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Vážení čtenáři,
s  příchodem roku 2021 Vám přinášíme 
další vydání zpravodaje MASák, kde si 
na následujících stránkách zrekapitulujeme, 
co se v posledních měsících událo a na co 
se můžeme těšit. Než k tomu ale dojdeme, 
rádi bychom Vám všem popřáli úspěšný rok 
2021, především pak pevné zdraví. Přejeme 
Vám, ať se v  co nejmenší míře setkáváte 
s lidskou hloupostí a zlobou, a pokud se tak 
přesto stane, přejeme Vám, ať neztratíte 
chuť, chtít kolem sebe měnit věci k lepšímu. 
My se budeme snažit být Vám v  tomto 
ohledu co nejvíce nápomocni a  pevně 
věříme, že se nám společně podaří, tak jako 
v  minulosti, zrealizovat řadu zajímavých 
projektů v  našem regionu.  Děkujeme 
za  dosavadní spolupráci všem partnerům 
a těšíme se na další spolupráci, nejen v roce 
2021, ale i v dalším programovém období, 
které nás teprve čeká.
 Tým MAS 21, o. p. s.

Střípky z obsahu

Standardizace MAS .............................................................3

Čištění řeky Ohře 2021 ......................................................8

Místo, které stojí za to navštívit - 
muzeum a penzion na Manském dvoře ......................9



Zpravodaj MAS 21, o. p. s.

strana|2

Číslo 2|2020

Dne 23. 7. 2020 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21. 

Dne 8. 9. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili jednání Krajské 
sítě v Teplé u Mariánských Lázní. 

Dne 15. 9. 2020 proběhlo jednání Pléna MAS 21. 

Dne 15. 9. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21. 

Dne 15. 9. 2020 proběhlo jednání Kontrolního výboru MAS 
21. 

Dne 15. 9. 2020 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21. 

Dne 22. 9. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře 
roadshow IROP „Představení návrhu IROP 2021 – 2027“ 
v Karlových Varech. 

Dne 23. 9. 2020 se manažerka MAS 21 zúčastnila semináře 
Region Tour – Lepší místo pro život Karlovarský kraj pořáda-
ný v Karlových Varech. 

Dne 10. 11. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili on-line jed-
nání Valné hromady NS MAS. 

Dne 11. 11. 2020 se manažerka MAS 21 zúčastnila on-line 
webináře LEADER. 

Dne 2. 12. 2020 se manažerky MAS 21 zúčastnili kontroly 
SZIF u jednoho z projektů PRV na Manském Dvoře. 

Dne 9. 12. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili on-line konfe-
rence Karlovarského kraje – RE:START. 

Dne 10. 12. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili on-line se-
mináře Venkov v roce 2030. 

INforMujeMe o NAší ČINNoStI

PláNoVANé VýZVy MAS Pro roK 2021 - ProgrAM roZVoje VeNKoVA (PrV)

Výzva č. 6

Vyhlášení 
výzvy 

1/2021

Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

Veřejná prostranství v obcích

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Příjemce 
podpory

Obec nebo svazek obcí. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace 
zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní nezis-
kové organizace, registrované církve a náboženské 
společnosti. 

Aktivita Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství, 
včetně herních prvků. Podpořena budou pouze tato veřej-
ná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostran-
ství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční 
stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou 
ve vlastnictví obce. 

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. 

Celková 
alokace 2 672 784,- Kč *

*celková alokace se může změnit 
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Naše MAS se připravuje na další programové období 2021 
+, aby se mohla na  základě zpracované strategie podílet 
na dalším rozvoji našeho regionu. Prvním předpokladem je 
splnění požadovaných standardů, díky kterým MAS proká-
že, že je schopna podílet se na realizaci programů financo-
vaných z evropských strukturálních a investičních fondů. 

Žádost o  standardizaci byla MAS 21 schválena Minister-
stvem pro místní rozvoj (MMR) dne 1. 12. 2020. 

