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Vážení partneři, čtenáři,
blíží se konec roku amy jsme stále v plnémpracovním nasazení. Ohlížíme
se za odvedenou prací, hodnotíme a plánujeme další aktivity a činnosti
MAS Krušné hory v roce 2023. Myslíme dopředu a snažíme se ze všech
sil přinést do území MAS finanční prostředky pro rozvoj venkova.

NašeMAS v tomto roce přechází plynule u několika svých hlavních dotačních
aktivit ze svého prvního plánovacího období do druhého. Končíme období
podpory zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost
a pouštíme se do druhého pro roky 2022–2027 z Operačního programu
Zaměstnanost „Plus“. V oblasti Programu rozvoje venkova jsme
v přechodném období, ve kterém se snažíme podporovat podniky a obce
z části peněz, které nám byly svěřeny z plánovacího období 2021–2027.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu čekáme tento

rok na noty odMMRČR, podle kterých rozehrajeme další éru čerpání dotací
na rozvoj škol, veřejného prostranství, bezpečnost dopravy ale i obnovu
památek.

I pro rok 2022 patří vřelé poděkování, mé i mých kolegů, všem partnerům,
kteří nás stále podporují a úzce s námi spolupracují. Bez nich by MAS
nemohla existovat. Povinná pravidla tzv. StandardizaceMAS jsou neúprosná
a musíme je nejen v roce 2022 ale i v následujících letech plnit. Podpora
rozvoje venkova je pro nás cílem, a proto se snažíme v území MAS
Krušné hory pracovat a pomáhat v rámci našich možností.

Ing. Jana Urbánková
ředitelka MAS Krušné hory

SLOVO ŘEDITELKY
MAS KRUŠNÉ HORY1

AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MAS2

OPZ+ - Výzva na Podporu komunitně vedenéhomístního rozvoje byla vyhlášena 1. 7. 2022. Předcházely ji informační
semináře nejen k přípravě vlastní projektové žádosti, ale také ke zpracování Akčního plánu, který je její nedílnou
součástí.

Příprava Akčního plánu probíhala především v rovině diskuzí v území,
osobním setkáním se zájemci o účast v projektu. Výstupem je seznam
potřeb, se kterými se cílová skupina (CS) potýká a prostřednictvím OPZ+ je
možné je plně či částečně řešit. Akční plán je zpracován na období 6 let
a obsahuje právě přehled CS, kterým se MAS chce v následujících letech
věnovat a pracovat s nimi a také návrh konkrétních aktivit pro období
prvních tří let. Naleznete jej na webových stránkách MAS Krušné hory.

Hlavními cílovými skupinami jsou senioři, děti a mládež, nezaměstnané
osoby, rodiny s dětmi. Na tyto CS cílí i naše projektová žádost, kterou jsme
v měsíci září podali a nyní čekáme na průběh hodnotícího procesu.
Vzhledem k tomu, že zájem o realizaci projektů ze stranyMAS na území ČR
je velký, doufáme, že i náš projekt bude podpořen a my v příštím roce
zahájíme realizaci projektu, který je plánován na období tří let.

Bc. Lenka Vaňková

Výzva č. 7 Programu rozvoje venkova byla velmi úspěšná. Z 31 přĳatých žádostí bylo 27 doporučeno k financování. Prostřednictvím MAS Krušné hory bude
podpořeno 12 projektů zemědělských subjektů na pořízení zemědělské techniky jako je kolový traktor, žací stroje, obraceče píce, míchací krmné vozy, pluhy
atd. V rámci sedmi dalších žádostí podpoří MAS soukromé drobné podnikatele na pořízení stavební techniky, rekonstrukci a vybavení závodní kuchyně či
pořízení pásové pily. Podpoříme také nově dalších osm projektů obcí a spolků na pořízení elektronických úředních desek, pořízení vybavení kuchyně MŠ nebo
například pořízení vybavení pro spolkovou činnost a kulturní akce. Jsmemoc rádi, že se nám daří podporovat drobné podnikatele, obce a spolky u nás v území.

Ing. Jana Urbánková

PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Podporujeme obce, spolky a drobné podnikatele. V roce 2022 jsme vyhlásili dotační Výzvu č.7 Programu rozvoje
venkova. Finanční alokace pro tuto výzvu byla 15,6mil Kč. Přĳali jsme 31 žádostí z nichž bylo 27 úspěšných. Podané
žádosti o dotaci jsou v objemu 24,2mil Kč celkových způsobilých výdajů a z toho přibližně 14mil Kč bude dotováno
z této dotační výzvy.

IROP v území MAS Krušné hory 2021–2027

Dle programového dokumentu IROP 2021–2027 je pro komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD) určen Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného
a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního
rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu
a bezpečnosti v jiných nežměstských oblastech. Oblasti, které budemožné
v rámci IROP 2021–27 podpořit, jsou infrastruktura pro bezpečnou
nemotorovou dopravu; infrastruktura pro cyklistickou dopravu; zelená
infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí; podpora jednotek
sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce
učeben neúplných škol; infrastruktura pro sociální služby; revitalizace
kulturních památek; revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven; veřejná
infrastruktura udržitelného cestovního ruchu. Bude se jednat o investiční
projekty zaměřené na infrastrukturu (výstavba, rekonstrukce) a pořízení
vybavení. V současné době kancelář MAS Krušné hory připravuje tzv.
Programový rámec IROP, který stanoví, které projekty budou v rámci IROP
v území MAS Krušné hory podporovány. Alokace pro MAS Krušné hory pro
programové období 2021–2027 byla stanovena na 69,8 mil. Kč, přičemž
30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako
rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za včasné čerpání. Bude
tedy rozdělováno jen 70% této částky, zbytek až po jejím úspěšném
a rychlém vyčerpání. Konkrétní rozdělení alokace proběhne na základě
připravenosti projektů v území, jelikož je zájmemceléMASpodpořit primárně
řádně připravené projekty žadatelů. K tomuto proběhne v území MAS

Krušné hory ještě zjišťování stavu připravenosti projektů u jednotlivých
žadatelů. Vyhlášení prvních výzev přes MAS odhadujeme na konec roku
2022 nebo začátek roku 2023.

A jak se v novém plánovacím období o dotace bude žádat? Žadatelé budou
na MAS odevzdávat pouze projektové záměry, zpracované na závazném
formuláři. Pracovníci kanceláře MAS provedou jejich administrativní
kontrolu. Projektové záměry pak budou posuzovány příslušnými orgány
MAS. Vybrány budou projekty, které budou v souladu se Strategií MAS
Krušné hory a které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží od
MAS Krušné hory písemné souhlasné stanovisko o souladu záměru se
strategií. Následně žadatel podá úplnou žádost o dotaci v monitorovacím
systému MS21+. Žádosti o podporu budou dále hodnoceny Centrem pro
regionální rozvoj (CRR) dle zveřejněných kritérií. Každý projekt bude vždy
hodnocen dle obecných a formálních kritérií i specifických kritérií pro každou
konkrétní oblast. V případěMAS se jedná o Specifická kritéria přĳatelnosti
pro SC 5.1. Proto doporučujeme žadatelům se s těmito kritérii seznámit
ještě v průběhu zpracování projektové dokumentace, resp. projektové
žádosti a projektového záměru. Konzultačním místem pro žadatele je CRR
ČR, a to ve formě Konzultačního servisu IROP.

