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Úvodní slovo

Milí ètenáøi,
v letošním roce se na stránkách našeho zpravodaje setkáváme již po druhé. V prvním èísle 
jste se seznámili s tím, kdo jsme a co dìláme. 
V tomto vydání Vám pøedstavíme další projekty, které žadatelé realizovali v rámci 
Strategického plánu LEADER pro období 2009 - 2013 (SPL), najdete zde tip na výlet a další 
zajímavosti. 

Úspìšné 
projekty
str. 3-5

Seznámení 
s obcemi

str. 6-9

Tip na 
výlet

str. 12

Vybíráme z obsahu:
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Rozšíøení územní pùsobnosti 
MAS 21, o. p. s. (MAS 21)

Od 21. 5. 2012, kdy byla podepsána 
smlouva o partnerství, se Obec 
Zádub  Závišín  stala souèástí 
územní pùsobnosti MAS 21. 

Jak obec, tak i místní podnikatelé 
tímto získali zároveò pøíležitost 
žádat  o   dotaci   v  rámci   opatøení 
IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové 
strategie Programu rozvoje 
venkova (PRV). Jedná se o jedno z 
mála opatøení PRV a dotaèních 
titulù vùbec, ve kterém bude 
možno získat dotaci i v prùbìhu 
roku 2013.

Rozšíøením územní pùsobnosti se 
daøí MAS 21, o. p. s. šíøit povìdomí 
o metodì LEADER a kladných 
dopadech na rozvoj venkovských 
regionù.

Zasedání Krajského sdružení Národní 
sítì MAS ÈR o.s. Karlovarského kraje 

(KS NS MAS) ve Valèi  10. 1. 2012

 Dne 10. 1. 2012 se zástupci MAS 
Karlovarského kraje sešli ve Valèi. Hlavním 
bodem jednání bylo zvolení nového 
pøedsedy KS NS MAS Karlovarského kraje. 
Místo odstoupivšího PhDr. Petra Sušanky 
byl zvolen Ing. Zdenìk Mach, kterého 
nominovala  MAS  Vladaø  o. s.

Zasedání KS NS MAS v Bøezové  
23. 2. 2012

   Pøedseda KS NS MAS mimo jiné seznámil 
pøítomné se závìry jednání NS MAS, na 
kterém se úèastnil jako zástupce MAS 
Karlovarského kraje. Informoval také o 
novém   systému   hodnocení   MAS,    které

 každoroènì probíhá.

Jednání Valné hromady NS MAS  
15. 3. 2012

   Valná hromada se uskuteènila 15. 3. 2012 
v Rumburku. Kromì jiného zde pøítomní 
byli seznámeni s materiálem „Komunitnì 
vedený místní rozvoj“ a s návrhy NS MAS 
týkající se dalšího programovacího období 
2014  - 2020.

Zasedání KS NS MAS v Ostrovì  
19. 4. 2012

 Jednání bylo zamìøeno pøevážnì na 
informace, týkající se zpracování strategií 
pro období 2014 - 2020 v jednotlivých MAS 
Karlovarského kraje a o vzájemné 
spolupráci v prùbìhu pøíprav strategií.

 
Informujeme

 Zpravodaj MAS 21, o. p. s. / Èíslo 2/ Roèník 2012                 
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V minulém èísle jsme pøedstavili 2 projekty, 
které byly zrealizovány v rámci 1. výzvy 
SPL. Dnes Vás seznámíme se zbývajícími 
projekty  této výzvy. 

