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ProHandicap

Stačilo by, aby dal každý Jirkovák pouhých patnáct korun... a handicapované děti by mohly jezdit novým autem. Každý asi nedá, a tak se přidáváme
i my. Už jsme přispěli za nejméně 400 Jirkováků, kteří přispět nemohou
nebo nechtějí. Přidáte se taky?

Jedním ze členů občanského sdružení
ProHandicap je i devatenáctiletý Zdeněk,
je kvadruspastik. Jeho život doprovází
závažné zdravotní postižení vrozeného
charakteru. Je plně závislý na pomoci
druhé osoby, trpělivě a s láskou o něj
každodenně pečuje maminka Milena.
Zdenda potřebuje také každodenní péči
fyzioterapeuta a tak mezi jeho denní
rituály patří cvičení a terapie s Ivetkou.
Maminka i Zdeněk jsou aktivními členy od
začátku působení sdružení. Dá se říci, že
stáli u jeho vzniku v roce 2001.
Zdeněk tráví svůj život převážně
v leže, do svých patnácti let vydržel i delší
dobu sedět na invalidním vozíku, ale
v současnosti se jeho zdravotní stav horší
a na vozíku vydrží minimální čas, většinou
tak po necelé třičtvrtěhodince sezení
se dostavují intenzivní bolesti zad
ŽIVÝ VENKOV, NEZISKOVKY str. 10 - 17
a postupně celého těla.
Přes svůj handicap je velmi společenský, má rád kamarády kolem sebe. Ve
společnosti zapomíná na bolesti
i problémy. Staví puzzle, velmi rád maluje,
a pokud zdraví povolí, pracuje na počítači.
Je to usměvavý a optimistický kluk, který
si dovede užívat každého dne. Do školy
chodí už jen 3x v týdnu dle toho, jak mu
dovolí zdravotní stav. Rád si čte
a prohlíží obrázkové atlasy.
Zdendovo přáním je účastnit se
soutěží, být ve středu dění a trávit čas se
svými kamarády.
Maminka o sdružení řekla: „jsme rádi,
že ho máme… jsme z malého, sociálně
slabého města a nebýt ProHandicapu
a jeho aktivit, Zdeněk by neměl jak jezdit
do školy. Jezdí i na hokej, na schůzky
a akce. Bez toho by byl jeho život určitě
opuštěnější. V ProHandicapu potkal lidi,
kteří o něj mají zájem, lidi s podobnou
životní sílou a osudem.“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
Evropa investuje do zemědělských oblastí.

víc o sdružení ProHandicap na str. 16 - 17
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Kancelář
Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.
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 na mateřské dovolené
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

Valná hromada MAS SZK se konala 16.10.2012
16. října se sešla valná hromada MAS Sdružení Západní Krušnohoří, zejména aby
schválila vybrané projekty z 8. výzvy. Na programu byly ale i další body.
Jednání valné hromady zahájila
předsedkyně Hana Dufková a informovala členy o činnosti a aktivitách MAS SZK
od poslední VH. O těchto aktivitách
informujeme průběžně na našich
webových stránkách. Dál podala informaci o stavu hospodaření k 30.9.2012.
Hospodářský výsledek dle průběžné
evidence je +14 822,71 Kč. Dál byli
členové informováni o projektech
v realizaci i o připravovaných - o všech
jsou průběžně zveřejňovány informace
jak zde ve Zpravodaji, tak i na webových
stránkách. Předseda výběrové komise
Petr Šmíd informoval o průběhu 8. výzvy
MAS SZK. Následovalo projednání
projektu národní spolupráce Vytvořeno
na venkově a pro venkov a představení
fungování internetové televize TV
Krušnohoří, schválení zásobníku projektů
a schválení doporučených žádostí osmé
výzvy. O všech aktivitách je víc informací
na dalších stránkách Zpravodaje.
Valná hromada:
ź bere na vědomí informaci o činnosti
MAS SZK za období od ledna do září
2012
ź bere na vědomí informaci o hospodaření za období od ledna do září 2012
źbere na vědomí připravované
projekty národní a mezinárodní
spolupráce
źschvaluje aktualizaci zásobníku
projektů
źschvaluje k realizaci projekty doporučené výběrovou komisí valné
hromadě ke schválení

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

www.maskaskz.cz
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Venkovské farmářské trhy

8. výzva MAS SZK k podávání projektů
Již osmá výzva MAS SZK k podávání žádostí o dotaci na realizaci projektů byla
vyhlášena 21. srpna letošního roku. Žádosti mohli žadatelé předložit od 17. do 19.
září. Celkem bylo předloženo 21 projektů.
V rámci administrativní kontroly MAS
ukončila dva projekty. Další dva projekty
ukončili v době hodnocení sami žadatelé.
Výběrová komise se v rámci hodnocení nejprve seznámila s projekty na místě
Číslo
Fiche
1

1

Název žadatele

IČ

Název projektu

Karel Kopecký

47796448

Modernizace oplocení
pastevního areálu a
zemědělské techniky
Modernizace hospodářství
pořízením rozmetadla a
vozu na svoz sena
Modernizace zemědělského
podniku Markéty Vlachové
nákupem rozmetadla na
hnůj s kapacitou 6 tun
Modernizace zemědělského
podniku Jany Donátové
nákupem radličkového
kypřiče
Modernizace zem. podniku
pana Jiřího Kejře nákupem
rozdružovače balíků
Modernizace stávající
čerpací stanice na
bezobslužný výdejní
terminál motorové nafty
Modernizace zem. podniku
nákupem fekálního vozu
Modernizace zem. podniku
nákupem traktoru
Rekonstrukce místní
komunikace Maxima
Gorkého ve Vejprtech – II.
etapa
Modernizace budovy OÚ
Vrskmaň
Modernizace a přístavba
společenského sálu č.p. 43
v Bílencích
Rekonstrukce sociálního
zařízení v budově MěÚ
Vejprty
Restaurování kamenného
chrliče s kašnou v areálu
zámku Červený Hrádek –
II.etapa
Komplexní obnova kostela
sv. Matouše v Přečaplech a
jeho okolí – I. etapa
Rozvoj firmy pořízením
vybavení pro činnost

Ing. Jana Filipová

65079230

1

Markéta Vlachová

72022841

1

Jana Donátová

67860630

1

Jiří Kejř

42179831

1

VAIGL A SYN spol.
s.r.o.

62245163

Jiří Bednář

68438532

1
1
4

Š + Z s.r.o.
Město Vejprty

47284340
00262170

5

Obec Vrskmaň

00262218

5

Obec Bílence

00261793

5

u žadatelů. Následovaly veřejné prezentace a vlastní hodnocení projektů
hodnotiteli.
Komise valné hromadě
doporučila k realizaci 15 projektů s
celkovou dotací 9 365 982 Kč.

Město Vejprty

00262170

7

Město Jirkov

00261904

7

Římskokatolická farnost
Údlice - Přečaply

47792485

8

Centrum pro
enviromentální výchovu
s.r.o.