Podrobné informace najdete na webu MAS Krušné hory v sekci SCLLD
2021–2027, v nabídce IROP.

Ing. Alexandra Fürbachová



Po čtyřech letech vměsíci září skončil projekt MAP II. Díky finanční podpoře
ve výši 8,3mil Kč se do projektu zapojilo 22MŠ a ZŠ včetně ZUŠ. Pracovalo
v něm šest desítek pedagogů, vedoucích pracovníků škol a dalších expertů,
kterým se spolu s vedením projektu podařilo zorganizovat přes 100 akcí pro
žáky, pedagogy a širokou veřejnost jichž se zúčastnilo přibližně 2 000 lidí.
Jednalo se nejen o přednášky, semináře a workshopy, ale také zábavné
seznámení s vědeckými pokusy a výukou angličtiny, dále interaktivní projekt
Revolution train či implementační aktivity, na kterých pracovali přímo žáci
jednotlivých škol a jejich pedagogové. Výstupy projektu si můžete
prohlédnout na stránkách MAS Krušné hory, která byla nositelem tohoto
projektu www.mas-krusnehory.cz

Děkuji všem za spolupráci a nabízím pár fotografií.

Bc. Monika Vrchotická,
projektová manažerka

Kulaté stoly pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov je, jak čas ukázal, velice důležitá a přínosná aktivita pro školy a zapojené subjekty, ať už z pohledu
získávání nových informací a jejich přenos, tak prohlubování spolupráce mezi školami a OSPOD, dalšími odborníky z nejrůznějších oblastí, kteří se v rámci své
činnosti zabývají také problematikou školství. Informace a výstupy z jednotlivých setkání u kulatého stolu jsou dále využívány i v rámci jednání Komise pro
sociálně právní ochranu dětí a naopak. Prostřednictvím setkávání jsou školy informovány a zvány na nejrůznější zajímavé akce zasahující do školské problematiky
a je jim nabízena spolupráce neziskových organizací. Vzniká tak efektivní propojení a školské a sociální problematiky. Zapojení: OSPOD Ostrov

Nákup kostýmů a vytvoření dvou filmů – Tanec v proměnách času a divadelní představení Dva roky prázdnin. Multižánrový interaktivní koncert bubnů.
Zapojení: ZUŠ Ostrov

Nákup PC, fotoaparátu, Založení ŽP v Merklíně, školní aktivity, workshop pro parlamenty, parlamentní noviny. Zapojení: ZŠ Marie Curie - Sklodowské a MŠ
Jáchymov, ZŠ Merklín, ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova

MAP II – UKONČENÍ
ČTYŘLETÉHO PROJEKTU3

Naše MAS ukončila realizaci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, č. p.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 financovaný zOperačního programuVýzkum, vývoj a vzděláváníMinisterstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí projektuMAP II a jeho administrativní části byly implementační aktivity. Těch bylo 8 a jednalo se v podstatě
o malé projekty, ze kterých vzešly zajímavé výstupy.

Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem.

Tvoříme pro sebe i pro druhé

Žákovský parlament

▲ Setkání matematiků

▲ Adolf Dudek – Pohádkové kreslení

▲ Zážitkové divadlo

▲ Logopedie

◄ Revolution train

▲ Jan Svoboda - seminář pro pedagogy



Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na těchto aktivitách podíleli. Navzdory nesnázím vzniklým pandemií, která ochromila na čas téměř veškerou
činnost, se podařilo dosáhnout všeho, co jsme si uložili (i za cenu nutných změn) a nutno říci, že je za námi kus práce.

Děkuji za čas věnovaný projektu, dětem a žákům i sobě samým a přeji všemmnoho sil a energie do další práce.
Bc. Lenka Vaňková,

manažerka implementačních aktivit

Setkávání s autory dětských knížek v prostředí knihovny. Zapojení: Městská knihovna Ostrov, ZŠ a MŠ ORP Ostrov

Nákup drobného materiálu, odpolední dílničky pro děti MŠ a jejich rodiče, metodika Návody na tvořivé aktivity dětí mateřských škol a jejich rodiče. Zapojení:
MŠ Ostrov, Palackého.

Velmi úspěšná byla pojízdná laboratoř EDUBUS a výuka AJ v MŠ Ostrov Halasova a na ZŠ Marie Curie - Sklodowské a MŠ Jáchymov

Autorská čtení a besedy se spisovateli

Pojď si hrát
Nákup 4 kusů 3D tiskárny, proškolení pedagogů v práci s tiskárnou, založení kroužku 3D tisku, Metodika práce kroužku 3D tisku pro základní školy, Zapojení: 1. ZŠ
OstrovMasarykova, ZŠ aMŠOstrov, Myslbekova, ZŠ OstrovMájová

Nákup fotoaparátů, monitoring zajímavých míst, zpracování textů v AJ, prezentace na školách, tištěný Průvodce v AJ a ČJ. Zapojení: ZŠ Ostrov, Májová,
ZŠ Marie Curie - Sklodowské a MŠ Jáchymov, ZŠ Pernink

Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce

Turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce

Nákup 15 titulů knih, tvorba Metodik práce s knihou, pracovní listy. Zapojení: ZŠ a MŠ Potůčky, ZŠ a MŠ Horní Blatná, ZŠ a MŠ Abertamy, ZŠ a MŠ Pernink

Podpora čtenářské gramotnosti



EXKURZE LITOMĚŘICKO5

Projekt MAP III se zaměřuje na udržení vytvořených partnerství a prohloubení a rozvoj spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání v území ORP Ostrov. Bude
se zabývat aktivitami rozvoje a aktualizací MAP, evaluací místního akčního plánování na roky 2023, 2024, 2025 a následně se připravovat na projektu
MAP IV, který bude z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Doba realizace projektu je od 01. 10. 2022–30. 11. 2023, rozpočet je
1. 684 865 Kč. Bude kladen důraz na pracovní skupiny a tematické setkávání, přípravné práce realizačního týmu k projektu OP JAK již s nastavením
a plněním implementačních aktivit.

Bc. Monika Vrchotická,
projektová manažerka

K představení průběhu exkurze nám pomůže zkrácený postřeh jedné
z účastnic zájezdu – Andrey Nipauerové z MAS Vladař.

