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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venko-

Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj

va je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

vždy maximálně jedna obec, které byla udělena

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele

Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátní-

venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domo-

ho kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce

va, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňova-

přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v násle-

ní programů obnovy vesnic a upozornit širokou

dujících oblastech: koncepční dokumenty, spole-

veřejnost na význam venkova, ale také snaha

čenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o

vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů

stavební fond a obraz vesnice, občanská vybave-

a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj

nost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o ve-

domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se

řejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,

do společenského života v obci.

péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do

o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku

soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto

1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro

soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost

místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Minister-

pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäis-

stvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo

che Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und

v roce 2007.

Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech –

Přihlášky je možné podávat do 29. dubna 2022.

krajském a celostátním. Všechny přihlášené
obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole.

www.maskaszk.cz
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PRV - 8. výzva

8. výzva v programovém rámci Program rozvoje venkova byla vyhlášena 7. března 2022. Žadatelé měli
možnost svoje projekty podávat do 8. dubna 2022. Alokace pro tuto výzvu byla 3 260 000 Kč. Žádosti
bylo možné podávat do fiche č. 2 - investice do zemědělských podniků.
K uvedenému datu bylo podáno celkem 16 projektů s celkovou požadovanou částkou dotace
7 424 700 Kč.

Seznam přijatých projektů
Poř.č.
2022-159-008-002-121
2022-159-008-002-122
2022-159-008-002-123
2022-159-008-002-124
2022-159-008-002-125
2022-159-008-002-126
2022-159-008-002-127
2022-159-008-002-128

Místo realizace projektu (LAU 2)
Křimov
Březno
Místo
Nová Ves v Horách
Výsluní
Vrskmaň
Nová Ves v Horách
Boleboř

2022-159-008-002-129 Údlice
2022-159-008-002-131 Boleboř
2022-159-008-002-132
2022-159-008-002-133
2022-159-008-002-134
2022-159-008-002-135
2022-159-008-002-137
2022-159-008-002-138
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Hora Svaté Kateřiny
Údlice
Boleboř
Kalek
Všestudy
Všestudy

Název projektu
Čelní nakladač k traktoru Proxima HS 100 T2
Modernizace ochrany rostlin LM
doplnění strojního parku
Rekonstrukce zimoviště 2022
Technika pro farmu
Investice do farmy
Modernizace farmy III
Pořízení zemědělského vybavení
Investice do zemědělského podniku Vaigl a
syn spol. s r.o.
Modernizace zemědělského podniku - lis na
kulaté balíky
Modernizace zemědělského podniku odvoz hnoje
Modernizace farmy - K.B. II.
Modernizace zemědělského podniku
Obnova vybavení farmy JH
Investice do zemědělského podniku_JK
Investice do zemědělského podniku_MK

Č. fiche
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Podpořili jsme
Adolf Loos - Nákup strojního vybavení
Předmětem projektu byl nákup nového kolového

Nákupem nového kolového traktoru tak došlo ke

traktoru s výkonem 90 -120 HP.

snížení nákladů na opravy, zlepšení komfortu,
bezpečnosti práce a zvýšení produktivity práce.

Žadatel se zaměřuje především na ekologické zemědělství. V době žádosti o dotaci obhospodařo-

Nový traktor je využíván v kombinaci s nahra-

val 300,49 ha TTP v ekologickém zemědělství

bovačem, obracečem a rozdružovačem. Tvoří

a choval 142 ks hovězího dobytka také v ekologii.

funkční celek.

Žadatel vlastnil starší traktor o výkonu 75 HP

Celkové výdaje projektu: 1 350 000 Kč

a novější traktor CLAAS ARION 550 CMATIC

Z toho dotace: 598 800 Kč

o výkonu 165 HP. Traktor s vyšším výkonem je
využíván hlavně při lisování a balení sena (výroba píce pro dobytek), kde je nutný velký výkon
traktoru. Starší traktor o výkonu 75 HP je přitom
využíván převážně na obracení a nahrabování
sena a senáže.
Žadatel plánoval zakoupit rozdružovač balíků
(nebyl předmětem tohoto projektu) a tento starší
traktor svým výkonem pro agregaci s rozdružovačem balíků nestačil, druhý traktor (CLAAS o výkonu 165 HP) je naopak moc velký a silný. Proto
se žadatel rozhodl zakoupit nový spolehlivější
traktor o výkonu 90 až 120 HP.
Výsledkem projektu byl tedy nákup kolového
traktoru Class Arion 420.

www.maskaszk.cz

[4]

[5]

MAS SZK

KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
V úterý 19.dubna se sešla již po osmnácté certifi-

