o akci putovní. Putovat by měla
po čtyřech podkrušnohorských obcích.
Do Hrušovan by se měla vrátit v roce
2015. MAS se na ní podílí po organizační stránce. Náklady na celou akci hradí
obec.

Monitorovací komise provedla kontrolu projektů,
realizovaných z programu LEADER 2007
Zpráva monitorovací komise
V roce 2007 MAS v rámci programu LEADER 2007 vyhlašovala svojí první výzvu
k podávání žádostí o dotace. V tom samém roce byly všechny podané projekty také
realizovány. Monitorovací komise má za úkol kontrolovat udržitelnost těchto
projektů. Má za úkol zjistit a sledovat, zda projekty i v době udržitelnosti ( tedy 5 let po
ukončení) slouží svému účelu, zda měly očekávaný přínos daného žadatele, zda jsou
dodržovány podmínky, za kterých byly poskytnuty.
Závazné podmínky pro čerpání dotace v rámci programu LEADER ČR pro žadatele –
příjemce podpory jsou:
a/ majetek, který je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví žadatele
b/ majetek pořízený z dotace nesmí být po dobu 5 let po ukončení realizace
projektu použit jako zástava
c/ majetek musí být pojištěn po dobu pěti let po ukončení realizace projektu
d/ pojistné musí být vinkulováno ve prospěch Ministerstva zemědělství
e/ příjemce dotace je povinen o pořízený majetek řádně pečovat i po skončení
realizace projektu.
Monitorovací komise ve složení Ladislava Dolejšková, Soňa Kališová, ing. Blanka
Hvozdová, Milan Živný, ing. František Vohralík, se sešla 3. 4.2012, aby se s projekty
seznámila. Projektů bylo celkem 7. Kontrola proběhla ve 4 dnech. První kontrolní den
vyjela komise 10. 4.2012 ve složení L. Dolejšková a B. Hvozdová do Nové Vsi v Horách
a měla za úkol prověřit 2 projekty – „Komplexní zpracování dřevní hmoty na užitkové
výrobky v rámci přidružené zemědělské výroby“ - soukromý zemědělec p. Pakosta
a „Revitalizace hospodářského objektu pro účely agroturistiky“- soukromý zemědělec
ing. Ladislav Láska.
Z prvního projektu (p. Pakosta) byly pořízeny 3 stroje – traktorová hydraulická ruka,
kmenová pásová pila, štípač dřeva. Stroje jsou využívány ke svému účelu a od roku 2008
došlo k nárůstu tržeb i v důsledku pořízení strojů.
U druhého projektu (p. Láska) šlo o rekonstrukci hospodářské budovy (zázemí pro
akce jízdy na koních). Každý týden se v prostorách schází zájemci o jízdu na koních,zde
se seznamují s teorií jízdy na koních a péčí o koně, konají se zde schůze občanského
sdružení,zájemci o jízdu na koních zde mají možnost ubytování .

Jedno z děl, které vzniklo během obdobné
akce na Boleboří v roce 2011. Zde má sochání již dlouholetou tradici.

HRUŠOVANY
16. - 22.7.2012
Během sympozia bude možnost
pozorovat vznik uměleckých děl. Na
jeho závěr každý ze sochařů vystoupí
s příspěvkem, kde přihlížející seznámí
s postupem své práce, poví něco o sobě
a zodpoví i případné otázky. Součástí
sympozia, v sobotu 21.července, si
potom sochaři společně s obyvateli
obce opečou kýtu.
Díla,vytvořená během sympozia,
zůstanou v majetku obce a budou
vystavena na volných prostranstvích
v Hrušovanech. Zůstanou vzpomínkou
na první a snad ne poslední ročník
„Podkrušnohorského sochařského
sympozia”. Věříme, že akce bude
příjemným zpestřením
letošních
prázdninových dní v podkrušnohoří.

Druhý kontrolní den vyjela komise 11. 4.2012 ve složení L. Dolejšková, B. Hvozdová,
S. Kališová, M. Živný. Cílem tentokrát bylo město Vejprty, obec Místo a obec Hrušovany.
Projekt ve Vejprtech –„Rekonstrukce veřejných WC na náměstí T. G. Masaryka ve
Vejprtech“. WC jsou udržované, čisté a plně funkční.
Projekt v Místě – „Zhotovení vstupní brány k hradu Hasištejn a instalace
multifunkčního informačního panelu“. Na místě jsme viděli pěknou kovářskou práci
a multifunkční stojan s informacemi k hradu. Vrata plní účel, pro který byly vyrobeny,
panel byl vypnutý.
Projekt v Hrušovanech –„Nízkokapacitní kondenzační kotle s výrobníky TV
a dochlazovač spalin – úspora energie a zlepšování kvality ovzduší“. Z projektu byly
pořízeny 2 kotle a dochlazovač spalin pro místní bytový dům. Zařízení je plně funkční
ke spokojenosti nájemníků bytových domů a z podkladů doložených panem starostou
je evidentní úspora energie.
Další kontrolu komise původně naplánovala na 11.4.2012, ale z důvodu
nepřítomnosti pana Dufka byl domluven nový termín na 16. 4.2012. Komise ve složení
L. Dolejšková, B. Hvozdová a F. Vohralík zkontrolovala projekt na statku v Novém
Zvolání – „Pořízení vybavení k údržbě krajiny za účelem diverzifikace zemědělské
činnosti p. Miroslava Dufka“. Z této dotace byly pořízeny 2 stroje – sněžná fréza
a vyžínač příkopů. Oba stroje jsou využívány pouze pro potřeby pana Dufka pro úpravu
okolí statku, hlavně sněžná fréza umožňuje přístup ke statku v zimních měsících.
Poslední monitorovací den byl 17.4.2012 a komise ve složení L.Dolejšková
a M. Živný prověřila u firmy AGROCOM Hrušovany, spol. s r.o. projekt – „Čistící zařízení
na místní komunikace a mechanizaci“. Z tohoto projektu byla pořízena tlaková myčka.
Ta je plně funkční a často využívána ke svému účelu firmou Agrocom.
Žadatelé o dotaci v projektu sami specifikují, jaký účel má jejich žádost a sami si
určují cíle, které chtějí projektem dosáhnout, sami si předem nastavují hodnoty tzv.
monitorovacích indikátorů. Ty jsou potom pro ně závazné a vyplácené dotace slouží k
tomu, aby tyto předem známé vyčíslitelné hodnoty byly naplněny a udrženy po celou