Stavební obnova historicky 
významného domu è. p. 40

Žadatel:                             Obec Dolní Žandov

Na námìstí, pod kostelem sv. Michaela v 
obci Dolní Žandov, se nachází historicky 
významný dùm è. p. 40. Tento objekt, døíve 
zvaný také „pevnost“, byl postaven z 
dùvodu opevnìní kostela. V minulosti 
sloužil k rùzným úèelùm. Chvíli byl 
využíván jako kasárna, pozdìji finanèní 
úøad, jednotøídka, pozdìji dvoutøídka 
základní školy. V  padesátých letech 20. 
století zde sídlil místní národní výbor. 
Postupem èasu prošel mnoha pøestavbami. 
Cílem obce je v prostorách domu 
vybudovat muzeum. V minulých letech 
probìhla výmìna støešní krytiny - tím se 
zabránilo dalšímu chátrání. Realizací 
projektu „Stavební obnova historicky 
významného domu è. p. 40“ se pokraèovalo 
ve zhodnocení budovy - došlo k obnovì 29 
oken.

Pøed  realizací:

Po realizaci:

Rekapitulace

Celkové výdaje projektu:             478 099 Kè
Dotace:               364 461 Kè
Vlastní podíl:    113 638 Kè
Termín realizace:        rok 2010

Obnova Mariánského sloupu

Žadatel:      Mìsto Láznì Kynžvart

Mariánský sloup se nachází ve støedu 
Námìstí Republiky v Lázních Kynžvartu. V 
rámci realizace projektu došlo k celkové 
obnovì této sakrální památky.

Rekapitulace:

Celkové výdaje projektu:    259 800 Kè
Dotace:        216 000 Kè
Vlastní podíl:      43 800 Kè
Termín realizace:                   rok 2010
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Pøedstavujeme úspìšné projekty 
zrealizované v rámci SPL



Oprava   vnitøních   a    vnìjších    omítek 
a  maleb  knìžištì   kostela   v   Lomnièce 
u Plesné  II. etapa

Žadatel:           Mìsto Plesná

Kostel Nejsvìtìjšího srdce Pánì se nachází 
v Lomnièce u Plesné. 
Jedná se o novorománskou stavbu z roku 
1833. Cílem projektu bylo obnovit a 
zrestaurovat malby a omítky kostela, které 
byly v nevyhovujícím stavu.

Pøed realizací :

Po realizaci:

Rekapitulace:

Celkové výdaje projektu:            867 099 Kè
Dotace:   644 165 Kè
Vlastní podíl:   222 934 Kè
Termín realizace:               2010

Obnova  tøí   køížkù   ve  Tøech Sekerách

Žadatel:        Obec Tøi Sekery

Na území obce Tøi Sekery se nachází 
nespoèet pozùstatkù smírèích køížù. Obec v 
minulých letech øadu z nich obnovila ve 
spolupráci s dobrovolníky. Realizací tohoto 
projektu došlo k obnovení dalších tøí 
køížkù. 
      - Göslerova pomníku v Kamenci

- Pomníku za Tøemi Sekerami u cesty 
na Kamenec

- Køížku u cesty na Tachovskou Hu�

Göslerùv pomník v Kamenci

Køížek u cesty na Tachovskou Hu�
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Jak jsme Vás již informovali v minulém 
èísle, dne 14. 12. 2011 vyhlásila MAS 21 již 
4. výzvu k pøedkládání žádostí o dotace v 
rámci SPL. Výzva byla vyhlášena pro všech 
6 Fichí.
Pøíjem žádostí o dotaci na MAS byl ve dnech 
31. 1. až 1. 2. 2012. Celkem bylo pøijato 26 
žádostí. V prùbìhu administrativní 
kontroly odstoupili 2 žadatelé. Zbývající 
žádosti byly po probìhlé administrativní 
kontrole  a  kontrole  pø i jate lnost i   
pøedloženy hodnotící komisi, která 
projekty obodovala na základì  daných 
preferenèních kritérií. Žadatelé mìli 
možnost pøedstavit své projekty na 
veøejném slyšení, které se konalo dne 29. 2. 
2012 v obci Krásná. 

Po veøejném slyšení a následném jednání 
výbìrové komise, která vypracovala poøadí 
projektù v jednotlivých Fichích na základì 
bodového ohodnocení,  se uskuteènilo 
zasedání programového výboru, na kterém 
byly vybrány projekty doporuèené ke 
spolufinancování. 

