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MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Kancelář

Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.
doporučujeme si schůzku předem
telefonicky domluvit

MAS na svých webových stránkách zveřejňuje pravidelně informace o připravovaných či vyhlášených výzvách.
Prosíme případné zájemce, aby tyto pečlivě sledovali.
Program rozvoje venkova
Proběhly již dvě výzvy. Největší zájem je, podle předpokladů, o podporu investic do zemědělských
podniků. Další výzvu můžete očekávat na přelomu roku 2018 a 2019.

Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: +420 737 177 432

Operační program zaměstnanost
Ukončeny byly výzvy MAS č. 1 (komunitní centra), 2 (prorodinná opatření), 4 (prorodinná opatření), č. 5 (sociální služby) a 6 (sociální podnikání).
Aktuálně je otevřená výzva MAS č.7 (zaměstnanost).
V dohledné době bude otevřena výzva č. 8 (sociální podnikání) - předpokládáme její otevření do
konce října 2018. Dál pak výzva pro poskytovatele sociálních služeb (v režimu i mimo režim zákona
o sociálních službách), obdoba výzvy č. 5 a výzva na komunitní sociální práci a komunitní centra.
Ty bychom rádi otevřeli během listopadu.

Jiří Drechsler, IT
E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

Integrovaný regionální operační program
Jsou vyhlášeny zatím dvě výzva a to výzva č. 1 (infrastruktura předškolního a školního vzdělávání)
a výzva č. 2 (infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání). Obě končí 31.10.2018!!

Adresa: Rudé armády 23,
431 44 Droužkovice
Kontakty:

Ing. Anna Makarová, projektová
manažerka
E-mail: anna.makarova@maskaszk.cz
tel. 721 935 294, 724 960 964
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Hana Hrošková, účetní
E-mail: hana.hroskova@maskaszk.cz
tel. 737 741 974

Výkonný výbor
Předseda
Obec Vrskmaň
zastupuje Bc. Václav Hora, starosta
E-mail: hora@vrskman.cz
Mobil: +420 603 807 178
Místopředseda
Okresní agrární komora Chomutov
zastupuje Ing. Jaroslav Brožka, předseda
Mobil: +420 603 205 477
člen
Obec Hrušovany
zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta
E-mail: ou-hrusovany@volny.cz
Mobil: +420 608 272 422
člen
Adolf Loos
E-mail: loosadolf@seznam.cz
Mobil: +420 603 507 847
člen
Š + Z s.r.o.
zastupuje Václav Zavaďák
E-mail: info@maskaszk.cz
Mobil: +420 606 509 480

Nutno říci, že celý proces schvalování a administrace výzev a přijatých projektů je poměrně náročný. Kancelář MAS při tom pracuje jednak v prostředí tzv. MS2014+ (Operační program zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program), jednak v prostředí tzv. Portálu Farmáře (Program
rozvoje venkova). Každý program má svoje vlastní obecná a specifická pravidla, MAS se navíc ještě
řídí tzv. MPIN (Metodický pokyn pro integrované nástroje). Výzva je nejprve připravena na MAS,
následně jí MAS zasílá ke schválení na příslušný řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní zemědělský a intervenční fond). Zde trvá schvalování různě dlouhou dobu. Následuje většinou (resp. vždy) vypořádání připomínek řídícího orgánu k výzvě
a znovuzaslání ke schválení. Výzvy se snažíme nechávat otevřené dostatečně dlouho na to, aby
žadatelé měli prostor pro zpracování svých žádostí.
Nutno konstatovat, že zájem ze strany žadatelů není prozatím úměrný předběžnému zájmu potencionálních žadatelů z doby při zpracování strategie a vytváření finančních a dalších plánů
(s výjimkou Programu rozvoje venkova a opatření modernizace zemědělských podniků). S největší
pravděpodobností na to má také vliv značný skluz s vyhlášením prvních výzev oproti jejich vyhlášení tzv. „napřímo“ jednotlivými řídícími orgány daných programů. Z toho lze snadno odvodit, že
kvalitní projekt, podaný ve výzvě MAS, má vysokou pravděpodobnost úspěšnosti.

Přijela k nám kontrola ...
V MAS proběhla v době od 20.7. do 14.9.2018
tzv. veřejnoprávní kontrola projektu CZ.06.4.59/
0.0/0.0/15_003/0002864 s názvem „MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační
výdaje“. Projekt trvá od 1.7.2015 do 31.12.2018
a kontrola se týkala jeho první etapy za období
od 1.7.2015 do 31.12.2017.
Na místě byl zkontrolován vzorek výdajů o objemu 16,51% celkových způsobilých výdajů
schválených a ze strany poskytovatele dotace
(Ministerstvo pro místní rozvoj) proplacených
za kontrolované období. Vzorek zahrnoval
mzdové výdaje, výdaje do 10 000 Kč, výdaje nad
10 000 Kč a cestovné. Byla provedena fyzická kontrola pořízeného majetku. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností. MAS nebyla uložena
žádná opatření k nápravě ani žádná doporučení
k nápravě.

Prezentace MAS na
výstavě Zahrada Čech
Tak jako každoročně, i letos jsme společně
s ostatními MAS Ústeckého kraje prezentovali
LEADER, nebo-li komunitně vedený místní rozvoj, na oblíbené výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Na stánku KS NS MAS se postupně
vystřídaly všechny členské MAS. Naše MASka
měla „službu“ v pátek 19. září. Vzorně nás prezentovaly kolegyně Ing. Anna Makarová a Anežka Ješinová.

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Nabídka pro školky a školy - Šablony II
dne 24. září jsme prostřednictvím datových schránek rozeslali ředitelům(ředitelkám) všem
mateřských a základních škol dopis, ve kterém jim nabízíme pomoc s tzv. šablonami.

Řídící výbor MAP II
Předseda
Mgr. Jan Mareš, MBA - náměstek
primátora SMCH

Ředitelům základních a mateřských škol
na území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Zástupce realizátora projektu
Ing. Hana Dufková - ředitelka MAS SZK,
z.s.
Mgr. Karel Straka - koordinátor MAP
Mgr. Bronislav Podlaha - koordinátor MAP

V Droužkovicích dne 24. září 2018
ČJ – 18 - 577
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
ráda bych Vám nabídla (zdarma) podporu při čerpání finančních prostředků formou tzv. šablon.
Nabízíme individuální podporu ve všech fázích podání, realizace, monitoringu a výkaznictví projektů v režimu zjednodušeného vykazování.
Jak asi víte, výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ
a ZŠ již byla MŠMT zveřejněna. Žádosti o čerpání vybraných šablon bude možné průběžně podávat
až do června 2019.
Bližší informace k připravovaným šablonám pro MŠ a ZŠ II najdete na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/
vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm.
MŠMT spolupracuje s Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám
poskytnout pomoc.
Šablony byly s úspěchem odzkoušeny v minulých letech na základních školách a jejich výhodou
v porovnání s jinými projekty je jednoduchost a malá administrativní náročnost.
Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II:
•
Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání;
•
Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč;
•
Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ;
•
Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách.)
Jaké aktivity jsou podporovány?
•
Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci;
•
Další vzdělávání pedagogických pracovníků;
•
Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
•
Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání;
•
Projektová výuka;
•
Zájmové kluby.
Maximální výše výdajů:
•
pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
•
pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/
účastníků x 1 800 Kč)
•
zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Zástupce Ústeckého kraje
Ing. Alexandra Zdeňková
Zástupci zřizovatelů škol
MUDr. Marian Bystroň - zastupitel SMCH
Bc. Dagmar Mikovcová - vedoucí OŠ,
tajemnice VVVZ,SMCH
PhDr. Petra Jandová - ředitelka ZŠaMŠ
Duhová cesta, s.r.o. Chomutov
Vladimír Haška - zástupce soukromých
zřizovatelů
Mgr. Karel Bernt - zástupce zřizovatele
Město Jirkov
Luděk Pěnkava - zástupce zřizovatele obec
Strupčice
Iveta Rabasová Houfová - zástupce
zřizovatele obec Blatno
Zástupce vedení škol, učitelé, zástupci
ze školních družin
Bc. Irena Kopecká - ředitelka MŠ
Jiráskova, Chomutov
Mgr. Miloslav Hons - ředitel ZŠ
Na Příkopech, Chomutov
Mgr. Michal Vlach - ředitel ZŠaMŠ Březno
Mgr. Martin Reihs - ředitel MGaZŠ
Krušnohorská, Jirkov
Mgr. Miloš Dvořák - ředitel Výchovného
ústavu Místo
Zástupci organizací neformálního
a zájmového vzdělávání
Mgr. Milan Märc - ředitel SVČ Domeček,
Chomutov
Mgr. Markéta Dolejší - ředitelka pobočky
Člověk v tísni, o.p.s.
Zástupci základních uměleckých škol
Mgr. Karel Žižka - ředitel ZUŠ TGM,
Chomutov
Zástupce rodičů
Petr Drobný

Míra spolufinancování ze strany příjemce je 0 %.

