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Podkrušnohorské
sochařské sympozium
Pomyslný štafetový kolík v organizaci
dalšího ročníku Podkrušnohorského
sochařského sympozia převzaly letos od
loňského organizátora, obce Hrušovan,
Droužkovice. Sympozium připravuje
MAS SZK společně s obcí, kde se akce
koná, letos tedy s Droužkovicemi.
Sympozium začne 17. června a bude
končit v sobotu 22. června vernisáží.
Během celého týdne budou sochaři
(jsou stručně přestaveni na 19. a 20.
straně Zpravodaje) ze dřeva tvořit svoje
díla.
Akce je přístupná veřejnosti denně od
9 do 17 hodin. V dopoledních hodinách
počítáme s návštěvou dětí ze školek
v okolí. Děti budou pod dohledem
jednoho z umělců samy kreativně tvořit
z přírodního materiálu.
Díla, kterou budou během akce
vzniknou, zůstanou v majetku obce a
budou sloužit pro její výzdobu. Jedno z
nich, které bude vytvořeno podle kresby žáka mateřské školy v Droužkovicích, bude umístěno v areálu zdejší
školky.
Vernisáž se uskuteční, jak již bylo
řečeno, v sobotu 22. června. Umělci
během ní představí sebe i vzniklá díla.
Během vernisáže bude předán pomyslný štafetový kolík akce další obci, kde
se bude konat sympozium příští rok.
Která z obcí MAS SZK to bude, to si
prozatím necháváme jako překvapení.
Po vernisáži bude připraveno pro
všechny přítomné občerstvení. Doufáme, že počasí dovolí, aby bylo možné
maso připravit i konzumovat venku.
Akci financuje obec Droužkovice
s finanční podporou Hospodářské a
sociální rady Chomutovska a Severočeských dolů a.s.
Srdečně zvou
Milan Živný za obec spolu
s Hanou Dufkovou za MASku

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

KONTO MATÝSEK
V Droužkovicích žije se svými rodiči
malý Matýsek. Narodil se 7. července
2010 v 12.46 hod. v Chomutově. Při
kontrolním odběru krve mu byly zjištěny zvýšené svalové enzymy. Byl hospitalizován ve VFN v Praze, kde mu byla
následně provedena potřebná vyšetření.
Dne 11.11. 2010, tedy když mu byly
4 měsíce, se jeho rodiče dozvěděli nejhorší možnou zprávu. Matýskovi byla
genetickým vyšetřením potvrzena svalová dystrofie Duchenneova typu.
Jako svalová dystrofie je označována
celá skupina onemocnění, která se projevuje postupující svalovou slabostí
a zmenšením svalové hmoty. Tato onemocnění jsou geneticky podmíněná.
Dnes se jednotlivé typy svalových
dystrofií určují na základě genetiky, kdy
je diagnostikována specifická mutace.
Dvě nejčastější jednotky jsou Duchenneova svalová dystrofie a Beckerova svalová dystrofie. Svalová dystrofie je vzácná
nemoc, upravuje genetickou informaci v
největším řetězci DNA, který odpovídá
právě za pohybový aparát
a svalstvo. Pozměnění genetická informace tohoto největšího genu se bohužel nevyhýbá ani zcela zdravým jedincům.
Výzkum na tomto poli je v začátcích
a napravovat mutace genů zatím věda
nedokáže. Proto ani účinná léčba není
známa. Rodiče Matýska toto vědí
a aktivně se snaží co nejvíce oddálit

nástup nemoci a zpomalit její progresi.
Chodí pravidelně rehabilitovat, doma
s Matýskem cvičí s následnými masážemi. Od čtvrtého měsíce s Matýskem
plavou. Mnoho nadějí také vkládají do
zdravé stravy. Věří, že s postupem času
věda pokročí a že bude možné Matýska
zařadit i do vhodného výzkumného
programu.
Rodina bydlí a žije mezi námi. Rozhodli jsme se v rámci svých možností
pomoci a vyhlásili jsme veřejnou sbírku
na pomoc při všestranném zlepšování
kvality života dětí nemocných svalovou
dystrofií Duchenne. Její výtěžek bude
sloužit k úhradě nákladů na rehabilitaci, rehabilitační pomůcky, lázeňskou
péči, zařízení umožňující vycházky
a výlety, nákladů na výživové doplňky
a léky nehrazené zdravotní pojišťovnou,
nákladů spojených s případnou účastí
v klinických studiích, nákladů spojené
s úpravou bydlení na bezbariérové,
nákladů na pořízení nebo úpravu
dopravního prostředku pro přepravu
osob, postižených touto nemocí.
Sbírka je řádně registrovaná Krajským
úřadem Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou od 7.6.2013 shromažďovány
na sbírkovém účtu 0807194379/0800,
vedeném u České spořitelny. Informace
o sbírce i užití jejích výnosů budou průběžně zveřejňovány na www.maskaszk.
cz. Pomůže každý příspěvek. Děkujeme
za něj.

0807194379/0800

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

10. výzva k předkládání projektů
Žádosti na realizaci projektů bylo
možné podávat 6. a 7. května.
Na výzvu byla předběžně stanovena
alokace 800 tis. Kč. Je to částka, kterou
podle posledních dostupných informací
je možné ještě z celkové alokace, která
byla naší MASce přidělena, vyčerpat.

Bylo podáno celkem 6 projektů
s celkovou požadovanou částkou dotace
797 250 Kč. Čtyři projekty z toho byly ve
fichi 4 - občanské vybavení a služby,
jeden projekt ve fichi č. 3 - podpora
cestovního ruchu a jeden projekt ve
fichi č. 8 - podpora zakládání podniků
a jejich rozvoj.

Zprostředkujeme Vám pořízení video záznamu z
akcí kulturních, sportovních i dalších.
Cena 2000 Kč za 1 akci.
Kontaktujte MAS SZK, tel. 724 960 964

www.maskaskz.cz
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Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Venkovské farmářské
trhy v roce 2013
Kde a kdy?

1. Základní údaje
Právní forma: občanské sdružení, registrováno 27.5.2005 Ministerstvem vnitra pod
č.j. VS/1-1/60 996/05-R, poslední změna stanov registrována MV dne 28.6.2011

đ
đ
đ

Sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
Kancelář: SNP 144, 431 44 Droužkovice
Bankovní účty:
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Česká spořitelna 807194379/0800
Raifeisen Bank 2168097001/5500
Raifeisen Bank 2405259001/5500

Datová schránka: y59fs3h
Tel: 724 960 964
E-mail: info@maskaszk.cz, http://www.maskaszk.cz
Rozloha MAS: 650,30 km2
Počet obyvatel MAS k 1.1.2012: 52 077
Počet obcí a měst na území MAS: 32
2. Členská základna
K 31.12.2012 počet členů – 50, z toho 15 PO (podnikající + neziskové = soukromý
sektor) , 18 PO veřejný sektor (= obce a města) a 17 FO. Poměr počtu členů
veřejné sféry k celkovému počtu členů MAS je 36%. Nárůst členské základny
oproti stavu k 31.12.2011 + 8 členů, nárůst o 19% oproti roku 2011).

3. Organizační struktura
Členská základna – 50 členů (18 obcí, 17 FO, 15 PO soukromého sektoru)
Výkonný výbor – 5 členů (H.Dufková – předsedkyně, ing. Jaroslav Brožka – místopředseda, A. Loos, K. Stratinská, ing. Petr Šmíd)
Revizní komise – Jana Bošinová, ing. Blanka Hvozdová, Petr Škuta

đ
đ
đ
đ
đ

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.

