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Vážení čtenáři,
stejně tak jako v předchozích letech, jsme i v letošním roce připravili a Vám se do rukou dostává 
nové číslo našeho zpravodaje MASák. Na  následujících stránkách Vám představíme další 
realizované projekty v  rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020, 
informujeme Vás o průběhu příprav naší místní akční skupiny na nové programovací období 
2021+, a také nezapomeneme na dění v našem regionu.     
Přejeme Vám příjemné čtení. 
S pozdravem Tým MAS 21, o. p. s.
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Dne 20. 1. 2021 proběhlo per rollam jednání Programo-
vého výboru MAS 21.

Dne 8. 2. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnila on-line 
semináře Operačního programu Zaměstnanost + tema-
tický den 2021 - 2027.

Dne 10. 2. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnila on-line 
workshopu pro města a obce v Karlovarském kraji.

Dne 18. 2. 2021 se manažeři MAS 21 zúčastnili on-line 
semináře audit operací – IROP.

Dne 30. 3. 2021 proběhlo jednání Valné hromady členů 
Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 
z.s. formou per rollam.

Dne 31. 3. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line 
workshopu Operačního programu Spravedlivá transfor-
mace, příprava Plánu pro spravedlivou územní transfor-
maci a vyhlášení výzev týkající se měst a obcí spadající 
do okresu Cheb.

Dne 6. 4. 2021 se manažer MAS zúčastnil on-line 
workshopu Operačního programu Spravedlivá trans-
formace, příprava Plánu pro spravedlivou územní trans-
formaci a vyhlášení výzev týkající se malých a středních 
podniků spadající do okresu Cheb.

Dne 12. 4. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line 3. 
jednání Platformy pro transformaci Karlovarského kraje, 
pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovar-
ského kraje.

Dne 14. 4. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnila on-line 
webináře k Jednotné žádosti 2021 pro Ústecký a Karlo-
varský kraj.

Dne 14. 4. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnili on-line 
zasedání Řídicího výboru projektu „Společně tvoříme 
MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“.

Dne 28. 4. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnila online 
workshopu pořádaný v  rámci Strategie přeshraniční 
spolupráce.

Dne 4. 5. 2021 se manažerka MAS 21 zúčastnila on-line 
školení v k webové aplikaci ObcePRO pro podporu strate-
gického plánování v obcích.

Dne 6. 5. 2021 se manažeři MAS zúčastnili on-line jednání 
KS MAS Karlovarského kraje.

Dne 11. 5. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line semi-
náře pro obce, DSO a MAS.

Dne 26. 5. 2021 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 31. 5. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line 4. 
Jednání Platformy pro transformaci Karlovarského kraje, 
pracovní skupiny Regionální stále konference Karlovarské-
ho kraje.

Dne 7. 6. 2021 se manažeři MAS zúčastnili on-line jednání 
KS MAS Karlovarského kraje.

Dne 7. 6. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line veřej-
ného projednání Plánu spravedlivé územní transformace 
pro Karlovarský kraj.

Dne 14. 6. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line semi-
náře Úvod do světa komunitní energetiky pro MAS.

Dne 15. 6. 2021 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 17. 6. 2021 proběhla v kanceláři MAS 21 schůzka s ko-
munitní koordinátorkou pro Ašsko v rámci projektu Místa 
zblízka.

Dne 29. 6. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line semi-
náře CLDD v OPZ+, který pořádal ŘO OPZ.

Dne 29. 6. 2021 se manažerka MAS zúčastnila on-line webi-
náře: gmail.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI
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I  přes velkou nepřízeň po-
časí, která panovala po celý 
úklidový víkend (16. – 18. 
4. 2021), se dobrovolníci 
opět vydali čistit podél řeky 
Ohře. Vzhledem ke  korona-
virové situaci probíhala le-
tos celá akce jinak, než jsme 
v předchozích letech zvyklí. 
Zájem o čištění Ohře na na-
šem území byl i  tak velký, 
za což jsme moc rádi.

