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Uniká vám teplo netěsnícími okny
či nezateplenými částmi domu?
Máte nízký příjem a na renovaci
chybí peníze? Pomůžeme vám.

I malá změna může
přinést velké úspory

Až 150 000 Kč
na rychlé zateplení vašeho
rodinného domu

Pomoc pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy
50 000 Kč
Zateplení stropu

120 000 Kč
Zateplení střechy

Kam se obrátit?
Ptejte se zástupců Místních akčních skupin.
Obrátit se můžete i na informační střediska
EKIS nebo pracovníky úřadů práce
a sociálních služeb.

www.novazelenausporam.cz

12 000 Kč/okno
Výměna oken

6 000 Kč/běžný metr
Zateplení fasády

18 000 Kč/dveře
Výměna vchodových dveří

60 000 Kč
Zateplení podlah

Konzultujte svoje záměry již nyní. Základní informace na info@maskaszk.cz, nebo na tel. +420 724 960 964.
Žádost o dotaci Vám pomůže zpracovat: Mgr. Eliška Coufalová, energetický specialista Zahradní 252 431 51 Klášterec nad Ohří Tel.+420 777 631 814

www.maskaszk.cz
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MAP III Chomutovsko
Ve dvou (a více)
se to lépe táhne
To je stará osvědčená pravda, podle které se řídí
také školy a neziskové organizace na Chomutovsku.
Na starobylé radnici si zástupci těchto institucí
vzájemně představili služby a potřeby, aby mohli
do budoucna lépe koordinovat své činnosti zaměřené na stejnou cílovou skupinu – děti a mládež.
Setkání zahájila vedoucí odboru školství Statutárního města Chomutova paní Martina Kalová
novinkami z MŠMT ohledně čerpání prostředků
z Národního plánu obnovy. Jako druhý si slovo vzal Bronislav Podlaha, který definoval účel
setkání: „ Pro správné nastavení cílů v plánu MAP
bude nutné důkladně zmapovat situaci v regionu,
vysvětlit nabízené aktivity NNO, definovat poptávku škol a příležitosti ke vzájemné spolupráci, tedy
najít průsečíky, v kterých bude s odkazem na plán
možné otevřít prostor konkrétní spolupráci.“

Vendula Kadárová jako třetí vystupující uvedla
služby poskytované organizací Světlo Kadaň, z.s.,
skvěle vysvětlila, jak funguje kariérové
a pracovní poradenství, Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Kamínek, doučování žáků, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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a primární prevence. V rámci diskuse naznačila,
že je potenciálně možné rozšířit služby i mimo
Chomutov a Jirkov.
Naskýtá se tak příležitost, že se zase o trochu
více dětí bude lépe a raději učit, další rodiny dostanou příležitost se postavit na vlastní nohy
a zlepšit svou kvalitu života a dobře cílenou
prevencí se zabrání eskalaci nebo vzniku problémů, které by se v případě neřešení mohly táhnout
celým životem dotyčných osob.
Kristýna Ledvinová představila nabídku Člověka
v tísni, o.p.s.. Vedle kariérového poradenství se
zaměřila na fungování dvou předškolních klubů
a na podporu vzdělávání v rodinách.
Armádu spásy, z.s. zastupovala Miluše Sedláková a nabídku obohatila o služby Azylového domu
pro matky s dětmi.
Blok uzavřela Diana Roubová z organizace Step
by step, o.p.s., která v rámci prezentace představila metodické centrum programu Začít spolu.
Proškolení učitelé vytvářejí v prostoru tříd tzv.
centra aktivit, které umožňují, aby si každý žák
osahal probíranou látku způsobem, který je mu
nejbližší.

Zmíněna byla také metoda Wanda, což je
technika moderované skupinové reflexe, která
umožňuje účastníkům řešit problémy každoden-
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ní pedagogické praxe. Cílem Wanda je posílit
profesionální růst a výkon celé skupiny (školního
týmu) a propojovat individuální zájmy pedagogů
se zájmy organizace (školy) a tím zvyšuje profesionalitu celého týmu.
Nové metody a aktivity do vyučování nabídla Tereza Podholová. K dispozici jsou i pro Vás.
Paní učitelka Podholová je z Liberce, osobně učí/
učila děti od prvního stupně až po středoškoláky,
své metody osobně vyzkoušela, vymýšlí a tvoří,
spolupracuje se všemi, kteří mají zájem, pomáhá,
doporučuje, odkazuje, motivuje, zamýšlí se, ukazuje „že to jde a co jde, je ku prospěchu“.
Velmi doporučujeme navštívit její webové stránky, na kterých se dělí o léta budované knowhow.
Takže pokud Vás zajímá „alfa box, brainwriting,
čtyři rohy, diamant, EUR, grafický organizér, myšlenkové mapy, podvojný deník, životabáseň, tak
neváhejte a 3-2-1.
Akce mohla proběhnout jen díky iniciativě Blanky
Legnerové ze ZŠ Heyrovského a finanční podpoře
Chomutovské knihovny.