Pro SPL :
Programový výbor (Pavel Ašenbrener, Iveta Rabasová Houfová, Adolf Loos, Petr
Škuta, Bc. Miroslav Bělský),
Výběrová komise (ing. Petr Šmíd, ing. Jaroslav Brožka, Kateřina Stratinská, Jiří
Král, Jiří Bednář, Bc. Václav Hora, Jitka Gavdunová),
Monitorovací výbor (Ladislava Dolejšková, ing. Blanka Hvozdová, Milan Živný,
ing. František. Vohralík, Soňa Kališová)

4. Úřad ředitelky
Ředitelka: Hana Dufková
Počet zaměstnanců k 31.12.2012: 6, z toho 1 mateřská dovolená
Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2012: 4
Účetní a administrativní systém:
ALTUS VARIO – účetnictví, evidence pošty
ALTUS PORTÁL – archivace dokladů
Doklady v papírové podobě jsou uložené na adrese SNP 144, 431 44 Droužkovice. Veškeré doklady a dokumenty jsou zároveň archivovány na vlastním serveru
(pokud došly elektronicky, tak přímo, pokud došly v papírové podobě, tak jsou
naskenovány a na server uloženy). Server je uložen v kanceláři MAS SZK v Droužkovicích, SNP č.p. 144.

tel.: 724 960 964

Reportáže z loňských trhů můžete
vidět na
http://rastv.cz/563056-drouzkovice

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

5. Účetnictví
Zabezpečuje MAS SZK vlastní pracovnicí (½ pracovní úvazek), vedeno v programu ALTUS VARIO, vede se účetnictví podle předepsané účtové osnovy pro
neziskové organizace. V roce 2012 měla MAS příjmy, podléhající dani z příjmu,
proto podávala za rok 2012 DP. DP bylo podáno FÚ v Chomutově dne 25.3.2013.
6. Hospodářská činnost
MAS SZK v roce 2011 nevyvíjela žádnou hospodářskou činnost.

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

7. Přijaté dary
V roce 2012 poskytl dar MAS SZK dárce Severočeské doly a.s. ve výši 10 tis. Kč.
8. Členství v dalších organizacích
MAS SZK je členem NS MAS ČR a členem KO NS MAS pro Ústecký kraj.

9. Hlavní aktivity v roce 2012
Činnost MAS se v roce 2012 zaměřila zejména na realizaci SPL.
Byly vyhlášeny celkem 2 výzvy. K MAS bylo podáno celkem 40 projektů konečných žadatelů na realizaci SPL v rámci opatření IV.1.2, z toho 23 projektů podali
žadatelé ze soukromého sektoru a 17 projektů podaly obce (veřejný sektor).
Výzvy jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na www.maskaszk.cz,
o vyhlášené výzvě jsou členové MAS informováni prostřednictvím e-mailu. V roce
2012 jsme nepřijali žádné odvolání žadatele. Výsledky výzev jsou zveřejňovány
na www.maskaszk.cz neprodleně po schválení projektů valnou hromadou.
Čerpání prostředků dle fichí je průběžně zveřejňováno na stránkách
www.maskaszk.cz.
Během roku 2012 jsme postupně doplňovali informace o činnosti MAS nawebových stránkách www.maskaszk.cz, průběžně byly zveřejňovány informace
o realizovaných projektech (každý projekt má svoji vlastní stránku). Stránky jsou
aktualizovány průběžně, obvykle několikrát za měsíc, podle potřeby.
Kancelář MAS spolupracuje s konečnými žadateli, průběžně poskytuje informace
a konzultace žadatelům i příjemcům dotace, pomáhá při administraci změnových hlášení i žádostí o proplacení. Evidenci o tom, kolik konzultací se uskuteční
nevede. Konzultace a informace podáváme průběžně dle možností zaměstnanců
kdykoliv, jak v kanceláři MAS SZK v Droužkovicích č. 144, tak i telefonicky, a to
i mimo pracovní dobu na mobilním telefonu 737 177 432.
MAS sama v rámci své činnosti vyhledává a oslovuje případné vhodné zájemce –
žadatele z hlediska potřeb území MAS SZK, v souladu s platným SPL.
MAS je členem NS MAS, zúčastnila se výroční valné hromady NS MAS ČR ve
Varnsdorfu a LEADERFESTU v Levoči. Předsedkyně MAS SZK je členem výboru NS
MAS a podle časových možností se pravidelně jednání účastní.
MAS je partnerem Celostátní sítě pro venkov.

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.

V roce 2012 MAS SZK podala 2 žádosti o realizaci projektu spolupráce v rámci
PRV, IV.2.1. společně s MAS Český les, MAS Šluknovsko – projekt „Původ a značka
– náš region“ je v realizaci. Dále podala projekt spolupráce s MAS Zlatá cesta,
o.p.s. a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko – projekt nebyl vybrán k realizaci.
MAS SZK spolupracuje s MAS Naděje o.p.s., MAS Cínovecko o.p.s a Serviso o.p.s.
jako partner za účelem předávání zkušeností (III.4.1.)
Během května a června 2012 byl aktualizován SPL, schválen byl valnou hromadou v červnu 2012.
MAS pokračovala v roce 2012 v pořádání Venkovských farmářských trhů a to
částečně v rámci realizace projektu spolupráce „Původ a značka – náš region“
a částečně jako svoji nedotovanou aktivitu. Bylo pořádáno celkem sedm farmářských trhů (Březno, Blatno, Vrskmaň, 2x Droužkovice, Údlice, Spořice). Všechny
byly pořádány ve spolupráci s obcemi, kde se trhy konaly. V rámci realizace
projektu bylo pořízeno vybavení pro pořádání obdobných spolkových aktivit a to
2 party stany, brutar, 3 kotlíky, horkovzdušné vytápění stanů. Toto vybavení je
možné si od MAS zapůjčit.

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

Nabízíme k půjčení
ź prodejní stánky

MAS SZK aktivně spolupracuje s Okresní agrární komorou Chomutov, o svých
aktivitách informuje i její členy. MAS sama oslovuje potencionální možné nové
členy, poskytuje jim informace o svých aktivitách, snaží se získat jejich zájem
o členství i o práci v MAS.
Během roku se uskutečnily 3 valné hromady a 1 předvánoční setkání členů
a příznivců MAS SZK. Pracovní komise se setkávají podle potřeby.
MAS se aktivně snažila o svoji propagaci, v roce 2012 zejména formou vydávání
Zpravodaje (6 vydání jak v el. podobě a tištěné formě zveřejněním článku
formou inzerce. MAS uspořádala pro své členy 2 vzdělávací akce v oblasti
veřejných zakázek (novela zákona č. 137/2006).
MAS aktivně podporovala sbírku „Jirkov jede o sto šest“ obč. sdružení
ProHandicap na pořízení osobního automobilu na dopravu handicapovaných
dětí do škol v Jirkově.

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

MAS uzavřela smlouvu s firmou NAR Marketing s.r.o. na pronájem elektronické
aukční síně (www.proe.biz) a realizovala pro zájemce (zejména pro žadatele, ale
i pro vlastní potřeby) e-aukce na výběr dodavatele.
fotila Anežka Ješinová
MAS poskytla za úplatu svému členu (obec Údlice) expertní a poradenské služby
při administraci projektu v rámci ROP SZ.
MAS v rámci své činnosti průběžně propagovala jednak svoji činnost, jednak
aktivity svých členů i celého území MAS.
MAS byla úspěšná ve VŘ na dodavatele – zpracovatele – brožury „Místní akční
skupiny Ústeckého kraje a úspěšně realizované projekty Programu rozvoje
venkova“ pro Celostátní síť venkova.
MAS získala podporu od Ústeckého kraje na zpracování podkladů pro ISRÚ na
období 2014 – 2020 od Ústeckého kraje ve výši 100 tis. Kč. Zpracovala podklady,
provedla průzkum formou dotazníků, proběhlo první projednávání potřeb
území.
MAS uskutečnila ve spolupráci s CAO – JS Na Špičáku v červnu 2012 Den MAS
a jako již tradičně v prosinci předvánoční setkání členů.
10. Výsledek hospodaření
Organizace v roce 2012 hospodařila se ziskem 2 348,85 Kč. K 31.12.2012 byl stav
hotovosti v pokladně 5 550 Kč, na bankovních účtech
192 094,66 Ješinová
Kč. Úvěry ve
foto1 Anežka
výši 2 421 000 Kč, z toho půjčka od Ústeckého kraje ve výši 1 000 000 Kč a od
obce Hrušovany ve výši 500 000 Kč, od CAO JS Na Špičáku 200 000 Kč, OAK
Chomutov 140 000 Kč, Centrum pro environmentální výchovu 70 000 Kč, Hana
Dufková 441 000 Kč, obec Údlice 70 000Kč za účelem předfinancování provozních nákladů na provoz MAS a projektu spolupráce. Účetní uzávěrka (Rozvaha
a Výkaz zisků a ztrát) je přílohou výroční zprávy, je zveřejněna na stránkách MAS
www.maskaszk.cz.
Účetní uzávěrka byla ověřena auditorem. Zpráva auditora je zveřejněna také na
stránkách MAS www.maskaszk.cz.
Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv sdružení k 31.12.2012 a nákladů a výnosů a výsledků jejího
Hora Svaté Kateřiny
hospodaření za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.
Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 30. dubna 2013.