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucio-
nální a funkční nastavení místních akčních skupin definova-
ných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin 
v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem 
pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 
2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. 
Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, 
aby mohla žádat o podporu implementace strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro progra-
mové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS 
dodržuje stanovené podmínky a  rovněž zajištění právní 
kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. 
Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným 
místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykoná-
vané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům 
i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximál-
ně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS 
dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období 
čerpání podpory administrativních kapacit MAS z  evrop-
ských fondů. 

Žádost o  kontrolu dodržování standardů MAS podávají 
všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém 
období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii 
CLLD s podporou evropských fondů. 

Místní akční skupina (MAS) 21 rozdělila v rámci 5. Výzvy 
k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje ven-
kova (PRV) necelých 18,5 milionu korun. Bylo předlože-
no celkem 32 žádostí o  dotaci. Nevybraných projektů 
z důvodu omezených finančních prostředků bylo 6. Žá-
dost o dotaci byla stažena u 2 projektů. 

V  současné době probíhá administrace projektů Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Přesnou 
zbytkovou částku budeme vědět až po  podpisu všech 
dohod, které by mělo být v  prosinci nebo v  lednu ná-
sledujícího roku. Už teď je ale jasné, že bude zbytková 
alokace, která se poté přesune do  dalších výzev vyhlá-
šených místní akční skupinou MAS 21. O jejich rozdělení 
Vás budeme informovat. 

Území působnosti MAS 21 se na programové období 2021 – 
2027 nemění a ji opět tvořit 35 obcí:

Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Hra-
nice, Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, 
Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kos-
tel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Podhradí, Pomezí nad Ohří, 
Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstěnice, Třebeň, Tři Sekery, 
Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov 
a Zádub – Závišín. 

Vyhlášeny byly všechny Fiche. Podpořeny tak mohly být 
např. investice ke  zvyšování environmentálních a  spo-
lečenských funkcí lesa, dále investice na  založení a  roz-
voj nezemědělských činností. Nejvíce žádanou oblastí 
podpory byly a stále jsou hmotné a nehmotné investice 
v  živočišné a  rostlinné výrobě. Investice jsou zaměřené 
do  zemědělských staveb a  technologií pro živočišnou 
a rostlinnou výrobu a také do investic na pořízení mobil-
ních strojů pro zemědělskou výrobu. Letos poprvé byla 
vyhlášena výzva na podporu základních služeb a obnovy 
vesnic ve venkovských oblastech. 

Seznam všech projektů podpořených MAS 21 v  aktuál-
ním období naleznete na webových stránkách MAS 21: 

http://mas21. cz/sclld-2014-2020/vyzvy-2020/

StANdArdIZACe MAS

MAS 21 roZdělIlA fINANCe Z ProgrAMu roZVoje VeNKoVA
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Název projektu Žadatel Dotace Místo realizace

Zvýšení společenské funkce lesního 
pozemku doubrava - venkovní fitness AŠŠSKÉ LESY s. r. o. 998 860,00 Doubrava u Aše

Přestavba Ašského statku na ubytovací 
zařízení Siberos Invest s. r. o. 672 750,00 Doubrava u Aše

Výstavba ubytovací kapacity Teleros Company s. r. o 850 500,00 Polná u Hazlova

Pořízení užitkového vozu Stanislav Drofa 224 878,00 Krásná

Pořízení chladícího automobilu a vybave-
ní do maloobchodu LÉKÁRNÍCI 95 s. r. o. 254 156,00 Františkovy Lázně

Modernizace pensionu roubenka lipná Antonín Podvalský 420 750,00 Lipná u Hazlova

Vybavení stánku s občerstvením Mgr.  Veronika Katinová 56 083,00 Krásné u Tří Seker

Modernizace autoopravny Miroslav Vondrášek 74 380,00 Lázně Kynžvart

rekonstrukce penzionu - hrad Vildštejn SRUBMONT Forest s. r. o. 1 999 800,00 Skalná 