24. 5. 2022

„První zastávkou naší exkurze byla obec Malé Žernoseky, kde nás přivítal
pan starosta Ing. Petr Liška a zavedl nás do společenského sálu, který je
součástí místní hospody a zároveň obecního úřadu, a který byl zrenovován
propojením dotací a vzájemné pomoci místních občanů. Sál má dobře
technicky vyřešenou akustiku formou „akustických panelů“, které jsou
umístěny pod stropem. Aby tato technika nekazila ráz zařízení, byla tato
část doplněna látkovým baldachýnem, a tak podhled stropu vypadá úplně
jinak, než kdyby tam na nás koukaly jen akustické panely. Sál nabízí
i vlastní podium. I když prostory působí menším dojmem, kapacita sálu je
značně vysoká. Zde se opět ukázalo, že mít možnost společenského nebo
kulturního sálu je pro obce a lidi velmi důležité, protože zde dochází

Místní akční skupina (MAS) Krušné hory, o. p. s. realizuje od 1. 10. 2022 projektMAP III rozvoje vzdělávání v území
ORP Ostrov, č. p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102 financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve dnech 24. 5.–26. 5. 2022 jsme uskutečnili naši první exkurzi pro partnery MAS Krušné hory. Byla realizována
za finanční podpory Celostátní sítě pro venkov (CSV) a zúčastnili se jí nejen partneři MAS, ale také kolegové zMAS
Vladař, Kraj živých vod, zástupce CSV, zástupce podnikatelů, zemědělců, chovatelů včel, neziskových organizací.
Trasu nám pomohla vybrat MAS České středohoří, která nás také po celou dobu doprovázela. Akce se setkala ze
strany účastníků s velmi pozitivním ohlasem a vyjádřením chuti zúčastnit se případně další.

MAP III – ZAHÁJENÍ NAVAZUJÍCÍHO
PROJEKTU4

k potřebnému stmelování občanů různých věkových kategorií. Pokračovali
jsme prohlídkou Dědského parku, kde jsme si všichni mohli vyzkoušet, jak
se dá cvičit a posilovat svou fyzičku nejen v mladém věku a následovala
prohlídka farmy pana Václava Plesníka.

Dalším cílem byla farma Hlinná, Chovaneček s.r.o., kde teprve začal pro
většinu z nás asi teprve ten pořádný zážitek, protože tato výroba je spojena
s masem a uzeninami . Ve dvou skupinách postupně jsme si prohlédli
výrobní prostory aměli takmožnost poznat, co je to za titěrnou práci vyrobit
třeba jen klobásku. V rámci ochutnávky výrobků jsme tak měli více jak
komfortní občerstvení. Po báječně stráveném odpoledni, jsme vyrazili zpět
do Litoměřic, kde nás čekala večeře a volný čas, který každý z nás trávil dle
svého.

25. 5. 2022

Po vydatné snídani opět vyrážíme plnit plán dne, a to první zastávkou v obci
Trnovany, kde nás vřele a s úsměvem na tváři přivítala paní starostka
Martina Čechová. Cílem byla prohlídka trnovanské návsi, která se pyšní
krásně umístěnými lavičkami kolem stávajících stromů a na které je
udělané zázemí nejen pro odpočinek, ale i pro konání různých akcí,
především neckyády na vodě, jelikož se zde nachází vodní nádrž.

Pozn. MAS – Paní starostka projevila zájem setkat se zástupci obcí
v našem kraji. To je výzva, kterou bychom měli naplnit. Budeme o tomto
s partnery jednat.

Na smluveném místě na nás už čeká pan starosta města Úštěk Jan Mazíni
a vrháme se do dalšího prohlídkového okruhu veřejného prostranství
místních částí. Navštěvujeme bytovou zástavbu panelových domů, kde bylo
vyřešeno zázemí a hřiště pro rodiny s dětmi a pan starosta se zájmem
odpovídá na naše dotazy.

Opouštíme tuto část a odjíždíme na poutní místo - Kalvárie Ostré. Tato
zastávka začíná návštěvou místní kavárničky, kde na nás čekají domácí
vdolky s teplou kávičkou a čajem, což se fakt hodí, začalo opět pršet a je
chladno. Po výborném občerstvení vyrážíme vzhůru na Kalvárii. Je to úžasné
místo, plné duchovního světa a historie. Díky dotacím, dobrovolníkům
a obci se zde podařilo zachránit technicky vše co se dalo, aby byl přístup na
Kalvárii obnoven a zpřístupněn opět veřejnosti.

Po výhledu do krajiny nás čeká prohlídka další místní části a veřejného
prostranství. Dostáváme se k místu určeném nejen pro rodiny s dětmi.

Nacházejí se zde lavičky a herní prvky. Máme možnost podívat se do
kulturního domu, kde se opět pořádají všechny kulturní a místní akce.

Cestou na oběd zvládneme ještě rychlou prohlídku kostela v Úštěku. Opět
nádhera a duševní klid…Pan starosta s průvodkyní paní Petrou Kasperovou
nás informují o historii města, kostela, obyvatel… Skvělé, dozvídáme se
i něco na víc

Odpoledne na nás čeká včelí farma, kde nás zajímavou a vtipnou formou
seznámila s životem včel a jejich životním cyklemmajitelka farmy p. Andrea

Novotná. Kdo chtěl, mohl se obléknout do ochranného obleku a podívat se
na „holky a kluky“ (jak včelkám říká včelařka) zblízka. Ostatní si mohli
vyrobit vlastní pílí svíčku a využít klidu a pohody na zahradě, bylo to skvělé.

Od včeliček jsme se opět autobusem přesunuli na farmu, kde se zpracovává
sýr a další mléčné výrobky z kozího a ovčího mléka. Měli jsme možnost
prohlédnout si zázemí pro kozy a ovce, pastviny, „ustájení“, a stihli jsme
také jejich návrat z pastvy a dojení. Opět se potvrzuje, jak jsou příroda
a zvířata ve vzájemné symbioze. Prostě takové dokonalé hodiny, přijde jejich
čas a už se shlukují do stáda a hurá domů . Poté nás majitelka farmy
seznámila s ruční výrobou sýrů a v prostorách malé prodejny jsme měli
možnost ochutnat a zakoupit některé z výrobků. Po dalších celodenních
zážitcích jsme se vydali zpět na hostel, k večeři a k přípravě společného
večera, kde jsme si vzájemně předávali nejen postřehy z exkurzí a své
zážitky, dojmy, ale také jsme se vzájemně mezi sebou představili, kdo se
čím zabývá, co má ve svém území za priority, co vnímá jako důležitost
a potřebnost a co kdo vlastně vůbec dělá a čím se zabývá. Celý večer
probíhal v přátelské nenucené atmosféře.
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Během letních prázdnin jsou pro děti příměstské tábory příjemným zpestřením, kdy mohou pobýt v kolektivu, zažít
nespočet zábavy a také se přiučit něčemu novému.

