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 Vážení	čtenáři,	
připravili	jsme	pro	vás	s	kolegy	v	tomto	jarním	čísle	Zpravodaje	nové,	
a	doufám	i	inspirativní,	čtení	nejen	z	oblasti	možné	pomoci	subjektům	
na	území	MAS	Krušné	hory		při	čerpání	dotací,	ale	také	čtení	o	našich	
dalších	aktivitách	a	plánovaných	činnostech	v	roce	2022.
 
MAS Krušné hory působí v Ostrově již několik let. Záběr činnosti 
organizace se rozrůstá a dá se říci, že v našem území získáváme stále 
více stabilnější pozici. Prostory, ve kterých se nacházely naše kanceláře, 
se vlastník Město Ostrov rozhodl předělat na mnohem potřebnější účely 
a to byty, kterých jak všichni víme, je velký nedostatek. Tyto důvody nás 
donutily se poohlédnout po větších prostorech, kde by se nám dobře 
pracovalo.

A.	 Investice	do	zemědělských	podniků

B.	 Podpora	investic	na	založení	nebo	rozvoj	nezemědělských	 
	 činností	pro	malé	podniky

C.	 základní	služby	a	obnova	vesnic	ve	venkovských	oblastech	 
 – obnova veřejného prostranství v obcích, investice do MŠ a ZŠ, 
 investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic JSDH, investice do 
 obchodů pro obce, obnova a zhodnocení kulturních památek,  
 investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost,  
 rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí.

Je mi potěšením vám tímto oznámit, že od 1.	dubna	nás	najdete	v	Domě	
kultury	v	Ostrově,	na	adrese:	Mírové	náměstí	733,	Ostrov,	v	2.	patře, 
v kancelářích bývalého ředitelství Domu kultury (vchod zezadu). Jsme 
moc rádi, že se naše pracovní podmínky výrazně zlepšily. Chtěla bych za 
mne i za mé kolegy tímto upřímně velmi poděkovat řediteli Domu kultury 
panu Mgr. Lukášovi Lerchovi a zároveň členům Rady města Ostrov za 
umožnění se přestěhovat do mnohem důstojnějších prostor, ve kterých 
chceme další léta působit.
 

Ing.	Jana	Urbánková
ředitelka MAS Krušné hory

SLOVO ŘEDITELKY   
MAS KRUŠNÉ HORY 1

AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE 
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MAS2

PROGRAM	ROZVOJE	VENKOVA

MAS	Krušné	hory	přerozdělila	od	roku	2018	v	rámci	
Programu	rozvoje	venkova	dotace	pro	žadatele	ve	výši	
22,5	mil.	Kč.	

MAS Krušné hory od roku 2018 podpořila v rámci Programu rozvoje 
venkova 43 projektů v celkové výši 22,5 mil. Kč. Z toho bylo 20 projektů 
na investice do zemědělských podniků, 12 projektů na investice na rozvoj 
podnikatelské činnosti v území MAS Krušné hory a 11 projektů na podoru 
rozvoje škol, veřejných prostranství, spolků, muzeí, knihoven a kulturních 
památek.

MAS Krušné hory vypsala výzvu č. 7 z Programu rozvoje venkova, v rámci 
které lze podat žádost o dotaci od	18.	4.	2022	do	18.	5.	2022 v těchto 
oblastech:

V současné době již probíhá nové plánovací období 2021–2027 
a tak můžeme hodnotit období minulé 2014–2020 a jeho úspěšnost 
v území MAS. Velký objem dotačních finančních prostředků, přes  
60 mil. Kč, přinesl do území MAS právě Integrovaný regionální operační 
program, tzv. IROP. Dotační prostředky z něj byly v území distribuovány 
prostřednictvím dotačních výzev, do kterých žadatelé přihlašovali své 
projekty, jimiž realizovali společně vytvořenou a schválenou strategii 
rozvoje MAS. Kancelář MAS v minulém období vyhlásila celkem 19 
výzev, přičemž 11 bylo úspěšných, což znamená, že v nich byly podány 
projekty, které obdržely nebo obdrží dotační prostředky ve výši 95% 
celkových způsobilých výdajů. V území MAS bylo či ještě je realizováno 
20 projektů. Nejvíce, celkem 14, jich je z oblasti dopravy, o celkovém 
objemu dotačních prostředků cca 46 mil. Kč.

Z těchto finančních prostředků bylo vybudováno přes 3 km chodníků, 
necelé 2 km cyklostezek a zřízeno několik bezpečných přechodů pro 
chodce či provedeny další úpravy zvyšující bezpečnost zejména pěší 
dopravy. Úspěšné byly obce a města Hájek, Hroznětín, Jáchymov, 
Kyselka, Nová Role, Ostrov a Sadov. Celkem 4 projekty o celkovém 
objemu cca 10 mil. Kč byly zrealizovány v oblasti vzdělávání. Zaměřeny 
byly na modernizace učeben, zřízení odborných učeben pro přírodní 
vědy, jazykovou výuku či vzdělávání v oblasti informatiky a žáci jejich 
výstupy využívají v Jáchymově, Merklíně, Ostrově a Perninku. Byla 
také poskytnuta dotace na rekonstrukci části hasičárny v Nejdku a na 
restaurování oltáře v kostele v Božím Daru. Obě dotace byly o objemu 
cca 3 mil. Kč. 

V novém plánovacím období 2021–2027 by měly být v území MAS 
dostupné obdobné finanční prostředky na obdobné typy projektů. I když 
je předpoklad, že podávání žádostí na MAS bude jednodušší, je nezbytné, 
aby potencionální žadatelé připravovali své projekty již nyní a aby se 
seznamovali s připravovanými dotačními podmínkami průběžně, aby 
jejich projekty byly optimálně nastavené. MAS Krušné hory bude opět 
připravovat sérii seminářů a vzdělávání, aby informace, které MAS získá 

Činnost kanceláře MAS je spolufinancována prostřednictvím projektu  
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023“ 

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003_0009322

o připravovaných dotačních podmínkách, zpřístupnila potencionálním 
žadatelům v území MAS. První výzvy lze dle současných předpokladů 
předpokládat koncem letošního nebo začátkem příštího roku.

INTEGROVANÝ	REGIONÁLNÍ	OPERAČNÍ	PROGRAM
Integrovaný	regionální	operační	program	–	minulost,	současnost	a	budoucnost

Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek, žadatel 
město Nejdek

Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov - Sadov, žadatel obec Sadov

Více informací k výzvě najdete na webu organizace  
www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy/

Máte-li záměr k podání žádosti, doporučujeme vše konzultovat co 
nejdř íve, indiv iduálně po domluvě s pracovník y MAS Krušné hor y,  
tel.: 608 717 158. Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS.