Statek Salajna - půjčovna elektrokol Ing.  Alice Dvořáková 79 200,00 Salajna

Modernizace zemědělského podniku Karolína Šimáčková 770 000,00 Nebanice

Investice do ekofarmy Antonín Podvalský 1 194 000,00 Lipná u Hazlova

Modernizace zemědělského podniku LÉKÁRNÍCI 95 s. r. o. 3 000 000,00 Smrčina u Plesné

Investice do rozvoje družstva - pořízení 
nové technologie a traktoru

Zemědělské družstvo "ROZVOJ" 
se sídlem v Trstěnicích 1 741 800,00 Trstěnice

Modernizace strojů pro výrobu krmení 
pro ovce a zkulturnění krajiny Irena Dudová 216 000,00 Palič

Pořízení zemědělské techniky Martina Štěpánková 240 000,00 Vernéřov u Aše

Pořízení zemědělské techniky Ing.  Petr Štěpánek 294 000,00 Vernéřov u Aše

Modernizace farmy Zemědělský dvůr BERBERA s. r. o. 450 000,00 Tachovská Huť

traktor pro hospodaření na malé farmě Michal Volčík 453 750,00 Chotěnov u ML

Investice do ekologické farmy Jiří Kodajek 600 000,00 Vlkovice

Investice do farmy Milena Solařová 600 000,00 Vlkovice

Modernizace provozu Zvěřina BERBERA s. r. o. 1 000 000,00 Tachovská Huť

důstojné prostředí před hřbitovem v obci 
Křižovatka obec Křižovatka 244 904,00 Křižovatka

oprava a dovybavení Kulturního zařízení 
Sokolovna Krásná obec Krásná 399 990,00 Krásná

revitalizace parku v ulici Průběžná v lu-
bech město Luby 524 239,00 Luby

regenerace veřejného prostranství u kos-
tela ve městě Plesná město Plesná 554 609,00 Plesná

rekonstrukce a modernizace knihovny 
v MKS luby město Luby 558 144,00 Luby
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MAS 21 přijala v roce 2020 v rámci svých výzev z Integro-
vaného regionálního operačního programu celkem 11 
žádostí o  dotaci. V  současné době probíhá administrace 
u jednotlivých projektů. Výzvy byly vyhlášeny na veškerou 
zbývající alokaci u opatření: 

MAS 21 PřIjAlA ProjeKty  
Z INtegroVANého regIoNálNího oPerAČNího ProgrAMu

•	 Vzdělávání ........................................................... 6 016 855,04 Kč
•	 Bezpečná doprava .........................................10 016 685,32 Kč
•	 Kulturní dědictví ............................................... 1 684 210,53 Kč
•	 Kvalitní sociální služby ..........................................1 380 214,05

Název projektu Název žadatele Výzva Místo  
realizace

Celkové  
způsobilé výdaje

Modernizace multi-
mediální učebny na Zš 
Vítězství Mariánské lázně

Město Mariánské Lázně
14. výzva MAS 
21-IROP-Vzdělávání-
III. 

Mariánské 
Lázně 1 530 000,00 Kč

rozvoj odborného vzdě-
lávání na Zš Úšovice Mari-
ánské lázně 

Město Mariánské Lázně
14. výzva MAS 
21-IROP-Vzdělávání-
-III. 

Mariánské 
Lázně 2 300 000,00 Kč

Společná stezka pro pěší 
a cyklisty, Velký luh - 
Plesná

Obec Velký Luh
15. výzva MAS 
21-IROP-Bezpečná 
doprava-IV. 

Velký Luh / 
Plesná 4 992 299,94 Kč

Plesná - Společná stezka 
pro pěší a cyklisty, plavír-
na - odbočka K pile

Město Plesná
15. výzva MAS 
21-IROP-Bezpečná 
doprava-IV. 

Plesná 4 999 999,51 Kč

luby, stezka pro pěší 
a cyklisty hřbitovní ul. - 
flussberg

Město Luby
15. výzva MAS 
21-IROP-Bezpečná 
doprava-IV. 

