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Místní akční skupina Krušné hory (MAS) si klade za cíl zlepšit život na venkově, zkvalitnit prostředí ve kterém 
žijeme a podporovat místní ekonomiku v regionu. Pomocí čerpání peněz z fondů EU se snaží navýšit finanční 
možnosti měst, obcí i dalších subjektů ve svém území. 

Neformální setkání partnerů MAS Krušné hory, které proběhlo na sklonku loňského roku, by se mohlo stát tradicí. 

MAS Krušné hory je místní akční skupina, nezisková organizace, která aktivně 
funguje od roku 2013. V současné době má přes 50 partnerů z veřejného 
i soukromého sektoru. Hlavním cílem organizace je hodnotně přispívat ke 
zkvalitnění všeobecného rozvoje v regionu Krušné hory -  západ. Po řadu let 
svého působení, úspěšně pomocí dotačních programů, podporuje nejen 
rozvoj území v našich obcích, ale i rozvoj multifunkčního zemědělství. Aktivně 
působí také v oblasti vzdělávání.
Snahou MAS Krušné hory je podporovat a podněcovat místní žadatele 
a informovat občany, obce, firmy a neziskové organizace z území o aktuálních 
dotačních možnostech. Veškeré informace od zveřejnění výzev, plánovaných 
aktivit, možnosti dotační podpory a plánovaných projektů, naleznete 
na stránkách www.mas-krusnehory.cz. 
Provozní činnost MAS byla od roku 2016 spolufinancována Evropskou 
unií prostřednictvím projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534 
Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory. 
MAS Krušné hory je nyní od roku 2019 spolufinancována navazujícím 
projektem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009322 Zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS pro období 2019 - 2023. 
Jedná se o projekt na zajištění financí pro realizaci výzev MAS vyhlašovaných 
v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory 
(SCLLD). 

28. 11. 2019 se uskutečnilo první neformální setkání partnerů MAS 
Krušné hory ve společenském centru města Hroznětína (velmi děkujeme 
za poskytnuté prostory). Cílem setkání bylo především posílení současných 
vztahů, případně navázání nových.
Na programu setkání bylo představení Města Hroznětín s prezentací starosty 
p. Malečka, dále role Města Ostrova v území MAS, o které informoval 
místostarosta města Ostrov p. Poledníček a také zajímavosti v oblasti 
Světového dědictví v území MAS, které přinesl p. Urban.
A aby setkání nebylo jen o promítacím plátně a vystoupení řečníků, ochutnali 
naši partneři mezinárodní kuchyni připravenou šéfkuchařem p. Retamalem. 
Statická část setkání se pomalu přeměnila v aktivní diskuzi a z různých míst 
společenské místnosti byly slyšet rozhovory, plány, zkušenosti…. A aby se 
účastníkům dobře hovořilo, bylo pro ně zaměstnankyněmi MAS připraveno 

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

• Zabránění odlivu obyvatelstva z regionu a vytvořit pevné vazby k regionu

• Zajistit koordinovaný rozvoj regionu při vyvážené ekonomické, ekologické 
    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. 

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

MAS KRUŠNÉ HORY PODPORUJE ROZVOJ 
ÚZEMÍ

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ 
V LISTOPADU 2019

pohoštění ve formě bohaté ochutnávky produktů našich partnerů. Tímto 
děkujeme Horskému statku Abertamy, farmě Kubernát Děpoltovice, statku 
Bor Zeos, pekárně Aurinka Nejdek a Pivovaru Ryžovna Boží Dar.
Ředitelka MAS, Jana Urbánková, poděkovala všem za spolupráci a vyjádřila 
přání, aby se stále prohlubovala a upevňovala.
Vzhledem k tomu, že odezvy na setkání z řad partnerů byly pozitivní, rozhodla 
se kancelář MAS podobné setkání uskutečnit i v letošním roce. A to opět 
v listopadu, u jednoho z našich partnerů, v Hospodě Dubina. 
Pokud, vážení partneři, víte, že byste se rádi něčím pochlubili (pracovní 
úspěch, výstup z poskytnuté dotace, vlastní produkt) kontaktujte, prosím, 
naši kancelář a vše domluvíme ☺
                                                                                                                          Bc. Lenka Vaňková
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PARTNEŘI MAS K 1. LEDNU 20203
MAS pracuje na základě partnerství s veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Od ledna tohoto roku MAS 
spolupracuje s 55 partnery, kteří se spolupodílí na fungování MAS a jsou její nedílnou součástí. Někteří partneři 
jsou členy orgánů MAS a podílí se na rozhodování o přidělení dotace úspěšným projektům v území MAS. 

