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Vážení partneři a příznivci MAS Krušné hory,

Další rok je téměř za námi a většina z nás hodnotí, co se v něm 
odehrálo a v myšlenkách se ubírá do dalšího nastávajícího roku.
Mnoho z nás vnímá, že každý další rok je náročnější, nabitější, 
dravější a leckdy únavnější než ten předchozí.
Vaše partnerství a podporu regionu vnímám jako velmi důležitou 
a oceňuji co pro náš region vykonáváte a přinášíte. 
Bez vás by naše MAS nemohla existovat.
Proto mi, prosím, dovolte, abych vám touto cestou jménem všech 
pracovníků MAS Krušné hory poděkovala za vaši přízeň a  ochotu 
podílet se s námi na rozvoji naše regionu – Krušných hor.

Ing. Jana Urbánková
 ředitelka MAS

Poděkování partnerům 
za práci v roce 2019

1. Posílení kapacit CLLD pro MAS 
Krušné hory na období 2019 – 2023

2. Úspěšně projekty v území MAS

3. Pokračuje podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování 
– Šablony II

4. MAS Krušné hory připravuje 
dotační výzvy

5. Připravujeme Čištění řeky Ohře 2020

6. Okénko partnera MAS

7. Projekt na podporu vzdělávání 
v Ostrově pokračuje

8. Světové dědictví UNESCO vyhlášeno 
v území MAS Krušné hory

9. Propagace regionu pokračuje

10. Zakladatel MAS spolupracuje na 
rozvoji regionu

V tomto čísle 
zpravodaje se 

dočtete:

uzivatel
Lístek s poznámkou
ě změní na é prosím :-)



MAS Krušné hory, o.p.s. obdržela právní akt o poskytnutí dotace na projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/000
09322 s názvem „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023“. Projekt je tedy 
od  roku 2019 až do roku 2023 spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Projekt s názvem Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na Náměstí Republiky, 
reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833, byl v nedávné době dokončen. V rámci projektu byla provedena 
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnice I. třídy č. 25, která Jáchymovem prochází. Jelikož 
se jedná o jeden z hlavních dopravních tahů do horských středisek Boží Dar a Klínovec a na hraniční přechod 
s Německem, je tato silnice značně dopravně vytížená. 

Základní škola v Perninku zmodernizovala počítačové učebny, jazykové učebny a učebny pro přírodopis včetně 
vybavení díky získané finanční dotace prostřednictvím MAS Krušné hory z programu IROP.

Síť cyklostezek v území MAS rozšíří nová cyklostezka 
Vysoká – Lesov – Sadov

Na zrekonstruované a bezpečnější chodníky v Jáchymově 
přispěla Evropská unie

Základní škola v Perninku byla zmodernizována 
za finančního přispění EU

Obec Sadov v současné době buduje novou cyklostezku Vysoká – Lesov – Sadov, která by měla pomoci cyklistům 
a pěším vyhnout se dopravně velmi zatíženým silnicím. Chodci a cyklisté nyní využívají krajské silnice III/22129 
a III/22220, aby se přemísťovali mezi jednotlivými částmi obce.  

O jaký projekt se konkrétně jedná?  Jedná se o projekt na provoz kanceláře 
MAS, na zajištění financí na realizaci výzev MAS vyhlašovaných v rámci 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory (SCLLD). 
Účelem projektu je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS v období 
let 2019-2023 tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací na území MAS. 
Je to prozatím nejdelší projekt, který od počátku fungování MAS bude 
realizován. Díky projektu tak budeme mít podpořenu část výdajů spojenou 
např. s vedením kanceláře MAS, poskytováním školení pro žadatele 
a  příjemce, mzdami části pracovníků MAS podílejících se na výzvách MAS 
Krušné hory. 
SCLLD MAS Krušné hory na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi 
širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel 
regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, 
technického atd.). SCLLD si klade za cíl co nejvíce plnit své priority

Záměrem projektu Vybudování cyklostezky - Vysoká - Lesov - Sadov, 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007835 je tak vznik páteřní 
cyklostezky, která propojí osídlené oblasti a bude sloužit i k bezpečné 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami.  Část nové cyklostezky 
obnovuje původní cestu mezi Lesovem a Dalovicemi. Cyklostezka bude 
začínat na parkovišti u fotbalového hřiště, vede úvozem jižním směrem 
a dále pokračuje mezi zemědělskými pozemky. Končí napojením na 
silnici v ulici Borská v Dalovicích. Pokud se cyklista vydá tímto směrem, 
tak se přes Dalovice dostane do Karlových Varů, kde je možné dále 
pokračovat např. po cyklotrase podél Ohře. Další část nové cyklostezky 
začíná na konci stávající zástavby v jihovýchodní části obce Lesov a končí 
u stávajícího fotbalového hřiště. Na této trase je navržena lávka přes 
Borský potok. Na polní křižovatce bude možné odbočit do dolního Lesova, 
kde v budoucnu bude vyznačena cyklotrasa na Velký Rybník. Cyklostezka 
propojí dolní Lesov s cyklotrasou č. 6 Euregio Egrensis. Zde bude možné 

Bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, zejména pak pro 
pěší, byla v řešeném úseku náměstí Republiky před realizací projektu 
nevyhovující. Chodník nebyl řešen bezbariérově, neobsahoval vhodné 
prvky pro nevidomé, a dokonce byl místy úzký tak, že neumožňoval 
bezpečný pohyb chodců. Neustále narůstající intenzita dopravy 
donutila město Jáchymov řešit fyzické oddělení pěší a motorové 
dopravy modernizací a výstavbou bezpečných chodníků tak, aby plnily 
svojí ochrannou funkci a současně aby bylo umožněno bezpečné 
přecházení chodců po celé projektované trase. Nyní je chodník řešen 
jako bezbariérový, s bezpečnostními prvky pro nevidomé v podobě 
instalace pásů z reliéfní dlažby a umožňuje tak bezproblémový přístup 
k zastávkám veřejné hromadné dopravy, k přechodům pro chodce 
a  bezpečný přesun obyvatel a návštěvníků města do dalších přilehlých 
částí Jáchymova. 
Podpořený projekt je součástí komplexní revitalizace historického 
jádra města, která je realizována v postupných etapách a na sebe 
navazujících projektech. Projekt přispívá k naplňování Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory 2014 – 
2020. Celkové výdaje města Jáchymov na projekt byly cca 9,66 mil. 
Kč, způsobilé výdaje pak necelých 6 mil. Kč. Podíl EU na financování 
projektu činil 95 %, tedy necelých 5,7 mil. Kč.

Základní škola v Perninku se dlouhodobě potýkala s nedostatkem 
finančních prostředků na modernizaci svého vybavení a s nemožností 
realizovat výuku nejnovějšími výukovými trendy. Některé učebny vyžadovaly 
stavební úpravy za účelem zvýšení jejich funkčnosti. Základní škola 
a mateřská škola Pernink, p. o. byla úspěšná se svojí žádostí o finanční 
podporu z EU na realizaci projektu Celková modernizace učeben ZŠ 
Pernink, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831. Díky této 
dotaci mohla zmodernizovat počítačovou učebnu, vybudovat zcela novou 
jazykovou učebnu pro 1. stupeň a upravit učebnu pro přírodopis včetně 
nového nábytku. Projekt je tak zaměřen na rozvoj a zvýšení kvality výuky v 
klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 
technologiemi a přírodní vědy a technické obory. Aby výstupy projektu byly 
v době jeho udržitelnosti efektivně využívány, uzavřela ZŠ Pernink Dohody 
o využití modernizovaných učeben se ZŠ a MŠ Abertamy, se ZŠ Marie Curie 
– Sklodowské a MŠ Jáchymov a se ZŠ Merklín.  
Celkové náklady projektu byly 2,57 mil. Kč, způsobilé výdaje necelých 
2,5 mil. Kč. Finanční příspěvek EU ve výši 95 % činil 2,36 mil. Kč.  Škola 

Tyto priority se snažíme podpořit realizací výzev ze 3 programů, a to 
OP Zaměstnanost, IROP, Programu rozvoje venkova. Dále tyto priority 
naplňujeme aktivitami na podporu čerpání dotací školami a školskými 
zařízeními ze Šablon z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. 
Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že se projekt podaří dotáhnout do 
zdárného konce. 

Ing. Jana Urbánková
Vedoucí manažer CLLD

• Zabránění odlivu obyvatelstva z regionu a vytvořit pevné vazby k regionu
• Zajistit koordinovaný rozvoj regionu při vyvážené ekonomické, ekologické 

POSÍLENÍ KAPACIT CLLD PRO MAS 
KRUŠNÉ HORY NA OBDOBÍ 2019-2023

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ MAS

pokračovat směrem na Bor, Stráň, Radošov a dále do různých směrů. Část 
cyklostezky od parkoviště směrem k Borskému potoku bude mít asfaltový 
povrch. Podél plánované cyklotrasy bude osazeno veřejné osvětlení 
z důvodu zajištění větší přehlednosti a bezpečnosti pohybu chodců 
a cyklistů. Dále bude provedeno dopravní značení a náhradní výsadba. 
Tam, kde cyklostezka prochází přes pole, bude vysazená alej ovocných 
stromů, která je typickým prvkem české krajiny. Objeví se zde různé staré 
odrůdy jabloní, hrušní i slivoní. 
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 11,4 mil. Kč, způsobilé 
výdaje 6 mil. Kč a finanční příspěvek EU 5,7 mil. Kč. Délka nově 
vybudovaných cyklostezek a cyklotras by měla být   1,243 km. Největším 
přínosem projektu bude zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a propojení 
osídlených oblasti této části MAS pro cyklodopravu. Projekt přispívá 
k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné 
hory 2014 – 2020.

z poskytnuté dotace také pořídila elektrický vozík „schodolez“, aby 
osoby s omezenou možností pohybu mohly překonávat schodiště mezi 
jednotlivými učebnami a zrealizovala úpravy zeleně v okolí školy. Realizace 
projektu probíhala v dubnu až červenci letošního roku a podílely se na ní 
převážně firmy z našeho regionu. Projekt přispívá k naplňování Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory 2014 – 2020.
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    a sociální oblasti
• Zajistit udržované a provozované památky, krajinu, obnovené tradice 
• Zlepšit hospodářskou soběstačnost regionu za využití místního potenciálu 
     a respektování hodnot území
• Zajistit spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráci. 



Město Ostrov v září letošního roku dokončilo vybudování nové laboratoře a posluchárny přírodních věd. Učebny vznikly 
rekonstrukcí a přestavbou původní třídy a kabinetů. Město tuto přestavbu realizovalo v rámci projektu „Rekonstrukce 
a  vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010 964, 
na který podalo žádost o dotaci do 13. výzvy MAS Krušné hory z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Společnost bfz realizuje již druhý projekt, na který obdržela přes výzvu MAS Krušné hory dotaci z fondů EU. 

