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MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Kancelář

Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.
doporučujeme si schůzku předem
telefonicky domluvit
Adresa: Rudé armády 23,
431 44 Droužkovice
Kontakty:
Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: 737 177 432
Jiří Drechsler, IT
E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jana Nováková, projektová manažerka
E-mail: jana.novakova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jarmila Drábová, účetní
E-mail: jarmila.drabova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

Výkonný výbor
Předseda
Obec Vrskmaň
zastupuje Bc. Václav Hora, starosta
E-mail: hora@vrskman.cz
Mobil: +420 603 807 178
Místopředseda
Okresní agrární komora Chomutov
zastupuje Ing. Jaroslav Brožka,
Mobil: +420 603 205 477
člen
Obec Hrušovany
zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta
E-mail: ou-hrusovany@volny.cz
Mobil: +420 608 272 422

Jsme v posledním roce
programového období 2014 – 2020
Je neskutečné, jak to všechno letí. Projekty jsou a ještě budou v realizaci. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a v Operačním programu zaměstnanost (OPZ) budou realizovány podle pravidla n+3, kdy n = poslední rok programového období, tj. až do roku
2023. V Programu rozvoje venkova (PRV) pak platí pravidlo n+2, tzn., že mohou být ukončeny
v roce 2022. Ovšem, zde se to trochu bude komplikovat, protože u PRV dochází k tzv. „přechodnému období“, které bude čerpat prostředky období nového, ale jakoby podle pravidel období
starého. Pokud tedy ještě nedojde k dalšímu prodloužení tohoto přechodného období. To nastalo
vpodstatě díky tomu, že na evropské úrovni ještě není vyjasněna a schválena podoba budoucí
společné zemědělské politiky.
Protože ale přeci jen jsme v posledním roce stávajícího období, je nutné se již na to další připravovat. A naše MASka pro to udělala první, ale nejdůležitější krok. Prošli jsme úspěšně procesem tzv.
standardizace. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS jsme podávali v polovině července
letošního roku a to v návaznosti na jednání zastupitelstev obcí působnosti MAS, která projednávala
souhlasy s územní působností v MAS. Některá se totiž konala až úplně na konci června 2020. Schvalující protokl jsme od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi 17. září.
V září výběrová komise hodnotila a následně výkonný výbor schvaloval celkem 5 projektů IROPu celkovou alokací způsobilých investičních výdajů (CZV) 13 368 967,90 Kč pro školy, 2 projekty IROPu s alokací CZV 36 000 000 Kč pro sociální infrastrukturu a 2 projekty s celkovou
alokací CZV 9 000 000 Kč pro bezpečnou dopravu. Dál potom 21 projektů 6. výzvy PRV. O které projekty šlo a jaká je jejich celková požadovaná výše dotace, lze zjistit z přehledů na dalších
stranách zpravodaje. Obecně lze konstatovat, že v tomto období již MAS nebude vyhlašovat
žádnou výzvu z OPZ, s největší pravděpodobností, pokud Centrum pro regionální rozvoj MMR
nezjistí nějaké neodstranitelné nesrovnalosti v podaných projektech, tak ani v IROP, protože
alokace je vyčerpaná a máme i náhradní projekty. Jen u PRV ještě alokace není celá vyčerpaná
a proto zde se min. jedna výzva očekává.
Další aktivitou, kterou MAS musí udělat, chce-li vykročit do nového programového obdbí, je
zpracování nové strategie pro nové programové období a její podání ke schválení na MMR.
Bude to úkol opět nelehký. Máme ale na to ....

KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
V minulých dnech jsme uspořádali s finanční podporou Ústeckého kraje semináře zaměřené na
další zlepšování podpory regionální značky „KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt“.
Naším trvalým cílem je podpora regionální produkce. Jedním z prostředků, jak ji poskytujeme, je
administrace zmíněné regionální značky. Spolu s vývojem nových technologií je ale třeba, abychom
je také dokázali efektivně využívat.
Proto jsme v minulých dnech uspořádali workshopy, zaměřené jednak na efektivní využívání sociálních sítí, a s tím související téma - jak natočit prezentační video. Výstupem je krátké video, které
dostane k dispozici Ústecký kraj a které bude umístěno v autobusech Dopravního podniku Ústeckého kraje. Video samo o sobě nepropaguje konkrétní držitele značky, ale samu značku. Zároveň s
tím dostali držitelé značky možnost si nechat na vlastní náklady zpracovat video vizitku, kterou se
budou již sami sebe. Takovou vizitku jsme potom schopni a ochotni pomáhat dál šířit, např. na již
zmíněných sociálních sítích.

člen
Vaigl a syn spol.s r.o.
zastupuje Roman Vaigl
E-mail: vaigl.sro@tiscali.cz
Mobil: +420 777 328 138
člen
Š + Z s.r.o.
zastupuje Václav Zavaďák
E-mail: info@maskaszk.cz
Mobil: +420 606 509 480
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Seznam doporučených žádostí 9. výzvy IROP
seznam doporučených projektů
Pořadí

1

2

3

4
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Projekt

Modernizace a dovybavení učeben ZŠ Údlice

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014561

žadatel

Základní škola Údlice

CZV

1 986 000,- Kč

Bodové ohodnocení

40

Projekt

Jazyková výchova 2

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014716

žadatel

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

CZV

2 302 526,06,- Kč

Bodové ohodnocení

40

Projekt

Jazyková výchova 1

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014715

žadatel

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

CZV

2 625 236,73,- Kč

Bodové ohodnocení

40

Projekt

Mediální výchova

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014717

žadatel

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

CZV

8 357 480,04,- Kč

Bodové ohodnocení

40

Projekt

Vybavení dílen pro praktickou výuku ZŠ Strupčice

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014589

žadatel

Obec Strupčice

CZV

615 636,- Kč

Bodové ohodnocení

30

3
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Strategie komunitně vedeného rozvoje

Seznam doporučených žádostí 10. výzvy IROP
seznam doporučených projektů
Pořadí

1

2

Projekt

Rekonstrukce objektu Husova C v rámci integrované transformace
MSSS Vejprty

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014719

žadatel

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

CZV

19 021 234,- Kč

Bodové ohodnocení

55

Projekt

Komunitní centrum Údlice

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014714

žadatel

Římskokatolická farnost – děkanství Chomutov

CZV

17 000 000,- Kč

Bodové ohodnocení

40

Seznam doporučených žádostí 11. výzvy IROP
seznam doporučených projektů
Pořadí

1

2

Projekt

Vyvýšený přechod pro chodce v ulici Školní v Klášterci nad Ohří

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014726

žadatel

Město Klášterec nad Ohří

CZV

777 566,47 Kč

Bodové ohodnocení

50

Projekt

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Nezabylicích Stezka včetně lávky přes Chomutovku

registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014964

žadatel

Obec Nezabylice

CZV

9 000 000,- Kč

Bodové ohodnocení

50

www.maskaszk.cz

Program rozvoje venkova

Seznam doporučených žádostí o dotaci 6. výzva PRV
seznam doporučených projektů
Název žadatele

Reg. číslo žádosti

Místo realizace projektu (LAU 2)

Název projektu

Počet bodů

Fiche č. 2 - Požadovaná dotace celkem: 8 981 697 Kč
Kristýna Brůhová

2020-159-006-002-075

Rozvoj zemědělského podniku

Adéla Radimcová

2020-159-006-002-072

Nákup jednorotorového
na-hrabovače a tažené
ovíječky kulatých balíků

Jitka Hrdličková

2020-159-006-002-054

Pořízení lisu na kulaté balíky

CZ Farma Sejval s.r.o.

