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Úvodní	slovo
Milí	čtenáři,
vítejte	na	stránkách	dalšího	vydání	našeho	zpravodaje,	kterým	bychom	tak,	jako	v	minulých	
číslech,	chtěli	přispět	k	rozšíření	povědomí	o	naší	místní	akční	skupině	a	o	dění	v	celém	
našem	regionu.	
Pravděpodobně	otevíráte	stránky	našeho	zpravodaje	v	čase	vánočním.	Proto	mi	dovolte,	
abych	Vám	všem	popřála	klidné	vánoční	svátky	prožité	v	kruhu	Vašich	nejbližších,	hodně	
úspěchů	a	hlavně	hodně	zdraví	v	novém	roce	2013.
Současně	bych	chtěla	poděkovat	všem,	kteří	se	v	uplynulém	roce	aktivně	podíleli	na	činnosti	
naší	místní	akční	skupiny.

Ing.	Jana	Klusáková,	ředitelka	MAS	21,	o.	p.	s.
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Místní	 akční	 skupina	 MAS	 21	 je	
obecně	 prospěšná	 společnost,	 která	 	
byla	 založena	 v	 roce	 2005	 jako	
nestátní	 nezisková	 organizace	 a	 své	
jméno	 získala	 podle	 silnice	 č.	 21,	
která	 se	 vine	 napříč	 téměř	 celým	
územím	 její	působnosti.	 	 Jedná	 se	o	
společenství	 občanů,	 nestátních	
neziskových	 organizací,	 podnikatelů	
a	 subjektů	 veřejné	 správy,	 jejichž	
společným	cílem	je	rozvoj	regionu,	ve	
kterém	žijí,	podnikají,	působí.	Členem	
místní	 akční	 skupiny	 se	 může	 stát	
každý,	 kdo	 má	 zájem	 podílet	 se	 na	
rozvoji	 regionu	 ve	 všech	 oblastech,	
má	 sídlo	 nebo	 provozovnu	 a	 nebo	
jakkoliv	působí	na	území	MAS	21.	
V	 současnosti	 má	 naše	 společnost	
celkem	 18	 členů	 (veřejná	 sféra	 9	
členů,	 neziskový	 sektor	 3	 členové,	
soukromý	sektor	6	členů).
Za	účelem	splnění	stanovených	cílů	byl	vytvořen	strategický	dokument	s	názvem	Strategický	plán	
LEADER	(SPL).		MAS	21	je	od	roku	2009	mezi	112	místními	akčními	skupinami,	které	byly	v	rámci	
České	 republiky	 vybrány	k	 realizaci	 (naplňování)	 svého	 strategického	dokumentu.	Na	 základě	
finanční	alokace	jsou	v	rámci	místní	akční	skupiny	každoročně	 	vybírány	projekty,	které	jsou	v	
souladu	se	SPL	a	s	příslušnými	podmínkami	Programu	rozvoje	venkova	České	republiky	na	období	
2007	 -2013	(PRV).	Za	necelé	čtyři	 roky	bylo	prostřednictvím	činnosti	MAS	21	rozděleno	mezi	
žadatele	z	řad	veřejné	správy,	zemědělců	a	neziskových	organizací	cca	21	000	000	Kč.
V	 rámci	 PRV	 se	MAS	 21	 také	 podílí	 na	 projektech	 spolupráce,	 které	 přináší	 prospěch	 celému	
regionu.
Kromě	PRV	 realizuje	MAS	21	 i	projekty	 jiných	operačních	programů	a	poskytuje	konzultace	v	
oblasti	dotačních	možností.
Více	o	činnosti	MAS	21,	o.	p.	s.	najdete	na		www.mas21.cz

Národní	konference	Venkov	2012	
1.	–	3.	10.	2012	v	Nových	Hradech	u	

Českých	Budějovic

V	 průběhu	 konference	 byly	 pořádány	
tematické	workshopy	zaměřené	na	přıŕodu	a	
krajinu	 ve	 venkovském	 prostoru,	 kulturnı	́
dědictvı́,	 lidské	 zdroje,	 komunitnı́	 život	 a	
podnikánı́	 na	 venkově.	 Součástı́	 programu	
národnı́	 konference	 byla	 také	 mimořádná	
Valná	hromada	NS	MAS.

