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Mnoho z nás vnímá, že i rok 2021 byl díky epidemiologické situaci 
náročnější a více stresující. Pozastavilo se mnoho činností a nás to 
donutilo se přizpůsobit, podívat se na situaci jinýma očima a chopit se 
nových možností a příležitostí pro podporu rozvoje venkova. 
I přes všechny strasti náročného roku se podařilo úspěšně projít 
zkouškou Standardizace MAS při MMR ČR a zahájit přípravu Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje s cílem dovést k nám do území 
další finanční možnosti a zdroje. 
Naší snahou je podporovat a podněcovat místní žadatele a informovat 
občany, obce, firmy a neziskové organizace z území o aktuálních 
dotačních možnostech. Pomocí čerpání peněz z fondů EU se snažíme 
neustále navyšovat finanční možnosti měst, obcí, škol a dalších 
subjektů v území. 

1.   Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin 
a zvyšující jejich zapojování se do života v obci/ komunitě.

2.  Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení 
kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům 
a zvýšení míry zapojení a aktivní participace obcí na řešení jejich situace.

3.  Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné 
pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora 
dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.

Děkuji vám, partnerům MAS, kteří se podílíte na činnosti a fungování 
MAS Krušné hory. Jste nedílnou součástí naší organizace. Děkuji vám 
za pomoc a spolupráci a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů jak 
v práci, tak v osobním životě.
Věřím, že v následujícím plánovacím období EU bude upevňovat 
MAS Krušné hory za podpory partnerů opět svoji roli na poli rozvoje 
venkova. 
 

Ing. Jana Urbánková
 ředitelka MAS Krušné hory

SLOVO ŘEDITELKY MAS KRUŠNÉ HORY 

4.  Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí 
hospicové péče a zajištění její dostupnosti i v malých obcích a v odlehlých 
venkovských regionech.

5.  Zaměstnanostní programy s cílem přispět ke snížení lokální 
nezaměstnanosti 

6.  Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost 
rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu 
každého jednotlivce, utváří jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho 
bio-psycho-sociálního zdraví a pohody po celý život. 
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AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE 
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MAS                 2

Operační program Zaměstnanost (OPZ) je ve svém závěru. 

Nejsou vyhlašovány nové výzvy a dobíhají již schválené dva projekty na 
příměstské tábory, které realizuje město Hroznětín a naše MAS, dále je 
v realizaci Dětská skupina Žabička a projekt na podporu návratu maminek 
po mateřské do zaměstnání Máma s velkým M.
V současné době je však již zahájena příprava na nové období, které bude 
trvat do roku 2027. Tento program dozná veliké změny. Pro žadatele z území 
je to možná příjemná informace, neboť budou moci realizovat své nápady, 
ale nebudou muset projekt celkově administrovat. To už bude na nás, na 
MASce. Nový způsob realizace je obecně nazýván jako „deštníkový projekt“. 
Žadatelem bude MAS a společně s partnery bude spolupracovat na přípravě 

a následně společně realizovat vybrané klíčové aktivity. Nový program může 
přinést do našeho území prostřednictvím MAS až 20 milionů korun, a to 
určitě za tu práci stojí.
Podporovaných aktivit bude šest a my si budeme moci podle potřeby 
v  území vybrat, které jsou pro nás důležité, zajímavé a potřebné pro nás 
i partnery projektu. Obecně budou podporovány aktivity s přímým dopadem 
na podpořené osoby/ členy komunity, obce či města. Jedná se primárně 
o přímou práci s cílovými skupinami, sekundárně může být podpořena 
i dílčí koncepční a metodická činnost anebo vzdělávací a osvětové aktivity 
směřované k cílovým skupinám, k laické i odborné veřejnosti. 

12. 10. 2021 proběhlo v Městském kulturním centru v Hroznětíně první větší 
setkání se starosty měst a obcí z území naší MAS s cílem zjistit potřeby území 
a zamyslet se nad možnostmi jejich řešení. Diskuze byla plná námětů, které 
jsou podkladem pro tvorbu Akčního plánu, který je výchozím dokumentem 
pro přípravu konkrétního projektu. Pokud se bude vše dařit tak jak má 
a  nedojde k prodlevám, bude možné zahájit realizaci projektu začátkem 
roku 2023.
Informace naleznete na našich webových stránkách, 
a pokud ne, volejte, pište…

MAS Krušné hory
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V rozvoji území MAS Krušné hory, kromě dalších operačních programů, pomáhá i Integrovaný regionální operační 
program (IROP). 

A JAKÉ AKTIVITY JSOU NAVRŽENY 
PRO MOŽNOU REALIZACI?