2020-159-006-002-065

Modernizace
Brandov

Jan Bína

2020-159-006-002-076

Adolf Loos

Údlice

120

Boleboř

110

Kalek

110

Hora Svaté Kateřiny

110

Modernizace farmy, Boleboř - shrnovač píce

Boleboř

110

2020-159-006-002-061

Nákup strojního vybavení
2020

Hora Svaté Kateřiny

105

David Lacman

2020-159-006-002-059

Investice do vybavení ekologické farmy

Výsluní

100

Jiří Kejř

2020-159-006-002-063

Investice do hospodářství dojící robot

Všestudy

100

Marcel Lískovec

2020-159-006-002-064

Modernizace sklizně pícnin

Březno

95

Martin Všechovský

2020-159-006-002-070

Modernizace farmy - shrnovač píce

Klášterec nad Ohří

90

VAIGL A SYN spol. s r.o.

2020-159-006-002-079

Modernizace elektroinstalace ve výkrmu brojlerů

Droužkovice

90

Zdeněk Palzer

2020-159-006-002-062

Pořízení zemědělské techniky

Místo

90

Gabriela Jašurková Mikutová

2020-159-006-002-071

Nákup techniky pro rozvoj
v chovu koní

Březno

90

Statek u Pakostů s.r.o.

2020-159-006-002-066

Modernizace statku Nová
Ves

Nová Ves v Horách

80

Milan Brůha

2020-159-006-002-077

Modernizace zamědělského podniku

Údlice

80

2020-159-006-002-068

Rozvoj farmy - pořízení návěsu

Strupčice

60

2020-159-006-002-057

Nákup traktoru

Křimov

60

Údlice

45

Obora
s.r.o.

Červený

Hrádek

Jana Filipová

podniku

-

Fiche č. 3 - Požadovaná dotace celkem: 310 000 Kč
VAIGL A SYN spol. s r.o.

2020-159-006-003-080

Investice do chladírenské
a mrazírenské technologie

Fiche č. 5 - Požadovaná dotace celkem: 540 000 Kč
BLOCK Estate s.r.o.

2020-159-006-005-078

Modernizace dřevozpracujícího provozu

Boleboř

50

VAIGL A SYN spol. s r.o.

2020-159-006-005-081

Rozvoj nezemědělské činnosti - automobil

Údlice

25

tel. 724 960 964
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MAP II

ŠKOLSTVÍ - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA CHOMUTOVSKU II
ÚDiF proběhl na ZŠ
Kadaňská v Chomutově

Nakoupené výukové pomůcky z MAP II pomáhají

a následně se objevil v badatelském kroužku na
ZŠ Jirkov Budovatelů.
Velmi inspirativní kurz dorazil koncem září až
z dalekého Brna na Základní školu Kadaňská
v Chomutově. ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky
fyzikou. Předávají radost z poznání a snaží se
probudit v lidech nadšení z pozorování světa
kolem sebe.
Šanci shlédnout profesionální představení
a vysvětlení mnoha pokusů mělo 15 učitelek
a učitelů z Chomutovska. Na vlastní oči mohli
shlédnout celou řadu pokusů z oblasti vznášení

V další vlně byly nakoupeny v rámci projektu
MAP II pomůcky pro mateřské a základní školy za 190.000 Kč. Jejich katalog naleznete na
www.mapchomutovsko.cz a velký dík patří

se, potápění, tlačení, zírání, brnění (pro fyzikáře
vztlak, tlak, kapaliny, optika, elektřina včetně
elektrolýzy). Mimo jiné se dozvěděli, že pokud
Vám ve vesmíru praskne skafandr, je nutno vydechnout a rozhodně nezadržovat dech. Nevím,
zda tento poznatek bude možné v brzké době
využít, ale celou řadu informací rozhodně ano.
Semináře pořádáme v rámci MAP II proto, aby
se průběžně obohacovala výuka a motivovali
se žáci k přemýšlení. A přesně tento cíl naplnila
paní učitelka z Jirkova, když některé experimenty žákům nabídla hned týden poté.

„Vyrobit si horkovzdušný balón? To lze?“
Těmito otázkami mohla začít jedna ze schůzek

badatelského klubu. „Schází se v něm děvčata
z 9. A, aby se dozvěděla o fyzice více než v běžných hodinách. S použitím sáčku na odpadky,
gumičky, ruličky od toaletního papíru a fénu badatelky vyrobily funkční model balónu“, upřesňuje Jitka Deutscherová.
Dále se dívky dozvěděly o historii vzniku tohoto typu létání. Nejvíce je překvapilo, že se za
počátek balónového létání považuje rok 1783,
kdy se vznesl první horkovzdušný balón bratří
Montgolfierů se zvířecími pasažéry (ovcí, kachnou a kohoutem) na palubě. A fakt, že byl celý
z papíru, to byla jen třešnička na dortu.
Na to, zda se jim model povedl, se můžete podívat více na webu školy www.1zsjirkov.cz.
Spoluautorkou textu vyučující
fyziky Jitka Deutscherová

všem učitelkám, které se podílely na výběru těch
nejužitečnějších. Díky tomu se na školy a k dalším partnerům dostal například model lidského
těla, cihly a kukuřičná malta na stavbu „opravdových“ domků, ovladatelní roboti, celá řada stavebnic, společenských her, pokusných kufříků,
hmatových sestav nebo dotekových chodníčků.
Stejně jako v případě workshopů je i při nákupu
pomůcek cílem, aby zpestřily klasické hodiny
a pomohly zaujmout žáky. A opět nám poslouží
za ukázkový příklad paní učitelka z jirkovské základní školy.
„Nový školní rok začal a nám učitelům i dětem
nezbývá, než zopakovat a procvičit látku probranou v době distanční výuky. Teorii si ti nejšikovnější osvojili celkem snadno. S praktickými
ukázkami to ale bylo o poznání horší.
www.maskaszk.cz

