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Vážení přátelé, spolupracovníci a kolegové,
přinášíme Vám další vydání našeho zpravodaje MASák, na jehož stránkách se můžete sezná-
mit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky práce našich členů v uplynu-
lém období. Vzhledem k tomu, že se blíží konec dosavadního programového období na ná-
sledujících stránkách se dočtete o čerpání jednotlivých programových rámců a o projektech, 
které byly ze strany MAS již podpořeny. Také Vám poskytneme k  nahlédnutí malý přehled 
akcí, které se na našem území MAS 21 budou konat.   
Přejeme Vám příjemné čtení. 
S pozdravem Tým MAS 21, o. p. s.

Střípky z obsahu
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Dne 14. 1. 2022 se MAS zúčastnila online Tematického dne 
pracovní skupiny 

NS MAS - Týmy duševního zdraví.

Dne 14. 1. 2022 se manažerka MAS zúčastnila online infor-
mačního semináře pro žadatele o dotace z dotačních pro-
gramů Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Dne 17. 1. 2022 proběhl on-line seminář pro žadatele 
z území MAS 21, o.p.s. k 7. výzvě Programu rozvoje venko-
va MAS 21.

Dne 26. 1. 2022 se MAS zúčastnila jednání Valné hromady 
Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 

Dne 11. 2. 2022 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 15. 2. 2022 se MAS zúčastnila online 7. jednání Platfor-
my pro transformaci Karlovarského kraje.

Dne 9. 3. 2022 se MAS zúčastnila on-line schůzky týkající 
se plánované akce Čištění řeky Ohře 2022 a semináře IROP 
pro MAS na období 2021 – 2027.

Dne 27. 4. 2022 se MAS zúčastnila akce IROP TOUR – před-
stavení IROP 2021 – 2027.

Dne 15. 3. 2022 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 30. 3. 2022 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 2. 4. 2022 proběhla akce Čištění řeky Ohře 2022.

Dne 12. 4. 2022 proběhlo jednání Dozorčí rady MAS 21, o.p.s.

Dne 12. 4. 2022 proběhlo jednání Kontrolního výboru 
MAS 21.

Dne 13. 4. 2022 proběhlo v kanceláři MAS 21 jednání Valné 
hromady Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 

Dne 14. 4. 2022 proběhlo jednání Správní rady MAS 21, o.p.s.

Dne 14. 4. 2022 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 18. 5. 2022 se MAS zúčastnila 16. zasedání Řídícího vý-
boru projektu MAP II Cheb.

Dne 24. 5. 2022 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 27. 4. 2022 se MAS zúčastnila semináře k OPZ+.

Dne 1. 7. 2022 proběhlo jednání Správní rady MAS 21, o.p.s.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI

ČIštěNí řeKy ohře 2022

V sobotu 2. 4. 2022 proběhl v pořadí již 6. ročník Čištění 
řeky Ohře 2022. I přes velkou nepřízeň počasí, která pa-
novala po celý úklidový den, se dobrovolníci opět vydali 
čistit podél řeky Ohře. Účast sice nebyla tak vysoká, nic-
méně každý dobrovolník se počítá, a to obzvlášť týká-li 
se to úklidu okolí naší přírody. 

Mnoho dobrovolníků se vydalo čistit podél řeky Ohře již 
v  týdnu, případně i  během celého víkendu, nikoliv jen 
v hlavní úklidový den. Jednomu z našich dobrovolníků 
se dokonce podařilo nalézt černou skládku pneumatik, 
u  které jsme zajistili se společností CHETES s.r.o. její li-
kvidaci. Tímto mockrát děkujeme a  pevně doufáme, 
že do  budoucna budou lidé naplno využívat možnosti 
sběrných dvorů – proto tady také jsou. 

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. Na  vodáckém tábořišti v Tršnicích bylo pro dob-
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rovolníky připravené zázemí, kde si za  odměnu mohli 
chvíli odpočinout a  občerstvit se gulášovou polévkou, 
čajem a na ohni si opéct buřta. To vše jako malé podě-
kování pro zúčastněné.