OPERAČNÍ	PROGRAM	ZAMĚSTNANOST
Operační	program	zaměstnanost	(OPZ)	je	ve	svém	závěru.

Tak začínal příspěvek OPZ v minulém čísle a opravdu – v letošním roce 
končí realizace dvou projektů na příměstské tábory a také Dětská 
skupina Žabička. Tím je ukončeno programovací období 2014–2020.

V současné době je již naplno rozjeto zpracování Akčního plánu OPZ+ 
na období 2021–2027. Akční plán je souhrnem potřeb a možností jejich 
naplnění v území MAS. Aby AP odpovídal potřebám území, proběhlo 
ze strany MAS několik setkání s různými subjekty, které projevily na 

základě výzvy chuť podílet se na implementaci možných aktivit v rámci 
programového rámce OPZ+. Jednotlivé navrhované aktivity byly a stále 
jsou konzultovány s Řídícím orgánem a v součinnosti s jednotlivými 
subjekty jsou připravovány tak podklady pro budoucí projekt na období 
2023–2025. Zdá se, že nejvíce budou zastoupeny činnosti týkající se 
aktivizace seniorů, aktivity postavené na mezigenerační spolupráci, 
komunitní tábory, práce s komunitou ve městech a obcích a také podpora 
pečujících osob.

A zároveň byla činnost podporována projektem  
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krušné hory, o.p.s.“  
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003_0002534



Cesta	na	trh	práce

Máma	s	velkým	M

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 Realizátor: bfz, o. p. s
Realizace: 01. 06. 2019–30. 09. 2021 Výše dotace: CZV 3 193 675 Kč

Prostřednictvím projektu jsme podpořili v rámci zvýšení počítačové 
gramotnosti 39 osob v kurzu Základy obsluhy osobního počítače. 
V kur zech měkk ých dovedností Př íprava pr o komunikaci se 
zaměstnavatelem, Pracovní návyky a Duševní hygiena jsme prohloubili 
znalosti týkající se orientace na trhu práce, sestavení motivačního dopisu 
a životopisu. Seznámili jsme účastníky s právy a povinnostmi vyplývající 
ze Zákoníku práce, Občanského zákoníku, předpisy BOZP. Těmito kurzy 
prošlo 56 osob.

Klienti si v rámci projektu mohli zvýšit svou kvalifikaci prostřednictvím 
rek valif ikačních akreditovaných kur zů dle v lastního v ýběr u. 
Jednalo se o Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 
Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu, Asistent pedagoga,  
Tvorba www stránek, Kosmetička, Chůva, Kurz svařování. Rekvalifikační 
kurzy absolvovalo a úspěšně ukončilo 33 klientů. Vzhledem k horší 
dopravní dostupnosti v rámci MAS Krušné hory, nízké zalidněnosti 
a soustředění zaměstnavatelů v rámci větších měst, jsme nakoupili  
6 řidičských průkazů sk. B. Podpořili jsme 2 klienty na dotované pracovní 
místo. U dalších 4 klientů jsme podpořili zaměstnavatele formou dotace 
na mentora pro tyto klienty, abychom usnadnili jejich aklimatizaci 
v zaměstnání. Dalších 20 klientů projektu nastoupilo do zaměstnání.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015754 Realizátor: bfz, o. p. s.
Realizace: 1. 09. 2020–31. 12. 2021 Výše dotace: CZV 1 523 000 Kč

Projekt byl zaměřen především na podporu matkám s nízkou úrovní 
vzdělání, které se nacházejí v evidenci úřadu práce a pečují o děti. 
Program byl navržen tak, aby vytvářel podmínky pro rozšíření vzdělávání 
a návrat na trh práce. Celkem se zúčastnilo 32 žen.

V úzké spolupráci s lokálními úřady práce bylo osloveno 23 žen, z toho 
19 žen vstoupilo do projektu. Dalších 13 účastnic se o projektu 
dozvědělo díky naší internetové kampani. Maminky prošly motivačně 
aktivizačním kurzem, který měl za cíl pozitivně motivovat k hledání 
vhodného zaměstnání, s ohledem na jejich osobnost a potřeby. Klientky 
se naučily poutavě napsat motivační dopis a životopis, připravit se 
na pohovor a zorientovat se na trhu práce. Dalšími aktivitami kurzu 
byla finanční gramotnost s našimi odborníky, kde se klientky učily, jak 
plánovat rozpočet nebo získaly informace o prevenci proti zadlužení. 
Součástí projektu bylo poskytnutí rekvalifikace, kterou využilo 15 žen. 
Druh rekvalifikací byl vybrán dle potřeb trhu práce a přání klientek 
např. Pracovník v soc. službách, Asistent pedagoga, Základy obsluhy 
osobního počítače. Po úspěšném absolvování rekvalifikace jsme 
s každou z klientek individuálně hledali vhodnou pracovní pozici a uváděli  
do praxe zkušenosti načerpané z motivačně aktivizačního kurzu. 

V návaznosti na zvolenou rekvalifikaci byla také využita 3 dotovaná 
pracovní místa po dobu 6 měsíců, aby si maminky mohly vyzkoušet 
práci v novém prostředí a oboru. Dalším 6 účastnicím se povedlo získat 
pracovní místo bez naší finanční podpory. Po celou dobu projektu měly 
naše klientky v zádech osobní poradce, vyškolené kouče a odborné 
lektory, kteří byli připraveni je motivovat a konzultovat jakoukoliv situaci. 
Díky zpětné vazbě našich klientek vnímáme projekt jako velice přínosný 
a zdařilý. 

Nikol	Fellnerová,	 
osobní poradce a koordinátor rekvalifikací, bfz, o. p. s.

Pokud vše půjde tak, jak je plánováno, měla by realizace projektu 
v OPZ+ začít v lednu příštího roku a nositelem celého projektu bude 
naše MAS. Pro území naší MAS je pro plánované období 2021–2027 
připraveno až 20 milionů korun. Zda se vyčerpají nezáleží jenom na 
nás, ale také na vás…pro informace volejte +420 774 724 456 nebo  
pište vankova@mas-krusnehory.cz
Pojďme se ale ohlédnout za některými z projektů z již ukončeného období:

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR3
V	Perninku	během	jarních	prázdnin	proběhl	příměstský	tábor	pro	děti	od	7	do	14	let,	kterého	se	zúčastnilo	20	dětí,	
za	dozoru	dvou	vedoucích	a	jednoho	asistenta.