Zástupce ITI nebo IPRÚ
Mgr. Hana Nováková

Proto, prosím, neváhejte a v případě zájmu nás kontaktujte mailem na info@maskaszk.cz nebo
telefonicky 737 177 432 (H. Dufková).

Zástupce OHK Chomutov
Ing. Ivana Košanová - ředitelka

ing. Hana Dufková
ředitelka

tel. 724 960 964
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ZástupceAgentury pro sociální začleňování
Kamila Zinčenková lokální konzultantka
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MAS č.
č. 22 Programu
Programu rozvoje
Výzva MAS
rozvojevenkova
venkovana
naobdobí
období2014
2014–-2020
2020
Seznam
o dotaci
Seznamvybraných
vybranýchžádostí
žádostí
o dotaci
Místo realizace projektu
(LAU 2)

Název žadatele

IČ

Název projektu

Jolana Kejřová
Michaela Kejřová
Bc. Lucie Křivancová

06974091
06974317
01059912

Erik Rudický

87637073

Kateřina Stratinská

71202994

Investice do zemědělských podniků – Jolana Kejřová
Investice do zemědělských podniků – Michaela Kejřová
Bc. Lucie Křivancová, Louchov – Zemědělská technika
Investice do zemědělského podniku – farma Louchov II,
Erik Rudický
Modernizace zemědělského podniku III – Stratinská
Kateřina

Fiche

Počet
1
bodů

Všestudy
Všestudy
Domašín

Fiche č. 2
2
2
2

Domašín

2

120

Klášterec nad Ohří

2

110

130
130
120

2

Fiche č. 3
VAIGL A SYN spol. s r.o

62245163

Investice do potravinářského podniku – Vaigl a syn s.r.o.

Údlice

3

45

1

Hranice přijatelnosti byla stanovena na 40 bodů.
Pořadí bylo stanoveno v souladu s Interním předpisem č. PR PRV/1 ze dne 5.12.2017, bod 5. písm. c): V případě rovnosti bodů při sestavování seznamu doporučených a nedoporučených
žádostí o dotaci rozhoduje výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Přednostně bude podpořena žádost s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.

21

Seznam
nevybraných
žádostí
o dotaci
Seznam nevybraných
žádostí
o dotaci
Název žadatele

IČ

Název projektu

Místo realizace projektu
(LAU 2)

č. Fiche

Body

*)
Lenka Jurková
05797934 Oprava a výstavba oplocení – Ranč Kalek Jurková Lenka Kalek
2
Hranice
přijatelnosti
byla
stanovena
na
40
bodů.
110
BREZE a.s.
02852802 Investice do zemědělského podniku – BREZE a.s.
Výsluní
2
2
Pořadí bylo stanoveno v souladu s Interním předpisem č. PR PRV/1 ze dne 5.12.2017, bod 5. písm. c): V případě rovnosti bodů při sestavování seznamu doporučených a nedoporučených
90
Jiří Čapek
Modernizace
farmy – Jiří
Čapek
Bílenceje stanovena dotace.
2
žádostí
o dotaci rozhoduje výše výdajů, ze65079493
kterých je stanovena
dotace. Přednostně
bude
podpořena žádost s nižšími výdaji, ze kterých
75
Adolf Loos
42138655 Rekonstrukce zimoviště pro skot – Adolf LOOS
Nová Ves v Horách
2
70
Hynek Bošina
47793406 Nákup mulčovače – Hynek Bošina
Křimov
2
70
Marcel Lískovec
70838119 Modernizace farmy – Marcel Lískovec
Březno u Chomutova
2
60
ing. Jana Filipová
65079230 Nákup zemědělské techniky – Ing. Jana Filipová
Křimov
2
50
Jana Bošinová
68281510 Nákup pluhu – Jana Bošinová
Křimov
2
50
VAIGL A SYN spol. s r.o
62245163 Investice do zemědělského podniku II – Vaigl a syn s.r.o. Údlice
2
1

Nevybrané projekty:
- *) projekt nesplnil podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti, nebyl postoupeny do věcného hodnocení. Žadatel byl o této skutečnosti
informován;
- na realizaci projektů nebyla k dispozici dostatečná výše alokovaných finančních prostředků.

Začalo letošní vápnění
Krušných hor. Pomůže
ozdravit lesy
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zahájilo každoroční vápnění lesů poškozených
imisemi. V plánu je letos ošetřit 4,5 tisíce hektarů v Krušných horách. Akce hrazená z rozpočtu Ministerstva bude stát zhruba 40 milionů
korun, stejná částka je naplánovaná i na příští
rok.
Několik týdnů v červnu bude nad Krušnými horami v okolí Kraslic létat vrtulník a vápnit lesy.
Půda v této oblasti je totiž vlivem působení
imisí v 70. a 80. letech minulého století kyse-

lá a silně ochuzená o základní živiny (vápník
a hořčík). Dřeviny, které na takto poškozených
půdách rostou, postupně chřadnou. Snížením
vitality lesních dřevin je pak ohrožena stabilita lesních porostů v Krušných horách. Vápnění
doplní chybějící živiny, přispěje k úpravě půdního pH, čímž se zlepší stav dřevin a vytvoří se
podmínky pro zalesňování cílovými dřevinami
(kromě smrku ztepilého především buk lesní
a dále javor klen, jedle bělokorá). Akce bude
pokračovat od srpna pomocí letadel.
„Vápnění lesů není novinkou, ale dlouhodobým
programem Ministerstva zemědělství. Od roku
2000 do současnosti bylo v České republice
tímto způsobem ošetřeno více než 57 tisíc hek-

tarů, z toho 73 % v Krušných horách. Ty jsou
oblastí nejvíce postiženou starou imisní zátěží.“
Ministerstvo zemědělství smluvně zajistilo vápnění lesů v celé oblasti Krušný hor pro letošní
a příští rok. Konkrétně jde o lokality Kraslice,
Horní Blatná, Jáchymov, Kryštofovy Hamry, Vejprty, Kovářská, Blatno, Jirkov, Hora Sv. Kateřiny,
Litvínov a Cínovec. V první etapě v letech 2015
a 2016 se podařilo ošetřit téměř 9 tisíc hektarů.
K vápnění se používá přírodní drcený vápnitý
dolomit se zvýšeným obsahem hořčíku ve standardní dávce 3 tuny na hektar. Jde o přírodní
materiál, který je zdravotně nezávadný.
Markéta Ježková tisková mluvčí MZe

www.maskaszk.cz

regionální značka
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VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE
k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. jako
koordinátor značky vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®“. Značka patří do Asociace
regionálních značek. Získaný certifikát platí na
dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky
„KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na všech
certifikovaných produktech i propagačních materiálech.
Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu
a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se
výrobkům, které mají v regionu dlouholetou
tradici nebo jsou převážně z místních surovin.
Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve
vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci
jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích.
Základním nástrojem propagace jsou společné
webové stránky všech certifikovaných produktů
http://www.regionalni-znacky.cz/krusnohori/ Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových
stránkách a vydáváním propagačních materiálů
a katalogů.
Jedenácté kolo certifikace proběhne 20. 11.
2018. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií
jsou k dispozici na Zásady pro udělení značky,
přihláška - MAS Sdružení Západní Krušnohoří,
případně je možné žádost vyzvednout osobně
nebo požádat o zaslání (mailem info@mas-

kaszk.cz, tel. 724 960 964). Vyplněná žádost
včetně povinných příloh musí být doručena na
naši adresu nejpozději do 31. 10. 2018.
K jednání Certifikační komise je nutné dodat
i vzorky posuzovaných produktů (není-li to
technicky možné, je potřeba s koordinátorem
značky dohodnout jiný způsob prezentace
a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje
udělení značky jednotlivým produktům, proběhne 20. 11. 2018.

Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší
kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.