Léto je za námi a my se ohlížíme za realizací příměstských táborů Hroznětín – Merklín, jejichž činnost je 
spolufinancována z evropských dotací přes MAS Krušné hory.  Město Hroznětín získalo právě potřebné finanční 
prostředky a společně s partnerem projektu příměstské tábory pořádá.

ZŠ Masarykova v Ostrově má nové učebny pro výuku 
přírodních věd

Probíhá projekt pro uchazeče o zaměstnání 
„Čas na změnu s podporou koučinku“

Proběhl další ročník Příměstských táborů v Hroznětíně 
a Merklíně

Nová laboratoř přírodních věd má kapacitu 16 žáků a posluchárna 30 žáků. 
Při realizaci projektu vznikly i kabinet na pomůcky pro odborné předměty 
a kabinet jako zázemí pro pedagogy. Rekonstruované učebny jsou vybaveny 
novým nábytkem a dalším moderním vybavením, aby výuka předmětů Fyzika, 
Chemie a Přírodopis mohla probíhat dle současných trendů. Nové prostory 
také umožňují intenzivnější využívání digitálních technologií ve výuce. 
Celkové náklady projektu byly 3,8 mil. Kč, způsobilé výdaje pak 3,5 mil. 
Kč. Finanční příspěvek EU může činit až 95% způsobilých výdajů, tedy cca 
3,3 mil. Kč. Realizace projektu probíhala o letních prázdninách tak, aby 
nebyla narušována výuka žáků. Nové učebny mohou být využívány i dalšími 
školami, se ZŠ Májová a ZŠ a MŠ Myslbekova uzavřela ZŠ Masarykova 
partnerskou smlouvu.
Základní školu Masarykova navštěvují žáci převážně z Ostrova, je však také 
navštěvována žáky z nedalekých obcí, které spadají do území MAS Krušné 

Stejně jako rychle utekly letní prázdninové měsíce, tak rychle utekl i pátý 
ročník letních příměstských táborů pořádaných městem Hroznětín, kterého 
se zúčastnilo více jak 100 dětí (pozn. v rámci projektu se od roku 2018 
táborů zúčastnilo cca 396 dětí!).
O tábory je velký zájem. Město Hroznětín se spolu s partnerem obcí Merklín 
snaží dětem přinést co nejzajímavější program v době letních prázdnin.  
Přestože se tábora účastní děti už od 5 let, zvládají všichni připravené aktivity.
„Náplní táborů byl např. animační kulturně zábavný den s Pouličním 
divadlem Viktora Braunreitera, zdolání vrcholu kopce Rozhled s altánkem 
Gloriett, prohlídka výrobních provozů a muzea Mattoni, výšlap na rozhlednu 
na vrcholu Bučina nad Kyselkou, večerní promítání filmu, sjezd řeky Ohře na 
raftech, zdolání naučné stezky v okolí Karlových Varů, animační sportovně 
zábavný den s Tomášem Vavřinou na Velkém Rybníku, prohlídka dolu 
Jeroným a kamenné rozhledny v Krásně , výlet do ZOO v Chomutově, řádění 
v aquaparku v Klášterci nebo v herně Hafík. Aktivity byly občas náročné, 
ale všechny děti je zvládly, byly hodné a všichni jsme si to společně užili...“ 
říká Zdeněk Janský, který zastupuje pořadatele tábora.
Nezahálel ani partner projektu, obec Merklín. Ten pro děti připravil trénink 
požárních útoků, práci s hasičským vybavením, návštěvu HZS v Karlových 
Varech, v rámci posílení fyzické zdatnosti se děti učily zdolávat výšky, sjížděly 
zip line, vyzkoušely si zorbing nebo poslední dobou stále více oblíbenější 
padlboard. Na dalším merklínském turnuse se děti naučily pracovat 
s buzolou a správně určit azimut, užívaly si přírody návštěvou Červené jámy, 
fyzičku posílily v lanovém centru na Plešivci, pocítili adrenalin na horských 

Společnost bfz na českém vzdělávacím trhu působí úspěšně od 
roku 1994. Zaměřuje se především na poskytování široké nabídky 
rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání. Své aktivity zacílila 
i na tuto cílovou skupinu na území MAS Krušné hory. Díky úspěšně 
podané žádosti v rámci výzvy na Podporu zaměstnanosti II, kterou MAS 
Krušné hory vyhlásila koncem roku 2017, může společnost již druhým 
rokem realizovat projekt Čas na změnu s podporou koučinku. 
„Naše cílová skupina, tedy uchazeči o zaměstnání v území MAS Krušné 
hory, se potýká s celou řadou problémů, které můžeme rozdělit na 
2 oblasti, a to problémy finanční a problémy s pracovním uplatněním. 
Řešením problémů může být účast v tomto projektu, neboť projekt 
je komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově 
pracovních návyků a také k celkové ekonomické “reintegraci”. Aktivity 
projektu jsou navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny. 
Cílem projektu je získání celkem 30 ti účastníků projektu, kteří jsou 
oslovováni na úřadu práce a pomocí informační kampaně. Pod vedením 
lektorů, osobních poradců a koučů se každý účastník projektu 

hory (např. Jáchymov, Hroznětín, Kyselka, Hájek). Projekt tak přispívá 
k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné 
hory 2014 – 2020.

kárách na Božím Daru, vyřádili se v zábavném parku Plohn v sousedním 
Německu, zklidnili se v Ostrově v kině a nakonec si našli svůj poklad :-) 
„Velice děkuji všem, kteří nám s realizací táborů pomáhají, ať to jsou sponzoři, 
vedoucí, praktikanti, rodičům za vstřícnost a spolupráci, a především vedení 
města Hroznětín a partnerovi projektu obci Merklín za přízeň a finanční 
příspěvek na programy táborů“.
Musím říct, že mne velmi těší, jaký je o příměšťáky stále velký zájem, a že 
jejich konání nejenom zabaví děti v době prázdnin, ale hlavně pomůže 
zaměstnaným rodičům. A to je také smyslem dotace z EU z Operačního 
programu Zaměstnanost, kterou se nám podařilo získat. No a až budete tyto 
řádky číst, tak budeme již plánovat program zimně jarního tábora, který se 
bude konat v týdnu od 24.února do 1.března 2020“ uzavírá Zdeněk Janský.