Pro děti byl v Ostrově každé ráno připraven autobus, který je dopravil 
do Perninku a v odpoledních hodinách zpět do Ostrova. Základnou 
na převlečení, zahřátí, odpočinek, stravu a drobné aktivity, byla  
Chata Pernink, odkud se vyráželo celý týden za slunečného počasí 
a ideálních sněhových podmínek naplno si užít celodenního zábavného 
programu. Ať už to byly soutěže na sněhu, tak dny plné her v multifunkční 
hale, s horskou službou nebo dne se záchranáři. Vše v kombinaci  
zimních radovánek na lyžích a snowboardech na ideálně upravených 
sjezdovkách lyžařských areálů v Perninku. 

Pro nejmladší a méně zdatné lyžaře byli zajištěni instruktoři. V průběhu 
každého dne vznikly desítky fotografií a videí, které se okamžitě 
prezentovaly na sociální síti a tím mohli rodiče, i když vzdáleně, naplno 
sdílet aktuální atmosféru. Přestože po celý pobyt byla pro děti zajištěna 
celodenní strava a pitný režim, tak po prvním dni byli všichni z celkové 
atmosféry a organizace tak nadšeni, že se mezi rodiči, především 
maminkami, strhla neoficiální soutěž o to, kdo upeče nejchutnější koláč 
či buchtu. Vítězi nakonec byli všichni s úsměvem a touhou se zúčastnit 
tábora i v následujícím roce.

Příměstský tábor uspořádala naše MAS ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Merklín. 

D. B.

CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0015750



ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 4
Jako	každý	 rok,	 tak	 i	 letos	 jsme	 se	 společně	 s	Krajským	sdružením	MAS	Karlovarského	kraje	 zapojili	 do	akce	 
„Čištění	řeky	Ohře	2022“,	která	opět	probíhala	souběžně	s	celorepublikovou	událostí	Ukliďme	svět,	ukliďme	Česko.	

Akce se uskutečnila v sobotu 4. dubna 2022. I př es velmi 
nepříznivé počasí se v našem úseku od loděnice v Karlových Varech  
po Klášterec nad Ohří (37,5 km) zapojilo 10 posádek na vodě  
a 260 dobrovolníků podél obou břehů toku, kteří společně nasbírali 
celkem 5,6	tun	odpadu	a	20	ks	pneumatik. Je velmi potěšitelné, že 
oproti minulým ročníkům je celkové množství nasbíraného odpadu 
podstatně méně. Možná je to tím, že společnost začíná být k přírodě 
daleko ohleduplnější…

Kdo tento den projížděl od Karlových Varů do Klášterce nad Ohří kolem 
řeky, mohl vidět vyskládané pytle s odpadem, které naplnili „modří“ 
dobrovolníci z obcí podél řeky včetně dobrovolnické skupiny z chatové 
oblasti Damice.

Generálním partnerem bylo Povodí Ohře, s. p. Finanční příspěvek 
poskytl jako hlavní partner Kaufland Česká republika v. o. s. a Lidl 
Česká republika v. o. s., dále Krajský úřad Karlovarského kraje, města 
Ostrov, Jáchymov, Nejdek a obce Dalovice, Otovice, Nové Hamry, 
Smolné Pece, Božičany, Děpoltovice a Hájek. O pitný režim se postaraly  
Karlovarské minerální vody, a. s., Chodovar spol. s. r. o. O občerstvení 
pro dobrovolníky se postarala firma Pelant, Velichovská hospoda U Lípy 
a Hospoda Dubina. Ochranné prostředky, pytle na odpad, kontejnery, svoz 
a likvidaci nashromážděného odpadu na svém území zajistil Magistrát 
města Karlovy Vary ve spolupráci se Správou lázeňských parků Karlovy 
Vary. Zbytek našeho úseku svozem odpadu zajistilo Povodí Ohře, s. p.

Velmi děkujeme všem, kteří v tento studený den nezůstali doma a zapojili 
se do úklidu a věříme, že se v dalším roce opět potkáme.

D. B.

KRUŠNOHORSKÉ  
VÝLETNÍ NOVINY5

Nejdříve se trochu pochlubíme. Výletní noviny, které byly naší prvotinou 
a vznikly ve spolupráci se Sdružením Krušné hory západ a městem 
Ostrov, získaly 3.	místo v kategorii nejzajímavější propagační materiál 
na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky v Praze. 
Krátce před finalizací Zpravodaje jsme převzali diplom za 2.	místo na 
Veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky v Lysé nad Labem 
v soutěžní přehlídce turisticko – propagačních materiálů. Ocenění nás 
velmi potěšilo a samozřejmě motivuje v další práci. Musíme ale také 
poděkovat městu Ostrov za to, že noviny do soutěže přihlásilo.

Sdružení Krušné hory západ opět úspěšně požádalo Krajský úřad 
Karlovarského kraje o dotaci, tentokrát na dvě vydání novin. Letní 
a zimní. V tomto období vrcholí sběr informací a zajímavostí pro letní 
výtisk. Čtenář zde nalezne opět informace z oblasti historie, lázeňství, 
turistiky, cyklistiky, vodáctví a mnoho dalších drobných námětů na 
výlety. Věříme, že i tentokrát noviny zaujmou nejen návštěvníky našeho 
území, ale všechny aktivní lidi. Noviny budou, stejně jako v loňském roce, 
distribuovány do obcí a měst, informačních center, knihoven, ubytovacích 
zařízení, tábořišť, restaurací a hospůdek. Provozovatelům těchto míst 
patří také dík za pomoc s šířením naší práce.

Nově budeme připravovat zimní vydání. Pokud máte zajímavý tip na výlet, 
zimní zábavu či příjemné místo, kde si zahřát zmrzlé ruce, dejte nám 
vědět, ideálně na vankova@mas-krusnehory.cz

L.V.
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V	březnu	2022	jsme	podali	předposlední	zprávu	o	realizaci	a	pomalu,	ale	jistě	se	blížíme	ke	konci	projektu.	Přichází	
čas	bilancování,	 vyhodnocování	a	přípravy	na	další	 období.	Ale	 to	neznamená,	 že	bychom	 již	 ukončili	 realizaci	
zajímavých	aktivit.	Co	bychom	vypíchli	tentokrát?