www.maskaszk.cz

ZŠ Kadaňská se vyzná
v umělé inteligenci
Paní ředitelka Ilona Zahálková jako první využila
nabídky společnosti Aignos, a žákům nabídla
kurz, který probouzí kreativitu, představivost
a kritické myšlení. Aktivita je aktuálně pro školy
zdarma díky podpoře ministerstva kultury.
Po úvodní části o možnostech využití umělé
inteligence (AI) a diskusi o etice a rizicích si studenti ve spolupráci s AI vytvořili vlastní kreativní
multimediální projekt. Workshop tak interaktivní
formou propojuje umění, technologie, a celospolečenské etické otázky a tak připravuje žáky na
nové výzvy 21. století.
V případě zájmu kontaktujte chomutovského
Martina Richtera na martin@aignos.cz.
Kompletní informace včetně FAQ jsou na webu
https://www.aignos.cz/tvorime-s-umelou-inteligenci/.
Mgr. Karel Straka
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MAS se připravuje
na nový projekt
Vznik komunitního centra, klubu seniorů a dětského klubu nebo pomoc s řešením problémů
spojených s předlužením či životem s nízkými
příjmy ve venkovských obcích na území MAS
Sdružení Západní Krušnohoří je náplní nového
projektu Podpora komunitně vedeného místního
rozvoje na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří, který je podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost Plus.
V rámci projektu vznikne Komunitní centrum jako
multifunkční a mezigenerační prostor pro realizaci různých aktivit nejen pro seniory a děti, ve
kterém budou pořádány kulturní, zájmové
a vzdělávací aktivity. V období letních prázdnin
budou pořádány příměstské tábory pro děti. Ve
venkovských obcích bude poskytováno bezplatně profesionální dluhové poradenství, které
bude moct využít každý, kdo jej bude potřebovat.
Lidem v nepříznivé životní situaci bude nabídnuto poradenství, zprostředkování další odborné
pomoci nebo pomoc s vyřízením dávek státní sociální podpory či hmotné nouze. V obcích budou
tyto služby poskytovat bezplatně profesionální
sociální pracovník a dluhový poradce.

nout lidem prostor, ve kterém se mohou scházet
a připravovat vlastní akce.“ Říká ředitelka MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, Hana Dufková.
Bc. Alexander Olah

Prezentace na KÚÚK
Dne 12.12.2022 jsme se zúčastnili v rámci konání
zastupitelstva Ústeckého kraje na Krajském úřadě, prezentace, na které jsme prezentovali regionálními produkty, které vlastní regionální značku
Krušnohoří regionální produkt ®.
Mezi vystavované produkty byly například – Přírodní mýdla z Mýdlárny u Zámku v Teplicích,
Delikatesy z Podkrušnohoří od Perfectly Delicious, Jirkovské bylinné a ovocné sirupy od
Dr. Hany Zvalové, Medovina z Března od Martiny
Staňkové, Otvické lupínky od AVENTY CZ, s.r.o.
a Bůčkovou pomazánku od Petra Mančíka - Výrobky od Zrcadla. Dále jsme měli na stole propagační předměty - zpravodaj MAS SZK, brožura
Krušnohoří regionální produkt a klíčenky
MAS SZK.

Projekt bude realizován po dobu tří let na území
MAS Západní Krušnohoří od ledna roku 2023
a jeho cílem je podpora a řešení problémů spojených se životem v obtížných životních situacích.
Součástí projektu jsou zájmové, kulturní a vzdělávací akce určené pro obyvatele venkovských
obcí.
„Jedním z principů projektu je podpora komunitních aktivit. Tedy takových aktivit, které budou
vycházet z potřeb lidí, kteří se zároveň budou podílet na jejich přípravě a realizaci. Cílem je nabíd-

Zastupitelé se průběžně u každého stolu zastavili
a ochutnávali prezentované výrobky. S ochutnávkou je zajímal i původ odkud daný výrobek
pochází.
Jana Nováková
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Strupčice
Benefiční Vánoční koncert
o naději v Chomutově
Spolek „Proč bychom se netěšili“ z Vrskmaně Zaječic uspořádal v sobotu 10. prosince v chomutovském kostele sv. Ignáce dobročinný Vánoční koncert o naději. Část výtěžku z dobrovolného
vstupného ve výši 4 000 Kč byla věnována na
pořízení nových zvonů pro strupčický kostel sv.
Václava. Na koncertu vystoupila skvělá pražská
skupina Antikvartet Dušana Vančury, chomutovský smíšený sbor NA-HLAS! a strupčický školní
sbor pod vedením Pavla Stránského.
Pro všechny to byl opravdu nevšední zážitek.
Spolku náleží opravdu velký dík za uspořádání
koncertu a za poskytnutý dar na dobrou věc,
a návštěvníkům za jejich štědrost. Snad k ní

www.maskaszk.cz

přispělo i na místě vystavené krásné malé dílko
paní Hany Hruškové ze Strupčic - z hlíny vymodelovaný a v peci vypálený „Strupčický kostelíček“.
Loni věnoval spolek „Proč bychom se netěšili“ na
stejnou věc 7 150 Kč, takže dohromady už
11 150 Kč.

