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Kancelář

Předvánoční setkání - letos ve Vrskmani

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
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

foto Jiří Drechsler

www.maskaskz.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Dá se říci, že předvánoční setkání
členů a příznivců MASky patří již k našim
tradičním a příjemným akcím.
Pro letošní rok jsme využili pozvání
obce Vrskmaně a malé posezení jsme
uskutečnili v místním kulturním domě.
Byli jsme vskutku překvapeni, jaký hezký
„kulturáček” ve vsi mají. Jak nám
prozradil pan starosta Václav Hora, obec
jej získala do majetku od bývalého
Okresního podniku bytového hospodářství a poté získala finanční prostředky
na jeho rekonstrukci a to částečně
od soukromých společností a částečně
od Ústeckého kraje. Jak nám pan starosta
prozradil, pořádají se zde kromě
obecních akcí, plesů i např. svatební
hostiny apod.
Předvánoční atmosféru přijely, stejně
jako vloni, naladit děti z mateřské
i základní školy v Údlicích. Za doprovodu
svých paní učitelek zazpívaly koledy
a písně s vánoční tematikou. Bylo to milé.
Neprojednávali jsme žádné důležité
„oficiálnosti”. Před obědem jsme shrnuli
uplynulý rok, nastínili si úkoly dalšího
období a to jak nejbližšího, tedy roku
2013, tak i výhledu pro roky 2014 - 2020.
Mezidobí, po ukončení realizace SPL
v roce 2013 a do počátku realizace
dalšího období, pravděpodobně v roce
2015, nebude situace jednoduchá, ale
věříme, že se nám ji podaří zvládnout.
Následoval oběd, také již pro MAS
tradiční. Samozřejmě že ne jen pro MAS
patří k vánocům řízek a bramborový
salát. Pro nás, MAS, je tradice v tom, že
suroviny k tomuto svátečnímu obědu
skládáme dohromady, pokud to lze,
z vlastních zdrojů. Symbolizuje to
spolupráci a partnerství mezi aktéry,
členy a příznivci MASky. Maso na řízky
poskytuje již tradičně zdarma pan Jiří
Kejř, brambory na bramborový salát
Agra Droužkovice, vánočky, štrůdly
pečou členky v různých domácnostech,
jablka dodávají Sady a školky Jirkov, s.r.o.
Vánoční stromek mohlo ještě letos

tel.: 724 960 964

poskytnout Centrum aktivního odpočinku - JS Na Špičáku. Ostatní ingredience,
jako majolku, salám, zeleninu a vajíčka
do salátu jsme museli koupit, protože
bohužel u nás není žádný pěstitel
zeleniny a dokonce už ani chovatel
slepic. Po smíchání všech surovin vznikne
něco výborného, stejně jako v případě
partnerství na místní úrovni mezi
neziskovým, ziskovým a veřejným
sektorem. Letos jsme i to smíchání
provedli vlastními silami, salát i řízek byl
„domácí”. Snad chutnal. Domnívám se
a doufám, že nejen já, že u nás „to”
funguje.
Za hezké přivítání děkujeme obci, za
vystoupení žákům a učitelkám základní
školy v Údlicích i dětem mateřské školy
v Údlicích a jejich paním učitelkám,
děkujeme všem, kteří přispěli surovinou
nebo se na akci jinak podíleli.
Hana Dufková
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Venkovské farmářské
trhy v roce 2013
Přišel nám mail před koncem roku:
Přejeme krásný nový rok a příjemné
ničím nerušené vánoční svátky. Budeme
se učastnit všech vámi pořádaných
farmářských trhů.
Mimo jiné vám musíme upřímně
poděkovat za skvělou organizaci těchto
trhů, musím je vyhodnotit jako nejlepší
farmářské trhy,
kterých jsme se
doposud zúčastnili .
S pozdravem
strejda krkovička a spol.
Roman Černý.
(Ještě jednou děkujeme a počítejte
s námi na všechny akce ).

Kde a kdy?
č
č
č

č
č
č
č
č

20. dubna v Březně
18. května v Blatně
8.června na Statku Špičák
u Kadaně, spojené s oslavou Dne
dětí a Dnem MAS
15. června ve Vrskmani
14. září v Droužkovicích
12. října v Údlicích
9. listopadu ve Spořicích
7. prosince v Droužkovicích

Prodej na trzích se řídí tržním řádem.
Trhy pořádá MAS SZK vždy v těsné
spolupráci s obcí, kde se trh koná. Díky
projektu spolupráce „Původ a značka:
náš region” jsme v roce 2012 pořídili
vybavení - 2 velké party stany, vytápění
do nich, kotlíky, brutar, ,nafukovací
vstupní bránu, vozík za auto (pro
přepravu vybavení). Toto vybavení lze
po dohodě i zapůjčit. Velký dík patří
obci Droužkovice a jejím zaměstnancům, kteří se o vybavení a jeho půjčování
vzorně starají, i když to nemají lehké.
I když stále dávají instrukce, jak a co
složit a pak zase rozebrat, bohužel,
předměty se vracejí špinavé, někdy
špatně složené, někdy zase bez šroubků
či matiček či jiných součástí. Proto si
velmi ceníme toho, že se obec
Droužkovice ujala úkolu uskladnění
těchto předmětů a péče o ně.
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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
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
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 .

Vyhlášena již 9. výzva k podávání projektů
19. prosince byla vyhlášena v pořadí
již 9. výzva k podávání projektů. MAS
bude tentokrát rozdělovat víc než 8 mil.
Kč a to ve všech svých fichích. Žádosti
můžou žadatelé podávat od 21. do 23.
ledna 2013 v kanceláři MAS na adrese SNP
144, 431 44 Droužkovice.
Žadatelé mohou podávat žádosti
o dotaci na svoje projekty pro tyto fiche:
č Modernizace zemědělských
podniků
č Podpora cestovního ruchu
č infrastruktura
č občanské vybavení a služby
č vzdělávání a informace
č kulturní dědictví venkova
č podpora malého a středního
podnikání
č diverzifikace činností nezemědělské povahy
Všechny informace k výzvě žadatelé
najdou na stránkách www.maskaskz.cz.
Najdou zde i formulář žádosti o dotaci.
Upozorňujeme, že k podání žádosti je
třeba vyplnit správný formulář, který je
zveřejněn u příslušné výzvy. Formulář
žádosti o dotaci je vždy identický pro
danou výzvu a nelze použít formulář
z některé výzvy předcházející.
Vyplnění žádosti o dotaci není složité,
ale je třeba tomu věnovat patřičnou
pozornost. Je třeba uvádět přesné údaje
a projekt popsat tak, aby bylo zřejmé,
o co žadatel žádá a proč to žádá.
Žadatel v době příjmu žádosti doručí
MAS žádost v el. podobě a ta ji po
zkontrolování po formální stránce
vytiskne, žadatel ji podepíše. V době
podání musí být doloženy všechny
povinné a případně i nepovinné přílohy.
Pokud
k vrealizaci
NovájeVes
Horách projektu třeba