www.maskaskz.cz
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dobu udržitelnosti projektů, což bývá obvykle 5 let po ukončení realizace projektu. Je
třeba proto pečlivě projekty připravovat, zodpovědně přistupovat k sepsání žádosti
a uvádět taková kriteria, která jsou reálná a splnitelná. Každý žadatel musí být schopen
i po 5 letech doložit splnění podmínek a prokázat, že se realizuje vše dle projektu. To
platí pro předkládané projekty všeobecně, nejen pro LEADER 2007, ale obecně pro
všechny dotace.
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Čapí hnízdo v Zaječicích

Závěrečné zhodnocení projektů LEADER2007 z hlediska monitorovací komise
Při kontrole komise prověřila splnění závazných podmínek pro čerpání dotace
v rámci programu LEADER ČR a neshledala porušení podmínek udržitelnosti. Všechny
realizované projekty splnily svůj cíl.
Monitorovací komise byla seznámena s výsledkem dne 24. 5. 2012
Ladislava Dolejšková
předsedkyně monitorovací komise

BRISO - CZ s.r.o.
(držitel certifikátu ISO 9001:2009)

Stavební firma zabývající se:
Profesionální rekonstrukce a adaptace domů
Zateplování objektů
Foukaná tepelná izolace
Výroba a montáž kvalitních a cenově velmi
dostupných plastových oken
Komplexní výstavba rodinných domů – dřevostavby,
zděné stavby
Projekční a poradenská činnost

Vy víte co, my víme jak!
BRISO - CZ s.r.o.
fax: +420 474 334 955
tel: +420 777 135 135
mail: info@briso.cz
tel.: 724 960 964

foto H.Dufková červen 2012
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Leseňská pláň Na kole z Vysoké Pece na Lesnou
Mikroregion Leseňská pláň (Boleboř,
Vysoká Pec, Nová Ves v Horách, Hora
Svaté Kateřiny a Horský klub Lesná v
Krušných horách, o.s.) a Tourismusverein
Seiffen pořádají každoročně česko –
německý dětský den, finančně podpořený
z FMP, Programu Cíle 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko
2007 – 2013.
Nedělní odpoledne ožilo pohádkami
a pohádkovými bytostmi. Pohádková
Lesná již po čtvrté oslavila svátek dětí
v duchu pohádek. Ten letošní svátek dětí
přijelo 10. 6. 2012 oslavit na Lesnou
v Krušných horách i přes nepřízeň počasí
na 400 dětí za doprovodu svých rodičů
a příbuzných.
Pestrý pohádkový program zahájily
děti z dětského domova ve Vysoké Peci
hudebním vystoupením. Dále zatančil
dětský folklorní soubor Krušnohor
a mladí chlapci z výchovného ústavu
Boškovice předvedli své číslo hrou na
bubny. O dobrou náladu a úsměv na tváři
se postarali
ochotníci z divadla
Bezevšeho z Postoloprt. Odpoledne plné
her, soutěží a zábavy bylo doprovázeno
praktickými ukázkami zapomenutých
řemesel v Krušnohorském muzeu a jeho
okolí v podání folklorního souboru
Jirkovák. Malí i velcí návštěvníci
si vyzkoušeli pracovat na hrnčířském
kruhu, plést košíky, paličkovat, zdobit
perníčky, vyrábět hračky, svíčky z včelích
plástů a třeba i drátkovat. Pro odvážnější
byla připravena horolezecká dráha, jízda
na koních, projížďka obrněnými stroji či
hasičský zásah a ti nejmenší naslouchali
pohádkám v loutkovém divadélku.
Perníková chaloupka dobře střežená
Ježibabou lákala k ochutnání perníčků,
sladkostí a pamlsků uvnitř chaloupky. Ty
byly dětem rozdány z rukou Jeníčka
a Mařenky až po splnění úkolů na
jednotlivých stanovištích Pohádkové
Lesné.
V programu nechybělo ani tradiční
slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže. Z nejzdařilejších dětských kreseb
byly vytvořeny omalovánky s názvem
,, Krušné hory očima dětí 2012“. Tyto
omalovánky ve dvojjazyčném provedení
poputují stejně tak jako minulý rok dětem
do dětských domovů, mateřských školek,
center a nemocnic. Po představení nové
výtvarné soutěže malovaly děti na téma ,,Tvoříme kalendář - Krušné hory očima
dětí 2013“.
Vyvrcholením dětského dne bylo tolik
očekávané losování o víkendový pobyt
pro celou rodinu v Horském hotelu Lesná
a 30 kg selátko.