Obce Ústeckého kraje, které
patří na území regionální
značky “KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“
Bílina, Bečov, Bělušice, Bílence, Blatno, Boleboř, Braňany, Brandov, Březno, Bystřany, Bžany, Černovice, Český Jiřetín, Domašín, Dubí,
Droužkovice, Duchcov, Háj u Duchcova, Havraň,
Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána,
Horní Jiřetín, Hostomice, Hrobčice, Hrobčice,
Hrušovany, Chlumec, Chomutov, Jeníkov, Jirkov,
Kalek, Kladruby, Klášterec nad Ohří, Klíny, Korozluky, Košťany, Kovářská, Krupka, Kryštofovy
Hamry, Křimov, Lahošť, Ledvice, Libouchec, Lišnice, Litvínov, Lom, Loučná, Louka u Litvínova,
Lukov, Lužice, Malé Březno, Málkov, Mariánské
Račetice, Měděnec, Měrunice, Meziboří, Mikulov, Místo, Modlany, Moldava, Most, Nezabylice, Nová Ves v Horách, Novosedlice, Obrnice,
Ohníč, Okounov, Osek, Otvice, Patokryje, Perštejn, Pesvice, Petrovice, Polerady, Proboštov,
Račetice, Rtyně nad Bílinou, Skršín, Spořice, Srbice, Strupčice, Světec, Telnice, Teplice, Údlice,
Újezdeček, Vejprty, Velemyšleves, Velké Chvojno, Volevčice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec, Zabrušany, Želenice.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
SNP 144, 431 44 Droužkovice
Koresp. adresa a sídlo kanc.: Rudé armády 23,
431 44 Droužkovice
E-mail: info@maskaszk.cz, www.maskaszk.cz
Tel.: +420 724 960 964

Obce Karlovarského kraje,
které patří na území regionální značky “KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt“
Abertamy, Boží Dar, Božičany, Bublava, Černava, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná,
Hroznětín, Jáchymov, Jindřichovice, Kraslice,
Krásný Les, Merklín, Nejdek, Nová Role, Nové
Hamry, Oloví, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Přebuz, Rotava, Sadov, Smolné Pece, Stráž
nad Ohří, Stříbrná, Šemnice, Šindelová, Velichov, Vojkovice, Vysoká Pec.
Ing. Anna Makarová

tel. 724 960 964
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školství

MAP II - REAGUJEME NA POTŘEBY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA CHOMUTOVSKU
Díky projektu MAP II Chomutovsko mohou učitelé a ředitelé z mateřských a základních škol,
zástupci neziskových a příspěvkových organizací testovat nové pomůcky, sdílet zkušenosti
mezi sebou, vyrážet na společné exkurze s přidanou hodnotou nebo si objednávat zajímavé
a osvědčené lektory na semináře a další akce.
Nezapomínáme ani na rodiče. Každý, kdo se zajímá o kvalitu vzdělávání dětí, se na nás může
obrátit mailem, telefonicky nebo navštívit
webové stránky www.mapchomutovsko.cz, či
na FB: MAP II Chomutovsko.
Všechny akce vycházejí z tipů od Vás a jsou pro
registrované účastníky zdarma. S ohledem na
omezené prostorové kapacity je registrace na
našich webových stránkách podmínkou účasti!
SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠKY
V nejbližší době se tedy můžete těšit na přednášku paní doktorky Lidmily Pekařové na téma
Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi. Akce proběhne
v sobotu 6. října 2018 v kostele svaté Kateřiny
na náměstí 1. máje v Chomutově od 14 do 17
hodin. Paní doktorka s více jak třicetiletou praxí
v klinické psychologii bude hovořit o zdravém
sebe náhledu a jeho vytváření, o generační zátěži v myšlení a prožívání, nebo ambivalenci člověka v pocitové oblasti „chci a nechci“, „mohu
a musím“. Dozvíme se, z čeho se skutečně rodí
stress a získáme rady pro spokojený život profesní i soukromý.
Ve středu 17. října 2018 zavítá do kavárny Atrium v chomutovské knihovně paní Zdeňka Staňková, která bude se zájemci z řad rodičů, učitelů
i široké veřejnosti diskutovat o dobrovolnosti

PhDr. Lidmila Pekařová

Zdeňka Staňková

vzdělávání. Akce začíná v 17 hodin. Paní Staňková na svém webu mimo jiné píše: „Většina lidí
je ale tak moc ovlivněna prostředím, v němž vyrůstala, že jim činí potíže byť jen zvážit možnost,
že, slovy Janusze Korczaka, “Děti neexistují
– jsou jen lidé.” Mě rodiče často plácli přes zadek, nutili mě do učení, poroučeli mi a zakazovali
a taky jsem to přežil! Ano, přežili jsme to všichni. Ale odpovězme si upřímně: „Děláme práci,
která nás těší a naplňuje, na kterou nenadáváme a nepočítáme dny do víkendu? Máme sami
sebe rádi, dokážeme se radovat z každodenního
života a ze společnosti jiných lidí a dětí? Jsme
šťastní?“
Vedle zmiňovaných akcí již proběhl workshop
na vedení čtenářských klubů, zahájeny byly

budou po odzkoušení k dispozici dalším zájemcům. Opět platí, že další zájemci se na nás mohou obracet prostřednictvím emailu.
AKCE
V plánu je také další ročník Preventivního tvoření, výstava Supermarket svět nebo putovní
výstava z IQlandie.
PRACOVNÍ SKUPINY
Kolega Bronislav Podlaha také pro Vás naplánoval další kolo pracovních skupin. Veškeré otázky, náměty a připomínky týkající se plánování
v pracovních skupinách prosím směřujte
na email: bronislav.podlaha@maskaszk.cz.
Zveme tímto všechny zájemce na setkání, která
proběhnou v kuchyňce starobylé radnice v Chomutově na náměstí 1. máje 1.

konverzační hodiny v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, nebo se opět začala scházet
podpůrná supervizní skupina pro učitele. Naplánovány jsou semináře na metodu profesora
Hejného, která stejnou matematiku „vyučuje“
jinak, nebo tzv. metoda CLIL, v rámci které se
mohou žáci setkat s cizím jazykem i v jiných hodinách než klasických jazykových.
EXKURZE
Na základě vaší poptávky chystáme exkurze do
chomutovské knihovny, Národního divadla, za
Obnoveným Krušnohořím, do lesních školek
a další. Podmínkou je vždy spolupráce minimálně dvou subjektů. Zájemci o exkurzi se na nás
mohou obrátit prostřednictvím emailu.
POMŮCKY
Stejně tak díky tipům například ze ZŠ Jirkov
Budovatelů, ZŠ Chomutov Zahradní, ZŠ Údlice
nebo MŠ Chomutov budeme objednávat pomůcky na výuku fyziky, přírodovědy, anglického jazyka, polytechniky a jiných oblastí. Tyto

PS předškolní vzdělávání 12.11.2018 od 13:00,
PS Rovné příležitosti 12.11.2018 od 15:00,
PS matematická gramotnost a digitální kompetence 13.11.2018 od 13:00,
PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí
13.11.2018 od 15:00,
PS Kariéra a polytechnika 14.11.2018 od 13:00,
PS Cizí jazyky 14.11.2018 od 15:00.
Pokud máte tipy na osvědčené a zajímavé lektory, kurzy, exkurze, pomůcky nebo jiné náměty, prosím, podělte se s námi, zkusíme je zprostředkovat dalším kolegům.
Veškeré aktuality včetně pozvánek, zápisů
a dalších informací můžete i nadále sledovat na
WWW.MAPCHOMUTOVSKO.CZ.
Za celý tým MAP přeji pohodový školní rok
a mnoho podnětných setkání.
Mgr. Karel Straka Koordinátor MAP
tel. 728 880 708, www.mapchomutovsko.cz

www.maskaszk.cz

zemědělství

zemědělství
v regionu
Řečeno slovy klasika….

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“. S touto známou „hláškou“ Vladislava
Vančury mohou jistě i po letech souhlasit zemědělci minimálně v podkrušnohorském srážkovém stínu.
Charakterem podzimní a velmi suchá letošní
zima skončila v poslední dekádě února a vyvrcholila nezvyklými mrazíky a sněhovou nadílkou
snad k MDŽ. Jaro se zkrátilo do dvou týdnů a od
dubna máme v podstatě léto. Teploty blížící se
30 stupňům trvaly až do nedávných dnů. Srážky
přitom v souhrnu v nejsušších oblastech Ústeckého kraje překročily sotva hranici 200 mm. Pro
rekreanty jistě hezké období, pro toho, kdo se
lopotí na proschlé půdě však nikoliv.
Výnosy pšenice ozimé – hlavní pěstované plodiny ale nebyly kritické a to přesto, že v naší
oblasti poklesly cca o 20 % proti normálu.

Překročily však hranici 5 t a jsou srovnatelné
s produkčními oblastmi kraje. Výsledky u druhé
nejpěstovanější plodiny řepky ozimé dokonce malinko přeskočily loňský rok (2017 - 3,0 t/
ha, 2018 – 3,1 t/ha). Tam je to dáno především
dostatkem vláhy na podzim 2017 a kvalitním
vzcházením na téměř všech plochách. Letos je
situace zcela odlišná. 4 - 5 mm srážek v průběhu
září nedává této plodině velké naděje na slušný
výsledek v příštím roce.