28725531

tel.: 724 960 964

TERMÍNY
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
termínu nebo místa konání

Dotace (Kč)

PODMÍNKY
395 051

175 000

155 000

300 000

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

180 000

MAS ZAJIŠŤUJE
100 000

źpropagaci akce
źpresentaci prodejce v katalogu

280 000

źjednotné označení stánků

800 000

źúklid po trzích
źlikvidaci odpadů
źenergie
źprodejní místo

prodejců pro rok 2012

1 800
000
1 462
500

s identifikací prodejce

1 800
000

Uvítali bychom i prodej sazenic a
zahrádkářských přebytků.

714 231

Zájemci o prodej, hlaste se u p.
Dolejškové na tel. č. 724 960 964.

90 000

900 000

214 200
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Slovníček pojmů
LEADER - v překladu z angličtiny
znamená vůdce
MAS - místní akční skupina
MZe - ministerstvo zemědělství
SZIF - Státní zemědělský a intervenční
fond, plní funkci platební agentury
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.
ISÚ - integrovaná strategie území.
Jedná se o dokument, který komplexně řeší potřeby území působnosti
MAS SZK

cemá zájem?

Monitorovací komise zkontrolovala
projekty 1. a 2. výzvy
Při MAS pracuje monitorovací komise
ve složení Ladislava Dolejšková, Soňa
Kališová, Milan Živný, František Vohralík,
Blanka Hvozdová. Ta má za úkol monitorovat potřeby území, ale také kontrolovat projekty jak během jejich realizace,
tak i v době jejich udržitelnosti. Sleduje
zejména, zda jsou dodržovány podmínky
Pravidel, naplňovány monitorovací
indikátory a plněny další podmínky, ke
kterým se žadatelé ve svých žádostech
zavázali.
Členové komise v období srpna a září
průběžně navštívili všechny projekty,
které žadatelé podali v 1. a 2. výzvě MAS
v roce 2009 a 2010. Zkontrolovali, zda
projekty plní svůj účel, zda jsou řádně
označeny podle pravidel pro publicitu

Programu rozvoje venkova, zda je
majetek vedený v účetnictví žadatele, zda
nebyl v rozporu s Pravidly pronajat a zda
se příjemce dotace o majetek řádně stará.
Komise u kontrolovaných projektů
neshledala závady.

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

Nová Ves v Horách

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.

Hora Svaté Kateřiny

NS MAS ČR - Národní síť MAS ČR
CSV - celostátní síť pro venkov, spadá
pod MZe .

Kovářská

Měděnec

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 do
spirálových vazeb

Země živitelka

i letos jsme jeli koncem srpna prezentovat naší MAS do Českých Budějovic

ź zpracování žádostí o dotace a jejich

následnou administraci
ź přípravu a realizaci výběrových

řízení
ź výběrová řízení formou

fotila Anežka Ješinová

elektronické aukce
ź prodejní aukce
ź grafické zpracování Vašich

zpravodajů, letáků, tiskovin
ź umístíme Vaši reklamu na naše

stránky nebo do Zpravodaje

foto Anežka Ješinová

Venkovské farmářské trhy - text a
logo - je kombinovaná ochranná
známka, zapsaná úřadem pro
průmyslové vlastnictví v rejstříku pod
číslem 328028. Vlastníkem ochranné
známky je MAS Sdružení Západní
Krušnohoří.

foto Anežka Ješinová
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.).

Výměna zkušeností je důležitým nástrojem pro rozvoj MAS
a proto jsme se, stejně jako vloni, vydali
do jedné ze 112 MAS ČR, které jsou
podpořeny v rámci Programu rozvoje
venkova. Letos jsme dostali pozvání od
MAS Broumovsko+. Nabídku jsme využili
a 18. až 20. říjen jsme strávili v Broumově,
v příjemné společnosti JUDr. Libušky
Růčkové a jejích kolegyň.
Letošní téma naší pracovní návštěvy
bylo využití kulturního dědictví venkova v
cestovním ruchu. To je téma, které je v
naší oblasti poměrně problematické.
Hostitelé nám představili MASku,
pověděli o tom, jak funguje. Dozvěděli
jsme se o spolupráci s Rozvojovou
agenturou Broumovska a její destinační
agenturou.
Seznámili jsme se např. kromě jiného
s velmi zajímavým projektem
pro
podporu místních kostelů, viděli jsme
zrekonstruovaný park s podporou
Nadace Proměny. Načerpali jsme
skutečně inspiraci a tu se pokusíme využít
v rámci možností i u nás.

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.

www.maskaskz.cz
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Připravujeme se na další programovací období 2014-2020
Stávající programové období skončí s koncem příštího roku.
MAS SZK chce samozřejmě ve svých aktivitách pokračovat
a proto musí projít stejným procesem, jako před počátkem
stávajícího programového období. Tzn. že se musí připravit
a zpracovat tzv. Místní rozvojovou strategii. To je dokument, ve
kterém, zjednodušeně řečeno, popíše potřeby území své
působnosti, definuje si cíle a priority a popíše, jakým způsobem
je naplní. Bez kvalitně zpracované místní rozvojové strategie
nebude možné dosáhnout na prostředky k realizaci strategie.
Obdobný dokument má MAS SZK zpracovaný pro stávající
období.
Tvorba strategie se primárně řídí Článkem 29 Ustanovení
společných nařízení Čl. 29.
Komunitně vedené Místní rozvojové strategie
1)
Komunitně vedené strategie místního rozvoje musí
obsahovat alespoň tyto prvky:
a)vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje
strategie;
b)analýzu rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti,
včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a
hrozeb;
c)popis strategie a její cíle, popis integrovaného a
inovativního charakteru strategie a hierarchie cílů, včetně
měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky. Pro výsledky
mohou být cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních
hlediscích. Strategie musí být v souladu s příslušnými
programy všech fondů SSR, z nichž se předpokládá
finanční podpora projektů;
d) popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie;
e) akční plán ukazuje, jak jsou cíle převedeny na akce;
f) popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování
schopnosti místní akční skupiny realizovat strategii a popis
konkrétních opatření pro hodnocení;
g)finanční plán strategie, včetně plánovaného
(indikativního) rozdělení týkající se relevantních fondů
SSR.
2)
Členské státy stanoví kritéria pro výběr komunitně
vedených místních rozvojových strategií.
3)
Komunitně vedené místní rozvojové strategie jsou
vybírány výborem zřízeným pro tento účel příslušnými řídícími
orgány programů.
4)
První kolo výběru komunitně vedených místních
rozvojových strategií musí být dokončeno do dvou let ode dne
nabytí platnosti Dohody o partnerství. Členské státy si mohou
vybrat další místní rozvojové strategie po tomto datu, ale
zpravidla nejpozději do 31. prosince 2017.
5)
Rozhodnutím o schválení strategie místního rozvoje ze
strany řídícího orgánu jsou stanoveny indikativní příděly z
relevantních fondů SSR. Musí také stanovit role orgánů
odpovědných za provádění příslušných programů pro plnění
všech úkolů týkajících se strategie.
6)
Populace oblasti uvedená v odst. 1 písm. a) nesmí být nižší
než 10 000 a vyšší než 150 000 obyvatel. Odchylka omezení
počtu obyvatel mimo 10 000 a 150 000 obyvatel může být
snížena nebo zvýšena, tam kde je nutnost pro takovou
odchylku, je třeba vzít v úvahu řádně odůvodněná specifika
územních rysů dané oblasti.

