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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Aktualizujeme
strategii 2024 - 2020
MAS získala dodatečnou alokaci na realizaci

Možné oblasti podpory:

své SCLLD 2014 – 2020 v rámci programového
rámce Program rozvoje venkova a to v částce

-

dlech, včetně herních prvků;

10 935 700 Kč.
-

-

Na základě průzkumu absorpční kapacity

Veřejná prostranství, specifikovaná v Pravi-

-

Investice do MŠ a ZŠ, nenavyšující kapacitu

území bylo výkonným výborem schváleno do-

zařízení, a to včetně souvisejícího školního

datečné zařazení nové fiche, tzv. čl. 20 PRV.

stravování;

Další změnou je zrušení fichí č. 1, 4 a 10. Fichi

-

zbožím (prodejní, mobilní i stabilní stánky);

č.1 rušíme z důvodu značně velké nabídky
vzdělávacích akcí v rámci jiných programů,
fichi č. 4 z důvodu nesplnitelnosti podmínek

-

jednak pro složitost podmínek a administra-

-

ven;

období a následně na to pak navazující válce
nejistoty (finanční i jiné).
Nově zařazena je Fiche č. 11 – Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Investice do staveb a vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost, včetně obecních kniho-

ce, ale zejména kvůli dvouletému covidovému
na Ukrajině a s tím spojenému období velké

Obnova a zhodnocení nemovitého kulturního
dědictví venkova, definované v Pravidlech;

přijatelnosti ze strany žadatele a F10 (projekty spolupráce – určeno pouze pro MAS) také

Investice do obchodu, zejména se smíšeným

-

Rekonstrukce a obnova výstavních expozic
a muzeí s nabídkou místních kulturních
a historických zajímavostí s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční
lidovou kulturu.

Změna bude platná po jejím schválení valnou
hromadou. To probíhá per-rollam do 17.5.2022.

www.maskaszk.cz
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„Podpora přípravy
projektových záměrů
v Ústeckém kraji 2022“
Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí do

Termín zahájení realizace projektu může být nej-

5000 obyvatel na území Ústeckého kraje při pří-

dříve v den vyhlášení dotačního programu,

pravě odborné dokumentace, která bude sloužit

tj.: 14. března 2022.

pro předložení donárodních a evropských dotačních programů.

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději
31. 12. 2023. Do tohoto data musí být ukonče-

Dotaci lze použít za účelem zpracování:

na fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny
všechny aktivity, které jsou předmětem projektu

-

Energetického auditu,

a veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady

-

Projektové dokumentace,

-

Hydrogeologického průzkumu (posudek),

-

Geologického průzkumu,

-

Odborné studie (např. územní, technické,

zímu souhlasu poskytovatele dotace. V případě

regulační),

vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen

vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky,
služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a
zaúčtovány). Prodloužení délky realizace projektu je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu
smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předcho-

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
-

Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních
programů

Příjem žádostí do 13.6.2022. Podrobné informace zde.
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Pomoc válečným
uprchlíkům
MAS získala od dárců od počátku války na Ukraji-

V území MAS máme podle aktuálních dat

ně částku 442 400 Kč. Dárci byly fyzické

Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno k pobytu

i právnické osoby i obce. Některé dary byly

1 328 osob s uděleným pobytovým oprávněním

určeny přímo pro uprchlíky v konkrétních obcích.

v souvislosti s válkou na Ukrajině. Částkou, kte-

Částka, u které nebylo předem určeno, kde se

rou má MAS k dispozici, samozřejmě ale nemůže

finanční prostředky mají použít, je 286 000 Kč.

pomoci všem.