Velmi kritická situace nastala ale v oblasti krmných plodin. Na pastvinách v horských
a podhorských regionech není co spásat, některá stáda jsou již od srpna v zimovištích a lou-

Počty dnů s extrémními teplotami
v různých obdobích
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ky poskytly pouze slabou 1. seč (50 %?). Řada
rolníků začala zkrmovat zásoby na letošní zimu
a přemýšlí, jak zredukovat stádo a kde zrealizovat zástav tak, aby se zbytkem chovu přežili
zimu. V údolní oblasti se sbírá prořídlá vojtěška
a silážní kukuřice se začala sklízet již 10. 8.! Zásoby jsou tak rovněž zhruba poloviční. Lze předpokládat, že dojde k přetlaku hovězího masa
a ceny pravděpodobně půjdou dolů.
V posledních 2 suchých letech se problém
VODA začal objevovat i v médiích. Někdo tvrdí,
že se planeta otepluje, jiný, že přichází období sucha a další zas, že je to jen extrémní rok.
Objevují se úvahy o zadržování vody rybníčky,
jednoduchými nádržemi apod. Nejdůležitějším
„zadržovatelem“ vody s „nekonečnou“ kapacitou je ovšem půda. Půda s dostatkem organické hmoty, půda vyhnojená kravským hnojem.
A tak budoucnost je přes všechny současné problémy v chovu hospodářských zvířat, zejména
v chovu skotu. Nejen proto je potřeba na všech
úrovních podporovat chovatele hospodářských
zvířat, zejména hovězího dobytka.
Ing. Jaroslav Brožka předseda KAKÚK

Graf teplot v Droužkovicích

Průměrné teploty v jednotlivých měsících
v různých obdobích

https://www.drouzkovice.cz/aktualni-teplota/#mesicni

Z uvedených grafů vyplývá,
že se máme a asi i budeme mít
stále tepleji.
http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zmena-klimatu/projekt-vav-2007-2011#

tel. 724 960 964
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živý venkov

Dožínky 2018
Sobotní odpoledne 1. 9. 2018 bylo možné na
silnicích chomutovského okresu spatřit projíždějící kolonu více než 25 traktorů, kombajnů,
valníků a multikáry, která mířila do Vrskmaně
na oslavu konce léta – na Dožínky.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí Vrskmaň a Okresní agrární komorou Chomutov se rozhodly připomenout tento
starý zvyk. Dožínky jsou pro zemědělce oslavou
úspěšné sklizně a poděkováním nejen přírodě,
ale i největšímu hospodáři. Tomu ženy v krojích
slavnostně předaly věnec z obilných klasů ozdobený stuhami a květinami a po té začala ta
pravá dožínková zábava.

měly možnost se v areálu povozit na traktoru a na koních. K vidění byly i známé stánky
z Venkovských farmářských trhů, které dokonale podtrhly dožínkovou atmosféru.

Díky štědrým dárcům byla připravena opravdu
bohatá tombola, ve které bylo možné vyhrát
hodnotné zemědělské produkty nebo zemědělské nástroje. Od křovinořezu, sekačky, pytlů
různých obilovin, okopanin, ovoce až po živočišné produkty jako je husička, jehňátko nebo
půlka prasete.
I když počasí bylo spíše zamračené, po vyprahlém létu, to byla pro všechny příjemná změna,
která symbolicky ukončila léto.
Okresní Dožínky 2018 byly podpořeny
společností NET4GAS, s.r.o.
ing. Anna Makarová MAS SZK

Ke zpěvu a tanci hrály skupiny Country 5
z Března u Chomutova a Elegance z Bílenců.
Návštěvníci měli možnost si pochutnat na pečeném praseti, na výborném kotlíkovém guláši, klobáskách nebo na buchtách a koláčích
od místních pekařinek. Vyzdobená zemědělská
technika byla vystavena po celé odpoledne
a návštěvníci měli možnost zde spatřit jak historické kousky, tak i nejnovější modely traktorů
a kombajnů. Pro malé i velké byla k dispozici
ukázka zemědělských strojů přímo v akci. Děti

www.maskaszk.cz

živý venkov
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Termíny Venkovských
farmářských trhů
pro rok 2018
6. 10. Údlice
1. 12. Předvánoční
v Droužkovicích
za školou
Termíny dalších
Venkovských farmářských
trhů na rok 2019
budou uveřejněny v dalším
čísle našeho zpravodaje.

Ke dni 31. 8. 2018 je na KONTĚ Matýsek

305 820,45 Kč

tel. 724 960 964
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z regionu

Otvice

Obnovené varhany
v kostele sv. Barbory
V novogotickém kostele sv. Barbory v Otvicích,
který byl navrácen do liturgického provozu v září
2015 požehnáním J. E. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, probíhala od února tohoto roku
rekonstrukce varhan. Práce prováděli pánové
Jan Fajfr a Miroslav Pošvář ze sousední královéhradecké diecéze, supervizi zajišťoval pan Radek Rejšek, diecézní organolog z Litoměřic.
Původní pneumatický varhanní stroj, který nebyl od 50. let používán a definitivně byl zdevas-

tován na počátku let 90., byl nahrazen nástrojem s mechanickou trakturou, 309 píšťalami
a 7 rejstříky. Většina součástí, zejména píšťal,
byla použita z depozitářů poničených a nefunkčních varhan litoměřické a královéhradecké
diecéze, část varhanáři vyrobili jako nové, např.
vzdušnice, hřídelnici a mnohé další. Původní
varhanní skříň byla zrestaurována. Jak svoji náročnou práci okomentoval pan Fajfr: „Obvykle
se postaví varhanní stroj a kolem něj se staví
skříň. V Otvicích tomu bylo naopak, kdy skříň
byla to jediné, co bylo možné zachovat a my
museli stroj ´napasovat´ do ní“.

ších příznivců otvického kostela sv. Barbory.
50.000,- CZK darovala obec Otvice. Celkový náklad na rekonstrukci varhan činil 125.000,- CZK.
Po náročném procesu ladění stroje se v pátek
10. srpna uskutečnil „kolaudační“ varhanní koncert pro veřejnost na poděkování Pánu Bohu
a všem, kteří k obnovení varhan přispěli svou
prací, dary a modlitbami. Varhany umělecky
„pokřtili“ pánové Prof. Michal Novenko z Pražské konzervatoře, Mgr. Jan Fajfr z Konzervatoře
Pardubice a Mgr. Radek Rejšek, organolog litoměřické diecéze. Na druhý den byly varhany
požehnány ve mši svaté, která je u sv. Barbory

Koncepce nového nástroje vychází z principu
klasických varhan s ohledem na jeho prvořadou
liturgickou funkci. Přes poměrně skromnou dispozici, ovlivněnou omezeným prostorem varhanní skříně i finančními možnosti, se podařilo
postavit nástroj, který splňuje nároky kladené
na doprovod liturgie, ale do jisté míry umožňuje
rovněž i interpretaci varhanní literatury.
Prostředky na obnovu varhan byly získány výhradně z darů farníků, obyvatel Otvic a dal-

sloužena každou sobotu od 18 hodin. Mši svatou, včetně obřadu žehnání varhan, celebroval
R. D. Miroslav Dvouletý, jirkovský děkan.
Jistě stojí za zmínku, že u znovuzrození kostela sv. Barbory v Otvicích v roce 2014 stála m. j.
i MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., a kostelem za tu dobu prošlo téměř 3.500 návštěvníků, jak při liturgických, tak i neliturgických
událostech.
J. Tomášek

www.maskaszk.cz

z regionu

Klášterec n. O.
Přednáška s papoušky
v Domově pro seniory

Přednáška o dovednosti papoušků přilákala skoro všechny klienty Domova pro seniory
v Klášterci nad Ohří. K vidění byl ara zelenokřídlý, papoušek nádherný, papoušek žako, aratinga
zlatý, ale také nejmenší druhy opic Kosmani zakrslí. Klienti Domova se nejen dozvěděli odkud
papoušci pochází, co všechno dovedou, ale také
si jednotlivé papoušky mohli pohladit nebo se
s nimi i vyfotit. Byla to krásná podívaná a klienti
si odnesli zase o zážitek navíc.

Bílence
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Blatno

2. Bílenecké dožínky 2018

Obec Blatno slaví

V sobotu 08. 09. 2018 se konaly na hřišti v Bílencích 2. BÍLENECKÉ DOŽÍNKY - opět po roce
zavítala do obce Bílence tradiční oslava úrody.
Celá akce začala chvilku po čtrnácté hodině
loutkovým divadelním představením „O králíkovi Filutovi“ divadelního spolku Jitřenka Žatec
- které potěšilo nejen děti, ale i mnohé dospělé.
Kulturní program pokračoval za doprovodu
hudební skupiny Elegance, která hrála k tanci
a poslechu napříč hudebními žánry.
Očekávaným hudebním hostem bylo vystoupení Martina Maxy, který potěšil přítomné nejen
známými písněmi, ale i vřelým osobním přístupem - po svém vystoupení trpělivě rozdával autogramy a fotil se s návštěvníky.

Tradiční soutěž Vesnice roku zná své krajské vítěze. Zlatou stuhu získala obec Kytlice na Děčínsku, která tak postupuje do celostátního finále.
I na Chomutovsku ale máme několik oceněných
obcí. Do finále postupuje i Blatno, a to jako
obec, která získala Zelenou stuhu, udělovanou
za péči o zeleň a životní prostředí. K ocenění
kromě diplomů a stuhy náleží také finanční odměna ve vyši 125 tisíc korun.

