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Místních akčních skupin ČR

Restart Ústeckého
a Karlovarského kraje
Výzva k předkládání žádostí o dotaci a úvěr v rámci
programu BROWNFIELDY na revitalizaci území se starou
stavební zátěží v roce 2022 nacházející se na území
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje
byla vyhlášena Státním fondem podpory investic.

-

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru.

-

Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů
bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

-

Oprávněným žadatelem o podporu v programu č. 1 je územní samosprávný celek nacházející se v
Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji.

-

Žádosti se podávají elektronicky od 1.8. do 31.10.2022

Více informací, včetně odkazu na portál, kde bude dostupný formulář žádosti, naleznete zde:

https://www.mmr.cz/.../vyzva-k-predkladani-zadosti-v...

www.maskaszk.cz
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Gratulace!
Víkend na farmě Kateřina
v Krušných horách
Sobota a neděle 21. a 22.5.2022 byl cíl po ne-

sílu médií. PRO-BIO to má neskutečně zmáklé.

záviděním maratonu -- odměna v pravém slova

Exkluzivita pro Seznam, přítomnost ČTK a míst-

smyslu.

ních medií. Nervozita narůstala, kolik přijde lidí,
bude všeho dost nebo málo, co ještě zlepšit, jaké
bude počasí… Spoustu lidí účast nepotvrdilo, to
se pak špatně plánuje. Pak se postupně přivezly
a smontovaly stánky. Postavily kotce pro zvířata,
která jsme vystavovali. Zajišťovalo se občerstvení i to tekuté. Naším záměrem bylo oslovit kromě
ekologických producentů ty regionální. Patříme
do našeho kraje a chceme podporovat a podporujeme ty co tady žijí a pracují.

Vše začalo telefonátem Ing.Knížka “Rád bych se

V den „D“ jsme si řekli – JDEME DO TOHO. Po-

u Vás zastavil, jste nominováni na cenu, kterou

mohli nám kamarádi nejen slovní podporou, ale i

uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

tím, že byli tam kde bylo potřeba.

a Nadační fond Richarda Bartáka“. Už tohle byla
velká zpráva a pro nás velká čest. Vždyť její histo-

Na úvodní slova přišlo hodně lidí, stejně tak i na

rie začala už v roce 1992.

komentované prohlídky, hodně se ptali. Bylo vidět, že svět, ve kterém jsme my a oni ne, je hodně

Zhruba za měsíc bylo vše potvrzeno. Začal ma-

zajímá. Je třeba o naší práci mluvit. Velký důraz

raton schůzek, plánování co kdo bude dělat, jak

se kladl na styl hospodaření a péči o krajinu.

akce bude vypadat….Spolu s PRO-BIO jsme oslo-

Dříve měly Krušné hory na Mostecku a Chomu-

vili MAS Sdružení Západní Krušnohoří a začal se

tovsku nálepku měsíční krajiny. Poslední dobou

postupně realizovat obraz tohoto významného

se vše mění. Lesy jsou zase zelené, na louky a

dne. Až doteď to nějak šlo. Pak jsme poznali

pastviny se vrátila zvířata. Už nejsou zavřená ve
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velkokapacitních halách. Pozorujeme jak se vrací

hor i podhůří, Vysočiny, středních

spoustu hmyzu a ptáků. Chceme si stát za tím co

a západních Čech. Teorie byla doplněná prohlíd-

děláme, ne ve stylu po nás potopa.

kou luk a pastvin, obnov a samozřejmě stád.
Většina se shodla, tady jsme opravdu v Krušných

Měli jsme kromě farmářského trhu na farmě (bio

horách po všech stránkách. Moc si těhle setkání

výrobky víno, mléčné výrobky, mošty, zelenina,

vážíme, nejen kvůli získaným poznatkům, ale

uzeniny, místní kavárna a cukrárna, regionální

hlavně kvůli novým přátelstvím.

pivo), ukázka Městské policie Litvínov se služebními psy, naše vystavená zvířata a technika.