vyjádření stavebního úřadu (územní
rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení),
musí být zároveň doloženo pravomocné
rozhodnutí stavebního úřadu. V době
podání žádosti o dotaci musí být
rozhodnutí, jak již bylo zmíněno, v právní
moci.
Po ukončení příjmu žádosti všechny
procházejí kontrolou přijatelnosti
a kontrolou formální správnosti, včetně
kontrol příloh. Následuje tzv. kontrola
ex - ante, to je kontrola, kterou provádí
výběrová komise na místě u žadatele
a zjišťuje, zda údaje, uvedené v žádosti,
odpovídají skutečnosti. Tato kontrola
také má za úkol seznámit členy výběrové
komise s realitou ohledně projektu. Poté
ještě proběhnou veřejné prezentace
a pak výběrová komise rozhodne, které
projekty doporučí programovému
výboru schválit.
Všechny žadatele upozorňujeme, že
je s MAS třeba spolupracovat i po podání
žádosti o dotaci a včas reagovat na její
výzvy. Je třeba si uvědomit, že s dotací je
spojeno poměrně dost povinností a že se
k projektu váže tzv. doba udržitelnosti.
Při nesplnění povinnosti žadatele čekají
obvykle nějaké nepříjemné sankce.
Stejně tak i po nedodržení svých závazků
v době udržitelnosti, tzn. v době již po
ukončení a proplacení dotace. Stává se,
že pro žadatele tím, že dostanou dotaci
vyplacenou, projekt „skončí”. Nicméně
tomu tak zcela není a je třeba vědět, že
i po ukončení realizace má příjemce
dotace ještě povinnosti, vyplývající
z Dohody a Pravidel.
Doporučujeme konzultovat Vaše
projektové záměry ještě před jejich
podáním s pracovníky MAS. Konzultaci
předem dojednejte na tel. č. 724 960 964.

několik praktických rad pro ty, kteří nevědí jak na to...
Příklady projektů, na které lze žádat

Jak je to s financováním projektu?

Pokud Vás naše výzva oslovila, ale
nejste si jistí, na co vlastně se dá žádat,
doporučujeme Vám prohlédnout si naše
stránky www.maskaszk. V levém sloupci
najdete odkaz STRATEGICKÝ PLÁN
LEADER 2008 - 2013, po jeho rozkliknutí
Svaté
Kateřinyžadatelů. Zde se
pakHora
odkaz
Projekty
můžete podívat, na co v jednotlivých
výzvách již žadatelé u nás žádali
a s jakými projekty byli úspěšní.

Pro „naše” projekty platí, že si je
žadatel nejprve musí profinancovat
a řádně dokončit, poté podává žádost
o proplacení a po kontrole ze strany SZIF
je mu dotace proplacena. Až na výjimky
(obce) nelze čerpat ani zálohy, ani
uplatňovat průběžné platby.

Kdo může žádat?
V každé fichi je stanoveno, kdo je
oprávněným žadatelem. Zda jste jím
právě Vy, to zjistíte právě z fiche. Fiche
najdete pod odkazem 9. výzvy na našich
stránkách.
Kovářská

Bude ještě nějaká další možnost
žádat později v další výzvě?
Tato 9. výzva je předposlední pro
realizaci SPL 2008-2013. Pravděpodobně
bude vyhlášena ještě poslední výzva,
pravděpodobně v březnu / dubnu.
Předpokládáme, že v této výzvě ale
budou rozděleny už jen „zbytky”
nevyčerpané alokace, tedy jen minimum
finančních
prostředků.
Měděnec

www.maskaskz.cz
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Taky jsme se přidali a přispěli

Nabízíme k půjčení
ź prodejní stánky

ź party stan 6x 12m
ź party stan 5 x 8m

fotila Anežka Ješinová

ź přívěsný vozík za auto

(MARO, rozměry 2 x 1,1 m)
ź vstupní brána s vyměnitelnými

reklamními bannery

foto Anežka Ješinová

Neptáme se, kdo dal a kolik dal. Víme ale, že někteří naši členové na konto sbírky
na pořízení osobního automobilu na dopravu handicapovaných dětí v Jirkově za
vzděláním přispěli a to řádově i tisícikorunami. Samozřejmě že jde o to shromáždit
dostatečné množství finančních prostředků na koupi speciálně upraveného automobilu a tedy tisícikorunové dary jsou vítané a velmi prospěšné. Ale úplně stejně
prospěšné a vítané jsou i dary řádově podstatně nižší od lidí, kteří tisícikoruny darovat
nemohou. Velmi důležitý je celospolečenský aspekt darů řádově i v desetikorunách.
Jako MASka jsme tuto akci podpořili také prostřednictvím námi pořádaných
Venkovských farmářských trhů, kdy se obec Spořice a Droužkovice rozhodly darovat
určitý finanční obnos za každého účastníka akce.
Sbírka potrvá ještě do 31.5.2013. K 31.12.2012 je na kontě sbírky 62 642,31 Kč a na
spořícím účtě, který je taktéž vázaný na nákup auta, je 201 898,89 Kč. K tomu, aby
foto
Ješinová
mohlo
býtAnežka
auto pořízeno,
je třeba celkem cca 600 tis .Kč.

tel.: 724 960 964

ź vytápění do party stanu

(2 ks teplovzdušný agregát o
výkonu 30kW, propanbutan)

5

6

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

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.

Malé MASkové ohlédnutí
MASka vznikla v roce 2005. Letos
v květnu jsme „oslavili” již 7. narozeniny.
MASka si za tu dobu vybudovala již své
postavení v regionu a má zde své místo.
V roce 2007 jsme poprvé realizovali
LEADER ČR, od roku 2009 patříme mezi
„podpořené” MAS a realizujeme
Strategický plán LEADER.
V loňském roce jsme vyhlásily dvě
výzvy k podávání projektů, prostřednictvím kterých realizujeme Strategický plán
LEADER MAS Sdružení Západní
Krušnohoří 2008 - 2013. Dnes již známe
celkovou alokaci, kterou MAS na celé
5ti leté období z Programu rozvoje
venkova získala. Je to neuvěřitelných
69 mil. a 662 tis. Kč. Tyto peníze by,
pokud by MASka neexistovala, do kraje,
resp. našeho regionu, vůbec nepřišly.
Poměrně velkým úspěchem, ale tím
pádem i závazkem, jsou pro nás
Venkovské farmářské trhy. Uplynulý rok
byl v tomto směru velmi úspěšný.
Ve spolupráci s obcemi jsme uspořádali
celkem 7 VFT - v Březně, Blatně,
ve Vrskmani, Droužkovicích, Údlicích,
Spořicích a znovu v Droužkovicích. O tom,
že v tomto případě snad sebechvála
nesmrdí, svědčí mail, který jsme dostali
zároveň s přihláškou (prodejce) na trhy
v roce 2013: „Budeme se účastnit všech
vámi pořádaných farmářských trhů.
Mimo jiné vám musíme upřímně poděkovat za skvělou organizaci těchto trhů,
musím je vyhodnotit jako nejlepší
farmářské trhy, kterých jsme se doposud
zúčastnili. Ještě jednou děkujeme
a počítejte s námi na všechny akce.
S pozdravem Roman Černý.”
Podařilo se nám pořídit i základní
vybavení pro pořádání spolkových akcí
a to hlavně party stany. Samozřejmě jsme
je pořizovali s tím, že nebudou sloužit
pouze pro MAS a VFT, ale že budou
k dispozici i dalším spolkovým aktivitám,
akcím.
Začali jsme pracovat na Integrované
strategii rozvoje území pro období 2014 2020. Snad jsme trošku pomohli obč.
sdružení ProHandicap s jejich sbírkou. Zdá
se, že i tento náš Zpravodaj nepatří
k neznámým v regionu.
Mezi významné aktivity považujeme
navázanou spolupráci s německými
partnery, se kterými jsme podali žádost
o dotaci na projekt v rámci programu CÍL
3. I když žádost nebude úspěšná, důležité
je, že jsme se navzájem „našli”.
Byli jsme, stejně jako v roce 2011,
načerpat inspirace u jiné MAS, tentokrát
na Bruntálsku. A načerpali jsme.
Práce je za námi dost, stejně tak jako
před námi. Moc přeji nám všem, aby
i poslední rok realizace SPL byl pro MASku
úspěšný a aby se nám podařily připravit
podmínky pro vstup do období 2014+.