MAP II
ro sedmnáctiletý syn, do školy chodí, protože
chce. Mladší, skoro jedenáctiletá dcera, do školy nechodí, protože nechce. Miluji Pipi Dlouhou
punčochu, cestování a zmrzlinu. Jsem propagátorka unschoolingu, sebeřízeného vzdělávání,
dobrovolnosti a informovanosti v oblasti práv
dětí a rodičů ve vzdělávání. Píšu blog s názvem
DĚTI JSOU TAKY LIDI, od roku 2012 se podílím
na rozvoji iniciativy svobodaučení.cz, natáčím,
přednáším a beseduji. Jedna z takových přednášek proběhla koncem září na ZŠ Akademika
Heyrovského v Chomutově díky učiteli Emilovi
Zahálkovi.
A i zde padla otázka: Ale jak se děti bez školy
naučí číst?
Na blogu https://zdenkastankova.blog.idnes.
cz/ k tomu autorka uvádí: „Dřív jsem moc nerozuměla tomu, proč se na to lidi tolik ptají.
Já sama jsem totiž uměla číst už před nástupem
do školy, Big Bro se naučil číst ve třech letech
a Big Sis v šesti. Pak jsem pochopila, že to je syndrom „kdyby se chůze vyučovala ve škole, během pár desítek let bychom byli přesvědčeni,
že bez školy se děti nenaučí chodit”.
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jako druh nepřežili. Stačí dětem nestát v cestě.
Budou v pohodě.
A nejste “divní”? Nevyptává se vás pořád někdo, jak žijete?
Ano, pro většinovou společnost často “divní”
jsme. Máme štěstí, že v rámci širší rodiny není
nikdo, kdo by s tím, jak žijeme, měl nějaký zásadní problém, nebo to alespoň nedává nijak
výrazně najevo. Ale i kdyby někdo takový byl –
už dávno jsem se oprostila od nutkání žít svůj
život podle představ někoho jiného.
Ano, lidé se vyptávají. Některé rozhovory jsou
příjemné, jiné méně. Časem jsem zjistila, že je
pro mě nejlepší prostě říkat, jak to máme my,
a snažit se respektovat to, jak to mají ostatní.
Což je mnohdy pro nás všechny, přiznejme si,
docela těžké. Všichni jsme chodili do škol. Naši
rodiče chodili do škol. Jejich rodiče chodili do
škol. Nic jiného neznají, cítí ohrožení a otevřít
svou mysl něčemu tak neznámému je pro ně
někdy až nemožné. Nezbývá, než to akceptovat,
žít svůj život nejlépe, jak umím, a ukazovat, že
to jde. https://zdenkastankova.blog.idnes.cz/
Mgr. Karel Straka

Nabídka na doučování
Proto jsme se v 9. ročníku pustili do opakování
učiva o elektrických obvodech praktickou činností. K tomu nám posloužily stavebnice Boffin
300 zakoupené z prostředků MAP II. Žáci si práci se stavebnicí pochvalovali. Zapojili se i ti, kterým toto téma dělalo při výuce na dálku potíže.
Obecně jsou žáci rádi, když si mohou věci osahat a co nejvíce fyzikálních jevů vyzkoušet na
vlastní kůži a vidět na vlastní oči. Jejich snažení
vyústilo v první laboratorní práci, ve které určovali odpor rezistorů s užitím Ohmova zákona. Každý, komu se podařilo vyplnit protokol
o laboratorní práci a v daném termínu jej přes
portál On-line poslat zpět, dostal výbornou,
popsala využití jedné z pomůcek paní učitelka
Jitka Deutscherová.

Děti jsou také lidi,
„tvrdí“ propagátorka unschoolingu Zdeňka Šíp
Staňková.
Zdeňka o sobě říká: „Patřím právě mezi ty rodiče, pro něž je osobní svoboda a integrita každé
lidské bytosti (a děti jsou taky lidi) tou nejvyšší
hodnotou, netajím se tím, že respektuji vůli,
názory a rozhodnutí svých dětí. Můj starší, sko-

tel. 724 960 964

Paní učitelka, trvale žijící v Droužkovicích, nedávno nabízela možnost pomoci žákům s doučováním - zejména ČJ, čtení, matematiky a naukové předměty ze základní školy, včetně dětí
s SPU. Opravdu nikdo nepotřebujete?

A teď už jsem přesvědčená o tom, že nenaučit
se v dnešním světě číst by byl fakt výkon. Nebo
challenge! Můj muž navrhuje, abychom v rámci
výzkumu zkusili Astrid zabránit, aby se naučila
číst. Je si jistý, že by se nám to nepodařilo.
Taky si zkoušíte představit, co všecko bychom
museli dělat? Schovávat všechny knihy. Na procházkách se vždycky postavit před jakoukoli ceduli s textem. Hlavně před ní nikdy nic nečíst
a nepsat! A samozřejmě nic nečíst jí. Schovat ten polštář z látky potištěné písmenky, co
máme v ložnici. Nebrat ji do žádného obchodu.
Nebrat ji do žádné restaurace, kde mají menu
v textové podobě. Zakázat jí přístup k technologiím. Schovat všechny hračky a předměty, co na
sobě mají nějaký text.
Ok, vzdávám experiment, takhle se fakt nedá
žít. Lidi se rodí zvídaví, tak to prostě je. Bez zvědavosti a touhy učit se novým věcem bychom

Probíhalo by to v prostorách volnočasového
centra, každou středu odpoledne (cca 15:30 17), případně podle Vaší potřeby, po dohodě
s p. učitelkou, bez finančních nároků. Nabídka
není omezena jen pro Droužkovické děti, ale
i ty, kdo by měl zájem z okolí.
V případě zájmu volejte na 724 960 964.
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Vejprty

Od ledna 2020 do listopadu 2021 realizuje
Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt „Zkusíme to společně“ s reg. číslem CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0010552. Projekt je spolufinancován
z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu je pracovní a sociální
integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů spolupracující organizace
MSSS Vejprty.

Do projektu vstoupilo 40 osob s invaliditou
1. až 3. stupně. Od května 2020 do konce července 2020 bylo 20 účastníků projektu zařazeno do motivačně aktivizačního programu, jehož
obsahem byly motivační a vzdělávací činnosti
zaměřené na možnosti pracovního uplatnění.
Pro dalších 20 účastníků projektu byl motivačně aktivizační program zahájen na začátku srpna 2020.
V průběhu měsíce července 2020 byla pro první
skupinu účastníků projektu zahájena pracovní/
profesní příprava, jejímž obsahem je praktický
nácvik pracovních činností jako např. pomocné
úklidové práce, práce v prádelně, pomocné práce v kuchyni apod.

V průběhu měsíců března a dubna 2020 proběhly výběry do projektu formou individuálních
pohovorů s 50 klienty zařízení. V průběhu pohovorů byli klienti zařízení seznámeni s projektovými aktivitami a byl u nich taktéž zjišťován
aktuální zdravotní stav s ohledem na možnost
zaměstnání.