Ani program rozvoje venkova (PRV) nezahálí

V období 2014 – 2020 bylo pro území MAS Krušné hory v tomto programu 
vyčleněno přes 60 mil. Kč a pracovníci MAS úspěšně administrovali pět 
kol výzev pro předkládání projektů. Od půlky října do 1. 12. 2021 probíhá 
již 19. výzva pro předkládání žádostí o dotace. Jedná se o poslední výzvu 
v tomto plánovacím období v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřena 
na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, jelikož právě v této oblasti stále 
převládá zájem o dotační prostředky. V této výzvě jich bude k dispozici cca 
7,34 mil. Kč.      
    
S přípravou nového programového období jsou přinášena i nová témata, 
která bude možné podporovat a to např. Regenerace veřejných prostranství 
obcí i měst, veřejná infrastruktura pro cestovní ruch…

Jak se zdá, tak nový IROP přinese možnosti zajímavých a hodnotných 
projektů. O konkrétních krocích a výzvách vás budeme vždy včas informovat. 

DOPRAVA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu, infrastruktura pro cyklistickou dopravu.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – revitalizace veřejných 
prostranství – staveb krajinářské architektury 
s budováním zelené infrastruktury města a obcí.

HASIČI – podpora jednotek SDH II, III a V 
– zbrojnice, technika, umělé zdroje požární vody.

VZDĚLÁVÁNÍ – rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení 
péče o děti typu dětské skupiny (jesle), infrastruktura ZŠ ve vazbě 
na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – infrastruktura pro sociální služby.

KULTURA – revitalizace kulturních památek, revitalizace 
a vybavení městských a obecních muzeí, rekonstrukce a vybavení 
obecních profesionálních knihoven.

CESTOVNÍ RUCH – veřejná infrastruktura cestovního ruchu.

V roce 2021 byla vyhlášena 6. výzva, do které bylo podáno 29 žádostí o dotaci 
v celkovém objemu způsobilých výdajů 22 mil. Kč. Dotace připravená na 
doporučené projekty k financování činí 9 mil. Kč. Nejvíce žádostí o dotaci 
evidujeme v oblasti podpory rozvoje zemědělské prvovýroby na nákup 
strojů a zařízení. Devět žádostí přišlo na podporu rozvoje malých a středních 
podniků v oblasti na zakoupení strojů pro stavbu, zařízení a vybavení kuchyně 
nebo např. nákup zařízení pro digitální tisk. 
V rámci oblasti podpory rozvoje venkova se nacházíme v takzvaném 
přechodovém období (2021-2023), ve kterém MAS administruje projekty 
z financí EU období starého a zároveň se MAS připravuje na čerpání financí 
z fondů EU z nového programového období EU 2021-2027. V roce 2022 
plánujeme vyhlásit výzvu č. 7 z programu rozvoje venkova. 

Foto: Archiv ZŠ Jáchymov, rekonstrukce šaten

Farma Fojtov, s. r. o. – nákup traktoru + sekačky

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY3
MAS Krušné hory, o. p. s.  i v letošním roce uspořádala po celou dobu letních prázdnin příměstské tábory pro děti 
z Ostrova a okolí a nově také v Nové Roli. Základnou táborů byl jako v loňském roce areál Nemocnice Ostrov a DDM 
v Nové Roli. 

Táborů se zúčastnilo cca 116 dětí, některé opakovaně, a zájem rodičů 
i dětí o tuto formu táborů nás velmi těší. Program jednotlivých turnusů byl 
bohatý na zážitky a troufáme si, dle ohlasů, říci, že si děti společný času užily.                                                     
Navštívily koupaliště, knihovnu, lanové centrum, zajezdily si na motokárách, 
zjistily, co je canisterapie, setkaly se s hasiči i policisty. Prošly se mezi motýly, 
vyzkoušely si orientační běh, zajezdily na konících, hledaly poklad, prošly si 

muzikoterapií a výtvarnou dílničkou, zařádily si v zábavním centru, navštívily 
zámek a botanickou zahradu, zapotily se v Laser Gamu a setkaly se s vědou 
v Techmánii. Zazávodily si na koloběžkách a udělaly si cyklovýlet, poznávaly 
přírodu a opékaly buřty. Učily se spolu vycházet a pomáhat si a určitě vznikla 
nová kamarádství. Pravda, začátek každého turnusu provázelo testování na 
Covid - 19, což se neřadí k nejpříjemnějším dětským aktivitám, ale nutno říci, 
že všechny děti to zvládly a mohly si tak užívat společného času. 
Velké poděkování patří všem vedoucím jednotlivých turnusů a také dnes již 
bývalé kolegyňce Zdence Antonyové za koordinaci a celkovou přípravu.
Realizace tábora proběhla v rámci dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750, 
ve spolupráci s organizací Nemos Plus, s. r. o. a Náhradním rodinám, o. p. s. 
Příměstské tábory budou připravovány i příští rok po dobu jarních a letních 
prázdnin. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mas-
krusnehory.cz    

Lenka Vaňková



Přednášejícím byl pan Mgr. Petr Bureš, lektor ze společnosti CEDU, 
posluchači a aktivními účastníky byli parlamenťáci z pěti základních 
škol (Jáchymov, Ostrov Myslbekova, Ostrov Májová, Merklín a Hroznětín) 
a jejich koordinátoři z řad pedagogů. Podmínkou pro realizaci akce bylo 
přísné dodržování hygienických předpisů, ale určitě to za to stálo☺. 
A jak se workshop líbil školám?