16.6.2012 měla o zábavu Pec postaráno. Ráno se pořádal již tradiční a to již
12.ročník výjezdu horských kol z Vysoké
Pece na Lesnou po leních cestách.
Letošních
20 závodníků stihlo tuto náročnou
trasu do 1. hodiny a nejlepší čas byl něco

málo přes 30 minut.Závodu se zúčastnil
i starosta obce se svým zástupcem, ale
zřejmě jim kancelář nedělá dobře na
fyzičku, uzavírali závodní pole. Nebo jen
prováděli kontrolu okolí?
Pestrý den pokračoval opět již
populárním dětským dnem "Hurá na
prázdniny" kde na naše nejmenší čekalo
spousta atrakcí se sladkými odměnami
a závěrečným losováním o řadu sportovních potřeb a společenských her pro
celou rodinu. Zejména malování na
obličej děti pobavilo a za krátkou chvíli
bylo místní koupaliště plné motýlů,pirátu
a spidermanů. Pořadatelé děkují všem
dobrovolníkům a sponzorům,kteří
odvedli kus pěkné práce pro naše
nejmenší.
Mikšátko Jiří

odpočívárna - plocha k ležení
www.maskaskz.cz
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Spirituál kvintet v Droužkovicích
Akci pořádala obec a nevybírala žádné vstupné. Co Vás k
tomu vede? A kde obec získává finanční prostředky na pořádání těchto akcí, kterých je, podle kalendáře, který se k nám
dostává, v obci poměrně dost?
Tento rok zkoušíme návštěvnost bez platby. Finanční
prostředky na kulturu jsme získali od Severočeských dolů, a.s.
Jsou akce určeny pouze pro obyvatele Droužkovic, nebo je
propagujete i mimo obec?
Pro širokou veřejnost. Propagace na webových stránkách,
pomocí sms zpráv a plakáty.
Je o takové akce zájem? Domníváte se, že je o ně větší
zájem, než kdyby si návštěvníci platili vstupném byť i obcí
dotované?
Na některých akcích jsme byli zklamaní účastí zejména
místních obyvatel, pro které především tyto akce pořádáme.
Pokud nebudeme spokojeni s návštěvností, tak v roce 2013
dojde k omezení akcí v kulturním kalendáři obce.
Droužkovice, 26. května - v místním kostele se konal koncert
známe skupiny Spirituál kvintet. V souvislosti s tím jsme panu
starostovi obce Milanu Živnému položili několik otázek:
Pane starosto, v sobotu se v kostele konal koncert našeho
známého souboru – Spirituál kvintetu. Jak Vás napadlo zvát
zrovna tuto hudební skupinu?
Návrh jsme dostali od umělecké agentury, se kterou
spolupracujeme.

Děkuji za rozhovor
Já sama jsem se koncertu zúčastnila a byla jsem nadšena.
Prostředí kostela, kde se konal, živá hudba bez mikrofonů,
umocněná akustikou kostela – byl to pro mě hodně příjemný
zážitek a díky za něj.
Hana Dufková

výstavba mezinárodního plynovodu Gazela - jaro 2012

foto Jiří Drechsler

tel.: 724 960 964
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Sportovní areál ve Strupčicích
provozovatel: Obec Strupčice

Otevírací doba:
ź 13.4. - 18.5.
ź 19.5. - 28.6.

o víkendech
ź 29.6. - 2.9.
ź 3.9. - 14.10.

15 - 19 hodin
13 - 20 hodin
10 - 20 hodin
10 - 21 hodin
15 - 19 hodin

V nově vybudovaném sportovně - relaxační areálu
ve Strupčicích najdete:
Bazén
Plážový volejbal
Petanque
Minigolf
Tenisové kurty
Volejbalové a nohejbalové hřiště
Tréninkové travnaté hřiště
Víceúčelové hřiště (basketbal, kluziště, inline, aj.)
ź Dětské atrakce
ź Trasy pro cyklisty
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