podpořili jsme několik sborů dobrovolných
hasičů - V Nové Vsi v Horách, ve Strupčicích,
Vejprtech a Údlicích

pomohli jsme s modernizací obecních úřadů
v Pesvicích, Nezabylicích, Hrušovanech a ve
Vrskmani

podpořili jsme zemědělce

pomohli jsme s modernizací infrastruktury..

www.maskaskz.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Na návštěvě v MAS Broumovsko+

Byli jsme na LeaderFestu v Levoči

Příprava projektu mezinárodní spolupráce s MAS Serviso, MAS Cínovesko
a německými a finskými partnery
Zúčastnili jsme se výstavy Země živitelka

Trhy u nás a ve Varnsdorfu - tam jsme byli v rámci realizace
projektu spolupráce „Původ a značka - náš region”.

tel.: 724 960 964
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MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Připravujeme se na období 2014 - 2020
infrastruktura, občanské vybavení a služby, kulturní dědictví venkova,
malé a střední podnikání, zemědělství, lesnictví, životní prostředí,
občanské společnost, sociální sféra,

S koncem roku 2013 skončí pětiletý
projekt Realizace místní rozvojové
strategie MAS SZK na období 2008 - 2013.
S koncem roku 2013 skončí celé programovací období 2007 - 2013 a s 1. lednem
2014 vstoupíme do nového programovacího období 2014 - 2020. Abychom mohli
pokračovat ve své činnosti, pro kterou
byla MASka založena a abychom mohli
navázat na stávající aktivity a využít
a zhodnotit již získané zkušenosti i po
roce 2013, musíme se na to již nyní pečlivě
připravovat. Už v průběhu uplynulého
roku jsme na tom začali intenzivně
pracovat.
V dubnu jsme se dohodli na tom, že
potřeby území zjistíme formou dotazníkového šetření. Ten jsme vytiskli v
nákladu 2 500 ks a s pomocí starostů obcí
a dalších dobrovolníků jsme je distribuovali do vybraných obcí. Následně jsme
ještě dotazník rozeslali po území MAS
SZK elektronicky. Odpovědělo nám víc
než 550 respondentů, t.j. víc než 1 %
obyvatel území působnosti MAS.
Následně jsme dotazníky vyhodnocovali.
Každý, kdo měl zájem, mohl a ještě může
poskytnout tzv. projektovou kartu - to je
jednoduchý dokument, ve kterém
popisuje své předběžné projektové
záměry, uvádí zde kdy by chtěl případně
projekt realizovat a jak bude projekt
finančně náročný. Takto vyplněné karty
projektů budou sloužit jako zásobník
projektů a při zpracování strategie se
z něj bude vycházet.
Zpracovali jsme také karty obcí, do
kterých jsme zaznamenali aktuální
objektivní údaje o každé z obcí stávajícího území působnosti MASky. Sledovali
jsme jak statistické údaje, tak občanskou
vybavenost, kulturní památky, hřiště,
školy školky, prodejny. Co bylo možné
zdokumentovat formou fotografie, je
zdokumentováno. Tato dokumentace
a karty obcí budou sloužit pro monitoring, pro vyhodnocování a porovnávání
„stavu před a po”.
V listopadu jsme se sešli na třech
schůzkách, kde se sešli zástupci všech sfér.
Přijít mohl každý, kdo měl zájem „do
toho mluvit”. Tři schůzky proto, že byla
projednávána různá témata a protože se
domníváme, že není vhodné projednávat
všechno dohromady. Každému tématu je

třeba věnovat patřičnou pozornost.
Na prvních veřejných projednáváních
potřeb jsme diskutovali nad výsledky
dotazníkového šetření a z nich vyplývajících priorit. Z každé diskuse vyšly priority
potřeb území v dané oblasti. A těmi jsou:
F vzhled obcí - řešení starých zátěží,
modernizace a využívání prázdných
objektů, místní komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení, veřejnou zeleň
a ostatní veřejná prostranství,
F zázemí pro spolkový život
v obcích, kulturu, sport - zejména
klubovny pro různorodá využití, multifunkční sportoviště a zázemí ke stávajícím sportovištím apod.,
F kulturní dědictví venkova,
F zvyšování přidané hodnoty
produktů v zemědělské prvovýrobě,
F diverzifikace zemědělských
činností,
F mimoprodukční fce zemědělství,
F rozvoj včelařství,
F podpora malého podnikání,
přičemž podpora by měla být vázána na
vznik nových pracovních míst,
F rozvoj cestovního ruchu - je ale
třeba diskutovat nad tím, co a jak pro
rozvoj cestovního ruchu podporovat,
F podpora spolkových aktivit,
posilování mezilidských vztahů,
neformální vzdělávání na
venkově a pro venkov.