V dalších odpoledních hodinách byly připraveny pro dětské i dospělé návštěvníky různé soutěžní disciplíny, ze kterých si účastníci odnesli
rozmanité ceny.
Všichni přítomní se zde mohli seznámit nejen
s historickými stroji minulého století - traktory,
motocykly a automobily, ale i se zemědělskou
technikou - která byla zastoupena od historie až
po současnost. Stejně jako v loňském roce jsme
mohli sledovat ukázku výmlat obilí, nově byly
potěšeny zejména děti, které se mohly svézt
různými dobovými stroji.

Velmi děkuji nejen iniciátorům této akce - panu
Antonínu Jiráskovi a Tomáši Hubenému, kteří
ve spolupráci s obcí Bílence připravili pro všechny přítomné krásné odpoledne, ale také všem
nadšencům a majitelům dobových vozidel, kteří tuto akci proměnili v zajímavé a netradiční
odpoledne, jež v jeho průběhu navštívilo téměř
čtyřista návštěvníků.
Pevně věřím, že si tato krásná akce našla své
příznivce a bude se i v následujícíh letech opakovat.
Mgr. Petra Kubániková, starostka

„Ocenění nás moc těší, protože životní prostředí je jednou z našich priorit. Sázíme stromy,
obnovujeme aleje a stromořadí, obnovujeme
rybníky a různé vodní nádrže, vracíme do krajiny restaurované křížky a boží muka, společně
s našimi občany obnovujeme návsi, poskytujeme obyvatelům všech našich osmi obcí dotace
20 tisíc korun na nové čistírny odpadních vod
a na nové kotle, velké úsilí věnujeme také třídění odpadů, za což jsme letos získali další významné ocenění. Povzbuzuje nás to, že jdeme
správným směrem a kromě toho nám tato ocenění přináší i další peníze na rozvoj. Jako výherce Zelené stuhy máme nárok na dotaci 400 tisíc
korun na péči o zeleň a veřejná prostranství.
A to jsou pro nás hodně užitečné peníze.“ Mezi
dalšími oceněnými obcemi jsou také Droužkovice, které obdržely čestné uznání za volnočasové
centrum, Březno u Chomutova získalo diplom
za podporu cestovního ruchu.
Celostátní finále, ve kterém se Blatno bude poměřovat s dalšími výherci Zelené stuhy z ostatních krajů, proběhne v první polovině září a výsledky budou vyhlášeny 15. září v Luhačovicích.
Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu
venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz
měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství, spoluvyhlašovateli pak Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Sdružení místních samospráv ČR.
Iveta Rabasová Houfová starostka obce

Bc. Praková Jana, DiS.
manažer kvality, zástupkyně ředitelky
MÚSS Klášterec nad Ohří

tel. 724 960 964
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Strupčice
Okořín má
jednotnou kanalizaci

korun, což sice není úplně málo peněz, ale komín je zajímavou památkou na bývalé cihelny
a patří k nejvyšším v regionu. Bylo by škoda ho
nezanechat příštím generacím.

Začátkem srpna byla dokončena oprava kanalizace v Okoříně a Vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o její pasportizaci jako jednotné kanalizace. Projekt a návrh pasportizace vypracoval
Ing. Miloslav Čáp. Do kanalizace lze nyní pouštět nejen dešťové vody z komunikací, rodinných
domů či veřejných prostranství, ale nově i přečištěné vody z domovních čistíren odpadních
vod (DČOV). Majitelé většiny rodinných domů

Svou ruku při úpravě dopadové plochy přiložili
i starší žáci zdejší základní školy.

Hřbitovní zeď prokoukla
Oprava zdi kolem místa posledního odpočinku
ve Strupčicích probíhala s přestávkami od podzimu loňského roku a je nyní před dokončením
a s novými kovanými vraty tvoří pěkný harmonický celek. Zeď kompletně opravili zaměstnanci obce. Celkové náklady na materiál činily
téměř 300 tisíc Kč.

v Okoříně si nyní mohou nechat vypracovat projekty domovních čističek s vypouštěním do této
jednotné kanalizace. Celkové náklady na opravu kanalizace, včetně mezd zaměstnanců obce,
činily cca 600 tis. Kč. Domy v ulici na západní
straně vsi, ve které nevede žádné potrubí, dnes
vypouštějí dešťovou vodu do žlabovek a struh,
přečištěnou vodu z domovních čističek však nemohou. Řešení, kam vypouštět vodu z domovních čističek, by mohlo být individuální, pomocí
nádrží a vsaků na vlastních pozemcích, stejně
jako to řeší majitelé pozemků v nové zástavbě
v této ulici. Jednotlivé posouzení však musí
udělat projektant DČOV.

Začala oprava
velkého komína
Mnozí návštěvníci Strupčic si jistě všimli, že
komín v areálu bývalé Hennlichovy cihelny na
okraji Strupčic vypadá „tak nějak jinak“ a je
poněkud nižší. Komín měl donedávna třiatřicet metrů, ale firma SA-RPOS Praha jej 7. srpna
z výsuvné autoplošiny během dvou hodin
ubourala a snížila jeho výšku na 31 m. Koruna
komína byla vlivem povětrnosti značně poškozená. Ubourání bylo nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti při následné práci na komíně,
kterou budou pracovníci téže firmy provádět
z posuvného lešení, zavěšeného na komíně.
Vlastní oprava začne v druhé polovině září s termínem dokončení nejpozději v květnu příštího
roku. Celkové náklady budou ve výši 780 tisíc

Objekt čp. 50
ve Strupčicích je obecní
28. srpna byl na list vlastnictví obce připsán objekt čp. 50 ve Strupčicích, který obec na konci
října loňského roku vydražila na Finančním úřadu pro Kraj Vysočina ve Žďáru nad Sázavou za
1 466 667 Kč. Bývalí majitelé nemovitosti se
proti dražbě odvolali. Odvolání řešilo Odvolací
finanční ředitelství v Brně, které odvolání zamítlo a potvrdilo příklep nemovitosti obci Strupčice. V první fázi bude objekt sloužit k parkování
obecní techniky. Co bude s objektem dál, bude
předmětem hlubší analýzy. Každopádně se
bude obec snažit dát objekt do pořádku. Určitě
dojde k nějaké rekonstrukci, na níž bude potřeba získat dotaci. Vhodné by bylo využít k jeho
regeneraci dotační titul na využití brownfieldů,
k čemuž bude nezbytné zpracovat projekt.

Nové dětské hřiště
v ul. Pod Tratí je magnetem
Velkou radost udělalo dětem nové dětské hřiště, které se dokončilo v ulici Pod Tratí. O nové
dřevěné atrakce je zájem, hlavní herní prvek
připomíná koráb, který do zeleně malého parčíku dobře zapadl. Herní prvky zabudovali na místo zaměstnanci obce pod dohledem pracovníka
dodavatelské firmy TR Antoš s.r.o. z Turnova.
Hřiště přišlo na 430 tis. Kč, ale převážnou část
nákladů pokryla dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 301 tis. Kč, kterou obec získala.

Strupčice nabízejí do pronájmu zdravotní ordinaci
Obec Strupčice nabízí do pronájmu zdravotní
ordinaci pro praktického lékaře. Ordinace se
nachází v přízemí nového Domu s pečovatelskou službou ve Strupčicích na návsi a je vybavená pro okamžité zahájení praxe. V možnostech obce je ordinaci ještě doplnit o další
potřebné lékařské vybavení. Nájemné je stanoveno na 100 Kč za rok. Obec se také podílí
na úhradě mzdy zdravotní sestry. Případnému
zájemci nabízí obec také byt 3 + kk ve zcela novém bytovém domě.
Ve Strupčicích v minulosti působil vždy obvodní
(praktický) lékař. Naposledy zde bylo zaregistrovaných zhruba 500 pacientů, kteří momentálně musí jezdit za svou praktickou lékařkou do
Jirkova. Poslední ordinující lékařka působila ve
strupčické ordinaci dvakrát týdně, jednou dopoledne dvě hodiny a podruhé odpoledne tři
hodiny. Případní zájemci nechť se prosím ozvou
na Oú Strupčice, telefon 474 685 125 nebo
724 148 368, email: ou.strupcice@volny.cz.
Text a foto Miroslav Rokoš

www.maskaszk.cz
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Svazek obcí
chomutovsko
Kompostéry pro
občany Chomutovska
První žádost o dotaci:
Podmínka výzvy na minimální výši způsobilých
realizačních výdajů na jeden projekt – 500 tis.
Kč byla impulsem pro svazek obcí, aby se zabýval přípravou žádosti o dotaci. Některé členské
obce již dříve samostatně pořídily domácí kompostéry pro občany. Vzhledem k velkému zájmu
dalších občanů obcí se dobrovolný svazek obcí
Chomutovsko rozhodl uspokojit požadavky souhrnně v jedné žádosti o dotaci a tím umožnit
pořízení kompostérů pro občany i menším obcím, které by na dotaci nedosáhly kvůli podmínce na minimální náklady projektu.

dodávku kompostérů a kontejnerů bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu s podmínkami
programu a platnou legislativou ČR. Kompostéry byly dodány v červnu letošního roku a jsou
zapůjčeny jednotlivým domácnostem, které tak
budou likvidovat biologicky rozložitelnou složku
odpadů přímo v místě vzniku. Vzniklý kompost
budou využívat jednotlivé domácnosti pro svoji
potřebu. Obci v tomto případě odpadnou náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu. V obci
Hrušovany byly kromě kompostérů pořízeny
kontejnery na likvidaci textilu.