Luby 4 994 501,89 Kč

luby, stezka pro pěší 
a cyklisty Božetín - dolní 
luby

Město Luby
15. výzva MAS 
21-IROP-Bezpečná 
doprava-IV. 

Luby 3 554 946,12 Kč

restaurování Palast 
Splendid v městské pa-
mátkové zóně Mariánské 
lázně

Společenství vlastníků 
pro dům SPLENDID, 
Mariánské Lázně, Ruská 
158/4

16. výzva MAS 
21-IROP-Kulturní 
dědictví-II. 

Mariánské 
Lázně 1 772 852,00 Kč

oprava venkovních kon-
strukcí u evangelického 
kostela v Podhradí u Aše

Farní sbor Českobratrské 
církve enagelické v Aši

16. výzva MAS 
21-IROP-Kulturní 
dědictví-II. 

Podhradí 
u Aše 850 000,00 Kč

Nákup elektromobilu pro 
Pečovatelskou službu 
v Aši I

Město Aš
17. výzva MAS 
21-IROP-Kvalitní 
sociální služby-IV. 

Aš 685 972,00 Kč

Nákup elektromobilu pro 
Pečovatelskou službu 
v Aši II

Město Aš
17. výzva MAS 
21-IROP-Kvalitní 
sociální služby-IV. 

Aš 685 972,00 Kč

rozvoj sociálních služeb 
ve františkových lázních 
- nákup automobilu

Město Františkovy Lázně
17. výzva MAS 
21-IROP-Kvalitní 
sociální služby-IV. 

Františkovy 
Lázně 534 820,00 Kč
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Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Žadatel obec nebo svazek obcí

Výše dotace podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Způsobilé 
výdaje

vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětle-
ní, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany 
na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),

vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - her-
ní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla),

doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % 
projektu, 

nákup nemovitosti. 

Podmínky Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve ven-
kovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 

Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová 
výstavba pomníků. 

Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci 
lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno. 

PrV – ZáKlAdNí SlužBy A oBNoVA VeSNIC Ve VeNKoVSKýCh oBlASteCh – 
Pro oBCe NA ÚZeMí MAS 21

6. výzvou budou podpořeny projekty týkající se obnovy 
veřejných prostranství a  investic do  kulturních a  spol-
kových zařízení včetně knihoven. Viz níže jsou uvedeny 
základní informace k programu. 

Výzva na níže popsané aktivity bude vyhlášena v 1. čtvrt-
letí roku 2021. Bližší termín bude upřesněn a bude zve-
řejněn na webových stránkách MAS 21 (www. mas21. cz). 

Příklady způsobilých výdajů:

 - doplnit parky/dětská hřiště o herní prvky pro starší (soustava hrazd)/ workoutové prvky
 - oplotit dětské hřiště či hřbitov
 - rekonstruovat chodník uprostřed hřbitova (je považován za navazující prostranství)
 - osvětlení v návaznosti na podporovaná veřejná prostranství (např. osvětlení ulice, kde se nachází obecní úřad). 
 - stoly a lavičky jako mobiliář
 - zatravnění a výsadba bylin a květin. 

!PoZor!

•	 Způsobilé jsou výdaje na veřejná prostranství a navazující prostranství př. obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti za podmínky, že jde o objekt ve vlastnictví obce.

•	 Musí se jednat o funkční návaznost a prostor musí navazovat/sousedit s objektem občanské vybavenosti.
•	 Mezi objektem a veřejným prostranstvím nesmí vést komunikace.
•	 Způsobilé výdaje jsou na solitérní herní prvky nikoliv hřiště! Solitérní herní prvky slouží k dotvoření celkového cha-

rakteru veřejného prostranství a jsou certifikovány jako samostatné prvky.
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b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace (spolek, ústav, o. p. s. ), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církev-
ní) právnické osoby. 

Výše dotace podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Způsobilé 
výdaje

rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) včetně obecních knihoven, 

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven,

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu 

nákup nemovitosti. 