Pomník za Tøemi Sekerami Rekapitulace

Celkové výdaje projektu:   224 461 Kè
Dotace:   172 634 Kè
Vlastní podíl:                 51 827 Kè
Termín realizace:       rok 2010

MAS 21,
o. p. s.
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4. výzva SPL



   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 
   

 
 

  

 
 

  

 
 

   
   
 
 

  

   
   
 
 

  

   
   

 
 

   
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Fiche è. 1 Atraktivní a dostupná obec

Poøadí Název žadatele Název projektu

Obec Dolní Žandov  1. Revitalizace  obnova veøejného prostranství v obci Dolní Žandov

2. Obec Tøi Sekery Stavební úpravy místní komunikace Tøi Sekery  trasa „C“

Rekonstrukce komunikace v místní èásti Krásná3. Obec Krásná

 Fiche è. 4  Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova

Poøadí            Název žadatele                     Název projektu

     1.           Obec Dolní Žandov            Stavební obnova historicky významného domu è. p. 40 II.

     2.           Václav Hupka                       Studie obnovy a využití kulturního dìdictví venkova  
                                                                    Areál bývalého zámku v Kopaninách

Fiche è. 5  Aktivní venkov I.

Poøadí             Název žadatele                    Název projektu

1.            Obec Drmoul                       Rekonstrukce kulturního domu Drmoul

2.           Mariánskolázeòsko            Poøízení technického zázemí pro kulturní 
                                                                a spolkovou èinnost

3.            Obec Velký Luh                   Modernizace zázemí pro kulturní a spoleèenské akce

4.            Obec Velká Hleïsebe        Vybavení tìlocvièny ve Velké Hleïsebi

5.            Mìsto Láznì Kynžvart      Obnova dìtského høištì u Mateøské školy 
                                                                v Lázních Kynžvartu

6.            Obec Tuøany                        Obnova budovy obecního úøadu Tuøany

7.            Obec Dolní Žandov            Rekonstrukce obecního úøadu v Dolním Žandovì

Fiche è. 6  Aktivní obec II.

Poøadí        Název žadatele                         Název projektu

     1.           Sbor dobrovolných 
                   hasièù Krásná                              

    2.            Jezdecký klub Krásná       Rekonstrukce kruhové jízdárny a poøízení 
                                                                    vybavení pro jezdecký výcvik

 Junák  svaz skautù 
a skautek ÈR, 
støedisko STOPA 
Mariánské Láznì

  4.           Karel Ašler                            Poøízení zvukové a svìtelné techniky 
                                                                  pro èinnost o. s. Ašler

             Mariánskolázeòsko 
                         o. p. s.      

Vybudování materiálnì technického zázemí 
mladých hasièù v Krásné

Místo pro setkávání v pøírodì  3.           

Vybavení pro rozvoj kulturní èinnosti5. 

Seznam vybraných žádostíVybrané žádosti byly dne 22. 3. 2012 
zaregistrovány na Regionálním odboru 
Státního zemìdìlského intervenèního 
fondu (RO SZIF) v Ústí nad Labem.
V souèasné dobì probíhá administrativní 
kontrola  na RO SZIF. V pøípadì, že všechny 
výše zmínìné projekty úspìšnì projdou 
kontrolou a schválením na Státním 
zemìdìlském intervenèním fondu (SZIF), 
pøinese èinnost MAS 21, o. p. s. do regionu v 
rámci jediné Výzvy cca 8,3 mil Kè.

Seznamujeme Vás s obcemi/mìsty na území MAS 21, o. p. s.

Mìsto Skalná

je èlenem Mikroregionu Chebsko a Svazku 
obcí Kamenné Vrchy, kteøí jsou zakladateli 
a èleny MAS 21, o. p. s. 