Zjistili jsme, co bychom mohli dělat lépe i v čem jsme opravdu dobří. Mohli 
bychom zapojit více lidí z naší školy i našeho města. Plánovat více akcí a být 
více vidět. Jsme dobrý kolektiv a nechybí nám nadšení. Načerpali jsme 
spoustu inspirace pro naše další akce i pro samotnou práci parlamentu 
jako takového. Seznámili jsme se dalšími parlamenťáky a dozvěděli jsme 
se, co dělají a jak pracují u nich ve škole. 

Koordinátorka Pandamentu ZŠ Jáchymov

Workshop pro nás měl mnoho nových poznatků. V minulém týdnu jsme se 
sešli s vlastním parlamentem a na základě inspirace z workshopu jsme 
začali tvořit vlastní identitu parlamentu - to byl první přínos, který jsme 
přijali za svůj. Vědět, že žákovský parlament by měl na škole mít vlastní 
“značku”. Další nápady a inspirace pro budoucí práci se týkal organizace, 
četnosti setkávání a hledání zázemí v rámci školy. Nedílnou součástí práce 
parlamentu se stanou adaptační aktivity, které budou stmelovat žáky 
napříč ročníky - i toto byl jeden z přínosů workshopu. Velmi se mi líbila 

idea dobrovolnosti účasti v parlamentu, kterou jsem ihned zapracoval do 
setkávání našeho parlamentu. Dále jsme se dozvěděli, kde případně čerpat 
další nápady na práci - webové odkazy. Žáci mi potvrdili, že je workshop pro 
práci v parlamentu nalákal a to je pro mě jako pedagoga, který parlament 
bude vést, to nejdůležitější → aktivní a motivovaný žák. 

 Koordinátor parlamentu 3. ZŠ Májová, Ostrov

Hlavní dojem - akce podnětná a pro mne jakožto koordinátora školního 
parlamentu velmi inspirativní. Určitě tam použiji některé motivy z workshopu

 Koordinátor Parlamentu ZŠ Hroznětín

Děti toto setkání hodnotí velmi kladně. Bylo super slyšet a i vidět, jak to 
funguje jinde. Mohli jsme si vzít inspiraci do naší činnosti a zároveň nás 
potěšilo, že i my jsme byli inspirací pro Jáchymovskou školu. Jako příjemné 
vidím pro děti možnost setkat se v době vyučování - nezasahuje jim to do 
volného času. Děti velmi oslovila myšlenka vlastních triček a hry na rozvoj 
komunikace. Koordinátorka Parlamentu 5. ZŠ Myslbekova

Velké poděkování patří především vedení ZŠ Jáchymov, které umožnilo, aby 
workshop proběhl v jejích prostorách včetně zajištění oběda. 

L. V.

Program trval 90 minut a byl určen jak pro školní skupinky, tak širokou 
veřejnost. Vítáni byli i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již 
u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí 
všimnout, a nakonec může být pozdě. 

Celou akci zafinancovala MAS Krušné hory, o. p. s. v rámci projektu 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov II. 
Poděkováním nám jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu 
zúčastnili. A že jich nebylo málo. Vlak v Ostrově navštívilo přibližně 450 
žáků!

Projekt REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová 
centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, 
Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR.  

Bc. Monika Vrchotická

STŘÍPKY Z MAP II – PROJEKTU NA PODPORU 
VZDĚLÁVÁNÍ V ORP OSTROV5

KRUŠNOHORSKÉ VÝLETNÍ NOVINY4
Vítejte u nás v Krušných horách! V regionu, který není tak „krušný“ jak se na první pohled může zdát. Máme vše, co 
potřebujete k prožití krátké i dlouhé dovolené, a slibujeme, že pokud budete jen trochu chtít, nezažijete u nás nudu…

Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout 
drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. To je REVOLUTION TRAIN  – revoluční primární protidrogová prevence.

Několikrát odkládaná aktivita směrem k parlamentům a jejich koordinátorům byla naplněna dne 30. 9. 2021 
v prostorách ZŠ Marie Curie – Sklodowské a MŠ Jáchymov, konkrétně ve školním klubu, a to prostřednictvím workshopu 
pod vedením společnosti Centrum pro demokratické učení (CEDU). 