                                                                                       Lenka Vaňková, 
MAS Krušné hory

zúčastní několika workshopů, které jsou zaměřeny na zvýšení osobní 
motivace, finanční gramotnost, právní gramotnost, duševní hygienu, 
koučink, počítačová gramotnost, individuální poradenství a setkání se 
zaměstnavateli. Poradenská a výuková místa jsou v Karlových Varech 
a v Ostrově. 
Projekt poskytuje možnost dotovaných pracovních míst pro 
zaměstnavatele s mzdovým příspěvkem pro 2 osoby na 0,5 úvazku po 
dobu 5ti měsíců.
Ke dni 16.09.2019 vstoupilo do projektu celkem 17 osob z nichž 10 
prošlo rekvalifikačním kurzem, 1 účastník projektu získal dotované 
pracovní místo, 2 účastníci byli zaměstnáni a ostatní si aktivně hledají 
zaměstnání“ říká Bc. Kateřina Lačíková, osobní poradce projektu.
Projekt končí v srpnu 2020 a my přejeme společnosti bfz úspěšnou 
realizaci a všem účastníkům chuť využít získané znalosti a dovednosti 
nejen ve svém osobní životě, ale také v tom pracovním. 

         Lenka Vaňková, 
MAS Krušné hory

Školy a školská zařízení v území MAS Krušné hory úspěšně čerpají dotace. O dotace z takzvaných  Šablon II je veliký 
zájem. Bylo podáno 49 žádostí o celkovém finančním objemu 41,5 mil. Kč.
Projekty mohou být realizovány do 31. 8. 2021.

Cílem projektů je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy 
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní 
družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Cílem je podpora zavádění nových výukových metod, propojení teoretické 
výuky s praxí, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, 
spolupráce škol s rodiči a veřejností, kariérové poradenství žáků 
a personální posílení o školní asistenty, speciální pedagogy a školní 
psychology.  
Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II byl zejména v nově zařazených 
šablonách, rozšíření počtu oprávněných žadatelů, snížení minimální 

POKRAČUJE PODPORA ŠKOL FORMOU 
PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II  

výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč, navýšení částek pro 
výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ. 
Celkem bylo školskými subjekty na území MAS Krušné hory, o.p.s. podáno 
49 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu 41,5 mil. Kč. Projekty 
bude možné realizovat do 31. 8. 2021.
MAS Krušné hory, o.p.s. dále nabízí v souvislosti s šablonami tzv. animaci 
= konzultační činnost při realizaci projektu, metodickou pomoc ZŠ a MŠ 
při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do 
monitorovacího systému, metodickou pomoc s vypořádáním připomínek 
ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu.
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V programovém rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) vyhlásila MAS dne 24. 9. 2019 další kolo výzev 
k  předkládání žádostí o dotace. Jedná se již o 4. kolo, ve kterém může být rozděleno až 7 mil Kč.

V programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou vyhlášeny tyto výzvy:

MAS plánuje z programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV) vyhlásit výzvu po schválení změny SCLLD  
koncem roku 2019. Předpokládáme, že předkládání žádostí o dotaci potrvá do února 2020. 

Vyhlášeny byly tyto výzvy:
Prorodinná opatření IV, ve kterých lze žádat např. na oblíbené příměstské 
tábory, dětské skupiny, zařízení péče o děti.

Podpora zaměstnanosti IV je zacílena na přípravu osob z cílových skupin 
ke vstupu či návrat na trh práce, na zvyšování zaměstnanosti a podporu 
udržitelnosti cílové skupiny na trhu práce.

Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center IV - výzvu 
můžeme v podstatě rozdělit na „Podporu sociálního začleňování osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 
poskytování vybraných sociálních služeb“ a na „Podporu komunitní sociální 
práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo 
prevence sociálního vyloučení“

Příjem výzev byl ukončen 31. 10. 2019.

MAS KRUŠNÉ HORY PŘIPRAVUJE 
DOTAČNÍ VÝZVY

PŘIPRAVUJEME ČIŠTĚNÍ 
ŘEKY OHŘE 2020

Výzvy IROP Aktivita Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy

Plánovaná podpora pro 
výzvu *)

Výše dotace % Max výše CZV projektu

Udržitelná doprava Bezpečnost dopravy, 
cyklodoprava

2. pol. 2019 24 mil. Kč
(zbytek alokace)

95% 6 mil. Kč CZV

Vzdělávání
Infrastruktura 

pro předškolní,
 základní, zájmové 
a nef. vzdělávání

2. pol. 2019 5 mil. Kč 
(zbytek alokace)

95% 3,5 mil. Kč

Sociální infrastruktura
Deinstitucionalizace, 

rozvoj soc. služeb, 
rozvoj komunitních center, 

sociální bydlení

r. 2020 1 mil. Kč
(zbytek alokace)