Úklid probíhal již klasicky na úsecích: Cheb – pravý břeh 
Skalky, Cheb – Tršnice, Nebanice – Kynšperk nad Ohří 
a Odrava – Mostov. Dobrovolníci měli možnost vyzvedá-
vat čistící pomůcky, drobné občerstvení a trička s logem 
akce. To vše jako malé poděkování pro zúčastněné.

Letošního ročníku se na  úseku od  Chebu po  Kynšperk 
nad Ohří zúčastnilo cca 230 dobrovolníků, kteří uklidili 
více než 2 tuny odpadu. Všem dobrovolníkům děkujeme 
za účast a těšíme se na další rok, kdy se opět všichni se-
jdeme snad již za běžných podmínek u čištění řeky Ohře. 
Tato dobrovolnická akce by se nemohla konat bez při-
spění sponzorů, kterým též patří velké dík.

ČIštěNí řeKy ohře 2021

| Foto: Karel Reichmann

|foto: obec Nebanice | Foto: 6. Z Š Cheb
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Místní akční skupina (MAS) 21 přijala v  rámci 6. Výzvy 
z Programu rozvoje venkova (PRV) 12 projektů s celko-
vou výší dotace necelých 5,5 milionu korun. 

V  rámci Výzvy byla vyhlášena Fiche 7 – Základní služ-
by a  obnova vesnic ve  venkovských oblastech, oblast 
a) Veřejná prostranství v  obcích. Podpora je zaměřena 
na  veřejná prostranství specifikovaná níže, a  to včetně 
herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely Pra-
videl rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze 
tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazu-
jící prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbito-
va, železniční stanice a dalších objektů občanské vyba-

venosti, které jsou ve vlastnictví obce. Oblast f ) Kulturní 
a spolková zařízení včetně knihoven. Podpora zahrnuje 
investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, 
společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, 
sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Seznam projektů přijatých MAS 21 v  rámci 6. Výzvy 
z  Programu rozvoje venkova naleznete na  webových 
stránkách MAS 21, zároveň zde najdete i  seznam vy-
braných a  nevybraných projektů: http://mas21.cz/
sclld-2014-2020/vyzvy-2021/

V současné době jsou projekty zaregistrovány na SZIF.

MAS 21 roZdělIlA fINANCe Z ProgrAMu roZVoje VeNKoVA

Název projektu Žadatel Dotace Místo realizace

Úprava veřejného prostranství před bu-
dovou MěÚ Aš město Aš 00253901 Aš

obecní knihovna hazlov obec Hazlov 00253952 Hazlov

rekonstrukce sociálního zařízení  
v objektu Autoparku v lubech město Luby 00254053 Luby

hřbitov Plesná – obnova chodníků město Plesná 00254169 Plesná

revitalizace hřbitovního areálu obec Lipová 00254045 Palič

Zatraktivnění veřejných prostranství 
na území MAS 21 v k.ú. dolní Žandov 
a jeho spádových obcí

obec Dolní Žandov 00253910

Horní Žandov,  
Dolní Žandov, 
Salajna, Úbočí 
a Podlesí u Dolního 
Žandova

technologické vybavení kulturního domu 
Sokolovna Krásná obec Krásná 00572675 Krásná

Mobilní zařízení pro zajištění kulturních 
akcí pro veřejnost v hranicích město Hranice 00253961 Hranice

Modernizace vybavení knihovny
městské muzeum a galerie Ma-
riánské Lázně, příspěvková orga-
nizace

00368997 Mariánské Lázně

Klubovna pro setkávání obec Křižovatka 00254011 Křižovatka

školní zahrada Zš hranice – technické 
a vegetační prvky město Hranice 00253961 Hranice

obnova chodníků na hřbitově,  
lázně Kynžvart město Lázně Kynžvart 00254029 Lázně Kynžvart
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V předchozím čísle jsme Vás informovali o probíhajících 
přípravách na  další programové období 2021 – 2027 
a také o schválení Žádosti o standardizaci MAS 21 Mini-
sterstvem pro místní rozvoj (MMR).