Zasedání	Krajské	sítě	Národní	sítě	MAS	ČR	
o.	s.	Karlovarského	kraje	

(KS	NS	MAS),	která	se	uskutečnila	
26.	6.	2012	v	Lázních	Kynžvartu,	

25.	9.	2012	v	Bečově	
a	7.	11.	2012	ve	Valči	

byla	zaměřena	kromě	jiného	na	projednávánı	́
otázek	 týkajı́cı́ch	 se	 realizacı́ 	 projektů	
spolupráce,	 na	 přı́pravu	 Valné	 hromady	 NS	
MAS , 	 k ter á 	 se 	 bude 	 konat 	 na 	 ú zemı	́
Karlovarského	 kraje,	 pravděpodobně	 ve	
Z� luticı́ch,	 na	 výsledky	 hodnocenı́	 mı́stnı́ch		
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akčnıćh	 skupin,	 které	 proběhlo	 na	 přelomu	
července	a	srpna.	Průběžně	byly	diskutovány	
aktuálnı́	 informace	 týkajı́cı́	 se	 následného	
obdobı́ 	 2014	 +	 a	 souvisejı́c ı́ 	 p ř ı́pravy	
jednotlivých	MAS.	

Setkání	mikroregionů	
Karlovarského	kraje

										
s e 	 uskute čn i lo 	 dne 	 12 . 	 11 . 	 2012 	 ve	
Společenském	sále	Krajské	knihovny	Karlovy	
Vary.	 Přı́tomnı́	 byli	 seznámeni	 se	 způsoby	
implementace	Strategie	regionálnıh́o	rozvoje	
(přednášejı́cı́	 RNDr.	 J.	 Postránecký,	 ředitel	
odboru	rozvoje	a	strategie	regionálnı	́politiky	
Ministerstva	 pro	 mı́stnı́	 rozvoj)	 a	 stavem

př ı́ p ravy 	 Programu	 rozvo je 	 venkova	
2014-2020	 a	 představami	 o	 implementaci	
tohoto	 programu	 (přednášejıćı	́ Ing.	 Z.	 Mach,	
předseda	Krajského	sdruženı	́NS	MAS	C�R	o.	s.	
Karlovarského	kraje).	Po	přestávce	představily	
svou	 práci	 	 manažerky	 	 mikroregionů	
Sdruženı	́ Krušné	 Hory	 západ	 (M.	 Krajcová	 a	
Ing . 	 L . 	 Všet i čková) 	 a 	 Sdruženı́ 	 A šsko	
(Ing.	P.	Bulantová).	

a	 MAS	 Náš	 Region	 o.	 s.	 byly	 ve	 společném	
stánku	propagovány	regiony	všech	třı	́mıśtnıćh	
akčnıćh	skupin.
Naši	 prezentaci	 měla	 na	 starosti	 stále	
usměvavá	manažerka	Ing.	Olga	Blašková.	

Stejně	jako	v	minulých	letech	proběhlo	i	letos	
hodnocenı	́ činnosti	 mıśtnıćh	 akčnıćh	 skupin	
podpořených	 v	 rámci	 Programu	 rozvoje	
venkova	na	obdobı	́2007	-	2013.	
Hodnocenı	́ probıh́alo	 od	 30.	 července	 do	 9.	
srpna	 formou	veřejných	prezentacı	́v	budově	
Ministerstva	 zemědělstvı́ . 	 Mı́stnı́ 	 akčnı	́
skupiny	byly	na	základě	počtu	zıśkaných	bodů	
rozděleny	do	skupin	A,	B,	C	a	D.	C� leny	hodnotıćı	́
komise	byly	zástupci	Ministerstva	zemědělstvı	́
a	Státnıh́o	zemědělského	intervenčnıh́o	fondu.	
Na	 základě	 výsledků	 hodnocení	 se	 naše	
MAS	umístila	ve	skupině	B	-	dobře	fungující	
MAS,	 u	 které	 je	 prokazatelná	 nadstavba	
metody	LEADER,	tzn.	umí	nejen	rozdělovat	
peníze,	ale	má	jasnou	strategii	a	distribuce	
f inančních	 prostředků	 přes 	 ně 	 má	
přidanou	 hodnotu	 oproti	 centralizo-
vanému	rozdělování.