Určitě za zmínku stojí velmi dobře rozběhlá výuka anglického	jazyka na 
MŠ Halasova Ostrov a ZŠ Marie Curie-Sklodowské Jáchymov s rodilým 
mluvčím, která bude ještě pokračovat do konce května tohoto roku. 
Projekt Logoped	do	škol odstartoval v září 2021 a skončil v únoru 
2022. Naše MAS zajistila dvě odborné logopedky	Mgr.	Lydii	Jokšovou	
a	Mgr.	Moniku	Zíkovou, které docházely do škol v Ostrově (ZŠ Májová 
a MŠ Palackého) a ZŠ v Merklíně. Můžeme si říci, že se potvrdilo to, že 
logoped je pro ZŠ a MŠ velmi podstatný a žádaný a díky vykomunikované 
spolupráci může projekt od března pokračovat i nadále. Zapojená ZŠ 
Májová Ostrov vyčlenila část finančních prostředků, aby svým žákům, 
kteří docházeli na nápravu řeči, umožnili dokončit výuku do konce tohoto 
školního roku. Velmi p. řediteli Mgr. Radoňovi za to děkujeme. Dále se 
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I když tento projekt je spíše charakterem „administrativním“, je velmi 
důležitý pro vyhodnocení (evaluaci) a monitoring zrealizovaných projektů 
MAP I a MAP II a pro plánování nového projektu MAP IV, který již bude 
financován z programu OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský). 
Nyní jsme ve fázi hodnocení podané žádosti MAP III a čekáme na 
schválení ze strany MŠMT.

M. V.

Příprava	na	návazný	projekt	MAP	III

Jako poděkování za spolupráci jsme připravili pro naše partnery již druhé 
Setkání partnerů, které tentokrát bylo koncipováno tematicky k názvu 
naší MAS – Krušné hory. Setkání proběhlo v listopadu loňského roku 
v Hospodě Dubina, ve které nám její majitelka, a náš partner v jednom, 
paní Alice Dvořáková poskytla velmi příjemné zázemí včetně výborného 
občerstvení. Kromě shrnutí práce naší organizace a představení plánů 
na další období, nám představil starosta obce Kyselka p. Aleš Labík 
proměnu obce v čase, paní Dita Poledníčková nás svojí prezentací pozvala 
do „Zámecké zahrady v proměnách času“, paní Kateřina Krumphanzlová 
představila novinky Sdružení Krušné hory západ a samozřejmě naše 
hostitelka představila jakými změnami prošlo místo našeho setkání.

Jako poděkování partnerům byl připraven i malý kulturní program 
v duchu Krušnohoří – pojila se k němu výstava fotografií místního 
fotografa Ferdinanda Hollyho a autorské čtení mladého spisovatele 
Štěpána Javůrka. Svým přednesem knihu představila paní učitelka ze 
ZŠ se svojí žákyní. Svými obrazy přispěla i mladá malířka a výtvarnice  
p. Petra Lovečková.

nám podařilo navázat spolupráci s obcí Merklín, která podpoří výuku 
logopedie pro žáky své základní školy a zároveň ji rozšíří v mateřské 
škole prostřednictvím finanční úhrady výuky z vlastních zdrojů. Logopedie 
a náprava řeči v MŠ a ZŠ umožní rodičům úsporu času, neboť nemusí 
s dětmi za logopedem dojíždět a čekat na dlouhé termíny v ordinacích 
logopedů. Je dobré, že se nám tato priorita a naplňování cílů v projektu 
daří plnit!

Setkání přispělo nejen k představení činnosti naší MAS, ale věříme, že 
pomáhá i v upevňování vztahů mezi organizací a jejími partnery. A už nyní 
se těšíme na další Setkání, které bychom v listopadu 2022 opět rádi 
zorganizovali.

L.	V.

NÁŠ HOST8
Jak dlouho se věnujete fotografování?
Fotografování se věnuji 4 roky a dá se říct, že zpočátku jsem ho vůbec 
neměl rád. Důvod? Hodně jsem cestoval, před revolucí i po ní, a zamiloval 
si Francii. S rodinou a kamarádkou jsem ji procestoval křížem krážem, 
viděl zajímavá a krásná místa, udělal mnoho fotek, byl jsem takovým 
rodinným fotografem. Problém byl ale v tom, že jsem chtěl fotit přírodu, 
ne lidi, což ona cestovatelská kamarádka chtěla…Zlom přišel před čtyřmi 
lety, kdy starosta Kyselky p. Labík vyhlásil soutěž zaměřenou na Kyselku 
z jednoho místa ve čtyřech ročních obdobích. Cítil jsem příležitost 
a využil ji. A povedlo se. Uspěl jsem a za výhru si koupil nový fotoaparát. 
Od té doby cestuji po republice a snažím se fotit vše, co se mi líbí. 

Představte	nám	Váš	fotoaparát.	Předpokládám,	že	nejste	ten	typ,	co	
fotí	na	mobil	a	pak	upravuje…
Ne, ne. To rozhodně ne. Takový mobil nevlastním a považuji jej za nutné 
zlo i když dnes dokáže mnohé. Před několika lety jsem jako dárek od 
dcery dostal fotoaparát Sony HX 400 V. Je to takový lepší kompakt 
s velikým zoomem. To mi vyhovovalo, protože rád fotografuji ptáky. Rok 
na to jsem se zúčastnil fotografické soutěže, kterou vyhlásil starosta 
Kyselky p. Labík pod názvem – 4 roční období v Kysele. Bylo to víc z hecu 
než kvůli výhře. Nakonec jsem soutěž vyhrál a pak už stačilo k výhře něco 
přidat a mohl jsem si koupit vysněnou zrcadlovku NICON.

Co	 se	 Vám	 tedy	 líbí?	 Na	 co	 nejčastěji	 mí ří	 hledáček	 Vašeho	
fotoaparátu?
Jednoznačně příroda. Scenérie v různých ročních obdobích. Při svítání, 
západu slunce, bouřce nebo v mlze. Vodopády, peřeje a vodní toky, vše 
kolem vody. Velice rád fotím i živou přírodu. Květiny, hmyz a hlavně ptáky. 
K těm jsem měl blízko celý život, protože jsem se určitou dobu věnoval 
chovu cizokrajného ptactva. Mám rád i různá romantická zákoutí nebo 
místa ze kterých je cítit génius loci. 

Co	byste	nikdy	nechtěl	fotit?
Bude to znít asi hloupě, ale nikdy jsem nefotil lidi a ani to nechci zkoušet. 
Zcela cizí, a to již od malička, mi jsou stroje, auta, lokomotivy a podobné 
věci a také nemám rád novodobou architekturu.

Na	jakou	fotografii	jste	nejvíce	hrdý?
Je to jednoduché. Na každou, která se mi povede. Je však jedna, ke které 
se vracím rád. Vyjel jsem si brzy ráno na východ slunce pod Šemnickou 
skálu. V momentě, když už se objevovalo na horizontu a obloha se začala 
zbarvovat do růžova, přihnala se z opačné strany prudká bouře s průtrží. 
Oba tyto momenty se mi podařilo zachytit na jeden snímek. Pokud se 
týká snímků z živočišné říše, tak je to zcela černý exemplář zmije obecné 
a poměrně vzácný brouk střevlík nepravidelný.

