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Vážení čtenáři, dovolte mi pozdravit vás v roce 2021 a přinést vám pár informací z činnosti naší MAS.

Nové období EU začalo a naše MAS zahájila přípravy, jak přivést do 
území venkova další finance. Zkvalitnit prostředí, ve kterém žijeme 
a podporovat místní ekonomiku v regionu, je stále naším cílem. 
Na začátku roku jsme informovali naše partnery o tom, že je nejvyšší 
čas pustit se do přípravy nového programového období EU 2021-
2027. V současné době máme za sebou splnění Standardizace MAS, 
která je nutná pro další fungování MAS. Zahájili jsme průzkumy priorit 
pro rozvoj území, sbíráme od vás podněty a záměry pro budoucí 
realizaci nové Strategie. 
Ukončili jsme příjem žádostí do nové výzvy v rámci Programu rozvoje 
venkova a vyhlásili jsme nové výzvy v IROP. Pracujeme na Výletních 
novinách a nových propagačních materiálech. Máme za sebou 
úspěšné čištění řeky Ohře a připravujeme další turnusy příměstských 
táborů.

Projekt MAP II se přehoupl do druhé poloviny své realizace a my se 
začínáme chystat na přípravu navazujícího MAP III.
Situace s COVIDEM 19 zpomalila či pozastavila mnoho činností, 
donutila všechny se podívat na mnohé jinýma očima a zároveň nás 
tato situace donutila přizpůsobit se možnostem.  
Věříme, že v tom negativním lze nalézt i to pozitivní a my se už nyní 
těšíme na setkání s našimi partnery nejen na rovině pracovní, kdy 
plánujeme např. zasedání Pléna MAS, ale také při neformálních 
aktivitách…

Ing. Jana Urbánková
 ředitelka MAS Krušné hory
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 Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním z operačních programů, který finančními prostředky EU 
pomáhá rozvoji území MAS Krušné hory. 

Nevyčerpané prostředky budou čerpány v navazující výzvě – udržitelná doprava – která bude vyhlášena v 7/2021 a ukončena 9/2021.

V období 2014 – 2020 bylo pro území MAS Krušné hory v tomto programu 
vyčleněno přes 60 mil. Kč. V loňském roce proběhlo již 4. kolo výzev na 
podávání projektových žádostí o dotace. 
Za celé období bylo zrealizováno nebo realizace probíhá u celkem 14 
projektů. 7 projektů je zaměřených na oblast zvyšování bezpečnosti dopravy, 
jeden na vybudování cyklostezek, další čtyři na zkvalitnění infrastruktury 
pro základní vzdělávání, jeden na obnovu památek a jeden na integrovaný 

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ DOTACÍ 
MAS KRUŠNÉ HORY

záchranný systém.  Zájem naopak nebyl o projekty z oblasti infrastruktury 
pro sociální služby.
Jsou tedy ukončené nebo v realizaci projekty za celkem cca 48 mil. Kč, na 
které EU přispěla do území MAS Krušné hory částkou cca 45,6 mil. Kč. 
K rozdělení finančních prostředků EU na další projekty zbývá cca 14,9 mil. Kč 
do oblasti dopravy a 500 tis. Kč do oblasti vzdělávání, které budou rozděleny 
v nových výzvách vyhlášených v květnu 2021.
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Název výzvy MAS Aktivita Termín ukončení příjmu žádostí Alokace v tis.

Dobře udržovaný veřejný prostor 
a fungující dopravní a technická 
infrastruktura IV

Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
6/2021 14 878

Kvalitní vzdělávací struktura
 a vzdělávání IV

Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura základních 
škol, infrastruktura pro zájmové 
a neformální vzdělávání

6/2021 500

MAS Krušné hory o.p.s., vyhlásila dne 01. 03. 2021 v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) další již v řadě 6. výzvu 
se čtyřmi oblastmi podpory (fichemi)  
Výzva byla ukončena ke dni 30. 04. 2021.