Poèet obyvatel: 1 950
Rozloha: 2 344 ha
Katastry: Skalná, 
Suchá u Skalné, Starý Rybník, Vonšov, Velký 
Rybník u Skalné

Mìsto Skalná (nìmecky Wildstein) leží v 
bezprostøední blízkosti nìmeckých hranic, 
v údolí potoka Sázek, pod jižními výbìžky 
Lužského a Kamenného Vrchu asi 6 km od 
Františkových Lázní a 10 km severnì od 
Chebu. 
Historie mìsta pøímo souvisí se vznikem a  
dìjinami hradu V ildštejn, který je 
dominantní památkou mìsta. První 
zmínka o hradu Wildstein je z roku 1166, 

první písemná zpráva je z roku 1224. 
Prvními majiteli hradu byl rod Notthafftù. 
N e j z n á m ì j š í m  r o d e m  b y l i  
Trauttenbergové, kteøí zde ze všech 
majitelù žili nejdéle. V roce 1850 se stal 
Wildstein sídlem soudního okresu a 
dochází k celkovému rozvoji obce. 
Po roce 1989 prochází ve Skalné výraznými 
zmìnami celá prùmyslová a zemìdìlská 
sféra. V èásti Dolní Skalná postupnì vzniká 
nová prùmyslová zóna. 
Rozvoj a celkový vzhled mìsta byl ovlivnìn 
realizací nìkolika významných projektù:
     · Vybudování nové èistírny odpadních      
            vod

· Plynofikace mìsta a modernizace 
telefonního vedení

· Rekonstrukce místních komunikací a 
mìstské kanalizace

· Rekonstrukce budovy radnice a 
sportovní haly

Pane vrchní, mohl by kuchaø to 
jídlo ještì trochu povaøit? Už mi 

to sežralo pùlku pøílohy.
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· Výstavba nových šaten a zázemí na 
fotbalovém høišti

· Vybudování nové cyklostezky Skalná  
Starý rybník

· Prùtah Skalnou a obnova mìstských 
ulic

V zájmu mìsta je také obnova historických 
památek. V prùbìhu nìkolika let byly 
opraveny kaplièky na Zelené a ve Vonšovì. 
Postupnì probíhá rekonstrukce Kostela sv. 
Jana Køtitele a høbitovního kostela sv. 
Šebestiána, který je zcela zrestaurován. 
Novì jsou zrestaurována nìkterá Boží 
muka.
Mìsto Skalná se mùže pyšnit nìkolika 
ocenìními v soutìži Vesnice roku: v roce 
2003 byla v krajském hodnocení soutìže 
prvním místem ocenìna kronika mìsta, v 
roce 2004 se Skalná jako Vesnice roku 2004 
umístila na druhém místì a v roce 2005 
dosáhla Skalná v této prestižní soutìži na 
první pøíèku.
Na území Skalné pùsobí nejménì jedenáct 
aktivních spolkù a organizací, které jsou 
m o t o r e m  s p o l e è e n s k é h o  ž i v o t a .   
Každoroènì jsou poøádány akce, které 
pøispívají k zachování tradic a upevòují 
mezilidské vztahy, napø.: dìtský maškarní 
ples, tradièní Masopust, soutìž v aerobiku       

ve volejbale „O hasièskou proudnici“, 
setkání harmonikáøù  v letošním roce již 3. 
roèník, koncert v kostele sv. Jana Køtitele v 
rámci Mitte Europa, adventní koncert v 
kostele sv. Jana Køtitele a mnoho dalších.
Kromì tìchto pravidelných akcí se v 
prùbìhu roku konají ve sportovní hale  
turnaje v sálových sportech.
Skalná je vyhlášenou gastronomickou 
destinací, kde naleznete  velké množství 
pohostinských a ubytovacích zaøízení.
Ve mìstì a jeho okolí se nachází nìkolik 
zajímavých míst a staveb, které stojí za to 
navštívit:
  ü Hrad Vildštejn(stylová restaurace s  
            hasièským a vìzeòským muzeem) 
ü Zøícenina hradu ve Starém Rybníku
ü Kostel sv. Jana Køtitele
ü Høbitovní kostel sv. Šebestiána
ü Nìkolik soch sv. Jana Nepomuckého
ü Kaplièky ve Vonšovì, na Zelené a ve 