Krušnohoří

Události, o kterých se píše v příspěvcích, označené tímto
logem, byly zdokumentovány a je možné je shlédnout na
příslušné stanici internetové televize. Můžete se tam
dozvědět víc - http://www.rastv.cz/.

foto Anežka
Kovářská
tel.: 724 960 964

Ješinová

Měděnec

ź přívěsný vozík za auto

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

reklamními bannery

ź vytápění do party stanu

(2 ks teplovzdušný agregát
o výkonu 30kW, propanbutan)
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MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Pracovní skupiny

REGIONÁLNÍ PRODUKT - REGIONÁLNÍ ZNAČKA

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.

byl název konference, která se uskutečnila 17. dubna ve Vysočanech

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!.

Krušnohoří

http://www.rastv.cz

Venkovské farmářské trhy
pod značkou Krušnohoří.
Jedna z cest, jak
propagovat venkovské
regiony je značení
místní produkce.
Hlavní podporovanou skupinou jsou
drobní podnikatelé,
jejichž schopnosti a
dovednosti pomáhají
šířit dobré jméno
regionu - a naopak pro
ně znamená identifikace
s regionem jedinečnou
marketingovou příležitost.
Nová regionální značka nyní
vzniká také v oblasti KRUŠNOHOŘÍ.
Regionální značku zavádí MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, která pro
výběr sestaví v příštích dnech odbornou
komisi. Logo a projekt představuje na
svých webových stránkách. Od června
2013 se s ní setkáme na původních nebo
charakteristických produktech krušnohoří.
V pozadí této iniciativy je projekt
spolupráce tří místních akčních skupin
„Původ a značka: Náš region“.
Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt ® vznikla v rámci
Asociace regionálních značek. 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 22
regionů. 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 značení používá i k
podpoře vybraných ubytovacích a
stravovacích zařízení. Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací

regionálních značek, o.s.
(ARZ), která je sdružením
regionů s vlastní
značkou. Na území
České republiky
působí i další značky,
které nejsou členy
ARZ, značení ale
realizují na podobných principech. My
jsme se rozhodli pro
cestu pod hlavičkou
Asociace, protože v
jednotnosti vizualiace,
certifikačních postupů
a propagace spatřujeme
výhodu.
Již na podzim se uskutečnila
informativní schůzka ve Spořicích, kde
zájemci o značku besedovali o významu
značky i o certifikačních pravidlech.
V oblasti krušnohoří jako takovém se
prozatím, pokud nám je známo,
regionální značka nepoužívá.
Hranice území pro lokální značení
místní produkce určují stejně jako
kvalitu a úroveň značky ti, kteří logo
připevní na svoje výrobky.
Marketinková značka území pomáhá
vytvářet charakteristiku krajiny
a naopak. Propagace oblasti přispívá ke
zlepšení ekonomické situace drobných
podnikatelů. Na webových stránkách
www.maskaszk.cz budou pro zájemce
v nejbližších dnech zveřejněny podrobnější informace a také stručná přihláška.
Významným prostředkem (i když ne
jediným) pro vyhledání vhodných
držitelů regionální značky jsou
Venkovské farmářské trhy, které MAS
Sdružení Západní Krušnohoří ve
spolupráci s obcemi organizuje již od
roku 2011. V letošním roce jich bude
průběžně celkem osm, přičemž začaly
v dubnu v Březně u Chomutova,
pokračují 18. května v Blatně u
Chomutova, 8. června na statku Špičák
u Kadaně, 15. června ve Vrskmani,
14. září v Droužkovicích, 12. října
v Údlicích, 9. listopadu ve Spořicích a
7. prosince opět v Droužkovicích. Na
organizaci každého z trhů se
podílí obec, kde se akce koná.
Každý z tržních dnů je obohacen
o doprovodný program pro děti
i dospělé, na konci akce se losuje
tombola, do které přispívají
členové MAS, prodejci, obce
i soukromé osoby. Výtěžek
z tomboly je určen na charitativní
účely.
Hana Dufková
tisková zpráva ze dne
17.5.2013

www.maskaskz.cz

Mikroregion
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Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče
Tato soutěž má upozornit na
chutné a kvalitní české výrobky
z Ústeckého kraje a zajistit jejich
propagaci nejen v Ústeckém kraji,
ale v celé ČR.
Organizaci soutěže bude zajišťovat Okresní agrární komora Most
spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství
a venkova Ústeckého kraje s využitím všech dostupných médií a organizačních prostředků.
Přijímání přihlášek probíhá v
termínu od 16.5.2013 do 10.8.2013

K soutěži byla vydána „Metodika,
vč. přihlášek“, která je uvedena na
našich webových stránkách
www.kisuk.cz.

Přihlášky do soutěže zasílejte
písemně na adresu:
OAK Most – KIS ÚK,
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice

Soutěž bude hodnocena v 9 kategoriích a to:
nebo elektronicky na e-mail:
oakmo@oakmo.cz
1)Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám,
Každý výrobce může přihlásit do
párky, špekáčky, šunky, tlačensoutěže maximálně 5 výrobků!
ka, jitrnice, slanina, grilovací
Příprava
mezinárodní
s MAS
Serviso,
MAS
Cínovesko
klobásy, projektu
uzená kolena,
paštiky spolupráce
O tuto
soutěž
je z řad
potravináa německými a finskými partnery
apod.)
řů, výrobců a zemědělců velký
2)Masné výrobky trvanlivé (ferzájem, za rok 2012 bylo přihlášeno
mentované a tepelně opracova- do soutěže 119 výrobků.
né výrobky – poličan, paprikáš,
vysočina, Herkules, turistický
Stejně jako v loňském roce probísalám, lovecký salám, klobásy,
hají dvě potravinářské soutěže
sušené šunky, apod.)
a to:
3)Sýry včetně tvarohu (přírodní,
tavené a syrovátkové sýry
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
a tvarohy)
ÚSTECKÉHO KRAJE – IV. ročník
4)Mléčné výrobky ostatní (mléko,
přihlášky od 25.4. do 10.6.2013
soutěž je organizována MZe ČR
kysané mléčné výrobky, máslo
apod.)
a
5)Pekařské výrobky, včetně surovin
Soutěž
6)Cukrářské výrobky, včetně cuk„O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ
rovinek
VÝROBEK ÚK – KRAJE
7)Alkoholické a nealkoholické
PŘEMYSLA ORÁČE“
nápoje
VI. ročník
8)Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
přihlášky
od
16.5. do 10.8.2013
zpracované formě
soutěž je organizována ÚK
9)Ostatní (med, lahůdkářské
výrobky, skořápkové plody
apod.)
Soutěž je vyhlášena za účelem
propagace místních potravinářských
výrobků a má regionu přispět
a pomoci k udržení místních tradic,
zvýšit povědomí místních spotřebitelů i turistů, podpořit zaměstnanost a ekonomický růst.

tel.: 724 960 964

Kategorie a hodnocení výrobků je
v obou soutěžích shodné. Pro jednodušší přihlášení - ti, kteří se neumístí v soutěži „Regionální potravina ÚK 2013“, automaticky přecházejí se svými přihláškami do soutěže
„O nejlepší potravinářský výrobek
ÚK – Kraje Přemysla Oráče 2013“.
Všechny informace naleznete na
našich webových stránkách
www.kisuk.cz a také na http://krajustecky.oakchomutov.cz/. Pokud
budete potřebovat, rádi vám pomůžeme se zpracování přihlášek
a podáme další informace.
Vítězové soutěže budou vyhlášeni
a oceněni na Výstavišti Zahrada
Čech v Litoměřicích při slavnostním
ceremoniálu dne 13.9.2013 od
13,00 hodin v první den zahájení
výstavy.
Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
Kontakty:
Ludmila Holadová –
tel.: 602 341 689
Monika Plachá –
tel.: 724 261 978
Radomíra Plachá –
tel.: 602 741 110

Regionální potravina Ústeckého kraje

V letošním roce startuje již 6.
ročník soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
Kraje Přemysla Oráče“.
Vyhlášení této soutěže proběhlo
již tradičně při vzpomínkové akci
a setkání zemědělců u památníku
Přemysla Oráče na Královském poli
16. května 2013 ve Stadicích v
Ústeckém kraji.
Soutěž vyhlásil radní Ústeckého
kraje Mgr. Arno Fišera. Akce se
koná pod záštitou hejtmana ÚK
Oldřicha Bubeníčka.