1. 9. 2020 nastoupili 4 účastníci projektu na
tréninková pracovní místa s pracovní asistencí.
Jedná se o úvazky 0,5 a 0,25 na pracovní pozici Pomocní pracovníci úklidu. Další nástupy do
zaměstnání jsou plánovány v průběhu měsíců
října, listopadu a prosince 2020.
Mgr. P. Staněk

„Zkusíme to společně“

Údlice

Pořízení decentrální
vzduchotechniky do
ZŠ Údlice
V průběhu letních prázdnin bylo opět v budově
základní školy živo. Žáky vystřídali pracovníci
firmy instalující systém nuceného větrání s rekuperací tepla.
Před sedmi lety došlo k zateplení fasády a montáži plastových oken místo dřevěných. Tím došlo k utěsnění budovy a zamezení přirozeného
větrání vnitřních prostor. To mělo za následek
rychle se zvyšující hladinu CO2 (oxidu uhličitého), který způsoboval u žáků únavu, ospalost,
ztrátu koncentrace a pocit „vydýchaného“
vzduchu. Množství CO2 by nemělo překračovat
dlouhodobě hodnotu 1100 ppm (parts-per-million), výjimečně 1500 ppm.

K řešení situace nás přimělo dvouleté měření
speciálními čidly CO2, kdy na konci první vyučovací hodiny dosahovaly hodnoty 2 800 ppm
a v průběhu přestávky se nedařilo v zimních
měsících větráním docílit doporučených hodnot. Nepomohlo ani po celé dopoledne otevření tzv. větraček a žákům v blízkosti oken bylo
ještě zima.
Proto jsme se se zřizovatelem a panem starostou Ing. Pavlíkem rozhodli zapojit se do projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Operačního programu Životní prostředí.
Zjednodušeně se dá cyklus popsat tak, že odsátému vzduchu ze třídy je odebráno v rekuperační jednotce teplo a vzduch je vyfouknut mimo
budovu. Zároveň je z venku nasát jiným otvorem čerstvý vzduch, kterému je teplo vráceno,
a případně se ještě přihřeje a vrátí do třídy.
Zařízení samo monitoruje stav vzduchu ve třídě
www.maskaszk.cz
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tel. 724 960 964
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a samo reguluje intenzitu provozu. Výhodou
je, že vlhkost vzduchu zůstává zachována, tudíž
nehrozí nepohodlí ze suchého vzduchu. Podle
prostorových možností jsme zvolili dvě varianty umístění rekuperační jednotky, umístění na
stropě nebo umístění na zdi. Stropní jednotky
vyžadovaly snížení částí podhledů a nástěnné
byly zakomponovány do nábytku.

učeben vstupuje širokou mřížkou nebo textilním rukávem, který vzduch rovnoměrně rozvádí. Zajímavostí jsou potisky textilních rukávů,
které si vybrali sami učitelé. Proto na nich najdeme oblohu, planety nebo fotografii rozkvetlé
louky, která minulý rok zkrášlila zahradu školy.
Už nyní je vidět, že žáci jsou pozornější a mnohem méně se na nich projevují známky únavy.

Před zapojením do projektu jsme s panem starostou navštívili dvě školy, kde už byly rekuperační jednotky instalovány. Největší problémy
byly rozměry, hluk a prudký proud vháněného
vzduchu. Jednotky instalované v naší škole jsou
díky speciálnímu obalu velmi tiché a vzduch do

V zimních měsících budeme provádět měření
hladiny CO2 , abychom pocity mohli porovnat
s čísly.
Mgr. Jiří Chloupek
ředitel ZŠ Údlice, okres Chomutov
www.zsudlice.cz
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Strupčice
Strupčická základka
má nové školní dílny

Velkou událostí pro Základní školu ve Strupčicích je otevření nových dílen, které umožní
rozšířit výuku pracovní výchovy o další okruhy,
které škola nemohla dosud plnit.

Nové dětské atrakce
v osadách Strupčic

100 let české školy ve
Strupčicích

Od začátku nového školního roku mají děti žijící
v Okoříně, Hošnicích a Sušanech, tedy místních
částech obce Strupčice, k dispozici nové herní
prvky, které pro ně obec pořídila a obohatila tak
možnosti jejich vyžití. Atrakce i dobře vypadají,
obzvlášť pěkně se vyjímá „koráb“ na okořínské
návsi. Jejich pořízení přišlo obec na 942 tis. Kč,
ale i tyto náklady byly z velké části pokryty dotací ve výši 659 tis. Kč, kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

V sobotu 5. září se uskutečnila významná událost v životě obce - oslava 100. výročí otevření české školy ve Strupčicích a s ní spojené
4. celoškolní setkání jejích absolventů a učitelů. Pořadatelé očekávali návštěvu stovek
bývalých žáků a desítek bývalých učitelů strupčické školy. Bohužel se k virové hrozbě přidalo i
počasí, které vydatným deštěm nejprve v 15 hodin posunulo slavnostní zahájení a poděkování
učitelům a pak po 19 hodině dalším deštíkem

Nově je také umístěna houpačka a prolézačka
v ulici K Rybníku ve Strupčicích. Nezbývá než
popřát dětem, aby si nové atrakce náležitě
a s chutí užily.
Miroslav Rokoš

a chvilkovým studeným větrem vyhnalo spoustu lidí domů. Zhruba 400 jich však bylo svědky
výjimečné události, jíž bylo založení pomyslné
„Síně slávy strupčické školy“, do níž byli uve-

V dílnách bude probíhat výuka chlapců i dívek,
budou se zde učit pracovat s různými materiály, vyrábět různé výrobky, sestavovat modely
podle technické dokumentace, učit se pracovat s nářadím apod. Nový objekt si mohli prohlédnout i účastníci celoškolního setkání, které
se uskutečnilo 5. 9. 2020 u příležitosti oslav
100. výročí otevření české školy ve Strupčicích.

Dílny se tak staly pěkným dárkem ke kulatému jubileu. V objektu je učebna (dílna), šatna,
kabinet, 4x WC a techn. místnost. Ještě se dokončuje vybavování pracovními stoly a dalším
nábytkem, nářadím, ale např. i novou keramickou pecí. Stejně jako na vlastní stavbu, získala
obec dotaci na její vybavení, o kterou se postaralo jirkovské Paraplíčko, které bude se zdejší
školou i nadále spolupracovat. Stavba budovy
přišla na 6 081 tis. Kč vč. DPH, přičemž dotace činila 4 750 tis. Kč, vybavení stálo 740 tis. Kč
vč. DPH a dotace činila 683 tis. Kč. Po odečtení
dotací tedy obec zaplatila za stavbu a vybavení
celkem 1 388 tis. Kč.
Miroslav Rokoš

www.maskaszk.cz
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deni všichni učitelé a učitelky, kteří v naší škole
„odučili“ více než 25 let a v budoucnu tam jistě
přibudou i další, kteří této hranice dosáhnou.
Jejími prvními členy se stali Miloslava Želichovská, manželé Hana a Josef Šťovíčkovi, Zdeněk
Zdražil, Ivan Kuchynka, Dana Ostapčuková, Jitka
Paliculinová, Alena Muchová, Jana Pěnkavová
a samozřejmě Eva Kotalíková, která konkrétně na naší škole učila neuvěřitelných 46 let.
Pamětní plaketa, kterou obdrželi, je milým poděkováním za dlouholetou a obětavou práci.

Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním
bývalým i současným učitelům a zaměstnancům školy, bez nichž by škola nemohla dobře
fungovat. V historii školy jich bylo mnoho
a nelze je všechny vyjmenovat, ale jsou uvedeni v brožuře Česká škola ve Strupčicích, kterou
obec ve spolupráci se školou vydala. Zájemci si
ji mohou zakoupit na obecním úřadu ve Strupčicích za symbolických 100 Kč.
Celoškolní setkání se stalo další pěknou tradicí
v životě naší obce. K setkáním v letech 2006,
2010 a 2015 tak přibylo i to letošní. Kromě
vlastního setkání si přítomní mohli prohlédnout
školu, přičemž zjistili, že pod vedením ředitelky
Jany Miškové je ve velmi dobré kondici. Také si
mohli shlédnout výstavu třídních fotek, či fotek
z historie a současnosti zdejší školy, kterou připravil místní Spolek přátel památek ve spolupráci s učitelkou Jiřinou Ovčarovou.
Nejvyšší účast, 17 přítomných, měl školní ročník
1953 – 1962, který se pravidelně každoročně
schází, a patrně nejstarší účastnicí setkání byla
paní Pavla Luftová ze Strupčic, bývalá oddílová
vedoucí pionýrské organizace při základní škole.
Lze si jen přát, abychom se za pět let opět ve
zdraví sešli na dalším celoškolním setkání, v pořadí pátém.
Luděk Pěnkava a Miroslav Rokoš
tel. 724 960 964

Sraz historických
traktorů a zemědělských
strojů v Sušanech
Na letošním srazu, který proběhl v sobotu
12. září za excelentního letního počasí, se sešlo
nejvíce návštěvníků (během dne se jich vystřídalo na 700) a zemědělské techniky za celých
5 let, co se tato akce v Sušanech koná. K vidění byly krásné kousky. Naleštěné, ale i ty, které
ještě před chvílí pracovaly. Zvláštní pozornost

přitahoval klučina Lukášek s malým traktůrkem,
který nejenže sám přijel, ale přivezl na tažném
křesle i svého tatínka. Velice zajímavý byl také
černý krasavec - historický osobní vůz zn. Praga. Celý den slovem i hudbou skvěle provázela
skvělá kapela Úlet.
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Nezapomnělo se ani na soutěže. Tradiční kvadriatlon, sprint, hod válečkem na nudle nebo
mlékárenskou konví. Děti malovaly obrázky,
soutěžily v jízdě na káře. Byla tu pro ně skákací
farma, kdo chtěl, mohl si zajezdit na traktůrku
a na káře. Byly zde dva traktůrky a dvě káry
a k dispozici byly až do pozdního večera, dokud i poslední „traktoristé“ neodpadli. Soutěž
o nejlepší Honzovu buchtu se s velkým zájmem
nesetkala, ale byly dodány čtyři vzorky a tak
všechny dostaly cenu. Těžko říct, která byla nejlepší, určitě žádná nebyla nejhorší.

Takové množství lidí, si vyžaduje značný přísun
občerstvení. Tak se stalo, že se muselo dozásobovat. Byly také dlouhé fronty, ale snad se podařilo utěšit hlad i žízeň všech návštěvníků, třebaže okolo poledne se čekalo i 30 minut. Opět
jsme se něčemu přiučili a příští rok (bude-li
počasí tak příznivé, jako letos) otevřeme stánků
více. Ve stáncích obsluhoval, kdo mohl. Kamarádi, sousedé, příbuzní… pokud by se chtěl někdo příští rok přidat, nechť se nám přihlásí. Akce
by se nedala uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, sponzorů a podporovatelů, kterým moc
a moc děkujeme.
Daniela Stašková
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živý venkov

Březno
Letní kino od 3. 7. 2020

I přesto, že většina akcí musela být kvůli koronavirové krizi zrušena, pokračování tradice
promítání letního kina nebyla přerušena. Obec
Březno pro příznivce filmu připravila žádané tituly, které se setkaly s ohlasem.

O pohár vodníka Březuly
18. 7. 2020

Zchladit se v letních pařácích v rybníku využilo celkem 6 družstev, aby se utkala O pohár

ciality z menu restaurace Republika a dalších
prodejců. K tanci a poslechu zahráli Silentium24
a Minďa band. Dle vysoké návštěvnosti se dá
předpokládat, že obec Březno bude dalším ročníkem pokračovat.

Turnaj v ping-pongu
13. 9. 2020

vodníka Březuly. Po letech se „vodních hrátek“
zúčastnilo nejvíce přihlášených, rekord byl prozatím 5 družstev.

Vinné trhy 18. 7. 2020
V červenci se milovníci a znalci vína dočkali druhého ročníku Vinných trhů v Březně.
Kromě místních vinařů Mikuláška, Němečka
a Hlavy se podávala vína od vinařství Bettina
Lobkowicz a Chrámce. Ke správným trhům patří
samozřejmě i dobré jídlo, v nabídce byly spe-

Stezka odvahy 11. 9. 2020

V Březně znají svého KING-PONGa
První ročník turnaje ve stolním tenise tzv. březenský KING-PONG zná svého vítěze. Minulý
víkend se uskutečnil turnaj pod záštitou Obce
Březno pro místní děti do 16 let. Turnaji přálo
i počasí, které slunečními paprsky zahřálo stoly
na herní teplotu. Rozhodčí spravedlivě kontrolovali každý míček, a přispěli tak k hladkému
průběhu turnaje. První cenu, pohár a poukázku do prodejny sportovních potřeb v hodnotě
1 500,- Kč, vyhrál žák deváté třídy místní základní školy. Celý turnaj se nesl v duchu fair-play,
a tak nelze jinak, než všem poblahopřát a těšit
se na druhý ročník.

V polovině září se v Březně uskutečnila Stezka
odvahy. Odvážlivci byli dle věku rozděleni na
dva okruhy. Kratší byl určen pro menší děti, kde
na okruhu natrefily spíše na pohádkové bytosti.
Delší okruh pro větší děti, které mají pro strach
uděláno. Ty se totiž do okruhu ponořily v opravdu hluboké tmě. Po absolvování stezky si každý účastník mohl opéct špekáček, což většina
z nich uvítala.

www.maskaszk.cz

živý venkov
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Vítání občánků v Březně
14. 9. 2020

Neobvyklá situace si žádá neobvyklé řešení.
K takovému přistoupili v Březně při vítání občánků. Jejich obřadní slavnostní síň díky nutnosti nošení roušek v budovách, vyměnili za
místní park. Zde se na počátku tohoto školního
roku poprvé a pravděpodobně ne naposledy
konalo vítání občánků. Počasí celému uvítacímu
ceremoniálu přálo a tudíž se nabízí otázka, nestane se z tohoto neobvyklého nápadu tradice?