Výkonný výbor MAS rozhodl o oslovení starostů

Proto Vás tímto prosíme, pokud v obci víte o ně-

obcí územní působnosti MAS a členů MAS

kom, kdo pomoc skutečně potřebuje, dejte nám

s prosbou o vytipování konkrétních případů

na něj tip a to prostřednictvím tohoto formuláře.

válečných utečenců, kteří skutečně podporu
potřebují. To jsme udělali a nyní se obracíme i

Na další stránce je aktuální počet zaregtistrova-

na další občany obcí územní působnosti MAS.

ných osob s uděleným pobytovým oprávněním

Pokud máte tip, prosíme, sdělte nám ho.

v souvislosti s válkou na Ukrajině v obcích působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Domníváme se, že by mohlo jít např. o lidi v
seniorském věku, kteří si již nemohou zajistit
práci, maminky s malými dětmi, které také zatím
nemohou pracovat apod. Podpořit bychom tyto
osoby mohli tím, že bychom jim darovali určitou
finanční částku (určenou na koupi potravin, hygienických potřeb, drogerie, léků, školních pomůcek pro děti apod.) nebo za ně uhradili nájem
(pokud nájemce nemůže čerpat státní příspěvek
k tomu určený) apod.

www.maskaszk.cz
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MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. - LAGs.cz
Název obce

Počet
obyvatel

Celkem
registrovaných

Poměr k
obyvatelům

Z toho
do 3
let

do
6
let

do
15
let

do
18
let

do
65
let

seniorů

Blatno

579

81

13.99%

5

12

21

4

37

2

Boleboř

311

25

8.04%

2

2

6

2

13

0

Brandov

279

0%

0

0

0

0

0

0

Bílence

237

0%

0

0

0

0

0

0

Březno

1431

0.35%

1

1

1

0

2

0

Domašín

195

0%

0

0

0

0

0

0

Droužkovice

777

25

3.22%

4

2

5

2

12

0

Hora Svaté
Kateřiny

445

18

4.04%

1

2

4

1

10

0

Hora Svatého
Šebestiána

319

9

2.82%

1

0

2

0

5

1

Hrušovany

535

18

3.36%

0

2

5

0

10

1

Jirkov

18789

557

2.96%

27

26

127

36

318

23

Kalek

256

0%

0

0

0

0

0

0

Klášterec nad
Ohří

14159

285

2.01%

16

20

59

17

160

13

Kovářská

985

51

5.18%

1

3

18

2

23

4

Kryštofovy
Hamry

124

0%

0

0

0

0

0

0

Křimov

391

12

3.07%

0

0

2

3

6

1

Loučná pod
Klínovcem

136

29

21.32%

3

1

5

2

17

1

Málkov

946

1

0.11%

0

0

0

0

1

0

Místo

423

2

0.47%

0

0

0

0

2

0

Měděnec

148

0%

0

0

0

0

0

0

Nezabylice

248

0%

0

0

0

0

0

0

Nová Ves v
Horách

487

2.46%

1

0

5

0

6

0

Okounov

402

0%

0

0

0

0

0

0

Otvice

695

0%

0

0

0

0

0

0

Perštejn

1161

1.38%

1

0

2

2

10

1

Pesvice

200

0%

0

0

0

0

0

0

Spořice

1495

17

1.14%

2

1

3

3

7

1

Strupčice

1063

23

2.16%

3

1

7

0

12

0

Vejprty

2739

117

4.27%

4

7

25

9

67

5

Velemyšleves

358

0%

0

0

0

0

0

0

Vrskmaň

330

0.61%

0

0

1

0

1

0

Vysoká Pec

1124

0%

0

0

0

0

0

0

Výsluní

273

6.23%

0

1

5

0

10

1

Všehrdy

155

0%

0

0

0

0

0

0

Všestudy

181

2

1.1%

0

0

1

0

1

0

Údlice

1273

51

4.01%

3

5

13

3

25

2

Černovice

664

0%

0

0

0

0

0

0
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Přírodní teplická kosmetika
Mýdlárna u Zámku v Teplicích vznikla roku

V teplické mýdlárně se všechna mýdla a mýdlové

2014 v důsledku dávné rodinné tradice. Babička

výrobky vyrábějí ručně v nejvyšší kvalitě s použi-

majitelky, paní Ing. Evy Janíkové, žila v Marseille

tím špičkových surovin.

a touto výrobou se zabývala. Žádné původní
recepty se však nedochovaly a dnešní výroba tak

Mezi oblíbené výrobky patří například mýdlo s

začínala prakticky od píky.

kozím mlékem, černým uhlím a olejem Babassu,
který zázračně pomáhá při kožních obtížích.