Mikroregion
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Tak se jmenuje projekt, který společně připravují obce sdružené v Mikroregionu St. Sebastian. Přesněji to znamená, že v letošním roce proběhnou celkem čtyři kulturně-společenské akce,
konkrétně na hradě Hasištejn v Místě,
v kostele sv. Václava ve Výsluní, v kulturním domě Horalka v Blatně a
v jirkovském Domově pro seniory se
zdravotním postižením U Dubu. Program je určen všem seniorům ze všech
obcí Mikroregionu, tedy z Blatna, Boleboře, Hory sv. Šebestiána, Kalku, Křimova, Místa a Výsluní. Navíc budou
přizváni i seniorky a senioři z MěÚSS
Jirkov. A to především proto, že i mezi
nimi jsou bývalí občané našich obcí
a setkání při takovýchto příležitostech
každého potěší.
Program sestavují společně starostky
Kalku - paní Lauková, Výsluní – paní
Čadková, starosta Místa – pan Bělský
a místostarostka Blatna paní Rabasová
Houfová. Těšit se tak můžete na přednášky a besedy o zvířatech a cestování,
zdravé výživě, sportovních aktivitách
vhodných pro seniory, s policisty ČR
a rady z oblasti finanční gramotnosti.
Chybět samozřejmě nebude dobré
občerstvení, ale především kulturní
program, nejčastěji hudba k poslechu
a tanci.
Zájemci o účast se mohou průběžně
přihlašovat na svém obecním úřadě.
Přesný termín a program, časy odjezdu
autobusu z jednotlivých obcí budou
vždy včas zveřejněny. Orientační přehled připravovaných akcí je zde:
ź Červen – hrad Hasištejn, Místo
ź Srpen – kostel sv. Václava, Výsluní
ź Září – kulturní dům Horalka,
Blatno
ź Listopad – Domov pro seniory U
Dubu, Jirkov.
S přibývajícím věkem rozhodně
aktivní život nekončí, tak neváhejte
a přihlaste se již nyní. Těšíme se na
společně strávené chvíle.
Text a foto Iveta Rabasová Houfová

tel.: 724 960 964

Zámek Červený hrádek u Jirkova
Zámek Červený hrádek u Jirkova obklopuje rozsáhlý park, který přímo zve
k poklidným procházkám ve stínu
vzrostlých stromů či k posezení na dece.
Ve spodní části parku stojí kašna s chrličem ve tvaru obličeje. Byla prázdná,
rozbitá a vypálená, z doby, kdy si tam
rozdělávali oheň nějací vandalové.
Její podoba se ale postupně mění.
Někteří stálí návštěvníci zámeckého
parku si jistě všimli změn, které tu probíhají už druhým rokem. Rok 2013 je ve
znamení druhé etapy rekonstrukce
kamenného chrliče i kašny. „Kašna
dotváří historický ráz zámeckého parku,
proto ji chceme uchovat i pro další generace návštěvníků,“ komentuje snahy
města starosta Radek Štejnar.
V první etapě restaurátoři pracovali
především na odstranění škod po vandalském táboření, letos přišly na řadu
schody, které byly ve špatném stavu,
rozlámané a porostlé mechem a řasami.

Pracovníci se postarali o jejich přesazení,
slepení a doplnění o nový, protože
jeden stupeň zcela chyběl. Také bazének, takzvaná piscína, byl vyčištěn od
nečistot, různých usazenin a spadaného
listí, poté jej čeká zpevnění betonové
části a okrajových bloků, nakonec proběhnou úpravy vzhledu a ošetření proti
povětrnostním vlivům po celé ploše.
Do realizace projektu "Restaurování
kamenného chrliče s kašnou v areálu
zámku Červený hrádek - II. etapa" jsou
zapojeny i další organizace města, a to
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, pod nějž zámek spadá, a Lesy města
Jirkova. Zaměstnanci těchto organizací
rovněž přiložili ruku k dílu.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV
LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Nová Ves v Horách - střípky ze stavění májky
SDH v Nové Vsi v Horách jako každoročně vyráží do lesa vyhledat ztepilý
strom vhodný na stavění májky. A aby
nemuseli každoročně kopat jámu, tak
zabudovali trubku dostatečně širokou
do země a tímto skvělým nápadem si
ulehčili každoroční dřinu. V den x připravili věnec za pomoci malých čarodějek a ostatních šikovných rukou věnec
nazdobili. Jakmile bylo všechno připraveno, nastoupili svalnatí a urostlí hasiči

a májku hravě vztyčili. Nikomu se nic
nestalo a obecenstvo se dobře bavilo.
Počasí nám moc nepřálo, ale to
vůbec nevadilo. Po upevnění májky byla
připravena ve sportovním klubu Sokolovny malá zábava. Moc děkujeme všem
hasičům za jejich práci pro obec , zejména Jardovi Hesounovi, který se „vyžívá“
ve vymýšlení akcí pro děti i dospělé.
Jana Dvořáková

Mikroregion

Střípky z Kalku
31. března 2013 se v kaleckém Klubu
U Drexlerů sešlo hned několik šikovných
řemeslníků od nás i ze sousedního
Německa, kteří předváděli celý den své
umění – drátovalo se, malovaly se velikonoční kraslice, krásná byla ukázka
vinutých perel i paličkování, pletlo se
z papíru, vyráběly se dřevěné figurky
a batikovalo. Pro dobrou náladu zazpívali Stráníci a uchváceni byli návštěvníci
krásným koncertem na dudy.
Akce se moc povedla a máme radost,
že se tohle velikonoční setkávání na
farmě U Drexlerů pořádá již několik let
za sebou a pokaždé se na něj všichni
moc těší.
Vloni připravila obecní knihovna v
Kalku pro děti akci v rámci celorepublikové aktivity Celé Česko čte dětem,
která měla velký úspěch. Letos jsme se
zapojili 5. dubna do akce Noc s Andersenem. Pro děti a jejich rodiče byla připravena krásná podvečerní vycházka okolím zimního Kalku s mnoha úkoly po
cestě, s večeří u jedné z ochotných maminek, rozsvítil se pro ně také čokoládový
stromek, s rozsvícenými lampiony se
děti nebály jít přes ztemnělý hřbitov do
tajuplného kostela a společně pak děti
strávily noc při čtení pohádek v knihovně.

RAŠELINIŠTĚ NA HRANICI, která představuje návštěvníkům místní raritu – rašeliniště. Doposud výstavu v kaleckém
Domě služeb navštívilo přes sto návštěvníků a velký ohlas byl například i od
žáků ze základní školy Hornická v Chomutově, kteří si k nám udělali celodenní
výlet a kromě výstavy si prohlédli
i opravdové rašeliniště uprostřed kaleckého lesa a navštívili také další naši
výstavu starých pohlednic v kostele sv.
Václava. Výstava je otevřena do konce
května.

7
9

Volná místa ve školce
v Nezabylicích
Obec Nezabylice oznamuje volnou
kapacitu míst v mateřské škole. Škola
je nově zrekonsturovaná, nadstandartně vybavená. V roce 2014 proběhne konkurz na novou ředitelku
mateřské školy.