Kde	nejdále	jste	cestoval	za	fotografií?
Cestování je moje veliké hobby. Za čtyřicet let jsem projezdil celou 
Evropu. Od Španělska po Azijskou část Turecka. Rok jsem pracovně 

prožil ve Francii. Moře, hory jezera, staré kamenné vesnice v Provence, 
levandulová pole a nespočet přírodních zajímavostí. Jeden citát praví, 
že jsou tř i věci, které nejdou vrátit. Hozený kámen, vyřčené slovo 
a promarněná příležitost. Fotografii jsem totiž propadl teprve před třemi 
lety. Vzpomínky mám, ale pouze v hlavě.

Publikujete	někde?	Nebo	pořádáte	výstavy?
Měl jsem vlastně jen jednu příležitost, a to když starosta Kyselky pan 
Labík pořádal v obci již léta zavedený Rodinný den. Několik fotografií 
Kyselky pak visí na různých veřejně přístupných místech. Občas se také 
objeví některá z fotografií v Kyselském zpravodaji.

Na	 našem	 setkání	 partnerů	 v	 loňském	 roce	 jste	 své	 fotografie	
vystavoval.	Byl	jste	hrdý,	když	jste	viděl	zájem	diváků?
Samozřejmě jsem byl rád, že mohu přispět troškou do mlýna pro zpestření 
setkání. Bylo pro mne milé spočinul – li zrak některého z účastníků 
setkání nad některou z mých fotografií.

Co	říká	rodina	na	Váš	koníček?	Sdílí	Váš	zájem	s	Vámi?
Ano, sdílí. Do doby, než jsem dostal darem fotoaparát, fotily manželka 
i dcera a to hodně. Ovšem bylo to takové to focení na pohlednice, jak 
prohlásil jeden  fotograf z povolání. Tak zhodnotil i mé začátky. Vzal jsem 
si jeho rady k srdci a snažím se tomu dát něco víc. Dokonce jsem se od něj 

Amatérský	 entomolog,	 rodák	 z	 Radošova,	 po	 sňatku	 stálý	 obyvatel	 Kyselka.	 Celý	 svůj	 pracovní	 život	 zasvětil	
„Matonce“.	Ale	hlavně	–	krušnohorský	fotograf.



dočkal i slov chvály. I když má dcera i manželka na focení trochu odlišný 
pohled, jezdíme téměř vždy spolu.

Doporučil	byste	něco	začínajícím	fotografům?	
Ne. Byla by to ode mne troufalost někomu radit, když jsem sám 
začátečník. Zatím jsem pochopil, co je to zlatý řez a kompozice. Možná 
i trochu odhadnu dobré světlo, ale to správné nastavení je pro mne 
španělská vesnice. Možná bych poradil na co si mají dát pozor a na co 
jsem několikrát doplatil – a to je mít vždy nabitou baterii, dostatek místa 
na kartě a mít ji pořádně zasunutou ve fotoaparátu ☺

Co	Vám	osobně	focení	dává?
Vyjádřím se trochu poeticky. Ticho, naprosté ticho. Jen večerní vánek 
k ústům Pannovu flétnu přiloží a z korun borovic se ozývají tiché tóny 
ukolébavky matky přírody. Z nedalekého mlází ztrácejícího se v šeru 
občas pípne ptáče. Do toho, jak zvonek zatoulané ovečky, cinká ke 
stojanu přivázaná krytka fotoaparátu. Není příjemnějšího pohlazení duše 
v této hektické době.

L.	V.
Pozn. Fotografie Ferdinanda Hollyho nás provázejí již druhým číslem 
našeho Zpravodaje. 

OKÉNKO PARTNERA9
„Firma	Statek	Bor	ZEOS	funguje	již	přes	25	let.	Zabýváme	se	konvenčním	zemědělstvím,	které	je	postaveno	na	poctivé	
práci	a	tradici.	Výsledkem	hospodaření	jsou	čerstvé	produkty	vyznačující	se	přirozenou	chutí.	Firma	obhospodařuje	
cca	2100	ha	půdy	v	sevření	Krušných	a	Doupovských	hor“.

25	let.	To	je	dlouhý	čas.	Jak	firma	vznikla?
Zakladatelem firmy v letech 1992–93 byl otec, strýc a ostatní společníci. 
Já jsem do společnosti nastoupil v roce 1995 po ukončení VŠ zemědělské 
v Praze a začal jsem se učit. Vystudoval jsem agronoma, ale protože nebyli 
lidi, pracoval jsem jako zootechnik. Přečkali jsme různé krize. V roce 
1993 se vybudovala minijatka. V období přípravy na vstup do EU jsme 
dostali podmínky, které jsme splnili a mohli vyvážet maso na evropský 
trh. Vstupem do EU jsme obdrželi jakési standartní hodnocení pro 
získávání dotací, a to platí s drobnými změnami do dneška. Fungujeme 
v konceptu finalizace výrobků – tzn. že si sami vykrmíme zvířata, sami 
si je zpracujeme a sami prodáme. V roce 2012 jsme vybudovali vlastní 

minimlékárnu, letos slavíme 10 let. Nabízíme mléčné výrobky, mlékem 
počínaje tvrdými sýry konče. Produktů není příliš mnoho, ale jsou kvalitní 
a vždy čerstvé.

Řekněte	nám	více	o	vašem	způsobu	fungování,	na	čem	stavíte?
Zemědělství se vyvíjí. Každý si našel svoji cestu a je jedno, zda je to 
malý nebo velký hospodář, když to dělá správně, s láskou a srdcem, tak 
to prostě musí fungovat. A ideálně, když k tomu tak bude přistupovat 
i stát. Ten se musí starat o to, aby lidi, kteří to dělají dobře, byli podpořeni 
napříč spektrem. Podpořit sedláky, zemědělce, kteří to v kraji, v konkrétní 
oblasti myslí vážně, chovají se k přírodě tak, jak mají. Vždyť kdo tvoří 

Tohle si můžete přečíst na úvodní webové stránce. O firmě a lásce k zemědělství si povídám s panem Vladimírem Matějů …

převážnou část krajiny? Člověk z města? Nebo ochranář či mechanik? 
Dělají to lidi, kteří tady dnes a denně žijí a hlavně pracují, zemědělci. Je 
jedno zda malý nebo velký…ti utváří krajinu, nejen podle svých představ, 
ale i podle státu, který svými dotacemi určuje, co má farmář dělat. Pokud 
sedlák dotace nechce, tak prostě zanikne. Někdo „dělá“ jen skot, někdo 
rostlinnou výrobu, někdo dělá v těžkých přírodních podmínkách pod 
Krušnými horami, a ten se musí podřídit přírodě. Je důležité, aby každý 
zemědělec přistupoval k půdě jako k nenahraditelnému bohatství, které 
ho živí. Je to výrobní prostředek. Nemělo by se řešit to, zda pěstuju řepku 
či cokoli jiného, ale to, zda na úrodné půdě nebudou montovny a různé 
haly.