Manažeři MAS 21 pracovali na  koncepční části Strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 pro 
období 2021 – 2027. V rámci příprav strategie bylo MAS 
pořádáno již v minulém roce několik setkání, na kterých 
zástupci veřejné správy, podnikatelů, nestátních nezis-
kových organizací i  široké veřejnosti, měli možnost vy-
jádřit se k potřebám regionu a definovat soubor aktivit, 
které by měly být na území MAS podporovány a realizo-
vány. Definováno bylo 6 oblastí:

•	 Občanská vybavenost
•	 Dopravní a technická infrastruktura

Webová aplikace ObcePRO je on-line nástroj pro pod-
poru strategického plánování v obcích a je provozována 
Ministerstvem pro místní rozvoj.

Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Pro-
gram rozvoje obce, nabízí mu praktické nápovědy vy-
užitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také 
nástroje pro průběžnou práci s  programem rozvoje či 
jeho vyhodnocování. Aplikaci mohou využívat pro zpra-
cování svých rozvojových dokumentů také dobrovolné 
svazky obcí či městské části.

PříPrAVA A tVorbA StrAtegIe KoMuNItNě VedeNého MíStNího roZVoje 
MAS 21 Pro období 2021 – 2027

WeboVá APlIKACe obcePro

•	 Životní prostředí
•	 Rozvoj pracovních příležitostí, podnikání  

a lidské zdroje
•	 Zlepšení podmínek pro oblast zemědělství  

a lesnictví, rozvoj venkova
•	 Cestovní ruch

Na základě těchto jednání byla zpracována analýza úze-
mí MAS 21. 

V současné době je spuštěna Výzva k předkládání kon-
cepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 
2021 – 2027. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 
je 31. 8. 2021. V následujících týdnech bude koncepční 
část odevzdána ke  kontrole na  Ministerstvo pro místní 
rozvoj (odbor regionální politiky).

Aplikace www.obcepro.cz je určena pro obce a  města 
a pro přístup do aplikace je nutné zažádat Ministerstvo 
pro místní rozvoj o  přístupové údaje. Žádost je ke  sta-
žení na výše uvedených webových stránkách ObcePRO. 
Vyplněné údaje v  případě zájmu zasílejte na  adresu 
martin.kolmistr@mmr.cz. Dokument s  vygenerovanými 
přístupovými právy je následně zaslán prostřednictvím 
datové schránky.

Úvodní stránka OBCEPRO 
Zdroj: www.obcepro.cz
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SoutěŽ VeSNICe roKu V roCe 2021 bylA ZrušeNA

PodPorA VZděláVáNí NA ÚZeMí MAS 21

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo země-
dělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí 
ČR se ke dni 1. února rozhodli nevyhlásit soutěž Vesnice 
roku v roce 2021, a to z důvodu přetrvávajícího výskytu 
a šíření koronaviru (SARS-CoV-2) na území České repub-
liky, ale i mimo něj.

Soutěž, s  jejíž myšlenkou přišli zástupci Spolku pro ob-
novu venkova ČR v roce 1995, se stala fenoménem na-
šeho venkova. Každý realizovaný ročník ukazuje, jak je 
soutěž skvělou příležitostí prezentovat život v  obcích. 

Díky projektu byla vybudována učebna dílen, která je vybavena čtyřmi 
pracovními stoly a  židlemi výškově nastavitelnými, 4 svěráky, nářadím, 
osvětlením, stavebnicemi, skříněmi na ukládání nářadí, závěsným systé-
mem na nářadí, nářadím pro pěstitelské práce. Dále byl v rámci projektu 
vybudován venkovní skleník a v chodbě u tělocvičny bylo nově zřízeno 
bezbariérové WC.

Krásný a živý společenský, kulturní a sportovní život, tra-
dice a  zvyky, projekty hotové i  realizované, romantiku 
místa, ale i život běžných dnů. Věříme, že každý účastník 
si zaslouží prožít soutěž se vším, co nabízí a zároveň, a to 
zejména, za podmínek, kdy bude chráněno zdraví všech 
zúčastněných. 

Kvůli koronavirové krizi byla soutěž zrušena i minulý rok. 
Budeme tedy doufat, že v příštím roce proběhne soutěž 
Vesnice roku již v plném proudu. (Více informací najdete 
na http://www.vesniceroku.cz/).