tel.: 724 960 964

Místní rozvojová strategie
Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území
působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje. Má širší
záběr než Programové rámce, které jsou její součástí. Každá
strategie musí mít svého vlastníka, který bude mít celkovou
odpovědnost za strategii, respektive za splnění cílů strategie a
realizaci očekávaných přínosů. Obecně by v rámci tvorby
strategie měly být zodpovězeny následující základní otázky:
a)
proč je daná strategie vytvářena,
b)
co daná strategie řeší (jaký problém) včetně jeho
kvantifikace,
c)
jak bude daný problém řešen,
d)
kdy se bude problém řešit a kdy bude vyřešen,
e)
kdo bude problém řešit,
f)
kolik bude dané řešení stát
g)
jak dlouho daná strategie platí (v tomto případě od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2022)
h)
jaká je cílová skupina jednotlivých opatření strategie a v
nich obsažených projektů
i)
zda a co může realizaci strategie ohrozit, jak se bude
takové situaci čelit
j)
jak a kdo bude vyhodnocovat, zda se při implementaci
strategie dosahuje stanovených cílů s definicí odpovědností,
harmonogramem evaluace a komunikačním plánem.
Aplikace základních principů tvorby veřejných strategií
1)
Strategie jsou připravovány transparentně a s místní
znalostí problémů, do přípravy strategie je zahrnut široký
okruh zainteresovaných a zúčastněných stran.
2)
Strategické materiály musí být připraveny v podobě a
kvalitě, která umožní nejvyššímu rozhodovacímu orgánu
MAS, který schvaluje finální verzi znění strategie,
informované a odpovědné rozhodnutí.
3)
Strategie jsou zaměřené (zacílené) na řešení konkrétních
významných problémů – v případě MRS na integrovaný
rozvoj území působnosti MAS v širokém spektru potřeb.
4)
Strategii MAS nelze připravovat izolovaně: je třeba brát
ohled a do strategie zapracovávat strategie nižších
územních celků v území působnosti MAS – územněplánovací dokumentace obcí, strategické dokumenty obcí
(např. Programy obnovy venkova), strategické dokumenty
dobrovolných svazků obcí, plány péče chráněných území
(zejména velkoplošných), strategické dokumenty rozvoje
firem, komunitní plány sociálních služeb apod. Ohled je
třeba také brát na strategické dokumenty vyšších územněsprávních celků, včetně ohledu na strategický rámec EU v
části Programových rámců.
5)
Vznikající strategie mají definovaný předpokládaný
způsob financování jejich realizace.
6)
Strategie jsou vytvářeny na základě reálných potřeb (CO?)
zjištěných na základě doložitelného průzkumu regionu,
přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech (PROČ?).
Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným
naplněním, reálným přínosem a dopady strategií.
7)
Strategie zahrnují konkrétní a adresná opatření včetně
návrhů typů projektů v nich obsažených, jasně určují
odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definují
implementační strukturu a procesy, stanovují metriky (a
indikátory) pro měření úspěšnosti a postupu jejich
implementace. V ISÚ je třeba definovat cílové skupiny a ne
příjemce dotací, tzn., pro koho budou jednotlivé cíle
strategie výhodné, komu pomůže jejich naplnění. Je třeba
vzít v úvahu i vzájemné vztahy a vazby v území, případná
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pokračování z předchozí strany

3)

rizika realizace (pokud by to pro některé cílové skupiny
připadalo v úvahu).
Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je
průběžně evaluována (je třeba stanovit reálné
monitorovací indikátory a průběžné a cílové stavy, které
lze prokazatelně sledovat), pro úpravu indikátorů
v průběhu realizace strategie jsou navrženy korektivní
mechanismy. Je třeba stanovit odpovědnost za jednotlivá
opatření strategie.

připravujeme:
TV KRUŠNOHOŘÍ

Postup přípravy Místní rozvojové strategie MAS Sdružení
Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020
1. etapa - duben 2012
Dotazníkové šetření mezi občany. Dotazník byl rozdán
plošně na území MAS. Celkem bylo rozdáno 2 500 výtisků
a dotazník bylo možné vyplnit i na internetu on- line. Výsledky
dotazníku byly zpracovány v květnu 2012.
2. etapa - květen až červen 2012
Sběr dat z území působnosti MAS SZK. Byly vypracovány tzv.
karty obcí - zjišťovali jsme ve všech obcích působnosti
občanskou vybavenost, stav kulturního dědictví, fungující
spolky apod. - to co se nedá zjistit ze statistik a co potřebujeme
o našich obcích vědět. Na kartách jsou zachyceny aktuální
fotografie objektů
3. etapa - červenec až srpen 2012
Dotazníkové šetření k vlastní MAS SZK. On - line dotazník na
stránkách MAS SZK. Výsledky byly zpracovány.
4.etapa - říjen až listopad 2012
Výzva k vyplnění projektové karty. Výzva vyvěšena na
stránkách MAS SZK 24.10., sběr dat do 15.11.2012.
5. etapa - listopad 2012
Dotazníky zaměřené na cílové skupiny - živnostníci
a nezemědělští podnikatelé, zemědělci, zástupci neziskovek,
zástupci obcí (starostové a zastupitelé) vyjádří své potřeby.
6. etapa - listopad 2012
1. kolo komunitního plánování. Proběhne během listopadu
2012. Na základě potřeb, zjištěných ve 4., 5. a 6. etapě, budou
stanoveny PRIORITY MRS MAS SZK 2014-2020. K tomu
proběhne v listopadu několik "kulatých stolů" za účasti
facilitátora. Bude nastaveno pořadí priorit a jejich "váha" pro
další rozvoj území MAS SZK.
Tematy kulatých stolů budou:
a) Infrastruktura
b) Obč. vybavení a služby
c) Sociální služby
d) Životní prostředí
e) Kulturní dědictví venkova
f) Podpora podnikání
g) Zemědělství
Projednávání bude veřejné a uskuteční se:
20.11. a) Infrastruktura
b) Obč. vybavení a služby
c) Kulturní dědictví venkova
21.11. e) Životní prostředí
f) Zemědělství
g) Malé a střední podnikání
22.11. h) Nezisková sféra, sociální služby

Úloha TV KRUŠNOHOŘÍ spočívá v poskytování informačního a
mediačního servisu všem obcím na území působnosti MAS
SZK, přičemž servis je poskytován cíleně a lokalizovaně.