V pondělí 10. června 2013 přijedou do
Kalku vzácní hosté – známá herečka
Jitka Smutná a spisovatelka Petra Braunová, které mají pro diváky připraven
hudebně-literární pořad SMUTNÁ BRAUNOVÁ. Představení se uskuteční od
18.30 hodin a protože počet míst je
omezen, předem je třeba si rezervovat
vstupenky na obecním úřadu.
Již podruhé si kalecký kostel zapůjčuje
evangelická církev ze sousední německé
obce, která v našem kostele pořádá svou
mši. Tentokrát se uskuteční v neděli 16.
června od 14.00 hodin a pro návštěvníky
to bude určitě opět krásný zážitek i díky
koncertu hudebního tělesa pozounistů.
Vloni přišlo na mši kolem 350 lidí.
Miluše Lauková - starostka

GPS - objevy na hřebenech Rübenau
a Kalku. Spolek na ochranu přírody
a životního prostředí Natura Miriquidica
e.V. z německé obce Rübenau a naše
obec Kalek společně uvedly do života
příhraniční GPS kulturně-naučnou stezku mezi obcemi Rübenau a Kalek.
Podél česko-německé hranice je zřízena virtuální naučná stezka, která „vede“
po obou stranách hranice a na celé trase
mapuje zajímavá místa v přírodě, na
kterých se díky GPS dozví uživatelé dvojjazyčné informace o každé této lokalitě.
Cestování podle GPS je moderní způsob
turistiky, běžně používaný již v řadě
zemí světa. Naučná stezka zahrnuje
celkem tři trasy (Kühnhaide – 4,5 km,
trasa okolo Rübenau 11,3 km a Kalek Načetín 10,4 km) v celkové délce 26,2
km a nabízí celkem 46 turisticky zajímavých stanovišť, na kterých jsou k dispozici virtuální informace.
Vstup na naučnou stezku je možný
kdekoliv, uživatel se může rozhodnout
také pouze pro jednotlivé úseky. Naučnou stezku můžete najít ve svých smartphonech, popř. v App aplikaci.
Informace ke stažení najdete na
www.natura-miriquidica.de nebo na
www.kalek.cz
Ve spolupráci s německými partnery
připravila obec Kalek výstavu

www.maskaskz.cz
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VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE
k předkládání žádostí o udělení značky
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
jako koordinátor značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® vyhlašuje
1.výzvu k předkládání žádostí o udělení značky KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt® . Značka patří do Asociace
regionálních značek. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje
výrobce k užívání značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.
Cílem značky je přispět k rozvoji
místní ekonomiky a udržitelnému
cestovnímu ruchu. Značka garantuje
původ výrobku v regionu, kvalitu
a šetrnost k životnímu prostředí.
Uděluje se výrobkům, které mají
v regionu dlouholetou tradici nebo
jsou převážně z místních surovin.
Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na
regionálních trzích. Základním
nástrojem propagace jsou společné
webové stránky všech certifikovaných
produktů www.regionalni-znacky.cz.
Koordinátor značky dále propaguje
certifikované výrobce na svých akcích,
webových stránkách a vydáváním
propagačních materiálů a katalogů.
První kolo certifikace proběhne již
v červnu 2013. Podrobné informace
pro zájemce o udělení značky včetně
žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií
jsou k dispozici na http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalniprodukt-/, případně je možné žádost
vyzvednout osobně nebo požádat

o zaslání (mailem info@maskaszk.cz, tel.
724 960 964). Vyplněná žádost včetně
povinných příloh musí být doručena na
naši adresu nejpozději do 20. června 2013.
K jednání Certifikační komise je nutné
dodat i vzorky posuzovaných produktů
(není-li to technicky možné, je potřeba
s koordinátorem značky dohodnout jiný
způsob prezentace a hodnocení). Osobní
představení výrobků žadateli o značku je
vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne koncem června 2013.
Věříme, že značka KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i
k rozvoji našeho regionu. V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném
telefonním čísle či e-mailové adrese.
Kontakt:
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 144, 431 44 Droužkovice
E-mail: info@maskaszk.cz,
www.maskaszk.cz
Tel.: +420 724 960 964

Tvarohová buchta
Potřebné suroviny:
ź 6 vajec
ź 200g másla
ź 250 g cukru
ź vanilkový cukr nebo jeden
vanilkový lusk
ź 1 prášek do pečiva
ź 40g maizeny nebo jeden puding
ź šťáva z jednoho citronu nebo
pomeranče
ź 4 vrchovaté lžíce krupice
celozrnné pšeničné
ź 1 kg tvarohu.
Postup přípravy:
Ušleháme vejce s cukrem a vanilkovým cukrem nebo vnitřkem vanilkového
lusku. Přidáme máslo a stále šleháme.
Přidáme 4 lžíce celozrnné krupice pšeničné, prášek do pečiva, maizenu (lze
nahradit jedním pudingem), tvaroh
a šťávu z citronu.
Vše našleháme a vznikne nám krásné
těsto, které nalijeme – musíme mu
pomoci stěrkou, je dost kompaktní
a husté, do vymazaného a vysypaného
plechu s vysokým okrajem. Upečeme ho
ve zhruba 180°C a hlídáme zvrchu. Ke
konci dávám alobal.
Upečené nechám vychladnout, buchta trochu klesne a krájím až absolutně
vychladlé, nikoli nachladlé !!!!
Je to základní verze, dále se dá experimentovat s mandlemi například.
ing. Eva Hamplová

Kotlíkový guláš ze
zvěřiny
Potřebné suroviny:
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

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Postup přípravy:
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.
L. Nesládek

odpočívárna - plocha k ležení
www.maskaskz.cz
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V Hrušovanech neustále pokračují s modernizací obecního majetku
„Dne 24.4. 2013 proběhl v Hrušovanech za hojné účasti místních občanů den otevřených dveří na nově zrekonstruované ubytovně s č.p. 3, která byla zřízena na místě bývalé vrátnice někdejšího objektu kasáren. Rekonstrukce byla realizována za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
Celková částka na rekonstrukci činila
9 300 000 Kč bez DPH.
V nově zrekonstruované budově se
nachází 8 ubytovacích jednotek s moderním kuchyňským vybavením. Rekonstrukcí budovy se tak zvýšila nabídka ubytovací kapacity pro zájemce o bydlení v této
lokalitě, která je díky občanské vybavenosti, jako jsou dětská hřiště, sportoviště,
zahrádky, garáže, blízkost mateřské
školky i obchodu, restauračního zařízení
a též i dobrá dopravní obslužnost, velice
atraktivní. Celá budova je pak velmi
dobře zateplena a budoucí náklady na
vytápění budou pro uživatele na velmi
přijatelné úrovni.
Další aktivitou v Obci Hrušovany,
kterou nelze opomenout, je započetí
prací na zateplení severní stěny bytového
domu č.p. 73. Tato akce je realizována za
podpory HSRCH a to částkou 80 000,- Kč.
Zateplení by mělo zvýšit nejenom hodnotu obecní nemovitosti, ale hlavně ušetřit
náklady na vytápění a zlepšit tak komfort nájemníků bytů.“
(JB)

MAS SZK a CAO - JS na Špičáku vás zvou

8. června od 9 hod. na statek Špičák u Kadaně
Čeká vás prohlídka chovaných zvířat, soutěže pro děti, jízda na koních a
čtyřkolkách, opékání na ohni, a další. Nabízíme vám možnost nakoupit od
regionálních výrobců čerstvé produkty, posedět, setkat se s přáteli a strávit
tak příjemnou sobotu.
Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni !!!
Ve 12 hod losování bohaté tomboly.

tel.: 724 960 964
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Hnětánky ze zelí
Potřebné suroviny:
ź 500 g hladké mouky
ź 200 g kyselého zelí
ź 1 vejce
ź 5 lžic sladké smetany, sůl
Na vále zpracujeme hladkou mouku
s kyselým zelím, které jsme pokrájeli.
Přidáme vajíčko, smetanu a sůl.
Vypracujeme vláčné těsto, z kterého
vyvalujeme placky na prst silné. Povrch
propíchneme vidličkou, aby se netvořily
vzduchové bubliny. Pečou se na vymaštěném plechu v prudší troubě. Upečené
placky na povrchu pomastíme.

Salát z červeného
zelí
Potřebné suroviny:
ź 100 ml majonézy
ź 200 g šunky
ź 2 cibule
ź Červené zelí s cibulí (Hame)
to přecedíme, kusy zelí pokrájíme na
malé kousky, cibuli pokrájíme na plátky
a vše smícháme. Přidáme nakrájenou
šunku a majonézu. Podáváme chlazené.