V	letošnıḿ	roce	se	naše	mıśtnı	́akčnı	́skupina	
poprvé	 aktivně	 účastnila	 na	 výstavě	 Země	
živitelka	 v	 C� eských	 Budějovicı́ch,	 která	 se	
konala	 ve	 dnech	 30.	 8.	 –	 4.	 9.	 2012.	 	 Ve	
spolupráci	 s	 	 MAS	 Krušné	 hory	 západ	 o.	 s.	
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V	minulých	číslech	Vám	byly	představeny	
projekty	zrealizované	v	rámci	1.	výzvy	

SPL.	Dnes	Vás	seznámíme	se	2	projekty	z	
výzvy	č.	2,	která	byla	vyhlášena	v	roce	

2010.	

Obnova	komunikace	v	Milhostově

Žadatel:																																				Obec	Milhostov

Realizací	 projektu	 byla	 obnovena	 místní	
komunikace	v	obci	Milhostov.	Projekt	přispěl	
ke	 zvýšení	 kvality	 dopravní	 infrastruktury,	
bezpečnosti	a	zlepšení	vzhledu	obce.

Představujeme	úspěšné	projekty	
zrealizované	v	rámci	Strategického	

plánu	LEADER	pro	období	
2009	–	2013	(SPL)

Před		realizacı:́

Po	realizaci:

Rekapitulace

Celkové	výdaje	projektu:															1	159	027	Kč
Dotace:	 	 																													872	270	Kč
Vlastnı	́podıĺ:	 	 	 					286	757	Kč
Termıń	realizace:	 	 																					rok	2011

Obnova	hřbitova	v	obci	Dolní	Žandov

Žadatel:	 	 										Obec	Dolní	Žandov

V	 rámci	 projektu	 byla	 zrekonstruována	
kamenná	 hřbitovní	 zeď,	 budova	 márnice	
a	 vstupní	 vrata	 na	 hřbitov.	 	 Současně	 byla	
upravena	cesta	a	umístěn	mobiliář.	Realizace	
projektu	přispěla	k	obnovení	pietní	památky	
obce	 a	 k	 zachování	 kulturního	 dědictví	 pro	
další	generace.

Vstupní	hřbitovní	vrata

Hřbitovnı	́zeď	s	kolumbáriem
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Rekapitulace:
Celkové	výdaje	projektu:																316	236	Kč
Dotace:	 	 	 													240	177	Kč
Vlastnı	́podıĺ:	 	 	 			76	059	Kč
Termıń	realizace:	 	 																	rok	2011

V	 souvislosti	 s	 přípravou	 na	 následné	
programovací	 období	 EU	 připravuje	 naše	
místní	 akční	 skupina	 Integrovanou	 strategii	
rozvoje	území	pro	období	2014	–	2020	(ISRÚ).	
Jedná	se	o	dokument	zpracovávaný	na	základě	
komunikace	s	aktéry	v	regionu,	kterými	jsou	
obce,	 podnikatelské	 subjekty,	 neziskové	
organizace	 a	 široká	 veřejnost.	 V	 rámci	
dokumentu	 se	 budeme	 snažit	 specifikovat	
problémové	oblasti	života	obyvatel	na	našem	
území	a	zároveň	budeme	hledat	taková	řešení,	
která	zlepší	kvalitu	života	obyvatel.	
Jsou	 pro	 Vás	 pojmy	 ISRÚ,	 strategie,	
problémové	 oblasti	 a	 jejich	 řešení	
neznámé	a	nebo	zajímavé,	 	máte	zájem	o	
budoucí	rozvoj	našeho	regionu,	zapojte	se	
do	přípravy	strategie	a	přijďte	na	veřejné	
projednávání	 ISRÚ,	 které	 se	 bude	 konat	
dne	29.	1.	2013	od	10,	00	hod.	na	MÚ	Lázně	
Kynžvart.	
Součást í 	 př ípravy	 strategie 	 je 	 také 	
dotazníkové	 šetření,	 jehož	 výsledky	 nám	
pomohou	ke	zjištění	názoru	místních	obyvatel	
na	současnou	situaci	v	obci	(městě),	ve	které	
žijí	 a	 jejich	 námětů	 na	 budoucí	 rozvoj	 obce	
(města).	 Pomozte	 nám	 a	 vyplňte,	 prosím,	
dotazník,	 který	 je	 zveřejněn	 na	 našich	
webových	 stránkách	 www.mas21.cz.	 Vaše	
názory	nás	zajímají.	Děkujeme	za	Váš	čas.