V únoru tohoto roku nastala situace na Ukrajině, kterou si nikdo
z nás neuměl představit. Vlna solidaritymezi občany byla obrovská
a reagovala i ministerstva.

ZMŠMT ČR jsme získali dotaci na pořádání ADAPTAČNÍCH SKUPIN (AS) pro
děti cizinců migrující z Ukrajiny 2022. Oslovili jsme města a obce v ORP
Ostrov a požádali je o finanční příspěvek na zabezpečení chodu adaptačních
skupin (AS) o těchto letních prázdninách. Tímto děkujeme za vstřícnost
Městu Ostrov, které pomohlo financovat dopravu a provozní náklady, ale
i zajistilo možnost realizovat AS vMDDMOstrov. Děkujeme také za finanční
pomoc městu Jáchymov a Pernink.

Díky projektu jsme pomohli zmírnit problém pracujících rodičů, kteří hledali
volné místo na příměstských táborech a současně by pro ně částka za
klasický komerční tábor pohybující se okolo dvou až dvou a půl tisíc korun
za týden, byla výrazným zásahem do rodinného rozpočtu. Stejně jako
v předchozích dvou letech, ve spolupráci s Nemocnicí Ostrov, se po dobu
letních prázdnin uskutečnily Příměstské tábory v sedmi turnusech
a s jedním turnusem ve spolupráci s Tenisovým klubemMerklín, kterých se
celkově zúčastnilo 99 dětí z Jáchymova, Ostrova a přilehlého okolí, ve věku
od 6 do 14 let.

Program byl velmi pestrý a bohatý, zahrnoval výlety po blízkém okolí,
sportovní vyžití pro malé i velké a návštěvy koupaliště v Ostrově
a na Rolavě. Děti se setkaly s hasiči, navštívily Eko centrum, ZOO Chomutov
se Safari expresem, botanickou zahradu v Bečově, Zábavné centrumKadaň,
Horní Hrad, Jáchymovskou štolu, rozhlednu Dianu a Motýlí dům, užívaly si
na lanovémcentru, bowlingu a Jumparéně, zapotily se v laser game, zajezdily
si na horských kárách a zahrály si disc golf. Realizace tábora proběhla
v rámci dotace z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750.

Poděkování patří nejen partnerovi Nemocnice Ostrov s.r. o., ale především
vedoucím jednotlivých turnusů táborů Adéle Kučové, Zdeňce Schösserové,
Veronice Šmejkalové, Karině Nguyenové, Markétě Sinkulové Moravcové,
Dominice Bartákové, Lukáši Palackému a Janu Klausovi.

Pro aktuální informace k táborům v následujícím roce sledujte webové
stránky namas-primestsketabory.cz

Daniel Benda,
manažer MAS

Dne 4. července v prostorách MDDM Ostrov, které nám také velmi
pomohlo při realizaci, jsme zahájili první turnus adaptační skupiny pro
děti z Ukrajiny s výukou českého jazyka, adaptací a socializací na nové
prostředí a přípravou na nástup do českých škol. O zhruba 20ti členné
skupinky dětí ve věku 6–15 let se staraly dvě vedoucí – p. L. Hazová
a N. Rohalska. Do konce letních prázdnin prošlo AS 60 dětí z celého
okolí, např. z Potůček, Božího daru, Perninku, Horní Blatné, Jáchymova,
Karlových Varů a Ostrova. Chceme tímto vyjádřit vděčnost všem, kdo
se na přípravě a pořádání AS podílel, a že jsme tak mohli zajistit
úspěšnost nejen tohoto projektu, ale také pomoci dětem a ve výsledku
i jejich rodinám, které se do této nezáviděníhodné situace dostaly.

Bc. Monika Vrchotická,
projektová manažerka

26. 5. 2022

Po snídani balíme a odjíždíme směr Žatec. Tady na nás čekala ještě
závěrečná exkurze v pivovaru spojená s prohlídkou chmelařského muzea.
Nahlédli jsme ještě do autoservisu Horáček a pak hurá na závěrečný
společný oběd. Někteří z nás se již odpojili v Žatci a zbytek výpravy
pokračoval na zastávku konečná – Ostrov.

Závěr

Celou akci, program, lidi, kteří se sešli, vnímám jako velmi zdařenou. Cítila
jsem se v pohodě, bylo mi s celou výpravou dobře a bylo skvělé a fajn, že
i lidé, kteří se nikdy neviděli, dokázali mezi sebou úplně v pohodě
komunikovat, vést debaty, diskuse. Ještě jednou tedy moc děkuji
organizátorům a všem, co se o nás po celou dobu starali. Děkuji a možná
zase někdy příště, se na Vás budu těšit.“

Andrea Nipauerová
MAS Vladař

„Tato exkurze byla pro mě osobně velkým přínosem. Seznámila jsem se se
zajímavými, pracovitými a nadšenými lidmi. Díky finanční podpoře z MAS
mohou i v malých obcích rozvíjet společenský život a odporovat drobné
zemědělství.“

Ladislava Kulhavá

Co k tomu dodat? Velmi děkujeme p. Bohumilu Jasanskému a Alence
Trnkové za jejich pomoc s přípravou programu a budeme se těšit na další
akci. Věříme, že jsme vás naladili na vaši účast.

L.V.



První workcamp, který iniciovala naše MAS, se konal v Hroznětíně. Vedení
města vyjádřilo zájem o jeho vyzkoušení a tak ve spolupráci se společností
INEX SDA, která sdružuje dobrovolníky z celého světa byla „dodána“
šestičlenná skupina skládající se ze zástupců České republiky, Německa,
Bulharska a Mexika. Dobrovolníci si vždy mohou vybrat místo a práci,
kterou chtějí vykonávat a tito tedy předem věděli, že stráví prodloužený
víkend začátkem září v Hroznětíně prací na revitalizaci historické části
hřbitova. NašeMAS se podílela finančně na jejich ubytování, o ostatní jako
je strava a doprovodný program se postaralo město Hroznětín.
Dobrovolníci měli příležitost prohlédnout si Karlovy Vary, zúčastnit se
folklorního festivalu a samozřejmě odvedli i kus práce.

„Škoda jen, že se jednalo o tak krátký čas. Nejen proto, že bychom zvládli
více práce, ale také proto, že by byl větší čas se poznat, mohli bychom
skupině ukázat více krásných míst. Každopádně byla tato akce i pro mne
velkou motivací k tomu, abych se doučil angličtinu. Přeci jen, když si
můžete povídat napřímo, ne prostřednictvím tlumočníka, je to mnohem
příjemnější“ usmívá se pan Zdeněk Janský, místostarosta města
Hroznětína a vyjádřil zájem o realizaci dalšího workcampu, pokud to
okolnosti a finanční podmínky dovolí. Panu Janskému patří velký dík.
Nejen že zorganizoval celou akci na místě, věnoval se skupině ve svém
volném čase, ale také převzal na sebe i částečně úkoly Lenky Vaňkové,
která společně workcamp připravovala, a nakonec se ho kvůli nemoci
nemohla zúčastnit. Samozřejmě velmi děkujeme vedení města za vstřícný
přístup k celé akci a skvělé zázemí.