Výstupy prvního veřejného projednávání byly zveřejněny na www.maskaskz.cz. Všichni, kdo mají zájem se do
tvorby strategie zapojit, tak mohou
učinili a to tak, že:
F poskytnou karty plánovaných
projektů,
F zapojí se do diskuse k jednotlivým tématům, podají konkrétní náměty
k řešení. Do diskuse je možné zapojit se
i prosřednictvím diskusního fora na
stránkách www.maskaszk.cz,
F zapojí se aktivně do zpracování
ISRÚ. Aktivní zpracování znamená
statistická zjišťování apod. tak, aby mohl
být dokument sepsán podle předepsané
osnovy, kterou ale zatím neznáme.
Dokument se bude týkat celého
území působnosti MAS SZK, do jeho
přípravy musí být zapojeny místní
samosprávy (obce), neziskový sektor
i podnikatelká sféra. Aby mohl být
realizován, musí s ním vyslovit souhlas
všechna zastupitelstva všech obcí
působnosti MAS. To bude další náročný
úkol, který nás letos čeká.
Hana Dufková

www.maskaskz.cz
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Osud „malé” školy ve Vejprtech
Ve Vejprtech byla dokončena oprava
přední strany bývalé „malé školy“. Ráda
bych Vám k této budově podala pár
informací a zrekapitulovala její historii za
posledních cca 20 let, kdy je škola
uzavřena.
Provoz byl ukončen ze dvou důvodů.
Těmi byl velký úbytek žáků a to, že
budova byla dána do zástavy společně
s bývalou nemocnicí (internou) minulým
vedením města jako záruka úvěru na
plynofikaci Vejprt. Jelikož tento úvěr
nebyl splácen, byla škola dána bankou do
dražby. V dražbě se nám podařilo
budovu vykoupit za 100.000,- Kč, na
rozdíl od budovy interny, která byla
vykoupena jednou pražskou firmou.
V té době byla budova školy již
značně zdevastována, a proto jsme se
rozhodli ji prodat jednomu ruskému
podnikateli, který ji chtěl přestavět na
hotel. Prodali jsme ji za 750.000,- Kč
s podmínkou opravy do 2 let. A bohužel
budova chátrala dál, protože k opravě
nedošlo. Podle smlouvy nám ji podnikatel vrátil, ale zpět již obdržel pouze
částku 375.000,- Kč, protože druhá část
ve výši 375.000 byla sankce za nesplněné
podmínky smlouvy.
Probírali jsme na radě i na zastupitelstvu, jak dál s budovou naložit. Jedni byli
pro zbourání, druzí ji chtěli zachovat.
Cena demolice budovy byla odhadnuta
na 4 miliony korun, které rozhodně
město nemělo a nemá k dispozici. Pak nás
ale ovlivnila bohužel nedávno zesnulá
architekta města Ing. Arch. Kiszová, která
se velmi přimlouvala za zachování
budovy z důvodu architektonické

památky. Její rady jsme poslechli a pokud
nebude v budoucnu pro budovu využití,
necháme ji prozatím stát jako připomínku staré vejprtské architektury.
Částku 375.000 Kč, které jsme získali
jako sankci, jsme investovali do její
částečné opravy. Byla opravena střecha,
okapy, svody, nejméně z 50ti procent
byla provedena oprava omítek, nátěr
fasády a jednoduchý nátěr oken.
Z výsledku práce jsme velmi potěšeni,
protože jsme za velmi nízké náklady
docílili velmi pěkného vzhledu budovy

a zabezpečili jsme padání dalších kusů
omítek alespoň z jedné stěny. V příštím
roce plánujeme provést opravu další
strany, ještě nevíme, zda budou peníze
na základní nezbytnou opravu celé
budovy. Vyměnili jsme 13 rozbitých oken,
ostatní okna jsme umyli, aby škola
vypadala opravdu pěkně. Celá budova
bude vyklizena a může čekat roky na svůj
příští osud.

Ve Vejprtech působí nový asistent strážníka

Ve Vejprtech není zájem o velké byty,
rekonstruují je tedy na menší

Ve Vejprtech působili původně čtyři
městští strážníci. Protože provoz městské
policie byl ale pro město finančně
neúnosný, byla zde před časem městská
policie zrušena. Jenže - ukázalo se, že
městský strážník je v ulicích města
potřeba a proto byla před časem opět
tato funkce zřízena. Ale jen v omezené
míře. Město Vejprty mělo donedávna
jednoho strážníka. Tomu koncem
loňského roku
přibyla nová posila
v podobě asistenta prevence kriminality.
Na tuto pozici nastoupil od září pan
Daniel Onder.

Ve Vejprtech se rozhodli k rekonstrukci větších bytů na byty menší. Odbor
správy bytového fondu k říjnu 2012
evidoval 31 obsaditelných prázdných
bytů velikosti 3+1 a větší. V minulých
měsících to bylo ještě o několik více.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě o tyto
byty není zájem, byl již v roce 2011
schválen Radou města návrh na jejich
zmenšení. Poté následovalo vytypování
vhodných bytů, zpracování projektové
dokumentace, vyřízení stavebního
povolení a výběr dodavatele. Od
poloviny roku se začalo se stavbou. Dva
byty 3+1 byly přestavěny na dva 2+1 a
jeden 1+1.
Věříme, že tento pilotní projekt nebyl
jediným, takže v příštím roce budeme,
v souladu s trendem v bydlení a s přihlédnutím k rostoucímu seznamu žadatelů
o menší byty, pokračovat v přestavbách.
Vůle i nadšení nechybí, ale jak všichni
víte, je to především otázka finančních
prostředků.

Zpočátku se nový asistent s prací
seznamoval a hlídkoval společně
s městským strážníkem panem Fialkou,
v současnosti už chodí do terénu i sám.
„Zaměřil se především na dětská hřiště
a dochází je kontrolovat hlavně v
odpoledních hodinách,“ uvádí strážník
Milan Fialka. Dále se seznámil se všemi
vyloučenými lokalitami ve městě i v

tel.: 724 960 964

Novém Zvolání a jejich nájemníky. „V
některých vyloučených lokalitách se
nácházel nepořádek kolem domů, a tak
asistent zajistil, aby ho nájemníci co
nejdříve uklidili,“ popisuje jednu z
činností asistenta Milan Fialka. Dále se
zúčastnil hlídkování v době voleb, podílel
se na odhalení pachatele, který vnikl do
sběrného dvoru, podílel se na odhalení
přečinu – sprejerství a další. Je tedy pro
městského strážníka tou správnou
posilou.
Peníze na asistenta prevence kriminality získalo město z dotace od
Ministrestva vnitra ČR v rámci Programu
prevence kriminality v roce 2012.
O dotaci bude město žádat i v přístím roce
a doufá, že finanční prostředky na
asistenta získá.
Asistenta prevence kriminality
poznáte tak, že tento nápis nosí přímo
na své uniformě.

J. Gavdunová
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Živý venkov

V Domově pro osoby se zdravotním postižením U Dubu v Jirkově
se slavil příchod Nového roku v předstihu - již 28. prosince
S paní ředitelkou Městského ústavu
sociálních služeb v Jirkově, pod který
Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu spadá, jsme se seznámili díky
projektu Jirkov jede o sto šest. Následně
jsme ji požádali o spolupráci při tvorbě
Integrované strategie rozvoje území pro
roky 2014 - 2020 a ona naše pozvání
přijala. I proto nás zase ona na oplátku
pozvala k nim do domova na silvestrovskou zábavu. Ta se uskutečnila již 28.
prosince, protože pod MěÚSS spadá
několik domovů a silvestrovskou zábavu
v nich svým klientům připravovali
zaměstnanci MěÚSS postupně.
Program silvestrovské zábavy
připravili zaměstnanci MěÚSS sami.
Viděli jsme Hvězdy tančí i scénku
z Ordinace v růžové zahradě. Kdo mohl,
ten si zatančil a kdo nemohl tančit, tak si
určitě zazpíval. V půl osmé přišla
„půlnoc” a po ní Novoroční přípitek
a přání jak jirkovského pana starosty, tak
i paní místostarostky. Jsem ráda, že jsem
měla možnost být u toho.