V	 souladu	 se	 záměrem	 Strategického	 plánu	
LEADER	pro	obdobı	́2009	–	2013	schváleným	
Ministerstvem	 zemědělstvı́ 	 C� R	 v	 rámci	
Programu	rozvoje	venkova	C�R,	prioritnı	́osy	IV.	
1.	 1.	 bude	 vyhlášena	 5.	 výzva	 k	 předkládánı	́
žádostı́	 o	 dotaci	 v	 rámci	 opatřenı́	 IV.	 1.	 2.	
Programu	rozvoje	venkova	C�R.
Výzva	bude	 tematicky	 zaměřena	na	podporu	
projektů 	 zahrnujı́ c ı́ ch 	 opat řenı́ 	 podle	
následujıć ıćh	Fichı	́(oblastı	́podpory):
Fiche	č.	1	–	Atraktivnı	́a	dostupná	obec
Fiche	č.	2	–	Pestrý	venkov
Fiche	č.	3	–	Venkovský	cestovnı	́ruch
Fiche	 č.	 4	 –	 Ochrana	 a	 rozvoj	 kulturnı́ho	
dědictvı	́venkova
Fiche	č.	5	–	Aktivnı	́venkov	I.
Fiche	č.	6	–	Aktivnı	́venkov	II.
Z	důvodů,	které	nemůžeme	ovlivnit,	nebyly	v	
době	 přı́pravy	 vydánı́	 zpravodaje	 známy	
přesné	termıńy	vyhlášenı	́výzvy.	
Aktuá lnı́ 	 informace	 sledujte 	 na	 webu	
www.mas21.cz,	v	sekci	SPL,	5.	výzva.	

Úspěšné	projekty	MAS	21

Cesty	zámeckých	pánů

Projekt	„Cesty	zámeckých	pánů“	byl	realizován	
v	letech	2011	–	2012	ve	spolupráci	s	MAS	Náš	
Region	v	rámci	Programu	rozvoje	venkova	C�R	
na	 obdobı́	 2007	 –	 2013,	 Osy	 IV.	 LEADER,		
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opatření	IV.	2.	1.	Celkově	bylo	cílem	:

·	 Zmapování	 historických	 krajinných	
struktur	 na	 území	 obou	 místních	 akčních	
skupin,	 které	 souvisí	 s	 lázeňstvím,	 zaniklými	
obcemi	v	pohraničí	a	s	působností	hraběcích	
rodů	Beaufortů	a	Metternichů	v	regionu.
·	 Realizace	 obnovy	 Bečovské	 botanické	
zahrady	a	její	zpřístupnění	veřejnosti.
·	 Uspořádání	 exkurzí	 pro	 veřejnost	
a	 zástupce	 subjektů	 zabývajících	 se	 péčí	 o	
kulturní	 a	 přírodní	 památky	 na	 území	
spolupracujících	MAS	s	cílem	jejich	aktivizace	
a	navázání	komunikace.	

·	 P re z en t a c e 	 v ý s l e dk ů 	 p ro j e k t u	
spolupráce	formou	informačnı	́brožury.

Hlavnıḿi	výstupy	na	straně	našı	́MAS	jsou	čtyři	
studie	 Cesty	 zámeckých	 pánů , 	 včetně	
geodetických	a	kartografických	pracı:́

·	 Mapovánı	́ objektů	 historické	 zahradnı	́
architektury	na	územı	́
MAS	21,	o.	p.	s.
·	 Mapovánı́ 	 historických	 krajinných	
struktur	zaniklých	obcı́
·	 Mapovánı́ 	 historických	 krajinných	
struktur	Metternichova	panstvı́
·	 Mapovánı́ 	 pozůstatků 	 botanické	
zahrady	a	arboreta	„Buchtál“
Studie 	 jsou	 k 	 nahl édnutı́ 	 v 	 kancel á ř i	
MAS	21,	o.	p.	s.,	Náměstı	́Republiky	1,	354	91	
Lázně	Kynžvart	(budova	MU� 	Lázně	Kynžvart).	

Rekapitulace:
Celkové	výdaje	projektu:																					447	112	Kč
																																																												(podıĺ	MAS	21)
Dotace:	 								 	 																	420		612	Kč	

Vlastnı	́podıĺ:	 	 												 						26	500	Kč

Termıń	realizace:	 	 													2011	-	2012

Kraj	živých	vod	II.