Přesně takto začíná první číslo Výletních novin, které naše MAS spolu se 
Sdružením Krušné hory – západ (SKHZ) a městem Ostrov vydala. Nutno říci, 
že finanční částku prostřednictvím dotace Karlovarského kraje zajistilo 
právě SKHZ. Noviny jsou koncipovány jako pozvánka rodiny Tolarových 
za krásami, poznáním, adrenalinem i odpočinkem právě do Krušných hor 
rozprostírajících se na území naší MAS.
Lze zkonstatovat, že se redakčnímu týmu spolu s grafikem podařilo 
sestavit zajímavou a lákavou nabídku nejen pro návštěvníky Krušných hor, 
ale také pro místní obyvatele. Náklad 30 tis. kusů byl distribuován zdarma 

Vlak zastavil ve vlakové stanici Ostrov nad Ohří dne 20. 09. 2021. Cílem 
programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů 
zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. 
Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až 
do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení návštěvníka do 
reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže 

do obcí, restaurací, hotelů, tábořišť a kempů, infocenter, na některá místa 
pro velký zájem i opakovaně. Velmi nás to těší a začátkem příštího roku se 
chceme pustit do přípravy dalšího čísla. Pokud máte tip na výlet, chcete 
poukázat na zajímavé místo či aktivitu, podělte se o ně. Své náměty 
můžete zasílat na vankova@mas-krusnehory.cz. Noviny v elektronické 
verzi si můžete přečíst na: https://www.mas-krusnehory.cz/projekty/
vyletni-noviny/   

L. V.

program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních 
i nelegálních drog. 

Foto: revolutiontrain.cz

(č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114)



SETKÁNÍ PARTNERŮ 20216
Z loňského roku odložené Setkání partnerů MAS 
se uskuteční 11. 11. 2021 v Hospodě Dubina. 

Za naši MAS chceme partnery v souhrnu informovat o dosavadní činnosti 
a výstupech práce a zároveň jim poděkovat za jejich přízeň a spolupráci. 
Společně s majitelkou Hospody Dubina paní Alicí Dvořákovou připravujeme 
krásné prostory, výborné občerstvení a také jako překvapení malé kulturní 
okénko.
Věříme, že se setkání povede jako v roce 2019 a odneseme si z něj nejen 
dobrý pocit, ale také vědomí, že naše práce má smysl a cesta partnerství 
je ta správná.       

L. V.

NÁŠ HOST7
Velkou část svého života jste prožil v Chomutově. Jak člověka z města 
téma zaniklé obce napadne?
Ono si to téma našlo mne. Většinou když něco plánujete, dopadne to úplně 
jinak. Asi kdybych někam vyrazil a řekl si - tady najdu téma na knížku, tak 
by to zřejmě nedopadlo. V roce 2013 jsem se přestěhoval z Chomutova 
do Chodova, začal jsem sem do hor poměrně dost jezdit, líbilo se mi tu. 
Takže inspirace přišla spíš prostředím než konkrétními lidmi nebo příběhy. 
Ty jsem si dosadil do tohoto prostředí sám.

V dřívějších rozhovorech s Vámi jsem si přečetla, že jste původně neměl 
myšlenku vydávat knihy, že jste si psal, jak se říká, „do šuplíku…. co se 
změnilo?
Psal jsem si pro vlastní potěšení. Pak jsem vždy dal příběh někomu přečíst, 
většinou těm nejbližším, a postupně přišla myšlenka nechat příběh 
vytisknout, třeba jen pro rodinu a známé… nebo na památku. Začali jsme 
zjišťovat, kolik vydání knihy vlastně stojí, co to všechno obnáší. Pravda, 
není to ani jednoduché ani levné, ale řekli jsme si, že to zkusíme a knihu 
rozdáme známým, kamarádům a lidem kolem sebe. Nechali jsme jich 
vytisknout 300. Prvních 200 jsme rozdali a prodali na křtu knihy a 100 
dalších jsme dali do infocentra v Nejdku. Tam projevili zájem o volný 
prodej. To byl impuls, proč to neposunout dál? Nechali jsme dotisknout 
dalších 300 kusů a pak zase. Komické na tom bylo to, že když jsme každou 
chvíli volali do tiskárny, že chceme další dotisky, ptali se, proč jich rovnou 
neuděláme třeba 2000? Mojí odpovědí bylo – protože je nikdy neprodáme. 
Nakonec jsme jich prodali 4000 vlastním nákladem. Další se již prodávají 
v režii brněnského nakladatelství MOBA.

Psal jste knihu pro konkrétní cílovou skupinu?
Knihu jsem psal především pro sebe. Na Chaloupky jsem jezdil často, 
zajímal se o jejich historii a představoval jsem si, jak zde lidi žili, kam 
chodili do školy, do kostela, tady žil ten a ten… a protože mám bujnou 
fantazii, představoval jsem si vše do detailu. Tvořil jsem si příběh v hlavě 
tak dlouho až jsem si to začal psát. Neměl jsem cílovku, ani očekávání, 
chtěl jsem mít památku na svůj příběh…

Je lepší psát pro cílovku nebo jen tak?
Já nevím, nemám tolik zkušeností. Naštěstí to není tak, že musím prodat 
určité množství knížek, psaní mne neživí, v tom jsem absolutně svobodný… 
Jsem také smířený s tím a to je myslím důležité, že nejsem Hemingway 
a nikdy nebudu. Je důležité v tomto být srovnaný, to znamená psát pro 
sebe, znát svoje limity, tak to prostě je. Stejně tak jdu do toho i s druhou 
knihou, žádné očekávání.