Naše hospodaření začalo v 1995, ale stále se

Bohatý program pro děti. Mezi vstupy hrála

máme co učit. Začali jsme doslova a do písmene

skupina Saphir. Hlavním tahákem byla jalovička,

na zelené louce bez finančního zázemí. Naše my-

která se točila na grilu pod dozorem našeho sta-

šlení je s ekologií v souladu, proto jsme do tohoto

rosty a kuchař Hugo Hromas. V půl jedné byla

režimu vstoupili i oficiálně. Škoda, že ta adminis-

za velkého zájmu předána putovní cena Bartákův

trativní zátěž roste exponenciální řadou. Je fajn

hrnec a symbolické zlaťáky se přesypaly do naší

ohlédnout se a vidět co za námi stojí a hlavně,

nůše. Měli jsme opravdu velkou radost. I tohle je

že máme co dětem předat. Náš Lukáš bude mít

důkaz, že to děláme dobře. Za perfektní atmo-

jinou startovací pozici než jsme měli my.

sféru velice děkujeme všem kdo přišli a podíleli
se na ní. Teprve pak přišla úleva a začali jsme si

Přejeme všem, co se vydají touto cestou, aby se

to užívat. Byli tady kamarádi a přátelé, s kterými

jim dařilo, aby našli lidi co je budou podporovat.

spolupracujeme, hodně jich zůstalo i na druhý
den. Na ten jsme se těšili. Většina k nám jezdí
když pořádáme „setkání sedláků“. Pozveme
Ing.Houdka, ze společnosti DLF,se kterým dlouhá léta spolupracujeme. Ten nám má

A ještě jednou velké díky všem co k nám přijeli
a udělali fajn atmosféru. Zase někdy na viděnou.
MVDr. Kateřina Loosová - farma Kateřina

vždy co říct. Odborné a složité poznatky
přeloží do „naší“řeči, aby vše bylo srozumitelné a dávalo smysl v souvislostech.
Tak nějak to dělal v chovatelském prostředí Karel Šeba. Složitost čísel dával
do sedlácké řeči. Vše probíhá volnou
diskuzí, každý může říct jak to dělá v
jeho podmínkách a co u něho funguje.
Záběr byl široký, vždyť tady byli zemědělci z Teplicka, Šluknovska, Krušných

www.maskaszk.cz
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Projektové záměry
Ústecký kraj intenzivně pracuje na přípravě

dokumentace, nebo ideové záměry na někte-

čerpání finančních prostředků z Fondu spra-

ré z těchto témat?

vedlivé transformace. Jednou z možností by
pro některé MAS mohly být tzv. zastřešující

Cílem podporovaných opatření je zachování

projekty v programu Obnova území - Vyšší

hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém

využití potenciálu průmyslového dědictví regi-

kraji, změna přístupu k ochraně a prezentaci

onu pro období 2023-2027, který se zaměřuje

průmyslového dědictví zvýšení zájmu o histo-

na změnu krajiny po hornictví.

rii a průmyslové dědictví. Důraz bude kladen
zejména na dědictví a památky spojené

Ústecký kraj konkrétně nyní jedná s Minis-

s hornickou činností.

terstvem životního prostředí o dotčeném
programovém území. To je ministerstvem
nadefinováno momentálně čistě v návaznosti
na rekultivovaná území po povrchové hnědou-

Podporovány budou následující aktivity:
-

památek a jejich zázemí a jejich zpřístup-

helné těžbě, což je v mnoha ohledech velmi

nění veřejnosti včetně navazujících služeb

limitující.
Ústecký kraj usiluje o rozšíření zájmového

-

sociální zařízení, návštěvnická centra

Most, Teplice a Ústí nad Labem, protože jsme

apod.).

přesvědčeni, že celé toto území bylo reálně
je, že zájmové území bude propojeno Páne-

-

např. aktivitami Montanregionu Krušnohoří/
Erzgebirge.
Ústecký kraj zajímá, zda s těmito tématy pracujete a zda mají obce připravené projektové

www.maskaszk.cz

Budování a revitalizace naučných stezek
a cyklostezek.

vní cyklostezkou. Dále chceme oživit odkaz
starého hornictví, jako je reprezentováno

Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,

území na celou plochu okresů Chomutov,

významně těžbou ovlivněno. Náš koncept

Revitalizace technických (průmyslových)

-

Digitalizace průmyslového dědictví.