Starém Rybníku
ü Kamenný oltáø a obraz Panny Marie v 

místním parku
ü Roubené domy

 ü Pøírodní rezervace SOOS 

Více informací o mìstì najdete na ww.skalna.cz

O  p o h á r  m ì s t a  
Skalná“ , taneèní 
soutìž „Cena mìsta 
Skalná“  letos již 15. 
roèník, volejbalový 
turnaj „Velikonoèní 

beránek“  v letošním roce již 34. roèník, 
tradièní „Pálení èarodìjnic“, mezinárodní 
fotbalový turnaj mládeže, oslava „Den 
matek“, dìtská požární soutìž „O pohár 
hradu Vildštejn“, hasièská soutìž „O pohár 
starosty mìsta Skalná“, oslava „Den dìtí“, 
sraz starých traktorù (Èesko-Nìmecko), 
køes�anská pou� „Ke sv. Janu Køtiteli“, 
taneèní zábava „Poslední leè“, taneèní 
zábava „Farní ples“, akce „Rozsvìcení 
vánoèního stromu“, tradièní vánoèní turnaj 

Obec Nebanice

je èlenem Sdružení obcí a firem Chebská 
pánev,  které je zakladatelem  a èlenem  
MAS 21, o. p. s. 

Poèet obyvatel: 348
Rozloha: 939 ha
Katastry: Nebanice,
 Hartoušov, Hnìvín, 
Vrbová 

Obec Nebanice leží severovýchodnì asi 9 
km od Chebu na levém bøehu øeky Ohøe. 
Pùvodní obec byla položena tìsnì u koryta 
øeky Ohøe. V souèasné dobì je tok øeky 
regulován a je pøesunut asi 500 m jižnì od 
obce.
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Každoroènì je zde poøádáno mnoho akcí. 
Od soutìže pro dìti,  až po velké 
mezinárodní závody spøežení. V letošním 
roce budou uspoøádány tyto akce:
19.  - 22. 7. Mezinárodní závody spøežení
27.  - 29. 7. Letní drezurní závody
5.  - 7. 10. Drezurní závody CDN  Šampionát 
                   jezdcù Grand Prix.

Kromì akcí jezdeckého oddílu jsou v obci 
každoroènì poøádány rùzné 
spolkové akce:

     · Pálení èarodìjnic a stavìní májky, 
            jejíž souèástí je i lampionový prúvod

· Neckyáda na øece Ohøi -  3. roèník 
probìhne 14. 7. 2012

· Pøíznivci Folku a Country si v místní 
Country stodole mohou pøijít 
zazpívat a zatanèit na své oblíbené 
písnì. Tato akce probìhla již po dvì 
letní sezóny.

· Obec Nebanice je každoroènì 
partnerem akce pro dìti s názvem 
DÌTSKÝ DEN. Na programu je vždy 
spousta soutìží o ceny a zajímavosti 
pro malé i velké

· V zimním èase pøichází mezi dìti 
Mikuláš a èert a místní lidé se 
scházejí u vánoèního stromu

Obec v prùbìhu nìkolika let zrealizovala za 
finanèní podpory Karlovarského kraje 
nìkolik projektù:
      · Plynofikace místní ubytovny

· Obnova pokojù místní ubytovny
· Rekonstrukce místní komunikace
· Obnova støechy místní mateøské 

školy

Vznik obce není datován. První zmínka o 
obci je z roku 1391, kdy se o obci hovoøí 
jako o majetku chebského rodu Junckerù. 
Tento významný rod nechal vybudovat ve 
vsi statek, který se v majetku tohoto rodu 
udržel až do 16. století. Poté se vlastníci 
obce støídali. Posledním vlastníkem bylo 
mìsto Cheb, které si obec udrželo ve 
vlastnictví až do 20. století.
Na území 
obce  se, 
bohužel, 
dochovalo 
velmi málo 
staveb  z 
pùvodní 
selské architektury. Jeden ze zachovalých 
dvorù s krásným holubníkem se nachází 
nedaleko restaurace Zlatá podkova. 
Významným místním rodákem je Jan Johan 
Fischer(1742 - 1793), který je autorem 
mnoha hrázdìných a roubených staveb.
Nejvýznamnìjší historickou památkou je 
barokní kostel sv. Osvalda z roku 1716,                    
který byl pravdìpodobnì vystaven na 
pùvodních gotických základech kaple z 
roku 1391. 