Fiche č. 2, 
Alokace pro výzvu č. 6

Fiche č. 6, 
Alokace pro výzvu č. 6

Fiche č. 3, 
Alokace pro výzvu č. 6

Fiche č. 9, 
Alokace pro výzvu č. 6

• Investice do zemědělských 
     podniků
• 4. 500 000,- Kč

• Podpora investic na založení 
     nebo rozvoj nezemědělských   
     činností
• 3. 800 000,- Kč

• Zpracování a uvádění na trh 
    zemědělských produktů
• 300. 000,- Kč

• Základní služby a obnova vesnic 
     ve venkovských oblastech
 • 2. 826 417,- Kč



Přehled programu OPZ po přesunu finančních alokací na základě zájmu žadatelů

Celková alokace dotace pro výzvu je 11. 426 417,- Kč.
V rámci této Výzvy proběhl SEMINÁŘ formou online v netradičním online 
prostředí přes Zoom. Účastníky nejvíce zajímalo, zda si mohou žádat 
z jednotlivých Fichí na obnovu veřejného prostranství v obcích, modernizaci 
a vybavení MŠ a ZŠ nebo investování do zemědělských technologií. 
Své dotazy kladli napřímo a také byly domluveny individuální konzultace 
s pracovníky kanceláře MAS. 
Do výzvy bylo podáno 29 žádostí v celkové výši zhruba 15,7 mil. Kč což 
svědčí o velkém zájmu o tento program. Nyní bude probíhat administrativa 
žádostí a jejich hodnocení.
 
Do předešlé výzvy č. 5, která byla ukončena 21. 06. 2020, se přihlásilo 
23  žadatelů. Zájem byl především o nákup zemědělských strojů, o rozšíření 
nabídky služeb pro rozvoj nezemědělských činností, ale také o rekonstrukci 
zázemí či modernizaci obecního parku a památek.
Informace k předešlým výzvám a jejím výsledkům naleznete na našich 
stránkách www.mas-krusnehory.cz

V operačním programu Zaměstnanost (OPZ) byly 
ve 4. kole výzev schváleny 4 žádosti v celkové výši 
5 684 132 korun.

Podpořeny jsou dva příměstské tábory. Už skoro tradičně jeden v Hroznětíně, 
druhý nově realizuje i naše MAS, dále je podpořena Dětská skupina 
Žabička a také společnost bfz, o. p. s. se svým projektem Máma s velkým 
M na podporu návratu matek po mateřské dovolené do zaměstnání. 
Z celkové alokace 14 060 000 Kč bylo vyčerpáno 12 428 791 Kč. Bohužel 
se nepodařilo vyčerpat 1,6 mil Kč. 

Informace k výzvám a jejich výsledkům naleznete na našich stránkách 
www.mas-krusnehory.cz

ALOKACE OPZ
14 060 000 Kč

1.7 Soc. služby a kom. centra 
alokace 1 000 000 Kč
Vyčerpáno 0 Kč

1.8 Prorodinná opatření
alokace 5 500 000
Vyčerpáno 5 093 007

4.2 Podpora zaměstnanosti
alokace 7 560 00

Vyčerpáno 7 335 784

1.9 Sociální podnikání
0 Kč



Podpořené projekty

Prorodinná opatření

• Příměstský tábor Hroznětín Merklín
• Příměstské tábory MAS Krušné hory
• Příměstské tábory Hroznětín Merklín II
• Dětská skupina Žabička

Podpora zaměstnanosti

• Čas na změnu s podporou koučinku
• Cesta na trh práce
• Máme s velkým M



ZALIJ SVOJE 
MĚSTO 
– I STROMY 
POTŘEBUJÍ PÍT
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Když zvednete hlavu a podíváte se do jejich korun, je tam spousta 
suchých větví. Sucho jich spoustu zahubilo. Ptáci nemají kde hnízdit 
a nám všem chybí jejich stín, který dřív chránil před žhavými paprsky. 
Pojďme je ochránit před suchem!
Stačí si ráno přibalit pár litrů vody a cestou zalít strom nebo se večer 
projít s kbelíkem nasbírané vody. Vždyť tato voda možná Váš strom 
zachrání! A zachránit strom je lepší než vysadit nový.
Tato inciativa vznikla v Brně s podporou veřejné zeleně města 
Brna i vědců z Mendelovy univerzity a postupně se rozšiřuje do 
dalších měst. Svaz měst a obcí ČR dokonce vyzval své členy, aby 
se k ní připojili. Pro podporu zalévání vznikla mapová aplikace na 
stránkách zalejme.cz, která lidem ukáže, které stromy potřebují 
zalít a umožní jim zadat počet dodaných litrů.
Více informací, jak se zapojit a přidat tak „své“ stromy na mapku 
naleznete právě na www.zalejme.cz
Připojíte se i vy?



ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 20214
Ověnčené stromy papírovými ubrousky – smutné dekorace na stromech a keřích. 