Veřejný sektor - zájmová skupina veřejná správa
1.   Město Abertamy
2.   Město Boží Dar
3.   Město Horní Blatná
4.   Město Hroznětín
5.   Město Jáchymov
6.   Město Nová Role
7.   Město Ostrov
8.   Obec Božičany
9.   Obec Dalovice
10.  Obec Děpoltovice
11.   Obec Hájek
12.   Obec Krásný Les
13.   Obec Kyselka
14.   Obec Merklín
15.   Obec Nové Hamry
16.   Obec Otovice
17.   Obec Pernink
18.   Obec Sadov
19.   Obec Smolné Pece
20.   Obec Stráž nad Ohří
21.   Obec Šemnice
22.   Obec Velichov

23.   Obec Vojkovice
24.   První Krušnohorská, o.p.s.
25.   Sdružení Krušné hory - západ

Soukromý sektor - zájmová skupina - Sociální, 
zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové 
aktivity
26.   Mgr. Luboš Pastor
27.   Člověk v tísni, o.p.s.
28.   Horní hrad, o.p.s.
29.   LaNova Consulting, s.r.o.
30.   Náhradním rodinám, o.p.s.
31.   NEMOS PLUS, s.r.o.
32.   Oblastní Charita Ostrov
33.   OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.
34.   Římskokatolická farnost Ostrov
35.   SDH Horní Blatná, z. s. 
36.   Skiareál Velflink

Soukromý sektor - zájmová skupina - Udržitelný 
venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, 
životní prostředí
37.   DCH Bohemia Trade, a.s.

38.   Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
39.   VSF Fanta, spol. s r.o.
40.   Skiareál Klínovec, s r.o.
41.   AGRO TRAVEL, spol. s r.o.
42.   Horský statek Abertamy, s.r.o.
43.   Lázně Kyselka, o.p.s.
44.   Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
45.   Hubert Plomer
46.   Kateřina Vraná
47.   Ing. Jiří Kubernát
48.   Odeřský statek, a.s.
49.   Jan Engliš
50.   Jakub Bašta
51.   Statek Bor ZEOS, spol. s r.o.
52.  Sdružení obyvatel a uživatelů území 
          Ruprechtova a Velkého rybníka, z. s.
53.   Miloslav Myslivec s.r.o.
54.   Ing. Alice Dvořáková
55.   Pivovar Ryžovna, s.r.o.

Rozhodovací orgán
Obec Dalovice 
Římskokatolická farnost Ostrov 
Huber Plomer 

Kontrolní orgán MAS
Město Ostrov
Oblastní charita Ostrov
DCH Bohemia Trade, a. s. 

Správní rada
Ing. Markéta Moravcová
Ladislav Ludvík
Karla Bláhová

Dozorčí rada
Jiří Štikar
Ing. Bronislav Grulich
Ing. Vít Hromádko

Výběrová komise
Nová Role
Obec Božíčany
Obec Vojkovice
Člověk v tísni, o.p.s
Luboš Pastor Nová Role
LaNOVA CONSULTING, s.r.o.
Statek BOR ZEOS, s.r.o. 
Sdružení obyvatel Ruprechtova a VR, z.s. 
Odeřský statek, a.s. 



MAS rozšířila své území působnosti o správní území 
obce Doupovské Hradiště. 

O dotace ze tří programů IROP, PRV a OPZ můžou nyní nově žádat 
i všechny subjekty z území Doupovského Hradiště. Na základě 
schválení změny Strategie Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, mají 
možnost subjekty v území Doupovské Hradiště žádat MAS o dotace 
v rámci vypsaných Výzev MAS. 

O dotace můžou žádat ty subjekty, které mají sídlo nebo prokazatelně 
místně působí v celém území MAS.

MAS ROZŠÍŘILA SVÉ ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI4

Nacházíme se formálně u konce prvního plánovacího období EU, ve kterém byla naše MAS podpořena a mohla 
přinést do území finanční podporu na plánované projekty. Nové plánovací období EU bude zahájeno v roce 2021 
a proto i MAS se připravuje na další etapu svého působení.  