Ukázka workoutu
13. 9. 2020
Slovensko, Španělsko, Itálie, Ukrajina, Německo, Dánsko, Holandsko, Polsko, Velká Británie,
Kolumbie - tak tyto země měly své zástupce
v ukázkách workoutu.
Jedná se o základní cviky pro posilování s vlastní
vahou těla. Sportovci se střídali ve svých nacvičených akrobatických kouscích.

Rodák a pořadatel akce, člen české skupiny
Street hard workers, Rostislav Vošický, zasvěceně popisoval jednotlivé cviky a ochotně odpovídal na (všetečné) otázky přihlížejících.

Připravujeme akce
na říjen a listopad
Pokud nám do akcí nezasáhnou nová vládní
opatření ohledně Covidu, platí uvedená data:
3. 10. Vinobraní ve Stranné.
10. 10. Hubertova jízda
18. 10. Běžecký závod Březenská „11“
27. 11. Vystoupení pěveckého sboru Hlahol
a Komorního orchestru města Chomutova
v kostele.
Slavnostní otevření kulturního domu.
Linda Svobodová IC Březno
tel. 724 960 964
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MAS Sdružení Západní Krušnohoří

IV. Krušnohorský regiofest

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, pořádala 24. září 2020 letos již čtvrtý ročník KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST aneb Den regionálních
produktů (nejen) Ústeckého kraje.

Ve čtvrtek 24. září, od 10 do 19 hodin, na stadionu za sportovní halou v Chomutově představilo
více než 50 regionálních producentů svoje produkty, výrobky, zážitky nebo služby. Většinou se
jednalo o držitele některé z regionálních značek
z rodiny regionální produkt nebo držitele ocenění značkou „Regionální potravina Ústeckého
kraje“ či „Potravina kraje Přemysla Oráče“.
Regionální značka je zárukou toho, že výrobky,
služby či produkty takto označené, jsou šetrné
k životnímu prostředí, vznikly z regionálních su-

rovin či mají vysokou přidanou hodnotu v podobě ruční práce. Krušnohorský regiofest slouží
k tomu, abychom veřejnosti připomínali, jak
úžasné a šikovné lidi mezi sebou máme.
Prezentace regionálních produktů formou
prodejních trhů je osvědčeným nástrojem, jak
podporovat drobnou regionální ekonomiku.
Možnost ochutnávek přilákala jak věrné, tak
i nové zákazníky.
Akce byla realizována pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora statutárního města Chomutova JUDr. Marka
Hrabáče, který osobně akci navštívil.

Nejen pro malé návštěvníky byl až do večera
připraven zábavný program formou dílniček
a stánků s předváděním starých řemesel. K vidění bylo pletení košíků a nůší, výroba obrazů
z mechu, zdobení keramiky i perníčků, vypalování do dřeva, kovárna, šlapací soustruh, dlabání koryt a mnoho dalších. Příjemným oživením
byl i sochař Václav Havlíček, který v průběhu
dne vyráběl dřevěnou lavičku, která po dohotovení bude umístěna v obci Droužkovice.

Chomutov, ta mimo jiné na akci předvedla své
výrobky z gastronomie a vazby kytek z oboru
zahradník, florista.

O hudební zpestření se postarala Country skupina Makovec, Drum band Františka Zemana,
kapela Blues no More, Tequila Band, Krušno-

Na hřišti se návštěvníci mohli svést v traktoru
Zetor, kterým se prezentovala Střední škola AGT
www.maskaszk.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří
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Pro bezpečnost všech byla na všech stáncích
k dispozici dezinfekce, k dispozici byly podle potřeby roušky i ochranné rukavice. Pořadatelská
služba dohlížela na pořádek a všechno fungovalo, jak mělo.
Čtvrtý ročník KRUŠNOHORSKÉHO REIGOFESTU
byl velice povedený, o čemž svědčí kladný ohlas
nejen prodejců, a vystupujících ale i návštěvníků.

horská dudácká muzika, Fleret akusticky, společně s Jindrou Kejakem a Dětský soubor ZŠ
a MŠ Březno pod vedením pí. učitelky Holubářové .

Asi tomu tak mělo být, že REGIOFEST musel
z důvodu rekonstrukce být letos přesunut z náměstí 1. máje na plochu bývalého fotbalového
stadionu za sportovní halu. Díky tomu jsme neměli problém s dodržováním dostatečných odstupů. Ceníme si toho, že přijeli téměř všichni
tel. 724 960 964

přihlášení „stánkaři“, jen minimum se jich předem odhlásilo. A těm, co se odhlásili, to nemáme za zlé. Velmi jsme ocenili, že z vystupujících
se neomluvil nikdo.

Po celý den byla na akci hojná účast a to je pro
nás vizitkou úspěšné akce, ve které máme zájem pokračovat i v následujících letech.
za MAS Jana Nováková
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živý venkov

Klášterec nad Ohří Droužkovice
navštěvy dětí
z mateřských škol

V rámci projektu ukázek řemesel organizují mateřské školy návštěvy v podnicích.
Navštěvují tak i provozovnu klášterecké firmy
Mamavis healing care, která se zabývá ruční výrobou léčebných zábalů, podle tradiční metody
Vincenze Priessnitze.
Dětem se formou komentované prohlídky přiblíží co nezábavněji, jak se zábaly šijí, jak fungují
a k čemu jsou užitečné. Mohou si vyzkoušet zábal na krk, který je vhodný s příchodem podzi-

zelné horské přírodě pozoroval léčivé účinky
vody u zraněné srnky. Ta si u lesní tůňky pravidelně chodívala chladit poraněnou nohu, až
si ji úplně vyléčila. Priessnitz později aplikoval
svoji metodu postavenou na myšlence „voda
léčí“, sám na sobě při několika těžkých úrazech.
Dokázal úspěšně léčit nejdříve zvířata a později
i lidi. Tak vznikly v Jeseníku světoznámé vodoléčebné lázně nesoucí jeho jméno.

Vážení a milí,

velice vám všem děkujeme za podporu dětí se
svalovou dystrofií Duchenne prostřednictvím
Konta Matýsek. Péče o dítě se svalovou dystrofií
je nesmírně náročná, jelikož se neustále zhoršuje jejich zdravotní stav a tím i fyzické schopnosti, proto potřebují neustále nové zdravotnické prostředky.