Naše MAS se letos opět zapojila do akce Čištění řeky Ohře organizovanou 
krajskou sítí MAS s finanční podporou Karlovarského kraje. Na území MAS 
Krušné hory se finančně podílelo město Ostrov a Jáchymov, dále obce 
Dalovice, Otovice, Hájek, Smolné Pece, Nové Hamry, Nejdek: Finančně se 
také podílel Karlovarský kraj.
Akce proběhla 16. – 18. dubna 2021 na úseku Karlovy Vary – Loděnice pod 
Chebským mostem – Klášterec nad Ohří. 
Počasí nám moc nepřálo, o to větší byla radost z množství dobrovolníků 
a nasbíraného odpadu, který objemově předčil předchozí roky. Po celé trase 
bylo možné vidět ověnčené stromy a keře papírovými ubrousky, které visely 
na větvích jak smutné dekorace. Pod mostem v Drahovicích u ČSAD obrovská 
skládka skleněných lahví od alkoholu a plechovek od piva. Jen z tohoto místa 
byly naplněny 4 pytle. 

Stejně jako v loňském roce bude naše MAS pořádat letní příměstské 
tábory reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750 ve spolupráci 
s partnery NEMOS PLUS, s. r. o. a Náhradním rodinám, o. p. s. V loňském 
roce nám byla schválena projektová žádost z operačního programu 
Zaměstnanost a od té doby jsme zrealizovali 10 turnusů.
V letošním roce chceme, pokud zdravotní situace v zemi dovolí, připravit 
tábory na období celého léta. Budou probíhat v areálu nemocnice 
v Ostrově a v Nové Roli. Už nyní připravujeme a kompletujeme program, 
který bude určitě zajímavý a děti pořádně zabaví. Jeho finální podoba se 
však bude odvíjet od epidemiologické situace v zemi a od vyhlášených 
opatření vládou. Máme v plánu navštívit ZOO Chomutov, štolu a muzeum 
v Jáchymově, Motýlí dům a Dianu v Karlových Varech. Určitě nezapomeneme 
na Dětský svět v Hafíku, knihovnu v Ostrově, projdeme se kolem Boreckých 

rybníků a navštívíme koupaliště Rolava nebo lanové centrum Linhart. 
Pracujeme na zajištění animačních programů např. setkání s Canisterapií, 
Muzikohraní nebo osvědčeného programu Hurá na design.
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 14 let a už se na všechny těšíme ☺
Přihlášky a veškeré informace pro rodiče naleznete na webových stránkách 
MAS nebo kontaktujte paní Zdenku Antonyovou tel: 608 734 854, 
antonyova@mas-krusnehory.cz                  

Zdenka Antonyová
                                                                                      

ČIŠTĚNÍ OHŘE V ČÍSLECH:
Sesbíraný odpad na úseku Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří 
– 7 t odpadu + 76 ks pneumatik !!!

NAŠE POPRVÉ:
► Poprvé se letos k čištění přidala chatová oblast Damice 

► Poprvé byl v rámci akce čištění Ohře zapojen i přítok Bystřice

► Poprvé se přidala i Loděnice v Klášterci nad Ohří 

Nejzajímavější nálezy:

Trenýrky, plovoucí dveře, lyže, lustr, vysavač, dětský talíř na sníh a mnoho 
dalších věcí, které lidi už doma nepotřebují  :-(
Chtěli bychom poděkovat starostům zapojených obcí, půjčovně lodí Rafting 
Ohře a všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili do úklidu na svém 
území. 
Je nepochopitelné, kolik odpadu se nashromáždí za necelých sedm měsíců 
od posledního čištění řeky! Je tedy naprosto jasné, že tato akce má svůj 
smysl a je důležitá nejen pro osobní dobrý pocit, ale především pro přírodu 
jako takovou. Nezapomínejme na to v okamžiku, kdy budeme chtít vyhodit 
něco, co již nepotřebujeme.

Zdenka Antonyová

I to zvíře je z toho nepořádku smutné

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY5



VÝLETNÍ NOVINY6
Naše MAS se společně s městem Ostrov 
a naším zakladatelem SKHZ (Sdružení Krušné 
hory západ) rozhodla zapojit do přípravy 
Výletních novin.

Noviny mají za cíl přinést zajímavé informace návštěvníkům 
i místním obyvatelům z území naší MAS o možnostech 
trávení volného času ať už v oblasti kultury, sportu nebo 
třeba nákupu místní produkce apod. Jedná se oprvotinu 
v tomto směru, jsme tedy sami zvědaví, sjakým zájmem 
se setká nejen u návštěvníků našeho území ale i u vás, 
místních obyvatel a provozovatelů služeb.
 

Pravda, pandemie koronaviru COVID – 19 nás velmi zpomalila, nicméně máme za sebou pár vydařených akcí a před 
sebou, jak doufáme, další zajímavé aktivity. Pojďme trochu zavzpomínat.