Letošního ročníku se na  úseku od  Chebu po  Kynšperk 
nad Ohří zúčastnilo cca 200 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 u čištění řeky Ohře. Tato dobrovolnická akce by se 
nemohla konat bez přispění sponzorů, kterým též patří 
velké díky.
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Vzhledem ke stávající situaci čerpání prostředků alokova-
ných v končícím Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 
a probíhajícímu procesu vyjednávání podoby navazujícího 
programu Společné zemědělské politiky (SZP) bylo pro-
dlouženo čerpání stávající strategie o 2 roky, tzv. přechod-
né období. Přechodné období PRV bude prodlouženo 
o rok 2021 a 2022 na základě Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 2020/2220. 

Zároveň došlo k navýšení alokace Programu rozvoje ven-
kova o  11  319  100,- Kč. Na  celkovou zbytkovou alokaci 
za programové období 2014-2020 a o navýšenou alokaci 
byla vyhlášena 7. výzva začátkem roku 2022.

V  tabulce viz níže je uveden přehled výzev vyhlášených 
v  jednotlivých letech a  počet podaných žádostí do  jed-
notlivých Fichí. Počet podaných žádostí má v průběhu let 
vzrůstající tendenci. Doufáme, že tomu tak bude i v příštím 
programovém období.

Přehled ČerPáNí Z ProgrAMu roZVoje VeNKoVA

fiche 2. výzva 
2017

3. výzva 
2018

4. výzva 
2019

5. výzva 
2020

6. výzva 
2021

7. výzva 
2022 Celkem žádostí

f1 Neproduktivní investice v lesích - - 1 1 - - 2

f2 rozvoj podnikání na venkově 5 7 - 11 - 13 36

f3 rozvoj zemědělských podniků 6 13 - 16 - 28 63

f4 S produkty na trh 2 1 - 1 - 1 5

f7 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech - - - 5 12 12 29

Celkem podaných žádostí 13 21 1 34 12 54 135
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opatření SClld Vyhlášení výzvy Alokace výzvy Přijaté projekty Realizované projekty

Prorodinná opatření 2016 7 500 000 Kč 1 1

Prevence sociálního vyloučení 2016 2 052 630 Kč 1 0

Prorodinná opatření 2017 4 300 000 Kč 3 3

Prevence sociálního vyloučení 2017 2 052 630 Kč 1 1

Podpora sociálního podnikání 2017 1 176 450 Kč 0 0

Vzdělání podporuje zaměstnanost 2017 3 400 000 Kč 1 1

Podpora sociálního podnikání 2018 1 176 450 Kč 0 0

Prorodinná opatření 2019 5 106 558 Kč 7 6

Přehled ČerPáNí Z oPerAČNího ProgrAMu ZAMěStNANoSt

reAlIZACe oPerAČNího ProgrAMu IroP

Tabulka zahrnuje přehled výzev vyhlášených v  rámci 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
21 na období 2014 – 2020 v Programovém rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost.

Čerpaná alokace na podpořené projekty v programovém období byla ve výši 11 milionů korun.

Vzniklo a je provozováno Centrum podpory rodiny, byl realizován dětský klub a příměstské tábory a souborem kom-
plexních aktivit pro návrat a udržení se na trhu práce byly podpořeny osoby pečující o děti.

Počet projektů v jednotlivých opatřeníchPočet projektů v jednotlivých opatřeních
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4 547 811,87 Kč2 169 407,65 Kč
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Soutěž VeSNICe roKu 2022

MíSto SetKáVáNí – KulturNí důM SoKoloVNA KráSNá

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl 
slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. 
Přihlášky do  soutěže mohly obce podávat do  29. dubna. 
Celkový vítěz letošního ročníku soutěže bude znám 17. září 
a jeho vyhlášení proběhne tradičně na Jarmarku venkova 
v Luhačovicích.

Slavnostní vyhlášení nového ročníku soutěže Vesnice roku 
se netradičně uskutečnilo v  prostorách Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Šestadvacátý ročník 
soutěže byl zahájen podpisem podmínek za  přítomnosti 
zástupců vyhlašovatelů soutěže, ministra pro místní roz-
voj Ivana Bartoše, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, 
předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla a výkonné 
tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR Věry Libichové.

