Co se nám společně

PODAŘILO
Představujeme 1. část projektů, které mohly
být zrealizovány díky existenci MAS Sdružení
Západní Krušnohoří s podporou Programu
rozvoje venkova ČR v období 2009 - 2013.

www.maskaszk.cz

Strategický plán Leader
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
pro období 2008 - 2013
je název dokumentu, na základě kterého mohly
být realizvány všechny projekty, které Vám v této
brožurce představujeme.
Všechny zde uvedené projekty jsou výsledkem našeho dlouhodobého úsilí. Od roku 2005
jsme společně připravovali podmínky, a v roce
2009 jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní.
Prostřednictvím Programu rozvoje venkova jsme
získali na realizaci projektů téměř 70 mil. Kč.
Nyní představujeme ty, které již byly úspěšně
ukončeny.
Podpora cestovního
ruchu

Obnova a rozvoj
vesnic

Modernizace
zemědělských podniků
Celkem je zde prezentováno šestnáct projektů
třinácti žadatelů.
Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly
18 145 237 Kč, z toho
byla poskytnuta dotace
7 062 891 Kč.

Občanské vybavení
a služby

Byl zatím realizován
jeden projekt.

Bylo realizováno deset
projektů osmi žadatelů.

Bylo realizováno patnáct projektů dvanácti
žadatelů.

Celkové náklady na
realizaci 1 824 936 Kč,
z toho byla poskytnuta
dotace 750 390 Kč.

Celkové náklady na realizaci 16 106 684 Kč,
z toho byla poskytnuta
dotace 11 790 486 Kč.

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Diverzifikace činností
nezemědělské povahy

Bylo realizováno sedm
projektů šesti žadatelů.

Byly realizovány dva projekty dvou žadatelů.

Zatím nebyl dokončen
žádný projekt.

Celkové náklady na
realizaci 1 987 963 Kč,
z toho byla poskytnuta
dotace 1 390 843 Kč.

Celkové náklady na realizaci 398 899 Kč, z toho
byla poskytnuta dotace
239 339 Kč.

Celkové náklady na realizaci 16 451 233 Kč,
z toho byla poskytnuta
dotace 11 657 177 Kč.

Projekt ev.č. 13/018/41200/130/000923

Modernizace zemědělského
podniku nákupem secího stroje
Příjemce dotace: Jiří Čapek

Místo realizace: Bílence

Období realizace: 2013

Výše dotace: 444 961 Kč

Pan Jiří Čapek hospodaří na 29 ha
orné půdy v k.ú. Škrle a k.ú. Bílence.
Stáří strojové technologie je více než
25 let a umožňuje technologické postupy: orba, příprava bránami (několik
přejezdů křížem), setí, vláčení a válení.
Stávající technologie vyžaduje několik
přejezdů technikou po pozemku, které
mají za následek hutnění půdy
a značné plýtvání půdní vláhou. To vede
k nevyrovnanému vzcházení osiva.

Univerzální secí stroj je nazýván
proto, že může být použit jak k výsevu
přímo do strniště tak k výsevu do oranice bez předseťové přípravy. V případě
přímého setí do strniště je spotřeba asi
15l/ha, tedy jen čtvrtinová oproti původním postupům. Univerzální secí stroj
bude využíván i pro poskytování služeb
dalším zemědělským podnikatelům
v okolí.

Bílence

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001616

Modernizace zemědělského
podniku nákupem traktoru
Příjemce dotace: Š+Z s.r.o.

Místo realizace: Bílence

Období realizace: 2013

Výše dotace: 800 000 Kč

Firma byla založena v roce 1992
a od té doby provozuje zemědělskou
prvovýrobu. Disponuje zastaralou technikou (4 traktory průměrného stáří 35
let). Postupně, podle svých možností, se

Bílence

snaží techniku obnovovat.
Realizací tohoto projektu byl zakoupen moderní výkonný traktor, přesně
podle potřeb firmy.

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000148

Rekonstrukce místní
komunikace v obci
Blatno – části Zákoutí
Příjemce dotace: Obec Blatno

Místo realizace: Blatno

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 800 000 Kč

V rámci projektu byla opravena místní komunikace v obci Blatno, části Mezihoří, směrem z Mezihoří, od křižovatky
se silnicí II. třídy do Kalku v délce cca
800 m o šíři asi 4m.
Komunikace se již delší dobu neopravovala, tudíž byla ve velmi špatném
technickém stavu díky nepříznivým klimatickým podmínkám, daných polohou

(nadmořskou výškou). Bylo zde mnoho
výtluků a výmolů, jízda po komunikaci
byla nepříjemná a v dolním úseku, kde
po jejím povrchu proudila voda, byla
v některých obdobích roku až nebezpečná. Povrch komunikace trpí velkým
množstvím sněhu v zimním období, silnými mrazy, prudkými změnami teplot,
táním sněhu a ledu.

Blatno

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000168

Rekonstrukce seníku
v zemědělském areálu pana
Miroslava Hlaváčka v Boleboři
Příjemce dotace: Miroslav Hlaváček

Místo realizace: Boleboř

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 000 000 Kč

Seník pana Hlaváčka bylo nutné
rekonstruovat po požáru v r. 2010.
Po tomto požáru zbylo z původní stavby
jen ohořelé torzo.

Seník je nyní zase využíván na skladování balíků sena pro krmení asi 400
ks skotu v zimním období.

Boleboř

Projekt ev.č. 12/015/41200/130/000430

Dovybavení obecního hřiště
šplhací pyramidou a hřiště u
školky pískovištěm a domečkem
Příjemce dotace: Obec Droužkovice

Místo realizace: Droužkovice

Období realizace: 2012

Výše dotace: 172 738 Kč

V areálu dětského hřiště jsou různé
herní prvky pro menší děti, scházel zde
ale vhodný prvek také pro děti větší.
Realizací tohoto projektu bylo toto vyřešeno. Osazen byl nový herní prvek - tzv.
provazová pyramida.

Droužkovice

Domeček je zase prvek, který scházel na dětském hřišti u školky. Je to
dáno také tím, že zájem o využití školky
v obci je vysoký, kapacita školky je plně
využita (v nedávné době byla navyšována) a kapacita herních prvků u školky
nebyla dostatečná. Děti tak dostaly tolik
žádaný herní prvek - domeček.