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat veškeré dotace určené pro naše 
území, pouštíme se již do přípravy další etapy působení MAS na podporu 
venkova. Čeká nás nově plnění Standardů MAS, příprava a schválení nové 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 
a doufejme i nové další finance z několika operačních programů.  Pokyny pro 
zahájení Standardizace na nové plánovací období již MMR ČR vydalo, a proto 

MAS ZAHAJUJE PŘÍPRAVU NA DALŠÍ 
PLÁNOVACÍ OBDOBÍ EU 2021+

plánujeme v druhé polovině roku tyto podmínky plnit. Dále plánujeme zahájit 
přípravu Strategie CLLD mapováním potřeb a zpracováním analytických dat 
z celého území. Zjištěné potřeby vzešlé z komunitního plánování se budeme 
snažit provázat na dotační programy EU ve chvíli, kdy budou Programy 
Evropskou komisí definitivně schváleny. 
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AKTUALITY O DOTACÍCH MAS 
KRUŠNÉ HORY PRO ROK 20206

Výzva MAS ve 4. kole z operačního programu Zaměstnanost byla úspěšná. MAS přijala žádosti o dotace a hodnotí 
projekty k financování zaměřené na příměstské tábory, na aktivity dětské skupiny v Ostrově nebo na podporu rodičů 
po rodičovské dovolené vracející se na trh práce.

Program rozvoje venkova v rámci MAS Krušné hory čeká na další předkládané projekty od soukromých subjektů 
z oblasti cestovního ruchu nebo od obcí a měst na podporu rozvoje místních prostranství a veřejných budov. 

Integrovaný regionální operační program ukončil 
4. kolo výzev

Ze tří výzev vyhlášených MAS KH na podzim loňského roku byly dvě úspěšné. 
Do výzvy na Prorodinná opatření se přihlásili tři žadatelé, kteří žádají 
o dotaci na realizaci dvou příměstských táborů a jeden na vznik Dětské 
skupiny. Do výzvy na Podporu zaměstnanosti se přihlásil jeden žadatel. 
Finanční částka podaných žádostí je ve výši 5 876 561 korun. Jednalo se 
o poslední kolo výzev v rámci současného plánovacího období EU. 
MAS KH měla v rámci tohoto plánovacího období EU k rozdělení v OPZ 
14 060 000,- Kč. Dosud je v rámci schválených žádostí vyčerpáno 6 967 
475,- Kč. Pokud budou i poslední 4 žádosti v rámci 4. kola schváleny 
příslušným řídícím orgánem, bude vyčerpáno celkem 12 844 036,40 
Kč. MAS, tak  přispěje ve svém území k realizaci celkem tří projektů 
na Příměstské tábory, jednoho projektu na založení Dětské skupiny a tří 
projektů na podporu zaměstnanosti.

V rámci Programu rozvoje venkova má MAS pro období 2014 - 2020 
alokováno téměř 30 mil Kč, které jsou k dispozici žadatelům. V letech 
2017 - 2019 bylo na úspěšné projekty vyčerpáno cca 9 mil. Kč. 
V právě probíhající výzvě v roce je do Fichí F2, F3, F6, F9 rozděleno 
a nabídnuto žadatelům zbylých 21  mil Kč. 
Žadatelé si mohou podat žádosti o dotaci do 21. 6. 2020. Žádosti mohou 
být zaměřeny v tzv Fichi F2 na investice do zemědělských podniků pro 
zemědělce, alokace na tento druh projektů je 4 mil Kč. Fiche F3 - Produkty 
na trh, je určena pro zemědělské podnikatele zabývající se zpracováním 
zemědělských produktů a její distribucí na trh, alokovaná částka je 
1 mil.  Kč. 
Ve Fichi F6 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností pro nezemědělce je ve výzvě plánována částka 6,1 mil. Kč. 
Ve Fichi F9 - článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech je pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, 
nestátní neziskové organizace alokována částka ve výzvě 10 mil. Kč. 