Strupčičtí senioři cvičí
Každý pátek od 10 hod. dopoledne probíhá ve
strupčické sportovní hale cvičení pro seniory nad
60 let pod vedením Bc. Kristýny Pěnkavové.
Cvičení je zaměřeno na starší osoby, které si
chtějí zpevnit své tělo, zlepšit pohybový aparát,
ulevit si od bolestí zad a kloubů. Není třeba se
obávat fyzicky příliš náročných cviků, každý si
nastaví zátěž dle svých možností. A také vůbec
neplatí, že cvičení je určeno pouze pro ženy.
Je velká škoda, že této unikátní nabídky a ještě
zdarma, využívá jen přibližně deset osob.
Miroslav Rokoš
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Měděnec
HORNICKÝ MIKULÁŠ NA
MĚDĚNCI NADĚLOVAL

Ve štole se všichni setkali s Marcebilou, patronkou Krušných hor, a dále s běhajícími čerty.
Centrem dění se stala první velká komora, která
představovala peklo. V něm nechyběl oheň, hrnce
s vařící se vodou a ani částečná mlha. Naštěstí
hned poblíž na děti čekali Mikuláš s andělem
a rozdávali jim dárky.

Necelé dvě stovky návštěvníků zavítaly 4. prosince, v den svátku svaté Barbory, na Měděnec do
štoly Marie Pomocné, aby zde zažily netradiční
mikulášskou nadílku. Před štolou vyzvedl návštěvníky Ivan Cáder, jeden z organizátorů převlečený za havíře, a zavedl je do nitra štoly. Za jeho
doprovodu prošli kolem svaté Barbory, patronky
havířů, od které si mohli odebrat její světlo a odnést si ho domů. Světlo svaté Barbory totiž chrání
domy a ubikace.

Občerstvení před štolou podávala Ohnivá žena.
Kromě teplého čaje nebo svařeného vína si mohli
zájemci zakoupit a opéci buřta.
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Lesná
Lesná ožila šlapáním zelí

Mezi hosty této již tradiční akce bylo možné
spatřit i příznivce hornictví ze sousedního Saska, oblečené v hornickém obleku s freiberskými
havířskými lampami. Freiberg je velké okresní
město v německé spolkové zemi Sasko, ležící
v podhůří Krušných hor, které bylo po staletí centrem těžby stříbra a rud.
Hornický Mikuláš na Měděnci se koná každý rok,
je velice oblíbený, a to i mezi Kláštereckými, což
dokazují vyprodané vstupenky již dlouho před
termínem této předvánoční akce.
Ivan Cáder

Dne 22.10.2022 se konala tradiční krušnohorská
akce s názvem Šlapání zelí a krušnohorské hudební slavnosti Lesná 2022. Zelí bylo v minulosti
propagováno jako zdraví prospěšné i jako prevence proti kurdějím, lék na opilost či melancholii.
Velká kruhadla se používala v domácnostech
k nakládání zelí na zimu. Na akci se před návštěvníky krájí zelí, krouhá, šlape a nakládá. O udržování tradice se každoročně stará Horský klub Lesná
o.p.s. se svými dobrovolníky. Z toho důvodu je
šlapání zelí certifikovaným zážitkem.
Akce „Šlapání zelí a krušnohorské hudební
slavnosti Lesná 2022“ byla podpořena Ústeckým
krajem a MAS Západní Krušnohoří.
Samotnou akci přišlo navštívit na 1000 účastníků
z okolních i vzdálenějších obcí Čech i Německa.
Těší nás, že je o tradiční akci každoročně veliký
zájem.
Kromě šlapání zelí si účastníci mohou zakoupit
i vepřové speciality. Projekt umožnil vystoupení
hudebních souborů Nona, Krušnohor a Wojtovitz Karel, pořízení nových kádí na šlapání zelí a
zapůjčení holínek.

Lesenské Vánoce 2022
Vánoční období je plné kouzelných akcí a neobyčejných zážitků. Akce „Lesenské Vánoce 2022“
byla podpořena Ústeckým krajem a MAS Západní
Krušnohoří.
Z projektu byly realizovány čtyři odpolední adventní akce 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. O organizaci akce se postaralo VRC Lesná o.p.s. Návštěvníci si mohli vyzkoušet pečení vánočního cukroví

www.maskaszk.cz
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certy, které zajišťoval sbor Korálek, Hlahol a Krušnohor. Návštěvníci si mohli poslechnout známé
neznámé koledy a společně si i zazpívat. Prostor
pekla byl doplněn ohřívačem, které dotvořil pekelnou atmosféru a oteplil prostor v místnosti.

v šamotové peci, prozkoumat lesenské peklo,
lesenský betlém a načerpat vánoční atmosféru,
vyrobit si zajímavé výrobky, podívat na vánoční
pohádku. Obzvláště povedené byly adventní kon-
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Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat projekt pro
veřejnost, který podporuje tradiční oslavu Vánoc
v rodinách a setkávání lidí. Stovky účastníků se
mohlo naladit na vánoční atmosféru.
Děkujeme MAS Západní Krušnohoří a Ústeckému
kraji za finanční podporu.
Dana Tarantová
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Údlice
Nová hala pro brojlery
Firma Vaigl a syn se zabývá rostlinou a živočišnou výrobou, a když se rozhodne do něčeho
investovat, pro obor to určitě něco znamená.
Historický počátek této firmy sahá do roku
1994, kdy se pan Miloslav Vaigl rozhodl pro
chov brojlerů a dále pak zpracování kuřecího

masa. Po celou dobu se firma drží na českém
trhu s cílem navrátit důvěru zákazníků a spotřebitelů v kvalitní české kuřecí maso.