www.maskaskz.cz
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Údlice zrevitalizovaly s podporou ROP a Ústeckého kraje
centrum obce
Obec Údlice využila možnosti
Regionálního operačního programu
soudržnosti Severozápad a v 29. výzvě
podala v roce 2010 žádost o dotaci na
revitalizaci centra obce. Obec se na tuto
akci připravovala již dlouho před
podáním žádosti o dotaci. Již v roce 2008
byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2009 bylo vydáno stavební
povolení ke stavbě vodního díla „Údlice
revitalizace centra obce” - dešťová
kanalizace, v roce 2010 potom obec
získala územní souhlas a souhlas
s ohlášením stavby na akci „Údlice čp. 363
- Základní škola Údlice - úpravy stávajícího hřiště”. Následně potom byla zpracována Studie proveditelnosti na akci
Revitalizace centra obce Údlice a na
základě výsledků této studie byla podána
na tuto akci v roce 2010 žádost o dotaci.
Že se nejedná o malou akci, dokládají
předpokládané výdaje. Celkové výdaje
byly plánované v částce 26 996 779,- Kč.
Obec byla s žádostí úspěšná a tak v květnu
2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace, kterou se starostou
obce Údlice ing. Milošem Pavlíkem za
Regionální radu regionu soudržnosti
Severozápad podepsal její předseda ing.
Jiří Šulc.
Následovalo výběrové řízení na
dodavatele stavby, vyřízení úvěru na
předfinancování a pak již nic nebránilo
tomu, aby se stavělo a stavělo. 30.listopadu skončila první etapa projektu, ve které
bylo dokončeno dětské hřiště u školy,
byla položena nová dešťová kanalizace
a byly položeny nové chodníky. Ty
obsahují orientační pás pro slepce,
vytvořený reliéfní dlažbou. Po ukončení
první etapy byla podána žádost o její
proplacení. Ve druhé etapě budou
dokončeny komunikace, osvětlení
a veřejná zeleň. Celý projekt měl být dle
harmonogramu ukončen do konce
května, ale protože musely být provedeny navíc ještě neplánované práce, které
se předem nedaly předvídat, byl termín
ukončení posunut na konec srpna.
Celkové výdaje projektu se vyšplhaly
po provedení prací, které nebyly součástí
žádosti o dotaci, ale bylo nutné je
v souvislosti s realizací projektu provést,
na 28 574 425 Kč.
Obec na akci získala dotaci jak
z Regionálního operačního programu

tel.: 724 960 964

soudržnosti Severozápad, tak od Ústeckého kraje. Část nákladů hradí ze svých vlastních
zdrojů.
Dotace z Regionálního operačního programu soudržnosti SZ je 18 790 398,- Kč, tj.
85% z celkových uznatelných výdajů. Dotace, kterou poskytne Ústecký kraj je 1 657
976,- Kč, tj. 7,5% z celkových uznatelných výdajů. Obec se na nákladech projektu
z vlastních zdrojů podílí částkou 8 126 051,- Kč.
(PI)
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Živý venkov

ÚDLICE - Den matek, super babča - supr děda, mezinárodní den dětí
V měsíci květnu proběhla ,,Oslava dne matek“ – tato akce
je v Údlicích tradicí. Děti z mateřské školy připravily překvapení
pro své maminky, které pozvaly do sportovní haly. Jejich dětská
vystoupení jsou vždy velmi pestrá. Tentokrát se děti předvedly
s pohádkou ,,Bouda, budka“, kde měli rodiče možnost vidět, co
se vše děti ve školce naučily. Pohádka to byla zcela netradiční a
zapojily se do ní všechny děti, od 3 do 6let, s různým kulturním
programem. Závěrečný potlesk rodičů nebral konce. Mnozí
rodiče byli udiveni, jaké dovednosti děti zvládnou.
V květnu se také uskutečnila ,,oslava jubilantů a setkání se
seniory“ s názvem ,,Supr babča, supr děda“ - toto setkání bylo
velmi vydařené, zábava opravdu skvělá. Tentokrát jsme si
společně nejen zavzpomínali, zazpívali, zatančili, dokonce i pár
zábavných zápolení proběhlo.
Červen 2012 - ,,oslava mezinárodního dne dětí“ – opět
tradiční oslava. Uskutečnila se v areálu Základní školy v Údlicích.
Pro děti bylo připraveno nespočet soutěží, prohlídka hasičského
a policejního auta. Myslivci si pro děti připravili ukázku zvířat
a spoustu informací o zvířatech. Děti si zkusily střílet na cíl,
vyzkoušely si, jak se dělají otisky prstů, prohlédly si policejní
výzbroj aj. Největší fronta byla u malování na obličej. Oslava se
vydařila a my velmi děkujeme za pomoc nejen myslivcům,
policii, dobrovolným hasičům z Údlic, ale i všem pedagogům ze
Základní školy v Údlicích za organizování soutěží. Také děkuje-

me p.Ferrajovi nejen za účast s prodejem langošů, ale i za
sponzorský dar v podobě několika langošů. Zároveň děkujeme
starostovi obce za sladkosti pro děti.
Bc. Blanka Prošková - místostarostka obce