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním ze stěžejních 
programů, který ze zdrojů EU podporuje rozvoj území MAS Krušné 
hory, tedy veřejného, neziskového a soukromého sektoru. V období 
2014 – 2020 bylo pro území MAS Krušné hory v tomto programu 
alokováno přes 60 mil. Kč. 
V letošním roce proběhlo již 4. kolo výzev na podávání projektových 
žádostí o dotace. Do výzvy zaměřené na bezpečnost dopravy byly podány 
celkem čtyři projekty o celkovém objemu cca 11 mil. Kč, do výzvy 

zaměřené na infrastrukturu pro vzdělávání pak dva projekty o celkovém 
objemu cca 5 mil. Kč. V dalším kole výzev tedy MAS Krušné hory plánuje 
rozdělit zbylých 14 mil. Kč.



Během jarních prázdnin se v Perninku uskutečnil příměstský tábor pro děti do 14 let. Zúčastnilo se celkem 12 dětí 
za dohledu dvou vedoucích. 

MAS ZREALIZOVALA PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR V PERNINKU 7

Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro 
děti do 14 let. Základna tábora byla v místní chatě. Tábora se zúčastnilo 
12 dětí různého věku. 
Pro děti byly připraveny hry, soutěže, výlety pěší i autobusem. Děti měly 
celý týden nabitý program. Shlédly expozici rukavičkářství v Abertamech, 
navštívily farmu Kozodoj ve Staré Roli, kde se naučily technikou plstěním 
vytvořit z vlny náramek. Uskutečnil se výlet vlakem do Nových Hamrů, kde 
si užily v bazénu den plný zábavy.

V průběhu minulého pololetí byla v projektu Místního akčního plánování (MAP II) rozvoje vzdělávání v území 
ORP Ostrov č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 mimo jiných aktivit hlavně aktualizována část 
strategického dokumentu ve vzdělávání. 

Tento dokument, ač se to nezdá a mnozí mu důležitost nepřipisují, je v případě 
podávání projektových žádostí o dotace např. do IROP pro zřizovatele, ZŠ, 
MŠ a ZUŠ základem. Pokud jsou totiž potřeby jednotlivých škol zařazeny do 
Strategického rámce-Investičních priorit, který je součástí dokumentu MAP 
II, a ty jsou dále aktualizovány na webu Územní dimenze Ministerstva pro 
místní rozvoj, je možné na ně čerpat dotace. 
Proto je důležité, aby zřizovatelé a ředitelé škol byli v souladu, aby probíhala 
vzájemná komunikace a pracovalo se na budoucích plánech. A nejen mezi 
nimi, ale i s pracovníky MAS, kteří tyto potřeby mají za úkol zaznamenávat 
a shromažďovat. 
Tímto děkujeme za spolupráci ředitelům zapojených škol v ORP Ostrov 
za pohodovou spolupráci. Dík také patří zaměstnankyním MěÚ Ostrov 
z finančního odboru, které pomohly aktuálními i staršími daty přispět 
k aktualizaci dokumentu.

MAS KRUŠNÉ HORY PODPORUJE ROZVOJ 
VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ ORP OSTROV

Školy jsou do projektu zapojeny svými malými projekty, kterým říkáme 
implementační aktivity. Rozjezd je již za námi, aktivity se rozjely naplno než 
je, bohužel, zbrzdila koronavirová nákaza, která se šířila naší republikou. 
Běžely dva kroužky 3D tisku, blížila se první vystoupení ZUŠ Ostrov pro 
žáky zapojených škol se svým nově nastudovaným programem, městská 
knihovna stihla uspořádat další autorské čtení, tentokrát se spisovatelkou 
Lenkou Rožnovskou. MŠ Palackého zrealizovala tvořivá odpoledne pro 
rodiče s dětmi, na která byli zváni i pedagogové jiných MŠ, proběhlo 
předání informací a zkušeností o využití multiboardu v MŠ, které připravila 
5 MŠ Ostrov. Na společné akci se sešly žákovské parlamenty z Jáchymova, 
Hroznětína a 5 ZŠ, který byl zároveň hostitelem akce Souboj parlamentů. 
Turistický průvodce již získává svoji podobu a žáci zpracovávají množství 
získaných podkladů, vznikají metodiky práce s knihou k zakoupeným knižním 
titulům a Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů 

8

I když letošní zima moc zimním radovánkám nepřála, děti vyrazily na svah 
a pěkně si zalyžovaly. Bohatý program připravovaly a dozor nad dětmi 
vykonaly PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová a Marcela Růžičková, kterým moc 
děkujeme.  
Cílem pořádání příměstských táborů naší organizací je nabídnout rodičům 
v odlehlejších částech Krušných hor, kteří potřebují chodit do zaměstnání, 
po dobu jarních a letních prázdnin, možnost využití volného času jejich 
dětem. Chtěli bychom ulehčit rodičům docházku do zaměstnání, aby se 
mohli uplatňovat na trhu práce, a aby měli motivaci k pracovním činnostem 
a příležitostem. 