L.V.

Přiznejte, kdo z vás ví, co obnáší práce faráře. Co přesně znamená být farářem, starat se o svoji farnost? A jak se
to tak stane, že se člověk rozhodne pro tuto cestu? A jak vlastně žĳe farář? O tom všem si povídáme s okrskovým
vikářem, farářem a koordinátorem církevní turistiky panem Krzysztofem Dędekem.

WORKCAMP8

Trochu s ostychem se ptám - jak Vás mám správně oslovovat?
Obecně lidé bojují smýmpříjmením, vzhledemkpolštině, takže ten „ocásek“
v příjmení opouštím a nechávám se oslovovat jednoduše Dedek
Nepotrpím si na tituly. Sice co se týče vzdělání – kněz byměl získat na konci
studia magisterský titul, poté navazuje licenciát s odbornou specializací,
po něm případně doktorát .., ale stačí páter Krzysztof a je to v pořádku.

Dobře, tak tedy - jak jste se stal farářem? Co Vás k tomuto přivedlo?
Otázka by měla znít – jak jsem se stal knězem? Farář už je funkce. Otázka
je přímá, jednoduchá, ale těžko se na ni odpovídá. V mládí jsem prožíval
období, kdy jsem se více přiblížil k Bohu, ke konci střední školy jsem začal

OKÉNKO PARTNERA9
uvažovat o tom, zda to není moje cesta... cesta povolání ke kněžství.
Z počátku to bylo složité, přemýšlel jsem, zda by semi to líbilo a zda to budu
dělat dobře, zda zvládnu celibát… Neuměl jsem se rozhodnout, a tak jsem
začal studovat filozofii. Po dvou semestrech jsem však odešel do semináře
a začal se připravovat na kněžství. Začal jsem studovat filozofii a nasměroval
se na kněžství. Na jednu stranu jednoduchá cesta, na druhou je to velmi
složité. Toto povolání je specifické – je mnohem hlubší, než tak jak známe
pojem „povolání“ v běžném životě. Především proto, že zahrnuje celý život.
Věřím, že mne k této práci – sužbě – pozval a povolal Ježíš. Není to
jednoduchá cesta a jak napsal jeden polský básník Jerzy Liebert –

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę“ - což by se
dalo přeložit „I když jsem se jednou na vždy rozhodl, každou chvíli musím
se rozhodnout znova“.

Co znamená být knězem?
Součástí našeho povolání je modlitba, služba Bohu a lidem. To je hlavní
náplň kněze. Být co neblíže Bohu a přibližovat ho lidem. Pomáhat jim najít
správný směr ve svém životě. Zní to vznešeně a v praxi to znamená být
dobrým člověkem, pomáhat lidem, věřícím či nevěřícím, které potkám na
cestě svého života.

Jak vypadá Váš pracovní den?
Není dán přesný vzor pracovního dne. Základem jemodlitba, kdy semodlíme
breviář (biblické žalmy a texty z bible). Pracuji v kanceláři, vedu bohoslužby,
mše svaté, zařizuji chod farnosti, setkávání lidí, nyní připravujeme program
na měsíce dopředu… budou vánoce a akcí bude mnoho. Starám se o naše
kostely a fary. Naše farnost je největší ze všech diecézí, spravuje území
15 obcí. V některých obcích se povedlo kostely převést do jejich správy, ale
stále mám na starosti 6 kostelů a 3 fary. Jsou to památky, které potřebují
údržbu, a tak mým úkolem je i zajištění potřebných financí. Snažím se je
získat z Ministerstva kultury, kraje i dalších možných zdrojů.

Můžeme se s Vámi setkat i v jiném kostele než v Ostrově?
Ano, naše farnost začíná kousek od Andělské hory, přes Kyselku, Radošov
a Velichov ke Stráži nad Ohří, dále skrz Krásný Les na Boží Dar, Abertamy,
Horní Blatnou k Potůčkam. Patří k námBor, Děpoltovice, Hroznětín a Pernink
a Jáchymov. V řadě všech těchmístmáme v kostelích pravidelné bohoslužby
a na ostatních místech, máme bohoslužbu jednou za čas, spíše o svátcích.
Pravidelně se setkáváme v kostele v Ostrově, v kapli Svaté rodiny, Jáchymově,
Abertamech, Perninku, Hroznětíně, Horní Blatné, o prázdninách na Božím
Daru, kdy je zde velké množství turistů.

Jací lidé chodí dnes do kostela? Jsou všichni věřící? Nebo chodí ze
zvědavosti?
Pokud se jedná o bohoslužby, přicházejí většinou ti, kteří mají vztah k Bohu,
není ale jasná hranice, kdo je a kdo není věřící. Kostely jsou otevřeny pro
všechny, kdo chtějí přĳít, mají touhu se podívat do kostela jako na památku,
zajímá je prostor, který má atmosféru, často k člověku promlouvá. Lidé si
chodí pro Betlémské světlo, zastaví se v zamyšlení… jsme otevřeni všem,
kdo chtějí přĳít. Ať hledají smysl života nebo jsou jen zvědaví, všichni jsou
vítáni.

Co dělá koordinátor církevní turistiky?
Tato diecezní funkce mi byla svěřena z důvodu blízkého vztahu k cestování.
Spravuji stránky www.cirkevnituristika.cz, organizuji poutě či zájezdy na
různá místa spojená s vírou apod.

Váš předchůdce, páter Marek Hricz, byl, mimo jiné, motorkářem. Máte
i Vy nějakého koníčka? Prozraďte nám něco o sobě.
Samozřejměmámkoníčky. Obecněmám rád sport. Dříve jsem hodně běhal,
nyní se věnuji cyklistice. Kamkoli se zde vydáte, jsou kopce, baví mne je
zdolávat.. Mám silniční profi kolo a terénní kolo. Na elektrokolo se ještě
nechystám . Rád cestuji, procestoval jsem téměř celý svět. Cesty
organizuji pro sebe a své kamarády většinou sám. Nejbližší cesta, kterámne
čeká, je do Vietnamu. Kromě toho rád fotím. Každý rok z fotek nechám
udělat kalendář a rozdám ho mezi přátele. Mezi crazy koníčky patří určitě

parašutismus. Mám za sebou přes 200 seskoků. Dokonce jsem byl vyzván
k uspořádání svatby ve vzduchu. Svatba se konala na ploše letiště a ve
vzduchu jsem novomanželům předal prstýnky a požehnal jim.