Podmínky výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic 
ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje. 

V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.  
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň 
dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace. 

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení 
pro sport včetně jejich zázemí. 

Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-
termických kolektorů. 

Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč. 

Příklady způsobilých výdajů:

 - notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost, 
např. přednášky)

 - lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako vybave-
ní daného zařízení)

 - venkovní parket, podium (jako součást kulturního za-
řízení)

 - knihovnický systém, čtečky e-knih, regály, sedací vaky, 
bibliobox

Způsobilost výdajů dopředu konzultujte s manažerkou 
Programu rozvoje venkova  
(Ing.  Lucie Dudová, email: dudova@mas21. cz, tel. : 
703 472 060). 
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NejČAStější ChyBy PřI PodáVáNí žádoStí o dotACI Z PrV

ČIštěNí řeKy ohře 2021

 - V následujícím článku si shrneme nejčastější chyby, které 
se vyskytují při podání Žádosti o dotaci na MAS a případ-
ně i v průběhu administrace. 

 - Obecná část 
 - Rejstřík skutečných majitelů – na Výzvu SZIF musí být ža-

datel pokud je PO (kromě PO veřejného práva a registro-
vanou mimo režim veřejných rejstříků) zapsán v rejstříků.

 - Režim zakázky nelze po zaregistrování změnit.
 - Důkladně zvažte limity u režimu veřejné zakázky.
 - Cenový marketing (CM) – nižší než 500 tis. Kč, dokládá se 

vždy jako příloha k Žádosti o platbu
 - Velký cenový marketing (VCM) – rovna nebo vyšší než 500 

tis. Kč, dokládá se nejdříve na MAS do 63. kal. dne a pak 
do  70. kal. dne od  finálního data zaregistrování Žádosti 
o dotaci na RO SZIF.

 - Výběrové řízení – stejné jako u VCM.
 - Řízení stavebního úřadu – pokud se vyskytují v projektech 

stavební práce či případné změny účelu užívání stavby je 
vhodné tyto záměry předem konzultovat na  stavebním 
úřadu. Jedná se o  rekonstrukce, změny účelu – potravi-
nářské provozy, atd.

 - Doplnění žádosti na Výzvu SZIF či doložení příloh ve sta-
noveném termínu.

 - Nejčastější chyby u Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově
 - Předmět projektu neodpovídá uvedenému CZ-NACE
 - Chybně zvolený režim podpory
 - Vozidla jiné než povolené kategorie (kategorie M, země-

dělské stroje)
 - Ubytování v nesouladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.
 - R93 půjčování mimo areál sportoviště
 - Projekt zaměřen na ANNEXové výstupy
 - Nejčastější chyby u  Fiche 7 – Základní služby a  obnova 

vesnic ve venkovských oblastech
 - Soulad s plánem rozvoje obce
 - v případě svazku obcí/mikroregionu – doložit plán všech 

obcí dotčených realizací projektu (nelze, aby si jedna obec 
zakoupila z dotace vybavení a to půjčovala jiné obci, která 
aktivitu nemá ve své strategii/plánu)

 - plán/program musí být schválen zastupitelstvem obce 

nejpozději v den podání Žádosti o dotaci na MAS
 - dokládá se i příslušná část plánu/programu, která soulad 

prokazuje
 - SOULAD PROJEKTU MUSÍ BÝT S PLÁNEM ROZVOJE OBCE 

JEDNOZNAČNÝ - vycházet z návrhové/strategické části
 - Oblast a) Veřejná prostranství
 - Zatravnění, květinové a bylinné pásy jsou způsobilé i osi-

vo trav a případná sadba květin. Nezpůsobilým výdajem 
jsou dřeviny, tzn. stromy a keře.

 - Pomníky lze pouze opravit – sochařské (a stavitelské) dílo 
určené k památce či uctění osob nebo událostí (morový 
sloup, křížky – ano).

 - Solitérní herní prvky (fitness prvky) – nikoliv sportoviště/
sportovní plochy.