Nebanice jsou pøedevším známy chovnou 
stanicí kladrubských a sportovních koní. Již 
od roku 1971, kdy byl v obci založen chov 
koní, zde funguje Jezdecký oddíl TJ Agro, ve 
kterém se zájemci o jezdecký sport uèí 
nejen jezdit, ale poznávat vše, co patøí k 
životu s koòmi. 
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Obcí probíhá páteøní cyklostezka podél 
øeky Ohøe.

Více informací o obci najdete na
  www.kr-karlovarsky.cz/obce/nebanice

Obec Zádub - Závišín

Od 21. kvìtna 2012, kdy byla podepsána 
smlouva o partnerství, je obec Zádub  
Závišín  „nejmladším„     èlenem    MAS 21, 
o. p. s.

Poèet obyvatel: 320
Rozloha: 632 ha
Katastry: Zádub, 
Závišín, Milhostov u 
Mariánských Lázní

Obec Zádub  Závišín leží cca 6 km východnì 
od Mariánských Lázní a nachází se v 
Chránìné krajinné oblasti Slavkovský les.

Èeské jméno Zádub se poprvé uvádí v 
papežské listinì Øehoøe X. z 23. kvìtna 
1273 jako „Zadubo“. Pùvodnì to byl 
majetek èeského vladyky Hroznaty, resp. 
jeho otce Sezemy. Zádub se Závišínem 
pøežívaly po staletí ve vysoké poloze nad 
700m n. m. na okraji hvozdu Císaøského 
lesa. Podle názvu se jednalo o ves, ležící „za 
dubem“ (Za dubo). Historie obce však 
žádný památný strom nevzpomíná.
V 16. století se zaèal používat nìmecký 
název  obce  „Hohendorf“  Vysoká  Ves.
V období tøicetileté války patøil Zádub mezi 
nejvíce postižené obce v kraji. 
Toto období pøipomíná kamenný køíž, 
který je umístìn na návsi v èásti Zádub. 
V historii obce najdeme také zmínku o 
pokusu provozovat v obci láznì (1762  
1781).
D o  ro k u  1 8 4 8  p a t ø i l y  o b c e  p o d  
premonstrátský klášter Teplá. Po revoluci 
1848 se st aly souèástí  okresního 
hejtmanství Teplá a od roku 1960 patøí pod 
okres Cheb.

Na zádubském katastru vzniklo v roce 1905 
golfové høištì, které bylo vybudováno na 
neúrodných slatiništích. Høištì bylo 
slavnostnì otevøeno anglickým králem 
Edwardem VII.

se rozvíjí také díky realizaci nìkolika 
významných projektù, které již probìhly 
nebo teprve budou uskuteènìny:
 ü Rekonstrukce budovy obecního 
         úøadu
ü Rekonstrukce místních komunikací
ü Obnova místního domu s hostincem
ü Výstavba víceúèelového dìtského 

høištì
Obec je navštìvovaná turisty nejen díky 
blízkému sousedství Mariánských Lázní. V 
okolí je mnoho pìších stezek, vedoucích do 
okolních lesù. Turisty láká lázeòská cesta 
vedoucí Slavkovským lesem pøes obec a 
konèící na Podhorním vrchu. Tato vyhaslá 
sopka je dominantou okolí a v jejím 
teritoriu se nachází množství vzácných, 
chránìných rostlin. 