ÚDLICE - Spolupráce české a německé mateřské školy
Je krásný letní den a mateřská škola Údlice vyráží směr
Německo. Cesta trvá chvilku, než se rozkoukáme, jsme u našich
německých kamarádů. Společně se vítáme ve velikém kruhu,
předáváme si vzájemné pozdravy a dárečky. Zpíváme již po
několikáté naši česko-německou zdravící píseň. Ina (p.ředitelka
z německé partnerské mateřské školy) nás všechny seznamuje
s programem, který nás čeká.
Hned se dělíme na dvě skupiny (samozřejmě smíšené českoněmecké skupiny). Jedna polovina zůstává na zahradě. Zatímco
na druhou polovinu čeká velké překvapení. Vcházíme do třídy,
kde na nás čeká zvláštní pán, který se jmenuje Toni. Toni nám
vysvětluje, kdo je a co si pro nás připravil. V chomutovském
muzeu jsme se dozvěděli o tom, jak kdysi horníci nebo
Bergmenner těžili zde v Krušných horách zlato, stříbro, cín.
Ovšem vedle toho nacházeli i spousty různých krásných
kamenů. A právě o kamenech nám přišel Toni nejen vyprávět.
Přinesl si sebou spousty pomůcek, s nimiž nás učí, jak se brousí
kámen. Nejprve si každý vybere svůj kamínek. Poté každý jdeme
k pracovním tácům se skleněnými deskami. Toni nám na desky
roztírá nejprve hrubý písek s vodou. A my kroužíme každý svým
kamínkem po skleněné desce a brousíme tak kámen nahrubo.
Když nám Toni řekne, jdeme si kamínek umýt a nastává druhá
fáze broušení. Na očištěné desky nám Toni nalévá znovu písek
s vodou, ovšem tentokráte zcela jemný písek a my opět
brousíme kámen tentokráte do hladka.
Po hladkém obroušení si děláme malou pauzičku, kdy nám
Toni vykládá o zvláštnosti kamenů. Ukazuje nám různé typy
a zvláštnosti. Poté se přesouváme k zvláštnímu stroji, který
našim kamínkům dodá lesk. Toni každému z nás řekne, jaký
kámen jsme obrousili a odkud pochází. Některé kameny jsou z
Čech, některé z Německa, některé z Mexika, některé z jižní
Afriky, některé až z Maroka. Střídáme se a brousit přichází
druhá skupina. Která také brousí a brousí.
Následuje společné hraní, snažíme se rozumět kamarádům již se známe jmény a najednou zjišťujeme, že se musíme loučit.
Společný čas se zase naplnil a nám je opět líto, že už se musíme
znovu loučit. Ale nesmutníme moc dlouho, neboť už na podzim
se znovu uvidíme. (Za MŠ Údlice Renata Malcovská, DiS.)

www.maskaskz.cz
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Štrůdl
Výborný - lze plnit jak jablky, tak
jakýmkoliv letním ovocem .
Připravíme si
§ ½ kg hladké mouky
§ ¼ kg tvarohu
§ ¼ kg sádla
§ 2 vejce
§ špetka soli
§ náplň - např. sladký tvaroh, ovoce,
mák
Suroviny smícháme, zpracujeme těsto,
necháme ½ hodiny odležet. Těsto
rozdělíme na polovinu, vyválíme
2 placky přiměřeně silné, naplníme
podle chuti tvarohem, ovocem apod.,
zabalíme. Navrchu potřeme vajíčkem.
Dáme péct do trouby předehřáté cca
180 st. trouby. Pečeme asi 30 - 40 min.
(autorka receptu - Hana Hrošková Všestudy)

Rebarborový koláč

Máte svůj oblíbený recept?
Prozraďte nám ho, pokusíme se společně vydat regionální
kuchařku
recepty můžete posílat na mail: info@maskaszk.cz
nebo na adresu
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, SNP 144
431 44 Droužkovice

Díky Střední škole v Údlicích (Obchodní akademie, Střední odborná škola
gastronomie a střední odborné učiliště
Chomutov, příspěvková organizace) se
mohou děti z mateřské školy naučit, jak
pomoci svému blízkému, který potřebuje
v kritické situaci podat první pomoc.
Absolventi druhého ročníku SOU Údlice –
obor pečovatelské praxe pod vedením
pedagoga Mgr. Brigity Hartmanové
navštívili v těchto dnech Mateřskou školu
v Údlicích, kde dětem názorně ukázali,
jak se mohou v daných situacích zachovat, aby dokázaly zachránit lidský život.
Děti byly seznámeny s různými druhy
zranění, např. popáleniny, odřeniny,
zlomeniny, úrazy hlavy, bezvědomí,
zástava srdce a jiné. Při těchto názorných
situačních scénkách měly prostor
k asistenci děti, které dostaly možnost si
všemi těmito zraněními a jejími ošetřeními projít. Tímto bychom chtěli velmi
poděkovat paní Mgr. Brigitě Hartmanové
a jejím studentům za spolupráci, kterou
společně máme již několik let.
Za MŠ Údlice Petra Růžičková

tel.: 724 960 964

2 dcl polohrubé mouky
2 dcl hrubé mouky
2 dcl cukru
1 celé vejce
1 jogurt (může být i kysaná smetana)
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
4 lžíce oleje
drobenka (dost sladká)
Rebarboru rozkrájíme na kostičky cca 1-2
cm, nevaříme.
Z výše uvedených surovin uděláme těsto,
které nalijeme na vysypaný pekáč. Těsto
posypeme rebarborou a zasypeme
drobenkou. Pečeme v mírně vyhřáté troubě
cca 45min. Taktéž je výborný. (H.Hrošková)
§
§
§
§
§
§
§
§
§

První pomoc již v mateřské škole
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Z regionu
JIRKOV - upravená lávka opět usazena

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních
prací s.r.o.
Firma byla založena fyzickou osobou panem Jiřím
Kejřem dne 17.9.1991. Předmětem podnikání je
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích
prací na nich a jejich odstraňování. Firma
zaznamenala v posledních 5 letech veliký rozvoj a to jak v oblasti
vybavení technikou,tak v oblasti počtu a kvality zaměstnanců. V současné
době je naše firma ve stavebnictví jedna z nejkvalitnějších a
nejproduktivnějších na okrese Chomutov. V současné době má firma
průměrně 70 zaměstnanců.