Na základě průzkumu provedeného v sedmi
členských obcí svazku manažerky svazku v červenci 2017 zpracovaly podklady a podaly žádost
o dotaci z Operačního programu životní prostředí, výzva č. 68. Jednalo se o obce Bílence, Černovice, Hora sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov,
Křimov, Výsluní. V obcích zapojených do projektu byly pořízeny domácí kompostéry o objemu od 650 až do objemu 2000 l, celkem 485
ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil. Na

Druhá žádost o dotaci:
V obci Černovice a ve městě Jirkov, které prostřednictvím svazku pořídily kompostéry z výzvy č. 68, se výrazně zvýšil zájem ze strany
obyvatel pořízení kompostérů a likvidaci bioodpadů vlastními silami. K těmto dvěma obcím
se přidala obec Droužkovice a Statutární město
Chomutov, které mají zájem vyhovět občanům
obcí a zapojit se do nové výzvy č. 103 OPŽP na
přecházení vzniku odpadů a pořídit kompostéry
pro občany. Celkem bude pořízeno 459 ks kompostérů o objemu od 650 do 1050 l. Statutární
město Chomutov kromě pořízení kompostérů
má zájem o rozšíření sítě na likvidaci textilního
odpadu. Předběžně jedná s firmou zabývající se
likvidací textilu, která potvrdila zájem o rozšíření počtu kontejnerů v určitých lokalitách města.
Svazek obcí připraví žádost o dotaci. V případě
úspěšné žádosti se jednotlivé obce budou podílet na předfinancování projektu podílem určeným v poměru podle předpokládané ceny požadovaných kompostérů a kontejnerů na textil.
Obce složí příslušný podíl na účet dobrovolného svazku obcí. Budou spolupracovat po celou
dobu udržitelnosti projektu.
Cílem projektu je především omezit vznik bioodpadu odváženého k likvidaci v rámci komunálního odpadu a tím ušetřit náklady obcí.
Ing. Lenka Kynčilová
manažerka svazku

Vrskmaň
Veřejná knihovna

V květnu jsem převzala knihovnu ve Vrskmani. Protože sem nikdo nechodil, rozhodla
jsem nejen děti přilákat nějakými akcemi.
Po dětském dnu jsme měli velmi úspěšný pirátský den. Nyní proběhlo Indiánské léto.....
to se uskutečnilo 25. 8. 2018. Bylo to pojato
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jako loučení s prázdninami, avšak vlivem zhoršeného počasí, to bylo spíše loučení s létem.

Tentokrát nám počasí nevyšlo a foukal studený vítr, který nám nedovolil průběh, jaký jsme
si naplánovali. Vítr nám znemožnil například
stavbu teepee, tak si děti alespoň vlastníma
rukama nazdobily plachty, které použijeme na
teepee příští rok. Vynechali jsme tak i plížení
a stopování v terénu. Naštěstí počasí neodradilo úplně všechny a tak se zúčastnilo 13 dětí
s několika dospělými. Pod pergolou si děti nazdobily již zmíněné plachty na teepee. Mohli
si s rodiči vyrobit indiánské čelenky, náramky
a náhrdelníky. Dále jsme si vyrobili indiánské hudební nástroje. Děti si zastřílely z praku
a luku na cíl, poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly
k nim správné obrázky zvířat, osahaly si i paroží
a lebky a tipovaly, jakým zvířatům patří. Měly
také za úkol najít a zneškodnit hady a myši ukrývající se v trávě. Poté jsme společně nazdobili
náš „totem“.
Na závěr jsme si s nástroji zatančili indiánský tanec kolem ohně a opekli si špekáčky. Děti měly
možnost nakrmit koně a svézt se na nich, za což
bych chtěla poděkovat paní Mirce Kuzdasové.
Věřím, že i přes nepřízeň počasí si to děti užily.
Foto: archiv knihovny
Lenka Blumová
Veřejná knihovna Vrskmaň; foto: archiv knihovny

tel. 724 960 964
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Perštejn
Vítání prvňáčků
Dne 3. 9. 2018 proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků na Základní škole v Perštejně. Prvňáčky i
s rodiči a prarodiči přivítal starosta obce Ing. Jiří
Rejmann spolu s novým panem ředitelem školy
Mgr. Josefem Patíkem. Tak přejeme úspěšných
10 měsíců školy.

pohádkový les
Dne 2. 9. 2018 se v Obci Perštejn konal tradiční POHÁDKOVÝ LES, který pořádalo sdružení
Baráčníci Perštejn. Tato akce každý rok uzavírá
letní prázdniny. V lese na děti čekaly pohádkové
postavy, různé úkoly a odměny, malování na obličej a na hradě jako odměna buřtík a limonáda
„Chalupnice“. I když počasí bylo zrovna ne moc
ideální spoustu dětí i s rodiči si cestu pohádkovým lesem nenechalo ujít.

Poděkování členům
Hnutí Brontosaurus
Dne 14. 8. 2018 nás navštívil táborový tým
Hnutí Brontosaurus a pomohl nám s úklidem
nepořádku kolem řeky. Tímto jim za návštěvu
a pomoc moc děkujeme.

Kateřina Krejčová Perštejn

www.maskaszk.cz
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Březno

jemných kmenů, je dílem vskutku monumentálním.
Sochaři usilovně pracovali celý týden a někteří
i v sobotu, kdy mělo být sympozium završeno
slavnostním předáním soch veřejnosti.
Vernisáž začala úderem desáté hodiny sobotní
a sešli se na ní lidé z blízkého okolí i místní, kteří
celý týden pozorovali práci sochařů. Umělcům
za krásné sochy, které budou umístěné podél
pohádkové Dračí cesty, poděkoval starosta obce
Zdeněk Valenta, potom si již vzali slovo samotní sochaři a veřejnosti představili svá umělecká
díla. Na závěr zahrála a zazpívala místní pěvecká
skupina Silentium 24.
Krásnou atmosféru sobotního dopoledne dotvořilo teplé slunečné počasí a vůně opracovaného dřeva. Nově vzniklá umělecká díla můžete
do konce prázdnin vidět v místním parku. Toužíte-li po neobvyklém zážitku, tak pod klenbou
mohutných stromů a ve společenství úžasných
soch je toto místo jako stvořené pro piknik.

Třetí sochařské sympozium
V Březně se od 9. do 14. července 2018 konal
třetí ročník sochařského sympozia. Zadání bylo
jasné! Z dubových kmenů vytvořit pohádkovou
postavu, která by potěšila oko návštěvníka bájné Dračí cesty!
Jedenáct sochařů dorazilo do místního parku již v ranních hodinách a celý den i dny
následující se Březnem ozývaly zvuky motorových pil. Postupně se z neforemných kusů
dřeva začaly rodit pohádkové postavičky
a návštěvníci, kteří se přišli podívat na práci umělců, poznávali Manku, Rumcajse, vílu
Amálku, Kulihráška s hrachovým luskem, hlavu
děda Vševěda, Karafiátova Broučka, Robodraka
a vodní vílu. Od tématu se odchýlil jen pan Jiří
Němec, ale dílo, které vzniklo ze dvou kusů ob-

Březenská pouť
Je krásnou tradicí, že se obec Březno každoročně
v polovině srpna stává domovem všech milovníků pouťového veselí. Tento rok pouť
odstartovala 17. 8. 2018 vystoupením místního pěveckého sboru Silentium 24 v kostele
sv. Petra a Pavla. Ten, kdo na toto vystoupení
zavítal, rozhodně nelitoval. Nejen, že se zchladil pod klenbou barokní stavby, ale vyslechl
i tóny linoucí se prostory kostela, a to je prostě
jedinečný zážitek! Páteční večer dále pokračoval programem v parku, kde všechny návštěvníky čekalo vystoupení Smokie revival Praha
a Abba world revival. Obě hudební skupiny návštěvníky nadchly.