Po skončení prohlídky se děti usadí a kreslí,
s asistencí paní učitelek a Martiny Štefankové,
co je nejvíc upoutalo.
Na závěr prohlídky jsou pro děti připraveny
malé dárky v tašce z nepropustné látky, kterou
mohou využít třeba na mokré plavky do bazénu.
Největší odměnou jsou Martině Štefankové
a jejím kolegyním rozzářené oči dětí při loučení!
Více o našich spolkových akcích na www.mamakteravi.cz
Více o našich výrobcích na www.mamavis.cz
Bc. Martina Štefanková

mu a nachlazení na dětské laryngitidy, angíny či
jako hřejivý nákrčník na cestu do školky či školy.
Nebo při sportu jako termo zábal a ochrana krční páteře před prochladnutím.
Již tradičně je pevnou součástí připraveného
programu, že si děti poslechnou pohádku o malém Vincim (Priessnitzovi), například jak v kou-

Matýsek má potíže s chůzí a mechanický vozík
nedokáže zcela ovládat, proto mu elektrický pohon pomůže k samostatnosti.
Velice vám děkuji za podporu Matýska, moc si
jí vážíme.
Přejeme hezké dny a jen to dobré.
Jitka a Matýsek Reineltovi

Elektrický pohon MAS SZK pořídila z prostředků veřejné sbírky „Konto Matýsek“ za částku
60.000,- Kč
www.maskaszk.cz

živý venkov
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Perštejn

29.08.2020 Rozloučení
s prázdninami
s Asterixem a Obelixem
Poslední prázdninovou neděli ožilo Perštejnské
koupaliště a fotbalové hřiště hudbou a dětským
smíchem. V neděli 29. srpna tady odpoledne ve
14.00 hodin přivítal Asterix a Obelix všechny
malé návštěvníky a jejich dospělácký doprovod
v programu „Rozloučení s prázdninami s Asterixem a Obelixem“.

postarala Country blues skupina TFC Blues Gin
a DJ Kopys.
Na realizaci celého programu finančně přispěl
Obecní úřad Perštejn a Baráčníci Perštejn.
Děkujeme všem za účast, chceme všem organizátorům i učinkujícím poděkovat za přípravu
a práci. Rodině Maydorf za atrakce zdarma a zaplacení vstupného pro všechny děti. Myslíme si,
že se akce povedla

Během téměř tři hodiny trvajícího programu
měli všichni malí účastníci možnost zúčastnit se
různých soutěží, které pro ně byli připravené.
Děti si odnášely domů spoustu odměn a sladkostí. O večerní program od 19:00 hodin se

Plánované akce
Doufáme, že naplánované akce se z důvodu
epidemiologické situace uskuteční.
17.10.2020 Vendelínské hraní od 14:00.
Již po deváté si Vás dovolujeme pozvat, abyste
ve spolupráci Zaniklých obcí Chomutovského
regionu a Baráčníků Perštejn s námi prožili krásné kulturní odpoledne a večer v místním kostele sv. Vendelína.
27.11.2020 Rozsvícení vánočního stromu od
13:00 hodin.
Ještě než zahájíme letošní Advent, zveme malé
i velké na prostranství kolem Obecního úřadu,
kde v pátek 27. listopadu slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Můžete se opět těšit na
Adventní jarmark s nabídkou nejrůznějšího zboží, pochutin, lahodného svařáku a s možností
zakoupení drobných dárků, kulturní program
v kostele sv. Vendelína a již tradiční ohňostroj
na konec.
03.12.2020 Mikulášská nadílka od 17:00 hodin.
Zveme všechny děti na setkání s Mikulášem,
čertem a andělem! Čeká Vás spousta zábavy
a Mikulášská nadílka. Akce se uskuteční v místním pivovaru Chalupník.
24.12.2020 Vánoční zpívaní v kostele od 22.00
hodin.
Po rozbalování dárků Vás srdečně zveme na
tradiční zpívaní vánočních koled do kostela sv.
Vendelína.
Kateřina Krejčová
Obecní úřad Perštejn

tel. 724 960 964
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zemědělství

Kalamita hraboše polního neustává –
zemědělci na Chomutovsku jsou zoufalí
Tisková zpráva
OAK Chomutov

Na svém pravidelném zasedání v Droužkovicích
se dnes sešlo představenstvo Okresní agrární
komory v Chomutově, aby zhodnotilo současnou situaci zejména ve vztahu k extrémnímu
přemnožení hraboše polního.
V rámci úvodní diskuse byly ze strany předsedkyně a místopředsedů zhodnoceny výsledky letošních žní. Bilancování to bylo neveselé.
Výnosy obilovin byly díky kalamitě hraboše
polního mnohdy pod hranicí 20q z hektaru, což
představuje více jak nadpoloviční ztrátu oproti předchozím letům, kdy se výnosový průměr
běžně pohyboval okolo hranice 60q z hektaru.
Neutuchající aktivita přemnožených hlodavců vzbuzuje však mnoho rozpaků a otázek, co
bude dál. Katastrofální bilance letošních žní je
již konečná, bohužel její přesah pociťují zemědělci i nadále. V akutním ohrožení jsou zejména
porosty řepky ozimé, ozimých ječmenů a časně
setých pšenic. Mnohde situace vygradovala do
obrovských rozměrů. Na řadě polí různých zemědělských subjektů došlo k totální decimaci
porostů řepky, jež bude nutné přesít. To s sebou ponese několikamilionovou finanční ztrátu
(jedná se o desítky miliónů korun), devalvaci
osevních postupů (na dobu nejméně 3 -5 let)
a volbu, jakou cestou se vydat dál. Bude nutné rozhodnout, zda a které plodiny vůbec zasít,
aby se co nejvíce eliminoval vliv dalších škod.
S velkou pravděpodobností můžeme říci, že
mnohem větší procento ploch než je obvyklé
a efektivní bude oseto jarními obilovinami.
Představenstvo konstatovalo, že na zdejších polích došlo místy až k 10-ti násobnému překročení kritické kalamitní meze výskytu hrabošů,
přičemž tato hranice oscilovala směrem nahoru a dolu v závislosti na provedeném termínu
sklizně, následném způsobu zpracování půdy
a termínu setí. Lokálně zjištěných a ÚKZUZem
potvrzených až 12 tis. nor na hektar se po
sklizni snížilo na zhruba 4-6 tis, ovšem po zasetí
ozimých plodin atakoval již počet nor původní
hranici.
Použití rodenticidů (přípravků na hubení hlodavců) je limitováno vydáním souhlasných stanovisek příslušných úřadů. Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) vydal
3. září 2020 v rámci řešení kalamitního výskytu hraboše polního po dohodě s Ministerstvem
zemědělství nařízení o mimořádném použití
přípravků na ochranu rostlin. Vedle aplikace

přípravků zvýšenou dávkou do nor výjimečně
povolil i aplikaci rozhozem, a to pouze na konkrétních pozemcích. Prakticky v zápětí, v rozmezí dvou týdnů, však odbor životního prostředí
Krajského úřadu Ústeckého kraje vydal informaci k podmínkám aplikace těchto prostředků
z hlediska zákonné ochrany sýčka obecného
a sovy pálené, čímž v podstatě aplikaci rodenticidů na velkém množství konkrétních pozemků
zcela znemožnil.