Celkové způsobilé výdaje 
1 890 877,00 Kč
Dotace
1 796 333,15 Kč
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KArloVArSKÝ VeNKoV Sobě – MAS PodPoruje MíStNí eKoNoMIKu

Národní síť místních akčních skupin (NS MAS) připravila 
na  podporu lokální ekonomiky kampaň www.regiony-
sobe.cz. Jedná se o web, jehož cílem je propojení lokální 
nabídky podnikatelů s místními konzumenty a s turisty. 

Účelem kampaně je propagace a  spojení místních 
producentů s  veřejností a  to prostřednictvím webo-
vé stránky www.regionysobe.cz (pro naši MAS: http://

NA NěKolIK otáZeK NáM oChotNě odPoVědělA ředItelKA šKoly  
V lIPoVé Mgr. MIChAelA láMeroVá.

1. Co se díky dotaci přes MAS 21 podařilo vybudovat u Vás ve škole?
„Díky dotaci přes MAS 21 se podařil vybudovat u nás ve škole veliký bezbariérový skleník a dílnu pro školáky. Pod-
mínkou projektu byla bezbariérová toaleta, takže i ta se vybudovala úplně nová, a protože se kvůli ní měnil prostor 
sprch a původní toalety, zrekonstruovali se i ty. Ke skleníku se vybudovala příjezdová bezbariérová plocha a nový 
vstup do školy.“

2. jaká je podle Vašeho názoru výhoda využití dotace přes MAS, v čem spočívá Vaše spolupráce  
s MAS 21 a jak jste s ní spokojeni?
„Výhoda spočívá především ve  výborné spolupráci, kde na sebe skupina MAS 21 bere spoustu práce a šetří nám 
tak čas. Májí v této oblasti hodně zkušeností, jsou to odborníci na dotace, takže vysvětlí, poradí, zpracují. Také byla 
dotace přes MAS 21 finančně velmi dobrá, zřizovatel školy byl spokojený.“

3. uvažujete do budoucna o nějakých dalších projektech, které byste chtěli ve škole zrealizovat?
„Do budoucna bychom chtěli ještě vylepšit stav tělocvičny.“

www.regionysobe.cz/mas21/). Na  mapě má zákazník 
možnost vybrat si, jaké území ho zajímá a  následně se 
mu otevřou nabídky, informace o službách, produktech, 
případně další odkazy a kontakty. Na webu je také mož-
nost zakoupení voucherů u  jednotlivě nabízených slu-
žeb, či produktů. 
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Pokud podnikáte na území MAS 21 a chcete být součástí 
kampaně, neváhejte nás kontaktovat (dudova@mas21.
cz), a my vás na web zdarma přidáme. Těšíme se na spo-
lupráci.

Cílem kampaně je vytvoření unikátní databáze, která 
bude nabízet a podporovat to nejkvalitnější, co se na na-
šem území nachází. Díky přehledně vytvořenému webu 
máte možnost se dobře zorientovat v nabídce lokálních 
producentů a  zároveň je podpořit nákupem produktů, 
či využitím jejich služeb. Pojďme společně nastartovat 
lokální ekonomiku!

Pojďte S NáMI do Přírody

VodNí hMyZ V luŽNíM leSe
den a čas: pátek 13. srpna 2021, 16:00 hod.
Místo: Sraz v16:00 v  Milíkově (v  Karlovarském kraji) 
u kostela
doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální
trasa: Od  kostela se přesuneme k  rybníku těsně za  vsí 
(necelý 1km) a  dále se budeme pohybovat po  jeho pří-
toku (délka trasy celkem asi 3km, dle zájmu a počasí 2–3 
hodiny).
Náplň: Prozkoumáme život v rybníku a dále se přesune-
me po jeho přítoku až k malebným písečným meandrům 
potoka v  lužním lese, kde budeme lovit živáčky tekou-
cích vod. Budeme-li mít štěstí, uvidíme chrostíky s jejich 
schránkami, bruslařky i vodoměrky, klešťanky, znakoplav-
ky, bodule či nymfy vážek. Děti i  dospělí si budou moci 
sami vyzkoušet lov síťkou planktonkou a  určování vod-

ních bezobratlých podle obrázkového klíče.
Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba 
ZO ČSOP Kladská).
Kontakt: L. Dvořák, tel.: 608172434
Poznámka: Holinky nebo sandály do  vody výhodou. 
Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou te-
matických her pro školáky i  předškoláky a  sám potůček 
vybízí ke stavění hrázek a dalším pokusům s vodou. Ne-
bojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit 
nebudou!