Ostrovská knihovna má Vaše Chaloupky v nabídce pro své čtenáře, jak je 
to s ostatními knihovnami?
V rámci vlastního nákladu jsem měl informace od některých knihoven, že 

si knihu koupily. Od té doby, co knihu vydává MOBA, přesné informace 
nemám. Ale vím, že druhé vydání knihy šlo do prodeje 5. 8. 2021 prvním 
nákladem 3000 ks a ty zmizely za 4 týdny. Knize se tedy daří.

Je něco, co jste ve svých rozhovorech o své knížce ještě neřekl? A chtěl 
byste říct?
Rozhovorů jsem už udělal spoustu a vždy když přijdu domů, tak konstatuji 
- zase jsem říkal to samý dokola a žena reaguje, že to je lepší, než kdybych 
říkal pokaždé něco jiného. ☺ Ale tak mne napadá -  chodí mi různé reakce 
lidí, pozitivní i negativní. Někteří potvrzují, že se mi záměr povedl, někomu 
se nelíbí množství postav, někdo by chtěl rozpracovat životy lidí více do 
hloubky, více rozvinout příběhy. V tu chvíli si ale uvědomuji, že to, co jsem 
chtěl vystihnout, jsem vystihl a zároveň nechal prostor pro fantazii čtenáře. 
Ta je důležitá. 

Berete kritiku svých prvních čtenářů, kterými je rodina? Nebo máte 
potřebu vysvětlovat, jak jste to myslel?
Ne, to ne. Rodina mi sice řekne názor, bez obalu, tak jak to cítí, a jsem za 

Chaloupky. Někdo si pod tímto pojmem představí idylický domeček zasazený do přírody, ve které tráví klidnou 
dovolenou. Krušnohorcům se pravděpodobně hned vybaví zaniklá obec Chaloupky. A právě o této obci si povídám 
s mladým spisovatelem Štěpánem Javůrkem, autorem stejnojmenné knihy.

Multižánrový koncert – představení skladeb bicí souborové 
a sólové hry, kdy se aktivně také do hry zapojili žáci základní školy 
Májová Ostrov. Velmi příjemné setkání pod vedením ZUŠ Ostrov. 

Angličtina do škol – spolupráce s Wattsenglish Karlovy Vary 
- výuka v MŠ Halasova Ostrov  a ZŠ Jáchymov, zpestření 
výuky. Realizace šk.rok 2021/2022

Adolf Dudek – oblíbený ilustrátor dětských knih a časopisů 
–  rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a zdravého 
sebevědomí.  Velký zájem, skvělá atmosféra☺ 

2 kvalifikovaní logopedi – práce s dětmi a žáky 
v MŠ Palackého, ZŠ Májová Ostrov a ZŠ Merklín, realizace
 šk. rok 2021/2022

EDUBUS – mobilní polytechnická laboratoř navštíví 
„kopečkové školy v 11/2021

Pracovní skupiny – pravidelná setkání, příprava setkání 
matematiků 2.stupně ZŠ

Foto: Dominika Dostálová



to rád, ale nevysvětluji. Ani čtenářům. Člověk má tendenci nejdříve něco 
vysvětlovat, objasňovat, ale nemá to cenu, tak to nemá být. Pokud kniha 
neodpoví na všechny otázky, autor to nemá napravovat zpětně, na to je 
pozdě. 
Zmínil jste se o své druhé knize. Co o ní prozradíte?
Druhá kniha, Nebe nad Perninkem, se odehrává v současnosti a věřím, že 
si také získá své čtenáře. Hlavními hrdiny jsou dva lidé, kteří se potýkají 
s  různými fenomény naší doby. 
On, kluk, muž, je talentovaný šikovný lékař, kterého v životě bohužel 
doprovází alkohol, a to v takové míře, že není schopen tento problém ustát. 
Rozvrátí si rodinu, přijde o přátele, chová se nemorálně, přijde o práci... 
a  nakonec skončí v Perninku jako obvodní lékař, což je jeho poslední 
naděje. 
Ona, dívka, která sní o kariéře herečky v Praze, do Krušných hor se dostává 
náhodou a potkává se s hlavním hrdinou knihy... vše dopadne dobře, na 
rozdíl od Chaloupek, kde jsem nechal všechny zemřít a to se čtenářům moc 
nelíbilo☺.

Takže tato kniha nenavazuje na Chaloupky? 
Ne vůbec, ne, je o hledání místa v životě, a to je zcela jiné téma. 