Tento	projekt	navazuje	na	již	zrealizovaný	Kraj	
živých	vod,	který	byl	ukončen	v	roce	2011	a	kdy	
byly	vypracovány	projektové	dokumentace	na	
obnovu	 několika	 minerálnı́ch	 pramenů	 na	
územı	́MAS	21	a	byly	zrekonstruovány	kašny	v	
Dolnı́m	 Z� andově	 a	 v	 Láznı́ch	 Kynžvartu.		
Projekt	 	 Kraj	 živých	 vod	 II.	 je	 realizován	 ve	
spolupráci	 s	MAS	Náš	 Region	 a	MAS	 Krušné	
hory	západ	v	rámci	Programu	rozvoje	venkova	
C�R	na	obdobı	́ 2007	–	2013,	Osy	 IV.	 LEADER,	
opatřenı́	 IV.	 2.	 1.	 Projekt	 byl	 schválen	 ke	
spolufinancovánı́	 v	 roce	 2012.	 V	 průběhu	
realizace	 projektu	 bude	 na	 našem	 územı	́
provedena	 obnova,	 včetně	 úpravy	 okolı́,	 4	
minerálnıćh	 pramenů	 (Křižovatka,	 Jedlová	 u	
Staré	 Vody,	 Lázně	 Kynžvart	 a	 Tři	 Sekery)	
a	 jedné	historické	 studny	 (Dolnı	́ Z� andov).	Ve	
spoluprác i 	 se 	 za interesovanými 	 MAS	
proběhnou	 doprovodné	 akce	 k	 celému	
projektu	 –	Den	 v	 kraji	 živých	 vod	 (na	 územı	́
všech	 třı́	 MAS),	 	 Den	 živých	 vod	 v	 Teplé,	
K y n ž v a r t s k é 	 k y s e l k y 	 – 	 o t e v ř e n ı	́
zrekonstruovaného	 Richardova	 pramene,	
Parčıḱ	 pro	 volný	 čas	 u	 řeky	 Ohře	 –	 otevřenı	́
parčıḱu	pro	volnočasové	aktivity	ve	Velichově.
Předpokládané	ukončenı	́projektu	 je	koncem	
roku	2013.

Rekapitulace	(předpoklad):
Celkové	výdaje	projektu:	 															1	500	000	Kč
																																																												(podıĺ	MAS	21)
Dotace:	 	 	 															1	350	000	Kč	
Vlastnı	́podıĺ:	 	 	 						150	000	Kč
Termıń	realizace:	 	 																2012	-	2013

Příprava	pro	následnou	realizaci	úprav	
veřejných	prostranství	obcí

Projekt	je	realizován	od	roku	2011	za	finančnı	́
podpory	 Evropského	 fondu	 pro	 regionálnı	́
rozvoj 	 prost řednictvı́m	 Regioná lnı́ho	
operačnıh́o	programu	Severozápad	.
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Hlavním	 cílem	 projektu	 je	 vytvoření	
dokumentací,	plánů	rozvoje	a	údržby	veřejné	
zeleně,	 plánů	 umístění	 náhradních	 výsadeb,	
projektů	 vegetačních	 úprav,	 projektů	
regenerace	 zeleně	 a	 dalších	 dokumentů	
zabýva j í c í ch 	 se 	 úpravou 	 veře jných 	
prostranství.	 Projekt	 se	 zabývá	 řešením	
současných	nedostačujících	podmínek	,	které	
ovlivňují	 možnosti	 obcí	 realizovat	 různé	
projekty	 spočívající	 v	 úpravách	 veřejných	
prostranství	obcí.

Vypracované	 dokumentace	 budou	 sloužit	 k	
uskutečnění	 konkrétních	 úprav	 veřejných	
prostranství	v	obcích	Krásná,	Plesná,	Tuřany,	
Dolní	 Žandov,	 	 Drmoul,	 Lázně	 Kynžvart,	 Tři	
Sekery, 	 V lkovice 	 a 	 Velká 	 Hleďsebe . 	
Předpokládané	ukončení	projektu	 je	v	 lednu	
2013.

Rekapitulace	(předpoklad):

Celkové	výdaje	projektu:	 															3	612	000	Kč	
Dotace:	 	 	 														3	070	200	Kč	
Vlastní	podíl:	 	 	 					541	800	Kč
Termín	realizace:	 	 																2011	-	2013

Osmý	 ročník	dětského	 festivalu	 je	určen	pro	
děti	 	 základních	 a	 mateřských	 škol	 s	
konkrétními	 aktivitami	 zaměřenými	 na	
integraci	 dětí	 z	 dětských	 domovů	 a	 domovů	
pro	postižené	děti,	zapojením	do	připravených	
her	 a	 soutěží.	 Již	 8.	 ročník	 se	 bude	 konat	
poprvé	 ve	 dvou	 nových	 lokalitách:	 přírodní	
divadlo	LOKET	(10.	6.	–	13.	6.	2013)	a	vodní	
hrad	ŠVIHOV	(17.	6.	–	20.	6.	2013).
MAS	 21	 je,	 stejně	 jako	 v	 loňském	 roce,	
partnerem	tohoto	projektu.	