95% 1 mil. Kč

Sociální podnikání Rozvoj soc. podniků r. 2021 0,425 mil. Kč
(zbytek alokace)

95% 0,425 mil. Kč

Fiche Aktivita Podpora k přerozdělení Výše podpory % Min CZV
MAX CZV projektu

Max CZV mohou být změnou 
SCLLD omezeny 

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy

F2 Investice do zemědělských 
podniků

4 000 000 Kč 50-60%

50 000 Kč

5 000 000 Kč

12/2019

F3 Produkty na trh 1 000 000 Kč 35-45% 2 222 222 Kč

F6 Nezemědělské činnosti 4 077 600 Kč 25-45% 5 000 000 Kč

F9
Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských 
oblastech 
a) Veřejná prostranství 
     v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková   
   zařízení včetně knihoven
g) Stezky
h) Muzea a expozice 
    pro obce 12 053 960

12 053 960 Kč 80 % 5 000 000 Kč

Údaje v tabulce jsou plánované hodnoty závislé na provedení Změny SCLLD a na jejím schválení řídícím orgánem,  Pozn.) změna SCLLD probíhá

Tradiční akci Čištění řeky Ohře 2020 pořádáme 4. 4. 2020.
Akce se koná v rámci celorepublikové iniciativy – Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Akci v roce 2019 finančně a materiálně podpořili

OKÉNKO PARTNERA

Láska je 50% úspěchu
Vždy, když jsem projížděla obcí Stráž nad Ohří, vnímala jsem ji jako malou 
obec s velmi hustou dopravou, absencí chodníků, a tedy jako nebezpečné 
místo pro život. Dnes toto místo vnímám trochu jinak. Od té doby, co MAS 
získala nového partnera, jsem na něj dokonce i tak trochu hrdá.
Tím partnerem je Dostihové centrum Osvinov, ve kterém je zaměstnaná 
celá rodina.  Chová a trénuje koně. A to ne ledajaké. Na chvíli jsme se 
sešli a povídali si s lidmi, kteří svoji práci milují. Milují ji tak, že např. 
za posledních 10 let byli na dovolené všehovšudy dva týdny… manželé 
Baštovi.

Jaké koně tady chováte a kolik jich máte?
Chováme anglické plnokrevníky a v současné době jich je cca 40. Počet 
se mění. Nejsou to totiž jen naše vlastní koně, ale i cizích majitelů, kteří je 
k  nám dali do tréninku a majitelé mohou koně různě prodávat, nakupovat, 
takže počty u nás ustájených koní se mění v čase. V našich stájích 
naleznete hlavně koně, kteří jsou připravováni na dostihy. Máme zde také 
chovné klisny i koně „důchodce“. Jsou to koně, kteří z nějakého důvodu 

doběhali (stáří, poranění) a my nemáme to srdce se jich zbavit. A tak nám 
spásají výběh, produkují hnůj, nebo jsou „učitely“ pro začínající jezdce.

Koně cizích majitelů? 
Ano, majitel si koupí koně, u nás ho ustájí a naším úkolem je poskytnout 
kompletní servis co se týče přípravy koně na závody. Když si někdo koupí 
dostihového koně, tak základem jeho fungování jsou dostihy. Koupí koně 
se stanete majitelem, zaregistrujete sebe i koně, zaregistrujete stáj, 
ve které probíhá trénink, kůň běhá pak pod vaším jménem, ve vašich 
barvách. Přípravu koně však musí zajistit odborník. Dostihoví koně jsou 
vnímáni jako vrcholoví sportovci a potřebují péči na nejvyšší úrovni. A tak 
majitelé nakoupí koně a pak vybírají pro ně tu nejvhodnější stáj.

Podle čeho se rozhodnou, jaké stáji svěří svého koně? A co tedy musí 
stáj pro svého svěřence zajistit?
Majitel se rozhoduje především podle kvality výcviku a úspěšností koní 
v jednotlivých dostizích. My musíme zajistit komplexní péči – trénink, 
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veterinární péči, přihlášky na závody, převoz na závody, zajištění žokeje 
a především dostatek lásky a trpělivosti.

Zde v centru trénuje koně především paní Baštová. Dočetla jsem se, 
že jste na 2. místě v republice co se procentuální úspěšnosti týče.
 Jak se to tak stane, že jste tak úspěšná?
(je nejlepší – napovídá manžel☺) – člověk se snaží dělat vše proto, 
aby věci fungovaly co nejlépe. Výsledky jsou však ovlivněny mnoha faktory. 
Pracujeme se živými tvory a můžete je připravit na dostih nejlépe jak jen 
můžete, posadíte na něj nejlepšího překážkového jezdce, vyberete vhodný 
dostih a stačí chyba při startu, chyba jiného koně, prostě cokoli a my 
jsme nakonec rádi, že se náš kůň nezranil a je v pořádku. Abych mohla 
trénovat, musím mít potřebné vzdělání, znalosti, zkušenosti, samozřejmě 
je to mnoho hodin práce, práce, práce a také láska. Láska ke koním je 
50% úspěchu. Samozřejmě musíte mít vhodné podmínky pro trénink 
a kvalitní personál. A to my tady máme. Já se starám o trénink a vše kolem 
něj, manžel zajišťuje technické věci a všichni ti lidé kolem o blaho našich 
svěřenců.