V zimních mìsících se obec stává 
støediskem bìžkaøù, kteøí využívají 
udržované bìžecké tratì v golfovém areálu 
i v širokém okolí.
Více informací najdete na portálu obce 
www.zadubzavisin.cz

Období  dvou 
svìtových válek 
p ø i p o m í n a j í  
p o m n í k y  n a  
p a m á t k u  
padlých. 
Souèasná obec
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Pojïte s námi do pøírody
Výbìr z cyklu pøírodovìdných akcí pro rok 2012, které budou probíhat na území MAS 21

Mapování hub na Mariánskolázeòsku (pìší tùra)
Datum: 1. záøí 2012 (sobota) Èas: 9,30 hod.
Místo: Sraz pøed budovou CHKO Slavkovský les. Hlavní 514, Mariánské Láznì
Trasa: Po lesích Mariánských Lázní do Lázní Kynžvart (délka cca 13 km)
Náplò: Houbaøská exkurze v rámci mapování na tradièní výstavu hub 
              v Mariánských Lázních.
Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723 091 620

Výstava hub
Datum: 8. 9.  - 9. 9. 2012 (sobota - Nedìle)
Èas: 9,00 - 17,00 (Sobota)
         9,00 - 16,00 (nedìle)
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 
             Mariánské Láznì
Náplò: XVII. roèník tradièní podzimní výstavy. Ukázky 
              èerstvì utržených  hub a tipy na pøípravu  
              houbových pokrmù.
Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723 091 620

Silva Gabreta  Jak se rodí šumavský horský les (film)
Datum: 13. 9. 2012(ètvrtek)
Èas: 18,00 hod. 
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Láznì
Náplò: Seznámíte se s nejvzácnìjšími místy Šumavy, s tím, jak       
              fungují pøírodní procesy pøi samovolné obnovì lesa,  
              dozvíte se o struktuøe lesní pùdy a jejím vlivu na 
              zmíròování povodní atd.
Kontakt: S. Hrušková, tel.: 354 401 972
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Šneci nežijí jen v lese (pìší tùra)
Datum: 5. 10 2012 (pátek) Èas: 15,30 hod.
Místo: Sraz v 15,30 hod. u vlakové zastávky v Úšovicích (Mariánské 
Láznì  mìsto)
Trasa: podél trati a parkem v okolí Ferdinadova pramene (délka cca 2 
hod.)
Náplò: Projdete periferií Mariánských Lázní a zjistìte, kolik ulitnatých i 
nahých plžù bìhem jedné vycházky mùžete potkat.
Kontakt: K. Dvoøáková, tel.: 608 714 929



Povìstné Hartoušovské mofety a Chlum sv. Maøí (pìší tùra)
Datum: 7. 10. 2012 (Nedìle)            Èas: 8,45 hod.
Místo: Sraz v 8,45 hod. na vlakové stanici Nebanice

Trasa: Nebanice  Hartoušov  Kaceøov  Chlum sv. Maøí  Kynšperk 
             (délka 12, popø. 15 km)

Náplò: Návštìva nového poznávacího okruhu Hartoušovské mofety, vstup do     
              poutního místa Chlum sv. Maøí, prohlídka sanace uhelného lomu Boží 

              Požehnání u Kynšperka.
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980

Lázeòský festival jablek 
Datum: 13. 10. 2012 (sobota) Èas: 10,00 hod.
Místo: Kolonáda Mariánské Láznì
Náplò: Podzimní festival s vùní jableèného štrùdlu. Dozvíte se zajímavosti z oblasti       
              ovocnáøství a ochutnáte kulináøské speciality i nápoje. Bohatý doprovodný 
              program s jarmarkem i hudební produkcí.
Kontakt: S. Hrušková, tel.: 354 401 972

Krajina Slavkovského lesa (pøednáška)
Datum: 18. 10. 2012 (ètvrtek) Èas: 18,00 hod. 
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, 
             Hlavní 504, Mariánské Láznì
Náplò: Pohledy na krajinu a její charakteristické znaky.   
             Jakou tváø má nyní chránìná krajina?
Kontakt: S. Hrušková, tel.: 354 401 972