Více	informací	o	festivalu	získáte	na	
stránkách	www.mas21.cz	v	sekci	Partnerství	
nebo	na	stránkách	
www.pohadkovazahradka.cz.

Rezervace	škol	a	školek	probíhá	na	tel.
731	321	101	paní	Blanka	Vostrá.

Den	železnice	–	140.	výročí	trati	
Plzeň	-	Cheb

V	pátek	28.	září	2012	se	uskutečnily	v	 rámci	
Dne	železnice,	 	oslavy	140.	výročí	trati	Plzeň	-	
Cheb.	 U	 příležitosti	 oslav	 byl	 vypraven	
speciální	 vlak,	 který	 projížděl	 trasou	 z	
Karlových	Varů	přes	Cheb,	 Lipovou	u	Chebu,	
Dolní	 Žandov,	 Lázně	 Kynžvart,	 Valy	 u	
Mariánských	Lázní,	Mariánské	Lázně,	Vlkovice	
přes	Bečov	zpět	do	Karlových	Varů.	
Ve	 spolupráci	 s	 Mariánskolázeňsko,	 o.	 p.	 s.	
a	 dobrovolným	 svazkem	 obcí	 Mariánsko-
lázeňsko	se	do	příprav	a	průběhu	akce		zapojila	
svým	dílem	i	MAS	21,	o.	p.	s.	

Byly	připraveny,	hlavně	pro	dětské	 účastnıḱy	
akce,	listy	ve	stylu	omalovánky	s	vyznačenou	
trasou	 vlaku, 	 které 	 byly 	 rozdávány	 v	
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jednotlivých	 stanicích.	 	 Zájem	o	omalovánky	
byl	veliký	a	manažeři	všechtří	partnerů	měli	ve	
všech	stanicích	na	 trase	 	Lipová	 -	Mariánské	
Lázně	 plné	 ruce	 práce.	 Zájemci	 měli	 také	
možnost	 orazit	 si	 omalovánku	 razítky.	
V	 jednotlivých	 zastávkách	 byl	 současně	 	
připraven	 originální	 kulturní	 program,	 který	
připravili	ostatní	partneři	projektu.																	

Tak	to	vypadalo	ve	Valech:

je	 členem	 Mikroregionu	 Chebsko,	 který	 je	
zakladatelem	a	členem	MAS	21,	o.	p.	s.	
Počet	obyvatel:	......................................................	263
Rozloha:	...........................................................1948	ha
Katastry:	Milíkov	u	Mariánských	Lázní,	Malá	
Šitboř,	Mokřina,	Těšov	u	Milíkova,	Úval,	Velká	
Šitboř.

Obec	Milíkov	 leží	na	 trase	Cheb	–	Mariánské	
Lázně.	První	písemná	zmínka	o	obci	je	z	roku	
1311,	 kdy	 Milíkov	 získali	 vdova	 a	 synové	
Konráda	 z	 Hazlova	 jako	 zástavu	 od	
waldsassenského	opata	Johanna.
V	 roce	 1390	 byla	 obec	 rozdělena	 na	 tři	
majetkové	 díly,	 které	 byly	 lénem	 pánů	 z	
Leuchtenberka.	 Větší	 část	 drželi	 téměř	 do	
poloviny	 16.	 století	 páni	 z	 Hartenberka,	
později	připadl	k	Lokti.	Manské	povinnosti	byl	
zproštěn	až	v	17.	století	a	jako	svobodný	statek	
jej	v	r.	1756	koupili	chebští	jezuité.	V	roce	1772	
připadl	náboženskému	fondu,	v	roce	1790	ke	
Kynšperku.	

Dominanty	obce	jsou	kostel	sv.	Šimona	a	Judy,	
který	byl	vybudován	v	letech	1818	–	1820	na	
místě	původní	kaple	a	hrázděný	statek	č.	p.	18,	
který	 byl	 dán	 do	 správy	 Muzea	 Cheb	 a	 v	
současnosti	 je	 v	 něm	 zřízena	 venkovská	
expozice.	