„Děláte to dobře, říká starosta Jirkova ing. Radek Štejnar na adresu MASky. Nevěřil
jsem tomu, ale sleduji to a i z toho co slyším od okolních starostů - děláte to dobře.”

Hana Dufková
foto Jiří Drechsler

odpočívárna - plocha k ležení
www.maskaskz.cz

Živý venkov, mikroregion
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krušnohorskérecepty
recepty
krušnohorské

Kotlíkový guláš ze zvěřiny
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

České vánoce na Lesné
Přiblížit staré vánoční zvyky a obyčeje
se o adventních nedělích a vánočních
svátcích podařilo členům Horského klubu
Lesná v tamním Krušnohorském muzeu.
Vánoční atmosféra doprovázená vůní
purpury, zpěvem koled a praktickými
ukázkami dnes již zapomenutých řemesel
přilákala v čase vánočním na vrcholky
Krušných hor na 300 návštěvníků.
V pestrém programu nechybělo lití
olova, výroba svíček a vánočních ozdob
z jablek a ořechů, výroba mašlovaček
z husího peří, pečení a zdobení vánočních
perníčků, drátkování, vyřezávání

Aby jízda do Kalku byla bezpečnější
Kdo bydlí v horách a i ti, kteří tam
jezdí za sportem či přáteli, ví, že za šera,
při podzimních mlhách, sněžení
a zimních vánicích to není žádná radost.
V zimě nám v orientaci pomáhají
často jen vysoké tyče, označující hranici
silnice. Už vloni přišla zastupitelka obce
Kalek Jana Havlíčková s nápadem označit
tyto tyče odrazkami, aby byly lépe vidět.
Radnice tehdy pořídila samolepící
fluorescenční štítky a pracovníci na VPP je
na tyče připevnili. Letos se jich ve
spolupráci se SÚS v Chomutově pořídilo
a rozmístilo trochu víc a takto značena je
příjezdová silnice už od Černého rybníka
za Mezihořím až do Kalku, Načetína
a Jindřichovy Vsi. Pro příští zimu bychom
rádi zajistili, aby byly odrazky kvalitní,
které vydrží víc než jednu nebo dvě zimy
a značení mohlo být už od Chomutova.
Určitě je to záslužná věc, která pomůže
ke zkvalitnění jízdy a hlavně bezpečnosti
všech, kteří se do Kalku přes kopečky
vydají.
Miluše Lauková

tel.: 724 960 964

zvířátek, práce s ovčí vlnou, předení na
kolovrátku, paličkování, tkaní na
tkalcovském stavu a výroba svícnů na
hrnčířském kruhu. Pro ty nejmenší byla
připravená nebeská pošta, psaní dopisů
Ježíškovi a focení na vánoční PF
u stromečku. Po dobu vánočních svátků si
každý návštěvník Lesné mohl odnést do
svého domova ,, Betlémské světlo“
umístěné v kapličce sv. Antonína.

1 kg zvěřiny na guláš
8 dkg sádla nebo slaniny
2 kg cibule
půl lžičky koření na guláš
půl lžičky koření na zvěřinu
vývar z kostí zvěřiny
4 stroužky česneku
lžička soli
sklenka červeného vína
brusinky

Postup práce:
Nakrájíme cibuli, dáme osmahnout
dohněda, pak přidáme maso pokrájené
na kostky, až maso pustí bílkovinu,
dáme koření a podlijeme vývarem z
kostí a červeným vínem. Dusíme do
měkka a stále podléváme. Ke konci
přidáme brusinky a vyvaříme do husté
konzistence. Guláš nezahušťujeme.
Dobrou chuť Vám přeje Luděk
Nesládek

Mgr.Kateřina Herzánová

Kalecká Cesta do Bubákova
Již druhý rok se slavil v Kalku
halloween. Na letošní oslavy byl
plánovaný strašidelný pochod do
Bubákova, ale protože se Kalek zasypal
sněhem a venku se honili všichni čerti,
muselo veškeré veselí zůstat jen na
obecním sále.
Ale i tak – malých i velkých bubáků se
sešlo kolem šedesátky. Házelo se
dýněmi, tancovalo, zpívalo… Každá
rodinka si nazdobila dýně, děti malovaly
obrázky a zábavy byl kopec. Dokonce
tentokrát opravdu přišel i kouzelník
a vykouzlil dětem kromě úsměvů také
legraci a lízátka. S Charliem si děti
zazpívaly pohádkové písničky, dostaly
dárečky a nakonec na ně při odchodu
domů čekala strašidla a bubáci. Celé
odpoledne se moc vydařilo, ten, kdo
přišel, určitě nelitoval.
Poděkování patří všem organizátorům – především kulturní komisi kalecké
radnice a dalším ochotným dobrovolníkům, za dárečky Skupině ČEZ a taky

místním hasičům, kteří návštěvníkům
odhrnuli sníh z parkoviště.
Miluše Lauková - starostka

léto, jak má být
foto Jiří Drechsler
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Venkovské farmářské trhy

Poprvé ve Spořicích a předvánoční v Droužkovicích

Spořice
3. listopadu se uskutečnily letos
poprvé venkovské farmářské trhy za
spolupráce naší MASky a obce Spořice.
Může být všechno sebelépe připraveno a zorganizováno. Pokud vyjde špatné
počasí, tak může veškerá snaha přijít
vniveč. Termíny trhů jsou naplánovány již
od počátku roku a nejde je měnit.
Předpověď počasí nebyla příznivá, a tak
jsme čekali, jak to dopadne. A světe div
se, ono to zase dopadlo dobře. V noci na
sobotu sice ještě pršelo, ale ráno už bylo
jen trochu mokro, ale bez deště. Je
listopad, dá se čekat sychravé počasí. Taky
jsme měli nasmlouváno víc než 40
prodejců, asi 5 se jich ale těsně před
trhem omluvilo právě kvůli nepřízni
počasí a s tím souvisejícími virozami
apod. Ale i tak bylo prostranství mezi
sportovní halou a koupalištěm stánky
zaplněné a kupující, kterých přišlo kolem
800, měli opravdu z čeho vybírat
a nakupovat.
I tentokrát jsme vařili v kotlících a to
krušnohorskou zelňačku. Soutěžila dvě
družstva ze Spořic a jedno z Droužkovic.