V sobotu ráno se vydal na cestu obcí kostýmovaný průvod, kterého se mohl zúčastnit každý,
kdo měl zájem a kdo si předem vyzvedl historický oděv v budově místního infocentra. Bohatý
program poutě zahrnoval hudební doprovod
nejrůznějších žánrů včetně bubenické show,
šermířských dovedností, ukázku sokolnické činnosti, fakírské umění a k pobavení širokého publika sršel svými vtipy oblíbený herec Jaroslav
Sypal. Fungovala i kyvadlová doprava z Března
tel. 724 960 964
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do Poláků a zpět. Za přehradu se tedy mohl vydat ten, kdo se chtěl zúčastnit srazu motorkářů
a oslovil ho tamní kulturní program. Na rodiny
s dětmi myslely Severočeské doly a připravily
pro ně Super Den plný soutěží, her a také dárků. Návštěvníky přivážel do areálu SD, přímo od
houpaček a kolotočů, pohádkový vláček. Sobotní večer završila ohnivá show, která vypálila zlatou tečku za již tak úspěšným dnem.
Neděle navázala na sobotní veselí. To bylo zpes-

třeno vystoupením trojnásobného slavíka Dalibora Jandy, jeho dcery a hudebního doprovodu
skupiny Prototyp.
Návštěvníci měli také možnost vypravit se na
cestu do (pro veřejnost nedostupného) povrchového lomu. Všichni se skvěle bavili jak u draka, tak na pouti, neboť díky počtu a rozmanitosti stánků a atrakcí si každý přišel na své.
Linda Svobodová Infocentrum Březno
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Jirkov
Brontosaurus v MěÚSS
Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí, kterým není lhostejný svět, ve kterém
žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Proto nás velmi potěšila jejich nabídka
návštěvy našeho zařízení. Svou cestu na kolech
si naplánovali z Terezína k nám do Jirkova a od
nás dále do Perštejna. A protože Brontosauři
opravdu nevyjíždějí jen tak, domluvili jsme se
na pomoc s natíráním plotu, vždyť i ten je zelený, takže se k Brontosaurům hodí.

Partu mladých lidí jsme uvítali v sobotu večer
a ráno v neděli začala brigáda, po jejím skončení
už se konalo setkání s našimi klienty, kde se povídalo, zpívalo, opékaly buřty a vládla letní nálada. Klienti byli potěšeni návštěvou mladých,
akčních lidiček, kteří chtějí žít v hezkém nezničeném světě, a taky pro to něco dělají, což dnes
není úplnou samozřejmostí.

V pondělí ráno jsme se s celou partou rozloučili,
popřáli další úspěšnou cestu a domluvili jsme
se na další spolupráci k propojení mládí s našimi klienty. Ještě jednou jim touto cestou moc
děkujeme za pomoc při práci a příjemné chvíle.

Vystoupení skupiny
INNAMORATA
V měsíci srpnu jsme v MěÚSS Jirkov uvítali skupinu INNAMORATA, která se zaměřuje na osobitou interpretaci gotické a renesanční hudby
světské i církevní. K vystoupení používá repliky
dobových nástrojů zhotovených podle dochovaných artefaktů. Členové skupiny vesměs učitelé využili prázdniny k vystoupení na Císařském
dnu v Kadani a přijeli potěšit naše klienty, za což
jim moc děkujeme.

POSLÁNÍ PEČOVAT
Společnost Essity Czech Republic s.r.o. přední
výrobce a dodavatel pomůcek TENA vyhlásil
5. ročník projektu „Poslání pečovat“. Projekt si
klade za cíl ocenit náročnou práci pracovníků
v oblasti sociálních služeb, konkrétně v pobytových zařízeních.
Rozhodli jsme se letos přihlásit do obou vyhlášených soutěžních témat a přiblížit tak, různé
životní příběhy a zkušenosti našich zaměstnanců, kteří se o naše klienty starají a sami to třeba
nemají lehké.
První soutěžní téma: Nikdy by mě nenapadlo,
že v mé práci zažiji zázrak.
Motto: Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. (Menandros)
DANA

čerstvě rozvedená a doma mám 4 letého syna.
Dva měsíce hrůzy, že je to trvalý stav, pak přichází ten správný zázrak v podobě zázračného doktora, kterému můj stav není lhostejný a začínají
se dít věci. Bojuji s depresí, svým tělem, které
mě odmítá poslouchat a učím se chodit, mluvit a číst. Když mám pocit, že už více nezvládnu
slyším, jak můj malinký syn říká „nemám tu maminku, aby si se mnou hrála“, strašně brečím,
ale vím, že to teď prostě musím zvládnout!!!

Po roce
O rok později jsem přeřazená díky trvalým následkům do invalidního důchodu. Přemýšlím co
dál. „Ne nechci zůstat v bytě, nechci se stranit
ostatním, prostě musím něco dělat. Mám malé
dítě, maminku a brášku, jsou to oni, kdo mi
strašně pomohli, když mi bylo nejhůř. Jsou to
oni, kdo se mnou sdíleli všechny útrapy, které
mne potkaly, jsou to oni, kdo mne krůček po
krůčku stavěli zpět do života, zpět do běžných
denních povinností.
Přemýšlím o tom co dál, stále dokola, jak se
stalo, že jsem opět schopná se postarat sama
o sebe. Někdo mě umýval, krmil, přebaloval
a znovu učil chodit. Mám pocit, že bych to měla
vracet, jen ještě nevím jak a zda to vůbec zvládnu psychicky i fyzicky. Při přijímacích pohovorech mě nechtějí, jsem neperspektivní, jsem
postižená. Ale já musím něco dělat, prosím
„dejte mi šanci.“

Ráno
Šance
„Ráno před 22 lety – probouzím se nehybná,
nemluvící, odkázaná na pomoc ostatních, probuzená po dvoudenním kómatu, diagnóza laicky zní potrhaná céva v mozku, je mi 25 let jsem

Tak tu šanci jsem přece jen dostala, už jsem ani
nevěřila. Paní ředitelka v MěÚSS Jirkov mi ji dala
a tím i naději, že můj život zase bude mít smysl
www.maskaszk.cz
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a budu žít se svým synem, jako každá normální rodina. Nastupuji do přímé péče, nevím, co
mě čeká ani co to udělá s mými silami a tělem.
Starám se o své dědečky a babičky a vím jaké to
je, když je člověk odkázaný na pomoc druhých.
Snažím se, někdy to hodně bolí a mám pocit, že
to vzdám, ale nemůžu prostě nemůžu.

Zázrak
A najednou to, čemu říkám zázrak, jsem v tu
chvíli fyzicky unavená, přemýšlím, zda jsem
své možnosti přece jen nepřecenila, že tahle
náročná práce asi nebude pro mě – v tom přichází paní Františka – je jí skoro 90 let nedávno se k nám přestěhovala i se svými dvěma

postiženými syny o které se celý život stará.
Neměla to v životě vůbec jednoduché, osud
jí vůbec nešetřil, je to drobná žena, ze které vyzařuje respekt k životu, pokora k lidem
a ohromná síla, kterou může mít jen matka, která na sebe vzala povinnost zajistit svým dětem
život aspoň trošku podobný jejich vrstevníkům.

Tahle rodinka, která to neměla vůbec jednoduché je neustále veselá a rozdává energii přes
všechno co má za sebou. Neumím si představit
jinou takhle osudem zkoušenou matku, které
po banálním dětském onemocnění skončí oba
synové na invalidních vozících a ona je plná
optimizmu, má ještě sílu rozdávat radost a šířit
kolem sebe pohodu.
„Sestřičko tady u Vás je to skvělé, jste super
a vy jste pořád taková veselá a je vás všude
plno, jak to děláte při té práci??“
Panebože je to možné, že se najednou cítím
úplně nádherně!!! Já přece paní Františku obdivuji, obdivuji její sílu, její optimizmus, její neutuchající energii, ona je stále pozitivní, přesto
co ji v životě postihlo a ona se mně ptá, jak to
dělám, že jsem veselá????? No fakt mě všechno bolí o hodně míň.
Doma se pak zamyslím a zjišťuji, kolik takových

zázraků bylo, zjišťuji že skoro každý životní příběh mých klientů je takovým malým zázrakem.
Vybaví se mi spousta lidských osudů a znovu se
ujišťuji, že má práce má smysl a že i ty drobné
zázraky za to stojí.
Život
Prožívám dál své denodenní zázraky a také
smutek, to, když nás někdo opustí a odejde tam
„odkud není návratu“, ale život jde dál a mou
péči potřebují další. Přestože jsem si to nechtěla
dlouho připustit skončila jsem na dlouhodobé
pracovní neschopnosti. Moje tělo si opět vyžádalo klid. Co budu dělat! Vždyť já svou práci
nezvládnu, ale mám ji ráda!
Šance
Tak tu šanci jsem už podruhé od paní ředitelky
dostala, je „svatá“ pravda, že člověk má v životě šancí několik. Mám možnost přejít od přímé
péče mezi aktivizační pracovníky a tím pádem
se dále starat o své lidičky, tentokrát o jejich
volný čas, což pro mě znamená s menší fyzickou
zátěží.
Jsem zpátky, už druhým rokem se starám
o aktivity našich klientů, cvičíme paměť, ruce,
povídáme si, tancujeme, zpíváme a jsme rádi,
že se máme!!!
PS : Pěkná ženská, tak to přesně naše Dana je,
ale, a to velké ALE : je to hlavně nesmírně akční
životaschopná bojovnice. Co je na tom divného,
takových je ………..??
Blanka Koblicová
Městský ústav sociálních služeb

tel. 724 960 964

18

od našich sousedů

Podbořany
Chmelové hry

Ve středu 5. září se v Domově pro seniory Podbořany, p.o. konal již šestý ročník CHMELOVÝCH
HER. Her se zúčastnilo celkem sedm družstev,
z nichž tři družstva byla složena z domácích.
I letos na soutěžící čekalo strhávání štoku, česání chmele do věrtele na čas, zašívání žoku,
ochutnávka piv, skládačka, tvoření básně a test
znalostí o chmelu.