Obec	 zrealizovala	 několik	 významných	
projektů:
·			Oprava	fasády	kostela	sv.	S� imona	a	Judy
·			Oprava	kulturnıh́o	domu
·			Rekonstrukce	hasičské	zbrojnice
V	současnosti	se	dokončuje	obnova	kapličky	v	
Mokřině	 (výměna	 střechy	 a	 obnova	 vnitřnı	́
fasády).	 V	 přı́štı́m	 roce	 proběhne	 celková	
rekonstrukce	 kostela	 sv.	 S� imona	 a	 Judy	 s	
předpokládanými	náklady	cca	5	mil.	Kč.	V	obci	
je	 také	 velice	 bohatý	 společenský	 život.	
Obyvatelé	Milıḱ ova	Vás	tıḿto	srdečně	zvou	na	
akce,	 které	 budou	 pořádat	 v	 průběhu	 roku	
2013:
·	9.	2.	2013	–	Masopust	–	sraz	v	11,30	hod.	u	
hostince	U	třı	́čápů
·	9.	3.	2013	–	Milıḱ ovský	den	 žen	–	od	18,00	
hod.	na	sále	obecnıh́o	úřadu
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·	16.	3.	2013	–	Krabičkový	 turnaj	–	od	17,00	
hod.	v	hostinci	U	třı	́čápů
·	30.	4.	2013	–	Stavěnı	́Máje	–	sraz	v	16,00	hod.	v	
parku
·	1.	6.	2013	–	Dětský	den	–	začátek	ve	14,00	
hod.	u	hostince	U	třı	́čápů
·	15.	6.	2013	–	Dětská	hasičská	soutěž	–	začátek	
od	13,00	hod.	v	parku
·	29.	6.	2013	–	Zájezd	dětı	́do	Norimberku,	jako	
odměna	za	vysvědčenı́
·	27.	7.	2013	–	9.	ročnıḱ	MarBeMar	(turnaj	v	
kopané)	 –	 prezentace	 v	 9,00	hod,	 informace	
M.Ivány,	tel	608	946	607
·	31.	8.	2013	–	Turnaj	ve	volejbale	-	sraz	v	9,00	
hod.	v	parku	
· 14.	 9.	 2013	 -	 5.	 ročnıḱ	 Snajper	 (soutěž	 ve		
střelbě	vzduchovkou,	střelbě	 	lukem	a	střelbě	
prakem)	 -	 prezentace	 od	 9,00	 hod.	 v	 parku,	
informace	J.	Roubıńek,	tel.	607	931	046
·	19.	10.	2013	–	Krabičkový	turnaj	–	od	17,00	
hod.	v	hostinci	U	třı	́čápů
·	22.	12.	2013	–	Vánočnı	́ besıd́ka	–	od	18,00	
hod.	na	sále	obecnıh́o	úřadu
·	28.	12.	2013	–	Turnaj	ve	stolnıḿ	tenise	–	od	
10,00	hod.	na	sále	Obecnıh́o	úřadu.
V ı́ c e 	 i n f o rm a c ı́ 	 o 	 o b c i 	 n a j d e t e 	 n a	
www.milikov.cz

Soutez Vesnice rokuˇ̌
vyhlašuje	každým	rokem	Spolek	pro	obnovu	
venkova	C�R,	Ministerstvo	pro	mıśtnı	́rozvoj	C�R,	
Svaz	měst	a	obcı	́C�R	a	Ministerstvo	zemědělstvı	́
C�R.	Od	roku	2001	organizuje	krajské	kolo	této	
soutěže	Karlovarský	kraj.
V	roce	2012	se	vıt́ězem	krajského	kola	soutěže	
stala	obec	Křižovatka,	která	tak	zıśkala	Zlatou	
stuhu	a	postoupila	do	celostátnıh́o	kola.	
V	 rámci	 soutěže	 bylo	 vyhodnoceno	 dalšı́ch	
několik	 obcı	́ z	 územı	́ působnosti	 našı	́mıśtnı	́
akčnı	́ skupiny:	 Obec	 Krásná	 (Bıĺá	 stuha	 -	 za	
činnost	mládeže),	Obec	Dolnı	́ Z� andov	(Zelená	
stuha	 –	 za	 péči	 o	 zeleň	 a	 životnı	́ prostředı,́	
Diplom	 za	 vzorné	 vedenı́	 kroniky),	 Město	
Hranice	 (Diplom	 za	 vzorné	 vedenı́	 obecnı	́
knihovny	 a	 Diplom	 za	 kvalitnı́	 květinovou	