Ochutnávala 5ti členná porota. Vítězem
bylo i tentokrát droužkovické družstvo.
Ale polévky byly zcela určitě velmi dobré
ve všech kotlících, protože ani v jednom
po skončení nezbylo ani trošičku. Jako
přídavek ještě byla na místě, v brutaru,
vařená výborná dršťková polévka, po
které se také jen zaprášilo.
Kdo na trh přišel, podpořil občanské
sdružení Prohandicap. Obec totiž slíbila
věnovat za každého příchozího tomuto
sdružení 10 Kč na konto jeho sbírky na
nákup osobního automobilu pro
přepravu handicapovaných dětí do škol.
Bylo zaregistrováno 799 příchozích. I ti,

kteří se podíleli na výrobě nebo konzumaci polévek, do této sbírky přispěli.
Výtěžek z prodeje polévky ve výši 747 Kč
bude také převeden na účet sbírky. Lze
tedy říci, že jsme touto akcí, ve spolupráci
s obcí Spořice, nahradili asi dalších 580

Jirkováků, kteří se nechtějí nebo nemohou zapojit do akce "Jirkov jede o 106".
Nakonec, po trhu, jsme měli dojednaný seminář na téma regionální značka.
Přijela paní Kateřina Čadilová, předsedkyně Asociace regionálních značek,
a přítomným vysvětlila princip a podstatu
regionálních značek, výhody a základní
povinnosti pro jejich držitele. I v trvání asi
dvě a půl hodiny seminář byl zajímavý
a pro potencionální uchazeče o regionální značku zcela jistě přínosný.

Droužkovice
Předvánoční venkovské farmářské
trhy letos již navazovaly na loňské trhy.
Akce se velmi vydařila i tentokrát.
Droužkovické a údlické ženy napekly
perníčky. Ty si potom na sále kulturního
domu děti zdobily a ozdobily jimi
vánoční stromeček, který
zpříjemnil
pozdější předvánoční posezení droužkovických důchodců.
Akce venkovských farmářských trhů
jsou součástí projektu spolupráce mezi
třemi MAS z ČR. Díky tomu jsme také
mohli pořídit vybavení jako jsou stany
i teplovzdušné agregáty. Dík patří obci,
protože se o vybavení pečlivě stará.
Trhy by pro úspěch měly pokračovat
i v příštím roce.
Hana Dufková

www.maskaskz.cz

Živý venkov
Údlické předvánoční aranžování

Rekonstrukce kapličky v Blatně
Obec Blatno nedávno dokončila
jednu z dalších hezkých akcí, kterými
dochází nejen ke zlepšování vzhledu
obce, ale také k udržování kulturního
dědictví obce.
S využitím dotace

Je již tradicí předvánoční výroba různých
ozdob. Tentokrát si v Údlicích zájemci
mohli vyrobit vánoční hvězdu na
zavěšení. Sešlo se dvacet žen, které
vytvořily báječnou vánoční atmosféru se
spoustou zábavy. Hvězdy, které se
vyráběly ze slámy byly úžasné. Všechna
děvčata byla velmi kreativní. Na závěr
nechyběl ani přípitek na nový rok a již se
těšíme na příští zajímavé tvoření.
Blanka Prošková

z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu „podpora obnovy a rozvoje
venkova”,
ve výši 400 tis., opravila
kapličku v Hrádečné. Celkové náklady na
její opravu byly 696.768,- Kč. Náklady se
obec snažila minimalizovat a proto
dodavatele vybírala formou elektronické
aukce. Ta, bohužel, náklady snížila pouze
o 10 tisíc Kč. Rekonstrukce probíhala od
srpna do listopadu 2012.
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Rekostrukcí prošla i kaplička
v nedalekém Boleboři
Obec Boleboř získala dotaci na
opravu kapličky z Programu rozvoje
venkova.
Stavební práce probíhaly v druhé
polovině letošního roku, dokončeny byly
v listopadu.
Celkové výdaje projektu byly dle
Dohody se SZIF 668 tis. Kč, přiznaná
dotace 487 200 Kč. S administrací
projektu obci pomohla MAS Sdružení
Západní Krušnohoří.

kaplička po rekontrukci

součástí projektu byly
i sadové úpravy okolí kapličky

1. ADVENTNÍ NEDĚLE VE VÝSLUNÍ

Na dvou horních fotografiích je zdokumentován stav před rekonstrukcí, na
spodní fotografii vidíme kapličku po
rekonstrukci. Takové a podobné maličkosti zpříjemňují bydlení místních
obyvatel a dělají obec přitažlivou i pro
další zájemce.

kaplička před rekontrukcí

tel.: 724 960 964
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Živý venkov

Hrušovanské adventní tvoření - jedna z mnohých drobných tradic v regionu
Hrušovany 30. listopadu 2012 - Na
stránkách www.maskaszk.cz jsme se
dozvěděli o vázání vánočních věnců
v Hrušovanech, a tak jsme se do místního
kulturního domu jeli podívat. A nelitovali jsme toho. Sál kulturního domu byl
zcela naplněný a všichni - mladí i ti dříve

narození, ženy i muži, tvořili. Byli jsme
překvapení jak množstvím lidí, kteří si
přišli svůj adventní věnec naaranžovat,
tak i atmosférou. Dozvěděli jsme se, že
tato akce se koná každoročně a patří v
obci již k tradici. Obec zájemcům za 10 Kč
poplatek zajistí korpusy věnců, ale i malé

pohoštění. Zbytek materiálu si každý
koupí přímo na místě. Asi 90 přítomných
z celkového počtu cca 535 obyvatel obce
je důkazem zájmu.
Nutno dodat, že akce je financována
ze zisku z fotovoltaických elektráren,
které obec provozuje.

www.maskaskz.cz

Živý venkov
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Předvánoční setkání seniorů v Údlich
školy i základní školy. Děti zazpívaly,
zatančily, předvedly dovednosti
z anglické výuky apod. Našim svatebčanům předvedla mažoretkové vystoupení
pětiletá Petruška z MŠ. Největším
překvapením pro všechny přítomné bylo
taneční vystoupení s názvem ,,Trnky,
brnky" a čardáše. Po přípitku na zdraví
všech byly rozdány dárky pro oslavence
a naše oslava pokračovala v tanečním
duchu. Nechyběl ani zpěv, taneční
kankánové kreace a mnoho dalších
legračních vystoupení.
Oslava se
protáhla až do pozdních hodin.
Všem přítomným bylo příjemně
a nikdo nespěchal domů. A to bylo pro
nás největší poděkování. Už se všichni
těšíme na další, tentokrát letní setkání.
Blanka Prošková- místostarostka
foto MAS Sdružení Západní
Krušnohoří, Jiří Drechsler V sobotu 1.12.2012 v podvečerních
hodinách proběhlo v Údlicích další
setkání se seniory, spojené s oslavou
jubilantů.
Tentokrát jsme mezi sebou přivítali
manžele Mazancovi, kteří oslavovali
krásnou diamantovou svatbu.
Obec připravila pro všechny přítomné
velký vánoční balíček překvapení
v podobě vystoupení dětí z mateřské