Soutěž, s jejíž myšlenkou přišli zástupci Spolku pro obnovu 
venkova ČR, se za dobu své dlouhé existence stala feno-
ménem českého, moravského a slezského venkova. Každý 

Vnitřní i  venkovní prostory Sokolovny v  Krásné jsou tra-
dičním a oblíbeným místem setkávání nejen krásenských 
obyvatel. V  sále Sokolovny se konají již řadu let tradiční 
zábavy spolku Krásenských buchet a myslivců, v minulos-
ti k  tradičním akcím patřil Maškarní bál a  zábava hasičů.  
Prostor kolem Sokolovny bývá zázemím pro stavění 
májky, pálení čarodějnic a v uplynulém roce se sem díky 

ročník soutěže poskytuje obcím výjimečnou příležitost 
sebeprezentace a možnost upozornit na živý společenský, 
kulturní a sportovní život, tradice a zvyky, projekty dokon-
čené i  realizované. Soutěž Vesnice roku představuje silný 
nástroj mobilizace a posílení obecní komunity.

Přihlášky do  šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice 
roku mohly obce podávat do 29. dubna. V následujících 
dvou měsících pak proběhla krajská kola. Celostátní kolo 
se uskuteční v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze a no-
sitele titulu „Vesnice roku 2022“ vyhlásí zástupci vyhla-
šovatelů soutěže dne 17. září 2022 na Jarmarku venkova 
v Luhačovicích.

Pro oceněné obce jsou připravené finanční odměny for-
mou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Minister-
stva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

znovu fungující restauraci vrátily i  tradiční obecní slav-
nosti s názvem Krásenský den a promítání v letním kině. 
V roce 2019 se obci po odkoupení celé budovy od sou-
kromého majitele podařilo sehnat úspěšného provozo-
vatele restaurace a penzionu, a místo tak dostalo nový 
rozměr. Vyjma pondělí se zde můžete každý den dobře 
najíst a  napít, posedět uvnitř v  lokále nebo na  terase, 
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kochat se krásnou přírodou anebo si můžete udělat ží-
zeň na přilehlém sportovišti. V nabídce je tenis, volejbal, 
florbal či podobné sporty. Zkrátka nepřijdou ani děti, 
pro které tu jsou houpačky, hrazdy a  nedaleko odsud 
i dětské hřiště. 

Protože jsou prostory budovy Sokolovny již pamětníkem 
např. aktivit Německého tělovýchovného spolku Jahn, kte-
rý tělocvičnu slavnostně otevíral v září 1912, rozhodla se 
obec do budovy a prostranství investovat nemalé peníze 
a připravila v posledních letech několik projektů s žádos-
tí o dotaci. Štěstí bylo Krásné nakloněno a Sokolovna tak 
dostane „nový kabát“. Na Sokolovně tak v současné době 

probíhá souběžně několik investičních akcí. Díky dotaci 
z  MMR se kompletně rekonstruuje sál včetně nové akus-
tiky. Národní plán obnovy přispěje na  zateplení budovy, 
výměnu zdroje vytápění a fotovoltaiku a prostřednictvím 
MAS 21 v  rámci Podpory rozvoje venkova ČR je možné 
pořídit vnitřní vybavení sálu, opravit pódium, nakoupit 
zvukovou aparaturu, plátno, projektor a osvětlení. MAS 21 
letos na jaře kladně vyhodnotila i dotaci na doplnění her-
ních prvků na prostranství u Kulturního domu Sokolovna. 
Výše jmenované projekty tak po  jejich dokončení rozšíří 
nabídku využití Kulturního domu Sokolovna a přilehlého 
prostranství a  přiláká jak na  kulturní, tak sportovní akce, 
široké spektrum návštěvníků.

regIoNálNí PotrAVINA KArloVArSKého KrAje

Jedná se o projekt ministerstva zemědělství, který je určen na podporu ma-
lých a středních farmářů a producentů potravin do 250 zaměstnanců v jed-
notlivých krajích České republiky. Tímto oceněním produkt získá značku Re-
gionální potravina po dobu čtyř let na obalu.