KŘIMOV - v kostele to žije
Dne 21.4.2013, se konal v Křimovském
kostele sv. Anny již druhý pěvecký koncert. Tak jak bylo domluveno při konání
Adventního koncertu v prosinci tohoto
roku. Účinkoval zde opět Ženský pěvecký sbor Jirkov a na jejich pozvání přijel
i sbor ze vzdáleného Slovinska, „Ženski
pevski zbor skladateljev Ipavcev ze Šentjuru pri Celj“.
Všichni účinkující i
posluchači se opět
mohli kochat uměním obou sborů
umocněné skvělou
akustikou našeho
kostela. Jako předpěvec vystoupila
Kateřina Maletská
teprve 15ti letá.
Dovoluji si upozornit, velkým potleskem byla za tento
výstup odměněna. Atmosféru koncertu,
umocnil i fakt, že umělkyně ze Slovinska
zde potkaly svého krajana, bydlícího ve
Strážkách. Radostně pohovořili rodnou
řečí a toto bezprostřední setkání odměnily několika lidovými písněmi na parkovišti před kostelem.
Místní ženy opět připravily skvělé
pohoštění. Napekly koláčů, buchet i
perníků, z receptů rodinných. Horký čaj
a víno svařené se v našem kostele stává
již tradičními nápoji. V kostele bylo

chladněji než venku, co naplat, zahřát
se člověk musí.
A CO NA KONCERT UMĚLKYNĚ?
(opis ze stránek sboru)
Ženský komorní sbor Jirkov uspořádal
ve spolupráci s obecním úřadem Křimov
koncert u příležitosti návštěvy našich
přátel ze Slovinska.
Na koncertě kromě
našeho sboru
vystoupil 21.4.2013
Ženski pevski zbor
skladateljev Ipavcev
ze Šentjuru pri
Celju. Vystoupení
obou sborů se
u publika setkalo
s velkým ohlasem
a koncert a milá
atmosféra pokračovaly i před kostelem.
Ženski pevski zbor ze Šentjuru totiž
zazpíval před kostelem ještě pro své
krajany,kteří již dlouhá léta žijí v našem
regionu. Obrovský dík za vřelé přijetí
nejen našeho sboru, ale hlavně představitelů občiny Šentjur, sbormistryně Mojci
Volavšek a slovinského sboru opět patří
paní starostce Křimova Soně Kališové.
V nedělním odpoledni na Křimově se
opět potvrdilo, že sborové přátelství
a hudba nezná hranic.
Soňa Kališová

Škubánek
Potřebné suroviny:
ź
ź
ź
ź

500 g brambor
70 – 100 g hrubé mouky
sůl
máslo nebo sádlo

Oloupané nakrájené brambory uvaříme ne zcela do měkka. Slijeme část
vody (nevyléváme, dáme stranou) a do
brambor uděláme držadlem vařečky
několik děr. Do nich nasypeme hrubou
mouku, osolíme a povrch zalijeme částí
slité vody a necháme chvíli velmi pomalu vařit, aby se mouka spařila. Nakonec
dobře vymícháme, aby vznikla hladká
lepivá hmota.
V malém hrnečku rozpustíme sádlo
nebo máslo, ve kterém si namáčíme
velkou lžíci a tvoříme škubánek.
Bramborový škubánek podáváme na
sladko s mletým mákem a cukrem,
tvarohem nebo se slaninou opraženou
na cibulce. Je vhodnou přílohou
k omáčce ze zelné šťávy.
Recepty jsou od J. Kalíškové
MAS Český les
projekt Původ a značka:náš region

Stručně k dění v obcích Vysoká Pec,
Drmaly a Pyšná v roce 2013
Obec má rozpočet na letošní rok
navržen jako vyrovnaný v částce 25.853
tis. Kč. Největší část příjmů a to 50% je
z poplatku za ukládání odpadu na
skládce komunálního odpadu, která je
ve vlastnictví společnosti Marius Pedersen. Jako i v minulých letech jsou veškeré poplatky v obci zrušeny (za odpad,
psy, ubytování, aj.) a daň z nemovitosti
zůstává stejná tzn. s koeficientem 2 (ten
je nastaven od začátku).
Největší výdaj v letošním roce bude
za kompletní rekonstrukci budovy č.p.
197 ve Vysoké Peci, v kterém se nachází
obchod, cukrářská výrobna a prádelna,
celkové náklady jsou cca 8 mil. Kč bez
DPH. Další akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vysoké Peci v části (polovina obce) nad koupalištěm za cca
3 mil. Kč a poslední investiční akcí je
oprava komunikace pod továrnou
v ul. Julia Fučíka za cca 1 mil. Kč. Veškeré tyto akce si platí obec ze svého, tzn.
bez dotace. V současnosti probíhá výbě-

rové řízení na zhotovitele.
Samozřejmě jsou pro letošní rok
zařazeny i dílčí drobné opravy zařízení
v majetku obce, např. tenisových kurtů,
fotbalového hřiště a koupaliště. Na
areál koupaliště bude v letošním roce
zahájeno vypracování dokumentace pro
jeho celkovou opravu a doplnění o multifunkční hřiště aj..
Milan Čapek - starosta

www.maskaskz.cz
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Omáčka ze zelné
štávy
jedna z nejznámějších
chodských omáček
Potřebné suroviny:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

½ l zelné štávy
½ l vody
1 lžička soli
¼ l smetany na šlehání
¼ l mléka
3 lžíce hladké mouky
1 vejce

Z dobře vykysaného zelí nabereme
šťávu a procedíme ji. Pak si připravíme
vodu a dáme společně se šťávou vařit.
Osolíme.
Když se omáčka vaří, sbíráme na
povrchu pěnu, aby byla omáčka čirá.
Nakonec ji zahustíme kváskem ze
smetany s trochou hladké mouky a
necháme ještě chvíli povařit. V kvásku
můžeme rozmíchat 1 vajíčko.
Jako příloha je možné podávat škubánek.
Recept je od J. Kalíškové
projekt spolupráce
Původ a značka: náš region
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vaigl.sro@tiscali.cz vaigl.expedice@tiscali.cz
Droužkovická 291, 431 41 Údlice, IČ: 62245163 tel: 474 667 255, tel./fax: 474 667 263

ČESKÉ KUŘE PŘÍMO OD FARMÁŘE
Místo prodeje - v areálu firmy PO - PÁ 9:00 - 13:00 hod,
nebo na stanovištích pojízdných prodejen.
Chlazené maso lze objednat den předem, sortiment mraženého masa je skladem.
Aktuální ceník a trasy pojízdných prodejen najdete na www.drubez-vaigl.cz
Naše pojízdné prodejny zajíždějí do každé obce, najděte si dobu, kdy jsme právě u vás.
tel.: 724 960 964
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Přátelství bez hranic aneb
mezi letadly je prima
Už je to zase tady. Další společné
setkání dětí z německé mateřské školy
Niederlauterstein a Údlické mateřské
školy. Tentokráte naše autobusy míří
k Pesvickému letišti. Zde na nás čeká
pan Škarka, který nás vítá přeletem
a příletem na letiště. Děti doslova hltají
každé jeho slovo o letadlech, pilotech
a řízení letadla.

Nakonec nás pan Škarka vede k modelářům, kteří nám ukazují různé modely
letadel. Nejen ukazují, ale také s nimi
létají, dělají různé vývrtky, nízké přelety,
otočky…… Pak nám ještě jednou ukazuje své umění pan Škarka, který také umí
různé přelety. Tleskáme jejich umu
a odvaze. Jsou fakt všichni šikovní.
Ještě společné foto u letadla
a pomalu je čas k odjezdu. Odjíždíme
z letiště plni krásných dojmů, ale náš
den ještě nekončí.
Po společném obědě nás čeká teta
Káťa (pracovnice Tandemu). Připravila si

pro nás sázení cibulek a tak se z nás
stávají zahradníci. Ale pozor, není tak
jednoduché cibulky zasadit. My se totiž
při tom sázení učíme, jak se řekne třeba
cibule, lopatka, hlína…německy, no
a naopak německé děti se to učí zase
česky. Na závěr je společné hraní na
zahradě Údlické školky.
A když se blíží čas k odjezdu, utváříme společný kruh loučení, kde si vzájemně předáváme dárečky, zpíváme
česko-německé písně a loučíme se. Ještě
kamarádům zamávat. Už se moc těšíme
na další setkání – a to bude brzy – společně totiž oslavíme Mezinárodní den
dětí u našich kamarádů v Německu
a zároveň oslavíme 5 let naší vzájemné
spolupráce.