Jak	vnímáte	určitou	nevraživost	mezi	některými	zemědělci	z	pohledu	
možností	získání	dotačních	prostředků	na	jejich	podnikání?
Každý by se měl především podívat na svůj dvůr. Snažit se pracovat i bez 
dotací. Když přijedete někam na firmu, tak poznáte, jaký přístup mají 
k lidem, k zvířatům, jak vypadají budovy, jak majitel investuje do svého 
majetku. To je prvopočátek. Dotace jsou rozděleny nějakým systémem, 
problém je v tom, že napříč republikou stejným. To není dobře, protože 
my tady v našem kraji spotřebujeme například víc hnojiva než třeba 
zemědělec na Hané. Ale přitom dostaneme stejné peníze za plochu. 
Pak jsou dotace na zvířata. Tady jsou rozdíly především v tom, že pokud 
máte mléčný dobytek, musíte se o něj „starat celoročně“. Náklady na 
něj jsou tedy vyšší, musíte ho krmit, dojit, uklízet stáje. U masného je to 
jednodušší. Možná pohodlnější. Ale říkám – cesta pohodlná není vždy 
správná. Pokud chci více peněz, musím hledat možnosti. Nejdřív si musím 
říct, co chci dělat, pak se mohu obrátit třeba na vás, na MAS a vy mi 
můžete pomoci dotací. A pokud mi dotace nestačí, musím vymyslet něco, 
co mi pomůže. Obecně panuje názor, že by zemědělství mělo fungovat bez 
dotací. Já jsem pro, ale musí to fungovat v celé Evropě. A jsem skeptický 

k tomu, že by někdo dokázal přesvědčit zemědělce v jiných zemích, aby 
dotace nechtěli. Jen takový příměr – ve Francii je sedlák zvyklý kupovat 
si techniku 1x za tři roky, v Polsku 1x za 5 let a v Čechách stroj funguje 
téměř do roztrhání. Dotační politika není jednoduchá.

Věnujete	 se	 rostlinné,	 živočišné	 a	mléčné	 výrobě.	 Dá	 se	 říct,že	
některou	máte	raději,	že	Vám	je	bližší?
To se nedá úplně tak říct. Oba směry musíte mít rád stejně. Jde spíše o to, 
čemu se věnujete nejvíc. Vystudoval jsem VŠ v Praze, od mala jsem se 
chtěl zemědělství věnovat, chtěl jsem být agronomem. Ale když jsem sem 
nastoupil, nebyl zootechnik, tak mne otec se strýcem nasměrovali tímto 
směrem a vydržel jsem v něm 25 let. Takže z tohoto důvodu mi je bližší 
živočišná výroba. Agronomii jsem se však věnoval ve volných chvílích, kdy 
jsem třeba po práci trávil čas na poli. Prostě jsem k němu tíhnul. Ono se 
ale nedá jednotlivé výroby striktně oddělit, to by přestalo fungovat. 

O	kolik	kusů	dobytka	se	staráte?
Staráme se o 1 600 ks dobytka (krávy s tržní produkcí mléka, masný skot), 
2 300 slepic a 50–100 prasat. Hovězí, vepřové maso, vejce a mléčné 
výrobky nabízíme v naší prodejně. Zákazník může vybírat i z masných 
výrobků od našich partnerů, kterým dodáváme výrobní maso. Do širší 
nabídky patří i obilí a hnůj, vše z naší produkce.

Co	je	na	vaší	práci	nejtěžší?
Práce s lidmi. Přesvědčit je o tom, aby sdíleli váš názor, aby byli ochotní 
se pro danou věc nadchnout a udělat ji dobře.

Máte	takové	lidi?
Mám☺. V každém podniku se najdou srdcaři i ti, kteří prostě chodí do 
práce. Každá práce má svůj rub a líc, jsou období, kdy je práce hodně, 
a nevíte, co dřív. Hlavně v sezóně dá zabrat.

Je	 na	 Vaší	 práci	 něco,	 co	 Vás	nadchne,	 a	 naopak	 co	 Vás	dokáže	
sejmout?
Co mne na práci asi nejvíc baví je, když se narodí zdravé tele a je zdravá 
kráva. Když přijde jaro a vy víte, že jste udělal maximum a vidíte, že 
vše začíná růst. To je to nejhezčí. Sejmout? Snažím se být optimista. 
Když jsem byl skeptický, tak jsem se v tom ještě utápěl. Snažím se 
rychle sebrat. Ale co se týká práce, tak tam skeptický moc nejsem☺. 
Samozřejmě je to jako všude. Občas se něco najde, co vás rozhodí, ale 
důležité je najít řešení a jít dál.

Pojďme	k	vaší	mlékárně.	Vyrábíte	podle	tradičních	receptur?
Děláme tradiční výrobu pod vedením zkušené mlékařky, která je s námi 
již celých 10 let, a další dvě paní, které zajištují výrobu a rozvoz. Vyrábíme 
mléko, jogurty, jogurtová mléka, čerstvé sýry, pařené sýry. Naší prioritou 
není to, abychom vyráběli výrobky s dlouhou trvanlivostí, chceme, aby 
zákazník koupil výrobky opravdu čerstvé, zkonzumoval a pro čerstvé 
si zase přišel. Máme také 4–5 typů sýrů, které musí delší dobu zrát. 
Vyrábíme podle poptávky i ročního období.

Kolik	litrů	mléka	denně	zpracujete?
Přibližně 1000 litrů v pondělí a pak třeba 200 každý další den



Naše MAS vydala další dvojjazyčnou brožuru Průmyslové a technické 
památky Krušných hor. Brožura bude distribuována do infocenter a obcí 
v území MAS. Projekt byl financován z rozpočtu Karlovarského kraje. 

Pojďte	 se	 s	 námi	projít	 krajinou	 středních	Krušných	
hor	 a	 navštívit	 některá	 z	 míst,	 která	 jsou	 součástí	
památky	světového	dědictví	UNESCO	Hornický	region	
Erzgebirge/Krušnohoří	a	která	nám	slavnou	minulost	
regionu	připomenou.	