Zrealizovali jsme zajímavé semináře na téma „Parazitární a infekční 
choroby“, „Designové myšlení“ určené pro pedagogy i rodiče, pro zřizovatele 
školek a škol seminář „Peníze od státu do škol“. Žáci se pobavili při 
setkáních s ilustrátorem Adolfem Dudkem nebo měli možnost setkat se 
s autory knih a pobesedovat s nimi v ostrovské knihovně. Zakoupili jsme 
čtyři 3D tiskárny a byly založeny dva nové kroužky 3D tisku na ZŠ Masarykova 
Ostrov a ZŠ Myslbekova Ostrov.
Ve spolupráci s OSPOD Ostrov je připraveno „Setkání žáků rovných 
příležitostí“ neboli Hroznětínský víceboj, který také musel být odložen. 
ZUŠ Ostrov nastudovala divadelní a taneční vystoupení, nechali jsme pro 
účinkující ušít nové kostýmy a nyní už jen čekáme, kdy bude možné se do nich 
obléknout a ukázat žákům základních škol co si pro nás připravili. Pracovní 
skupiny fungují v režimu on-line a vlastně i my, v kanceláři MAS, která projekt 
MAP II realizuje, se učíme pracovat s novými komunikačními prostředky.
Pro další období také chystáme seminář „Líný učitel“ o který je mezi MAPy 
veliký zájem, dále to budou ve spolupráci s městem Ostrov zážitková divadla, 
doufáme, že se podaří zprostředkovat odložený seminář pro pedagogy 
zaměřený na činnost žákovských parlamentů. Určitě se těšíme na příjezd 
EDUBUSu (mobilní technické laboratoře), který navštíví naše „kopečkové“ 

PROJEKT MAP II VSTOUPIL DO TŘETÍHO 
ROKU SVOJÍ REALIZACE                7

školy a v několika dnech pro ně připraví zajímavou výuku. Naplánován je také 
workshop pro Žákovské parlamenty z našeho ORP, na který budou pozváni 
i zástupci škol, které parlament nemají, ale do budoucna by ho na své škole 
chtěli mít.
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Když už je řeč o parlamentu, tak Pandamenťáci z Jáchymova připravili výzvu 
pro ostatní parlamenty z Ostrova a Merklína, aby se zapojili do projektu 
Srdíčka maminkám pro radost. Vyrobená srdíčka mají ozdobit prostor před 
školou nebo kolem ní. 
Také se těšíme na nová setkání žáků se spisovateli, protože je radost vidět 
nadšení dětí z nových knih, příběhů a autentické vyprávění jejich autorů.
Ale určitě se nejvíce těšíme na dobu, kdy se s naším týmem a všemi 
zapojenými školami, jejich pedagogy a žáky sejdeme tváří v tvář.
(MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009114).  

Lenka Vaňková, Monika Vrchotická

OKÉNKO PARTNERA8
Její historie sahá až do roku 1359, přesto jsou Božičany moderní 
průmyslovou obcí. Na jejím území působí společnost Sedlecký kaolin, 
která se zabývá těžbou a zpravování kaolinů a bentonitů. Dále zde působí 
firma Betapor, která vyrábí části krbů a stavební firma Banostav. 
Katastr obce je velmi zatížen důlní činností – na území obce se nachází 
kaolinový důl a v západní části katastru veliká Smolnická výsypka, kde 
se ukládala dlouhá léta hlušina z nedalekého závodu Velkolom Jiří. 
Na tomto území již několik let probíhá rekultivace, která velmi přispívá ke 
zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí. Nachází se zde významný 
krajinný prvek – Božičanské mokřady – jedná se o mozaiku mokřadních 
biotopů, které jsou mimořádně pestrým stanovištěm mnoha chráněných 
a mizejících druhů rostlin a živočichů, především obojživelníků a ptáků.
O své obci a životě v ní vypráví starosta pan Miloš Kameš.

Pane starosto, při návštěvě Božičan mne zaujala budova s věží s hodinami…?
Jedná se o naši školu. První zmínka o škole v obci je z roku 1839, kdy 
na obecním pozemku byla postavena přízemní chalupa. Postupně ale 
s přibývajícím počtem obyvatel bylo nutné přistavit patra, a nakonec i již 
zmíněná věž s hodinami. Škola prošla v roce 1996 modernizací, navštěvují 
jí žáci 1 – 5. ročníku, a nachází se v ní i mateřská škola. Jsem velice rád, že 
škola v naší nevelké obci je, neboť malí žáčci nemusí jezdit za vzděláním 
do okolních měst. Vytváří se zde mezi dětmi kamarádské vazby, které by 
těžko vznikaly na jiných větších školách. Také se musím pochlubit kvalitním 
učitelským sborem, který zvládá výuku velmi dobře, což potvrdila školní 

inspekce, která v ní nedávno proběhla. Její výsledek byl ve všech ohledech 
pozitivní, což dokazuje vysokou úroveň vyučování v naší škole.