Bc. Šárka Retamalová,
 projektový manažer
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ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem je již stálicí mezi 
aktivitami. Nutno říci, že se aktivity zastavily, ale až vše skončí a naše 
životy se vrátí k normálu, bude vše pokračovat tak, jak bylo nastartováno 
a připravováno.
V nadcházejícím období nás čekají další aktualizace dokumentu, další 
činnost pracovních týmů jednotlivých aktivit, setkání pracovních skupin, 
připravujeme vzdělávací semináře a věříme, že vše bude probíhat 
ke vzájemné spokojenosti zúčastněných škol.

OKÉNKO PARTNERA9
Pod označením Hospoda Dubina si už dávno nelze představit pouze 
hospodu. Postupem času se restaurace rozšířila o venkovní terasu, 
penzion, velké tábořiště, noční bar a veřejnou odpočinkovou zónu.
Díky tomu, že se hospoda nachází na jakési křižovatce vodní trasy, 
cyklotrasy a turistické trasy, se stala oblíbeným místem pro milovníky 
kánoí, kol a pohorek.
O jejím fungování jsem si povídala s paní Alicí Dvořákovou, v současné 
době hlavně maminkou tří dětí a podnikatelkou. A také partnerkou MAS 
Krušné hory.

Hned v úvodu říkáme, že Hospoda Dubina má dlouholetou tradici. Jak 
dlouhou?
Samotný objekt v současné podobě sloužil k ubytovacím a stravovacím 
službám již od svého vzniku, což se odhaduje na počátek 20. století. Doba 
vzniku původního hostince se však datuje na mnohem starší dobu. Hostinec 
ležel na půli významné obchodní cesty na řece Ohři mezi Radovanovým 
mostem (dnešní most v Radošově) a stezkou vedoucí ze Žlutic do Ostrova, 
kde byl postavený tzv. Lumpen Brücke. Dubinská hospoda byla místem, 
kde formani přepřahali vozy (dokladem může být ledárna, kam se tahaly 
ledy z Ohře, a která se dochovala dodnes. Dnes je tam noční bar).                                                           
Od roku 1991, kdy začala v tomto objektu podnikat maminka mého 
manžela, se začalo s postupnými opravami. V té době se zde nacházel 
pouze hostinec. Postupnými opravami a rozšiřováním činností se zde 
v současné době nachází restaurace, penzion se sedmi pokoji a vodácké 
tábořiště.

Před pár lety jsem si zde, jako jedna z mnoha vodáků, pochutnávala na 
výborném obědě. Vaříte stále tak dobře? 
Snažíme se☺. Během léta, v době velkého náporu vodáků je těžké udržet 
vyšší kvalitu pokrmů. Své gastronomické dovednosti ale předvádíme během 
hodů, které pořádáme dvakrát ročně. Nově jsme od loňského roku rozšířili 
nabídku služeb o poskytování cateringu. Jídlo poskytujeme především pro 
svatební hostiny na Statku Salajna. Vybavení nutné k profi cateringu jsme 
pořídili také díky dotaci, kterou jsme získali prostřednictvím MAS Krušné 
hory. Z této dotace jsme totiž kromě jiného vybavili kuchyni přístroji, které 
umožňují zpracování, uchování a přepravu pokrmů pro tyto účely.

Hospodu Dubina zná snad každý vodák, který se rozhodl sjet Ohři. Má dlouholetou tradici a nachází se v bezprostřední 
blízkosti řeky Ohře asi 10 kilometrů od Karlových Varů.