NOVÉ KOUPALIŠTĚ 
V OSTROVĚ11

Koupací	sezóna	v	Ostrově	začíná	tradičně	v	červnu.	V	letošním	roce	se	
ponese	ve	znamení	zcela	nových	bazénů.	Dva	dětské	byly	dokončeny	již	
vloni	a	ten	„dospělý“	bude	hotový	letos	před	otevřením.

Městské koupaliště v Ostrově má mnohaletou tradicí a za dob své 
existence se stalo oblíbeným místem pro místní i vyhledávaným cílem pro 
návštěvníky z regionu. Nachází se ve svahu nedaleko nemocnice. Nabízí 
aktivní odpočinek, relaxaci, zábavu, občerstvení i nezbytné zázemí. 
Milovníci plážového sportu mají k dispozici volejbalové hřiště. 

Základem nového bazénu budou čtyři plavecké dráhy délky 25 m, 
které jsou částečně odděleny od části bazénu určené právě k relaxaci 
a zábavě. V relaxační zóně budou umístěna podvodní lehátka s masážními 
tryskami a chrliči. Zvláštní prostor je věnován dětem a teenagerům, 
pro které je vybudována široká skluzavka a tobogán. Chybět nebudou 
ani další oblíbené atrakce, jako bazén s možností zhoupnutí se na 
vlastních vlnách, malé plovoucí ostrůvky či bazénové šplhací sítě pro 
děti. V bezprostředním okolí bazénu vznikne dostatek prostoru pro 
umístění plážových lehátek a relaxaci. Kapacita všech bazénů odpovídá 
platným normám pro kapacitu koupaliště ve výši 1 500 návštěvníků. 
Město myslí i na ekologii, a tak se vážně zabývá myšlenkou efektivního 
způsobu přihřívání vody a akcent klade i na hospodaření s bazénovou, 
takzvanou šedou vodou, proto se radní zabývají ekologickou myšlenkou 
jejího zachycení a odchlorování. Tak by následně mohla být používána 

MĚSTSKé	KOUPALIšTĚ	OSTROV	BUDE	NEJMODERNĚJšÍM	AREÁLEM	V	REGIONU	OSTROVSKO

Vím,	že	máte	mnoho	ocenění,	je	nějaké,	na	které	jste	nejvíce	hrdý?
Jsem hodně hrdý, když si od nás pravidelně někdo odebírá zboží. Tím jsou 
například MŠ z Karlových Varů. Nakupují mléko a výrobky, a my pro ně 
naopak uspořádáme Den otevřených dveří. Děti mohou vidět, jak vypadá 
kráva, slepice, různé stroje a kombajny. Ceny, které jsme dostali, např. 
Regionální potravina Karlovarského kraje, jsou velmi příjemné, každá 
taková cena má vliv na zákazníka, který tak ví, jaká potravina je z jeho 
regionu. 

Máte	ambice	posunut	vaši	firmu	ještě	někam	dál	nebo	jste	už	dosáhli	
svého	cíle?
Chtěl bych konvenční zemědělství pozměnit na precizní. Více pracovat 

s půdou, hnojivy a jejich množstvím, s moderními technologiemi. 
Samozřejmě se o to snažíme, ale chtěl bych více. Jsou stroje a programy 
v nich, které např. sami poznají jaké množství hnojiva mají dodat půdě 
na konkrétním místě. Jezdí podle GPS, vyhodnocují stav půdy… S tím 
se ale také pojí potřeba mít kvalifikované lidi, kteří budou umět takové 
stroje obsluhovat. Těch moc není. Mladí lidé se to nemají kde naučit. Jsou 
schopní se v následné praxi naučit vykonávat konkrétní práci, ale pokud 
nepochopí smysl té práce, tak to není to pravé. To je podle mne úskalí 
všech dnešních zemědělců. Zemědělství je na okraji zájmu společnosti, 
tento obor, není ve světě mladých atraktivní, práce jim př ipadá 
ostudná, přitom se jedná o práci s moderními technologiemi. V našem 
podniku se lopata a vidle používají minimálně. Například u nás pracují 
ženy z atraktivních oborů a jsou překvapeny prostředím i finančním 
ohodnocením. 

Co	byste	si	osobně	přál?	
Přál bych si pro všechny a sebe zdraví. Pro společnost, aby na zemědělce 
nahlížela jinýma očima, než jak nahlíží např. media. Aby se lidé k nám 
vraceli pro kvalitní výrobky. Kdo tady bydlí, tak by měl objektivně 
posoudit, zda se místní zemědělec dobře stará o svoji půdu, o svá stáda. 
Ať si každý člověk najde ve svém regionu svého farmáře a vidí, co dělá 
pro okolní přírodu, staví větrolamy, zatravňuje, pečuje o půdu, o rybníky… 
V létě vidím, kolik kolem nás jezdí cyklistů, chodí turistů…proč tudy jezdí? 
Protože děláme něco špatně? Asi ne…

více zde www.statekbor.cz           L.V.

PROPAGACE ZAJÍMAVOSTÍ  
V REGIONU10

například na zalévání městské zeleně. Rekonstrukcí bazénů plány 
modernizace koupaliště zdaleka nekončí. Aktuálně se dokončuje 
projektová dokumentace zcela nového zázemí koupaliště s velkolepě 
pojatými saunami a wellness, kde tematicky se snoubí historie města 
a jeho současnost. I zde se počítá s maximálním využitím sluneční 
i rekuperované energie. Nechte se překvapit. Milovníci koupání, 
saunování a aktivního trávení volného času si v areálu městského 
koupaliště užijí moře zábavy!

Dita	Poledníčková, 
Manažer cestovního ruchu Ostrov
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POKRAČUJEME	V	ZAPOČATé	CESTĚ

V letošním roce navazujeme na již realizované projekty. Právě se 
připravuje nové číslo Krušnohorských	výletních	novin, na kterých opět 
spolupracujeme s městem Ostrov a MAS Krušné hory, o.p.s. Přidáváme 
mapu a spoustu nových informací. Území mikroregionu se rozkládá 
od údolí řeky Ohře až k nejvyšším vrcholkům Krušných hor a disponuje 
značným kulturním a přírodním dědictvím. Cestovní ruch hranice nezná, 
a proto v novinách najdete i místa z okolí sdružených obcí.

Nejinak je tomu v Malém	elektronickém	průvodci, což je e-book volně 
stažitelný na našich webových stránkách. Z důvodu kladné zpětné vazby 
a zájmu ho letos připravujeme do tištěné podoby.  Naučné stezky, tipy na 

výlety, kam s dětmi, kde se vykoupat, kde si zalyžovat, kam za zábavou 
a další zajímavosti našeho regionu, kontakty a webové odkazy. To vše 
v přehledné podobě. Plánujeme, že již v létě bude kapesní průvodce 
Krušnohoří a Podkrušnohoří k dispozici turistům na informačních 
centrech regionu. Na oba projekty jsme obdrželi dotaci od Karlovarského 
kraje. 