-

Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty,
prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů včetně digitalizace průmyslového dědictví.
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Co se týká projektové dokumentace na tyto

pro vynechání záměru – viz. výše) . Na jejich

aktivity, tak na přelomu roku 2022/23 bude

základě bude Ústecký kraj mimo jiné argu-

v rámci Fondu spravedlivé transformace vy-

mentovat potřebu vymezení území uvede-

psána také výzva.

nými ORP Kadaň, Chomutov, Most, Litvínov,
Bílina, Teplice, Ústí n. Labem.

Možné typy příjemců:
Pokud je známo, že se v území připravují proVlastníci a nájemci památek (dlouhodobý

jekty tematicky příbuzné, ale většího objemu,

pronájem 10 a více let); obce a jimi zřizované

kraj se to potřebuje také dozvědět, protože

a zakládané organizace; svazky obcí; spolky;

vedle zastřešujících projektů bude možné

vysoké školy; podnikatelské subjekty; státní

čerpat prostředky v rámci tematických výzev.

podniky; obecně prospěšné společnosti

Nyní je potřeba stanovit mimo jiné objemy

Min a max výše dotace: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Max. možná míra dotace: 85% až 95% (pro
NNO).
Harmonogram výzvy: předpoklad podzim
2022/ začátek roku 2023.
Dovolujeme si touto cestou požádat o spolupráci při sběru relevantních projektových/
ideových záměrů (absence PD není důvodem

[7]

celkových alokací jak pro zastřešující projekty, tak pro tematické výzvy. Poskytnuté
informace kraj využije pro zpřesnění částek
alokací, resp. pro přesunutí z jednoho typu do
druhého, či opačně.
Prosím, pokud takové záměry máte, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@maskaszk.cz.
Předem vám velmi děkujeme za spolupráci.

MAS SZK

Podpořili jsme
projekt „Investice do farmy K.B.“
Jiří Sejval

Traktor tvoří funkční celek s pracovním nářadím,

V době podání žádosti o dotaci žadatel hospo-

CZ farma Sejval s.r.o.

dařil na 3,67 ha trvalých travních porostů, které
využíval pro pastvu hovězího skotu, koní a pro
produkci objemných krmiv. Po technické stránce
byla farma nesoběstačná, veškeré činnosti byly
vykonávány službou. Nejdůležitějším strojem pro

které je zapůjčováno z propojeného podniku

Pořízený traktor slouží pro potřeby žadatele
a pro poskytování služeb propojenému podniku
CZ farma Sejval s.r.o. a případně dalším okolním
zemědělcům.

farmu je traktor a ten byl také předmětem žádos-

Celkové výdaje: 958 000 Kč

ti o dotaci.

Dotace: 540 000 Kč

Díky pořízení traktoru může následovat postupné
doplňování pracovních strojů až do dosažení samostatnosti a nezávislosti na jiných subjektech.

www.maskaszk.cz
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Poctivá česká vína z vlastních vinic
Společnost České vinařství Chrámce, s.r.o., patří

bohatý zdroj příjmů, že o ně projevili zájem

v současnosti k největším výrobcům vína z vlast-

i Míšňané. Koncem šestnáctého století patřil

ních hroznů ve vinařské oblasti Čechy.

Most v počtu domů k nejsilnějším městům.
80 % obyvatel vlastnilo vinice. V Žateckém kraji

Historie pěstování vinné
révy na Mostecku
V malebné krajině Českého středohoří se vinná
réva pěstuje již déle než 1000 let. Přirozená hradba hor obklopuje vlnitou kotlinu, jejíž jižní svahy
jsou pro pěstování révy velmi vhodné. Příznivé je
i podnebí, průměrná roční teplota, teplota vegetační i množství srážek. Zeměpisné podmínky
jsou ve zdejší vinařské oblasti stejné jako v Burgundsku a Porýní. O mosteckém vinařství existují
písemné záznamy od roku 1207, ale vzhledem
k jeho vyspělosti odborníci soudí,že zde bylo
mnohem dříve. 24. února 1374 Niklas von Bernecke, pražský purkmistr, udělil na příkaz Karla
IV. Pražské viniční právo městu Most. Vinařství
se rozšířilo a Mostečtí začali vyvážet víno i do
Saska. Na konci 14. století měl Most z vinic tak

[9]

byl Most na prvním místě v ploše vinic a patřila
mu celá polovina vinohradů v kraji. Třicetiletá válka zapříčinila úpadek vinařství a od doby Josefa
II. se plocha vinic neustále zmenšovala. Po první
světové válce vinice na Mostecku zanikly. Zůstaly však po nich nádherné čedičové terasy, které
přežily celá staletí.

