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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

člen Národní sítě
Místních akčních skupin ČR

Podpora komunitního života
na venkově 2022

VÝZVA Č. 1
Dne 3. srpna byla vyhlášena letošní první výzva k podávání
žádostí o dotaci na podporu drobného komunitního života
v regionu působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří.
Žádosti lze podávat od 3. do 24. srpna 2022.
Cílem výzvy je podpořit spolkovou činnost

drobných předmětů a drobného vybavení nezbyt-

a drobný komunitní život v obcích na území MAS

ných pro realizaci projektu. Na projekt podpoře-

Sdružení Západní Krušnohoří. Je naplňována

ný v rámci individuální výzvy MAS není možno

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027,

žádat souběžně do jiných dotačních titulů nebo

cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova a Strate-

fondů Ústeckého kraje.

gie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2021 -

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření

2027, strategický cíl „Kvalitní bydlení“, specifický

smlouvy s vybranými žadateli na spolufinancová-

cíl 2.1. Podpora spolkového a komunitního života

ní konkrétní akce.

v území.
Text výzvy najdete po kliknutí na červený rámeProjekty budou zaměřeny na drobný komunit-

ček „Výzva č. 1“.

ní život a na spolkovou činnost v území (např.
společenské, sportovní, kulturní akce, předávání
znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může
proběhnout drobná obnova a údržba občanské
vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup

www.maskaszk.cz
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Vysokorychlostní internet
Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu
pro občany, ekonomické subjekty i socioekonomické
subjekty má strategický význam pro rozvoj obcí,
a to nejen ve městě, ale i na venkově.

Vysokorychlostní internet pomáhá nejen zvýšit
zaměstnanost, ale i snižovat nevýhodu bydlení
v obci, kterou je horší dostupnost služeb, státní
správy, samosprávy a dostupnost zaměstnání.
Čas ukazuje, že právě pokrytí vysokorychlostním
internetem výrazně zvyšuje potenciáln obcí pro
další rozvoj. Starostové nemohou ale odborníky
na všechno, proto tu pro ně jsou odborníci z BCO.

BCO je uskupení centrály a uzemních koordinátorů, zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR s cílem podporovat rozvoj vysokorychlostních
sítí s velmi vysokou kapacitou.
Aktuální seznam koordinátorů: Územní koordinátoři – Broadband Competence Office ČR (bconetwork.cz).
Informace k problematice pokytí internetem,
najdete na Broadband Competence Office ČR –
BCO ČR: Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (bconetwork.cz).
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Račetická cibule

Kde můžete letos Račetickou cibuli ochutnat
nejdříve? 3. zaří ve Vrskmani na Okresních dožínkách. Na akci se bude prodávat domácí hovězí

Dalším držitelem certifikátu Krušnohoří regionál-

guláš s právě zmíněnou Račetickou cibulí.

ní produkt je Račetická cibule od rodiny

A mimochodem i hovězí maso, které je hlavní

Ryšavých.

surovinou guláše, drží náš certifikát a to pod
názvem Hovězí maso ze Všestud.

Cibule se v Račeticích pěstuje více než 50 let.
I v současnosti jsou její kvality nedocenitelné,
zvláště v porovnáním s cibulí z dovozu. Za svou
výjimečnost vděčí ověřeným postupům během
pěstování i skladování. Na počátku stojí pečlivě
zvolené semínko. Nejvíce osvědčená je odrůda
Alice, vyšlechtěná v nedalekých Kašticích
u Podbořan. V pravý čas je cibule ručně vytrhána,
čímž se udrží její kvalita a trvanlivost. Spolu se
skladováním v optimálním prostředí klimatizované haly je tak zajištěno, že cibule vydrží svěží až
do následující sklizně.
Račetická cibule obsahuje velké množství silic, proto je její vůně velmi intenzivní a cibule je
tak spolehlivou základní surovinou pro každou
kuchyni.

www.maskaszk.cz
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P RTA APERTA
P RTA APERTA
brány dílen, výroben a farem dokořán

brány dílen, výroben a farem
dokořán
brány
dílen a farem
dokořán

17. 9. 2022
V Krušnohoří letos otevře:

Mýdlárna u Zámku
(přírodní kosmetika a tvůrčí dílny)
Výrobky z ručně zpracované ovčí vlny
Grizzlochův mlýn Krásný Les
(výrobky ze 100% ovčí vlny, ručně zpracované
tradičními postupy)

Mapu zapojených dílen, výroben a farem
a podrobnosti o připravovaném programu
najdete na

www.porta-aperta.cz
www.regionalni-znacky.cz

www.maskaszk.cz

Regionální značky
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Podpořili jsme
projekt „Investice pro ekologickou farmu
David Lacman
Ekologická farma Davida Lacmana hospodaři-

Projekt na pořízení kombinovaného lisu s balič-

la v době podání žádosti o dotaci na 139,96 ha

kou je ve fázi žádosti o platbu.

pozemků zařazených do režimu ekologického zemědělství. Hospodaření farmy je zaměřeno především na chov skotu bez tržní produkce mléka,

Dotace: 720.000,- Kč
Celkové výdaje projektu: 1 953 045,- Kč

jatečných zvířat, údržbu TTP a produkci objemných krmiv pro chovaný skot. Farma chová cca
69 ks skotu. Téměř všechny pozemky
jsou situovány do oblasti ANC.
Pro svou farmu chtěl majitel pořídit
kombinovaný lis s baličkou Krone
Comprima CV 150 XC Plus, z důvodu
ušetření času a pracovních sil. Kombinovaný lis s baličkou zvládne více
pracovních operací najednou, lisování, balení a vykládání za jízdy.
Jednou z velkých výhod tohoto stroje
je, že nepotřebuje další traktor a je
univerzální pro sklizeň senáže, sena
i slámy, což je pro farmu ideální, protože hospodaří na již zmiňovaných
trvalých travních porostech (TTP).
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Komunální FVE pro malé obce
Příjem žádostí od 17.8.2022 do 15.3.2023

Malé obce (do 3 000 obyvatel) mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na
střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či
pořízení systémů na řízení spotřeby
energie.