Zmiňujete děti. Jaké máte v obci pro ně a mládež využití?
V současné době nás trápí malý zájem dětí a mládeže o sport. Se zastupiteli 
naší obce jsme se rozhodli tento trend zvrátit a nechali v roce 2019 
postavit v areálu našeho klubu nový sportovní areál. Součástí našeho 
nového areálu je dětské, víceúčelové a tenisové hřiště. V areálu se dále 
nachází hřiště na plážový volejbal, in line dráha, venkovní posilovací stroje 
a workoutové hřiště. Filozofie celého díla byla založena na tom, že rodiče 
mají možnost své děti vést k aktivnímu trávení volného času. Starší děti 
pak mohou sami navštěvovat tento areál a nadále rozvíjet své pohybové 
a fyzické schopnosti. Po dvou letech provozu musím hodnotit tento 
záměr, jako smysluplný, neboť spousta dětí, ale samozřejmě i dospělých 
spoluobčanů, tento sportovní stánek navštěvuje. 

Jaké vyžití v obci najdou dospěláci?
V naší obci dlouhodobě působí SK Božičany. Tento klub má širokou 
členskou základnu a naši fotbalisté hrají v současné době Okresní přebor. 
K aktivnímu a zdravému životnímu stylu našich občanů přispívá také 
cyklotrasa, která spojuje naši obec s okolními městy a obcemi. Jedná se 
o cyklotrasu č. 2016 A, která je využívána cyklisty a turisty. Místní obyvatelé 
jí využívají také k procházkám do okolí obce.
Dlouholetou tradici má i činnost organizace Českého rybářského svazu, 

Obec Božičany se nachází na úpatí Krušných hor mezi městy Chodovem a Novou Rolí a řadí se k partnerům MAS 
Krušné hory.



jejíž členskou základnu tvoří necelých 1200 členů. V posledních letech 
přibylo k původním vodním plochám několik nových rybníků, což je v dnešní 
době, kdy se klade důraz na zadržování vody v krajině, velmi přínosné. 
A jako správní hospodáři se věnují jejich zarybnění, údržbě a v neposlední 
řadě úklidu jejich okolí. Velmi dobře se starají o své Hospodářské středisko, 
které se nachází v Nové Roli.  Vedou kroužek dětí, které učí základní 
rybářské dovednosti, a hlavně je vedou k dobrému vztahu k přírodě.  Je to 
všechno práce časově, ale také fyzicky velmi náročná a za to jim patří velké 
poděkování. Jsem velice rád, že svojí činností dobře propagují naši obec.

Základem spokojeného života v obci jsou také kulturní aktivity. Jak to je 
u vás s kulturou?
V naší obci působí v oblasti společenského života velmi aktivně SK 
Božičany. Obec společně s vedením místního klubu organizuje různé 
kulturní a společenské akce pro naše dospělé i malé občany. V každém 
roce se pořádají různé bály, diskotéky a zábavy. Na Den dětí se pořádá 
malá olympiáda, na konci roku Mikulášská zábava. Tradiční je také 
předvánoční setkání našich občanů, na kterém se hlavně senioři rádi 
pobaví a vždy se zajímají, co bude obec realizovat v následujícím roce. 
Každým rokem se v naší obci koná Božičanský kamion, kde vystupují známí 
umělci naší kulturní scény. Předloni se konal již 27. ročník, který byl spojen 
s oslavami 660 let vzniku obce Božičany. Na oslavách vystoupila mimo jiné 
místní folková skupina Roháči, jejíž členové přišli s nápadem před 29 lety 
uspořádat první ročník dnes již tradičního Božičanského kamionu. Bohužel 

O farmaření si povídám s majitelem panem Kubernátem a jeho ženou… 
a musím říct, že rozhovor byl velmi příjemný a čas strašně utíkal. Až jsem 
měla výčitky, že zdržuji, protože jsem byla předem upozorňována, 
že musíme rychle, protože je potřeba postarat se o telátka… a já 
slibovala, že nebudu zdržovat. Nakonec z půlhodiny byla víc než příjemná 
hodina. 

se v loňském roce Božičanský kamion a jiné společenské akce v naší obci 
neuskutečnily a nedobře to vypadá s jejich pořádáním také v roce letošním 
z důvodu výskytu pandemie Covidu – 19.