Držitelem tohoto ocenění jsou produkty tradiční, chutné a kvalitní. Na roz-
díl od  produktů, které jsou dováženy z  celého světa jsou zárukou původu 
z místních zdrojů od místních farmářů. Spotřebitelé ví, od koho si výrobky 
kupují a zároveň jsou výrobky ekologičtější, protože jsou blíže ke svému spo-
třebiteli, čímž klesá zátěž na životní prostředí při jejich distribuci a dopravě.

Hodnotitelská komise letos v kraji vybírala z 87 přihlášených výrobků. Oce-
nění podepsaná ministrem zemědělství předali v  sobotu 16. 7. ředitel RO 
SZIF Ústí nad Labem Karel Sekáč a náměstek ministra Jindřich Fialka. Zájem-
ci mohli ochutnat a zakoupit nově oceněné výrobky přímo na místě.

Karlovarský kraj 
výroba a distribuce
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Výhercem z území MAS 21 je výrobce: Petr hnat, dolní žandov – hNAtoVo pekařství (www.hnatovopekarstvi.
cz). Vítězným výrobkem se stal vícezrnný čerstvý chléb OTESÁNEK vyráběný dle vlastní receptury. Kromě kvasu, 
pšeničné a žitné mouky a ovesných vloček jsou do těsta přidávány také semínka slunečnice, lnu a dýně, kterými je 
chléb i bohatě posypaný.

Dalším výhercem z území MAS 21 je výrobce Veronika Amálie Kušnir, Velká hleďsebe - Amálie & já Cukrářství 
a lahůdkářství (www.cukrarstviamalie.webnode.cz) a  její veněček Amálie, který se skládá ze čtyř částí  Korpus je 
z odpalovaného těsto vlastní výroby. Věneček není plněn pudinkem, ale žloutkovým krémem, který se vyznačuje 
chutí po použitých surovinách. Náplň je doplněna kvalitní vyšlehanou čerstvou smetanou od místního dodavatele. 
Klobouk věnečku je přelit fondánovou polevou. Zákazníkům nabízí věnečky v různých variantách, ať už se jde o roz-
ličné polevy či náplně.

Zdroj: www.regionalnipotravina.cz

ZNAČKu regIoNálNí PotrAVINA KArloVArSKého KrAje Pro roK 2022 ZíSKAly tyto VýroBKy:

  Kategorie: Výrobek a výrobce:

 1 Masné výrobky tepelně opracované PAŠTIKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
ROMAN KRČMA

 2 Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, 
konzervy a polokonzervy NEVYHLÁŠENO

 3 Sýry včetně tvarohu SEDLÁCKÝ KOZÍ SÝR S VLAŠSKÝM OŘECHEM
MARIE KVĚTOŇOVÁ

 4 Mléčné výrobky ostatní SELSKÝ JOGURT BÍLÝ
HOLLANDIA KARLOVY VARY

 5 Pekařské výrobky včetně těstovin OTESÁNEK
PETR HNAT

 6 Cukrářské výrobky včetně cukrovinek VĚNEČEK AMÁLIE
VERONIKA AMÁLIE KUŠNIR

 7 Alkoholické a nealkoholické nápoje KRUŠNOHOR SVĚTLÝ LEŽÁK 12° INSIDE
PIVOVAR KRUŠNOHOR

 8 Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě ANDĚLSKÉ ČAJOVÁNÍ ROZHLEDNA
JITKA ŠIMŮNKOVÁ

 9 Ostatní MED Z VČELAŘSTVÍ M+M
MIROSLAV DIMO

KAM VyrAZIt? tIPy NA AKCe KoNAjíCí Se NA úZeMí MAS 21

datum 27. 8. 2022, 13:00 - 18:00

Místo konání V Sadu, Masarykovo náměstí 2972, 
352 01 Aš

Kategorie Kultura a zábava

datum 28.08.2022 9:00 - 13:00

Místo konání Františkovy Lázně, Ruská ulice

Kategorie Ochutnávka, degustace

CrAft Beer fest Aš fArMářSKé trhy frANtIšKoVy láZNě

První festival minipivovarů v Aši! A ne ledajakých, jsme 
moc rád, že na  tento jednou legendární ročník dora-
zí opravdu špička v  oboru, v  čele s  naším dlouhodobě 
nejlepším pivovarem Zichovec. Vstup zdarma. Pivovary 
budou ready od 13 hod., kapely od 14 hod.