Architektura Mariánských Lázní (pøednáška)
Datum: 15. 11. 2012 (ètvrtek) Èas: 18,00 hod.
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Láznì
Náplò: Pøijïte si poslechnout pøíbìhy budov Mariánských Lázní 
i lidí, kteøí na dnešní tváøi mìsta zanechali nejvìtší otisk.
Kontakt: S. Hrušková, tel.: 354 401 972
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Osudy kamenných køížù (pøednáška)
Datum: 13. 12. 2012 (ètvrtek) Èas: 18,00 hod.

Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Láznì
Náplò: Ne u každého kamenného køíže je známa jeho historie. 

Kontakt: S. Hrušková, tel: 354 401 972



Christmas couting (pìší tùra)
Datum: 27. 12. 2012 (ètvrtek) Èas: 9,00 hod.

Místo: Sraz v 9,00 hod u Správy CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Láznì
Trasa: Po mariánskolázeòských parcích (délka cca 2 hod.)

Náplò: Tradièní vánoèní procházka po mariánskolázeòských parcích.
Kontakt: S. Hrušková, tel.: 354 401 972

Více informací získáte v úplném kalendáøi Pojïte s námi do pøírody!, cyklus 
pøírodovìdných akcí pro rok 2012, který je ke stažení na 

http://www.mas21.cz/download/priroda_kalendar_2012_final.pdf

Tip na vylet
Rádi poznáváte nová a zajímavá místa? Tak pøesnì pro Vás je tato rubrika, ve které Vás 
budeme seznamovat se zajímavými místy našeho regionu, která stojí za to navštívit.

Hrad Seeberg, který se nachází v obci 
Ostroh (èást obce Poustka), je zajímavý 
nejen svými expozicemi, ale také svým 
okolím. 
V minulých letech zde byla vybudována 
nauèná stezka „Okolí hradu Seeberg“, která 
má dva okruhy:
I. okruh-èervený: délka 800 m
II. okruh-modrý:délka 1800 m
Trasa nauèné stezky má celkem 10 
zastavení:
1. Nauèná stezka okolí hradu Seeberg
2. Panský mlýn
3. Kaplièka u studánky
4. Farní škola
5. Kostel svatého Wolfganga
6. Na mostì
7. U pekárny
8. Mlýn na kosti
9. Kachní rybník
10.      Restaurace Prüller

Informaèní tabule na jednotlivých 
zastávkách Vás seznámí s historií daného 
místa a s pøírodními zajímavostmi, které se 
zde vyskytují. Na nìkterých zastaveních si 
mùžete posedìt a odpoèinout. 

Terén je nenároèný, vhodný i pro výlety s 
dìtmi. 

Zpravodaj MASák  zdarma.
Vychází 2 x roènì
Registrován u Ministerstva kultury ÈR pod evidenèním èíslem      MK ÈR E 20408
Vydáno 25. 6. 2012  v Lázních Kynžvartu
Toto èíslo pøipravily: Ing. Jana Klusáková, Ing. Olga Valentová  a Jitka Bìlohoubková
Informace o obcích byly vypracovány ve spolupráci s panem V. Vrbou ze Skalné 
a s panem J.Koubkem z Nebanic 
Grafická úprava: Miroslav Vostrý

Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: Plzeòská 32, 354 72 Velká Hleïsebe
adresa pracovištì: Námìstí republiky 1, 354 91 Láznì Kynžvart

Ing. Jana Klusáková, tel.: 608 124 003, e-mail: 
Jitka Bìlohoubková, tel. 608 124 001, e-mail: 
Ing. Olga Valentová,tel. 608 124 002, e-mail: 
web:   , 

 

klusakova.j@seznam.cz
mas.belohoubkova@seznam.cz
o.valentova@gmail.com

www.mas21.cz

´
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Nauèná stezka „Okolí hradu Seeberg“
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