Jaké jsou vaše nejvýznamnější úspěchy?
Tak např. 3.místo ve Velké Pardubické s koněm Chalcedonem, výhra 
v překážkovém dostihu v italském Meranu (p. Baštová byla první českou 
trenérkou s českým koněm, která tento dostih vyhrála), výhra v překážkovém 
dostihu v Německu Altes Badener Jagdrennen a další. 

Nabízí se otázka – účastníte se u nás asi nejznámějšího dostihu Velké 
Pardubické?
Každý kůň stejně jako každý vrcholový sportovec má svoji specializaci 
a v té musí „dozrát“. Máme u nás adepta na tento dostih, ale ještě se 
musí připravovat. Nicméně nejlepšího jezdce pro něj už máme zajištěného 
– v naší stáji pracuje žokej Jan Faltejsek, 5ti násobný vítěz Velké 
Pardubické☺ 

Co byste přáli svým koním?
Aby se jim nic nestalo a byli zdraví.
(jedním hlasem uzavírají manželé Baštovi náš rozhovor) a já moc děkuji za 
jejich čas a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

                                                                                                        Lenka Vaňková, 
MAS Krušné hory

Mezinárodní a čeští šachisté hráli o Pohár starosty 
obce Dalovice
V Dalovicích byl v květnu uspořádán první mezinárodní turnaj v šachu. Turnaj pořádal Šachový klub Karlovy Vary 
spolu s obcí Dalovice, na který byli pozváni šachoví mistři a hráči z několika zemí. Soupeřilo se o Pohár starosty 
obce Dalovice. Obec Dalovice poskytla své prostory pro pořádání akce a těší se na turnaje v dalších letech.   

Od pátku 26. 4. do středy 1. 5. 2019 se v Dalovicích, v příjemném prostředí 
nového společenského sálu obecního úřadu, odehrál mezinárodní šachový 
turnaj. Jeho pořadatelem byla obec Dalovice ve spolupráci s Šachovým 
klubem Karlovy Vary. 
Přívlastkem mezinárodní se turnaj může pyšnit díky tomu, že se ho zúčastnili 
hráči i hráčky nejen z České republiky, ale i z Finska, Francie, Holandska, 
Chorvatska,  Německa, Rumunska a Ukrajiny, celkem 61 hráčů a hráček.
Jedním ze zúčastněných hráčů byl mezinárodní mistr v šachu a čtyři mistři 
fide. Díky tomu i tuzemští hráči dostali příležitost změřit své síly a možnosti 
se silnými a atraktivními soupeři.
Zajímavá byla i věková skladba účastníků turnaje. Nejstaršímu účastníkovi 
bylo 75 let a nejmladšímu teprve 10 let. 
Z vítězství v osmikolovém turnaji se radoval nejvýše nasazený mezinárodní 
mistr Richard Biolek z Šachového klubu HM Ostrava, který pět partií vyhrál 
a třikrát remizoval. O půl bodu méně získala trojice hráčů Taron Shagbazyan 

z Ukrajiny, karlovarsko-jičínský Petr Šprener a Jiří Soukup z KŠ Tietz.
Nejúspěšnější hráči z Karlovarského kraje byli vyhlášeni přeborníky 
Karlovarského kraje pro rok 2019.
V rámci doprovodného programu se uskutečnil i turnaj pro neregistrované 
místní šachisty a malé děti.  Z dospělých zvítězil Tomáš Novák před Romanem 
Mendlem a Josefem Cikaníkem. Mezi dětmi zvítězil Jára Ugrenovich 
před Nikolkou Kůsovou a Janičkou Majstrovou. Z Dalovických dětí byl 
nejúspěšnější Kája Rohla.
Hráči byli překvapeni z příjemného a důstojného prostředí nejen 
společenského sálu, ale i celého objektu Obecního úřadu Dalovice, včetně 
přilehlého parku, a doufají, že se pořádání mezinárodního šachového turnaje 
v Dalovicích stane tradicí.

Josef Cikaník 
starosta obce Dalovice  

PROJEKT NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ 
DĚTÍ NA OSTROVSKU POKRAČUJE

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov má za sebou rozjezd a nastartování jeho aktivit. Projekt se 
zabývá mapováním stavu a potřeb ve vzdělávání a plánováním aktivit pro  jeho rozvoj. 

V článku se dočtete o hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který měl tu čest vstoupit mezi ostatní světově 
uznávané památky UNESCO. 

MAP II se věnuje především aktualizacím strategických dokumentů 
zpracovaných v rámci předcházejícího projektu MAP I a také vlastní práci na 
aktivitách pracovních skupin (PS pro financování, PS rovné příležitosti, PS 
čtenářská a PS matematická gramotnost), které mají různorodé obsazení 
z řad učitelů, ředitelů škol, zřizovatelů, rodičů, aby bylo dosaženo širšího 
rozhledu v celém ORP. Jejich úkolem je sestavit a aktualizovat Roční akční 
plán, který mapuje aktivity ve vzdělávání, jejich vývoj a jejich problémy. 
Na základě získaných poznatků jsou navrhována řešení a nové aktivity. 
Pracovní skupiny také připravují společná setkání a semináře pro své kolegy 
a veřejnost.