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000172

Rekonstrukce místní
komunikace v Droužkovicích
Příjemce dotace: Obec Droužkovice

Místo realizace: Droužkovice

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 800 000 Kč

V roce 1999 byla v obci Droužkovicepod silnici v ulici SNP a RUdé armády,
která prochází celou obcí, ukládána
kanalizace a v roce 2008 vodovod. Po
těchto akcích byl sice povrch silnice „uveden do původního stavu“, ale
po čase, kdy si materiál ve výkopech
„sedal“, byl technický stav komunikace
neuspokojivý a bylo třeba její povrch

rekonstruovat. Realizací projektu došlo
k položení nového živičného povrchu
v ulici SNP od kruhového objezdu směrem do obce a dále v ulici Rudé armády.
Původně bylo plánováno rekonstruovat úsek v délce asi 600m, vysoutěžením příznivější ceny se délka rekonstruovaného úseku téměř zdvojnásobila.

Droužkovice

Projekt ev.č. 12/015/41200/130/000440

Zřízení provozovny kadeřnictví
p. Kylíškové
Příjemce dotace: Pavlína Kylíšková

Místo realizace: Droužkovice

Období realizace: 2013

Výše dotace: 108 927 Kč

Paní Kylíšková je vyučená kadeřnice
a provozuje kadeřnictví v Chomutově.
Bydlí ve svém rodinném domě, kde při
jeho výstavbě bylo plánováno s pozdějším vybudováním provozovny kadeřnictví.
Prostory určené pro kadeřnictví byly
již při kolaudaci domu zkolaudovány
jako provozovna. Aby bylo možné provozovnu jako takovou otevřít a provozovat, bylo nutné dokončit vniřní úpravy
a pořídit vybavení. K tomu pomohla

Droužkovice

dotace. Byla položena dlažba a provedeny obklady stěn. Dále byl vybudován
sádrokartonový strop se zabudovaným
pracovním osvětlením, prostory byly
vymalovány a vytapetovány. Byly pořízeny a zprovozněny jednotlivé prvky
technologického vybavení.
Otevřením této provozovny došlo
k rozšíření nabídky poskytovaných
služeb v obci a tím i ke zlepšení života
v obci.

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001525

Rekonstrukce a výstavba
autobusových zastávek – turistických
odpočívadel v Hoře Svaté Kateřiny
Příjemce dotace: Hora Sv. Kateřiny

Místo realizace: Hora Sv. Kateřiny

Období realizace: 2010

Výše dotace: 382 393 Kč

V rámci projektu došlo ke zlepšení
infrastruktury v horské oblasti Krušných hor, a to jak pro místní obyvatele,
tak i pro pro návštěvníky (pěší turisty,
cyklisty, běžkaře).
Dvě zastávky v obci Hora Svaté
Kateřiny byly zrekonstruovány a další
čtyři zastávky byly nově postaveny. K
zastávkám byl pořízen venkovní mobi-

Hora Sv. Kateřiny

liář- celkem šest stolů s lavicemi, šest
odpadkových košů a byly postaveny
tři informační cedule s orientačními
mapami.
Všechny zastávky jsou opatřeny fotovoltickým panelem a světlem s baterií
pro osvětlení čekárny v noci.

Projekt ev.č. 10/010/41200/130/001459

Poutní místa
v Hoře Svaté Kateřiny
Příjemce dotace: Hora Sv. Kateřiny

Místo realizace: Hora Sv. Kateřiny

Období realizace: 2012

Výše dotace: 283 215 Kč

Realizací projektu nyní obec zdobí
a turisty láká opravená kaplička Ecce
Homo, která byla zastřešená, aby povětrnostní vlivy nepáchaly škody. Kaplička
na rozcestí ulice Dlouhá a Růžový vrch
zasvěcená sv. Anně, je postavena tak,
aby připomínala vzhledem zaniklou
kapličku. Při výstavbě byly odhaleny

základy původní kapličky, takže opravdu stojí na původním místě. V kapličce
bude umístěna soška sv. Anny.
Zrestaurování se dočkal také centrální kříž na hřbitově na Malém Háji.
Při této opravě byla zároveň opravena
i vstupní vrata.

Hora Sv. Kateřiny

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000188

Zimoviště pro hovězí dobytek
Příjemce dotace: Adolf Loos

Místo realizace: Hora Sv. Kateřiny

Období realizace: 2010

Výše dotace: 548 080 Kč

Žadatel je ekologickým zemědělcem
a v zemědělství podniká již od roku
1995. Jeho hospodářství se nachází
v nadmořské výšce přibližně 800 m nad
mořem a pro dobytek jsou zde náročné
životní podmínky. Přes léto jsou zvířata
chována venku, pastevně, v zimním období jsou volně ustájena v zimovišti.
To bylo díky dotaci vybudováno.
Objekt je vystavěn formou haly se
zděnými obvodovými konstrukcemi,

Hora Sv. Kateřiny

ocelovou sedlovou střechou s plechovou
krytinou, betonovými základy a podlahami. Vstupy a vjezdy pro techniku jsou
posuvnými dřevěnými vraty. Objekt byl
vybaven potřebnou ustájovací technologií, včetně rozvodů vody a el. energie.
Realizací projektu došlo ke zlepšení
welfare chovaných zvířat, chovatel má
k dispozici dostatečnou ustajovací kapacitu a splňuje podmínky cross – complience v oblasti welfare zvířat.

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001480

Zlepšení vybavenosti
obce Hrušovany
Příjemce dotace: Hrušovany

Místo realizace: Hrušovany

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 800 000 Kč

Realizací tohoto projektu bylo zmodernizováno veřejné osvětlení a místní
rozhlas v obci Hrušovany a to jednak v
centru obce, tak i na přístupové cestě k
bývalým karasnám, kde bylo osvětlení
již v havarijním stavu.
Bylo vyměněno 23 stožárů včetně
světelných zdrojů, nového rozvaděče
veřejného osvětlení i

nových rozvodů k jednotlivým sloupům, bylo osazeno xx reproduktorů
veřejného rozhlasu.Veřejné osvětlení
napomohlo větší bezpečnosti obyvatel
a častějšímu kontaktu obyvatel nových
bytovek se zbylou částí obce a tím k
jejich asimilaci s místními starousedlíky.
Modernizace místního rozhlasu zajistila rovnocennou informovanost všech
obyvatel.

Hrušovany

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000237

Podpora zlepšování občanské
vybavenosti v obci Hrušovany
obecní úřad a kulturní dům
Příjemce dotace: Obec Hrušovany

Místo realizace: Hrušovany

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 593 617 Kč

Projekt byl zaměřen na modernizaci budov obecního úřadu a kulturního
domu a vybavení mateřské školky, která
sídlí v budově obecního úřadu.
Realizací došlo k zabezpečení budov
č.p. 15 a č.p. 67 proti zemní vlhkosti.
Modernizací budovy obecního úřadu
byl vyřešen problém s únikem tepla
a tím došlo k úspoře nákladů na vytápění budovy obecního úřadu, zároveň došlo k odstranění neestetického stávajícího vzhledu obecní budovy a to přispělo
ke zlepšení vzhledu obce.