Máte nějaký sen?
Aby všechny kostely byly opravené. Aby se podařilo vytvořit jedno společenství
z našich farníků. Osobně bych chtěl dosáhnout stavu, ve kterém budu
vnitřně pokojný a naplněný, mít vyřešeny vnitřní starosti, které každý z nás
má. Kněží nejsou z měsíce, jsou z této země, každý z nás se potýká smnoha
věcmi a je důležité najít svůj pokoj, rytmus. To je celoživotní úkol asi každého
z nás.My věřící, tomáme o to jednodušší, že víme, že nám napomáhá Bůh…
to neznamená že se nemusíme o nic starat.

Umíte vařit?
Když jsem přišel do Čech, musel jsem se naučit vařit. V Polsku jsmeměli na
farách hospodyní, která nám vařila – bylo nás na faře většinou více,
a vyplatilo se to. V česku to tak nefunguje, většinou si vaříme sami, někdo
se stravuje v hospodě. Já osobně si sám vařím a baví mně to. Je pravda, že
to nebývají tradiční jídla, třeba včera jsem si dělal salát z chobotnice .
Teď na podzim rad chodím na houby, které si připravuji na různé způsoby,
kromě toho, že je suším a zavařuji –mam pak dárky pro přátele.

Máte nějakémoudro nebo vzkaz na závěr nejen pro naše čtenáře, ale pro
lidi obecně?
Chci popřát všem, aby našli to, co hledají. Smysl života, vnitřní pokoj,
rovnováhu a štěstí. Chci popřát, aby byla uzdravena všechna jejich zranění,
aby dokázali skrze odpuštění sobě i ostatním a přijetí odpuštění, najít vnitřní
pohodu.

Nabízíme k tomu pomoc a prostor našich kostelů je otevřený všem, kdo
chtějí. Zveme lidi na všechny naše akce, které chystáme, ať to jsou Dušičky,
Vánoční bohoslužby. Půlnoční mše, Tříkrálová sbírka, kdy se lidé mohu
podělit o to co mají a mnoho dalšího.

L.V.



Vcházím do kavárny Café 1516 v Jáchymově a vítá mne nejen paní majitelka, Jana Kĳovská, ale také její pes Bertík. Ve dnech 9. 9. – 14. 9. 2022 proběhla v Litoměřicích
jako každoročně Zahrada Čech.

Na pozvání krajského zastoupení Celostátní sítě pro venkov jsme přĳali
možnost prezentace naší MAS na stánku SZIF. Byla to naše první účast,
a tak jsme nevěděli, co očekávat a zda vůbec budou mít účastníci zájem
o informace. NašiMAS zastupovala Lenka Vaňková. Vybavila se informacemi
a brožurami, které MAS vydává a vyrazila. Společně s Ing. Marcelou
Synkovou z CSV hovořila s návštěvníky a byla velmi překvapena zájmem
o činnost MAS. Mnozí z nich o existenci MAS obecně věděli, někteří byli
překvapeni, že taková organizace existuje. Zájem byl o vystavené brožury
i pozvánku na naše území prostřednictvím Výletních novin. Děkujeme
Ing. Synkové za přizvání a pokud to bude možné, rádi se příští rok opět
zúčastníme.

L.V.
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Představte nám, prosím, Vaši kavárnu. Kde se nacházíme a co všechno
jste musela udělat pro to, aby byla tak hezká?
Nacházíme se v horní části Jáchymova, sice mimo hlavní silnici, ale lidé si
ji našli a stále nacházejí. Dá se říct, že se její vzhled poskládal tak nějak
sám. Neměla jsem zcela přesnou představu, jak by měla vypadat nebo
v jakém stylu bude. Já jsem vlastně nikdy nechtěla mít kavárnu. Spousta
lidí si myslí, že semi kavárnou splnil sen, ale tak to není. V Jáchymově jsem
vyrostla, město mám ráda a začala jsem si všímat, že vstupem do UNESCO
zde přibyli turisté, a to především v horní historické části města, a chybí jim
nabídka např. občerstvení a příjemného posezení. Tak mne napadlo, že
kavárna by byla fajn. Myšlenka mne samotnou nadchla, a tak jsem se do
toho pustila. Spolu s tatínkem, a dnes pyšně říkám, že jsem zedníkova dcera

. Jsou věci, které neumíme, na ty jsme přizvali odborníky, ale na co jsme
vystačili sami, je naše práce.

Kus zdi je popsán jmény. Co to znamená?
To je náš Nesmazatelný dík všem lidem, kteří přispěli v crowdfundingové
sbírce, kde jsem získala přes 200 000,- korun.

Prosím, v jaké sbírce?
Je to sbírka, kde se vám lidé skládají na váš projekt. Vymyslíte si projekt,
zpracujete prezentaci a musíte lidi přesvědčit, že váš nápad je dobrý,
zajímavý, musíte si ho obhájit, a pokud lidi zaujme, přispějí vám na jeho
realizaci (více na www.hithit.cz). Přispívají nejenmístní, ale z celé republiky.
Díky sbírce jsem potkala mnoho lidí, díky kterým třeba skládám i kulturní
program ať je to vystoupení hudební kapely nebo přednášky.

Využila jste třeba také nějaké dotace?
Kavárnu jsem začala budovat v době pandemie COVID a já byla v té době
v evidenci ÚP. Využila jsem možnosti získání dotace pro začínající
podnikatele, přihlásila jsem se do projektu Hospodářské komory, kde jsem
se doučila potřebné věci k přípravě rozpočtu v rámci podnikatelského
záměru.

Je kavárna něčím specifická?
Každá kavárna je specifická. Ta moje především tím, že ji vytvořila ženská.
Téměř sama, vlastníma rukama a skoro bez peněz. Spousta lidí hledá
překážky, ale „lidi – hledejte možnosti, příležitosti, protože ty máte před
sebou“. Je v nádherném domě datovaném r. 1521, nicméně jeho součástí
je stříbrná štola datovaná r. 1516, což je i rok založení města, takže název
je zároveň i edukativní. Snažím se tím propagovat město i jeho historii.
Specifická je i interiérem. Klenby, silné zdi, odhalená původní kamenná
zeď, fresky, nábytek. Udělala jsem sbírku nábytku a porcelánu a krásně to
sem vše zapadne. A zatím je specifická i tím, že se zde tvoří kulturní program
jakoby sám. Je zde výborná akustika, což využívají hudebníci, přednášející
se zatím nabízejí sami, mívám tu prodejní výstavu obrazů, fotografií… a vždy
je to fajn. Mám radost z atmosféry, která tady je.

Jaká cílová skupina si vás najde?
Velkou radost mám z jáchymovských lidí, kteří na akce chodí nebo je
vymýšlejí. Turisti, cyklisté, lyžaři. Lázeňská klientela, která přĳde na dobrou
kávu a kulturní program. Dokonce zde byli i američtí návštěvníci.