dobře fungující ventilační systém,
který má zajistit proudění vzduchu
v zóně zvířat, dále pak unikátní řídící
jednotka, která reaguje na aktuální
mikroklima v hale tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností
v konkrétních podmínkách. Jednotka má zabudované unikátní algoritmy na řízení vlhkosti, porovnává
například rosný bod venku
a uvnitř haly. Obsluha tak upravuje
pouze vlastnosti mikroklimatu
v hale, např. teplotu vzduchu, množství CO2 a podestýlku – RH.
Výstavbu haly provedla chomutovská firma Pextra stavební spol. s r.o.
Chomutov, která svou práci v oboru
stavebnictví odvádí již 30 let.

V areálu v Údlicích letos vyrostla nová hala pro
chov brojlerů s nejmodernější technologií
Big Dutchman, včetně napájení, krmné linky, ventilace a vytápění. Tato investice by měla posílit
kvalitu chovu se zárukou vysoké úrovně welfare
zvířat. Přínosem je nejen úspora energií, ale
především posílení dodržování biosecurity díky
širším možnostem čištění a dezinfekce. Hlavními prvky, které zásadně ovlivňují chov brojlerů, je

www.maskaszk.cz
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Obyvatelé Údlic zasadili
ovocné stromky
V Údlicích proběhla výsadba ovocných stromů
z projektu Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu ŽP ČR. Občané si mohli strom
objednat a vysadit.

Vše pro výsadbu bylo připraveno obcí Údlice za
pomoci zahradnictví Martin Škuta Údlice. Zeminu
a mulč dodala Kobra Údlice a velká pomoc byla
od členů Mysliveckého spolku Údlice.

Údličtí rozsvěceli svůj
strom
V pátek 2. 12 od 17 hodin rozsvěceli svůj strom
i údličtí. Samotnému rozsvěcení předcházel
bohatý a krásný program dětí z místní Mateřské
školy, Základní školy a Zeměškoly.

Výsadba proběhla ve dvou termínech 13. a 19.
listopadu. Pro občany bylo připraveno malé občerstvení čaj a svařené víno na zahřátí.

Děti ze škol zdobily své vánoční stromy.
Přišel mezi nás Mikuláš s andělem a na zlobivé
dětičky Krampusáci. Zahřívalo nás svařené víno,
žaludky plnil hovězí gulášek a silný vývar, klobásy
a sladké palačinky. Na závěr nechyběl velkolepý
ohňostroj.
Adventní čas
v Údlicích
pokračoval
programem, až
do konce prosince.

Simona Pavlisová
- místostarostka
obce Údlice
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Příměstský tábor
i ve školním roce

ji druhá vedoucí Mgr. Karolína Tichá: „Velmi mě
potěšilo, že děti byly ze všeho nadšené. Divadlo
hrály s velkou chutí a v jazykových hrách projevovaly širokou slovní zásobu.“

Podzimní prázdniny ve škole nemusí být vůbec
nudnou záležitostí. Naopak. O středečním
a čtvrtečním volnu 26. a 27. října 2022 se o tom
v údlické základní škole přesvědčilo 12 žáků
prvního stupně. V průběhu podzimního příměstského tábora se děti seznámily s netopýrem
Pepou, který jim pomocí zábavných úkolů,
kvízů a výtvarného tvoření ukázal netopýří život
a potravu. Některé aktivity se i přes zprvu nevlídné počasí konaly na školním hřišti. Mezi zajímavé
činnosti patřila bezesporu výstavba vhodného
netopýřího obydlí z kostek stavebnice Lego. Nabyté znalosti si děti ověřily ve znalostní soutěži.

Stranou nezůstal ani státní svátek u příležitosti
Dne vzniku Československa. Žáci si na zahradě
školy připomněli lípu zasazenou ke 100letému
výročí této události a z jejích listů si vyrobili přání
pro rodiče.

Dalším velkým tématem byla strašidla. Děti si
z kousku bílé látky, kterou vycpaly vatou, vyrobily
loutku ducha. S různě vyzdobenými loutkami pak
zahrály krátké divadelní představení podle vlastní
fantazie.

Nutno říct, že si děti z tábora odnesly nejen drobné věcné odměny, diplom a své výrobky, ale především pocit příjemně stráveného času. A vůbec
nevadilo, že to byl prázdninový čas ve škole!
Tábor pořádala Základní škola Údlice a společnost IT ve škole za finanční podpory Evropské
unie a MŠMT.

Za výukou
do knihovny i muzea
Výuku o knihovně přímo v městské knihovně
a studium gotiky v samém srdci gotického Chomutova? Proč ne, řekli si vyučující českého jazyka
a dějepisu na ZŠ Údlice a zorganizovali pro žáky
7. třídy hned dvě exkurze v jeden den.
Žáci se vydali z Údlic do Chomutova autobusem
MHD. I to bylo součástí výuky, neboť následující
den v rámci slohu popisovaly děti pravidla chování v prostředcích hromadné dopravy a za pomoci
vlastních zkušeností sestavovaly návod na správné cestování.