 - Mobiliář s vlastní (solární) energií (např. stojan na kola) lze 
podpořit, nesmí být napojeno do sítě.

 - Oplocení a cesta na hřbitově je způsobilá, pokud je hřbi-
tov v majetku obce.

 - Osvětlení – pokud nevlastní obec je nutné doložit souhlas 
vlastníka.

 - Oblast f ) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 - PRVOTNÍ KONTROLA – činnost projektu musí být v soula-

du se stanovami spolku - ověřit 2 roky historie v oblasti, 
která je předmětem dotace

 - Nesmí se jednat o primárně ekonomickou činnost (klubo-
vé příspěvky, příležitostní pronájem – v pořádku)

 - Investice do sportoviště NELZE – šatny, sprchy apod., pod-
lahy, pevně zabudované prvky

 - Investice na sportoviště LZE – přenosné sportovní náčiní, 
dresy, speciální obuv

 - záměru projektu respektive předmět projektu musí kore-
spondovat s činnosti spolku

 - Soulad s  rozvojovým plánem obce, minimálně podporo 
neziskových organizací či podpora daných činnosti v obci

 - Víceúčelové budovy – způsobilé plochy odečíst vzoreč-
kem (plochy pro úřad – nezpůsobilé)

 - Venkovní stavby (nemobilní) pro kulturní a  společenské 
akce – nelze realizovat novou výstavbu, pouze rekon-
strukce (dle KN) kulturních zařízení

V sobotu 27. 3. 2021 proběhne pátý ročník dobrovolnické akce Čištění řeky Ohře. V roce 2020 
musela být akce dvakrát zrušena z důvodu špatné epidemiologické situace. Pevně doufáme, 
že v následujícím roce proběhne akce již bez problému tak, jak je každý rok zvykem.

Plánované čištění je v úseku Cheb - Kynšperk nad Ohří. Organizátorem akce na úseku je MAS 
21, o. p. s. Celkem bude pět srazových míst, z nichž dvě budou přímo v Chebu (nad hrází 
přehrady Skalka a u Ottova jezu). Další místa budou ve vodáckém tábořišti v Tršnicích, v Ne-
banicích a Mostově.

Cílem dobrovolnické akce je řeka bez odpadků a dalších předmětů, které do přírody nepatří. 
Úklid řeky bude probíhat jak na březích, tak i v samotném toku, kde mohou dobrovolníci 
využít možnost čistit koryto řeky Ohře přímo z lodí, které budou k dispozici bezplatně na sta-
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zrušena. Vzhledem k účasti v předchozích ročnících akce je 
jasné, že lidem v okolí není lhostejný stav přírody kolem nás. 
Budeme rádi, když bude množství dobrovolníků neustále 
stoupat a i my se budeme snažit o co nejplynulejší chod celé 
této dobrovolnické akce Čištění řeky Ohře a to nejen v roce 
2021, ale i v dalších letech.

novištích v Chebu, Tršnicích a Nebanicích. Zároveň bude pro 
dobrovolníky zajištěno drobné občerstvení, ochranné po-
můcky a pytle na sběr odpadků pro udržení pořádku.

V  roce 2019 se akce Čištění řeky Ohře zúčastnilo přibližně 
350 účastníků. Doufáme, že i  v  letošním roce bude o  akci 
velký zájem a to i proto, že v minulém roce musela být akce 
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V  následujícím článku, který pro náš zpravodaj připra-
vili Ing.  Marek Babuška, CSc. a  pan Zdeněk Buchtele, se 
dozvíte více o usedlosti Manský dvůr, kde je provozován 
penzion a historické muzeum. Rozšíření penzionu, které 
bylo dokončeno v roce 2020, bude financováno za pomo-
ci dotace z MAS 21, Fiche 2 Rozvoj podnikání na venkově. 
U  projektu právě probíhá poslední závěrečná kontrola 
a ověření dokladů.

