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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Program podpory
komunitního života
na venkově 2021
Žádosti o dotaci v Programu podpory komunitního života
pro rok 2021 bylo na základě výzvy MAS možné podávat
do 21. listopadu. Minimální částka dotace projekt je
10 000 Kč, maximální pak 30 000 Kč.
Bylo podáno celkem 7 projektů s celkovou požadovanou
částkou dotace 199 070 Kč. Alokace je 231 959 Kč.
Až proběhne procest administrativní kontroly a následného výběru projektů výběrovou komisí MAS a jejich
schválení výkonným výborem MAS, bude pravděpodobně vyhlášena další výzva.

www.maskaszk.cz

[2]

Podpořili jsme
Statek u Pakostů s. r. o. – nákup přepravníku balíku
a rozmetadla chlévského hnoje

Farma Statek u Pakostů funguje od roku 2017.
Obhospodařuje 118,97 ha zemědělské půdy, kterou využívají pro produkci objemných krmiv
k vlastní spotřebě. Chovají stádo 15 ks krav plemene Highland a 367 ks koz a ovcí.
Výsledkem projektu byl nákup rozmetadla chlévského hnoje a přepravník balíků.
Před podáním žádosti o dotaci farma disponovala pouze rozmetadlem o nosnosti 5 t., které
bylo staré 30 let a v havarijním stavu. Techniku

[3]

na odvoz balíků nevlastnila a činnost byla řešena
formou nakupovaných služeb. Docházelo tak
k nárůstu nákladů na objemná krmiva. Služba
nebyla vždy dostupná v požadovaný čas, čímž
hrozilo snížení kvality krmiva vlivem povětrnostních podmínek. V uvedených činnostech nebyla
farma soběstačná, což bylo realizací projektu
vyřešeno.
Celkové náklady projektu (bez DPZ) byly 790 tis.
Kč, dotace 474 tis. Kč.

MAS SZK

ADVETNÍ SOUTĚŽENÍ
O REGIONÁLNÍ VÝROBKY
Zapojte se do adventních soutěží a vyhrajte krásné dárky z regionů.
Soutěžit budeme od 24. 11. do 19. 12. 2021

Za dárky do soutěží děkujeme značkám:

Sledujte náš profil Regionální značky, ať vám

-

Krušnohoří regionální produkt

nic neunikne. Začínáme již 24. 11.2021.

-

Českosaské Švýcarsko regionální produkt

Každý týden bude vyhlášena soutěž o dárkové

-

Znojemsko regionální produkt

balíčky s regionálními výrobky. Výherce vylosuje-

-

České středohoří regionální produkt

me vždy o adventní neděli v podvečer.

-

Broumovsko regionální produkt

Na fotografiích je zobrazena pouze část produk-

-

Podkrkonoší regionální produkt

tů, o které se bude soutěžit.

-

Tradiční výrobek Slovácka

-

Kraj blanických rytířů regionální produkt

-

Brněnsko originální produkt

-

Górolsko Swoboda regionální produkt

-

Toulava regionální produkt

-

Moravské Kravařsko regionální produkt

-

Vysočina regionální produkt

-

Opavské Slezsko regionální produkt

-

Krkonoše Originální Produkt

www.maskaszk.cz
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Přívesnický tábor
TVOŘÍLEK ve Vrskmani
Dne 17. 1.2021 uspořádal spolek Živé Krušnohoří

vydána samotným samurajem. Po přesunu zpět

z.s. první přívesnický tábor TVOŘÍLEK ve Vrsk-

do Vrskmaně si děti ještě vyrobily rámeček na

mani.

fotografii a tím byla akce ukončena.

Především bych chtěla poděkovat obci Vrskmaň

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za důvěru,

za poskytnutí zázemí v místní knihovně a také že

že děti svěřili právě nám.

finančně podpořila naší akci. Tábora se zúčastnilo celkem 7 dětí přičemž kapacita byla 15 dětí ve

V únoru plánujeme další přívesnický tábor.

věku od 6 do 14let. Vzhledem k epidemiologické
situaci v ČR je vlastně zázrak, že se vše podařilo

S přáním hezkých dnů

uskutečnit.