Čeho si vážíte na občanech obce?
Jsem velice rád, že bydlím v obci Božičany (nejsem rodák) a mám tu čest zde 
dělat starostu. Já si hodně vážím toho, že ačkoliv se zde řeší vážná témata 
vzhledem k dolování, zpracování kaolinu a dopravy těžkých nákladních 
vozidel do závodu „Kočkolit“, což jsou činnosti, které mají negativní vliv 
na život našich občanů, nejsme na rozdíl od některých okolních obcí 
rozhádáni. Naši občané jsou trpěliví, umí naslouchat argumentům a ví, že 
se zastupitelé obce snaží řešit jejich požadavky a připomínky. Nejde to vždy 
hned, někdy je to o určitém kompromisu, ale je vždy nutné komunikovat, 
o problémech se bavit a snažit se je v rámci možností řešit. 

Co byste si přál jako starosta a jako občan obce?
Já si přeji a přeji to všem občanům naší země, abychom úspěšně překonali 
tuto nehezkou dobu a mohli se všichni vrátit k normálnímu způsobu života. 
Vím, že ta cesta je dlouhá a náročná. Vím ale také, že nám nepomůže 
naříkání. Podle mého názoru nám nepomůže ani žádná vláda, pokud 
nebudeme dodržovat její vydaná nařízení a doporučení, ať si o nich 
můžeme myslet cokoli. Já si přeji, aby to většina našich spoluobčanů 
pochopila a svým zodpovědným přístupem pomohli tuto nebezpečnou 
nemoc porazit.

Jak jste se dostali k farmaření?
Absolvoval jsem střední zemědělskou školu v Dalovicích a po jejím ukončení 
jsem nastoupil ke státnímu statku Sedlec, přišla vojna, pak ní jsem se vrátil 
zpět a nastoupil jako zootechnik do Děpoltovic. Postupně jsem se vypracoval 
na vedoucího zootechnika, vedoucího střediska, společně s mojí ženou jsme 
si podali privatizační projekt, vystudoval jsem vysokou školu a konečně v roce 

KAŽDÝ DEN JE JINÝ, JE TO ADRENALIN.
Rodinná farma Jiří Kubernát s tradicí od roku 1993 se nachází na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 360 až 
550 m s převahou pastvin a luk se sídlem v Děpoltovicích.
Zabývá se chovem masného skotu, koní a ryb, pěstováním obilovin a krmných plodin. Součástí farmy je honitba 
zaměřená např. na srnčí zvěř, zajíce a bažanty. Od roku na farmě zpracovávají Bio mléko z vlastní produkce, a to 
velmi úspěšně.



1996 jsme statek koupili i s velkými dluhy. Bylo to psychicky velmi náročné 
období, ale bylo plné nadšení, plánů a vizí. Naučili jsme se postupně využívat 
dotace, které v průběhu času byly systematičtější, jasnější, pomohly nastavit 
směr… samozřejmě jejich čerpání není zcela jednoduché, je náročné na 
administrativu, čas, ale bereme to tak, že nic není zadarmo.
Se ženou máme zemědělství v krvi, vystudovali jsme ho, naši rodiče byli 
sedláky, a tak jsme asi byli předurčeni pro tento způsob života. 

Pohled na pastvinu plnou krav nebo ovcí vzbuzuje u mnoha lidí 
romantickou náladu. Je to skutečně taková romantika?
Tím, že tady působíme už dlouhou dobu, tak nám to příliš romantické 
nepřipadá. Jasně, když je čas se zastavit a vidíme pastvinu, les, západ slunce, 
je to romantický pohled. Ale my většinou nemáme čas takto to vnímat. 
Pastviny a pasoucí se dobytek jsou pro nás běžná věc, práce, kterou jsme 
deformováni - každý den chodíme na procházku s našimi psy, jdeme kolem 
pastviny a už přemýšlíme, zda jsou krávy v pořádku, jestli je vše jak má být. 
Kolemjdoucí obdivují, jak je ta která kravička hezká a jaké má hezké flíčky, 
my však sledujeme, zda je zdravá a co je třeba jinak… ☺
Samozřejmě i my se snažíme udržovat pastviny a jejich okolí tak, aby nikde 
nebyl nepořádek, krajina byla hezká a aby se tam kolemjdoucím lidem líbilo, 
protože je nepříjemné, když nás upozorňují, co je špatně. 