Hrušovany

V obecním úřadě byla kompletně
zrekonstruována elektroinstalace a
strukturovaná kabeláž, bylo vyměněno
okno v prostorách mateřské školky
a byl pořízen investiční celek - vybavení
pro mateřskou školu.
Investiční celek zahrnoval myčku na
nádobí pro MŠ, kterou MŠ neměla
a počítač s monitorem s vestavěným
televizním tunerem pro účely seznamování dětí s moderními informačními
technologiemi formou hry.

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000265

Modernizace veřejného osvětlení
a místního rozhlasu Lažany a nákup
techniky na údržbu zeleně
Příjemce dotace: Obec Hrušovany

Místo realizace: Hrušovany

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 305 000 Kč

Realizací tohoto projektu bylo opraveno veřejné osvětlení a místní rozhlas
v areálu bývalých kasáren.
Bylo osazeno devět nových sloupů
veřejného osvětlení včetně nových
svítidel, byla vyměněna svítidla na stávajících jedenácti sloupech za svítidla
stejného typu jako na nových, dále bylo

na tři sloupy namontováno šest tlakových reproduktorů místního rozhlasu
a byl pořízen zahradní traktor.
Veřejné osvětlení napomohlo větší
bezpečnosti obyvatel. Modernizace
místního rozhlasu zajistila rovnocennou
informovanost všech obyvatel. Zahradní
traktor slouží k údržbě zeleně v obci.

Hrušovany

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001618

Restaurování kamenného chrliče
s kašnou v areálu zámku Červený
Hrádek - II. etapa
Příjemce dotace: Město Jirkov

Místo realizace: Jirkov

Období realizace: 2013

Výše dotace: 82 350 Kč

Zámek Červený hrádek je význačným barokním dílem postaveným podle
plánů předního architekta své doby.
Zámek stojí na úpatí Krušných hor a
tvoří jednoznačnou dominantu celé přilehlé krajiny. Od roku 1996 je majetkem
města Jirkova. V jeho areálu se nachází kamenný chrlič s kašnou, osobité,
kvalitní uměleckohistorické dílo, úzce
spjaté s historií zámku
Realizací projektu město Jirkov
zrestaurovalo a tím zachovalo jeden z
prvků kulturního architektonického dědictví v jejím majetku pro další generace.
Bloky tvořící madlo piscíny byly

rozebrány. Vana piscíny byla kompletně vyčištěna a byly z ní vyjmuty již
nefunkční železné prvky. Trhliny byly
otevřeny a zainjektovány, materiál
betonu byl zpevněn. Byla provedena
oprava jejího dna, opravena retuše na
maskaronu, odkryt terén u okraje lemů,
srovnán terén cesty a restaurovány
odkryté partie.Pískovcové bloky madla
byly opatřeny čepy. Došlo k zaspárování
a k provedení plastické rekonstrukce
profilace madla. V rámci ukončovacích
prací proběhla barevná retuše díla,
biosanace a závěrečná konzervace, aplikovaná na všechny plochy památky.

Jirkov

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001622

Rozvoj firmy pořízením
vybavení pro činnost
Příjemce dotace: CEV s.r.o.

Místo realizace: Klášterec nad Ohří

Období realizace: 2013

Výše dotace: 130 412 Kč

Projekt řeší pořízení vybavení pro
poskytování služeb zapsaných v živnostenském rejstříku firmy Centrum aktivního odpočinku – Jezdecká společnost
na Špičáku (poskytování technických
služeb, poskytování služeb pro rodinu
a domácnost). Pořízeno bylo zejména
technické vybavení typu ruční nářadí vrtačky, šroubováky. Dále křovinořezy,
motorové pily, štípačky na dřevo, techniku pro údržbu zeleně. Malotraktor

Klášterec n. O.

s nářadím na poskytování služeb technických služeb pro domácnosti (úpravy
zeleně, zahrádek). Díky tomuto projektu
firma poskytuje služby typu „hodinový
manžel“ - viz www.sikulin.cz.
Tyto služby ve skutečnosti již nabízel, ale jen v omezené míře, protože
k jejich vykonávání neměl dostatečné
vlastní vybavení. Projekt pomohl „nastartovat“ tuto ekonomickou aktivitu
žadatele.

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000198

Půjčovna sportovních potřeb,
vybavení lázeňského domu
Příjemce dotace: Lázně Evženie a.s.

Místo realizace: Klášterec nad Ohří

Období realizace: 2010

Výše dotace: 750 390 Kč

Předmětem projektu bylo rozšíření
nabídky aktivit pro využívání volného
času a pro návštěvníky města Klášterec
nad Ohří. Díky projektu byl podpořen
turistický ruch ve městě zejména
v letním období.

Byla vybudována půjčovna sportovních potřeb - loděk, kol a cyklistického
vybavení (5 lodí, 8 kol, zázemí půjčovny), byly instalovány nové informační
prvky (internotový kiosek a velkoplošná
plasmová obrazovka ve vestibulu budovy lázní) tím zajištěna zvýšená kvalita
informovanosti pro turisty a návštěvníky města. Dále byl vytvořen on- line
rezervační systém pro zájemce o předměty z půjčovny sportovních potřeb.

Klášterec n. O.

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000139

Rozšíření stávajícího pastevního
areálu pro ovce na Špičáku
Příjemce dotace: Kat. Stratinská

Místo realizace: Klášterec nad Ohří

Období realizace: 2012

Výše dotace: 116 050 Kč

Žadatelka - Kateřina Stratinská, je
„mladý zemědělec“ a hospodaří na pozemcích v k.ú. Mikulovice u Vernéřova.
Na pronajatých pozemcích chová ovce.
Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro pastevní areál právě pro tyto

Klášterec n. O.

ovce. Postupně rozrůstající se stádo
potřebovalo rozšířit pastvinu a pořídit
vybavení pro jejich napájení a krmení.
Díky dotaci mohl vzniknout nový
pastevní areál - bylo provedeno oplocení pastviny v délce asi 1,9km, bylo
pořízeno, 2 krmelce se střechou, 3 krmelce s pohyblivým košem, zábrany pro
stavbu mobilní ohrady (celkem 17ks),
které umožňují snadnější manipulaci
se stádem ovcí na pastvině. Projekt
pomohl zabezpečit dodržování platné
legislativy a welfare zvířat.