:Každá vysílací stanice (obec) je lokalizována a je unikátní.
:Každá stanice může vysílat na 4 kanálech.
: Obsah kanálu OBEC si dodává obec a to sama nebo jej

:

:

:

pro ni zpracuje MAS SZK. Pokud obec nechce spolupracovat a informace z dění v obci nechce vysílat, kanál
nebude spuštěn a obec neplatí žádný poplatek.
Obsah kanálu INFO dodává MAS SZK a to bez ohledu na
to, zda obec má nebo nemá zájem spolupracovat.
Tento kanál bude spuštěn na všech stanicích. Zde bude
MAS SZK informovat občany všech obcí území své
působnosti o svých aktivitách, o připravovaných akcích
apod.
Obsah kanálu OBČAN je určen k propagaci spolků, je
zpoplatněný. Obsah je dodáván podle dohody buď
obcí, městem nebo spolkem, školou nebo jen na
základě objednávky zpracuje přímo MAS SZK za
úhradu.
Obsah kanálu OKO je určen pro webové kamery.

aktivní propagace

TV KRUŠNOHOŘÍ
kvalitní komunikace

7.etapa
Statistická zjišťování, proběhnou na základě předepsané
osnovy pro tvorbu SMR, termín podle termínu zveřejnění
předepsané osnovy.

www.maskaskz.cz
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Dovybavení obecního dětského hřiště šplhací pyramidou
a hřiště u školky domečkem
Droužkovice - V 7. výzvě MAS SZK podala obec Droužkovice žádost o
dotaci na projekt, kterým doplní chybějící herní prvky na dvě obecní
dětská hřiště . Obě hřiště obec zmodernizovala z jiných finančních
zdrojů a návštěvníci, kteří hřiště využívají, přišli s návrhem, zda by bylo
možné doplnit další herní prvky a to šplhací pyramidu a domeček se
skluzavkou. Obě hřiště se těší značné návštěvnosti, tudíž obec vyšla
vstříc požadavkům a podala žádost o dotaci na MASku. Cena šplhací
pyramidy byla vyčíslena na 160 000,- a cena domku na částku 67 000,Kč. Obec využila nabídky
MAS SZK na zadání výběrového řízení na dodavatele
prostřednictvím elektronické aukce, díky níž skutečná
cena pyramidy je 112 919,- Kč a domečku se skluzavkou 53 000,- Kč. Obec tedy herní
prvky pořídila o 61 081,- Kč levněji. V první polovině října provedla firma I. Vodárenská
spol. Chomutov přípravu a zhotovení dopadové plochy na oba herní prvky a poté firma
Antoš namontovala pyramidu a fa Herold domeček se skluzavkou. Oba nové prvky hned
využily místní děti a těší se velkému zájmu.
Projekt „Dovybavení obecního dětského hřiště šplhací pyramidou a hřiště u školky
domečkem” č.12/015/41200/130/000430. Celkové výdaje projektu jsou 175 919 Kč, z toho dotace, o kterou obec žádá SZIF
prostřednictvím MAS SZK z Programu rozvoje venkova, je 158 327,10 Kč.

MAS pomohla mladým hasičům ze Strupčic pořídit vybavení pro hasičský sport
Jedná se o zájmovou činnost našich
ratolestí, kde se nám daří udržovat
v určitém standardu běh tohoto "kroužku".Odměnou pro nás je, že zájem o tuto
činnost rok od roku stoupá. Během čtyř
let počet našich mladých členů ve
sdružení stoupl na dvojnásobek.
V současné době naše sdružení má na
40 těch nejmenších členů a to od přípravky přes mladší a starší žáky, až po
dorostence. I toto se dá pokládat za
výsledek naší práce.
Dle stanov, podle kterých se samozřejmě musíme řídit, je každoročně pravidlem s dětmi uskutečnit alespoň dva
výlety. Každý rok je samozřejmostí v září
zahájení her PLAMEN a během sezony
více jak desítka soutěží. Naše družstva
se těchto soutěží zúčastňují pravidelně
a mnoho z nich i hostí. Velkým soupeřem,
kde se naše děti přetahují o přední příčky,
jsou družstva z Bílenců. Dalo by se říci, že
nováčkem, který naskočil do soutěže
rovnýma nohama a dokázal, že bude
zdatným konkurentem, je například
družstvo z Jirkova nebo Klášterce nad
Ohří. Ale i další družstva, jako jsou třeba
Blatno, Březno u Chomutova, Spořice
a Kalek ukazují, že nedarují nic zadarmo.
Toto vše obnáší značné množství
volného času lidí, kteří se tomuto sportu
věnují. A nejen to. Samozřejmě veškerý
provoz obnáší náklady jak časové, tak

tel.: 724 960 964

finanční. Času věnujeme každý kolik je
třeba, ale jako v každém podobném
odvětví se nám nedostává finančních
prostředků pro zajištění náčiní nutných
k provozu této soutěže. Proto jsme se
obrátili se žádostí o pomoc znovu k paní
Dufkové, která vede MAS Sdružení
Západní Krušnohoří. Po prvních pár
návštěvách v Droužkovicích jsme dostali
rady, jak „si o dotaci říci” a co k tomu je
třeba, ale zároveň ujištění, že toto není
otázkou jednoho formuláře a budeme se
tomuto projektu muset řádně věnovat.
K žádosti o dotaci byl vypracován
projekt, soupis věcného materiálu, na
který bude použito finančních prostředků, byla podána žádost o dotaci a už to
jelo. S velkou pomocí MAS jsme dali
veškeré dokumenty dohromady. Dnes
můžu říci, že se jednalo o vybavení za
zhruba 600.000 Kč.
Jedná se především o překážky ke
štafetě, soutěži CTIFT, požárnímu útoku,
orientačním běhům apod. Nejdražším
zařízením je z tohoto četného seznamu
nová PPS (přenosná požární stříkačka)
s manipulačním vozíkem, regulátor tlaku
z PPS, ošacení dětí PSII (pracovním
stejnokrojem), soutěžní sady požárních
hadic, proudnice a překážky. A mnoho
dalšího.
Pravidelně končím články poděkováním. I dnes tomu není jinak a velký dík

patří vedoucím mládeže ve Strupčicích
především p. Viktorii Pavlišové. Dalším
vedoucím je Petr König. Samozřejmě
tolik dětí není možno vést ve třech lidech,
takže všem velký dík, kteří nám sekundují
při naší práci. Velké poděkování patří
člověku, který nám toto vše umožnuje.
Tím je starosta Strupčic p.Luděk Pěnkava.
A v neposlední řadě celému týmu
z Droužkovic, který nám byl velkým
pomocníkem a to je MAS SZK v čele
s p.Dufkovou.