Ručně vyráběná mýdla vás překvapí vůněmi i
svými tvary. Výrobkům z této mýdlárny byla udě-

Nechte se okouzlit voňavým světem mýdel a

lena značka Krušnohoří regionální produkt.

navštivte Mýdlárnu u Zámku Teplice.

www.maskaszk.cz
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Velká gratulace
Ekofarmou roku je
Farma Kateřina z Krušných hor
Nejlepší ekofarmou roku 2022 je Farma Kateřina v Krušných horách, která se specializuje na chov
plemenného dobytka. Zvířata chová v souladu s pravidly pro ekologické zemědělství už skoro třicet
let. Ocenění, které uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Nadační fond Richarda Bartáka
bude slavnostně předáno za účasti široké veřejnosti v rámci „Dne otevřených faremních vrat“, který se
uskuteční 21. května přímo na vítězné ekofarmě.

Začalo to jednou krávou

Zvířata jsou od dubna do listopadu venku. Když

Rodinná Farma Kateřina se nachází na kraji obce

místech, která si sami vyberou. Přes zimu pak

Hora Svaté Kateřiny v okrese Most nedaleko

tráví čas v zimovištích, a to v malých skupinkách,

německých hranic. Hospodářství je unikátní svojí

maximálně po osmi kusech. „Všechna zvířata

polohou – leží v nadmořské výšce od 730 do 910

jsou v každodenním kontaktu s lidmi, každé má

metrů nad mořem. Založili ho v roce 1995 man-

u nás jméno, a tedy individuální přístup. Je s nimi

želé Adolf a Kateřina Loosovi s jednou krávou

pak daleko lepší manipulace třeba při přehánění

a malým pozemkem. O tři roky později se jejich

na pastvinách nebo při bonitacích a přípravách

farma rozrostla na malé stádo 10 zvířat. V sou-

na výstavy,“ dodává Loos.

časnosti se zde prohání okolo 150 kusů dobytka,
které má k dispozici 300 hektarů pastvin a luk.

Každé zvíře má jméno

není pastva, jsou přikrmována a stele se jim na

Zvířata míří do Česka
i za hranice
Na farmě chovají masný skot dvou plemen –

„Naše ekologické hospodaření jde ruku v ruce s

Limousine a Salers. „Prioritou jsou plemenná

naším myšlením. Nejsme zastánci „po nás poto-

zvířata. Ta končí v našem chovu i v jiných cho-

pa“ a podle tohoto hesla také žijeme. Hospodaře-

vech v tuzemsku i zahraničí. Zástav jako takový

ní s půdou i se zvířaty je vedeno tak, abychom si

neprodáváme. Mezi našimi obchodními partnery

za naším výsledkem mohli stát.“, říká Adolf Loos.

www.maskaszk.cz
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jsou jak ekologické, tak konvenční chovy. Hodně
zákazníků se k nám vrací, jsou spokojeni s produkcí a také s povahou zvířat,“ říká o podnikání
Loos.

V plánu je bourárna
a prodej masa ze dvora
Do budoucna se připravuje rozšíření aktivit farmy

Ročně odtud do dalších chovů zamíří necelých

o bourárnu a prodej masa ze dvora. Budoucí

dvacet plemenných býků a pětadvacet plemen-

odběratelé si pro kvalitní maso mohou začít jez-

ných jalovic. Mladí býci jsou zařazováni do chovu

dit už za pár týdnů. Práce na stavbě a následné

po skončení testu a bonitaci, poté dostanou

kolaudaci bourárny totiž finišují.

státní registr a jsou v databázi plemenných býků.
V historii farmy do ní bylo zařazeno zhruba 130

Výstavní kusy

plemenných býků. Na jatka jde v rámci brakace
cca 8 krav.