Manský Dvůr je místo s dlouhými dějinami, jejichž počátek 
je zatím zahalen tajemstvím. Nejstarší písemný záznam je 
z roku 1242, ale amatérský historik Z. Buchtele z dalších 
nepřímých historických důkazů dovozuje jeho význam 
i  v  dalších historických souvislostech, kdy do  roku 1322 
sloužil Manský dvůr jako důležité strážní místo a celnice 
na  hranicích Českých,- tzv. Brána Čech u  Dolního Žan-

MíSto, Které Stojí ZA to NAVštíVIt -  
MuZeuM A PeNZIoN NA MANSKéM dVoře

dova. Právě u  Manského Dvora se rozdělovala Zemská 
stezka na dvě větve: první  - Via regia vedoucí dále kolem 
hradů Boršengrýn a Kynžvart dále do vnitrozemí a druhá 
větev, tzv. Zemská silnice vedoucí zhruba po trase dnešní 
silnice č. 21, s měnícími se názvy např. Vojenská, Pocho-
dová, Zemská, nebo později Poštovní. 

V  novodobých dějinách po  vzniku Československé re-
publiky se stal Manský Dvůr majetkem rodiny významné-
ho československého architekta prof. Dr. Ing. arch. Milana 
Babušky. Jeho nejznámější, byť dodnes nedokončenou 
stavbou je Národní technické a  zemědělské muzeum 
v  Praze. Manský Dvůr byl arch. Babuškovi vyvlastněn 
dvakrát, poprvé Němci a  podruhé v  rámci znárodnění 
v roce 1948. V době socialismu bohužel došlo k chátrání 
historického hrázděného velkostatku, takže v době resti-
tuce nebyla ani jedna střecha funkční a budovy byly, jak 
napsal ve své studii významný chebský architekt Vystyd, 
„na hranici rekonstruovatelnosti“. Přesto se vnuk původ-
ního majitele Ing.  Marek Babuška, CSc. obtíží nezalekl 
a již více než čtvrt století postupně velkostatek opravuje. 
Práce se mu daří díky skvělým spolupracovníkům, mezi 
něž patří i Zdeněk Buchtele.

Oba pánové se seznámili již v 90. letech minulého století 
a brzy se domluvili na vzniku muzea. Muzeum se postup-
ně rozšiřovalo z  jediné místnosti na současný asi trojná-
sobný rozsah.

V roce 2020 bylo dokončeno rozšíření penzionu do dru-
hého křídla nad muzeem. Po dobu stavby bylo muzeum 
vystěhováno, což bylo impulzem pro jeho drobné staveb-
ní úpravy a  nové uspořádání. V  současné době jsou vy-
stavené předměty soustředěny do  tematických okruhů, 
nové jsou i vitríny dávající muzeu profesionálnější vzhled 
než dříve.

Sbírky zahrnují velice rozmanité předměty, díky kterým 
je muzeum zajímavé pro každého. Historicky nezaujatí 
návštěvníci zde najdou předměty, které jim připome-
nou jejich dětství nebo se s nimi setkali u prarodičů. Ta-
kovými jsou hračky, elektrické spotřebiče, ale i  některé 
ryze spotřební materiály, jako kostkový cukr v původním 
balení, mycí prostředky apod. Návštěvníci s  hlubším zá-
jmem o  dějiny kraje se mohou seznámit s  výsledky ce-
loživotního bádání pana Buchteleho. Jsou zde k  vidění 
jednak artefakty z  terénních výzkumů v našem kraji, ale 
i rekonstrukce zaniklých historických objektů. Návštěvník 
se může seznámit i s poznatky, které unikly profesionál-
ním archeologům a  historikům, jako je třeba lokalizace 
zaniklého hradu Plikenštejn, nebo důkaz o  nesmyslnos-
ti místního názvu Švédské šance, který dříve a  správně 
zněl Staré šance. Šance byly vybudovány už v roce 1561 
a ne v roce 1648 jak tvrdí historici. Návštěvník zde může 
shlédnout i  takové rarity, jako je část původního řetězu 
od padacího mostu hradu Kynžvart, nebo kouli z dobývá-
ní hradu Boršegrýn, která doletěla až k Manskému Dvoru. 
V recepci penzionu je možné zakoupit některé publikace 
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pana Buchteleho, kterých vydal již kolem třicítky. Z těch-
to knih zvláště doporučujeme „Manský Dvůr – netradiční 
průvodce“ a „Brána království českého“, které se nejvíce 
vztahují k místu.