Plánujete další knihy? Máte o čem ještě psát?
Nápadů mám zatím víc než dost, ale myslím, že jeden rukopis ročně je 
dostačující. Nechci chrlit tři knihy ročně, to by mne asi ani nebavilo. 
Celé září jsem strávil na Božím Daru a dokončil rukopis třetí knihy. Než 
ho pošlu do nakladatelství, budu na něm ještě tak dva měsíce pracovat 
a předpokládám, že zhruba v polovině příštího roku by kniha mohla vyjít. 
Tato kniha je veselá. Předchozí témata jsou těžká, musel jsem se vcítit do 
postav, a to bylo občas psychicky velmi náročné, docela mne to vysálo, 
a tak jsem sám potřeboval něco veselého. Takže další kniha bude z jiného 
soudku.
 Čerpáte ve svém psaní z osobních zkušeností?
Částečně ano, ale největší štěstí je, že mám kolem sebe spoustu zajímavých 
lidí, takže lze čerpat z jejich příběhů… ono nejde psát bez toho, že jste něco 
slyšel, nebo něco zažil…

Co děláte, když nepracujete?
Běhám, ale je pravda, že musím trochu zvolnit, letos mám naběháno již 
přes 3000 km (klobouk dolů). Hodně čtu, mám rodinu, psa, vedu klasický 
normální život. Mám také hodně koníčků, baví mne kultura, stále se snažím 
se učit, jako samouk se věnuji psychologii, velmi mne baví angličtina. 
Těším se na maličkosti. Zrovna teď se těším, až si přečtu knížku o Karlu 
Gottovi a budu si prohlížet fotky.

Máte rád čokoládu?
Jsem spíš na maso☺

Na co se Vás nikdo ještě nezeptal?
Jsem hodně komunikativní, většinou všechno řeknu sám, takže asi nemám 
zásadní potřebu něco zmínit.
Striktně odděluji svět psaní a svůj veřejný život. Takže když dělám rozhovor 

ke své knize, věnuji se pouze knize. Nepletu do toho svoji veřejnou činnost. 
Jsou to pro mne dva samostatné oddělené světy. 

Vzkázal byste něco svým čtenářům?
Asi to, že my, co tvoříme, jsme na čtenářích závislí. Uvědomuji si to a říkám 
to všude, kam přijedu - jsem tu kvůli vám. Doba je pro některé lidi těžká, 
a když si koupí knihu nebo přijdou na besedu, tak by měli číst něco milého 
a slyšet něco pozitivního. Takže i já se v rozhovorech nebo v přímém 
kontaktu s lidmi snažím být pozitivní, je to důležité.

Můžeme se s Vámi někde vidět?
Pokud vše půjde tak jak má, čeká mne křest knihy Nebe nad Perninkem, 
který proběhne v pátek 12. listopadu od 19 hodin v kině v Perninku. 
O den dříve se budu těšit na akci Vaší organizace. Další domluvené 
akce budou v Mladé Boleslavi (3. 11.), Mostě (25. 11.), během října se 
objevím v televizním pořadu Sama doma ☺. A vzhledem k tomu, že moje 
nakladatelství se kromě tisku a distribuci knih stará i o PR, tak jsem na to 
sám zvědavý, kam mne cesty zavedou. 

L. V.

NOVINKA – VOSKOVANÉ UBROUSKY8
Slyšeli jste už o voskovaných ubrouscích? A o tom, že je možné je využít v domácnosti? Konkrétně v kuchyni? Že ne? 
Tak si o nich aspoň přečtěte. 

V letošním roce se konal již 20. ročník akce Nadace Partnerství – STROM ROKU. Cílem této celostátní akce je 
představit strom s určitou historií a příběhem. Během jara bylo přihlášeno 77 stromů, z nichž odborná porota 
vybrala do finále 12 stromů.

Včelí vosk je přirozeně antibakteriální. Potraviny zabalené do voskovaného 
ubrousku neokorají, nedostane se k nim vlhko z okolí ani hmyz. Samozřejmě 
pokud je dobře zabalíte☺. Svačina, kterou jste do ubrousku zabalili, už 
nepotřebuje igelitový sáček nebo jinou další vrstvu. Ať už si ji uděláte den do 
předu do práce, dětem do školy nebo na výlet a dáte ji do ledničky, je stále 
jako čerstvá. Do takto upravených ubrousků můžete zabalit i pecen chleba. 
Nebude plesnivět a vydrží déle čerstvý.  Lze ho použít i jako „pokličku“ na 
dózu nebo jakoukoli nádobu. Nebojte se do ubrousku zabalit třeba i ovoce 
nebo zeleninu. Klidně s ním přikryjte rozkrojený meloun. Vlastně, můžete do 
něj zabalit v podstatě cokoli, kromě syrového masa.
Při dobré péči vám ubrousek vydrží rok i déle. Je ekologicky odbouratelný, 
stačí ho rozstříhat do kompostu, nebo jen zbavit vosku a používat jako běžný 
látkový. Je vyrobený ze 100% bavlny a napuštěný 100% Bio voskem přímo od 
včelaře. A pokud se vám bude ubrousek zdát jen trochu „unavený“ můžete 
jej vložit mezi dva archy pečícího papíru a přežehlit. Nebo lze ubrousek 
dovoskovat.
Péče o takový ubrousek není složitá. Postačí studená nebo vlažná voda. Jen 
pozor na teplo, vosková vrstva by se mohla porušit. 