Nemalé úspěchy slaví Loosovi na výstavách
a soutěžích. Ocenění sbírají od roku 2010, a to

Kromě dobytka na oceněné farmě chovají králíky

zejména s plemenem Limousine. Pravidelně se

plemen Německý obrovitý strakáč, Hyla a Fran-

účastní například Národní výstavy hospodář-

couzský beran. I část z nich jde dál do chovu.

ských zvířat, loni si z této soutěže přivezli hned

Adolf a Kateřina Loosovi s býkem Goliášem, který se stal Národním vítězem v kategorii mladí býci na
Národní výstavě hospodářských zvířat 2021. Zdroj – Český svaz chovatelů masného skotu
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osm cen. Uspěli mimo jiné s býkem Goliášem,

Široká veřejnost pak může na farmu zavítat

který se stal Národním vítězem v kategorii mladí

v rámci Dne otevřených faremních vrat 21. květ-

býci nebo obhájili vítězství v kategorii Chovatel-

na 2022. Loosovým bude slavnostně předáno

ská skupina Limousine, což patří k jejich největ-

ocenění Nejlepší ekofarma roku 2022. Celodenní

ším chovatelským zdarům.

akce nabídne program pro děti i dospělé – komentované prohlídky farmy, kuchařskou show

Za významný úspěch pak považují vítězství z

Hugo Hromase, farmářský trh nebo hudební ka-

roku 2017 na výstavě SIMAGENA v Paříži, největ-

pelu SAPHIR. Návštěvníci budou moci ochutnat

ší evropské výstavě dobytka, které se účastní až

celou řadu potravin v kvalitě BIO – maso, sýry,

2 tisíce zvířat. Odtud si přivezli 3. místo v katego-

mošty, vína, zeleninu, nebo třeba regionální pivo.

rii mladí býci s býkem Bláha ze Sv.Kateřiny.

Kompletní program najdete zde.

Na výstavách soutěží dobytek z konvenčních

V neděli 22. května pak organizátoři připravují

i ekologických chovů – Loosovi je berou jako

Chovatelský den – akci pro odbornou (zeměděl-

skvělou příležitost pro předávání zkušeností.

skou veřejnost). Na programu je prohlídka luk,

Protože začínali doslova na zelené louce a bez

pastvin a zvířat. Diskuze nad aktuálními tématy

finančního zázemí, cení si každého úspěchu,

– sucho, obnova luk a pastvin, problémy se zvěří

nejen v této oblasti.

a vlky, jak zařazovat zvířata do komerčních cho-

Na výstavách soutěží dobytek z konvenčních
i ekologických chovů – Loosovi je berou jako
skvělou příležitost pro předávání zkušeností.
Protože začínali doslova na zelené louce a bez
finančního zázemí, cení si každého úspěchu,
nejen v této oblasti.

Den otevřených vrat 21.
května 2022

vů.

Vysokohorské podmínky
Proč titul Ekofarma roku 2022 získala právě
Farma Kateřina shrnuje Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců:
„Farma hospodařící v oblasti pohraničních hor
byla vybudovaná zcela od počátku na zelené
louce. Zemědělskou činnost realizuje ve vyšších
nadmořských výškách, a to s ohledem na tvorbu

Na Farmu Kateřina jezdí v rámci exkurzí a ko-

krajiny a ochranu životního prostředí. K prodeji

mentovaných prohlídek děti ze školek i základ-

plemenných zvířat přibude brzy bourárna a tedy

ních škol. Pravidelně sem míří také studenti

prodej kvalitního masa ze dvora.“

Zemědělské školy Údlice-Chomutov.

www.maskaszk.cz
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Cílem ocenění je upozornit na nejlepší ekologická
hospodářství u nás

V loňském roce získaly titul Nejlepší ekofarma

Spotřeba biopotravin u nás stabilně roste a s

Mezi další zajímavé projekty z oblasti ekologic-

ní stoupá i počet subjektů, které hospodaří v

kého zemědělství patří mimo jiné soutěž Česká

souladu s přírodou. Ekologických zemědělců je v

biopotravina roku, jejíž výsledky jsou každoročně

České republice v tuto chvíli už přes 4900 a oce-

vyhlašovány na podzim.

nění Nejlepší ekofarma roku má upozornit právě
na kvalitní českou bioprodukci.

roku Eko sady Komňa ze Zlínského kraje, Nejlepší ekofarmou roku 2020 se stala Biofarma pod
Hájkem z Horní Branné v Libereckém kraji.

zdroj: https://pro-bio.cz/aktuality/ekofarmou-roku-je-farma-katerina-z-krusnych-hor/

Za MAS dodáváme, že Adolf Loos je zakládajícím členem naší MAS. Dlouhou dobu působil jako člen
výkonného výboru MAS. K ocenění mu GRATULUJEME!!!