ZA VodNíM SVěteM – NeVIdItelNí PredátořI
den a čas: sobota polovina srpna 2021, 10:45 hod.
Místo: Sraz v10:45 před Domem přírody na  Kladské 
(50°1‘36“N, 12°40‘4“E).
doprava: TAM: bus Mariánské Lázně (6:35 nebo 10:20) – 
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Kladská (7:05 nebo 10:40) nebo individuálně. ZPĚT: bus 
Kladská (14:45; poslední spoj) – Mariánské Lázně (15:05) 
nebo individuálně.
trasa: Z Kladské po zelené na Kyselé jezero a Černý rybník, 
dále od rozcestí Hvězda na Dlouhou stoku, na rybníky Hor-
ní a Dolní Bahňák a po naučné stezce ke Kladskému rybní-
ku a drobným vodním plochám v jeho okolí (změna trasy 
vyhrazena; délka cca 5km; mírně náročné).
Náplň: Populárně-naučná hydrobiologická exkurze za za-
jímavostmi života pod vodní hladinou na nádržích v cent-
rální části Slavkovského lesa v okolí Kladské. V rámci terén-
ní vycházky navštívíme několik vodních ploch v  blízkosti 
NPR Kladské rašeliny, které se vyznačují nízkým pH a vyso-
kým obsahem huminových látek. Tentokrát budeme spo-
lečně hledat neviditelné predátory (makrozooplankton). 
První, terénní, část exkurze věnujeme vycházce povodních 
plochách a odběru vzorků v  terénu. Na navštívených ná-
držích odebereme vzorky planktonu a  rámcově zhodno-
tíme jejich ekologický stav. Nalovený plankton si posléze 
prohlédneme a určíme za pomocí kvalitního mikroskopo-
vého zvětšení ve druhé, mikroskopové, části exkurze buď 
v Domě přírody Slavkovského lesa, nebo v prostoru před 
ním. Budeme se pohybovat na území I. zóny CHKO, v EVL 
Kladské rašeliny a v mokřadech mezinárodního významu 
zařazených do RAMSARské úmluvy.
Průvodci: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slav-
kovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph. D. (ENKI, o. p. s. – Třeboň)
Kontakt: J. Sikora, tel.: 702004954
Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu. Lze se zú-
častnit jen terénní části nebo pouze druhé mikroskopové 
části (ukázky nachytaných vzorků), jež proběhne cca po 13 
hod. s ohledem na průběh terénní části. Termín bude včas 
upřesněn, změna programu dle dle aktuální situace vyhra-
zena. Sledujte na www-slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

oKolíM doubrAVy
den a čas: neděle 12. září 2021, 10:10 hod.
Místo: Sraz v10:10 na železniční zastávce Lipová u Chebu.
doprava: TAM: vlak Cheb (9:58) – Lipová u Chebu (10:07). 
ZPĚT: vlak Lipová u  Chebu (14:31, 16:31) – Cheb (14:38, 
16:38).
trasa: Z  osady Doubrava, částí naučné stezky Stebnic-
ký potok ke  Kyseleckému prameni, na  Železnou hůrku 
a do Mýtiny.
Náplň: Památné stromy v Doubravě, soubor zachovalých 
hrázděných statků v Doubravě, krásné údolí Stebnického 
potoka a Kyselecký pramen, jedna z našich nejmladších 
sopek – NPP Železná hůrka.
Průvodci: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 352324024 nebo uhlik@muzeum-
-sokolov.cz
Poznámka: Nenáročná vycházka, turistická obuv, svačina 
(oběd), možná dojde i na buřta.