Boleboř
V Boleboři zrekonstruovali budovu s obchodem
a restaurací. Ve výběrovém řízení vybrali nájemce.

Obec Boleboř vyhlásila v březnu 2013
výběrové řízení na pronájem budovy
obchodu a restaurace. V dubnu proběhlo výběrové řízení, kde se přihlásili tři
zájemci o pronájem.
Výběrová komise došla k závěru, že
nabídka pana Jana Volhejna splňuje
veškeré podmínky a doporučila obci
Boleboř s tímto zájemcem uzavřít
nájemní smlouvu.
Část budovy prošla vnitřní rekonstrukcí, úprava stropu včetně zabudování
nových světel, bourání příček pro zvětšení prostoru restaurace, malování,
pokládka nového koberce a přestěhování stávajícího baru.
Dne 10.5.2013 od 19.00 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření restaurace.
Starosta obce na úvod přivítal pár slovy
všechny návštěvníky a popřál všem hezkou zábavu. K poslechu a tanci zahrála
skupina FO3. Restauraci v tento den
navštívilo cca 60-70 občanů obce včetně
jejich příbuzných z blízkého okolí. Tančilo se a zpívalo asi do 4 hodiny ranní.
Markéta Dlouhá
Obec Boleboř

www.maskaskz.cz

Živý venkov
Jak jsme na horách přežili
hon na čarodějnice

Všechny zkušené a to my jsme, malé
i velké čarodějnice, jsme se slétly jako
každoročně na svůj velký svátek. Nebylo
to jednoduché. Zcela normální pozemšťané se snažili zabránit našemu rejdování. Ale na nás neměli. S pomocí čar
a kouzel jsme je hravě překonaly
a mohly jsme všem předvést a to na
všech vzorně připravených disciplínách,
že jsme zcela moderní a hravé čarodějnice.
Když jsme překonaly všechna úskalí,
sešly jsme se okolo ohně, kde jsme si
opékaly pekelné buřty.
Posilněné jsme pomohly vyzdobit
našim hasičům urostlou májku a pak
už jen sledovaly, jak si hasiči šikovně
počínají při stavění májky (trochu jsme
jim pomohly čarováním, ale oni o tom
neví). A povedlo se. Májka stále stojí.
A protože zábavný den spojený se stavěním májky, se povedl a my jsme se
spokojeně vracely do svých domovů na
kuřích nožkách, děkujeme všem, kdo
se podílel na přípravě zábavného dne
i na jeho realizaci a za rok nás zase
očekávejte. Za všechny čarodějka Čáryfučka.
Jana Dvořáková
Nová Ves v Horách

SZK
Sdružení Západní Krušnohoří

tel.: 724 960 964
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Rozvoj infrastruktury a občanského
vybavení v Nezabylicích
Obec Nezabylice stále pokračuje
v rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti. Klade důraz hlavně na využití
volného času dětí a mládeže, a zaměřuje své investice tímto směrem. V letošním roce jsme v obci dokončili I. etapu
rekreačního centra na malém hřišti,
v červnu zahájíme výstavbu víceúčelového hřiště, kde se bude již v srpnu letošního roku konat turnaj ve volejbale.
Vybudovali jsme dětské hřiště s pergolou u kulturního domu, parkoviště

u obecního úřadu a novou autobusovou
zastávku. Dokončujeme rekonstrukci
kaple sv. Anny, která bude slavnostně
vysvěcena dne 28.7. 2013, při pouti sv.
Anny. V letošním roce budeme ještě
budovat parkoviště u MŠ.
Naše děti navštěvují kroužek Dovedné
ruce pod vedením paní Bc. Petry Kubánikové. V letošním roce jsme pro děti
z kroužku získali dotaci na nákup keramické pece.
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Víte, že ....
Město Jirkov obnovilo zhruba 90 let
starý hrušňový sad u hřbitova
v Zaječické ulici. Podle dostupných
informací se zřejmě jedná o největší
dochovaný sad Koporeček na
Chomutovsku a Mostecku, kde se
původně tato stará odrůda hrušní
pěstovala.
Dříve byla známa pod názvy jako
Kulma, což byla zkomolenina názvu
„Supreme Coloma“, dále „Líglova máslovka“ – „Liegels Butterbirne“, či lidově
Koprčka apod. Jednalo se o pozdní
zimní máslovku, která byla vypěstována
v obci Koporeč u Mostu v severních
Čechách někdy kolem roku 1785 zdejším statkářem Wenzelem Gallinem.
Zvláštností této odrůdy byla sklizeň, kdy
se sklízely ještě tvrdé a chuťově nedobré
hrušky, které po uložení do sklepa došly
chutě, změkly a zežloutly. Díky své
výborné chuti a vlastnosti dozrávání,
kdy nebyl problém plody uchovat až do
března následujícího roku, byla tato
hruška významným vývozním artiklem
pro celou oblast severních Čech, kde se
velmi rozšířila. Koporečská hrušeň, což
bylo v té době oficiální označení, se
vyvážela na ovocné trhy do Prahy a
z ústeckého přístavu putovala po Labi
do Německa a severských zemí. V Petro-

hradě se balila dokonce po jedné do
hedvábných papírů a draho prodávala.
Cílem města bylo tento sad obnovit
a zachovat pro další generace a to včetně dnes již sadařsky nevyužívané Koporečské hrušně, která byla nahrazena
novými modernějšími odrůdami. V žádném případě se nejedná o plánovanou
rekonstrukci sadu pro komerční využití
a intenzivní hospodaření jako tomu bylo
v dobách minulých. Cílem je vytvoření
klidové zóny s možností pikniků a procházek pro občany města Jirkova a turistické návštěvníky. Sad by měl prostřednictvím informační tabule seznámit
návštěvníka se svou historií a historií
Koporečské hrušně a poskytnout mu
příjemné prostředí s nádechem částečné
historie ovocnářství, které k tomuto
kraji neodmyslitelně patří.
Pracovníci městské sociální firmy
ONZA v místech, kde bývaly hrušňové
sady téměř od počátku minulého století,
vysadili v polovině listopadu 530 ovocných stromů. Následně bylo provedeno
založení travního porostu a konečná
úpravy plochy, čímž byla zakončena celá
rekonstrukce.
Finanční náročnost celé rekonstrukce
sadu byla asi 3 miliony korun z rozpočtu
města Jirkova.

Ovocnáři v očekávání
Ovocnářská výroba se v našem kraji
traduje již od nepaměti. Intenzivní ovocnářská výroba začala na Jirkovsku
v padesátých letech dvacátého století.
Pěstovaly se zde především jabloně,
hrušně, třešně, slivoně a v menší míře
meruňky. Do šedesátých let minulého
století se sklízelo i více než tisíc tun
hrušek s extenzivních sadů a to především naší krajové odrůdy Koporečky,
která se vyvážela především do Německa. Tato, tehdy velmi žádaná odrůda,
vyklučením starých sadů téměř zanikla.
Město Jirkov provedlo v roce 2012 obnovu starého sadu hrušek u hřbitova
a vysázelo zde téměř šest hektarů nového sadu Koporeček a tím zachovalo
genofond této staré odrůdy, která byla
vyselektovaná v obci Koporeč na Mostecku.
V posledních třech letech ovocnářská
výroba silně trpěla poškozením meteorologickými vlivy, především silnými
jarními mrazy. Poškození bylo tak veliké, že se sklízelo 20 % jahod, 35 %
třěšní a 7 až 20 % jablek z normální
sklizně. Tak velké poškození mrazem za
dobu své praxe, tj. 38 let, nepamatuji.

převzato z www.jirkov.cz, upravila
H.Dufková

foto MAS SZK Jiří Drechsler

Letošní násada květů je zatím dobrá.
Odkvetlé třešně a slivoně jsou méně
opylené, protože v době jejich květu se
ochladilo. Ostatní druhy zatím odkvétají
dobře, ale všeobecně ovocné druhy nyní
vyžadují větší péči, především z pohledu
ochrany rostlin proti houbovým chorobám, kterým nyní napomáhá vlhčí průběh počasí. Stav počasí, množství srážek
a průběh teplot v našich sadech u Jirkova lze sledovat na stránkách www.sadyjirkov.cz.
Přeji všem malo i velkopěstitelům
ovoce zdárný průběh počasí a bohatou
úrodu.
Petr Škuta