Kolik máte zaměstnanců? Dá vám práci sehnat vhodné zaměstnance?
Z původních 45 máme 15 stálých zaměstnanců. Občas přijdou studenti 
na brigádu, ale jinak sehnat brigádníka je problém. Zvířata potřebují péči 
i o víkendu, a přesto, že se snažíme v neděli nepracovat, brigádníkům se 
nechce. V současné době se staráme zhruba o 300 ks matek masných a 55 
dojnic, 10 plemenných býků, 200 telat co se nám nyní na jaře narodily a pár 
jich ještě přibude…. Takže práce je skutečně hodně.

Máte čas na dovolenou?
Snažíme se jezdit jednou v roce, hned z jara, než se začnou telit krávy. Pak už 
není prostě čas.

Úspěšně zpracováváte mléko ve vlastní minimlékárně. Pochlubte se. 
Mléčnou výrobou se zabývá paní Kubernátová a tak se dostala ke slovu… 
V době, kdy se velmi snižoval výkup a my museli usměrnit množství naší 
produkce jsme přemýšleli, zda si ponecháme produkci mléka a co bychom 
z něj vyráběli. Shodli jsme se, že lidi budou určitě kupovat máslo a tak 
jsme se do toho pustili. Začali jsme malou skleněnou m áselnicí, kdy jsme 
s manželem ručně „vrtěli“ máslo a povedlo se. Jenže ho bylo málo, a tak 
jsme časem pořídili větší máselnici a díky ní jsme získali úplně první ocenění 
Regionální potravina Karlovarského kraje. Zkoušeli jsme ruční výrobu 
jogurtů, tvarohu podle starých receptur, postupně jsme vyráběli podle 
vysokoškolských skript zabývajících se výrobou mléčných výrobků. Postupně 
jsem si začala receptury také vymýšlet, zkoušet, do ochutnávek jsem zapojila 
celou rodinu ☺. Dnes vyrábíme čerstvé kravské mléko, máslo z čerstvé 
smetany, jogurty, kefír, tvaroh a tvarohové dezerty, kysanou smetanu, 
podmáslí (pozn. nutno říci, že velmi dobře vzhledem k několika získaným 
oceněním Dobrota Karlovarského kraje a Regionální potravina) 

Je něco, co byste chtěli změnit?
Počasí si dělá, co chce, s tím nic nenaděláte, musíte se přizpůsobit. Lidi 
jsou v podstatě také všude stejní. Musíte se k nim chovat slušně, práce je 
těžká a lidé si zaslouží hezký přístup, musí se s nimi jednat téměř jako se 
členy rodiny, musíte je poznat. Občas nás trápí byrokracie, se kterou se čas 
od času potýkáme. Např. stanovené termíny hnojení, sečení bez ohledu na 
počasí.

Čeho byste chtěli ještě dosáhnout? Co si sami pro sebe přejete?
Jít do důchodu a věnovat se zahrádce ☺ (smích). Pořád ale musíte mít plány, 
v současné době budujeme bourárnu na maso…. lidé ho u nás poptávají 
a rádi bychom jim ho nabídli již naporcované, což dnes nemůžeme. 
Přejeme si zdraví pro sebe, naše děti a vnoučata, aby jednou právě oni mohli 
převzít naši práci a my mohli odpočívat. Jenže víte, jak to je. Dobytek, orba, 
setí, nové ohradníky, sečení a tak dokola.
Pořídili jsme si kola, tak snad se na ně dostaneme. Jen je to o tom, že si 
musíme říct – jedem!

 Lenka Vaňková
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Sdružení Krušné hory – západ sdružuje v současné době osmnáct obcí západního Krušnohoří a Podkrušnohoří. 
Svazek byl původně založen za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu na tomto území. Cestovní ruch je i nadále 
jednou z oblastí, které se svazek v souladu se svým plánem rozvoje věnuje a postupně naplňuje svými projekty. 
V posledních dvou letech především propagací ve virtuálním světě. Došlo k přepracování webových stránek 
www. skhz.cz, intenzivně se začalo pracovat na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube za účelem 
propagace území.  