Romana Kášová - předseda spolku

Dopolední část jsme strávili v knihovně a na dvoře úřadu. Děti celé dopoledne tvořily z různých
materiálů a zapojily se do celodenní hry. Výroba
sněhuláků ze žárovky, vánoční hvězda ze svačinových sáčků, obrázek z galerie a další bezva
věci si děti pod dohledem paní Lenky Fialové, která je členkou našeho spolku, vyrobily, byla hlavní
náplní tábora. Po obědě jsme vyrazili do nedalekých Zaječic, kde jsme navštívili Minimuzeum
hrnčířství. V dílně jsme si nabarvili kamínky, které
jsme posbírali po cestě do Zaječic, obarvili trika
hlínou a nechyběla ani ukázka odlévání keramiky
s výkladem.
Celodenní hru jsme zakončili právě v Zaječicích.
Místní samuraj „Pepasan“ předal oproti heslu
a magickým kamenům, dětem klíče od truhly s
pokladem. Pamětní list a sladká odměna byla
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Rady babky kořenářky
„Se zelím nebo s šípkovou?“
Legendární výrok mohl ve filmu české klasiky

Závěrečné doporučení - vykašlete se na „šíp-

padnout proto, že byla ta „šípková“. Ještě v pade-

kovou“ (myšleno omáčku), i kdyby doprovodná

sátých letech minulého století se marmelády ze

pečínka měla být z koloucha nebo muflona.

šípků dělaly tak, že mrazem přešlé šípky se jeden

Rodinu pošlete do cukrárny, posaďte se na gauč

po druhým rozřízly, semínka se vyškrábla, měkká

a pomalu, pomalinku si marmeládu vychutnávej-

část šípku se opakovaně prala ve studené vodě

te lžičku po lžičce .. Vyzkoušeno léty.

a pak následovala výroba marmelády obvyklou
cestou. Tetky z chudších rodin chodily s velkým
hrncem šípkové a prodávaly ji. Je to možné
i jinak. Velké plody růže šípkové se očistí od

Babkou kořenářkou je i v tomto případě
JUDr. Hana Zvalová. S jejím svolením jsme si
příspěvek vypůjčili z jejího FB Hana Zvalová.

zbytků okvětí a stopek a přes noc se namočí ve
studené vodě. Na druhý den se uvaří do měkka.
Několikrát po sobě se pasírují přes cedníky, vždy
s hustšími oky. Vynikající pomocníci - cedník na
pasírování neboli pasírovačka (třeba Tescoma)
a dřevěný hříbek na pasírování (Flér nebo jarmarky). Kdo má citlivější pokožku - buď latexové rukavice nebo nezletilce poslat k babičce.
Chloupky docela píchají, takže se to bez nekřesťanského láteření neobejde. Pasírování je nejdelší část procesu, proto trpělivost! S výslednou
hmotou se zachází jako s každým polotovarem
na výrobu marmelády. Z kbelíku šípků je přibližně
10 menších skleniček marmelády.

www.maskaszk.cz
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Obchůdek 2021+
Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 085/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021
vyhlašuje dotační program „Obchůdek 2021+“.

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000
obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů
a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Žádosti se podávají od 6.12. do 20.12.2021.
V případě potřeby Vám rádi pomůžeme (info@maskaszk.cz, tel. 606 059 047).
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Stav účtu k 31.10.2021 byl
263 639,24 Kč.

že na 3 500 narozených chlapců připadá jeden
nemocný.
Léčba Duchennovy muskulární dystrofie bohužel

Konto Matýsek je veřejná sbírka, která byla zalo-

není možná. Nemoc u všech pacientů postupně

žena na podporu dětí, postižených Duchenovou

prograduje a vždy končí smrtí.

svalovou distrofií.
Nemocnému lze však velmi zvýšit kvalitu života.
Duchennova nemoc neboli Duchennova musku-

Toho bývá docíleno především pomocí fyziote-

lární dystrofie (DMD) je vrozená genetická vada,

rapie a kompenzačních pomůcek jako například

která postihuje pouze chlapce. Jak již název na-

berlí nebo invalidního vozíku.

povídá, nemoc je charakteristická ochabováním
a ztrátou aktivní svalové hmoty.