Do finále se „probojovala“ Dolní popovská lípa, která je již přes 600 let 
ozdobou dnes již zaniklé obce Popov nedaleko Jáchymova. Za Spolek přátel 
Jáchymova ji nominovala Ladislava Kulhavá. Od června do září probíhalo 
hlasování pomocí dárcovských SMS, výtěžek bude použit na obnovu a výsadbu 
nových stromů. Poslední týden hlasování byl tajný, takže konečný výsledek 
jsme se dozvěděli až 22. 9. na vyhlášení v brněnské hvězdárně. Tomuto 
slavnostnímu večeru předcházela návštěva ekologické zahrady, kde Nadace 
Partnerství sídlí. Slavnostní večer umocnila hudba skupiny Progres a promítání 
podzimní oblohy. A pak přišlo vyhodnocení… Na 1. místě se umístila Zpívající 
lípa z Telecí, 2. místo patřilo Valašisku dubisku z Kozlovic a 3. příčku obsadil 
smrk na Remešově ulici v Brně. Krušnohorská popovská lípa vystoupala na 
7.  místo. Cenu a drobné dárky převzali manželé Kulhaví z Jáchymova. Celá 
akce probíhala v přátelské atmosféře, sešli se zástupci milovníků stromů 
a historie. Těšíme se na další ročníky!                                         

Láká vás mít takový ubrousek doma? Chcete minimalizovat obalový odpad 
ve své domácnosti? Podívejte se na https://eshop.vcelka.info nebo pište na 
med@vcelka.info

Zdeňka Hartigová

STROM ROKU9

Foto a text: Ladislava Kulhavá



ZÁMECKÁ ZAHRADA V PROMĚNÁCH 
ČASU – SVĚT MÚZ A NADPOZEMSKÉ 
KRÁSY

Jednou z nejvýznamnějších zámeckých zahrad střední Evropy byla zahrada v Ostrově. Neměla v českých zemích 
obdoby a byla pojímána jako mimořádné umělecké dílo a pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti právem 
označována jako „osmý div světa“.

Multimediální expozice byla financována prostřednictvím MAS Krušné 
hory z programu PRV a představuje vývoj zámecké zahrady v Ostrově ve 
všech jejích vývojových slohových etapách. 
Významem své architektury překročil Ostrov hranice Čech a natrvalo 
vstoupil do evropské historie.

Kdo jsou ti, kteří zahradu vytvářeli a budovali? 
Co znamená barokní zahrada?
Kdy se jednotlivé etapy uskutečnily? 
Kde autoři čerpali své náměty? 
Jak probíhalo utváření zahrady? 
Čím je zahrada tak významná? 
Proč Vám to vše chceme sdělit a podělit se o poznání?
Chcete znát odpovědi? Jste vřele vítáni! 
 
Expozice „ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU“ 
navazuje na stálou expozici vévodů sasko-lauenburských a markrabat 
bádenských v kapli sv. Anny v Klášterním areálu - Posvátném okrsku, 
nazvanou OSTROV V EVROPĚ - EVROPA V OSTROVĚ. 

Dita Poledníčková, 
manažerka cestovního ruchu Ostrov

PROPAGACE KRUŠNOHOŘÍ 
A SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODPADŮ 
 – témata svazku obcí Sdružení 
Krušné hory  – západ v letošním roce

1110
V letošním roce se nám podařilo získat dvě dotace z programu 
Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu. Prvním projektem 
jsou Krušnohorské výletní noviny, na nichž jsme spolupracovali s MAS 
Krušné hory, o.p.s. a městem Ostrov. Výsledek předčil naše očekávání 
a máme samé pozitivní ohlasy na jejich obsah. Věříme, že v projektu 
budeme pokračovat i v příštím roce vydáním dalšího čísla.
Druhým projektem je propagace Krušnohoří přes hranice, tedy 
prezentace místní krajiny, památek, atraktivit a turistických zajímavostí, 
směrem do Německa. Plynule tak navazujeme na již vytvořené materiály 
Malý elektronický průvodce a Hotelový průvodce, které jsou k dispozici 
i v německém a anglickém jazyce. V rámci projektu došlo k vytvoření 
německé verze interaktivní hry S Marcebilou Krušnohořím v aplikaci 
Geofun, www.geofun.cz.  Tato zábavná a zároveň vzdělávací hra je 
zařazena do skupiny SCHOOLFUN. Patronka Krušnohoří v ní provádí 
všemi obcemi našeho svazku. Hráči se dozví zajímavé informace 
o historii i současnosti našeho mikroregionu, plní jednotlivá zadání a tím 
pomáhají splnit Marcebile důležitý úkol. Dále jsme začali s propagací 
Krušnohoří na sociálních sítích. Byla vytvořena nová facebooková 
stránka v německém jazyce a na ní postupně zveřejňujeme informace 
o našich obcích a městech, doporučení a tipy, co navštívit.
Spolupráce obcí není ovšem pouze v oblasti cestovního ruchu. Členové 
svazku se pod vlivem zpřísňujících podmínek v oblasti odpadů rozhodli 
nechat zpracovat společnou analýzu, jejíž výsledkem budou návrhy 
na optimalizaci svozu odpadů a možnosti spolupráce v této oblasti. 
Nejdříve byla zpracována statistická data. V průběhu léta pak proběhly 
schůzky na jednotlivých obcích a projednávaly se možnosti společného 
postupu. Prvotní doporučení jsou v duchu myšlenky door to door, tedy 