Co je důležité pro zajištění kvality kavárny?
Určitě kvalitní káva. Ta je dána nejen jejím výběrem, ale i přípravou. Na tom
velmi záleží. Snažím se také nabízet lokální produkty, zákusky, víno, pivo.
Snažím se také vytvořit příjemné prostředí.

Co plány do budoucna. Máte nějaké?
Člověk musí mít vždy plán. Chtěla bych stabilizovat dobu a mít šikovného
baristu, kterého práce bude bavit. Naučit se připravit výbornou kávu je totiž
dřina. Chtěla bych, aby tu probíhaly dál kulturní akce, rozšířit nabídku jídla
a mít celodenní provoz.

Je něco na co byste chtěla zapomenout nebo co byste udělala jinak?
Neměnila bych. Jsou dny, kdy semi sem nechce, jsem unavená, na jednoho
je toho opravdu hodně, ale přĳdu sem a je mi strašně dobře. A to je
důležité. Když má člověk práci, ve které se cítí dobře tak to je práce, kterou
má dělat. O tom jsem přesvědčená.

L.V.
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Senior není agresor.

S tímto názvem realizovalo Sdružení ve spolupráci s Ostrovskou autoškolou
Oslík, sérii přednášek pro seniory. Jejich klíčovým tématem je podpora
aktivní činnosti seniorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Svět
každého seniora se teritoriálně i komunitou zužuje. Nutnost vlastní mobility
s věkemovšem roste, nikoliv klesá. Většinovou řidičskou komunitou je starší
řidič často neodůvodněně dehonestován. Co nejdelší udržení přiměřeného
životního komfortu i po stránce řidičské způsobilosti je tedy společensky
velmi důležitým aspektem. Proto nás zaujala myšlenka se tomuto tématu
věnovat.

Autoři přednášky, paní Blanka Savincová a pan Bohumil Oslík, jsou zkušení
dopravní specialisté s celostátní působností a učitelé ostrovské autoškoly.
Jejich osobní jméno, profesní pověst, přístup a znalost místního dopravního
prostředí v Podkrušnohoří i typické populace v regionu byly pro přednášející
i publikum nespornou výhodou. Snaží se hledat, nacházet a doporučovat
empatické, kompetentní, ale hlavně humánní přístupy ke staršímu řidiči.
Přednášky probíhaly na jaře v Kyselce, Dalovicích a Děpoltovicích, na
podzim v Jáchymově a Ostrově. Vždy byly velmi příjemným setkáním

v přátelské a důvěrné atmosféře. Na tento projekt obdrželo Sdružení
individuální dotaci Karlovarského kraje.

Oblastí, které se Sdružení věnuje již od svého založení, je cestovní ruch.
Právě jsme vydali novou brožuru Průvodce západním Krušnohořím. Vznikla
aktualizací e-booku umístěného na našich stránkách volně ke stažení již
dva roky. Na 58 stranách najdete zajímavé tipy kam na výlety a za zábavou.
Najdete v něm imístamimo území našeho svazku. Nebudeme vás omezovat
žádnými hranicemi.

Úspěšně pak pokračuje rozvíjející se spolupráce v oblasti odpadů, co se
týče zavedení systému door-to door. Na jaře jsme absolvovali plánovanou
exkurzi za příklademdobré praxe do Židlochovic naMoravě. Právě podáváme
žádost do Operačního programu životní prostředí na projekt „Sdružení
Krušné hory – západ – Systém odděleného sběru materiálově využitelných
odpadů“. V případě obdržení dotace budeme v průběhu příštího roku
realizovat příslušná výběrová řízení a následně nákup nádob na tříděný
odpad pro celkem devět obcí zapojených do projektu.

Ing. Kateřina Krumphanzlová,
manažerka SKHZ



Léto v Hroznětíně je již tradičně ve znamení příměstských táborů. Dva letní
turnusy byly opět ve znamení velkého zájmu rodičů a jejich dětí a také
velkéhomnožství zážitků a adrenalinu. No, posuďte sami. Ukázka z jednoho
turnusu:

Hned první den začal zostra návštěvou multifunkční FUNarény u Chebu.
Jízda v motokárách na vnitřním i venkovním okruhu, jumparéna, lezecká
stěna, multiball i střelnice, a navíc jízda na doublekárách, na kterých jsme
svezli i malé děti. Úterní den jsme mohli klidně pojmenovat jako „Den na
kolejích“. Výlet vlakem do Mariánských Lázní do Miniaturparku, jeho
prohlídka a cesta zase vlakem zpět doHroznětína zabrala celý den. Středeční
sjezd řeky Ohře na raftech z Lokte do Karlových Varů pak byl brutální
prověrkou fyzických i morálních sil. Netekoucí řeka a úmorné horko udělalo
z kdysi klidné a pohodové projížďky boj s časem, abychom vůbec stihli
alespoň pozdní oběd a nasmlouvaný autobus zpět do Hroznětína… .
Čtvrteční výlet na Plešivec se neplánovaně stal spíše dnem odpočinkovým,
protože nečekaná změna počasí nás přinutila se víc schovávat před deštěm,
než si užít lanové centrum a jízdu na bajkerských trasách do Pstruží. Páteční
tradiční koupání v aquacentru v Chomutově pak završilo celý příměšťákový
týden. Byl to tradičně zase náročný týden, ale neskutečně rychle utekl, děti
byly opět až neuvěřitelně v pohodě a suprově spolupracovaly, takže jsme si
to všichni společně užili, a až na jeden výron v kotníku, několik zhmožděnin
a drobné odřeniny jsme to zvládli beze ztrát… Děkuji všem praktikantům,
bez kterých by se toto všechno nedalo zvládnout, děkuji rodičům dětí za
vstřícnost a spolupráci, a hlavně za důvěru, se kterou nám svěřují své děti.
Jsem moc rád, že jsme celý týden společně zvládli bez komplikací.

Opět mě moc těší, že je i v již osmém roce existence hroznětínských
příměšťáků o ně stále tak velký zájem, a že se o jejich pořádání i programu
mluví i v širokém okolí našeho města. A že jejich konání nejenom zabaví
děti, ale hlavně pomůže zaměstnaným rodičům. A to je také smyslemdotace
z EU z Operačního programu Zaměstnanost, který se nám podařilo získat
i na roky 2021–2022 prostřednictvím MAS Krušné hory.

Ke konci června tohoto roku byla dokončena stavba nové cyklostezky
v Bystřici, která doplnila chybějící úsek cyklostezky z Hroznětína do Ostrova.
15. července byla úspěšně zkolaudována a v současné době se už po ní
projíždějí cyklisté. Tato stavební akce byla realizována díky spolupráci
s MAS Krušné hory o. p. s. a získání dotace z „Programu rozvoje venkova“,
která pokryje 95%nákladů této stavby. Do úplného dokončení celého úseku
cyklostezky do Ostrova tak ještě zbývá rozšíření lávky přes říčku Bystřici
a položení nového asfaltového povrchu mezi touto lávkou a dřevěným
mostem u bývalého Langhammerova mlýna (č.p. 12).