Nemocní s dystrofií mají normální hodnoty inteligence, přesto se však častěji vyskytují potíže

Duchennova svalová dystrofie se projevuje

s učením nebo řečí. Velmi důležitá je snaha zařa-

během prvních let života nemocného, zrádná je

dit chlapce s DMD do normální společnosti

především tím, že zpočátku je dítě zdravé a pří-

a mezi vrstevníky.

znaky nastupují velmi plíživě. Jedná se o nejčastější onemocnění z kategorií dystrofií, uvádí se,

www.maskaszk.cz
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Kam po základní škole?
Zvažujete, kam po základní škole?
Přijďte se podívat do Městského gymnázia Jirkov.
Dny otevřených dveří se tu konaly 23. listopadu a pak se
ještě budou konat 25. ledna, kdykoli od 14 do 17 hodin.
Průvodci vám budou současní studenti. Jste srdečně
zváni!

[9]
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Podpora obnovy a rozvoje
venkova
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními
tradicemi.
Příjem žádostí od 1. října do 17. prosince 2021

ODKAZ NA VÝZVU

Podpora obcí s 3 001 až 10 000
obyvateli
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Příjem žádostí od 1. října do 17. prosince 2021

ODKAZ NA VÝZVU
www.maskaszk.cz
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Využijte množství slev, které
vám přinášejí Rodinné pasy
a SENIOR PASY

Rodinné pasy můžete využít na rodinných výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních
a sportovních akcí. 						

https://kraj-ust.rodinnepasy.cz/uvod

Senior pasy můžete využívat ve zdravotnictví, v lázeňství, při wellness procedurách, na cestování, na
stravování, na ubytování, na vzdělávání, při návštěvách muzeí, galerií nebo na nákupy.
								https://www.seniorpasy.cz/ustecky-kraj/
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www.maskaszk.cz
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Více informací na www.zusjirkov.cz
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ŘIDIČE

sk. C pro vnitrostátní dopravu

přijme pro rozvoz zboží fa
Vaigl a syn s.r.o., Údlice
Vašim úkolem bude rozvoz zboží po Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském
kraji a Praze. Požadujeme řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, kartu
do tachografu.

životopisy posílejte

roman.vaigl@seznam.cz

nebo pro
informace volejte

777 328 138
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Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022

KDO MŮŽE O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE
2022 ŽÁDAT A JAK SPOČÍTAT PŘÍJEM










vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky
nebo
trvale
obývaného
rekreačního objektu)
průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob
bydlících společně se žadatelem – jsou
průměrovány
sledovány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek
domácnosti
složené
výhradně
z
důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou
muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
u nezletilých dětí a studentů do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové
domácnosti. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou
žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám. www.novazelenausporam.cz.

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový
zdroj tepla na vytápění. Nové tepelné zdroje
splňující Směrnici o Ekodesignu, jsou uvedeny
v seznamu podporovaných výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách SFŽP https://svt.sfzp.cz/

KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory
podnikání, inovací a transformace
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
475 657 279
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Nela Brzobohatá
475 657 368
brzobohata.n@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
475 657 392
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
475 657 354
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
475 657 363
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
475 657 514
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677
svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT


na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

VYHLÁŠENÍ ANKETY
ke zjištění zájmu o Kotlíkovou dotací v

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI
DOTACE LZE ZÍSKAT
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
nových zdrojů tepla realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s
následujícími limity:
Kotel na biomasu
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel

www.maskaszk.cz

Ústeckém kraji v roce 2022.