Našimi obcemi se můžete projít s patronkou Krušných hor, bájnou 
Marcebilou, prostřednictvím zábavné hry v aplikaci Geofun. Poznáte nejen 
její příběh, ale i dávná tajemství a zajímavosti našich hor a pomůžete jí splnit 
důležitý úkol. Tipy na trávení volného času na území svazku a okolí pak najdete 
v malém elektronickém průvodci. Jedná se v podstatě o elektronickou knížku 
ve formátu pdf, která je volně ke stažení na adrese www.skhz.cz/pruvodce do 
tabletu, mobilu či počítače. Knížka pak obsahuje aktivní prokliky na webové 
stránky námi doporučených tipů. V loňském roce byl průvodce, díky dotaci 
Karlovarského kraje, přeložen do německého a anglického jazyka a je tedy 
přístupný i pro zahraniční turisty. 
Dále jsme zpracovali pro návštěvníky našeho regionu i tištěný materiál. Jedná 
se o tzv.  „hotelové desky“, které rovněž obsahují tipy a doporučení, kam se 
v západním Krušnohoří podívat, co navštívit, jak zde strávit volný čas či zabavit 
děti. Ať už při prohlídkách měst a památek, v přírodě, nebo při relaxaci 
a sportu. Cílem tohoto projektu bylo podpořit místní malé penziony, chaty, 
chalupy a další ubytovací zařízení, které nemají volné finanční prostředky 
na vytvoření obdobného materiálu. Po posouzení různých možností podob 
desek byla vybrána varianta plastového šanonu s kovovou rychlovazbou, 

která je vhodná pro vklad jednotlivých listů tištěných na luxusní tvrdý papír. 
Byla upřednostněna kvalitnější varianta s možností výměny jednotlivých 
samostatných listů. V případě jakékoliv změny lze tedy operativně za nízké 
náklady list kdykoliv vyměnit či doplnit. Ubytovací jednotky si pak můžou do 
desek vložit své vlastní informace k pobytu. Za tímto účelem jim byl poskytnut 
vzor pro doplňování informací tak, aby obsah desek zůstal v jednotném 
designu. Desky jsme v průběhu počátku letošního roku distribuovali do 
ubytovacích zařízení prostřednictvím infocenter a obecních a městských 
úřadů. Vzhledem k okolnostem není ještě distribuce do všech oslovených 
zařízení dokončena. Příjemné je, že máme kladnou zpětnou vazbu od 
ubytovatelů na tento materiál a věříme, že přispěje k lepší informovanosti 
turistů, kteří náš region navštíví.

Ing. Kateřina Krumphanzlová, 
manažerka Sdružení Krušné hory – západ
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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 „Tolar a těžba stříbra v Krušných 
horách“ a letáky o významných sakrálních stavbách území MAS. První leták 
se věnuje kostelu sv. Máří Magdalény v Boru a druhý kostelu sv. Anny na 
Božím Daru. 

V tomto roce plánujeme vydat refresh brožury „Průmyslové a hornické 
památky Krušnohoří“, kterou MAS Krušné hory, o.p.s. vytvořilo za podpory 
Karlovarského kraje v roce 2018 a pokračovat v sérii letáků „Zachráněné 
kostely Krušnohoří“.

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: 
Bor - kostel sv. Máří Magdalény :: MAS Krušné hory, o.p.s. (mas-krusnehory.cz)
Boží Dar - kostel sv. Anny :: MAS Krušné hory, o.p.s. (mas-krusnehory.cz)
Tolar a těžba stříbra v Krušných horách :: MAS Krušné hory, o.p.s. (mas-krusnehory.cz)

SETKÁNÍ PARTNERŮ 202111
V loňském roce jsme plánovali setkání partnerů, které se v roce 2019 setkalo s mnoha pozitivními ohlasy. Bohužel, covidová situace nám znemožnila setkání 
uskutečnit. Nás to ale neodradí a doufáme, že letos na podzim se setkání podaří zrealizovat. Hospoda Dubina a její majitelka p. Dvořáková mají pro nás stále 
dveře otevřené. 



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). 

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. 
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PARTNEŘI MAS 202113
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. 

Soukromý sektor - zájmová skupina - 
Udržitelný venkov: podnikání, cestovní 
ruch, zemědělství, životní prostředí

36.   Skiareál Velflink
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 Sinkulová Moravcová
Ladislav Ludvík
Karla Bláhová

Dozorčí rada
Aleš Labík 
Ing. Bronislav Grulich
Ing. Vít Hromádko

Výběrová komise
Nová Role
Obec Božičany
Obec Vojkovice
Ostrov zdraví, 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



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 2014-2020 MAS Krušné hory, o.p.s., 
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ 22691022. Za pravdivost odpovídá autor příspěvku. 

Odpovědný redaktor Bc. Lenka Vaňková, vankova@mas-krusnehory.cz +420 774 724 456

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

Bc. Monika Vrchotická
manažer MAP II
MT: +420 730 145 684
e-mail: vrchoticka@mas-krusnehory.cz

KDE NÁS NAJDETE

Zdenka Antonyová
Asistent manažera
MT: +420 608 734 854 
e-mail: antonyova@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

Všechna vydání Zpravodaje od r. 2018 naleznete 
v elektronické  podobě na webových stránkách MAS 

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