cích subjektů buď zrušena, nebo velmi výrazně
potlačena. Její obnovení je zapotřebí jednak
kvůli již výše zmíněné diverzifikaci příjmů, tak
ale zejména kvůli navrácení organické hmoty
do půdy.
V rámci potlačení kalamitního stavu hraboše
polního je nutná efektivnější spolupráce různých subjektů. Jde zejména o orgány státní
správy, zemědělsky hospodařící společnosti
a rolníky a také např. i silničáře. V příkopech

Zemědělci sice mají možnost podat si žádost
o výjimku, ale bohužel, jen na určitých pozemcích. Časová flexibilita dotčených úřadů je
v tomto směru naprosto nedostatečná a z pohledu efektivního zásahu v praxi velmi zdlouhavá. Zkušenost je taková, že úřady žádosti
vyřizují v horizontu týdnů, kdežto hraboš „pracuje“ velmi rychle, kdy řádově v několika dnech
je schopen zlikvidovat vše, co zemědělec na
podzim zasel. Dalším znesnadňujícím prvkem
v případě efektivního potlačení populace hraboše polního je fakt, že po použití registrovaných rodenticidů je zemědělec povinen po
dobu 48 hodin od aplikace zabezpečit sběr uhynulých hrabošů a jejich následnou asanaci.
Současná kritická situace nenabízí mnoho pozitivních vyhlídek do budoucna. Představenstvo
se jako celek shodlo, že částečným řešením, jak
eliminovat ty nejtvrdší ekonomické dopady, je
diverzifikace rizik příjmů ze zemědělské výroby
ve smyslu větší různorodosti rostlinné výroby
spolu s důrazem na oživení výroby živočišné. Ta
však byla u velké části zemědělsky hospodaří-

a náspech kolem silnic se hraboš totiž taktéž
nekontrolovaně a nerušeně množí. Samotní
zemědělci pak stojí před nesnadnými volbami
v podobě skladby osevních postupů, způsobu
zpracování půdy a šetrné aplikace rodenticidů.
Ta vychází z důsledně a správně podávaných
žádostí o povolení podání různým státním orgánům (ÚKZUZ, Krajský úřad) spolu s dodržováním
MRO (mimořádná rostlinolékařská opatření)
a zákonné ochrany specifických druhů živočichů. Bude nutné zamyslet se nad skladbou pěstovaných plodin, možná bude třeba zavedené
postupy přehodnotit. V tomto směru se jako
velmi vhodné jeví přesunutí setí části tržních
plodin do jarního období spolu s hlubokou podzimní orbou doprovázenou dostatkem srážek
a klasickou „ladovskou“ zimou, jež by mohla
v případě kalamitní situace v mnohém pomoci.
V retrospektivě posledních let jsou však poslední dva fakty spíše z kategorie zbožných přání.
V Droužkovicích 1. 10. 2020
Představenstvo OAK Chomutov
www.maskaszk.cz
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III. Dožínky okresu Chomutov

dy při příští sklizni. Například dožínkový věnec
upletený z obilí a zdobený barevnými stuhami si
věšeli nad hlavní vchod do stavení, o Vánocích
si jím zdobili prostřený stůl a na jaře zrnka z něj
přimíchávali do osiva pro příští setbu.
A na jakých specialitách si naši předci o dožínkách nejraději pochutnávali? Tradičně se pekl
sladký dožínkový snop z kynutého těsta jako
symbol konce žní. V každé chalupě hospodyně

Obžínky, homola,
dóženek, dožatá…
Taková a mnohá další pojmenování dostal svátek, který u nás zdomácněl pod názvem dožínky.
Poslední snop obilí sklizený na konci léta z pole
byl odjakživa důvodem k radosti. Oslavy, které
následovaly, provázelo veselí a také spousta
skvělého jídla. Podobné slavnosti se konaly
odjakživa po celém světě v zemědělsky zaměřených zemích a vždy byly oslavou úspěšné
sklizně a poděkováním přírodě za poskytnutou
úrodu. Opulentním hostinám a radovánkám
ale předcházely dny naplněné těžkou fyzickou
prací, trvající doslova od slunka do slunka. Není
tedy divu, že konec takové dřiny a její výsledky
museli lidé pořádně oslavit.

K tradičním zvykům patřilo odvážení posledního snopu obilí z pole, pletení dožínkového
věnce a jeho předání hospodáři. Následovala
bohatá hostina s hudbou a tancem, na niž se
chasa těšila po celý rok.
Připravovaly se především moučné pokrmy,
protože různé druhy obilí byly symbolem blahobytu. Lidé také věřili, že jim zajistí dostatek úro-

připravovaly koláče a vdolky, stoly se prohýbaly
pod vonícími drůbežími pečínkami (tradičně se
pekly husy a kachny) a pilo se dožínkové pivo.
I u nás jsme si letos společně se zemědělci tento zvyk připomněli a konec žní oslavili
ve Vrskmani v sobotu 29. srpna.
Ing. Hana Dufková

tel. 724 960 964
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projekt

Proti exekucím

na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří
reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015482
Komu je projekt určen?
Osobám v exekuci nebo osobám, kterým exekuce hrozí, osobám
zaměstnaným i nezaměstnaným s místem bydliště na území MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, tedy v obcích: Bílence, Blatno, Boleboř, Brandov,
Březno, Černovice, Domašín,Droužkovice,Hora Sv. Kateřiny, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Klášterec
nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná, Málkov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Nová Ves v Horách,
Okounov, Pesvice, Otvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vejprty, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Velemyšleves, Výsluní,
Vysoká Pec.

Co Vám v projektu nabízíme?
► pomoc finančních poradců s předlužením – dluhové
poradenství, sloučení exekucí, podání insolvenčního návrhu,
vypracování návrhu na oddlužení
► vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
► psychologické poradenství pro osoby ve finanční tísni

všechny aktivity projektu jsou zdarma
Osobní poradenství poskytujeme pouze po telefonické dohodě.
Strupčice

Bitozeves

OÚ Strupčice, Strupčice č.p. 51

Administrativní budova SPZ Triangle p.o.

zasedací místnost v přízemí OÚ

zasedací místnost č. 28, 2. patro

Telefon: 736 660 331

Telefon: 731 149 029

e-mail: protiexekucimszk@gmail.com

e-mail: protiexekucimszk@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/protiexekucimMASSZK/
Nepravidelný zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ 26999935, SNP 144, 431 44 Droužkovice
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20353
www.maskaszk.cz