„Moc se mi líbilo, že děti spolu pěkně spolupracovaly a navzájem se respektovaly, ačkoliv byly ve
věku od 6 do 11 let,“ říká Mgr. Hana Tuhá, jedna z
vedoucích příměstského tábora. A doplňuje
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V Chomutovské knihovně čekala na žáky prohlídka knihovních prostor a jednotlivých oddělení.
Největší úspěch slavilo oddělení dětských knih,
kde se žáci dozvěděli nejen o výhodách knihovních výpůjček, ale také si mohli knihy sami
prohlédnout a případně se do nich začíst. Každý
žák si našel v nepřeberném množství moderních
i starších publikací tu svoji a usadil se s ní na
příhodné místo. Bylo opravdu těžké žáky přimět
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k další části prohlídky. „Informace o knihovním
systému jsou součástí osnov pro literaturu
v 7. ročníku ZŠ. Jenže je trochu nudné vyprávět si
o tom, že knihovna je budova, v níž jsou regály
s knihami. Navíc toto dneska už o knihovnách tak
úplně neplatí,“ sděluje Mgr. Karolína Tichá, učitelka českého jazyka na údlické základní škole.
„Proto je dobré, když vše žák vidí na vlastní oči
a může sám nasát zdejší atmosféru, zejména
když chomutovská knihovna sídlí v tak krásné
a zajímavé budově s vlastní barokní historií,“
dodává.

Poté žáci s průvodkyní zamířili do kostela sv.
Kateřiny, kde jednotlivé gotické prvky znovu
hledali v praxi. Kvůli chladnému počasí se pak
všichni přesunuli do vnitřních prostor muzea. Ve
speciální muzejní učebně si žáci formou diskuse
nad pracovními listy znovu vše, co se dozvěděli
o chomutovské gotice, zopakovali. Následovala
soutěž ve skládání velkoformátových dřevěných
puzzle a honba za vyobrazenými gotickými prvky.
Vítězná družstva obdržela od průvodkyně na
památku lisovaný zlatý plíšek coby minci. „Jsme
vždy moc rádi, když žáci najdou v muzejních prostorách něco, co je inspiruje, příjemně překvapí a
nevtíravě naučí,“ říká ředitelka Oblastního muzea
v Chomutově Mgr. Markéta Prontekerová.
Na závěr exkurze se žáci mohli převléknout za
středověkého rytíře nebo se ozdobit věnečkem se
závojem, jako to dělaly vznešené šlechtičny.

V původně jezuitském areálu chomutovské
knihovny se nachází také kostel sv. Ignáce. Ten
žáky zaujal svou barokní monumentálností, a tak
s chutí uposlechli výzvu průvodce, aby vystoupali
až na samotný kůr, který bývá v kostelech vyhrazen jen povolaným osobám a skýtá jedinečný
výhled na celý kostel.
Druhá exkurze zavedla žáky od Oblastního muzea v Chomutově, které se nachází v části historické radnice na náměstí 1. máje. Průvodkyně
nejprve žáky provedla gotikou patrnou přímo na
budovách náměstí. Pomocí laserového ukazovátka vysvětlila žákům, jaké prvky hledat, kde jsou
šlechtické znaky nebo co je to mluvící znamení.
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„Pro naše děti byla dnešní exkurze silným zážitkem. Středověk je v 7. třídě stěžejním tématem
jak v dějepise, tak v literatuře, a žáci si ho tímto
způsobem mohli v jednom dni prožít na vlastní
kůži. Věřím, že jak poznatky z gotiky, tak z barokního umění si budou pamatovat velmi dlouho,“
řekla Mgr. Hana Tuhá, vyučující dějepisu a třídní
učitelka 7. třídy.
Mgr. Karolína Tichá
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Moderní tabule
do první třídy
Žáci první třídy Základní školy Údlice, již několik
měsíců využívají novou tabuli, která funguje podobně jako velká plocha dotykového monitoru.

Při dvoumetrové šířce může na tabuli pracovat
i několik žáků společně. Na klasickou tabuli jsme
ale nezanevřeli. Na postranní křídla se i nadále
může psát zevnitř fixem a zvenku křídou.

Matný povrch se neleskne z žádného úhlu a barva podkladu i písma se dá měnit podle potřeby
a charakteru práce. Intenzita jasu se sama přizpůsobuje okolnímu osvětlení.
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Protože dnešní papírové učebnice mají velmi často i interaktivní verzi, má takováto tabule skvělé
využití.
Mgr. J. Chloupek

[14]

Advent ve znamení zpěvu
Předvánoční čas si žáci ZŠ Údlice zpříjemnili
čtyřmi vystoupeními, kde zazněly vánoční písně
tradiční i moderní.
První vystoupení se konalo na zahradě školy při
rozsvícení školního vánočního stromu.

Podruhé žáci zazpívali na náměstí obce Údlice.