Celý den soutěžní družstva provázeli studenti GSOŠ Podbořany. Při pěkném počasí vládla
dobrá „soutěžní“ nálada. Ke svačině se podávala gulášová polévka v ešusech a točilo se žatecké pivo. Po dobře vykonané „práci“ se všichni
odebrali na oběd a netrpělivě vyčkávali, jak vše
dopadlo. Na třetím místě se umístilo soutěžní
družstvo Sociální služby Chomutov, stříbrnou
příčku obsadily Seniorky Vroutek a zlaté ocenění zůstalo doma. Zasloužilo se o něj družstvo
III. oddělení. Po předání cen vítězům a všem
zúčastněným začala taneční zábava, kterou byl
celý den ukončen.

Most
Pobočka střední školy
v sociálně
vyloučené lokalitě
Jediná pobočka střední školy v sociálně vyloučené lokalitě v ČR funguje již pátým rokem na
chanovském sídlišti v Mostě. Nyní zde partneři
Dům romské kultury o.p.s., Střední škola technická v Mostě, Základní škola Most, Zlatnická ul.
a Naděje - M, o.p.s. realizují projekt „Podpora
středoškolského vzdělávání chanovských žáků“
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/000
0222.

Od začátku září se zde učí dvě třídy učebního
oboru Zahradnické práce. Do 1. ročníku nastoupilo čtrnáct žáků a v 2. ročníku pokračuje jedenáct žáků.

Cílem tohoto projektu je podpořit žáky při studiu a eliminovat předčasné ukončení studia.
Pracovníci projektu budou žákům nápomocni při doučování, kariérovém poradenství ale
budou se pravidelně setkávat i s rodiči, aby je
motivovali a připravili na pomoc pro jejich děti.
Projekt se zaměřuje i na děti ze základní školy, kterým nabízí řemeslné ochutnávky nebo
exkurze na střední školy a do výrobních firem.
Na tyto akce mohou děti doprovázet i jejich
rodiče, aby se seznámili s prostředím, kam by
mohly jejich děti nastoupit.

Dobětice

Dobětické halali 2018
Ve středu 5. 9. 2018 proběhl v Domově PRO
SENIORY Dobětice, p.o. 11. ročník mezigeneračních her Dobětické Halali. Tohoto sportovního
klání se zúčastnili klienti ze všech domovů pro
seniory z Ústí nad Labem, klienti Domova důchodců v Dubí a v Bystřanech.

Senioři soutěžili ve smíšených týmech společně s dětmi z MŠ v Doběticích (třída Rybiček).
Všech 10 disciplín se neslo v duchu myslivosti
jako např. vědomostní kvíz Moudrá sova, trefa do liščí nory, nebo sbírání broků. Vzájemné
propojení radosti ze života, energie, moudrosti
a zkušeností vytvořilo příjemnou náladu, kdy si
všichni zúčastnění soutěžní dopoledne užili. Po
slavnostním vyhlášení vítězů a obědě následovala taneční zábava, kde zahrála kapela O.L.I..
Sportovní klání proběhlo pod záštitou starostky
městského obvodu Severní Terasa paní Renaty
Zrníkové, která přišla soutěžící pozdravit.

Děkujeme všem soutěžícím, že dorazili na soutěžní klání a těšíme se na další ročník a HALALI.

Martin Nebesař ředitel
Z. Příhodová DiS Domov pro seniory p.o.

Mgr. Gabriela Stanková

www.maskaszk.cz
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Litvínov

Kam na výlet po okolí?
Zámek Jezeří
patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se
můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela
odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou
minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění.
V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé
prezentace – prezentace neopravené památky,
kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny.

Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel
ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto
barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro
které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších
reprezentativních sídel.

Flájích stál dřevěný roubený kostel na kamenné
podezdívce. Obec Fláje zanikla v letech 1958 1960 v souvislosti s výstavbou stejnojmenné
vodní nádrže. Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele,
jako významná památka lidové architektury byl
při likvidaci obce přemístěn do Českého Jiřetína.
Pod přehradou se nachází tzv. Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který je asi
5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem. Přibližně 4,5 km jihozápadně
od vodní nádrže Fláje se nachází rašeliniště.
Místo je oblíbeným výletním cílem cyklistů. Vyhledávané jsou sjezdy přes Klíny, Dlouhou Louku nebo Mikulov. Přilehlá obora není veřejnosti
přístupná.
Mikulášská štola
Již v dávném středověku ukrývaly Krušné hory
bohatství v podobě stříbra a mědi. Lidé v touze po bohatství skály dobývali a zanechali po
sobě důlní díla, která i v dnešní době berou
dech. Jedním z nich je Mikulášská štola na Hoře
Svaté Kateřiny. Největší a nejznámější štola
v Krušných horách je stále obestřena tajemstvím, které dosud nebylo objeveno.
Jantarovou komnatu a poklady ukryté Německými vojsky za 2. světové války doposud nikdo

Vodní nádrž Fláje
je jedinou pilířovou přehradní nádrží v České
republice. Byla vybudována na Flájském potoce
v roce 1963. V dnešní době slouží jako zásobárna pitné vody pro severočeské hnědouhelné
oblasti a k hydroenergetickým účelům. Její hráz
je vysoká 56 m a dlouhá 416 m. Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR.

V místě vodního díla byla kdysi ves, pojmenována asi podle potoka Fleyh (německy dnes
Flöha), nad jehož horním tokem ležela. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1346. Ve
tel. 724 960 964

nenašel. Nyní je štola od 23. 6. 2018 otevřena
veřejnosti, těšit se můžete na 420 m dlouhé
chodby, nasvícené části nejzajímavějších míst
a pana J. Sochora - průvodce, který vás seznámí
s labyrintem chodeb a zavede vás k 32m hluboké tůni. Právě zde se setkávaly všechny chodby.
Ne nadarmo starousedlíci tvrdí, že je jejich hora
provrtaná, jako Ementál.
Zavítat můžete v sobotu a neděli od
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00, nebo po domluvě
na tel: 728 633 530
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Prohlídky jsou po skupinkách 6 – 10 lidí, a to
z důvodu bezpečnosti. Doporučujeme pevnou
obuv a teplejší oblečení, sluníčko vás v podzemí
nemůže zahřát a skály jsou krásný, ale studený.
Vstupné: Dospělí 50,- Kč / Děti 6 – 18 let 20,- Kč
Hornická stezka Krušných hor
Už v letošním roce mohou být Krušné hory zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zápis může znamenat i nebývalý rozvoj cestovního ruchu. Stopy hornictví v Krušných horách
od 12. století po současnost jsou jedinečné. Inspirují také projekt Destinační agentury Krušné
hory – Hornická stezka Krušných hor. Turistům
nabízí netradiční prožití Krušných hor všude
tam, kde historie hornictví ovlivnila a spoluvytvářela zdejší krajinu.
Domácí i návštěvníky z jiných regionů přitahuje
krása místní přírody, která si už dávno nezaslouží punc průmyslem dotčeného regionu. Krušné
hory mohou směle konkurovat ostatním pohořím v České republice a v mnohém překvapí.
Mimořádné jsou právě hornickou minulostí,
prolínající se až do současnosti. Narazíte zde
na stará důlní díla, hornická muzea, zážitky spojené s hornictvím či na mimořádně zvládnuté
rekultivace, které slouží k oddechu a rekreaci,
aniž by je někdo s hornictvím spojoval. Všechna
tato místa mapuje nový projekt Hornická stezka
Krušných hor, který realizuje Destinační agentura Krušné hory.

V současné době vzniká turistická brožura, ve
které najdete informace o lokalitách spojených
s hornictvím. „Bude to takový podrobný návod
pro turisty, kteří chtějí objevovat Krušné hory
z pohledu hornické minulosti i současnosti. Zavedeme je do starých šachet, do historických
hornických domů, představíme jim rekultivace, jako je například mostecký Hipodrom nebo
chomutovské Kamencové jezero. Součástí materiálu bude také trhací mapa s vyznačenými
body hornické stezky a cyklotrasy, které turisty
provedou po některých hornických zajímavostech.
Celý projekt odstartoval v Podkrušnohorském
technickém muzeu dne 26. května 2018 akcí
Zahájení turistické sezony a oslavou Mezinárodního dne dětí.
Michaela Peřinová Informační centrum Litvínov
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