TURISTÉ TĚŠTE SE – NA LESNÉ V KRUŠNÝCH
HORÁCH VZNIKNE INFOCENTRUM

Dne 26. 9. 2012 byl schválen projektovým výborem projekt podpořený
z Programu Ziel3/Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko
s názvem „Dvě země – jeden region/Zwei
Länder – eine Region“. Projekt je
zaměřený především na zvýšení informovanosti v oblasti turistiky v oblasti
Krušných hor na území Mostecka,
Chomutovska, Erzgebirgskreis
a Landkreis Mittelsachsen, Jeho realizace
byla zahájena prvního října 2012.
Projekt pod vedením Vzdělávacího
a rekreačního centra Lesná spoluorganizují projektoví partneři – obec
Deutschneudorf a Spolek Fortuna
v Deutschkatharinenberg.

tel.: 724 960 964

Prioritou českého kooperačního
partnera je v sídle Vzdělávacího
a rekreačního centra na Lesné vybudovat
a zřídit Informační centrum Lesenská
pláň, které se stane hlavním informačním
místem nejen pro české turisty, ale i pro
blízké německé návštěvníky této části
Krušných hor. Němečtí partneři v rámci
realizace tohoto projektu dovybaví své
stávající informační centrum ve Fortuně
nedaleko Hory Svaté Kateřiny, vznikne
výstava na téma „Hornictví – cesta
časem“, která bude návštěvníkům
připomínat historický odkaz minulých
generací.
Dalšími cíly projektu kooperačních
partnerů je vytvoření aktuálních propagačních dvoujazyčných materiálů dané

oblasti, vznik interaktivní naučné stezky,
která propojí obě informační centra,
natočení krátkého filmového image
spotu, který bude součástí propagační
a informační kampaně i do vzdálenějších
míst regionu a obou zemí.
Věříme, že realizací projektu vzniknou pro turisty a návštěvníky Krušných
hor nové možnosti volnočasových aktivit
a Krušné hory budou opět centrem
turistického dění.
Infocentrum Leseňská pláň bude
otevřeno na jaře roku 2014. Až budete
mít cestu do hor, určitě navštivte informační centra.
Mgr. Kateřina Herzánová
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Z regionu

I v Droužkovicích se před vánocemi již tradičně sešli senioři
Obec Droužkovice pravidelně
každoročně, v předvánočním čase,
pořádá posezení pro seniory, pokaždé

spojené s malým překvapením. Letos tím
překvapením bylo vystoupení Romana
Skamene a Standy Hložka. Ten zazpíval

známé písničky, nechyběly Holky z naší
školky, Dajána ani koleda. Bylo to príma.
H.Dufková

Pískovcový kříž Květnov

Děti po celé republice vypouštěly balonky s přáními Ježiškovi.
Byli jsme u toho. V pátek 14. prosince v Droužkovicích.

Projekt č. 11/012/41200/130/000139

foto Jiří Drechsler

Droužkovické děti (a nejen děti) se
zapojily 14. prosince 2012 do celostátní
akce s Radiem Impuls, kdy všichni
najednou, na pokyn z radia v 15:15,
vypustili balonky se svými přáníčky.
V Droužkovicích vypuštění balonků
předcházelo vánoční zpívání dětí ze
zdejší mateřské školy. Balonky a jejich
naplnění heliem zajistil obecní úřad, pan
starosta je dětem osobně rozdal.
V Droužkovicích jsme najednou vypustili
asi 140 balonků.

kontrola SZIF před proplacením projektu
foto Jiří Drechsler

www.maskaskz.cz

Neziskovky

Hrušovanské punčové zpívání

Byli jsme pozváni panem starostou
Petrem Šmídem na „Punčové zpívání” do
Hrušovan. Pozvání jsme přijali a nelitovali.
Čeho jsme si po příjezdu do obce
v pátek 21. prosince v podvečer nemohli
nevšimnout, byla opravdu hezká, a podle
mého názoru i vkusná, vánoční výzdoba
obce. Jak nám starosta Petr Šmíd
prozradil, obec postupně „vybavuje”
obecní nemovitosti výzdobou, která má
jednotný ráz a která je zabudována
napevno a po vánocích se neprovádí její
demontáž. Montáž a demontáž každý
rok by bylo stejně finančně náročné, jako
kompletní nová výzdoba jednoho
objektu a tak se v Hrušovanech rozhodli,
že budou postupně pořizovat trvale
nainstalovanou výzdobu obecních
objektů. Světelná vánoční výzdoba

tel.: 724 960 964

je provedena úspornými LED diodami.
Jak říká starosta Petr Šmíd, skoro každý,
kdo obcí projíždí, přinejmenším přibrzdí,
aby si vánoční výzdobu obce prohlédl.
Od starosty jsme se dozvěděli, že
„Punčové zpívání” pořádá obec již
desátým rokem. Je to příležitost se před
vánocemi v obci sejít a společně si zapívat
pár koled. K pohodě je vždy připraveno
občerstvení, čaj, punč i svařák. Jak jsme se
dozvěděli, „punčové zpívání” již k obci
Hrušovany prostě patří.
Letošní punčové zpívání zahájil
Ženský komorní sbor Jirkov, potom
následoval balet žáků ŽUŠ z Chomutova
s předvedením pohádky „Louskáček”.
Večer byl zakončen vypouštěním
lampionů štěstí.
text Hana Dufková, foto Jiří Drechsler
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ProHandicap v roce 2012
Bylo by těžké přehlédnout benefiční
akci „Jirkov jede o 106“. Jirkov i okolí
touto akcí „žije“ naplno již od září 2012.
Potřeba sdružení ProHandicap, které
se v Jirkově, Chomutově a okolí stará
o podporu handicapovaných dětí
a jejich rodin, získat finanční prostředky
na nové auto, které by velikostí,
vybavením a ostatními parametry
vyhovovalo pro převoz těchto dětí do
škol, na úřad, za lékařem i za zábavou,
strhla v roce 2012 neuvěřitelnou vlnu
solidarity a podpory.
Vše začalo vyhlášením veřejné sbírky
a avizováním potřeby pořídit nové auto.
V dnešní době bychom ani nečekali, že
se najde tolik lidí, kteří jsou ochotni
přispět a to nejen přímými finančními
dary, kterých si velmi vážíme a chtěli
bychom všem za ně touto cestou ze
srdce poděkovat, ale také vlastní
iniciativou a prací.
Od září do prosince 2012 se událo
mnoho různých benefičních akcí na
podporu této sbírky. Od farmářských
trhů v přilehlých vesnicích na
Chomutovsku, které vlastní iniciativou
zapojila do benefiční akce „Jirkov jede
o 106“ p. Dufková (ředitelka MAS), přes
akce pořádané příspěvkovými organizacemi města a městem Jirkov, dobrovolníky i nadšenci, kteří neváhali investovat
vlastní čas a síly k získání financí, které
by pomohly.
Peníze na podporu byly získávány
různě, rozhodně v tomto procesu
nechyběla nápaditost. Přispěl každý,
kdo si šel v září zahrát či se podívat na
„přátelský fotbalový zápas“, kdo
navštívil oživlé sklepy, přišel na farmářské trhy, na „kukačku“, koštovat či
nakupovat, svým hlasem přispěli
zpěváci a zpěvačky z Jirkova během
dvou benefičních koncertů a v neposlední řadě přispěl také každý, kdo na
adventní trhy něco vyrobil, či naopak
takový výrobek koupil. Všichni tito lidé
byli jakýmisi dárci či prostředníky
získaných finančních darů a to i pokud
se akce jen zúčastnili. Ředitelům
příspěvkových organizací, starostům
těchto obcí a hlavně iniciátorům akcí,
mezi něž patří i sdružení MAS SZK, které
prostřednictvím výše jmenovaných
farmářských trhů zvedlo vlnu solidarity
v přilehlých obcích Chomutova a Jirkova
patří velký DÍK.
Někdy se ptám: „Kde se to v nás
bere?“ a jen doufám, že i zde platí, že
přání je otcem myšlenky a mohu říci
„ještě jsme nezapomněli být lidmi i když
empatie, solidarita a sounáležitost je
dnes tak silně vytlačována orientací na
výkon.“
Všem moc děkujeme.
Eva Šulcová
o.s. Prohandicap