Poslední akcí byla Malá školní akademie, která
nakonec byla malá jen podle názvu. Prostory
školní jídelny zaplnilo více než dvě stě rodičů
a obyvatel obce. Při tomto programu se vystřídali
žáci pěti tříd a za doprovodu kytary a akordeónu
nadchli svým vystoupením všechny přítomné.

Žáci druhé třídy zpestřili podvečer dramatizací
známé pohádky. Aby návštěvníkům bylo dobře
nejen na duši, napekly paní kuchařky cukroví,
které si mnozí vychutnali při kávě nebo čaji.
Mgr. J. Chloupek

Třetím místem byl kostel sv. Ignáce na náměstí
v Chomutově, kde vystoupili žáci deváté třídy, ale
i jeden prvňáček a jeden čtvrťák.
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Perštejn

Ozdobili jsme vánoční strom, jehož rozsvícení
předcházel kulturní program doprovázený
vánočními trhy.

Rozsvícení vánočního
stromu v Perštejně
První adventní víkend je tu a s ním ohlédnutí za
další povedenou akcí, kterou pro Vás připravila
a pořádala Obec Perštejn.

Hudebním průvodcem během vánočních trhů
byla kapela TFC Blues Gin. Vidět jste mohli vystoupení dudácké skupiny The Rebel Pipers,

a také LED Light show skupiny ILUSIAS – Art of
Lights.

www.maskaszk.cz
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V kostele sv. Vendelína nám zazpívali děti a žáci
MŠ a ZŠ Perštejn. Děti také mohly zaslat dopis
Ježíškovi prostřednictvím Ježíškovy pošty.

Celý program tradičně zakončila laserová show
s ohňostrojem pana Alexandra Maydorfa.

Obec Perštejn pro Vás také připravila koncert
pana Daniela Hůlky.

Děkujeme Vám všem, kteří jste si udělali čas
a přišli k nám společně oslavit začátek adventu.
Vánoční strom vybrali a postavili Baráčníci
Perštejn.

Poděkování patří také moderátorovi celé akce
panu Jiřímu Třískovi, všem našim kolegům,
zaměstnancům Obce Perštejn, dětem z Mateřské
školy, žákům Základní školy a jejich učitelům,
všem účinkujícím, panu Josefu Zuthovi, Lukáši
Rubkovi, Janu Peroutovi a Josefu Košatovi, Policii ČR a rodině Maydorfových za velkolepou show
a ohňostroj.
Děkujeme také skupině ČEZ za finanční podporu
akce.
Dovolte nám popřát Vám hezký advent, příjemné
prožití svátků vánočních a do blížícího se roku
2023 hodně štěstí, lásky a dobré nálady.
Za Obec Perštejn Ing. Jiří Rejmann - starosta obce
Ing. Martin Srbecký - místostarosta obce
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Droužkovice

Předvánoční trh
a zpívání v kostele

Jóga

Dne 26. 11. 2022 se po dvouleté covidové odmlce opět konal předvánoční trh spolu s koncertem
v Droužkovicích.

Již druhým rokem probíhá v prostorech bývalé
školy jóga pro děti předškolního věku. Kurz je
určen především pro děti z Droužkovic a i letos je
plně obsazen.
Lekce dětské jógy se značně odlišuje od těch
pro dospělé. Každou hodinu pravidelně zahajujeme rozcvičkou a pozdravem Sluníčku, následně
pokračuje tématicky příběhem v rámci něhož se
proměňujeme ve zvířátka, nejrůznější pohádkové
bytosti či příšerky. Aby jóga byla pro děti zábavná
ale i přínosná, střídáme během lekce aktivní
a klidové činnosti. Učíme se správně dýchat
a relaxovat, pracujeme ve dvojicích a skupinkách,
čímž se děti učí vnímat potřeby a přání druhých.
Na závěr si s dětmi vždy dopřejeme krátkou relaxaci, kterou děti zvládají opravdu skvěle a nikdy
nezapomeneme poděkovat, nejen ostatním, ale
především sami sobě.

Trh se konal na fotbalovém hřišti, kde byla
k dispozici otevřená místní hospůdka, kde si děti
mohly vyrábět dekorace za asistence paní učitelek z místní mateřské školky.

Na trhu byly, jak už to bývá zvykem zabijačkové hody, lidé si mohli nakoupit dobroty s sebou
domů, ale i přímo na místě ochutnat teplou zabijačkovou polévku.
Celkem bylo 17 stánků s občerstvením a výrobky.
Nechyběl ani teplý svařák, grog, medovina, langoše, klobásy, domácí koláče a výborné masné
polokonzervy. Z výrobků to byly například výrobky
z keramiky, výrobky z drátků, věnce, svícny, svíčky
z Krušnohoří, minerální náramky, výrobky z papírových ruliček a mnoho dalších výrobků.

Od letošního jara navíc přibyly i lekce jemné večerní jógy pro dospělé, které jsou učeny pro ženy
i muže každého věku.
Klára Veselá

www.maskaszk.cz
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Nechybělo ani vystoupení dětiček z MŠ a ZŠ
Březno, které svým vystoupením navodili krásnou
vánoční atmosféru.
Celou akci doprovázela kapela 4. cenová.