Projekt č. 12/015/41200/130/000326
„Pořízení vybavení SDH Strupčice pro
zabezpečení činnosti a výcviku členů”
je již ukončen. Celkové náklady projektu
jsou 611 600,- Kč, z toho dotace, získaná
prostřednictvím MAS SZK z Programu
rozvoje venkova, by měla být 532 636 Kč.
Karel Kulhánek
velitel SDH Strupčice
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Na jirkovském zámku vzniká aplikace
pro turisty z jedenácti zemí Evropy

Na zámku Červený hrádek proběhla
od pondělí do středy třídenní zasedání
v rámci projektu e-CREATE. Čtyřicet
zástupců z 11 států se sem sjelo kvůli
elektronizaci a využití IT technologií
v cestovním ruchu. „Jednoduše řečeno
jde o to, aby si turista mohl ve kterékoliv
z 11 zemí Evropy pohodlně naplánovat
cestu či dovolenou, najít hotel, zjistit,
jestli je v něm přístupné wi-fi připojení
a další detaily,“ komentuje to Radek
Štejnar, starosta Jirkova, který byl na
setkání přizván jako zástupce Jirkova.
Účastníky projektu jsou kromě České
republiky země Evropské unie, jako je
Polsko, Francie, Itálie, Portugalsko, a také
Norsko, nečlen EU.
V současné době odborníci mapují
body zájmu, řeší sítě a legislativní
možnosti, které jsou v každé zemi různé.
V Jirkově na zámku probíhají workshopy,
diskuse, průzkumy. Cílem projektu,
financovaného
INTERREG IVC, je
připravit legislativní a technické prostředí
pro vytvoření jedné aplikace, která bude
fungovat v zapojených státech.
„Výstupem budou podklady pro vlády, úřady a instituce, které umožní využívání této společné aplikace“, doplňuje Jaroslava
Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Ústeckého kraje.
Štrůdl od p. Gordonové z Údlic - ochutnávali jsme na trzích v Údlicích
Z uvedených surovin zpracujeme těsto a rozdělíme na
250 g Hera
6 jablek
špetka soli
rozinky – 3 lžíce
3 díly. Těsto rozválíme, navrstvíme nastrouhaná jablka,
250 g tvarohu
ořechy - 3 lžíce
rozinky, ořechy. Posypeme cukrem a skořicí. Záviny
250 g hladké mouky
skořice - 3 lžíce
zabalíme, konce přitiskneme. Potřeme vejcem a pečeme
cukr na posypání – 3
vejce na potření
asi 20 minut – nejprve při 200°C, po 5 minutách zmírníme
lžíce
na 180°C a dopečeme dozlatova.

BYLI JSME SPOLU NA PRVNÍM VÝLETĚ
PARNÍKEM Z DĚČÍNA A NA SOUTĚSKY V HŘENSKU

Blatno - Než se na konci prázdnin
utápět ve smutku, že všechno končí, nebo
se ze samého těšení na školní lavice
nemoct na nic pořádného soustředit, je
lepší vyrazit na výlet. My jsme to udělali
a nebylo nás vůbec málo. Je třeba přiznat,
že hlavním důvodem, proč nás jely hned
dva autobusy, byla radost a vděčnost
z velkého zájmu o takový výlet, a tak
nešlo nikoho odmítnout. Nebylo úplně
snadné organizaci dne a logistiku pro 83
lidí zvládnout tak, aby byli všichni
spokojení, abychom nikoho nikde
nezapomněli, a tak byla spokojenost
účastníků výletu po návratu domů, spolu
s úlevou, že jsme všichni až na vymknutý
kotníček a jeden vyčerpaný organismus
velkou odměnou!
Iveta Rabasová Houfová
A my (MAS ) k tomu podotýkáme, že
jsme byli k účasti na zájezdu přizváni
a tak jsme se připojili. Po dohodě
s pořadatelkou zájezdu paní Ivetou
Rabasovou Houfovou jsme některá místa
ve zmíněných dvou autobusech obsadili
dalšími zájemci z MASky. Díky za to.
.
Hana Dufková

odpočívárna - plocha k ležení
www.maskaskz.cz

Živý venkov
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VELKÉ SETKÁNÍ U SOUSEDŮ

ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ
Z BLATNA

Pro řadu dětí z Blatna a Strupčic začal
školní rok netradičně. Díky dlouholeté
spolupráci mezi obcemi Blatno,
Weinbach (Německo) a Debrzno (Polsko)
vycestoval začátkem září na 5-ti denní
výlet autobus plný dětí a dospělých, kteří
přijali pozvání na oslavy výročí 20 let
spolupráce mezi obyvateli Weinbachu
a Debrzna. Bylo se na co těšit. Pro všechny
účastníky oslav byl připraven bohatý
program, a tak mohly například české
i polské děti společně podniknout
hloubkovou prohlídku jednoho
z největších letišť v Evropě, mezinárodního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
Nechyběla návštěva outdoorového
zábavního parku, muzea hraček,
zemského parlamentu ve Wiesbadenu
(Hessensko), nebo velkého sboru
dobrovolných hasičů v Limburgu. Kromě
výletů došlo i na hry a soutěže, konal se
dokonce i rytířský turnaj, v kterém měli
dospěláci co dělat, aby se malým rytířům
ubránili. Součástí programu byly

V první polovině října byla pro Mladé
hasiče uspořádána soutěž v zánovní
sportovní hale ve Spořicích. Jednalo se
o Všestrannou halovou soutěž "O pohár
starosty obce Spořice", na kterou byly
pozvány všechny kolektivy Mladých
hasičů z okresu.
Mladí hasiči z Blatna se tohoto
utkání též zúčastnili. Byly pro nás
připraveny disciplíny převážně
z požárního umění. Na tomto klání se
družstvo Blatna umístilo na krásném
třetím, bronzovém místě. Přivezli jsme
tak další trofej v podobě poháru do naší
již rozsáhlé sbírky.

i soutěže německých, českých a polských
dětských hasičských sborů.
Na přípravě akce a v jejím průběhu
pomáhala řada dobrovolníků z řad
obyvatel obcí Weinbach a Freienfels,
finančně byla akce podpořena z programu EU, ale k ničemu takovému by
nedošlo, žádné partnerství mezi Blatnem
a Weinbachem by neexistovalo, nebýt
pana Vavřince Bezděky a jeho Studia
Vawra z Blatna, který v obci Weinbach
před mnoha lety inicioval spolu s místními
opravu hradu a začal zde organizovat
Rytířské slavnosti, které jsou v současné
době největší akcí tohoto druhu v celém
Německu. Každoročně se této velké slávy
účastní desetitisíce návštěvníků a výtěžek
z ní slouží právě na obnovu místního
hradu. Jemu a jeho spolupracovníkům
patří velké poděkování, protože nebýt
jeho, neměly by děti z Blatna a Strupčic
tak netradiční začátek školního roku,
tolik nových kamarádů v Německu
a Polsku a tolik nevšedních zážitků.