Tradiční farmářské trhy, kde prodejci nabízí své výrobky 
nejen v podobě potravin a nápojů, ale také řady řeme-
slných výrobků, ovoce a  zeleniny. Součástí akce bude 
i prodej a ochutnávka výrobků oceněných značkou Re-
gionální potravina Karlovarského kraje.
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KAM VyrAZIt? tIPy NA AKCe KoNAjíCí Se NA úZeMí MAS 21

datum 03.09.2022 11:00 - 19:00

Místo konání Nebanice

Kategorie Ochutnávka, degustace

datum 24. 9. - 25.09.2022 10:00 - 16:00

Místo konání Kolonáda Mariánské Lázně, 
Masarykova

Kategorie Ochutnávka, degustace

NeBANICKý gulášfeSt láZeŇSKý food feStIVAl

Můžete se těšit na živou hudbu, jarmark, interaktivní zá-
bavu pro děti a především spoustu guláše. Součástí akce 
bude i prezentační akce Regionální potraviny Karlovar-
ského kraje 2022.

Zveme vás na  víkend plný skvělého jídla, výtečného 
vína, milých setkání. Součástí akce bude i  prezentační 
akce Regionální potraviny Karlovarského kraje 2022.

Výběr z cyklu přírodovědných akcí roku 2022, které budou 
probíhat na území MAS 21.

VýStAVA BrouK PytlíK
den a čas: pracovní dny září – říjen 2022
Místo: Správa CHKO Slavkovský les.
Náplň: Zábavnou formou pojatá výstava fotek entomo-
fauny a jejich srovnání s kresbami Ondřeje Sekory. Výstava, 
jejímž pořadatelem je Správa CHKO Slavkovský les, bude 
doplněná krátkým výukovým programem a je proto vhod-
ná i pro školní kolektivy.
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Vhodné pro školní kolektivy. Výstava doplně-
na krátkým výukovým programem.

glAtZeN, glAtZBerg, lySINA 
(chráněná lesní tišina)
den a čas: sobota 17. září 2022, 9:00 hod.
Místo: Sraz v  9:00 u  Domu přírody Slavkovského lesa 
na Kladské.
doprava: TAM: bus Mariánské Lázně (6:35) – Kladská (7:05) 
nebo individuální.
 ZPĚT: bus Kladská (14:45) – Mariánské Lázně (15:05) nebo 
individuální.
trasa: Kladská – Hřebenová cesta – NPR Kladské rašeliny, 
část Lysina – Kladská (změna trasy vyhrazena; délka cca 
10 km; středně náročné – místy prostup terénem a pohyb 
v rašeliništi).
Náplň: Lesnicko-botanická vycházka do zachovalých les-
ních porostů národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. 
Letos si nahlédneme do nejvýše položeného blatkového 

boru, který roste na Lysině, chráněném rašeliništi na stej-
nojmenném druhém nejvyšším vrcholu Slavkovského 
lesa (981 m n. m.). Užijeme si pěknou vyhlídku na jihozá-
padní část Slavkovského lesa. Babí léto nám ukáže zdejší 
vzácné biotopy s  jejich chráněnými obyvateli v  nejpěk-
nějším světle.
Průvodci: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK 
ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les).
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Počet účastníků na  exkurzi je limitovaný (15 
osob) z důvodu vstupu do NPR a  je nutné se předem re-
gistrovat na  e-mailu: jana.rolkova@nature.cz. Registrace 
bude ukončena při naplnění kapacity nebo nejpozději 16. 
9. 2022. Je nutné oblečení a voděodolnou obuv do terénu, 
dále svačinu a dostatek tekutin.

Výstava hub v Mariánských lázních

den a čas: sobota–neděle 24. –25. září 2022
Místo: Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské 
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. Podělte se 
s mykologickým klubem o své zajímavé houbařské nálezy.
Průvodci: členové Mykologického klubu Slavkovský les.
Kontakt: V. Tůma, tel.: 601 310 569
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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

servis
Zvýraznění
Svobody 520/3, 350 02 Cheb