Když už mluvím o přínosu dotace, ráda bych zmínila nově vybavený 
společenský sál. Sál svou největší slávu zažíval v dobách přibližně před sto 
lety, konaly se zde pro hosty blízké Kyselky mimo jiné koncerty Karlovarského 
symfonického orchestru. Chtěli jsme tomuto krásnému prostoru vrátit 
alespoň zčásti jeho tehdejší úroveň. Při výběru dodavatelů jsme preferovali 
kvalitu, nově jsme s pomocí dotace vybavili sál židlemi, závěsy a ubrusy 
a také obrazy. 
Díky sálu jsme ve větší míře začali organizovat společenské akce. Největší 
radost nám udělal 1.reprezentační ples obce Kyselka. Dále jsou to tradiční 
myslivecké plesy, svatby, narozeninové oslavy nebo různá setkání myslivců, 
vodáků nebo i škol.

Dokážete odhadnout, kolik turistů, cyklistů a vodáků vás každoročně 
navštíví?
To je těžké, nevedeme si žádné statistiky. Také je to každý rok jiné a hodně 
nepředvídatelné. Především vodácká turistika je hodně citlivá na různé 
vlivy. Stačí informace v médiích, že Ohře je nesjízdná a na řece je okamžitě 
o polovinu méně lidí. 
Do konkrétních čísel se raději pouštět nebudu, určitě jsou to tisíce hostů 
během sezony. V době největší návštěvnosti o červencových svátcích je to 
i 500 hostů denně. Rozhodně nejvíc z tohoto počtu je vodáků. 

Jaké služby nabízíte např. vodákům? Je váš kemp něčím specifický, 
zajímavý?
Žádné specifické služby asi nenabízíme. Myslím si ale, že jsme jakousi stálicí 
na Ohři, poskytujeme teplou poctivou kuchyni, ke které si vodáci můžou 
sednout, důležité je sociální zázemí, které máme v rámci vodácké Ohře na 
vysoké úrovni. Také každoročně něco nového vymyslíme, v poslední době 
jsme se soustředili na tábořiště, kde jsme vybudovali několik prvků dětského 
hřiště, možnost uschování lodí, celé tábořiště je oplocené. 

Připravujete nějaké novinky pro návštěvníky? 
Novinkou v Dubině je každodenní vaření obědů. Je to krok, který jsme dlouho 
zvažovali. Dříve byla Dubina klasickou hospodou, kde se scházeli každý večer 
štamgasti. Tito pánové se postupně ale začali vytrácet, proto jsme začali 
s novým nasměrováním hospody. Uvidíme☺

V dnešní době se hodně hovoří o kvalitě služeb. Co je pro vás zárukou této 
kvality?
Soustřeďujeme se na úroveň kuchyně. Konkrétně pro mě je to těžké, protože 
nejsem ani vzdáleně z oboru. Ale díky skvělému týmu postupujeme vpřed☺. 
Ráda bych se zastavila u našeho pracovního týmu. Myslím si, že právě to je 
věc, která je snad na celém podnikání nejdůležitější. Samozřejmě už nejsem 
schopna vše obsáhnout sama, spolupracuji s dalšími šesti kolegyněmi 
(dohromady se Statkem Salajna). V poslední době je to právě náš pracovní 
tým, který mě velmi těší. Cítím se v kolektivu spolupracovníků dobře. Je to 
dáno i tím, že jsem poznala pracovní prostředí, ve kterém to tak nebylo. 
Myslím nebo spíš doufám, že to máme všichni podobné. Snažím se o to, aby 
nám všem bylo pohromadě dobře a doufám, že nám to nějakou chvíli vydrží.
Již několikátým rokem naše MAS organizuje na svém území Čištění řeky 
Ohře. Zapojujete se nějakým způsobem?  
Rádi bychom se zapojili v letošním ročníku a poskytli právě náš výše zmíněný 
catering všem účastníkům čištění. Já bych se ráda osobně účastnila se svými 
syny, jen je v této době těžké cokoli plánovat, takže raději neslibuji☺.  Ale my 
sami bydlíme v bezprostřední blízkosti Ohře, takže si čistíme ten „náš“ úsek 
a děti mají vybudovaný smysl pro čisté a uklizené okolní prostředí, což mě 
moc těší a ráda bych je k tomu dál vedla.
                                                                   

 Bc. Lenka Vaňková, 
projektový manažer

Obec Vojkovice a její část Jakubov se nachází severovýchodně od Karlových Varů. Obec je zasazená do hlubokého 
údolí řeky Ohře, obklopeného lesy Doupovských vrchů a Krušných hor, a je vyhledávána milovníky přírody a vodáckého 
sportu.                                                                                                                                                                                                                  

Nachází se zde vodácký kemp, pískovna s archeologickými nálezy, 
tematická stezka – Špičák Vojkovice, památný strom nebo Vojkovická 
skála. Toto a mnohé jiné se lze dočíst na stránkách obce. Mimo jiné je obec 
Vojkovice jednou z partnerských obcí naší MAS.