Klub dětí Šikula najdete v Málkově
Klub dětí Šikula vede již od roku 2011
paní Dana Peterková se svojí kamarádkou Adélou Vodrážkovou, do kroužku
chodí děti ve věku 4 – 12 let a scházejí
se každý čtvrtek, jejich zábavné odpoledne je velmi pestré, jezdí pravidelně
do lesoparku, na výlety po okolí ale i do

zábavných parků do Německa, vyrábějí
dárečky na vánoce, ke dni matek, pořádají besídky, soutěže, nelze vyjmenovat
vše, ale viz odkaz na fotogalerii šikulů
http://www.malkov.cz/fotogalerie/klubdeti-sikula/
zdroj: OÚ Málkov

www.maskaskz.cz
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Čarodějnice
řádily, jak jinak,
po celé MASce
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ProHandicap v roce 2012

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
v Údlicích u mateřské školy

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

„RAŠELINIŠTĚ NA HRANICI“
je název přeshraniční výstavy, kterou můžete shlédnout
v Kalku
v Droužkovicích na hřišti

Výstava představí německo-český projekt z fondu EU
Cíl3/Ziel3 „Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána
a Satzung – realizační fáze“, jenž pomůže k regeneraci
a zachování Krušnohorských rašelinišť. Kalek je teprve
druhým místem v České republice, kde bude tato ojedinělá
expozice prezentována.
Výstava bude otevřena od 8. do 30. května 2013
v obecním sále Domu služeb v Kalku, čp. 12 , denně v době
od10.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin.
Mimo tuto dobu je možno domluvit si návštěvu předem
na OÚ v Kalku a to buď telefonicky 474860911 nebo
e - mailem obec@kalek.cz.

v Málkově na čarodějnice dohlížel místní vodník
foto MAS SZK Jiří Drechsler

tel.: 724 960 964
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FARMA PESVICE
CELOROČNÍ PRODEJ:
PŠENICE
JEČMENE
ŘEPKY PRO RYBÁŘE
Tel. 603 951 420

Krušnohoří - bez hranic
Plánujete dovolenou v českoněmeckém příhraničí? Chcete na výlet
a nevíte kam? Právě pro Vás, ale i pro
občany horských obcí vznikla nová
webová stránka s podrobnými informacemi o regionu Deutschneudorf – Lesná
v Krušných horách.
Projekt podpořený z Fondu malých
projektů Cíle 3 v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge z Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko
2007 – 2013 s názvem „Přeshraniční
propojení - turisticky orientovaná internetová prezentace společného přeshraničního regionu v okolí Deutschneudorf
a Lesná“ byl zahájen dne 15. 5. 2012
a ukončen dne 15. 5. 2013. Nositelem
projektu byla obec Deustchneudorf na
saské straně a partnerem projektu Horský klub Lesná, o. s. na české straně.
Cílem projektu bylo poukázat na
skutečnost, že státní hranice není bariéra. Při návštěvě regionu lze zavítat na
území českých i saských obcí a navštívit
řadu památek a turistických atrakcí,
které jsou zde pro Vás připraveny.
Dne 14. 5. 2013 proběhlo na Lesné
za četné účasti starostů českých

i saských obcí slavnostní „otevření“
a představení zhotovených internetových
stránek. Ty nabízí
přívětivé prostředí
a mnoho informací
pro své uživatele.
Kromě české i německé mutace se zde
nachází informace
o obcích regionu,
kulturních památ- krušnohorské recepty - křenová omáčka
kách, muzeích, tipů
na výlety, zimních
střediscích, turistických zajímavostí,
Objevte i Vy tento jedinečný kus
plánovaných akcí v regionu, kontaktů
přírody a kulturní krajiny, kterou nezana penziony, hotely, restaurace
staví hranice. Naše pestrá a rozmanitá
a mnoho dalších zajímavých témat.
oblast má své vlastní kouzlo a nabídne
Samotné internetové stránky jsou
Vám jedinečné zážitky.
provázány s mapami, můžete se tak
Vydejte se na virtuální cestu napříč
snadno zorientovat a zjistit přesnou
Krušnými horami a pak nás přijeďte
polohu místa.
navštívit.
Do budoucna bychom rádi udrželi
tyto nově vzniklé internetové stránky
Mgr. Dana Waldsteinová
stále živé a doplňovali aktuální informakoordinátorka projektu na české straně
ce o akcích, obcích a rozšiřovali materiály o regionu.

www.maskaskz.cz
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Sochařské sympozium bude letos v Droužkovicích
Další ročník Podkrušnohorského sochařského sympozia se letos uskuteční
ve dnech 17. - 22 . června v Droužkovicích v areálu fotbalového hřiště.
Na sympoziu představí svojí tvorbu:

Milan Bezaniuk
Studium: 1988 - 1992 SOU hutnické
Chomutov - mechanik strojů a zařízení s
maturitou
1 rok studium u ak. m. Kamila Sopka

Miloslav Jiran
Autodidakt, pracoval jako dělník,
technik, výzkumný a vývojový
pracovník, ekonom.
Zastoupen ve sbírkách v České
republice, Německu (Paderborn,
Dresden, Köthen, Heidelberg), Norsku
(Bergen), Nizozemí (Delft), USA
(Albuqueque) a Austrálii (Adelaide).

Pracuje jako revírník u Lesů města
Jirkova.

Jiří Lain

Zdeněk Ježek Rada

Pracuje s různými druhy dřev.

Jaroslav Vodička
Od roku 1961 se účastní společných
výstav, seminářů a plenérů
s malířskou skupinou Kontakt.
Samostatné výstavy: Teplice, Děčín,
Chomutov, Bílina, Most, Litvínov,
Lubenec, Louny, Litoměřice, Ústí nad
Labem, Nový Bor; SRN: Böhlen, Lenna,
Schlossau.

tel.: 724 960 964

Václav Havlíček

Figurální tvorba – vychází z Gotiky,
omezuje detaily, snaha o co největší
zkratku. Rozměrově až do životní
velikosti.
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Mikroregion
Vyřešíte správně dnešní
kvízovou otázku?

Kvíz

Bývalý hotel, který přežil války, ale ne
privatizaci v devadesátých letech minulého století. Jak se hotel jmenoval?
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:
Na dobové fotografii jsou Vejprty.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali
výherce, kterému posíláme malou výhru.
Je jím paní Marie Nezdarová z Kadaně.
Gratulujeme!
Kvíz připravujeme ve spolupráci s panem Petrem Točínem, e- mail: petr@peto.cz.
www.maskaszk.cz
pokračovaníkrušnohorské
z předchozí strany...
recepty

MgA. Jiří Němec
Vystudoval SPŠ keramickou v Karlových Varech a VŠUP v Praze, obor
sochařství 2 u profesora Jiřího Beránka.
Výstavy:
ź v Praze - Botanická zahrada Trója,

Klementinum, River City Prague,
kavárna Kávovarna v pas. Lucerna
atd.
ź Chomutov - galerie Lurago, atrium
SKKS, atrium magistrátu města
ź Galerie Jirkov

Josef Šporgy
Od roku 1994 se účastní sochařských
symposií. Používaný materiál - dřevo,
kámen / pískovec. Tvoří ilustrace, plakáty a obaly hudebních CD. Od roku 2010
lektoruje řezbářský kurz ve stacionáři
Dobromysl, Srbeč.
Organizuje výstavy, koncerty a autorská
čtení poezie.

Zdeněk Vejražka
Povolání: zámečník na velkostroji
DNT
Výtvarná činnost:
ź sochařské sympozium Boleboř
2010 - 2012
ź sochařské sympozium Hrušovany
2012
ź sochařské sympozium Polerady
2012
ź vytvořená lesní galerie při vjezdu
do obce Březno
u Chomutova

Zdeněk Ježek Rada
Věnuje se olejomalbě a dřevosochání.
Samostatné výstavy
ź Galerie Lurago, Chomutov 2008
ź Schola Humanitas, Litvínov 2009
ź Městská galerie Jirkov 2010
ź Galerie J. Lieslera Kadaň 2011
Nepravidelný Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ 269 99 935, SPN 144, 431 44 Droužkovice
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