Manželé Adolf a Kateřina Loosovi. Zdroj – PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.
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Hospodářství leží v Krušných horách v nadmořské výšce od 730 do 910 metrů nad mořem.
Zdroj – PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Vítězná Chovatelská skupina Limousine, se kterou Loosovi uspěli na Národní výstavě hospodářských
zvířat 2021. Zdroj – Český svaz chovatelů masného skotu

www.maskaszk.cz

[12]

DEN OTEVŘENÝCH VRAT na

NEJLEPŠÍ EKOFARMĚ ROKU 2022
soutěž vyhlašovaná Nadačním fondem Bartákův hrnec a
PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců

21.5.
2022

Farma Kateřina
Dlouhá 26, 435 46 Hora Sv. Kateřiny
PROGRAM

TĚŠIT SE MŮŽETE NA

10:00 představení farmy Kateřina a informace o

•

kuchařskou show Hugo Hromase

ekologickém zemědělství

•

farmářský trh na farmě

•

11:00 komentovaná prohlídka farmy

•

program pro děti

•

12:30 předání ocenění Nejlepší ekofarma roku

•

ukázky zemědělské techniky

•

14:30 komentovaná prohlídka farmy

•

zvířata z farmy

•

16:00 konec akce

•

kapelu SAPHIR

•

OBČERSTVENÍ a OCHUTNÁVKY
Ochutnávka bioprodukce a regionálních potravin - hovězí maso v biokvalitě a lahodné pokrmy z něj připravené,
prezentace a ochutnávka výrobků oceněných v soutěži Česká biopotravina roku, biosýry, biomošty, biovíno, biozelenina, regionální pivo a další potraviny, káva.
DRUHÝ DEN (NEDĚLE 22.5.2022) CHOVATELSKÝ DEN - akce pro odbornou (zemědělskou) veřejnost
Prohlídka luk, pastvin a zvířat. Diskuze nad aktuálními tématy - sucho, obnova luk a pastvin, problémy se zvěří a
vlky, jak zařazovat zvířata do komerčních chovů.

Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství
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Šíří se nám tu takový
nešvar
Vrskmaň, 4.5.2022 - Dovolím se s vámi podělit
můj vztek a beznaděj, který mám při pohledu na
alej vedoucí z obce Vrskmaň do části Zaječice.
V době Marie Terezie a jejího syna Josefa vznikl
nápad vysazovat kolem cest ovocné aleje, které
měli putující chránit před sluncem a zásobovat
putující i přecházející vojska ovocem. Dnes si
jezdíme autem i pár metrů, ovoce raději koupíme
v obchoďáku přesto, že neznáme původ a ani
kvalitu ovoce. Kolem našich cest už jen umírají
staré stromy, ať už místní koperečky, máslovky,
solanky, koruny. V minulosti jsme se proto rozhodli, že kolem naší obce nasázíme nové aleje
a to mezi starými stromy. V roce 2015 jsme

ků. Vůbec nejsem schopen pochopit, kdo a proč

nasázeli koperečky. Staráme se o ně, v době

tohle dělá? Skoro desetileté stromky už kvetly a

sucha zaléváme, pokud některý strom zajde, tak

přijde nějaký dement, kterého naštvala manželka,

v rámci náhradní výsadby dosazujeme. Stojí to

rodiče, nebo nevím kdo, a jde si schladit žáhu na

čas, peníze obec, i peníze člověka či firmy, která

stromcích. Nevím, ani nemám chuť tam nechávat

náhradní výsadbu provádí. Já nejsem znalec, ale

sázet stromy nové, které v budeme v suchu zalé-

říká se, že stromy se tak po 3 letech tzv. zapojí

vat a starat se a když by měly začít růst samy, tak

a už o ně není třeba tolik péče. Letos mělo dojít

přijde s prominutím takové hovado a znovu je po-

k prořezu těchto stromků. Asi před týdnem mě

láme. No nakonec při všech těch událostech ve

zavolal místní občan, že v aleji mezi Vrskmaní

světě a nanicovatosti naší vlády může být v zimě

a částí Zaječice jsou polámané stromky. Nejpr-

ovoce a křížaly z našich stromů vítanou náhradou

ve jsem myslet, že větry, které na začátku roku

za drahé či možná vůbec nedostupné zahraniční

udělaly své. Ale kdepak! Byl jsem se tam podívat.