U obnovovaných certifikátů byli úspěšní všichni

kační komise, aby projednala nové přihlášky

žadatelé s vyjímkou certifikátu paní Lenky Fialo-

k certifikaci značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální

vé na její autorsky ručně malovaný textil,

produkt a také obnovy již dříve udělených certifi-

č. certifikátu 23 061.

kátů.
Nově získala certifikáty paní Andrea Havlíčková
pro svoje drátované dekorace a kraslice.

www.maskaszk.cz
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Podpořili jsme
Program na podporu komunitního života na venkově 2021
Obec Nezabylice ve spolupráci s MAS SZK

V měsíci březnu proběhla Masopustní zábava za

Sdružení Západní Krušnohoří uspořádala tradiční

hojné účasti místních i přespolních masek. Jsme

Masopust v Nezabylicích jako svoji první spole-

rádi, že nám po dvou letech opět podařilo obnovit

čenskou akci po dvou covidových letech. Na akci

komunitní život v obci Nezabylice.

bylo možné vidět ukázku, jak probíhala tradiční
zabíjačka.

Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na naše
nejmenší a tak jsme uspořádali dětský karneval

Samozřejmě nechyběl hudební doprovod harmo-

s doprovodným programem klaunů PEPE a PIPI.

nikáře a moderátor, který nás provedl celou akcí.
Doufáme, že se všichni dobře bavili a budeme se
Bylo tu spousta dobrot k ochutnání a možnost si

těšit na další akce.

zakoupit vyrobené speciality.
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Od 11. dubna je spuštěna žádost o solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně
pak 12 tisíc korun za měsíc. Žádost je možné podat pouze elektronicky přes naši aplikaci https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost.
Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba
bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.
Manuál k solidárnímu příspěvku zde: https://bit.ly/manual-pro-solidarni-prispevek
Tisková zpráva zde: https://bit.ly/TZ-solidarni-prispevek

www.maskaszk.cz
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Pochlubte se svým projektem financovaným z Evropské unie a vyhrajte až 75.000 korun na obecní slavnost. Evropská komise v ČR zahájila 5. ročník soutěže Náš evropský projekt, do které se mohou obce,
města a městské části hlásit do 29. dubna. O vítězi pak bude veřejnost hlasovat v květnu. Další informace o soutěži a cenách najdete na https://bit.ly/3wbtu4N
„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města

Veřejnost v soutěži rozhoduje, které obce vy-

a městské části, ve které se veřejnost zapojí do

hrají finanční příspěvek 150 000,- na uspořádání

hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z

obecní slavnosti nebo, vzhledem k událostem

evropských fondů. Soutěž probíhá pravidelně na

na Ukrajině, na aktivity obce spojené s pomocí

Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR.

uprchlíkům z Ukrajiny, a all-inclusive cestu do
Bruselu.
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Interaktivní mapy ÚK
Pokud hledáte konktérní místa, např. kde se můžete očkovat, informační centra, rozhledny a vyhlídky,
zimní střediska, kulturní památky, turistické vlakové linky a další a další, to vše v Ústeckém kraji, tak zde
je najdete https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/.

www.maskaszk.cz
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Realizované projekty
MAS realizuje svoji strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 prostřednictvím tří programových rámců a to Program rozvoje venkova (PRV), Operační program zaměstnanost
(OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP).

Schválené projekty Programu rozvoje venkova najdete na mapě (klikněte do mapy, otevře se v aplikaci
google maps):
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Území působnosti MAS
MAS působí na území 37 obcí v Ústeckém kraji, v OPR
Chomutov, Kadaň, Litvínov a Žatec, na území okresů
Chomutov, Most a Louny.
Pokud si chcete mapu zvětšit, klikněte do mapy a otevře se Vám stejná mapa na Google mapách.

Statutární město Chomutov nemůže být zahrnuto do území působnosti MAS, protože má víc
obyvatel, než je limit, který je 25 000 obyvatel.

www.maskaszk.cz
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Foto na titulní straně:

SNP 144

FB Spolek pro Kovářskou

431 44 Droužkovice
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MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

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.

Kontakty:
Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: 737 177 432
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
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jarmila Drábová, účetní
E-mail: jarmila.drabova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

Výkonný výbor
Předseda
Obec Vrskmaň
zastupuje Bc. Václav Hora, starosta
E-mail: hora@vrskman.cz
Mobil: 603 807 178
Místopředseda
Okresní agrární komora Chomutov
zastupuje Ing. Jaroslav Brožka,
Mobil: +420 603 205 477
člen
Obec Hrušovany
zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta
E-mail: ou-hrusovany@volny.cz
Mobil: 608 272 422
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 Václav Zavaďák
Mobil: +420 606 509 480
E-mail: info@maskaszk.cz

Nepravidelný zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ
26999935, SNP 144, 431 44 Droužkovice
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20353
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