Projekt ev.č. 11/013/41500/130/001090

Rozvoj rodinné farmy na Špičáku
Příjemce dotace: Kat. Stratinská

Místo realizace: Klášterec nad Ohří

Období realizace: 2012

Výše dotace: 194 400 Kč

Projekt řešil zlepšení podmínek pro
zemědělskou činnost mladé zemědělské
podnikatelky Kateřiny Stratinské nákupem techniky na výrobu krmiva pro

chovaná zvířata.
V rámci realizace projektu byl zakoupen lis na malé balíky. Díky tomu
se farma stala soběstačnější .

Klášterec n. O.

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000210

Rozvoj a inovace expozice Muzea
letecké bitvy nad Krušnohořím
11.9.1944 v Kovářské
Příjemce dotace: Obec Kovářská

Místo realizace: Obec Kovářská

Období realizace: 2010

Výše dotace: 197 999 Kč

Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské bylo slavnostně otevřeno 13. září 1997 americkými a německými veterány této bitvy.
Mezi exponáty je možné shlédnout části
sestřelených letadel, historické fotografie, dokumenty, uniformy a diorámata.
Realizací projektu bylo možné
upravit výstavní prostory, zkvalitnit
vypovídací možnosti expozice za použití

moderních přístupů, audiovizuálních
technik a v neposlední řadě i zlepšení
ochrany expozice.
Bylo instalováno 12 nových vitrín, nové nástěnné panely, provedena
modernizace osvětlení, pořízeno multimediální zařízení a informační kiosek
napojený na internet, instalován kamerový systému (6 kamer se záznamovým
zařízením).

Kovářská

Projekt ev.č. 10-010/41200/130/001412

Obnova památek v Křimově
Příjemce dotace: Obec Křimov

Místo realizace: Křimov

Období realizace: 2012

Výše dotace: 374 578 Kč

Za pomoci tohoto projektu bylo možné pokračování modernizace dominanty
obce Křimov - kostela sv.Anny, která je
zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Byl zmodernizován interiér kostela - opravy vnitřních omítek,
stropu, kamenná dlažba podlahy.

Křimov

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001517

Zelenější zóna pro volný čas
na Měděnci
Příjemce dotace: Obec Měděnec

Místo realizace: Obec Měděnec

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 793 693 Kč

Projekt vyřešil zlepšení vzhledu obce
Měděnec. Park v jejím středu byl značně zanedbaný.
Byla zcela zrekonstruována parková
výsadba, vytvořeno přírodní bludiště
a dětské hřiště. Byl osazen parkový

Měděnec

mobiliář - 11 laviček, 2 osvětové tabule,
1 kreslící tabule, 3 houpačky, 2 pružinové houpačky, 2 multifunkční prolézací
hrady, lanovka, pískoviště, a další prvky,
4 odpadkové koše a dále nákup zahradního traktoru k údržbě parku

Projekt ev.č. 10/010/41200/130/001709

Restaurování Sloupu
Nejsvětější Trojice
Příjemce dotace: Obec Místo

Místo realizace: Místo

Období realizace: 2011

Výše dotace: 220 500 Kč

Jedná se o hodnotné, kamenné
barokní dílo (sloup završený plastikou
Nejsvětější Trojice datovaný letopočtem
i chronogramem k roku 1724) zhotovené v kvalitním černovickém pískovci,
které stojí na návsi obce Místo.
Restaurátor, který v roce 2009
prováděl předběžný výzkum památky,
konstatoval, že jde o kvalitní sochařské
dílo v regionu. Chráněné památkové
hodnoty představuje celá plastika ja-

kožto doklad regionální kvalitní kamenosochařské tvorby z okruhu drnovické
kamenické dílny. Navíc jde o původní
plastiku, vztahující se ke kostelu. Restaurátor označil stav díla před realizací
projektu za havarijní. Zrestaurováním
Sloupu Nejsvětější Trojice došlo k
zachování kulturní památky zapsané v
ústředním seznamu kulturních památek
.

Místo

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000198

Modernizace výkrmny drůbeže
Ahníkov
Příjemce dotace: Daniel Froněk

Místo realizace: Obec Málkov

Období realizace: 2012

Výše dotace: 1 000 000 Kč

Na území dnes již zaniklé obce Ahníkov, patřící nyní pod obec Místo, se
nachází areál výkrmny drůběže (původně zde byly chovány nosnice). Areál
tvoří čtyři budovy - haly, kterou jsou
současným nájemcem, panem Danielem
Froňkem, využívány k odchovu drůbežích brojlerů.
Realizací projektu byla provedena
modernizace všech čtyř hal zateplením
podhledů.
Ve stávajících čtyřech výrobních
halách se vždy jednorázově vykrmuje
sedmdesátpět tisíc drůbežích brojlerů. Pro úspěšný výrobní a ekonomický
výsledek je především potřeba zajistit
počáteční teplotu 34 st. C. Aby se tato

teplota dosáhla, jsou haly vytápěny
topným olejem. To je spojeno s vysokou
finanční náročností.
Podstata problému spočívala v tom,
že haly byly vzhledem ke svému stáří ve
špatném technickém stavu, izolace hal
byla po letech užívání minimální, v některých místech zcela chyběla. Největší
úniky tepla byly stropy. Jejich zateplením došlo k zabezpečení potřebného
standardu optimálních podmínek pro
výkrm drůbežích brojlerů. Podstatně se
zlepšilo welfare chovaných zvířat, došlo
k úspoře energie a výrobních nákladů.
Tím se jednoznačně posílila konkurenceschopnost žadatele na trhu s drůbežím masem.

Málkov

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001541

Kuchyně a vnitřní vybavení
mateřské školky
Příjemce dotace: Obec Nezabylice

Místo realizace: Nezabylice

Období realizace: 2010

Výše dotace: 803 338 Kč

Školka má kapacitu 20 dětí a navštěvují jí děti nejen z Nezabylic, ale také
z okolních obcí. Budova byla částečně v roce 2008 zrekonstruována, ale
potřebovala ještě provést rekonstrukci
kuchyně a vnitřního vybavení.
V kuchyni byly provedeny nové omítky, obklady, vodoinstalace a dlažba, ku-

Nezabylice

chyň byla vybavena novými spotřebiči.
V celé školce byla položena nová podlahová krytina, bylo pořízeno vybavení
pro prádelnu, šatny, denní místnost
a tělocvičnu.
Realizací projektu došlo ke splnění
požadavků hygienických norem.