ovoce. To by potom tomu ničiteli mohla ta hruška

Napočítal jsem 29 vyloženě polámaných strom-

asi hodně zhořknout v ústech. V. Hora, starosta

www.maskaszk.cz
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zdroj: FB Obec Vrskmaň

Co k tomu dodat? Snad jen - co jsme to za lidi? Proč si neumíme ničeho vážit? Že by nějaká chyba ve
výchově? Podotýkám, že ve stejnou dobu se něco podbného přihodilo také v Otvicích. Doufáme, že viníci
budou dopadeni a po právu náležitě potrestáni.
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Kvákání do města
nepatří, tvrdí Jirkovští.
Chráněný obojživelník prožívá čas námluv a stahuje se
do jezírka v zahradnictví. Tamní obyvatelé kvůli tomu poslali stížnost zastupitelům města.
Na hluk si stěžují obyvatelé paneláků v Hornické

Zahradní centrum stojí uprostřed sídlištní zástav-

ulici v Jirkově. Vadí jim, že v blízkém zahradnic-

by už několik let. Obsadilo původně nevzhledné

kém centru koncertují žáby a žádají město, aby

místo mezi paneláky a vozovkou, aby ho promě-

zakročilo. Úřadu předali petici s pětadvaceti

nilo v zeleň, množství skleníků a okrasné jezírko,

podpisy.

kde žijí zlaté rybky, a dokonce i rak.

„Vyjadřujeme stížnost na hlasité žabí kvákání,

Putují za láskou

které se ozývá z uměle vybudovaného jezírka

Zjara, když začínají žabí námluvy, se tam ale na

zahradního centra Zenová zahrada,“ stojí v pe-

svou pouť za láskou vydávají žáby z okolí. Roz-

tici iniciované Jiřím Šindelářem. „Žabí kvákání

toužení obojživelníci se stahují hlavně z nedale-

každoročně od dubna do srpna narušuje noční

kého přivaděče a pracovníci zahradnictví nemají,

klid a spánek obyvatelům v přilehlé oblasti. Pro

jak by jim v tom zabránili.

nesnesitelný hluk není ani možné na noc mít pootevřená okna, což je zejména v letních měsících

„Žáby neznají ploty a neumíme jim zakázat, aby

značně úmorné,“ stěžují si obyvatelé.

kvákaly,“ sdělila s mírou nadsázky vedoucí centra
Petra Kostelejová. „Pokud se nějaká z žab zatou-

Petenti žádají zástupce města o vyřešení problé-

lá mezi prodávané rostliny, odneseme ji. Ale aby-

mu. „Domníváme se, že žabí kvákání do městské

chom je lovili a odnášeli někam jinam, to nemá

obytné části nepatří,“ zmiňuje v závěru Šindelář.

význam. Stejně se vrátí,“ upozornila.

www.maskaszk.cz
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Žabí koncertování je nečekané i pro návštěvní-

Žabí kauzou už se zabývá město, které do za-

ky zahradního centra, kteří si myslí, že vychází

hradnictví poslalo úřednici ze stavebního odboru,

uměle z reproduktorů, aby se tím podtrhl přírodní

aby provedla místní šetření. „Petici budeme řešit

dojem. „Vodíme je k jezírku, aby se přesvědčili,

v rámci interního auditu a občanům, kteří nám

že tam žabáci sedí a kvákají,“ uvedla s úsměvem

napsali, odpovíme,“ ujistila starostka Jirkova

Kostelejová.