V rámci projektu se rozběhly aktivity, které mají na starosti školy zapojené do 
projektu. Pro činnost některých z nich byly zakoupeny fotoaparáty, notebooky 
a 3D tiskárny. V prvním pololetí tohoto roku byl založen nový žákovský 
parlament na ZŠ v Merklíně, probíhala školení pedagogů pro práci s 3D 
tiskárnou, byly vytipovány a postupně jsou mapovány zajímavé lokality očima 
žáků pro tvorbu turistického průvodce, učitelé MŠ mají možnost předávat 
si své zkušenosti s prací s dětmi, probíhá intenzivní příprava na zahájení 
nácviku uměleckých představení či besed s autory knih, pravidelně probíhají 
Kulaté stoly, které pořádá OSPOD při MěÚ Ostrov. Nově se rozjíždí aktivita 
na podporu čtenářské gramotnosti, spočívající v nákupu sad zajímavých 
knih pro žáky 1. stupně ZŠ. Metodu využití nakoupených knih u žáků prvního 
stupně prověří pedagogové  při výuce. Cílem je zpracovat  metodické listy 
a  doporučení pro práci s danou knihou ve výuce,  usnadnit práci pedagogům 
s přípravou podpory čtenářské gramotnosti ve výuce a přenos zkušeností 
s  touto formou práce mezi další pedagogy v území.  

Projekt MAP II č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114, je 
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Ministerstva 
školství, mládeže a Tělovýchovy. Je realizován od října 2018, do projektu je 
zapojeno 14 MŠ a ZŠ, jedna ZUŠ, Městská knihovna Ostrov a Orgán sociálně 
– právní ochrany dětí (OSPOD), samozřejmě je počítáno s účastí veřejnosti. 

V novém školním roce budeme v činnosti naplno pokračovat, rádi bychom 
uspořádali zajímavé vzdělávací setkání pro pedagogy a žáky, určitě se 
budeme nadále setkávat v rámci pracovních skupin a také se těšíme na další 
spolupráci se všemi školami a subjekty, se kterými se v projektu potkáváme 
a kterým tímto za dosavadní spolupráci děkujeme.
Více informací můžete získat na www.mas-krusnehory.cz

Simona Aiznerová manažer MAP II
Bc. Lenka Vaňková manažer IMAP

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO VYHLÁŠENO 
V ÚZEMÍ MAS KRUŠNÉ HORY

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl dne 6. července zapsán na 
Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom výbor pro světové 
dědictví UNESCO během 43.  zasedání v Baku. Zápisem tak vyvrcholilo 
dlouholeté společné úsilí mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko. Zapsaný hornický region se skládá celkem z 22 lokalit, ze kterých se 

5 nachází na území ČR. Jednou z významných českých lokalit je mimo jiné 
i národní kulturní památka České republiky – Rudá věž smrti ve Vykmanově 
u Ostrova, bývalá třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře 
Vykmanov II.
Vývoj Krušnohoří byl od 12. století rozhodujícím způsobem určován 

Nástěnka nově zřízeného žákovského parlamentu
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hornickou činností, která byla příčinou vzniku jedinečné kulturní krajiny 
na obou stranách česko-německé hranice. Krušnohorský hornický region 
je z celosvětového hlediska je významný jako technologické a vědecké 
centrum, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních 
oblastí po celém světě. Nešlo ale jenom o technické inovace, v Krušnohoří 
došlo například k výraznému pokroku báňské legislativy, školství 
a dokonce měnových systémů. Mezi celosvětově nejznámější odkazy 
hornické činnosti patří například ražba jáchymovského tolaru, z jehož 
názvu se odvozuje pojmenování dnešního amerického dolaru. 

Více o hornických a technických památkách v Krušnohoří a Rudé věži 
smrti ve Vykmanově se můžete dozvědět v našich tématických brožurách 
a letácích, vydaných za účelem popularizace a propagace památek na 
území MAS Krušné hory.
Od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO se předpokládá značný 
nárůst cestovního ruchu v území a všeobecného povědomí o Hornickém 
regionu Krušnohoří. MAS Krušné hory na tento zájem reaguje podporou 
projektů revitalizace a zatraktivnění památek zařazených na seznam 
světového dědictví. Srdečně gratulujeme k úspěchu Krušnohoří!

PROPAGACE REGIONU POKRAČUJE

MAS Krušné hory vydala v rámci své činnosti další dvojjazyčné propagační materiály. Brožura „Hornické a technické 
památky Krušnohoří“ a leták „Věž smrti“ si kladou za cíl upozornit a informovat o historii a pozůstatcích činnosti 
obyvatel Krušných hor. 
Na webu MAS najdete všechny propagační materiály vydané MAS Krušné hory. Nově, zde najdete brožuru „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“ 
a leták „Rudá věž smrti“ o národní kulturní památce v Ostrově, o které málo kdo ví, a přitom si zaslouží svou krutou historií, aby se o ní vědělo, a hlavně se na 
ni nezapomnělo. V tomto roce bude dále vydána brožura „Drobné sakrální stavby Krušnohoří“ a leták „Rozhledny Krušnohoří“

Všechny vydané propagační materiály jsou 
distribuovány do infocenter v našem regionu. 

Na webu MAS 

https://www.mas-krusnehory.cz/projekty/ 

můžete do těchto propagačních materiálů 
nahlédnout. 

ZAKLADATEL MAS KRUŠNÉ HORY 
SPOLUPRACUJE NA ROZVOJI REGIONU

Sdružení Krušné hory – západ (SKHZ) spolupracuje na rozvoji regionu Krušných hor. SKHZ jako zakladatel MAS 
Krušné hory, o.p.s. vykonává svou činnost zakladatele, realizuje projekty na podporu propagace obcí, měst 
a atraktivit, spolupracuje se samosprávami na svém území a pomáhá čerpat dotace na společné meziobecní 
projekty a akce.  

Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno v roce 1994 za účelem 
podpory rozvoje cestovního ruchu, propagace kulturních, společenských 
a sportovních aktivit v regionu. Jeho cílem je růst mikroregionu jako celku 
rozvíjením spolupráce obcí a měst, kterých je v současné době celkem 
dvacet.

V letošním roce realizuje dva projekty s podporou Karlovarského kraje.  
Již tradičním se stalo Čištění vodních toků a naučných stezek. Cílem je 
vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí na stezkách a kolem potoků, 
provést údržbu a drobné opravy mobiliáře.  Do akce je v jednotlivých obcích 
zapojena veřejnost, včetně dětí a mládeže. I Letos se realizuje čištění 
v Merklíně, Perninku, Jáchymově, Děpoltovicích, Sadově a Hroznětíně.
Z programu na podporu cestovního ruchu realizuje SKHZ hru v mobilní 
aplikaci Geofun - aneb výletní hry s mobilem. Směřuje k zatraktivnění 
regionu a seznámení s historií a zajímavostmi v obcích netradičním 
způsobem. Hra je pro SKHZ pilotním projektem negeolokační hry, tzv. 
“hrané z obýváku“.  Hráč neprochází přímo krajinou. Cílem mobilní hry je 
z obýváku nalákat turisty, ale i místní obyvatele na procházku a návštěvu 
místa, případně doplnit znalosti o obcích, ve kterých žijí, či jsou v jejich 
blízkosti. Pro dvacet obcí sdružení, které jsou různé svou velikostí i tím, 
co můžou nabídnout, je ve hře jednotící linkou průvodkyně bájná víla 
Marcebila, patronka Krušnohoří, která se ztratí v údolí a hledá cestu zpátky 
do hor. V rámci realizace projektu již proběhlo natáčení záběrů obcí z dronu 
a následně natáčení s herečkou ztvárňující Marcebilu. 

V dalších letech plánuje SKHZ pokračovat v projektu vytvořením 
geolokačních her v jednotlivých obcích. Celkově tak navazuje na již 
vytvořené hry v Dalovicích, Blatenském příkopě či Ježíškově cestě.

Marcebila se prolnula také do tvorby kalendáře pro rok 2020, který SKH-Z 
podpořila příspěvkem ve výši 7. 000,- Kč Klubu chalupářů Hřebečná, z. s.  
Kalendář lze zakoupit v kanceláři sdružení „na Vejškovce“ v Ostrově 4. patro, 
v klubu na Hřebečné, penzionu Heller Hřebečná, v infocentrech Boží Dar, 
Abertamy, Horní Blatná a Pernink a v knihovně v Dalovicích.

Projektem potvrzujícím součinnost obcí a významu fungování sdružení jako 
celku je Zpracování strategických dokumentů a pasportů pro jednotlivé 
obce svazku v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 
Efektivní veřejná zpráva číslo výzvy 03_18_092. Malé obce by samostatně 
nenaplnily minimální požadovanou částku nákladů na realizaci ve výši 1 mil. 
Kč, proto SKHZ podala v červnu souhrnnou žádost o dotaci za 14 obcí.  SKHZ 
bude dále pořizovat Strategii rozvoje SKH-Z, Studii vybudování záchytných 
parkovišť pro běžkaře, Studii vybudování sítě půjčoven elektrokol. 
Cílem vypracování těchto dokumentů je rovněž rozvoj mikroregionu jako 
celku. V  případě přidělení dotace bude projekt realizován do září roku 
2021. Výše celkových nákladů projektu činí 5 mil. Kč.

Ing. Kateřina Krumphanzlová
manažerka SKH-Z

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
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Uvítáme mezi nás další partnery, kteří by se chtěli zapojit do fungování Místní akční skupiny Krušné hory a přispět tak k rozvoji regionu. 

Zpravodaj k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2140-2020 MAS Krušné hory, o.p.s., 
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ 22691022. Za pravdivost odpovídá autor příspěvku. 

Odpovědný redaktor Ing. Jana Urbánková, e-mail: info@mas-krusnehory.cz, tel: 608 717 158 

Fotografie: Fotoarchiv MAS Krušné hory, Ing. Vít Skotnica, Mgr. Petr Mikšíček
Některé použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje. Autor: 2 M studio Petr Lněnička

│ náklad: 100 ks │ grafická úprava: Eliška Failová│ tisk: Agentura Promotion, v.o.s. │

Provozovna kanceláře MAS
Brigádnická 709, 360 01 Ostrov

MT: +420 730 145 684, e-mail: info@mas-krusnehory.cz

Ing. Jana Urbánková
Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s

Vedoucí manažer pro CLLD

MT: +420 608 717 158

e-mail: reditel@mas-krusnehory.cz

Bc. Lenka Vaňková
Manažer pro OPZ

MT: +420 774 724 456

e-mail: vankova@mas-krusnehory.cz

Simona Aiznerová
Manažer pro PRV

MT: +420 730 145 684

e-mail: aiznerova@mas-krusnehory.cz

KDE NÁS NAJDETE

Bc. Šárka Retamalová 
Asistent manažera, 

MT: +420 730 145 684 

e-mail: retamalova@mas-krusnehory.cz

KONTAKTNÍ OSOBY

WEBOVÉ stránky MAS
MAS Krušné hory se snaží informovat své partnery, různé subjekty v území a také čtenáře z různých zájmových skupin o své činnosti, o připravovaných projektech, 

o realizovaných projektech, výzvách k  předkládání žádostí o dotaci na těchto webových stránkách: 

www.mas-krusnehory.cz

uzivatel
Lístek s poznámkou
prosím ještě upravit rok z 2140 na 2014