Anketu lze vyplnit na webu Krajského úřadu
Ústeckého kraje na této adrese:
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace:
Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

130 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč
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Stále ještě zjišťujeme:
byl by zájem o výsadbu stromů?
Národní program Životní prostředí zveřejnil výzvu
č. 5/2021 (grantové schéma) na výsadbu stromů.

Podporované aktivity:

V této výzvě jsou oprávněným žadateli (kromě

Předmětem podpory je zprostředkování zajištění

dalších nestátní neziskových organizací) také

výsadby stanovištně vhodných druhů listna-

Místní akční skupiny. MAS by byla v tomto přípa-

tých stromů spolu s multiplikací zdrojů na tuto

dě nositelem grantu (min. podpora 300 tis. Kč).

činnost a realizace souvisejících osvětových

Cíl výzvy:

akcí, jejich cílem je mimo jiné zajištění nových
lokalit pro výsadby, podpoření zájmu veřejnosti o
výsadby a zlepšení péče o vysazenou zeleň.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v
obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím
podpory grantových schémat určených k zajiště-

Konečný žadatel:

ní výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kva-

Oprávněným konečným žadatelem mohou být

litního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních

subjekty s prokazatelným vztahem k místu reali-

extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržo-

zace projektu, s výjimkou politických stran a hnu-

vání vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů

tí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružová-

a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu

ní v politických stranách a v politických hnutích, v

občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný

aktuálním znění a organizačních složek státu.

prostor, který se stane dostupným, bezpečným a
atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Cílem výzvy je též iniciace subjektů
s místní znalostí (nositelů GS), za účelem mul-

Výše podpory pro
konečného žadatele:

tiplikace zdrojů financování zapojením zejména
soukromých prostředků.

může být maximálně 150 tis. Kč, přičemž dotace
je 100% způsobilých nákladů.

[19]
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Způsobilé náklady:

Termín realizace:

1. podpora na pořízení příslušného počtu jed-

srpen 2021 - cca říjen 2024 (orientačně)

notlivých vysazovaných stromů:
-

listnatý/ovocný špičák - 1 050 Kč/ks

-

ovocný strom, prostokořenný, listna-

tý strom, odrostek (121 - 250 cm), listnatý
strom, obvod kmínku v 1 metru 8-10 cm:
1 700 Kč/ks,
-

listnatý/ovocný strom, obvod kmínku

OTÁZKA ZNÍ:
Byl by zájem ze strany
možných konečných
žadatelů?

v 1 metru 10 - 12 cm: 3 300 Kč/ks
Pakliže ano, MAS podá žádost. To může udělat
-

listnatý/ovocný strom, obvod kmínku

v 1 metru 12 a více cm: 5 000 Kč/ks
2. Výdaje koncového příjemce grantu na zajištění zálivky (max. 1000 Kč/ks);

průběžně do konce roku 2023, NEBO DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.
Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali
o Vaše případné projevení zájmu. Nebudeme
podávat žádost bez toho, aniž bychom věděli,

3. Výdaje koncového příjemce grantu na publicitu projektu (max 500 Kč);
Konečný žadatel může podat v rámci jednoho
katastrálního území maximálně jednu žádost.

že bude následně o realizaci ze strany konečných
příjemců zájem. Max. podpora je 150 tis. Kč,
dolní hranice se předpokládá (stanoví případně
MAS) na cca 30 tis. Kč.
V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte:

Koncový příjemce grantu zajišťuje následnou

-

info@maskaszk.cz

dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň

-

tel. 606 059 047

3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukon-

-

v kanceláři po tel. dohodě

čení výsadby) - zálivka, výchovný řez, kontrola
a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření,od-

Pokud máte v plánu větší projekt

plevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům,

(151 - 250 tis. Kč), potom pro Vás je určena

ochrana před vlivem mrazu, doplňování mul-

výzva č. 4/2021 - Výsadba stromů - individuální

če,náhrada stromku v případě jeho úhynu apod.

projekty.

www.maskaszk.cz
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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.

[21]

MAS SZK

SNP 144
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.

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

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

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

www.maskaszk.cz
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