Zdeněk Janský
místostarosta města Hroznětín

Zástupci naší MAS se zúčastnili 12.ročníku festivalu úspěchů metody LEADER na českém venkově. Festival se uskutečnil ve dnech 21.–22. září 2022
v Jihomoravskémkraji v obci Čejkovice. Programnabídl prostor k výměně zkušeností a přátelským setkáním nás, co na venkově žijeme, pracujeme a podporujeme
jeho rozvoj. LEADERfest 2022 uspořádala Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR. Přivezli jsme, tak jako mnoho jiných
MASek, ukázku naší práce – brožury, Výletní noviny, Zpravodaje MAS, zúčastnili se tematických workshopů a shlédli několik zajímavých prezentací a přivezli
si inspiraci pro další práci. No a co by to bylo za setkání na jižní Moravě bez ochutnávky vína? Takže, ano, i výborné víno jsme ochutnali a při něm diskutovali
s kolegy z MAS z celé republiky.

A taky trochu laškovali s myšlenkou někdy takový festival uspořádat u nás. Není to jednoduchá příprava, obnáší zajištění vhodných prostor pro přednášky,
stravování, zajištění lektorů a hostů z ministerstev, ubytování pro téměř 400 osob, doprovodný program… Jasné je, že sami to nezvládneme.
Ale nápad dobrý, ne?

L.V.

PŘIPRAVUJEME RŮZNÉ13 14

Novinkou je, že na setkání budou přizváni hosté nejen z naší MAS, ale také
z těch okolních.

Setkání proběhne v krásném Společenském sále OÚ Dalovice. Navážeme
tak na velmi příjemné prostory ve Společenském centru v Hroznětíně
a opravený sál v HospoděDubina, ve kterých předchozí dvě setkání proběhla.
Věříme, že připravený program, který z části bude pracovní, vás pobaví,
možná překvapí, ale každopádně dá prostor k diskuzi nebo k příjemně
strávenému času.

ZIMNÍ VYDÁNÍ VÝLETNÍCH NOVIN
Začátkem prosince vyjde další číslo Výletních novin,
tentokrát v zimním kabátě.

Po jarním čísle, které zvalo turisty na zajímavá místa v území MAS a jeho
blízkého okolí, se redakční tým rozhodl i pro zimní variantu. Přeci jen jsme
místem, kde je mnoho příležitostí k zimnímu vyžití a byla by škoda je
nepředstavit. Samozřejmě se nemusí nutně jednat pouze o sjezdovky
a běžecké tratě, ale také o místa, kde se návštěvník může ohřát, zrelaxovat
či pobavit. Tým novin ve složení – Dita Poledníčková – město Ostrov,
Ing. Kateřina Krumphanzlová – SKHZ, Bc. Lenka Vaňková – MAS KH,
RadekGaller – grafik - se už nyní těší na jejich podobu a nejen návštěvníkům
našeho regionu, ale vám všem přeje příjemné chvíle při poznávání krás
našeho území.

NOVÁ BROŽURA
Naše MAS bude vydávat jako součást projektu
Zachráněné kostely Krušnohoří další dva dvojjazyčné
letáky.

Jeden z nich se bude věnovat kostelu Čtrnácti sv. pomocníků v Abertamech,
druhý kostelu sv. Vavřince v Horní Blatné. Letáky budou distribuovány do
infocenter a obcí v území MAS. Projekt je financován z rozpočtu
Karlovarského kraje.

Příměstský tábor v Hroznětíně

Nová cyklostezka v Bystřici

LEADERfest Čejkovice 2022

SETKÁNÍ PARTNERŮ 2022
Dá se říci, že skoro již tradičně proběhne 22. listopadu
Setkání partnerů MAS Krušné hory.

Známe již další termín Čištění řeky Ohře – 15. 4. 2023. Potkáme se?



Nabízí celoroční romantické pobyty s ubytováním a stravováním pro rodiny
s dětmi, skupiny, školní výlety, tábory, školy v přírodě, svatby, rozličné akce,
školení, firemní teambuildingy i jednotlivce. Namíru vám připravíme bohatý
zážitkový program nebo vám celý hrad pronajmeme pro vaše jakékoliv
potřeby. Pořádáme každoročněmnoho vlastních kulturních akcí. Např. Dny
dětí, Sokolnictví, Noční prohlídky s programem, Umělecká sympozia,
koncerty, dobové historické akce.

Máme tři prohlídkové okruhy - Jak se staví hrad - Arboretem a Botanickou
zahradou a Vyhlídková zámeckým parkem.

Areál hradu se vypíná nad řekou Ohří a dominuje krušnohorskému údolí v
úbočí Klínovce nedaleko Ostrova nad Ohří.

www.hornihrad.cz, FB Horní hrad, tel.: +420 777 028 820

Těšíme se na vás! :-D

a ocitnete se v historické budově z dob největší slávy lázní, které proslavil
známý Heinrich Mattoni. Citlivě zrekonstruovaný interiér zdůrazňuje
a připomíná skutečný historický význam tohotomísta. V sále jsou instalovány
velkorozměrné historické fotografie budovy v různých dobách své existence.
Současně jsou prostory upraveny tak, aby je bylo možné využívat nejen na
projekci filmů, ale také na hudební, divadelní, prezentační i další činnosti.
Vysoká technická úroveň v kombinaci s historickým rázembudovy, uprostřed
vzorně udržovaného parku, poskytujeme návštěvníkům jedinečný zážitek.
Díky tomu se kino v Kyselce zařadilo k těm nejmodernějším v regionu.
Laserový projektor nové generace zajišťuje skutečně pestré barvy a obraz
ve vysokém rozlišení. Špičkové zvukové zařízení vás vtáhne do děje filmu
a stanete se součástí mnoha příběhů. Celková kapacita sálu je 93 míst
a vstupenky na představení si můžete objednávat také elektronicky. Jeho
dnešní podoba vděčí mimo jiné finanční výpomoci od Karlovarského kraje,
společnosti Mattoni 1873 a také za významné podpory MAS Krušné hory
o.p.s. v rámci dotace z Programu rozvoje venkova „Podpora kulturní
a společenské činnosti v obci Kyselka”, kdy poskytovatelem dotace byl
Státní zemědělský intervenční fond.

Veškeré informace o dění v obecním kině v Kyselce se dozvíte na stránkách
www.obeckyselka.cz/kino nebo na www.facebook.com/kinokyselka.

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

POZVÁNKA
Rodinný hrad a zámek Horní hrad

Navštivte kino v Kyselce …

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

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



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.
projektový manažer
email: vankova@mas-krusnehory.cz
tel.: +420 774 724 456

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

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

Provozovna kanceláře MAS
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/