Na koncertě účinkoval smíšený komorní sbor
,,Vox Cantabilis‘‘ z Jirkova, pro které bylo vystoupení ve zdejším kostele premiérou. Zazpívaly
nám i dětičky z místní MŠ Droužkovice, které
samozřejmě v kostele nemohly chybět.
Celou akci můžeme popsat jako velice povedenou a můžeme se opět těšit zase za rok.

Po skončení akce jsme se přesunuli k místnímu
kostelu sv. Mikuláše na předvánoční koncert
duchovní hudby, který začal od 14:00 hod. Před
kostelem bylo občerstvení v podobě domácích
koláčků, tak i svařák pro dospělé a punč pro děti.
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Jana Nováková
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JUNIOR
KULINÁŘSKÉ AKADEMIE
Mimoškolní aktivita alias SETKÁVÁNÍ ŽIVÝ VENKOV v podobě JUNIOR KULINÁŘSKÉ AKADEMIE.
Ptáme-li se z jakého důvodu je vhodné věnovat
se vhodným mimoškolním aktivitám, pak odpověď zní asi nějak takto.
Největším bohatstvím dětí jsou dobří kamarádi.
Z tohoto důvodu je vhodné dopřát dětem dostatečný čas v kolektivu, kde mohou vzniknout ty
nejpevnější kamarádství. Nedílnou součástí je
organizovaný kolektiv, který se setkává pravidelně
za účelem společných aktivit. Čím více podnětů
děti dostávají, tím více se naučí. Jakákoli nová
aktivita je velmi prospěšná pro mozek a celkový
rozvoj osobnosti. Veškeré mimoškolní aktivity
jsou tedy pro děti přínosem, jsou přirozenou
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součástí jejich socializace. Děti v kolektivu sdílejí
radost s ostatními, zažívají různé situace, mnohdy i konflikty, učí se stanovit si cíle, překonávat
své možnosti a získávat nové dovednosti. Co se
týče výběru mimoškolních aktivit, jde samozřejmě o doménu rodičů, minimálně u těch nejmenších dětí. Z toho důvodu je dost podstatná tzv.
zdravá reflexe. Jde o zpětné ověřování, zda daná
aktivita opravdu dítě baví a my jej tak nemusíme
do takové aktivity nutit.
Proč tedy Junior Kulinářská Akademie v Droužkovicích? V minulém roce probíhal v Droužkovicích
kroužek vaření pro děti a mládež o který byl velký
zájem. Děti mohly navštívit hodiny vaření a uhradit tak poplatek pouze za dané hodiny. Vaření se
konalo jeden den v týdnu. Vedoucí tohoto kroužku však musela svou činnost ukončit.
Nastal tak čas, postarat se o zachování dalšího
vaření s dětmi. Tento okamžik byl příležitostí
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pro mě. Okamžitě jsem se přihlásila a říkala si,
že to bude nádherná možnost pracovat s dětmi.
Neviděla jsem jen vaření, ale jejich celkový rozvoj
v oblasti gastronomie. Připravila jsem si koncept
jakým směrem se bude vše ubírat.
V konceptu nezbylo místo pro příležitostnou
účast na hodinách. Vše je ucelené a navazující.
A z toho důvodu mají přednost děti navštěvující
kroužek pravidelně.

Poprvé jsme se setkali 6. a 8. září 2022, kdy proběhly zápisy a první vaření. Od té doby se každé
úterý setkává skupinka 10 malých dětí ve věku
5 - 9 let a ve čtvrtky skupina 10 velkých dětí ve
věku 10 - 14 let. Původně byly zamýšleny skupiny
po 8 dětech, ale po první hodině byl zájem tak
velký, že jsem skupiny naplnila na počet 10 dětí
a i tak jsem bohužel nedokázala uspokojit všechny zájemce a zbyli náhradníci pro případ, že by
nějaké dítě zjistilo, že to pro něj není to pravé.
Po měsíci jsme se opravdu s jedním členem museli rozloučit, přestože to oplakal. Bylo to ale
z důvodu nízkého věku a jeho schopnosti spolupracovat 2 hod. A tak do týmu MD přišel nový
člen (tzv. náhradník).
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Děti se od září naučily hned několika rituálům,
například jak se připravit na přípravu pokrmů.