Text a foto Jiří Kolář
Mladí hasiči Blatno

léto, jak má být
foto Jiří Drechsler

tel.: 724 960 964
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Venkovské farmářské trhy

V září v Droužkovicích.....................
Je třeba velkého povídání? Asi není, fotky jsou vypovídající

Do Droužkovic přišlo asi 900 lidí, do
Údlic pak už 1 100. Po oba dva farmářské
dny se vydařilo nádherné počasí.
V Droužkovicích proběhla soutěž ve
vaření hovězího guláše, v Údlicích
údlického kotlíku.
V Droužkovicích veřejnost posuzovala
kvalitu koláčů, které napekly ti (nebo ty),
kteří se jimi chtěli pochlubit. Sešlo se
6 koláčů. V Údlicích veřejnost hodnotila
štrúdly. Bylo co ochutnávat a hodnotit.
Sešlo se jich 24. Fotografie vypovídají
o tom, že o ochutnávání byl skutečně
zájem.
Zdá se, že se nám skutečně podařilo
obnovit tradici. O trhy je zájem jak ze
strany obcí, tak ze strany prodávajících
i kupujících. Příprava je náročná jak pro
MASku, tak pro obec, kde se trh koná.
MASka je organizátorem, ale celá akce
vyžaduje spolupráci s obcí. Bez té by to
nešlo. A to, že to společně funguje, se
odráží na zájmu prodávajících i kupujících.
Trhy jsou součástí příprav na zavedení
regionální značky, jsou součástí projektu
národní spolupráce mezi třemi MAS z ČR MAS SZK, MAS Český les a MAS Šluknovsko „Původ a značka: náš region”. Již
máme podchyceny výrobce různých
regionálních produktů. S většinou z nich
jsme začali spolupracovat právě díky
trhům.
Venkovské farmářské trhy mají dnes
již své místo v regionu.

www.maskaskz.cz
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..............................v říjnu v Údlicích

Soutěžilo se ve vaření údlického kotlíku. Nesoutěžně, pro posilnění přítomných, jsme
přímo na trhu vařili pravou nefalšovanou krušnohorskou bramboračku, plnou
čerstvých hub a všeho, co do ní patří. Skutečně výborné polévky bylo 60litrů, nezbylo
nic.

tel.: 724 960 964
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a ...............3. listopadu ve Spořicích
Původ a značka: náš region
Po skončení trhů se bude konat
úvodní seminář pro přípravu regionálního značení.
Přítomna bude předsedkyně
Asociace regionálních značek, která
nám všem dohromady poskytne
prvotní informace k této problematice.
Osloveni k účasti na semináři byli
kromě dalších všichni prodejci, se
kterými na trzích spolupracujeme
a regionální značka by pro ně přicházela v úvahu.
Je na nás, zda se rozhodneme stát se
součástí Asociace regionálních značek
v ČR nebo zůstat nezávislí a svoji
značku, pravidla pro certifikaci
i publicitu si vytvořit a zajišťovat sami.
Oba způsoby mají své výhody i nevýhody.
Je třeba vymezit území, které bude
mít naše regionální značka propagovat. Dál si musíme říci, jakým výrobkům
a produktům budeme značku udělovat, co musejí splňovat. Budeme se
muset shodnout na grafice naší
regionální značky. To všechno a ještě
něco navíc budeme muset v rámci
příprav procesu certifikace vyřešit.
První certifikace by měla proběhnout na jaře příštího roku, v dubnu
plánujeme konferenci na téma
regionální značení, kde si naše
zkušenosti navzájem předáme.

Co je to regionální značka?
Hlavním cílem regionálního značení
je zviditelnit jednotlivé regiony (jak
tradiční, známé např. svou zachovalou
přírodou, zdravým prostředím, lidovými
tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté)
a upozornit na zajímavé produkty, které
zde vznikají.
Do systému regionálních značek se od
roku 2004 zapojilo již 18 regionů –

Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský
kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko,
Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a
Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko,
Kraj blanických rytířů, Železné hory a
Moravská brána.
V každém z nich vznikla regionální
značka pro výrobky, která zaručuje vedle

jejich kvality a šetrnosti k přírodě
především jejich původ a vazbu na určité
výjimečné území. V návaznosti na
značení výrobků se v některých regionech
(zatím Šumava, Jeseníky a Prácheňsko)
značení používá i k podpoře vybraných
ubytovacích a stravovacích zařízení.
(zdroj:http://www.regionalni-znacky.cz/)

www.maskaskz.cz
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Dýňové odpoledne v Blatně - i s receptem na výborný dýňový koláč
Poslední říjnovou neděli jsme se sešli
v Horalce v Blatně, abychom si společně
vydlabali dýně. Dorazili jsme v hojném
počtu, s dýněmi všech velikostí a tak jsme
dlabali a dlabali.... Kromě štrůdlu
jsme po vyčerpávající práci ochutnali
"nadpozemský" dýňový koláč od Petry
Brumeisenové. Ten se tak nejen jmenuje,
ale i tak chutná! A tak zde je recept, jako
inspirace:
Nadpozemský dýňový koláč
ź 300 g hladké mouky + navíc na vál
ź špetka soli
ź 180 g másla, nasekaného
ź smetana ke šlehání k podávání
ź na náplň:
ź 450 g dužiny dýně
ź 400 g kondenzovaného mléka
ź 2 vejce
ź 160 g třtinového cukru
ź 1 1/2 lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky
mletého zázvoru
ź 1/4 lžičky strouhaného muškátového
oříšku
ź na ořechovou krustu:
ź 60 g másla
ź 120 g vlašských ořechů, nasekaných
ź 150 g třtinového cukru
1. Dýni oloupejte, zbavte semen
a nakrájejte na kostky o velikosti 1x1 cm,

vložte do hrnce se silným dnem, podlijte
trochou vody, přiveďte k varu a pod
pokličkou duste až doměkka (trvá 25-30
minut). Slijte všechnu vodu a dýni
rozmělněte šťouchadlem.

2. Troubu předehřejte na 200 st.C.,
horkovzdušnou na 180 st.C. Z mouky,
soli, másla a 3-4 lžic vody vypracujte těsto,
vytvořte z něj kouli a dejte na 30 minut
chladit. Na pomoučené pracovní ploše
vyválejte z těsta kruhový plát, o 4cm větší,
než je forma na koláč (měla by mít
průměr 20-23 cm). Vyložte ji těstem
a okrájejte tak, aby zůstal cca 1cm vysoký
okraj. Na dno dejte pečící papír, vysypte
suchými fazolemi a dejte na 10 minut
předpéct, poté fazole i papír vyndejte
a dopečte 5 minut dozlatova.

3. Dýni rozmíchejte s ostatními
surovinami na náplň. Tu pak nalijte na
těsto, pečte asi 40 minut a pak vyjměte
z trouby. V kastrůlku rozpusťte máslo,
přidejte ořechy a cukr. Zahřívejte, jen
dokud se máslo nevsákne. Předehřejte
gril v troubě. Hmotu naneste na vychladlý
koláč a chvilku (asi 3 minuty) vše grilujte,
aby povrch zezlátl a cukr se rozpustil.
Podávejte s ušlehanou smetanou.