Nabízíme stavební výrobu
Pozemní stavitelství - provádíme rekonstrukce a novou výstavbu.
Infrastruktura - provádíme rekonstrukce, novou výstavbu veškerých

V pondělí 25. června opět spojila oba břehy Bíliny v centru
Jirkova nová lávka. Stavba je součástí rozsáhlé rekonstrukce
historického centra Jirkova a byla instalována už koncem
minulého roku, ale počátkem května byla sejmuta a prodělala
úpravy, které změnily její vzhled. Byla odstraněna střešní
konstrukce, sníženy betonové patky a namontováno jiné
zábradlí, vzhledem odpovídající novému zábradlí, kterým
budou osazeny oba břehy říčky.
Lávka je součástí stavby, jejíž současná etapa probíhá v její
bezprostřední blízkosti, proto není dosud zpřístupněna.
Dojde k tomu až po dokončení celé rekonstrukce začátkem
podzimu.
Náklady spojené s výměnou lávky a úpravou jejího vzhledu
investora – město Jirkov – nijak nezatížily, protože šlo
o reklamaci, kterou projektant uznal. (TZ - Mgr. Luboš Mizun)

Pískovcový kříž Květnov

inženýrských sítí a místních komunikací.

Zemní práce - naše firma je vybavena těžkou mechanizací na veškeré
standartní zemní práce.

Dále nabízíme:
Na přání zákazníka jsme schopni zajistit i realizaci speciálních stavebních
prací, například vodní díla, rekonstrukce vodních toků, různá
technologická zařízení ( čerpací stanice PHM, atd. )
Firma vlastní certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a BOZP
OHSAS 18001:1999

Kontakt: 474 685 029, 474 685 163, e-mail: kejr@kejr.cz

Penzion Avionika v Kovářské nabízí příjemné a pohodlné ubytování
Celková ubytovací kapacita penzionu Avionika činí 37 lůžek a
to v osmi dvoulůžkových, třech třílůžkových a čtyřech čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, mají
vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem, televizi s digitálním příjmem a bezdrátové připojení k síti WIFI-internet zdarma.
Do každého pokoje je možné na přání hostů umístit přistýlku
či dětskou postýlku.
Hostům penzionu je k dispozici soukromé parkoviště hlídané
kamerovým systémem.
Součástí penzionu Avionika je stylová restaurace s pizzerií.
Ubytovaní hosté si mohou objednat jak snídaně podávané
formou švédských stolů, tak polopenzi nebo si jednoduše vybrat
z jídelního lístku, který obsahuje tradiční česká jídla, více než 20
druhů pizzy i krušnohorské speciality. V létě láká k příjemnému
posezení venkovní zahrádka.
Útulné prostředí restaurace je ideálním spojením pro oslavy
narozenin či rodinných setkání. Bude nám potěšením zorganizovat rodinnou oslavu přesně podle Vašeho přání.

www.penzionavionika.cz

Penzion Avionika
Dukelská 47

431 86 Kovářská
+420 720 756 506, +420 474 332 704
ubytovani@penzionavionika.cz

www.maskaskz.cz
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Členové Okresní agrární komory se připojili
k protestům proti rušení zelené nafty

Zelená nafta - co to je?
Zelenou naftou se lidově nazývá vratka
spotřební daně z nafty, spotřebované v
zemědělství.
Problematiku uplatnění
vrácení daně z minerální olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu (dále
jen „vratka ze zelené nafty“) upravuje §
57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních (zdroj: Celní správaČR). Z toho je
zřejmé, že byla zavedena v roce 2003.
Jedná se o nárok na vrácení části spotřební daně, zaplacené v ceně nafty. Tento
nárok je ve výši 60% zaplacené spotřební
daně za naftu, spotřebovanou při výkonu
činností v zemědělské prvovýrobě. Co
patří do činností zemědělské prvovýroby,
na kterou se vratka může uplatnit, to
určuje vyhláška. V žádném případě to
není tak, že zemědělec nakoupí naftu a z
veškeré nakoupené nafty si může vratku
uplatnit. To by to měl zemědělec moc
jednoduché. Zemědělec se musí při
nákupu nafty nechat vystavit patřičný
doklad, kde budou uvedena všechna
požadovaná hodněmístná čísla. Bez
tohoto dokladu nelze vůbec o vratku
žádat. Zemědělec musí evidovat úkony,
které prováděl a které jsou pro zelenou
naftu vhodné. Např. rozmetání hnoje
vhodné je. Na stavbu ohrad pro dobytek
se ale nárok nevztahuje, kdežto na
opravy těchto ohrad ano - logiku v tom
hledat nelze. Dál se nárok např. vztahuje
na sečení, lisování a úklid sena, ale
s nárokem se smí uklízet jen ke kraji pole.
Pokud uklízíte o kus dál, na cestu po
silnici už nárok nemáte.. atd. Prostě není
to jednoduché. O vratku se žádá daňovým přiznáním, které se předkládá
Celnímu úřadu 1x za měsíc. Po předložení
žádosti Celní správa tuto řádně přezkoumá a posoudí. A taky chodí na kontroly,
jak máte naftu uskladněnou. Prostě - dost
lidí má dost práce.
Zelenou naftu mají prý v celé EU, tedy
kromě Slovenska. Když se u nás zaváděla,
bylo to zdůvodňováno tím, že spotřební
daň je užívána na výstavbu a opravy cest a
silnic (i železničních a dalších). On s tím
také koresponduje ten 60% nárok - ne
všechnu naftu zemědělec projezdí po
poli, proto je nárok jen 60%. Ale nyní
jsme se dozvěděli, že zelená nafta byla
vylobovaná výjimka ze zákona pro
zemědělce, není opodstatněná a proto je
třeba ji zrušit.