Víc informací na webu Státního fondu
životního prostředí ČR.

PŘIJÍMÁME
OBJEDNÁVKY NA

Vždy čerstvé
a chutné.
OKURKY
NAKLÁDAČKY
cena 25 Kč/kg

(balení v síti po 5 nebo 10kg)

k odběru na Dožínkách ve Vrskmani
3. září 2022
objednávat můžete tel. 606 059 047
nebo na e-mailu info@maskaszk.cz.
Uveďte množství a telefonický kontakt na Vás.

www.maskaszk.cz
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Výzva č. 02_22_002 Šablony pro
MŠ a ZŠ I
Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Příjem žádostí je od 25.5.2022 do 28.4.2023 v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Oprávněnými žadateli jsou:

- Mateřské školy
- Základní školy včetně školních družin a školních klubů
- Základní umělecké školy
- Střediska volného času
- Pedagogicko-psychologické poradny

VÝZVA
[9]
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Dožínky

Vrskmaň
3. září 2022
od 15:00 hod

13.30 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
14.30 — hudba, stánkový prodej, občerstvení
16.00 — 22.00 kulturní program, zábava doprovodný dětský program,
výstava zemědělské techniky, letos nově ukázka historických vozidel, bohatá tombola

Okresní agrární
komora Chomutov
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MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

Za podpory
Nadace ČEZ

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov

MAS SZK

Bunkry u Kadaně
Drazí fanoušci naší práce, vážené dámy a pánové, milí kolegové a kamarádi,

dovolte nám pozvat Vás na naší vzpomínkovou akci „Stáli jsme a stát budem!“ k 85. výročí výstavby
našeho opevnění na Kadaňsku.

Jedná se o dlouze připravovaný projekt našeho spolku, který má za úkol pozvednout do povědomí úsilí
vložené do výstavby těchto pevnůstek našimi pradědy, jak je hrdě a s nadějí obsazovali a jak byli poté
nuceni je zdrceni a zlomeni opouštět, neboť jim nebylo dovoleno vykonat to, proč tyto pevnosti stavěli
a obsazovali.

www.maskaszk.cz
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30. jubilejní MĚDĚNECKÁ hornická pouť 10. září 2022
30. jubiläisches KUPFERBERGERFEST 10. September 2022
10.9.2022

sobota (Samstag)

11.00

Slavnostní mše v kostele "Narození Panny Marie" v Měděnci
s hornickými spolky a hornickou kapelou
Heilige Messe in der Kirche Kupferberg mit Bergmannskapelle und
Knappschaften

12.30

Hornické procesí
Bergprozession

13.30 -15.00

Hudební produkce Hornické kapely z Jöhstadtu
na náměstí u kostela
Musikalische Beiträge die Bergmannskapelle
aus Jöhstadt-Grumbach vor der Kirche

15.00 -17.00

Hudební produkce ErzKammMusikanten
Musikalische Beiträge ErzKammMusikanten

19.00

Posezení s hudebním doprovodem na sále v bývalé škole
Zusammentreffen mit Musik in der ehmalige Schule
( heutige Sportzentrum)
Musikalische Beiträge ErzKammMusikanten

PROGRAM PRO DĚTI : Programm für Kindern
11.00 - 16.00

Nafukovací atrakce - hrad , malování na obličej
Kinderatraktionen - Hüpfburg, Gesichtmalerei

Občertsvení zajištěno
Imbiss zur Verfügung
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Partneři:

Partner :

Obec Měděnec , Firma Strix
měděnečtí rodáci ( Vorsitz.Kupfergergern E. Wohlrab)
Hr. Gernot Purkart mit Famillie, Gemeinde Jöhstadt

MAS SZK

17.Benefiční koncert v kostele v Měděnci
17. Benefizkonzert in der Kirche in Kupferberg
Neděle 11.9.2022 od 10 hod.
Sonntag 11.9.2022 um 10 Uhr
DOMINIK BALOG - klavírní recitál

CANTABILE STRINGS - pod vedením Evženie Atamanové

Všem přejeme krásný kulturní zážitek
Wir wünschen allen ein wunderbares kulturelles Erlebnis
Partneři:

Obec Měděnec , Firma Strix

Partner :

měděnečtí rodáci ( Vorsitz.Kupfergergern E. Wohlrab)
Hr. Gernot Purkart , Gemeinde Jöhstadt

www.maskaszk.cz
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PROČ KUŘECÍ MASO
DO FIREM
Nemusíte chodit na nákup, ani pátrat
po kuřecím mase, které je kvalitní,
ale zároveň neodlehčí
vaši peněženku.
Sobě a zaměstnancům můžete
pravidelně dopřát čerstvé kuřecí
maso zpracované moderními
technologiemi, a to přímo
od farmáře s 28 letou tradicí chovu.

Od roku 1995

Vaigl a syn, s. r. o.
Droužkovická 291, 431 41 Údlice
Objednávky: 474 667 255, vaigl.expedice@tiscali.cz
www.drubez-vaigl.cz
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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 ORP 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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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.
Kontakty:
Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: 737 177 432
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
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

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
E-mail: bardjabrk@seznam.cz
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 Jiří Kejř
E-mail: kejr@kejr.cz
Mobil: +420 606 328 725

www.maskaszk.cz
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