Štrúdl p. Kořínkové z Údlic

Kde všude již regionální
značku zavedli

Těsto:
10 dkg hladké mouky
2 vejce
1 lžíce sádla
1 lžíce octa
vlažná voda
Náplň:
jablka – 2 ks
skořicový cukr – 1 balíček
cukr – 1 lžíce
na másle osmahnutá strouhanka –
1lžíce
rozinky – 1 lžíce
ořechy - 1 lžíce
Z uvedených surovin udělám těsto, které
vyválím na tenkou placku, pokladu
nastrouhaná jablka, posypu cukrem,
skořicovým cukrem, rozinkami a ořechy
a nakonec posypu osmahnutou strouhankou, zabalím, potřu rozšlehaným
vajíčkem a peču asi 20 minut ve středně
vyhřáté troubě.
Výborný. Dobrou chuť.
pí Kořínková - Údlice

zdroj Asociace regionálních značek, o.s.

tel.: 724 960 964

Štrúdl byl součástí veřejné ochutnávky
na trzích v Údlicích
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Občanské sdružení ProHandicap
Občanské sdružení ProHandicap bylo
založeno za účelem pomoci handicapovaným dětem a jejich rodičům z Jirkova,
Chomutova a přilehlých obcí. Založily jej
dvě jirkovské maminky dětí se specifickými poruchami v roce 2001. Od roku 2006
sdružení vede Mgr. Eva Šulcová. Cílem
sdružení je pomoci rodičům handicapovaných dětí, zajistit jejich převoz do škol,
dle potřeby zajistit asistenta, kontakt
s úřady a veřejnými institucemi a také
možnost zúčastnit se společenských
a kulturních akcí. Kromě pravidelného
rozvozu do škol pořádá různé výlety
a společenské akce. Činnost sdružení je
pestrá a zajímavá.
Zájem rodičů o služby sdružení je větší
než jeho možnosti. Děti jezdí nejvíce do
13. ZŠ, 14. ZŠ Chomutov, do stacionáře
a letos už i do Jirkovského učiliště a 4. ZŠ.
Děti, které pravidelně využívají pomoc
sdružení, mají v 90% vrozené vývojové
vady a kombinovaná postižení. Jezdí
i děti zrakovým postižením. Celkem
6 dětí, které pravidelně sdružení převáží
je na vozíku, 5 z nich jsou kvadruplegici.
K převozu se využívá darovaný automobil
značky Hyundai Hiace H1. Tento

finanční prostředky, kterými by mohlo
zajistit dostatečné prostředky. V rámci
tyto náklady hradit. I rodiče těchto dětí
akce „Jirkov jede o stošest“ se podařilo
disponují velmi omezenými finančními
vyhlásit veřejnou sbírku. Odstartovala
prostředky, převážně z důvodu, že se
1. června 2012 a otevřená bude do
musí plně věnovat svým postiženým
31. května 2013. Dárci mohou přispívat
dětem. Péče o tyto děti, které jsou
pouze bezhotovostně a to na konto
odkázané na pomoc druhé osoby ve
zřízené speciálně pro účely sbírky
všech denních úkonech je náročná nejen
u Komerční banky. Číslo konta je: 58 00
časově, fyzicky a psychicky, ale také
277/0100. Dokladem o věrohodnosti
finančně. Školní docházka těchto dětí je
sbírky je osvědčení pro konání veřejné
možná jen za předpokladu pomoci
sbírky, které vydal Krajský úřad
asistentů, kteří se jim věnují v průběhu
Ústeckého kraje, odbor správních
vyučování. A právě školní docházka je pro
činností a krajský úřad živnostenský dne
ně tolik důležitá. Nejde jen o možné
vzdělání, ale také o možnost být
v kolektivu, trávit čas podnětně a mimo
Pískovcový kříž Květnov
domov, mezi svými vrstevníky.
Při přípravě výroční zprávy 2011 došlo
sdružení jednoznačně k závěru, že je
potřeba zajistit finanční prostředky na
nákup nového auta, které by bylo
bezbariérově upraveno, vyhovovalo
potřebám dětí, bylo větší a mohlo tedy
pojmout potřebné množství dětí a vozíků
a v neposlední řadě mělo výrazně nižší
náklady na provoz. První vlaštovkou byl
výtěžek z jirkovského adventního
11. dubna 2012. Výtěžek poslouží na
prodeje 2011, vybralo se 70 800,- Kč,
nákup
nového
automobilu a jeho
Projekt
č. 11/012/41200/130/000139
vybavení pro potřeby handicapovaných
dětí. Vrcholem této kampaně by měl být
opět benefiční jirkovské adventní trhy.
„Není důležitá výše vašeho daru, ale
projev solidarity. Pomozte nám získat
dostatečnou částku a pořídit nové auto,“
apeluje jeho předsedkyně Eva Šulcová.
„Vážíme si pomoci všech, kteří přispějí
byť i částkou v řádu desetikorun.“
Po vyhlášení sbírky na jirkovské pouti,
která se konala 15. září 2012, začala vlna
charitativních akcí. První byl benefiční
zápas v kopané mezi zástupci města
a místními sportovci. Startovné ve výši
1826 Kč bylo převedeno na konto
kampaně "Jirkov jede o 106". Na výzvu
o vyhlášení sbírky zareagovalo také
sdružení MAS – Sdružení západní
Krušnohoří, které přispělo jednou
z prvních větších částek. Zaujalo je, že
stačí, aby každý jirkovák dal 15,- Kč
a protože ví, že ne každý jirkovák oněch
15,- Kč opravdu daruje, rozhodlo se

automobil je v provozu od roku 2002,
v majetku o. s. Prohandicap od roku 2006.
Je již v havarijním stavu a pro účely k nimž
jej potřebuje sdružení využívat je značně
nevyhovující. Údržba automobilu je
finančně velmi náročná, nad možnosti
sdružení. Náklady na vlastní převoz jsou
vzhledem k provozním nákladům vysoké
(za cestu do školy a zpět a využití
asistenta denně vychází částka na jedno
dítě 93,- Kč). Sdružení nemá téměř žádné

přispěli také: žáci 1. ZŠ v ulici Budovatelů,
Svaz žen a firmy: BOHEMIA ARCH
spol s.r.o, HL REALITY PLUS s.r.o.,
L. A. INTERIÉR s.r.o., REMIS-NBC
spol. s.r.o., Silnice Groupe a. s., World
Invest v. o. s. a Asistenční centrum Most.
Koncem října bylo na spořícím kontě
201 686,- Kč. Což je přibližně třetina
z potřebných finančních prostředků na
nákup adekvátního auta.
Sdružení hledalo i jiné cesty, jak

kontrola SZIF před proplacením projektu

www.maskaskz.cz

Neziskovky
darovat za 200 jirkováků… A hlavně,
stalo se iniciátorem další vlny solidarity
a dobrých skutků.
Připojila se také obec Spořice. Tuto
sobotu třetího listopadu zde proběhnou
vesnické farmářské trhy, obecní úřad se
rozhodl přispět na charitativní akci
„Jirkov jede o 106“ částkou 10 Kč za
každého návštěvníka, který na trhy
dorazí. Taktéž tuto sobotu budou
probíhat oživlé historické sklepy města
Jirkova – které pořádá KVIZ Jirkov, p.o.,
i výtěžek ze vstupného této akce půjde
na konto veřejné sbírky.
Další charitativní akcí bude koncert
jirkovského sboru Ventilky, dne 22.
listopadu od 18 hodin. Ke kampani
„Jirkov jede o 106 se přidala také ZUŠ
Jirkov svým koncertem, který je
plánován na 18. 12. 2012.
K poslednímu říjnu 2012 bylo na
veřejné sbírce uloženo 19 760,- Kč. Všem
– větším i menším dárcům moc
děkujeme. Vážíme si Vaší solidarity.
Velké díky všem
o.s. ProHandicap