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000251

Oprava vnějších omítek budov
obecního úřadu a kulturního
domu v Nezabylicích

Příjemce dotace: Obec Nezabylice

Místo realizace: Nezabylice

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 540 421Kč
Předmětem projektu byla modernizace vnějších omítek obecního úřadu a
kulturního domu v Nezabylicích
Obě budovy v majetku obce působily zchátrale a nepřispívaly ke vzhledu
obce. To bylo díky projektu odstraněno,
obě budovy se nyní pyšní hezkými barevnými fasádami.

Nezabylice

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001530

Rekonstrukce památníku
a parková úprava okolí
Příjemce dotace: Obec Nová Ves v Horách

Místo realizace: Nová Ves v Horách

Období realizace: 2010

Výše dotace: 332 861 Kč

Předmětem projektu byl památník
a jeho okolí, výrazná dominanta obce
na paměť prusko rakouské války v roce
1866, který stojí na rozcestí cest směrem na Horu sv. Kateřiny a na Mníšek.
Realizací se podařilo zabránit úplné
devastaci této připomínky historické
události a vylepšit vzhled obce.

Bylo nutno provést kamennou kopii
s rekonstrukcí chybějící profilace a ornamentiky dle dobové fotodokumentace
z fotoarchivu Okresního muzea v Mostě.
Dál byly provedeny parkové úpravy
v okolí památníku – oplocení a instalace 2 ks laviček, 2 ks odpadkových košů
a 1 ks informační tabule. V rámci realizace parkové úpravy okolní plochy byly
vykáceny stávající nevhodné dřeviny
a vymýceny pařezy, bylo položeno cca
22 m2 kamenné dlažby včetně cca 87 m
obrubníků a byly vysazeny 4 ks okrasných keřů, živý plot a bylo vyseto nebo
obnoveno 145m2 zeleně.

Nová Ves v Horách

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000243

Rekonstrukce oplocení
a zábradlí fotbalového hřiště
Příjemce dotace: Obec Nová Ves v Horách

Místo realizace: Nová Ves v Horách

Období realizace: 2010

Výše dotace: 623 700 Kč

Dřívější oplocení hřiště a ohrazení
hrací plochy byly již v havarijním stavu,
nebezpečné jak pro hráče, tak i pro
diváky.
V rámci projektu byla provedena rekonstrukce zábradlí kolem hrací plochy
a oplocení sportoviště. Došlo tím k zajištění bezpečnost jak uživatelů víceúčelového areálu, tak i diváků a návštěvníků.

Nová Ves v Horách

Sportovní areál je také chráněn před
divokou zvěří a zároveň před jeho devastací vandaly.
Zvýšila se atraktivnost areálu pro
obyvatele obce, účastníky soutěžních
utkání i pro širší veřejnost. Jsou tak
podpořeny spolkové a sportovní aktivity
občanů obce Nová Ves v Horách

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000167

Modernizace požární zbrojnice
v Nové Vsi v Horách č.p. 2
Příjemce dotace: Obec Nová Ves v Horách

Místo realizace: Nová Ves v Horách

Období realizace: 2011

Výše dotace: 895 500 Kč

Projekt, jehož obsahem byla modernizace hasičské zbrojnice, pomohl
vytvořit hasičům kvalitnější podmínky
pro výkon jejich činností.
Realizací projektu byla zmodernizována budova. Bylo vybudováno sociální
zařízení (WC + sprchy), osazena 3 nová
plastová okna, vybudováno nové schodiště, provedeny nové elektrorozvody,

instalace nového přímotopného vytápění, zateplení střechy, proveden nový
fasádní nátěr budovy, byla vyměněna
vstupní vrata. Budova byla napojena na
vodovod a kanalizaci.
Došlo tím ke zlepšení podmínek pro
činnost dobrovolných hasičů a byla tímpodpořena spolková činnost v obci.

Nová Ves v Horách

Projekt ev.č. 11/013/41500/130/001100

Modernizace zemědělského podniku
vybudováním 8 nových ustajovacích
míst pro koně s přísl.
Příjemce dotace: Alena Hlaváčková

Místo realizace: Okounov

Období realizace: 2011

Výše dotace: 317 500 Kč

Žadatelka se zabývá chovem koní
a k tomu obhospodařuje cca 9 ha trvalých travních porostů. Koně využívá
zejména k hiporehabilitačním účelům.
Před realizací projektu měla pro ně
vybudována pouze dvě ustájovací místa.
Projekt byl zaměřen na zvýšení ustájovací kapacity pro koně, na zlepšení welfare pro chovaná zvířata a zabezpečení

Okounov

hospodářství proti úniku závadných
látek do okolí.
Díky realizaci byl vybudován jeden
pastevní přístřešek pro ochranu koní
a krytí denní krmné dávky v případě
nepříznivého počasí. Dál bylo vybudováno a zkolaudováno odpadové a močůvkové hospodářství a změnou užívání
stávajícího skladu zemědělského náčiní
na objekt pro ustájení koní vzniklo osm
nových ustajovacích míst

Projekt ev.č. 11/012/41200/130/000177

Modernizace obecního úřadu
v Pesvicích
Příjemce dotace: Obec Pesvice

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2011

Výše dotace: 819 024 Kč

Realizace projektu vyřešila problém
nevyhovujícího technického stavu stávající budovy OÚ a potřeba její rekonstrukce. K tomu bylo vydáno stavební
povolení, na základě kterého rekonstrukce budovy proběhla
Budova stávajícího OÚ byla modernizována, její dispozice byly přizpůsobeny
stávajícím potřebám. V celé budově
byla položena nová keramická dlažba,
provedena oprava střechy, výměna
klempířských prvků, oprava popraskaného zdiva, nové omítky včetně výmal-

Pesvice

by, byla provedena výměna všech oken
a dveří, postaven přístřešek nad hlavním vstupem do budovy. Byla vyměněna
veškerá svítidla (23ks) a osazena nová
plynová topidla (4ks) , oprava a zateplení fasády.
Zateplením fasády a výměnou oken
došlo k úspoře energie na vytápění
budovy a tím k úspoře obecních prostředků. Zároveň došlo ke zlepšení
vzhledu obecní budovy a tím zároveň
ke zlepšení vzhledu obce.