do leSNíCh hVoZdŮ SlAVKoVSKého leSA
den a čas: sobota 18. září 2021, 9:00 hod.
Místo: Sraz v9:00 na  křižovatce u  autobusové zastáv-
ky ke  Královo kameni nedaleko Kladské (50°0‘39“N, 
12°40‘53“E).
doprava: TAM: bus Mariánské Lázně (6:35) – Králův ká-
men (6:50) – Kladská (6:55) nebo individuálně. ZPĚT: bus 

Kladská (14:45) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individu-
álně.
trasa: Králův kámen – NPR Kladské rašeliny, část Tajga – 
Kladská (změna trasy vyhrazena; délka cca 11km; středně 
náročné – místy prostup terénem a v rašeliništi).
Náplň: Přírodovědná vycházka nám ukáže babí léto v za-
chovalých lesních hvozdech centrální části CHKO Slav-
kovský les. Ne nadarmo se této části Kladských rašelin 
říká Tajga, opravdu severské prostředí tajgy připomíná. 
Představíme si místní přirozené i kulturní lesy a zjistíme, 
zda jsou ohrožené kůrovcem. V  jednom z nejpěknějších 
období roku zastihneme zdejší vzácné biotopy s  jejich 
chráněnými obyvateli.
Průvodci: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK 
ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724380021
Poznámka: Počet účastníků na exkurzi je limitovaný (15 
osob) z důvodu vstupu do NPR a je nutné se předem re-
gistrovat na  mailu: jana.rolkova@nature.cz. Registrace 
bude ukončena při naplnění kapacity nebo nejpozději 
17. 9. 2021. Je nutné oblečení a voděodolnou obuv do te-
rénu, dále svačinu a dostatek tekutin.

feStIVAl PtACtVA NA ANeNSKÝCh rybNíCíCh
den a čas: sobota 2. října 2021, 9:15 hod.
Místo: Sraz v9:15 na vlakovém nádraží v Plané u Marián-
ských Lázní.
doprava: TAM: vlak Cheb (8:33) – Mariánské Lázně (8:52) 
– Planá (9:03); Plzeň (8:05) – Stříbro (8:30) – Planá (8:52); 
Tachov (8:32) – Planá (8:49). ZPĚT: vlak Planá (12:53) – Ma-
riánské Lázně (13:04) – Cheb (13:24); Planá (13:05) – Stří-
bro (13:26) – Plzeň (13:54); Planá (13:08) – Tachov (13:26).
trasa: Rybníky v  okolí Plané (nenáročná trasa s  délkou 
cca 8 km).
Náplň: Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané 
za  poznáním a  určováním zejména vodních a  mokřad-
ních ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet 
si pozorování ptáků stativovým dalekohledem a  vidět 
ukázku odchytu a  kroužkování ptáků. Délka exkurze je 
předpokládaná na cca 3 hodiny.
Průvodci: RNDr.  Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Sprá-
va CHKO Slavkovský les), RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. 
(AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a Bc. Martin Liška 
(Muzeum Českého lesa v Tachově).
Kontakt: M. Prokopová, tel.: 725724956
Poznámka: Vhodná nepromokavá obuv a oblečení do te-
rénu, dalekohled je výhodou

VÝStAVA hub V MArIáNSKÝCh láZNíCh
den a čas: sobota – neděle 2. – 3. října 2021.
Místo: Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Marián-
ské Lázně).
Náplň: Tradiční výstava čerstvě utržených hub z našeho 
i okolních regionů, ukázky a ochutnávky pokrmů z nich, 
houbařský kvíz pro děti, možnost určení donesených 
hub a ukázka hub pod binokulárním mikroskopem. Po-
dělte se s mykologickým klubem o své zajímavé houbař-
ské nálezy.
Průvodci: členové Mykologického klubu Slavkovský les.
Kontakt: V. Tůma, tel.: 601310569
Poznámka: sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–16:00
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doprava: TAM: vlak M. Lázně (7:07, 8:16) – Cheb (7:29, 
8:38); vlak K. Vary (7:30) – Cheb (8:21). ZPĚT: vlak Cheb 
(15:19, 16:33) – Mariánské Lázně (15:43, 16:52); vlak Cheb 
(15:40, 16:30) – K. Vary (16:31, 17:12).
trasa: Myslivna – lesem po vrstevnicové cestě na vrchol 
Zelené hory a zpět do Chebu přes Zátiší (délka cca 10 km).
Náplň: Houbařská exkurze s  pořadateli tradiční výstavy 
hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání pod-
zimních hub s  malou výstavou na  vrcholu Zelené hory. 
Po výstavce bude uzamčen les symbolickým klíčem. Tra-
dičně bude rozdělán oheň, špekáčky sebou.
Průvodci: členové Mykologického klubu Slavkovský les.
Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723091620
Poznámka: Vhodné oblečení a  obuv do  terénu, košík 
na houby! Špekáčky!