11. Svatováclavská pouť ve Výsluní
Dne 28.září město Výsluní spolu
s nadačním fondem Kostel Svatého
Václava pořádalo Svatováclavskou pouť.
Hlavním partnerem akce byla EVROPA
realitní kancelář Chomutov , Severočeské
doly a.s a společnost Vaigl a syn.
Letošní 11. ročník se opět skvěle
vydařil. Nejen, že nám přálo počasí, ale
i návštěvnost lidí byla velká. Jako každým
rokem nadace Kostel Sv. Václava,
prodávala domácí pečivo, které bylo
upečeno od místních žen. Za město
Výsluní bych chtěla všem dámám
poděkovat, neboť je to důkaz že stále je
zájem pomoci kostelu a městu Výsluní.
Možná se může zdát upečení domácího
pečiva jako zbytečnost, ale věřte, že je
tomu právě naopak. Letos se prodalo
všechno napečené pečivo za 4.500Kč.
V kostele probíhala krásná výstava
obrazů pana Suchopárka a zároveň
úžasná výstava fotografií pana Kadlece
z Vejprt. Krom stánku s medovinou,
sladkým perníkem, občerstvení, cukrovou vatou ….. byla i možnost povozit děti
na ponících a na těžké technice pana
Berana z Černovic, která se již stala
tradicí. SDH - Hora svatého Šebestiána,
dovolil dětem prohlídku hasičských aut.
Letos byla i nová atrakce a to aqazorbing
a autodrom (který byl využitý hlavně
tatínky J). Celou pouť provázela hudební
vystoupení – Skupina Úlet, skupina

tel.: 724 960 964

4. cenová, folklorní soubor Skejušan,
břišní tanečnice, Jindra Kejak, Ivan Hlas,
Petra Černocká a Jiří Pracný.
Velice bych chtěla poděkovat všem,
kteří pomáhali s organizací a přípravou.
Sabina Čadková
starostka města Výsluní
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HORSKÝ KOSTELÍK ZACHRAŇUJÍ
DOBROVOLNÍCI
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
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

Kostelík Svatého
Petra a Pavla ve
Volyni v Krušných
horách, stojí dodnes
jen díky šťastné
náhodě. Památka
ze 14. století už
měla dokonce svůj
demoliční výměr.
Ke kostelu ale bagry
nikdy nedojely.
Před pár lety se ho ujali dobrovolníci a snaží se kostelík
zachránit.
Snaha dobrovolníků má své opodstatnění. Jedná se
totiž o jednu z nejstarších staveb v Krušných horách, která
zde stála už před nástupem Karla IV. na český trůn.
Za účelem záchrany volyňské památky se spojila dvě
občanská sdružení – Sdružení přátel kostela sv. Petra
a Pavla ve Volyni a Drobné památky severních Čech, které
má nyní kostel v dlouhodobém pronájmu. Sdružení přátel
kostela sv. Petra a Pavla vzniklo v roce 2007, ale cesta k jeho
opravě nebyla jednoduchá. Kostel totiž v podstatě vůbec
neexistoval. „ Skoro celá vesnice Volyně byla v 60. a 70.
letech zlikvidována. Bagry srovnaly většinu domů se zemí
a kostel měl postihnout stejný osud. Byl vymazán z katastru
nemovitostí a našel se dokonce jeho demoliční výměr
z roku 1983. Šťastnou shodou okolností ale zůstal stát“
popisuje pohnutou historii kostelíku zakladatelka sdružení
Michaela Balášová. Protože ale stavba úředně neexistovala, nebylo možné kostel opravovat ani žádat o nějaké
dotace, a tak to bylo třeba nejprve vyřídit administrativu.
Členové sdružení se snaží dát o malém horském kostele
vědět veřejnosti. Pravidelně se tu proto pořádají dny
otevřených dveří. Jedním z úspěšných projektů sdružení
byla výstava Krušné hory – krajina česko – německá, která
se poprvé představila ve Františkánském klášteře v Kadani
a která mapuje život v kadaňské části Krušnohoří. Dnes jsou
výstavní panely instalovány přímo v kostele ve Volyni.
Dotace se daří získávat. Řada oprav byla financována ze
státních dotací, církví a sponzory. Finanční příspěvky
získává sdružení také z benefičního prodeje a od jednotlivců. Do záchrany se může zapojit každý, ať už koupí
benefičních pohlednic a dalších suvenýrů ve prospěch
kostela nebo vlastní prací. Ve Volyni se totiž letos v létě
začaly pořádat brigády. Kostel se již podařilo částečně
zastřešit a nově opláštěná je také věž kostela. Právě obnova
střechy je nyní pro sdružení prioritou. Důležité je také
vsazení oken a dveří, aby mohla být kostel přístupný a byl
také zajištěný proti dalšímu chátrání. Teď je možné
navštívit interiéry kostela pouze v rámci dnů otevřených
dveří. Návštěvu si ale lidé mohou domluvit i v jiném
termínu. Během loňských dnů otevřených dveří byl učiněn
potěšující nález. Podařilo se najít původní klíč od kostela,“
doplňuje Klára Kovaříková¨
TEXT: redakce pohledy AMB
FOTO: archiv sdružení přátel kostela sv. Petra a Pavla
ve Volyni

www.maskaskz.cz

Zemědělství a zemědělci
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Pivní štrúdl
Těsto:
25 dkg hladké mouky
1 kostka 100% tuku
2,5 dl piva
4 jablka
skořicový cukr
Smíchám a vypracuji těsto, pak
vyválím, pokladu jablky, posypu
skořicovým cukrem, zabalím a dám
péci do středně vyhřáté trouby asi na
20 minut.
Dobrou chuť!
L. Dolejšková

Dobrý závin od maminky
Těsto:
½ kg polohrubé mouky
250 g tuku ( Hera )
4 dkg droždí
8 lžic mléka
Vše smícháme dohromady a
vypracujeme těsto a hned vyválíme,
poklademe nastrouhanými jablky,
posypeme cukrem a skořicí a pečeme
ve středně vyhřáté troubě asi 20
minut.
L. Dolejšková

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 Hana Dufková 2007
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Mikroregion
Vyřešíte správně dnešní kvízovou otázku?

Kvíz

O jakou obec se tentokrát jedná?
I dnes Vám napovíme:
Je to součást Jirkova, sídlo fotbalového
klubu I.SK Jirkov. Po obci je pojmenováno
jedno chomutovské sídliště.
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:
Kvíz připravujeme ve spolupráci s panem Petrem Točínem, e- mail: petr@peto.cz.

Objekt na dobové fotografii je osada
Jindřišská.

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