Projekt ev.č. 11/013/41500/130/001094

Nákup universálního
pneumatického secího stroje
Příjemce dotace: Jan Bednář

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2011

Výše dotace: 821 500 Kč

Používaná technologie pro pěstování
obilnin, kterou před realizací projektu
Jan Bednář disponoval, vyžadovala po
sklizni obilí a slámy podmítku, hlubokou orbu, přípravu bránami alespoň 2x
křížem, setí a válení, na což se spotřebovalo asi 112 l nafty / ha. V současné
době jsou k dispozici modernější stroje,
které využívají i modernější technologické postupy, které jsou šetrnější
k půdě a díky kterým dochází k vyšší
efektivitě práce i úsporám nákladů za
paliva. Jedním z takových strojů je
i bezorebná sečka.
Technologie bezorebného setí spočívá s tom, že sláma je rozdrcena rovnou
při sklizni, přičemž sít se může rovnou
bez orby, případně i do mulče. Dál

následuje podle potřeby diskování a válení. Celkem se spotřebuje asi 37 l nafty
/ 1 ha. Sečka má záběr 4m,pracovní
rychlost cca 15 km/hodinu, za 10 hodin
se oseje cca 40 ha. Na pracovních úkonech dochází k úspoře oproti původně
používané technologii cca 2 300 - 2500
Kč/ha podle toho, jaká plodina se seje.
Ekonomiku zlepšuje navíc i vyšší výnos,
který je dán podstatně lepší technologií
setí, rovnoměrným zasetím plodiny a
tím i následně vyššími výnosy.
Z tohoto je zřejmé, že investice byla
žádoucí a to jednak z hlediska dodržování zákonných požadavků na hospodaření, jednak z důvodu podstatně lepší
ekonomiky.

Pesvice

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001613

Modernizace zem. podniku
nákupem fekálního vozu
Příjemce dotace: Jiří Bednář

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2012

Výše dotace: 280 000 Kč

Pan Jiří Bednář je zemědělský podnikatel. Zabývá se pěstováním obilnin a
olejnin.
Projekt řešil modernizaci jeho zemědělského podniku nákupem fekálního
vozu. Došlo tím zlepšilo vybavení farmy
, ke zvýšení efektivitity práce.

Pesvice

Fekální vůz je používán k dovozu
vody a tekutých hnojiv na pole pro postřikovač, dále k závozu tekutých hnojiv
od distributora na farmu. Je využíván
také tzv. ve službách“ - zamědělec jeho
využití nabízí za úplatu i dalším zemědělcům v okolí.

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001608

Modernizace zem. podniku
nákupem radličkového kypřiče
Příjemce dotace: Jana Donátová

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2013

Výše dotace: 300 000 Kč

Projekt řešíl modernizaci zemědělského podniku nákupem radličkového
kypřiče.
Paní Jana Donátová je zemědělskou
podnikatelkou, hospodaří formou rodinné farmy bez zaměstnanců na 40,33
ha orné půdy. Hospodaří konvenčním
způsobem v k.ú. Údlice. Chová prasata,
pěstuje obiloviny a řepku. Ppro svoji
zemědělskou činnost neměla dostatečné
vybavení. I když neobhospodařuje velkou výměru, musí zabezpečit její řádné
obhospodaření vhodnou technologií.
Před nákupem stroje využívala služeb
od ostatních zemědělců, ale každý si

nejdříve udělal práci na svých polích
a stávalo se, že nestihla připravit pole
za příhodného počasí, anebo použila
svůj starý pětiradličný pluh, po kterém byla následná úprava pole velice
nákladná.
Proto se rozhodla k nákupu radličkového kypřiče s předpokladem, že jej
bude nabízet formou poskytování služby
i dalším zedělcům v okolí.
Realizace projektu přinesla zefektivnění práce i možnost rozšíření nabídky
služeb a tím i možnost zlepšení ekonomické situace.

Pesvice

Projekt ev.č. 11/013/41500/130/001092

Nákup diskového podmítače
Příjemce dotace: Markéta Vlachová

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2011

Výše dotace: 198 000 Kč

Tento projekt řešil modernizaci
zemědělské farmy pořízením nového
výkonnějšího strojového vybavení.
Díky němu byl zakoupen nový diskový podmítač.

Pesvice

Strojní vybavení farmy bylo původně
již zastaralé, realizací projektu dojde
k úspoře nafty, ke zvýšení produktivity
práce a ke zlepšení ekonomiky hospodaření.

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001604

Modernizace zem. podniku
nákupem rozmetadla na hnůj 6t.
Příjemce dotace: Markéta Vlachová

Místo realizace: Pesvice

Období realizace: 2013

Výše dotace: 155 000 Kč

Předmětem projektu bylo pořízení
rozmetadla na hnůj.
Rozmetadlo, které majitelka vlastnila, bylo asi 20 let staré a bylo již delší
dobu nefunkční. I přes snahu opravit jej
zprovoznit nešlo.
Hnůj ze zimoviště od 40 ks dobytka
byl tedy nakládán na valník a na poli

pak ručně kopáči strháván a rozhazován.
Projekt řešil modernizaci zemědělského podniku pořízením nového výkonnějšího strojového vybavení, v tomto
případě nákupem rozmetadla na hnůj
s kapacitou 6tun.

Pesvice

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000261

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Příjemce dotace: Obec Strupčice

Místo realizace: Strupčice

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 082 831 Kč

Dobrovolní hasiči ve Strupčičích
získali realizací tohoto projektu důstojné zázemí pro svoji činnost, které do té
doby postrádali.
Obec ve velmi špatném stavu odkoupila bývalý zemědělský objekt od jeho
původního majitele. Dotace pomohla
tento objekt, který původně sloužil jako
stodola,zrekonstruovat na novou hasičskou zbrojnice.

Strupčice

Hasiči si toho váží a to obci vracejí.
Věnují se v kroužcích více než dvaceti
dětem, ale také pomáhají například při
místních záplavách, v zimě s odklízením
sněhu. Pomáhají alw také například čistit kanalizaci, což pro obec znamená
úspory, protože na tyto práce nemusí
najímat externí firmy. Nutno podotknout, že SDH ve Strupčicích patří k
těm nejlepším na okrese.