Spolupráce obcí není ovšem pouze v oblasti cestovního ruchu. Sdružení 
pomáhá několika svým členům se zpracováním žádosti o dotaci na 
digitální úřední desky. Dále připravujeme sérii přednášek pro seniory. 
Budou na téma pravidel silničního provozu oživení znalostí, upozornění 

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY  
ZÁPAD INfORMUJE



O	tom,	že	to	Ostrov	myslí	s	cykloturistikou	vážně,	svědčí	mj.	i	fakt,	že	je	držitelem	certifikace	Cyklisté	vítáni	–	sekce	
zajímavý	turistický	cíl	

A jako zajímavému městu s cyklo infrastrukturou mu byl věnován také 
samostatný díl oblíbeného pořadu Cyklotoulky.

Kam v Ostrově a okolí vyrazit? Připravili jsme pro vás několik tipů na výlety 
v okolí Ostrova. Jsou koncipovány pro začátečníky i zdatnější cyklisty. 
Provedou vás nejprve městem a blízkým okolím pod zkratkou Ostrovské 
rondo – malý a velký okruh. Dále vás zavedou do míst, která jsou zajímavá 
sama o sobě, třeba svou historií, ale už cesta k cíli samotnému má 
zprostředkovat zážitek. Zavedeme vás třeba ke zřícenině Loveckého 
zámečku, nebo po cyklostezce do Jáchymova, kde si zkusíte i  tehdejší 
největší adhezní stoupání – 52,6 promile, které musela překonávat 
na dnes již zrušené železniční trati vlaková souprava na trase Ostrov – 
Jáchymov. Vyjedete si na Klínovec – třeba cyklobusem, aby to nebylo tak 
těžké, a pak se prosvištíte dolů. Stáda daňků a muflonů můžete obdivovat 
při nenáročné cestě do obory Hájek. To a mnohé další naleznete zde 
www.icostrov.cz/cykloturistika/. Začít svou cestu v Ostrově můžete 
v Informačním centru Na Zámku, kde vás vybaví potřebnými informacemi 
a poskytnou třeba i nářadí na kolo. Seznamte se s našimi tipy na zajímavé 
trasy a šlápněte do pedálů!

Dita	Poledníčková, 
Manažer cestovního ruchu Ostrov
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Termín akce je 24.–26.5.2022 a hostitelem bude MAS České středohoří, 
což naznačuje, v jakých místech se budeme pohybovat. Prohlédneme si 
zajímavé projekty realizované z PRV, navštívíme zajímavá místa a možná 
i ochutnáme dobroty místních farmářů. Tak co, pojedete s námi na výlet?

Pro	období	letních	prázdnin	připravujeme	další	sérii	
turnusů	letních	příměstských	táborů.

Základnou budou opět prostory nemocnice Ostrov, odkud budeme vyrážet 
na různé výlety a dobrodružství. Pro informace volejte Daniel Benda  
tel.:	608	734	854	nebo si je pročtěte na www.mas-primestsketabory.cz

PŘIPRAVUJEME14
na změny. Na tvorbě přednášek byla zahájena spolupráce s ostrovskou 
autoškolou Oslík, která se tématem seniorů podrobně zabývá a školí 
i dopravní psychology.

Pokračujeme také ve spolupráci v oblasti odpadů, kde se pro obce 
výrazně zpřísnily podmínky. Na základě zpracované analýzy svazku 
proběhlo jednání zájemců na začátku března, kde se řešila otázka 
dalšího postupu v duchu myšlenky door	to	door, tedy vlastní popelnice 
na tříděný odpad pro každý rodinný dům, které je možné financovat 
z dotace. Byl vytvořen časový plán pro obce, které se chtějí zapojit 
a v měsíci dubnu vyrážíme společně za příkladem dobré praxe do 
Židlochovic. Jedná se o svazek obcí podobný našemu, který má již 
systém zaveden a přešel i na založení vlastní svozové firmy. Věříme, že 
konkrétní příklad, kde to již dobře funguje, bude nejlepší inspirací pro 
zavedení do praxe.

Ing.	Kateřina	Krumphanzlová, 
manažerka SKHZ

REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt protidrogové prevence. Jedná se 
o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního 
a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence.

U NÁS VLAK ZASTAVÍ V ÚTERÝ 11. 10. 2022  
ve vlakové stanici OSTROV NAD OHŘÍ

Máte	naši	samolepku?	
Pro naše partnery máme připravenou tuto 
samolepku, která říká, že naše MAS pomáhá 
v území s dotacemi realizovat projektové záměry 
v území. Vy ji ještě nemáte?

Pod	hlavičkou	Celostátní	sítě	pro	venkov	připravujeme	
pro	 naše	 partnery	 exkurzi	 na	 téma	 „Inspirativní	
projekty	a	transfer	zkušeností	z	MAS	Karlovarského	
kraje	do	MAS	Ústeckého	kraje“.	

6 	 S TŘ ÍBRNÝCH 	 VAGONŮ 	 * 	 4 	 K INOSÁLY	 
*	9	INTERAKTIVNÍCH	MÍSTNOSTÍ	A	…
Opravdový	příběh	cesty	drogové	závislosti.	

V OSTROVĚ JSOU  
CYKLISTÉ VÍTÁNI



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

www.mas-krusnehory.cz
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KONTAKTNÍ	OSOBY

KDE	NÁS	NAJDETE

Ing. Jana Urbánková  
ředitelka MAS Krušné hory, o. p. s., 
vedoucí manažer pro CLLD 
email: reditel@mas-krusnehory.cz  
tel.: +420 608 717 158 

Bc. Lenka Vaňková, DiS.  
manažer pro OPZ 
email: vankova@mas-krusnehory.cz  
tel.: +420 774 724 456

Bc. Monika Vrchotická,  
manažer MAP II 
email: vrchoticka@mas-krusnehory.cz  
tel.: +420 730 145 684 

Daniel Benda,  
projektový manažer 
email: benda@mas-krusnehory.cz 
tel.: +420 608 734 854 

P r o v o z o v na k anc e lá ř e M A S 
DK Ostrov, Mírové náměstí 733 
email: info@mas-krusnehory.cz

Aktuální seznam partnerů  
MAS Krušné hory, o.p.s. naleznete zde 
www.mas-krusnehory.cz/partneri2/

Všechna vydání Zpravodaje od r.2018 
najdete v elektronické podobě zde  

www.mas-krusnehory.cz/zpravodaj/