tel.: 724 960 964
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Venkovské farmářské trhy

V květnu v Blatně, v červnu ve Vrskmani
V květnu a červnu se uskutečnily další
z řady Venkovských farmářských trhů,
které pořádá naše MAS Sdružení Západní
Krušnohoří, pokaždé ve spolupráci
s příslušnou obcí, kde se trhy konají.
V květnu to bylo v Blatně u Chomutova,
v červnu potom ve Vrskmani.
Je zde třeba vyzdvihnout příkladnou
spolupráci obce s MASkou, bez které by
trhy vůbec nebylo reálné uspořádat. MAS
zabezpečuje trhy po organizační stránce zejména komunikuje s prodejci, připravuje jejich propagaci v katalogu prodejců.
MAS připravuje propagaci a to jak na
webových stránkách, tak tiskem plakátů
a v rozhlase. I když tato práce není moc
vidět, je poměrně náročná a bez ní by se
trhy nedaly uspořádat. Stejně tak by ale
nemohly být bez spolupráce obcí. Ty
zajišťují akci zejména po technické
stránce a v neposlední řadě se významně
podílejí na financování rozhlasové
reklamy.
Jak je na jiném místě Zpravodaje
uvedeno, naše MAS podávala žádost
o podporu projektu národní spolupráce
„Původ a značka: náš region”. V tomto
projektu budeme využívat zkušeností
s pořádáním VFT, i zkušeností získaných
díky realizaci VFT. Rádi bychom jednotlivé farmářské trhy využili jako zdroj
informací,
zkušeností, přehledu
o produkovaných regionálních výrobcích
a jejich producentů. Všech těchto
zkušeností bychom chtěli využít při
zavádění regionální značky, tuto značku
v regionu zavést a prezentovat a propagovat ji i regionální produkty. Víme, že na
našem území máme spoustu lidí, kteří
jsou šikovní, zajímaví.

Při příležitosti konání VFT ve Vrskmani jsme provedli malý průzkum mezi prodejci.
Zajímalo nás, zda se nesnažíme zbytečně - vždyť trhy jsou pořádány jinou organizací ve
větších městech a dalo by se předpokládat, že takové trhy navštíví podstatně víc
kupujících a budou tedy i pro prodejce atraktivnější. Výsledkem průzkumu je ale
zjištění, že většina „našich” prodejců se těch druhých trhů nezúčastňuje. Většina
dotázaných odpověděla, že VFT mají pro ně jak ekonomický, tak i společenský
Zároveň jsme se také ptali jak
prodejců, tak i anketou na našich
stránkách www.maskaszk.cz na názor,
zda mají venkovské farmářské trhy smysl.
Jak z odpovědí dotázaných prodejců, tak
i z odpovědí na internetu vyplynulo, že
smysl mají a to jak pro prodejce, tak i pro
spotřebitele.
Proto se budeme rádi i v dalším
období snažit, aby značka Venkovské
farmářské trhy znamenala kvalitu,
spokojenost, příjemné prostředí, dobrou
náladu. (text H.Dufková, foto J.Drechsler)

www.maskaskz.cz

Zemědělství a zemědělci
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Diverzifikace v praxi na „Statku u Pakostů“ člena MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Už ve středověku se uplatňovalo to, co
si vynutila příroda a geografická poloha
osídlení Krušných hor. Byl to vliv i počasí
a těžkých podmínek, podstatně horších,
než třeba v Polabí. Tehdy se tomu říkalo
v Čechách kovozemědělství, dnes
diverzifikace. To slovo již zdomácnělo
pomalu také a bylo hlavně přijato
programem naší Místní akční skupiny
Sdružení Západní Krušnohoří (MAS) . Ten
trend udávali od počátku zakládající
členové s její duchovní organizační
vedoucí.
Naše rodinná farma, dnes již pod
názvem „Statek u Pakostů“, se podílela
hned od počátku při rozjezdu reálnými
kroky. Byly to nákupy potřebných
nástrojů i nářadí. Byly to také pokusy
naučit mladé nezaměstnané lidi dělat na
venkově a v zemědělství. Uvítali jsme
spolu s vedením MAS i konzultační
odborné zázemí u odborné firmy
v ekonomické oblasti projektů. Zvolený
trend v podávání projektů projektového
manažera , kterým nebyl nikdo jiný než
kolegyně Hana Dufková, se ukázal jako
správný.
Konkrétní výstupy a jejich výsledky lze
demonstrovat na realizaci našeho
projektu, který jsme realizovali v roce
2007 v programu LEADER ČR. Tím byl
„Komplexní zpracování dřevní hmoty na
užitkové výrobky v rámci přidružené
zemědělské výroby“. Co tento výstižný ,
ale dlouhý titul obsahoval , respektive
obsahuje? Jen malá odbočka : na tomto
místě jsme použili již v názvu slovo
srozumitelnější, tedy „přidružená
výroba“, které lépe vystihuje stav – když
nezemědělštíme. Využíváme času, počasí
a místních dosažitelných surovin

foto:Ladislava Dolejšková 2012

tel.: 724 960 964

k ekonomicky výhodné jiné činnosti
s využitím nástrojů a mechanizmů
i prostorů v majetku rodinné farmy .
Zkrátka stručně poznamenáno – „aby se
nám nezkrátily žíly“.
Naštěstí v té době počátku MASky
bylo pochopení k této činnosti a to jak na
MAS a jeho výborech , ale i na MZe
a obecně i na obnově venkova.