V muzeu je i malá výstavka rodu Babušků. Je zde jejich ro-
dokmen sahající až do roku 1634. Podrobnější informace 
však se týkají až arch. Babušky a  jeho synů MUDr.  Mila-

na Babušky (mimo jiné v 60. letech budoval v rámci OSN 
systém tuniského zdravotnictví) a prof.Dr.Ing. Ivo Babuš-
ky, DrSc., světově uznávaného matematika, jehož jméno 
nese planetka kat. číslo 36060.

V sezóně je muzeum přístupné v otvíracích hodinách re-
cepce penzionu, případně, pokud to provozní podmínky 
dovolují, tak i mimo ně. Vstupné je dobrovolné.

Pojďte S NáMI do Přírody

Výběr z  cyklu přírodovědných akcí pro rok 2020, které 
budou probíhat na území MAS 21. 

PtáCI V ZIMě NeSPí

den a čas: čtvrtek 31. prosince 2020, 10:00 hod.

Místo: Sraz v 10:00 v zahradě Muzea Českého lesa v Ta-
chově (třída Míru 447). 

trasa: Příměstskými parky v Tachově, nenáročný terén 
(délka cca 2 hodiny).

Náplň: Vycházka městem Tachov spojena s  pozoro-
váním zimujících ptáků a  pátráním po  vzácnějších ná-

vštěvnících. Za  příznivého počasí ukázka odchycených 
opeřenců. Pro návštěvníky bude připraveno malé občer-
stvení v klášterní zahradě.

Přednášející: RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa) 
a  RNDr.  Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa 
CHKO Český les), Bc. Martin Liška (Přírodovědecká fakul-
ta JU České Budějovice).

Kontakt: P. Řepa, tel.: 604194010

Poznámka: Teplé oblečení, dalekohled výhodou.
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Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

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
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SeZNAM PArtNerů MíStNí AKČNí SKuPINy MAS 21

Děkujeme všem dosavadním partnerům za  jejich přízeň 
v programovém období 2014 – 2020 a těšíme se na další 
spolupráci.

•	 Sdružení Ašsko
•	 Mikroregion Chebsko
•	 Svazek obcí Kamenné vrchy
•	 Obec Vojtanov
•	 Obec Zádub – Závišín
•	 Obec Tuřany
•	 Městské muzeum Mariánské Lázně
•	 Zahradní a parková spol. s r. o.
•	 Lázně Františkovy Lázně, a. s.
•	 Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích
•	 TECLAN CZ s. r. o.
•	 Ing. Petr Potůček
•	 Ing. Marek Babuška, CSc.
•	 Antonín Podvalský
•	 Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
•	 Joker z. s.
•	 Jezdecký klub Krásná, z. s.

•	 TJ Sokol Lázně Kynžvart, z. s.
•	 z. s. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS
•	 FC Jiskra Hazlov z. s.
•	 Juvena Křižovatka, z. s.
•	 Rybářská společnost Libá
•	 Náboženská obec Církve československé husitské 

v Mariánských Lázních
•	 Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně
•	 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 

organizace Drmoul
•	 TJ Hranice z. s.
•	 Živá Studánka o. s.
•	 Destinační a informační agentura –  

Františkovy Lázně, z. ú.
•	 KOTEC o. p. s. 
•	 Obec Milíkov 
•	 TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV 
•	 Léčebné lázně Lázně Kynžvart 
•	 Město Františkovy Lázně 
•	 Město Lázně Kynžvart
•	 Obec Valy