Co nám ale řekne o krásách obce její starosta pan Luboš Garaj?                                                                                               
Já jsem samozřejmě patriot obce, protože zde žiji od narození, a i když jsem 
chvilkama žil jinde, jsou pro mě Vojkovice rájem na zemi. Co je napsáno 
výše je pravda, ale pocit té okolní nádhery a vyjímečnosti si musí každý 
zažít. Proto jste všichni srdečně zváni.

Na co byste nalákal turistu, který o vaší obci nikdy neslyšel? 
Jsou zde k vidění úžasné přírodní scenérie v každém ročním období 
a pohled do údolí ze Špičáku, Vojkovické skály a Jehličné jsou opravdu 
nezapomenutelné. Lze zde provozovat vodní, pěší turistiku i cykloturistiku 

a obec společně s místními drobnými podnikateli se snaží proto vytvářet 
co nejlepší podmínky.

Obce Vojkovice a Jakubov jsou součástí „Ptačí oblasti – Doupovské 
hory“. Co to znamená? 
Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky 
z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. 
Plochá sopečná hornatina Doupovských hor je jednotný horský celek, 
který vznikl rozčleněním mohutného třetihorního stratovulkánu. Původní 
vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, 
jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí 
řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. Pro Doupovské hory je v současné 
době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných 
společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na 
opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. 



Všechny vydané propagační materiály byly spolufinancovány z rozpočtu Karlovarského kraje a jsou průběžně distribuovány do infocenter 
v našem regionu.  Na webu MAS můžete do těchto propagačních materiálů nahlédnout: 
https://www.mas-krusnehory.cz/projekty/drobne-sakralni-stavby-krusnohori/
https://www.mas-krusnehory.cz/rozhledny-krusnohori/

Vodní plochy se nacházejí převážně v okrajových částech oblasti na 
Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří.
Předmětem ochrany jsou: čáp černý, včelojed lesní, moták pochop, 
chřástal polní, výr velký, lelek lesní, datel černý, žluna šedá, pěnice vlašská, 
lejsek malý a ťuhýk obecný. Další zajímavostí je výskyt užovky stromové – 
užovka aeskulapova. 

Jak se u vás mají vodáci? 
O vodáky je u nás poměrně dobře postaráno. Vodácké tábořiště ve 
Vojkovicích nabízí vedle táboření ve stanech či karavanech, také 
občerstvení a sociální zázemí včetně nových sprch (od letošního roku), 
dále je možno po dohodě využít sportoviště místní TJ a k dispozici je 
několik půjčoven lodí a raftů. V obci jsou dva obchody a dvě restaurace 
a pro náročné možnost využití přenocování v místním hotelu.

Ve znaku máte kapra. Jak se u vás rybaří?
Kapr ve znaku obce je dán historicky, kdy obec po svém vzniku žila 
z  rybníkářství a chovu ryb. V současné době místní úsek řeky Ohře je 
pstruhovým revírem a místní pískovna je též rybářským revírem.

Jak se žije vašim občanům?   
Jako všude jinde i zde jsou lidé někteří spokojení a jiní spokojení méně. 
I u nás je stále co zlepšovat, abychom našim občanům nabídli to nejlepší 
k žití. Vedle výše uvedených provozoven máme v obci školku, provozujeme 
senior bus a zajišťujeme stravování pro důchodce, dalšími službami pro 
občany jsou prodej palivového dřeva, práce komunální technikou a dalším 
služby pro občany

Představte si, že máte kouzelný proutek a tři přání. Jaká by to byla?
1. Aby všichni občané byli zdraví a šťastní.
2. Aby všichni naši občané byli k sobě ohleduplní a jeden druhého si vážil.
3. Aby se obci podařilo realizovat všechny připravené projekty k rozvoji obce.