Tedy zpět zcela konkrétně k našemu
projektu : obsahuje za a) nákup
hydraulické ruky s rotátorem, která se
stala součástí vlastního podvozku tzv.
vyvážečka pro vyvážení dlouhých kmenů
z lesa, za b) pásová pila na trámy a fošny
a za c) hydraulický štípač dřeva, který se
připojí k traktoru, na zpracování
nakrácených kmenů. Po najetí všech třech
mechanizmů s doplněním dalších
vlastních prostředků – traktory,
kontejnery a podobně, je možno
vysledovat každoroční nárůst hrubého
obratu na farmě u této přidružené
výroby. Od roku 2008 do roku 2011 to
bylo postupně cca 63tis., 189tis,.201tis.,
127tis. Za povšimnutí stojí i pomoc

prostřednictvím reklamy na povozech
(viz foto MAS paní Dolejšková)
Všechny tři stroje svojí činností vytváří
logickou návaznost na „linku pro
zpracování dřeva“. Po pěti letech lze
konstatovat, že to bylo správné
rozhodnutí, hlavně pro podmínky zde na
Krušných horách. Nedovedeme si
představit namáhavé vyvážení dříví z lesa
bez hydraulické ruky (samozřejmě
s našim odolným traktorem mimo sklizeň
sena) a tím i navážení k jednotlivým
spotřebitelům nebo k naší pile. Ta je
s elektronickým ovládáním a umožňuje
velice čistě řezat až 8m trámy a fošny.
Obojí různých rozměrů. Třetí v pořadí je
hydraulický štípač, který umožňuje
i přímo v lese štípat většinou metrová
polena na palivové dříví. Odpadá
nakládání a skládaní na plochu
u stacionární štípačky U kombinovaného
kotle lze pak mimo uhlí zpracovat i piliny
a hobliny - v peletkách zpracován
a spálen ekologický dřevitý odpad.
Po blízkém i vzdálenějším okolí jsou
již postaveny z naší přidružené výroby
pergoly, stropy a lávky, ale i dřevníky plné
dřeva na zimu do krbů i kotlů.
Využitelnost, vytíženost dopravy se již
vžila. Tak trochu s povzdechem a
úsměvem je pro nás, respektive pro syny,
největší pracovní zátěží sobota a neděle.
Proč ? Protože o těchto dnech mají jak
místní, tak chataři čas zvelebovat své
usedlosti a své okolí. A to vlastně je cílem
Místní akčí skupiny. Podporovat rozvoj –
především – venkova.
Petr Pakosta, synové Petr , Lukáš,
Jakub a manželka Hana

foto Hana Dufková 2007
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Mikroregion
Vyřešíte správně dnešní kvízovou otázku?

Kvíz

O jakou obec se tentokrát jedná?
I dnes Vám napovíme:
Jedná se o obec v Krušných horách. První
zmínka je z roku 1352, součástí obce jsou i
osady Orasín a Svahová. Byly zde točeny
scény z filmu "Uloupená hranice". Že to
je dnes snadné?
Správné odpovědi můžete posílat na
e-mail: kviz@maskaszk.cz nebo písemně
na adresu: MAS Sdružení Západní
Krušnohoří, SNP 144, 431 44 Droužkovice.
Ze správných odpovědí bude vylosován
výherce, který od nás získá zajímavou cenu.

Správná odpověď z minulého čísla
Objekt na dobové fotografii je Výsluní.
Kvíz připravujeme ve spolupráci s panem Petrem Točínem, e- mail: petr@peto.cz.

Výhru od nás tentokrát získává pan
Antonín Šneiberg z Vrskmaně.
Gratulujeme.

Půjčíme Vám stánky
půjčovné 300 Kč / víkend
k dispozici je 17 stánků
půjčení dohodnete na tel. 724960964
uskladněny jsou v Droužkovicích

Nabízíme Vaši propagaci ve Zpravodaji
Zpravodaj Místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří
vychází každé dva měsíce, tedy 6x za rok. Náklad je 500 ks, ročně je
vytištěno a distribuováno celkem 3 000 ks.

1/4 strany A4
2 500 Kč
1/8 strany A4
1 500 Kč

1 strana formátu A4
10 000 Kč

Zpravodaj distribuujeme všem členům, dostávají jej pravidelně
obecní úřady všech 32 obcí MAS SZK , střídavě jej dostávají plošně
obyvatelé různých obcí území působnosti MAS SZK. Dál jej využíváme
jako propagační materiál, dostává se, ať již v elektronické nebo tištěné
podobě do sítě více než 130 Místních akčních skupin v celé ČR. Kromě
toho jej rozesíláme elektronicky členům Okresní agrární komory
Chomutov.
Uvedená cena je cenou smluvní, za jedno zveřejnění. V případě
opakovaného zveřejnění poskytujeme slevu.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 724 960 964 nebo mailem na
info@maskaszk.cz. Najdete nás na www.maskaszk.cz.

Umístěním Vaší reklamy podporujete aktivity MAS SZK
Nepravidelný Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ 269 99 935, SPN 144, 431 44 Droužkovice
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20353