Projekt ev.č. 12/015/41200/130/000326

Pořízení vybavení SDH Strupčice
pro zabezpečení činnosti
a výcviku členů
Příjemce dotace: SDH Strupčice

Místo realizace: Strupčice

Období realizace: 2012

Výše dotace: 532 636 Kč

Projekt byl zaměřen na podporu činnosti sboru dobrovolných hasičů pořízením vybavení pro zabezpečení činnosti
a výcviku členů.
Sbor dobrovolných hasičů ve Strupčicích vznikl v r. 1900, znovuobnovení
činnosti a novodobá historie začíná
v r. 1996 a dnes je největší v okrese.
Sbor pracuje intenzivně s dětmi a práce
s nimi tvoří značnou část činnosti.
Každý rok se pravidelně zúčastňují
13 soutěží v hasičském sportu převážně okresního významu. Před realizací
projektu si potřebné vybavení půjčovali,
protože svoje vlastní neměli
Nakoupením příslušného vybavení,
tedy díky realizaci projektu, došlo
k možnosti nácviku jak družstev dětských, tak i dospělých na soutěže
v hasičském sportu. Část tohoto vybavení je možné používat i při požárních
zásazích, odstraňování následků živelných pohrom, při zásazích u dopravních

nehod apod. Všechny tyto činnosti jsou
náplní jejich dobrovolné práce.
V rámci projektu bylo pořízeno:
- vybavení pro zvyšování kondice
(fittnes obruče, lana, míče, luky s terčovnicemi, vzduchovky, švihadla, kladina, domeček pro požární sport, bariéra,
terče, stopky, lehkoatletické překážky,
stojany, lávka, tunel, bariéra, břevno,
žebříková stěna),
- pracovní stejnokroje, přilby a další
součásti výstroje, sada čísel, buzoly
a tabulky
- pumpy, proudnice, tlakové spojky
a další příslušenství
- hadice a jejich příslušenství s různými průměry, spojkami, přechodkami
apod., koše na hadice, pojistky, nosič na
hadice a stojan na armatury
- požární stříkačka a vozík pro její
přepravu, rozdělovač soutěžní, sací
koše, savice a další příslušenství.

Strupčice

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/000219

Stavební úpravy MŠ Údlice
a výstavba bezodtokové jímky
1.etapa
Příjemce dotace: Obec Údlice

Místo realizace: Údlice

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 181 849 Kč

Předmětem projektu byly stavební
úpravy mateřské školky a výstavba bezodtokové jímky.
V rámci realizace projektu byly
zprovozněny nové prostory MŠ, splněny
hygienické a kapacitní podmínky sociálního a hygienického zázemí MŠ
(9 nových klozetů, 9 umyvadel, 1 sprchová vanička, sádrokartonový podhled,

keramické podlahy cca 28 m2, keramické obklady cca 58 m2, malby cca 118
m2) a vybudována nová bezodtoková
jímka zajišťující odkanalizování objektu
(žumpa cca 40 m3).
Díky realizaci projektu nedošlo k
uzavření mateřské skoly Krajskou hygienickou stanicí, což skutečně reálně
hrozilo.

Údlice

Projekt ev.č. 12/015/41200/130/000421

Hrajeme si se skřítkem
Lotrýskem aneb bezpečné hraní
Příjemce dotace: Obec Údlice

Místo realizace: Údlice

Období realizace: 2013

Výše dotace: 241 470 Kč

Realizací projektu bylo dořešeno
vybavení zahrady mateřské školy v
Údlicích herními prvky (altán s pískovištěm, pružinová houpačka čtyřlístek a
dalmatin, kolotoč, prolézačka - vláček,
popisovací tabule), lavičkami (3 ks),

Údlice

odpadkovými koši (3ks) a sekačkou na
údržbu travní plochy zahrady, kde tyto
herní prvky jsou umístěny. Zahrada
slouží jako dětské hřiště, které bylo pro
potřeby školky nedostatečně vybavené.

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001607

Modernizace stávající čerpací
stanice na bezobslužný výdejní
terminál motorové nafty
Příjemce dotace: Vaigl a syn s.r.o.

Místo realizace: Údlice

Období realizace: 2013

Výše dotace: 99 400 Kč

Zemědělský podnik má vlastní čerpací stanici PHM. Ta byla v minulosti
obsluhována skladníkem, což bylo nepraktické z hlediska časové náročnosti
obsluhy.
Realizací projektu bylo možné
stávající čerpací stanici zmodernizo-

vat zakoupením a instalováním nové
technologie a tím vytvořit bezobslužný
vnitropodnikový výdejní terminál. Každý řidič má nyní uživatelský čip, a po
úspěšné identifikaci a zadání požadovaných údajů bude povolen výdej a každé
čerpání je následně evidováno.

Údlice

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001549

Rekonstrukce ulice Nerudova
I.etapa
Příjemce dotace: Město Vejprty

Místo realizace: Vejprty

Období realizace: 2010

Výše dotace: 1 800 000 Kč

Realizací projektu došlo k obnově
povrchu místní komunikace v ulici
Nerudova, která byla kvalitativně nevyhovující, a to jak vlastní vozovka, tak
přiléhající chodníky.
Po realizaci projektu jsou již povrchy
rovné, jednotné, bez výtluků, komunikace je již přizpůsobena osobám s ome-

Vejprty

zenou schopností pohybu a orientace.
Projekt vyřešil celkovou rekonstrukci
povrchů této místní komunikace
v úseku o délce 220 m.
Součástí projektu byla náhrada rozbitých a nefunkčních sadových stožárů
a svítidel za nové.

Projekt ev.č. 10/010/41200/130/001607

Rekonstrukce autobusového
nádraží ve Vejprtech
Příjemce dotace: Město Vejprty

Místo realizace: Vejprty

Období realizace: 2011

Výše dotace: 776 539 Kč

Stav autobusového nádraží ve Vejprtech byl neutěšený. Proto se Město
rozhodlo k jeho rekonstrukci.
Byly postaveny přístřešky přímo na
nástupištích, kde se lidé mohou schovat
při nepříznivém počasí. Byla zbourána
původní nevzhledná čekárna a na jejím
místě vznikl dlážděný koutek s lavičkami, odpadkovými koši a okrasnou zelení, který ocení cestující hlavně v létě.

Autobusové nádraží dostalo i nové
osvětlení, lidé se tak již nebudou muset
bát jít na autobus ve tmě.
Nádraží bylo dozdobeno okrasným
kamenem a dvěma cizokrajnými keři.
Město mělo projekt na nové autobusové nádraží již několik let, ale až
po získání této dotace jej bylo schopné
realizovat.

Vejprty

Projekt ev.č. 10/011/41200/130/002094

Rekonstrukce sociálního zařízení
v MěKaSS
Příjemce dotace: Město Vejprty

Místo realizace: Vejprty

Období realizace: 2011

Výše dotace: 1 583 254 Kč

Město Vejprty získalo dotaci na realizaci projektu na technickou a stavební
obnovu sociálního zařízení v kulturním
domě, která zahrnovala částečnou rekonstrukci místností, včetně výměny baterií, WC, sprchových baterií, umyvadel,

Vejprty

pisoárů, sprchových vaniček, osoušečů,
dveří a zrcadel. Současně byly částečně
zrekonstruovány rozvody vody a kanalizace. Práce byly prováděny s ohledem
na provoz kulturního domu.