Obnovená tradice
Mostecké vinařství obnovil se spolupracovníky
Ing. Ivan Váňa na bývalém Státním statku Most
v obci Chrámce v roce 1967. Plocha vinic rychle
roste a v roce 1972 dosahuje 41 ha. Postupně se
buduje se i sklepní hospodářství a začíná výroba
vína. Vinařství se v roce 1977 rozšiřuje i na teplé
svahy na vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu
a v roce 1978 se réva vinná stává též rekultivační

MAS SZK

plodinou, když je vysazena vinice Barbora na vý-

V roce 2001 vzniká společnost České vinařství

sypce lomu Hrabák v Čepirozích u Mostu. Město

Chrámce, s.r.o., jež patří v současnosti k největ-

Most je tak obklopeno prstencem krásných vinic,

ším výrobcům vína z vlastních hroznů ve vinař-

které tvoří jeho nové okolí. V roce 1983 se réva

ské oblasti Čechy. V roce 2001 vzniká společ-

vinná pěstuje na 112 ha půdy. Se vzrůstem plo-

nost České vinařství Chrámce, s.r.o.

chy vinic se rozšiřuje sklepní hospodářství, které
má dnes moderní zařízení a kapacitu sklepů pro

Ve vinařství se pravidelně konají exkurze a dny

500 000 litrů vína. V roce 1991 si Ing. Ivan Váňa

otevřených dveří.

s rodinou pronajímá vinařství, své celoživotní
dílo, a postupně je privatizuje. Po restitucích se

zdroj: https://www.ceske-vinarstvi.cz/cz/

stará o 72 ha vinic.

www.maskaszk.cz
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Z regionu
Vlaštovčí údolí, z.s.
Spolek Vlaštovčí údolí sídlí v Rašovicích č. 10,

V dílnách Vlaštovčího údolí vznikají unikátní dře-

431 51 Klášterec nad Ohří. Vznikl v květnu 2021

věné produkty a prodáváme umělecké předměty.

a jeho účelem je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost.

Momentálně budujeme řemeslnou dílnu a ubytování pro naše kurzisty a návštěvníky. Rozsáhlá

Věnujeme se tradičním řemeslům, a to přede-

rekonstrukce se týká přestavby celé stodoly, kde

vším kvalitní tradiční tesařině a truhlářství. Opra-

má vzniknout společenská místnost a dílny.

vujeme památky v Ústeckém a Karlovarském

Již nyní vybavujeme provizorní dílny nástroji pro

kraji a o řemeslu také učíme dále. Tvoříme krea-

kurzisty, ale také dalším vybavením, aby se nám

tivní obsah na sociální sítě, šíříme osvětu kolem

v prostorách příjemně tvořilo: lavice, stoly, police

řemesel a vzděláváme na našich workshopech.

a další. Naše prostory mají sloužit především

Pořádáme workshopy tesařské tradiční techniky,

zájemcům o řemeslo.

dřevořezbářské kurzy, řemeslné jarmarky, společenská setkání a tábory.

Kontakt:
tel: 739 655 308

Aktivity a plány

e-mail: marieta@vlastovciudoli.cz
web: https://vlastovciudoli.cz/

Budujeme místo k setkávání nadšenců řemesla, ale také přírody. V bývalém statku s prostornými stodolami
a rozsáhlými loukami kolem sice
opouštíme od ryze zemědělské činnosti, ale jablečné a hruškové sady,
pod kterými tvoříme, nám stále připomínají historii rodinného zemědělství.

www.maskaszk.cz
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BŘEZ
NOU
KEJ

Březno

sobota 25.6.2022
od 14:00 h
v místním parku

Tučný Revival Plzeň
15:30 Pavel Kaiser band
17:00 Poutníci
18:30 Vojta Nedvěd
20:00 Pontiac
moderuje: Petr Vojnar
Vstupenky v prodeji na místě:
dospělí: 150 Kč,
děti do 15 let ZDARMA,
důchodci a osoby ZTP: 100 Kč

Fotografie od uživatele Jessica Lewis Creative ze služby Pexels

14:00 Michal

www.obecbrezno.cz
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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

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice
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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/.
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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):

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.
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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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