A přání pro sebe?
Mám skoro všechno – spokojenou rodinu, bydlení, hypotéku, zdraví docela 
dobré, práce a záliby, které mě baví. Tak snad jenom zlepšit chování 
a přístup obyvatel celého světa k matce přírodě.

 Bc. Lenka Vaňková, 
projektový manažer

PROPAGACE ZAJÍMAVOSTÍ V REGIONU 
POKRAČUJE10

MAS Krušné hory vydala v rámci své činnosti další dvojjazyčné (ČJ/NJ) propagační materiály, které si kladou za cíl 
upozornit občany a návštěvníky Krušných hor na zajímavá místa našeho regionu. Na webu MAS najdete zpracovanou 
brožuru „Drobné sakrální stavby Krušnohoří“ a leták „Rozhledny Krušnohoří“. V tomto roce plánujeme vydat 
brožuru „Tolar a těžba stříbra v Krušných horách“ a leták „Zachráněné kostely Krušnohoří“.
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Sdružení Krušné hory – západ, zakladatel MAS Krušné hory, se bude v letošním roce věnovat akci Čištění vodních 
toků a naučných stezek v území, zpracováním „Hotelových desek“ pro návštěvníky regionu, Malému elektronickému 
průvodci západním Krušnohořím a drobným vzdělávacím akcím pro děti a mládež „Poznej svého souseda“.

Akce Čištění vodních toků a naučných stezek se postará o čisté prostředí 
na stezkách a kolem potoků, zajistí údržbu a drobné opravy mobiliáře.  
Předpokládáme, že se do akce v jednotlivých obcích zapojí veřejnost, včetně 
dětí a mládeže. Plánovaný projekt Hotelové desky si klade za cíl podpořit místní 
malé podnikatele (penziony) vytvořením profesionálních desek, ve kterých 
ubytovaní a turisté najdou kromě základních informací o podnikateli, tak 
o atraktivitách a zajímavostech daného místa a mikroregionu. 
Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím je e-book, který je od 
února k dispozici na webu  www.skhz.cz. Lze jej stáhnout do PC, mobilu, 
či tabletu. Průvodce pomůže zorientovat se v nabídce našeho mikroregionu 
a najít ten správný tip pro jeho návštěvníky. Pomocí interaktivních odkazů, 
se  lze prokliknout na webové stránky, toho, co je konkrétně zaujme. Věříme, 
že bude přínosem i pro místní obyvatele. 
S Marcebilou západním Krušnohořím.  Z pohodlí domova si lze s patronkou 
Krušnohoří projít 20 obcí mikroregionu SKHZ. Hra byla realizována v rámci 
aplikace Geofun a je zařazena, do projektu SCHOOLFUN, což je zábavná 

škola obsahující vzdělávací hry pro děti. Vše lze najít na webových stránkách 
https://www.geofun.cz/krusne-hory-zapad/, kde byl již vytvořen Georegion 
s dalšími hrami na našem území, které jsou geolokační. 
Na tento projekt bychom letos ve spolupráci s Petrem Mikšíčkem, autorem 
knihy o Marcebile a videí ve hře, navázali vzdělávacími přednáškami pro 
děti v projektu Poznej svého souseda. Cílem je seznámit děti s historií míst, 
kde žijí, mýty, pověstmi a zajímavostmi – promítání, vyprávění, diskuse nad 
Krušnohořím. Návaznost bude také na projekt Znovuoživené Krušnohoří, kam 
jsou zapojeni naši členové – města Ostrov, Jáchymov, Boží Dar a Abertamy.  
Přednášky budou realizovány v případě přidělení dotace.
Za účelem podpory cestovního ruchu dochází letos k přepracování webových 
stránek Sdružení. Region budeme více propagovat i s využitím sociálních 
sítí. V současné době probíhají jednání o možnostech dalšího vývoje, řeší se 
i otázka vytvoření destinační agentury. Z důvodu administrativní náročnosti 
certifikace se jedná o dlouhodobější proces. 

Ing. Kateřina Krumphanzlová,
manažerka SKH-Z

Uvítáme mezi nás další partnery, kteří by se chtěli zapojit do fungování Místní akční skupiny Krušné hory a přispět tak k rozvoji regionu. 
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Ing. Jana Urbánková
Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s
Vedoucí manažer pro CLLD
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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
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