18

Živý venkov
krušnohorské recepty - mohli jste ochutnat na trzích
Krušnohorská bramboračka

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

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1,5 litru vývaru z hovězího masa a kostí
20 dkg čerstvých nebo sušených hub
3 dkg másla
1 lžička soli
1 cibule
¼ kapusty
kořenová zelenina – 1 mrkev, 1 petržel, ¼ celeru
1 lžička majoránky
špetka pepře
3 stroužky česneku
1 kg brambor
1 kávová lžička kmínu
zelená petrželka, nať celeru, libeček

Postup přípravy:
Očištěné hříbky opláchneme a nakrájíme na tenké
plátky. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme nakrájenou
cibulku, jemně rozsekanou petrželku, kapustu, mrkev,
petržel, celer, majoránku, kmín,sůl, libeček, hříbky a vše
osmahneme. Pak podlijeme vývarem a vaříme. Půl brambor
nakrájíme na kostičky a přidáme do hrnce. Z druhé půlky
uděláme kaši, kterou polévku zahustíme. Dochutíme
česnekem dle chuti.
Dobrou chuť Vám přeje Luděk Nesládek, Droužkovice

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

Za sportem na Lesnou
Krušnohorská bílá stopa
V sobotu 26. 1. se uskuteční veřejný VI. ročník lyžařského závodu
„ Krušnohorská bílá stopa“. Dvaceti kilometrový závod v běhu
na lyžích volným stylem ve čtyřech kategoriích pořádá každoročně Horský klub Lesná a Sportovní klub Policie Most.
Závod psích spřežení a skijöringu
Fandové, inspirovaní severskou romantikou, podruhé na
vrcholcích Krušných hor. Skutečná severská plemena, Aljašský
malamut a Sibiřský husky se pod vedením svých musherů utkají
ve dnech 9. – 10. 2. 2013 o Zimní pohár v krušnohorské přírodě
Ski areálu Lesná. Máte – li rádi zimní krajinu a netradiční pohled
na Krušné hory, pak zavítejte na Lesnou.
Zasvětíme Vás do tajů výchovy, výcviku a tréninku saňových
psů. Pořadateli závodu jsou Horský klub Lesná a TJ Sokol
Maxičky.

www.maskaskz.cz

Zemědělství a zemědělci
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krušnohorské recepty
Dršťková polévka
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

2,5 litru vody
2 ks hovězích kostí
1 kg drštěk
10 dkg kořenové zeleniny
(mrkev, petržel, celer)
majoránka – kávová lžička
gulášové koření – kávová lžička
sladká paprika – ½ lžičky
3 cibule
sůl – lžička
3 stroužky česneku
Na jíšku – 5 dkg másla a 5 dkg
hladké mouky
pepř – špetka
zázvor – špetka

Postup přípravy:
Uvařené a vychladlé dršťky
(uvaříme v hrnci společně s hovězími
kostmi a kořenovou zeleninou)
vyjmeme z hrnce a nakrájíme na tenké
proužky. Připravíme si světlou jíšku
s cibulkou a paprikou, přidáme k ní
utřený česnek, podlijeme přecezeným
vývarem z hovězích kostí a drštěk,
přidáme
pepř, zázvor, osolíme,
povaříme. Přidáme uvařenou zeleninu, kterou rozmixujeme. Pak do
polévky vložíme nakrájené dršťky
a majoránku. Přidáme gulášové
koření a znovu krátce povaříme. Chuť
polévky zlepšíme, když vaříme
s dršťkami asi 10 dkg uzeného masa,
které po uvaření nakrájíme na
kostičky a dáme zpět do polévky.

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

Dobrou chuť přeje Luděk Nesládek

Vy víte co, my víme jak!

krušnohorské recepty

BRISO - CZ s.r.o.

Kotlíkový guláš z kližky
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1 kg kližky
8 dkg sádla nebo slaniny
2 kg cibule
1 lžička koření na guláš
5 stroužků česneku
1 lžička majoránky
½ lžičky soli
1 tavený sýr na zahuštění
1,5 vývaru z kostí

Postup přípravy:
Drobně nakrájenou cibuli osmahneme dohněda, poté přidáme maso
nakrájené na kostičky, osmahneme,
jakmile se oddělí bílkovina, přidáme
veškeré koření a dusíme doměka,
podléváme vývarem a nakonec dáme
tavený sýr na zahuštění.
Luděk Nesládek přeje DOBROU CHUŤ

tel.: 724 960 964

fax: +420 474 334 955
tel: +420 777 135 135
mail: info@briso.cz

foto Hana Dufková 2007

krušnohorské recepty - mohli jste ochutnat na trzích - kotlíková zelňačka
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1,5 litru vývaru z uzeného masa
6 dkg sádla
5 dkg cibule
0,5 kg kysaného zelí
půl lžičky soli
špetka mletého pepře
půl klobásy
30 dkg uzeného masa
0,5 kg brambor
1 ks taveného sýra
2 dcl šlehačky
špetka sladké papriky
0,5 lžičky gulášového koření
4 stroužky česneku

Cibulku osmahneme na sádle,
přidáme klobásu nakrájenou na
kolečka, podusíme, přidáme zelí,
brambory nakrájené na kostičky, sůl,
pepř, uzené maso a vše podlijeme
vývarem. Vaříme tak dlouho, až zelí
změkne – min. 20 minut. Nakonec
přidáme česnek, sladkou papriku,
gulášové koření, tavený sýr na zahuštění
a šlehačku.
Dobrou chuť Vám přeje
Luděk Nesládek, Droužkovice
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Mikroregion
Vyřešíte správně dnešní kvízovou otázku?

Kvíz

V které zaniklé obci v okresu
Chomutov stával tento zámek, jehož zbytky se v současné době nacházejí na území
Podkrušnohorského zooparku?
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
Březenec.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali
výherce, kterému posíláme malou výhru.
Je jím pan Milan Pešík, V Lázních 7 Praha Malá Chuchle, PSČ 150 00. Gratulujeme!
Kvíz připravujeme ve spolupráci s panem Petrem Točínem, e- mail: petr@peto.cz.
www.maskaszk.cz

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