Projekt ev.č. 12/015/41200/130/000332

Technické vybavení hasičské
zbrojnice ve Vejprtech
Příjemce dotace: SDH Vejprty

Místo realizace: Vejprty

Období realizace: 2012

Výše dotace: 388 800 Kč

Sbor dobrovolných hasičů ve Vejprtech požádal o dotaci na pořízení
vybavení pro svoji práci.
Dotaci získal a bylo pořízeno: 1x
zachytávač airbagů, 5x svítilna nabíjecí
ruční s 8W žárovkou, 1x el. pohonná
jednotka + naviják pro dva páry 20m
hadic s koncovkami, 1x rozpínací hydraulický nástroj - tažná sílá 99 kN, 1x
stříhací hydraulický nástroj o velikosti

rozevření 165 mm, max. výkon řezání
kulatého materiálu 38 mm, 1x ponorné
kalové turbínové čerpadlo, 10x svítilna
k zásahovým přilbám - výkon 2,3 W +
držák svítilny na přilbu F1/F1S/F1E.
Vybavení splňuje vysoké nároky na
účinnost a spolehlivost při užívání. Výsledkem projektu je potřebná výbava
k veškerým výjezdům hasičského sboru.

Vejprty

Projekt ev.č. 11/013/41500/130/001103

Modernizace hospodářství pana
Jiřího Kejře pořízením traktoru
a vozu na svoz objemového krmiva
Příjemce dotace: Jiří Kejř

Místo realizace: Všestudy

Období realizace: 2011

Výše dotace: 608 000 Kč

Jiří Kejř je významným zemědělským
podnikatelem na území působnosti MAS
Sdružení Západní Krušnohoří. Chová
prasata a skot, pěstuje obiloviny a pícnicny.
byl zakoupen 1 ks traktoru o výkonu
cca 90 kW (cca 120 HP) a přepravníku na 30 ks balíků sena, senáže nebo
slámy.
Firma pana Jiřího Kejře vlek na
dopravu sena, slámy a senáží před
realizací projektu již jeden vlastnila
(pořídila si jej v roce 2011), ale kapacita

tohoto vleku nebyla vzhledem k množství chovaných zvířat (víc než 500 VDJ)
dostatečná. Doprava krmiv byla dosud
zajišťována zapůjčením techniky od
jiného subjektu. Proto bylo třeba pořídit
další vlastní techniku, která bude sloužit zejména k naváženo krmiva a steliva
pro dobytek. Touto technikou je přepravník na seno nebo slámu a traktor,
který tento vůz táhne.
Realizací projektu došlo k modernizaci zemědělského podniku a ke zvýšení
efektivity práce.

Všestudy

Projekt ev.č. 12/017/41200/130/001603

Modernizace zem. podniku
nákupem rozdružovače balíků
Příjemce dotace: Jiří Kejř

Místo realizace: Všestudy

Období realizace: 2012

Výše dotace: 180 000 Kč

Jak je na předchozí straně uvedeno,
firma pana Jiřího Kejře chová velké
množství dobytka a prasat. Dobytek
je krmen senem, podestýlán slámou.
Oboje je skladováno ve formě velkých
kulatých balíků. Ty jsou před použitím
potřeba rozdružit. To se dá dělat ručně
nebo strojově. Ručně je to poměrně
namáhavé, vzhledem k velikosti a váze
balíků, i časově náročné. Na farmě p.

Všestudy

Jiřího Kejře mezi strojním vybavením
dosud rozdružovač balíků chyběl. V
roce 2012 byl proto s pomocí dotace
pořízen.
Realizací projektu došlo k další
modernizaci zemědělského podniku, ke
zvýšení efektivity práce, ke snížení podílu namáhavé ruční práce i ke zvýšení
bezpečnosti práce.

Projekt ev.č. 10/010/41200/130/001449

Restaurování tří kamenných
skulptur umístěných na náměstí
ve Výsluní a doplnění andělíčka
Příjemce dotace: Město Výsluní

Místo realizace: Výsluní

Období realizace: 2011

Výše dotace: 430 200 Kč

Realizací projektu byly restaurovány
tři sochy a doplněn na jedné další scházející andělíček.
Všechny sochy jsou zapsány v sezna-

mu kulturních památek ve Výsluní a tak
dojde k zachování kulturního dědictví
pro další generace.

Výsluní

O projektech, které se budou realizovat,
rozhodují místní - společně zástupci veřejné sféry, podnikatelů i neziskového sektoru

O tom, co bude podpořeno z prostředků, které MASce byly Ministrerstvem zemědělství ČR alokovány, rozhodují lidé, kteří zde žijí a pracují, kteří
znají místní podmínky a potřeby.
K rozhodování, jakým směrem bude
podpora směřovat, byl zvolen tzv.
Programový výbor (Pavel, Ašenbrener, Adolf Loos, Bc. Miroslav Bělský,
Iveta Houfová Rabasová, Petr Škuta),
o výběru projektů rozhoduje Výběrová
komise (ing. Petr Šmíd, Jiří Bednář,
ing. Jaroslav Brožka, Jitka Gavdunová,
Jiří Král, Bc. Václav Hora, Kateřina

Stratinská). Potřeby území a naplňování
výsledů projektů sleduje Monitorovací komise (Ladislava Dolejšková, ing.
Blanka Hvozdová, Soňa Kališová, Milan
Živný, ing. František Vohralík).
Rozvojové dokumenty jsou zpracovávány komunitní metodou, směrem
„odzdola nahoru“. Vlastní projekty
jsou vybírány transparentně, základní
informace o každém z jich je zveřejněna
na stránkách www.maskaszk.cz, v sekci
Strategický plán Leader 2008 - 2013,
projekty žadatelů.

Venkovské farmářské trhy

jsou další regionální aktivita, za kterou MASka „stojí“. Fungují již od roku
2011 a již si zde své místo našly. Velmi
si ceníme spolupráce MASky s obcemi,
kde se trhy konají.
Společně s Venkovskými farmářskými trhy jsme díky projektu Původ
a značka: Náš region mohli vydat
Malou kuchařku česko - německého příhraničí a katalog regionálních výrobců.
Oba jsou ještě k dispozici v kanceláři

Malá kuchařka
česko - německého
příhraničí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do zemědělských oblastí

MASky nebo na stránkách www.maskaszk.cz, v sekci Projekty spolupráce,
projekt Původ a značka: náš region.
Díky tomuto projektu se nám podařilo zavést regionální značku „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“.
V loňském roce jsme zahájili kampaň
na podporu regionálních producentů
mléka a medu s názvem „Mléko a med
pro naše zdraví.

Místa, kde hotové projekty můžete najít
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