Darina Kováčová. Pro jejich situaci má porozumění. „Chápu, že kvákání asi lidem vadí, protože

Řada návštěvníků to vnímá spíše jako oživení a

je jezírko hned za bytovou zástavbou. Zjistíme,

příležitost pozorovat chráněného obojživelníka.

co by se s tím dalo dělat. Obávám se ale, že s tím

„Mohla bych sem přivést děti?“ zajímala se při

nic velkého nevymyslíme,“ doplnila.

své návštěvě například Lída Bínová, která učí
na druhém stupni Základní školy Krušnohorská.

zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/zpra-

„Uvidí tady žáby zblízka a odnesou si zajímavý

vy_region/petice-zaby-jirkov-20220506.

zážitek. Normálně je vodím k rybníku na Červe-

html?utm_source=www.seznam.cz&utm_me-

ném Hrádku, sem to ale máme blíž,“ zamlouvá

dium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3kaxVA-

se jí.

XxFbkrov4uEra5RfHcVS5oh-wf6IA6G4_UM35MT4uVsYlCVnL08

Odporu obyvatel blízkých panelových domů
nerozumí. „Vážně kvákání někomu vadí? Vždyť je
to příroda! Jestli si někdo stěžuje, ať zavře dveře,
okna a nasadí si sluchátka,“ doporučila.
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Viník žlutého prachu je
znám. Řepka to není.
Botanická zahrada přináší vysvětlení.
Botanická zahrada Teplice je místem,
na které se obracejí lidé s nejrůznějšími dotazy ohledně pěstování rostlin,
ale i získávání informací z této oblasti. V současnosti opět hýbe mezi
lidmi téma pylu. Nelze si nevšimnout
nánosu žlutého prachu na karoserii
aut, oknech domů a bytů, zkrátka
na všech předmětech vystavených
vnějším vlivům. Vzhledem k nízkým
srážkám nedochází k jeho splavení,

ffoto: www.zdravezpravy.cz

a pokud náhodou zaprší – na loužích
se objeví typické žluté skvrny. Většina lidí má
jasného viníka – je květen, kvete řepka. Řepka je
žlutá a pyl taky – viník dopaden.
Jenže většina lidí dopadla špatného viníka. Brukev řepka olejka je opylována hmyzem a nepotřebuje plýtvat drahocenným pylem, který by měl
zbytečně pokrývat lidské artefakty.
„Navíc je její pyl těžký a lepkavý, aby se mohl
snadno přichytit na opylovače“ říká kurátor

www.maskaszk.cz

zahrady Jan Ptáček. Velké množství pylu produkují rostliny, které opylování nechávají na větru.
Jistota, že se pyl dostane na stejný druh je menší
než v případě hmyzího opylovače, a proto tyto
rostliny vytváří pylu hodně, aby se zvýšila jejich
šance.
Již se pomalu blížíme k našemu viníkovi – začátkem května vytváří samičí šištice jehličnany,
které produkují ohromné množství pylu, který se
šíří do okolí.

[18]

„Zveme všechny návštěvníky k nám do zahrady.

„Všem pak doporučujeme mít přehled v pylovém

Stačí si vybrat k pozorování jakýkoliv jehličnan

kalendáři, případně sledovat pylové zpravodaj-

a jemným dotykem o větev uvidíte oblaka pylu,“

ství,“ uzavírá téma Petr Šíla.

říká ředitel zahrady Petr Šíla. A dodává: „Případní zájemci z řad škol si u nás mohou objednat

zdroj: http://www.zitteplice.cz/vsudypritomny-z-

program o nahosemenných rostlinách, který je

luty-pyl-neni-z-repky-rika-reditel-teplicke-botanic-

zaměřen právě na jehličnany a jim příbuzné rost-

ke/?fbclid=IwAR1PZ7dsUMB3S73MtbSVX26It-

lin“. Začátkem května je to zejména pyl smrku a

1Kqsnvss00L1-uUmcGnv2jurUW-LQaJNs0

borovice, ale přidávají se i další pěstované druhy
jehličnanů.

foto: FB Úžasnámísta v Česku, Marie Pelikánová
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Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

[27]

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice

MAS SZK

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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MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
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
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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