Děti poznávají různé ingredience k vaření, učí se
rozeznat kvalitní a zdravé potraviny podle jejich
průmyslových označení, učí se vážit a odměřovat,
krájet, loupat, míchat, ale i používat technických
vymožeností jako je kuchyňský robot s mnoha
funkcemi, poznávají různá těsta a fáze jejich
pečení, různá masa, koření aj. Přitom všem musí
zvládat dodržování bezpečného pohybu po kuchyni a práci s ostrými a horkými pomůckami.
Po přípravě pokrmů si děti samy uklidí a připraví
stůl ke společnému stolování. Tuto fázi opravdu
milují. Budujme tedy společně s dětmi tyto rituály,
které se v dnešní době často podceňují. Ano primárním účelem je najíst se, ale jde i o další lidské
potřeby jako je socializace, komunikace a sdílení
s ostatními a to bez sociálních sítí a kyberprostoru. Děti kopírují chování nás dospělých a tak je
tedy opravdu na nás dospělých jim s tím pomoci.
Dodržování zásad stolování je důležité nejen kvůli
etiketě a tak se mu s dětmi věnujeme velmi často. Největší úspěch je týmová práce.
Minulý týden proběhly poslední předvánoční hodiny v tomto roce, začneme opět hned v lednu.
Na děti čeká jejich první vysvědčení a výzvy
v podobě nových slaných i sladkých receptů.
Poděkování za možnost vést tyto děti patří dětem, jejich rodičům a prarodičům a samozřejmě
organizaci SETKÁVANÍ ŽIVÝ VENKOV včetně
sponzorů, bez kterých by to šlo velmi těžce.
Ing. Romana Valentová MBA
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Všestudy
Vánoční trhy
ve Všestudech
Občané Všestud uspořádali dne 10.12.2022
historicky první Všestudské Vánoční trhy konané
spolu s tradiční Mikulášskou nadílkou.
Krátce po zahájení trhů přišel Mikuláš spolu s andělem a čerty a hodné všestudské děti odměnili
krásnými dárky.
Prostranství trhů bylo vybaveno topidly a tak se
dala využít i místa k pohodlnému venkovnímu
posezení .
Během celé akce obcí projížděl po předem určené trase unikátní „Všestudský Polární Expres“,
který mohli návštěvníci využívat pro projížďky
bez omezení. Právě tato atrakce sklidila největší
úspěch – především u dětí.
Místní ale i spousta návštěvníků strávili příjemné
chvíle za doprovodu vánočních písní v přední
části areálu farmy ve Všestudech, kde byly připraveny stánky s ručně vyráběnými dekoracemi,
rozličným občerstvením a nápoji, které zahřály
nejen u srdce.

Zakoupením si produktu ze stánku všichni přispěli na pořádání akcí pro všestudské děti, jelikož
celý výtěžek byl věnován právě jim.
Vánoční trhy se opravdu povedly a jistě se stanou
tradičními.
Hana Skoková
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Poř.
číslo

Starostové a starostky zvolení
ve volbách 2022

Obec a starostky zvoleni po volbách 2022
Starostové
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bílence
Blatno
Boleboř
Brandov
Březno
Černovice
Domašín
Droužkovice
Hora sv. Kateřiny
Hora Sv. Šebestiána
Hrušovany
Jirkov
Kalek
Klášterec nad Ohří
Kovářská
Kryštofovy Hamry
Křimov
Loučná pod Klínovcem
Málkov
Měděnec
Místo
Nezabylice
Nová Ves v Horách
Okounov
Pesvice
Perštejn
Otvice
Spořice
Strupčice
Údlice
Vejprty
Vrskmaň
Všehrdy
Všestudy
Velemyšleves
Výsluní
Vysoká Pec

Mgr. Petra Kubániková
Iveta Rabasová Houfová
Ing. Martin Valeš
Jiří Mooz
Mgr. Marie Táborská
Ing. Zdeňka Peroutková
Bc. Aleš Olbram Hoffmann,
Ing. Zdeněk Národa
Lukáš Pakosta
Ing. Štelcichová Lenka
Ing. Petr Šmíd
Dana Havlátková Jurštaková
Tomáš Nedvěd
Ing. Štefan Drozd
Milan Duháň
Bc. František Henzl
Váňa Milan
Mgr. Jana Nýdrová
Josef Egermann
Valerie Marková
Liška Boris
Marcela Jarošová
David Kádner
Dvořák Josef
Bc. Julius Šabler
Ing. Jiří Rejmann
Hutyrová Aneta
Ing. Roman Brandt
Pěnkava Luděk
Vítězslav Daniš
Jitka Gavdunová
Bc. Hora Václav
Ing. Petra Březinová
Zdeněk Řehoř
Miloslav Štípek
Ing. David Lacman
Milan Čapek

zdroj: internetové stránky jednotlivých obcí
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MAS SZK

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
431 44 Droužkovice
IČ: 269 99 935
Účet: 2168097001/5500, 2405259001/5500

Kancelář
Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.
Doporučujeme si schůzku předem telefonicky
domluvit.

Výkonný výbor
Předseda
Obec Vrskmaň
zastupuje Bc. Václav Hora, starosta
E-mail: hora@vrskman.cz
Mobil: 603 807 178

Kontakty:
Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: 737 177 432

Místopředseda
Okresní agrární komora Chomutov
zastupuje Ing. Jaroslav Brožka
Mobil: +420 603 205 477

Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

člen
Obec Hrušovany
zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta
E-mail: ou-hrusovany@volny.cz
Mobil: 608 272 422

Jiří Drechsler, IT
E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jana Nováková, projektová manažerka
E-mail: jana.novakova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jarmila Drábová, účetní
E-mail: jarmila.drabova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

člen
Vaigl a syn spol.s r.o.
zastupuje Roman Vaigl
E-mail:vaigl.sro@tiscali.cz
Mobil: +420 777 328 138
člen
Š + Z s.r.o.
zastupuje Jiří Kejř
Mobil: +420 606 328 725
E-mail: kejr@kejr.cz
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