vlastní popelnice na tříděný odpad pro každý rodinný dům, které je 
možné financovat z dotace. Dalším krokem je pak jednání se svozovými 
firmami, či i možnost vlastní svozové firmy svazku. Vše je zatím ve fázi 
úvah a propočtů. Výsledek analýzy bude členům k dispozici v druhé 
polovině listopadu. Na Valné hromadě pak bude rozhodnuto o dalším 
postupu. Do zpracování analýzy se zapojily i čtyři další obce mimo svazek 
v oblasti kolem řeky Ohře.

Ing. Kateřina Krumphanzlová,
 manažerka SKHZ

Foto archiv obec Potůčky: Podleský potok                    



PARTNEŘI MAS KRUŠNÉ HORY 202113
Veřejný sektor 
- zájmová skupina veřejná správa

1.      Město Boží Dar
2.      Město Horní Blatná
3.      Město Hroznětín
4.      Město Jáchymov
5.      Město Nová Role
6.      Město Ostrov
7.      Obec Božičany
8.      Obec Dalovice
9.      Obec Děpoltovice
10.   Obec Hájek
11.   Obec Krásný Les
12.   Obec Kyselka
13.   Obec Merklín
14.   Obec Nové Hamry
15.   Obec Otovice
16.   Obec Pernink
17.    Obec Sadov
18.   Obec Smolné Pece
19.   Obec Stráž nad Ohří
20.   Obec Šemnice
21.   Obec Velichov
22.   Obec Vojkovice
23.   První Krušnohorská, o.p.s.
24.   Sdružení Krušné hory - západ

Soukromý sektor - zájmová skupina - 
Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací 
a volnočasové aktivity

25.   Mgr. Luboš Pastor
26.   Člověk v tísni, o.p.s.
27.   Horní hrad, o.p.s.
28.   LaNova Consulting, s.r.o.
29.   Náhradním rodinám, o.p.s.
30.   NEMOS PLUS, s.r.o.
31.   Oblastní Charita Ostrov
32.   OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.
33.   Římskokatolická farnost Ostrov
34.   SDH Horní Blatná, z. s. 

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

35.   Skiareál Velflink
36.   DCH Bohemia Trade, a.s.
37.   Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
38.   VSF Fanta, spol. s r.o.
39.   Skiareál Klínovec, s r.o.
40.   AGRO TRAVEL, spol. s r.o.
41.   Horský statek Abertamy, s.r.o.
42.   Lázně Kyselka, o.p.s.
43.   Léčebné lázně Jáchymov, a.s.

44.   Hubert Plomer
45.   Kateřina Vraná
46.   Ing. Jiří Kubernát
47.   Odeřský statek, a.s.
48.   Jan Engliš
49.   Jakub Bašta
50.   Statek Bor ZEOS, spol. s r.o.
51.  Sdružení obyvatel a uživatelů území 
          Ruprechtova a Velkého rybníka, z. s.
52.   Miloslav Myslivec s.r.o.
53.   Ing. Alice Dvořáková
54.   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
Obec Otovice 
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

ZACHRÁNĚNÉ KOSTELY KRUŠNOHOŘÍ 12
Naše MAS vydala jako součást projektu Zachráněné kostely Krušnohoří další dva dvojjazyčné letáky.

Jeden z nich se věnuje Kostelu sv. Václava v Radošově, druhý Kostelu Všech svatých v Jáchymově. Letáky budou distribuovány do infocenter a obcí v území 
MAS. Projekt je financován z rozpočtu Karlovarského kraje.



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 2021 – 2027 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, Krušnohorský fotograf Ferdinand Holly, fotoarchiv Obec Potůčky, Ladislava Kulhavá, Štěpán 
Javůrek, Hospoda Dubina, archiv Revolution Train, Dominika Dostálová, fotoarchiv města Ostrov
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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

Daniel Benda
Asistent manažera
MT: +420 608 734 854 
e-mail: benda@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/