láZeŇSKÝ feStIVAl jAbleK
den a čas: neděle 10. října 2021, 10:00 hod.
Místo: Kolonáda v Mariánských Lázních.
Náplň: Výroční desátý (náhradní devátý) ročník festivalu 
na oslavu podzimní sklizně jablek a hrušek na kolonádě 
v  Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní 
– jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstava regio-
nálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků místních 
zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, 
tematické soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek, hudební 
vystoupení
Kontakt: J. Rolková, tel.: 354401968
Poznámka: Podrobný program bude včas upřesněn 
na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

PoZNáVáNí PodZIMNíCh hub – ZAMyKáNí leSA 
NA ZeleNé hoře
den a čas: sobota 16. října 2021, 9:00 hod.
Místo: Sraz v9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté 
lávky přes řeku.

,,Pomáháme těm, kteří chtějí měnit k lepšímu místo, kde žijí“

Projekt Místa zblízka je sociálně inovativní projekt, který pomáhá vytvářet a využívat nové příležitosti k rozvoji 
příhraničních regionů a malých obcí. Reaguje na aktuální témata a upozorňuje na lokální problémy a možnosti řeše-
ní. Podporuje využití zejména místních zdrojů pro posílení komunit i celého regionu. Zlepšuje tak životní podmínky, 
podporuje soběstačnost a místní zaměstnanost.

Tým projektu působí v regionech Ašska, Sokolovska, Lounska a Podbořanska, které trpí řadou problémů, např. vyso-
kou nezaměstnaností, špatnou dopravní dostupností, závislosti na velkých centrech nebo odlivem mladé populace. 

Tým projektu:

•	 poskytuje odborné konzultace a síťuje s odborníky; 
•	 realizuje interaktivní workshopy, vzdělávací kurzy, semináře a e-learningové kurzy; 
•	 pořádá komentované prohlídky zajímavých míst; 
•	 organizuje kulaté stoly, veřejné debaty nebo participativní setkání; 
•	 zprostředkovává exkurze za příklady dobré praxe; spoluorganizuje  

sousedské slavnosti, festivaly a lokální trhy.

Projekt funguje na dvojím principu – komunitní koordinaci a mezioborové spolupráci. V každém regionu působí 
komunitní koordinátor, který spolupracuje s místními obyvateli a pomáhá rozvíjet jejich lokalitu. Ve všech fázích 
participují na rozhodnutí o podobě aktivit sami obyvatelé. Při mapování nevyužitého potenciálu lokalit a při spolu-
práci s místními funguje mezioborový tým expertů a lektorů, který pomáhá místním realizovat změny, při kterých 
je třeba odborný přístup. 

Komunitní koordinátoři i experti spolupracují zejména se starosty a zastupiteli obcí, s příspěvkovými organiza-
cemi, spolky a iniciativami, místními akčními skupinami, podnikateli, sociálními podnikateli, kulturními a 
vzdělávacími organizacemi a všemi aktivními občany, kteří chtějí měnit místo, kde žijí.
A co projekt Místa zblízka plánuje v následujících měsících?

MíStA ZblíZKA

A co projekt Místa zblízka plánuje v následujících měsících?
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Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb
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Miroslav Podlipský
tel.: +420 775 910 140

e-mail: podlipsky@mas21.cz

Mgr. Pavel Mičuda
tel: +420 608 124 001

e-mail: micuda@mas21.cz

Ing. lucie dudová
tel.: +420 703 472 060

e-mail: dudova@mas21.cz

www.mas21.cz MAS 21

Ing. daniela Strnadová
tel.: +420 608 124 003

e-mail: strnadova@mas21.cz