výzdobu),	 Obec	 Tři	 Sekery	 (Diplom	 za	
rozvı́jenı́	 lidových	 tradic	 a	 Zlatá	 cihla	 v	
Programu	 obnovy	 venkova	 –	 kategorie	 B	 –	
obnova,	 či	 rekonstrukce	 staveb	 venkovské	
zástavby:	 Rekonstrukce	 a	 přeměna	 bývalého	
školnı́ho	 skladu	 na	 Minimuzeum	 „Bouda“),	
Obec	 Vlkovice	 (Diplom	 za	 přıḱladnou	 péči	 o	
historickou	 zástavbu	 obce	 a	 Objev	 roku),	
Město	Skalná	(Mimořádné	oceněnı	́za	obnovu	
kostela	 sv. 	 S� ebestiána), 	 Obec	 Poustka	
(Mimořádné	 oceněnı	́ za	 inovativnı	́ přıśtup	 k	
životnı́mu	 prostředı́	 a	 Oceněnı́	 za	 mı́stnı	́
spolkový	život	a	občanskou	společnost	v	obci),		
Obec	 Tuřany	 (C� estné	 uznánı́	 za	 přı́stup	 k	
životnıḿu	 prostředı)́,	 Obec	 Pomezı	́ nad	Ohřı	́
(C�estné	 	 	 	uznánı	́za	vytvářenı	́podmıńek	pro	
rozvoj	bydlenı)́ .
Osobnostı	́roku	se	stal	pan	LUBOS� 	POKORNY�,	
starosta	obce	Krásná

Slavnostnı	́vyhlášenı	́krajského	kola	soutěže	se	
uskutečnilo	 31.	 7.	 2012	 v	 kulturnıḿ	 domě	 v	
Křižovatce.

VS�EM	OCENE�NY�M	BLAHOPR� EJEME.

										
Obec	Drmoul,	loňský	vıt́ěz	celostátnıh́o	kola	za	
péči	 o	 zeleň,	 obdržela	 bronzové	 oceněnı́	 v	
rámci	 soutěže	 Entente	 Florale	 Europe	 2012.	
Tato	 soutěž	 je	 v	 současnosti	 nejprestižnějšı	́
Evropskou	 soutěžı	́ zaměřenou	 na	 sociálnı	́ a	
kulturnı	́ rozvoj	 sıd́el	 prostřednictvıḿ	 péče	 o	
zeleň.	 Oceněnı́	 uděluje	 každý	 rok	 Evropská	
asociace	 pro	 květiny	 a	 krajinu.	 Slavnostnı	́
vyhodnocenı	́soutěže	proběhlo	dne	14.	9.	2012	
v	holandském	městě	Venlo.

GRATULUJEME	K	MEZINA� RODNI�MU	
U� SPE� CHU.

Mariánskolázeňsko,	
dobrovolný	svazek	obcí,

Soutez Entente Florale Europe 2012ˇ̌
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zıśkalo	v	rámci	Dispozičnıh́o	fondu	–	Program	
přıh́raničnı	́ spolupráce	 Cıĺ	 3	 C�R	 –	 Svobodný	
stát	 Bavorsko	 2007	 –	 2013,	 Regionálnı	́
sdruženı́	 obcı́	 a	 měst	 Euregio	 Egrensis	 v	
průběhu	 roku	 2012	 dotaci	 na	 dva	 projekty.	
Partnerem	je	v	obou	přıṕadech	obec	Mähring.

Projekt	„NÁŠ	REGION“

spočıv́al	v	uspořádánı	́fotografické	soutěže.	Na	
českém	 a	 německém	 územı́	 byly	 sbı́rány	
soutěžnı́	 fotografie,	 které	 měly	 upozornit,	
seznámit	 se	 zajı́mavými	 mı́sty,	 památkami,	
přı́rodnı́mi	 úkazy,	 běžným	 společenským	 a	
kulturnı́m	 ž ivotem	 mı́stnı́ch	 obyvatel ,		
tradicemi	atd.	Tyto	 fotografie	byly	rozděleny	
do	dvou	kategoriı	́-		kategorie	A	(děti	do	15	let)	
a	 kategorie	 B	 (osoby	 nad	 15	 let).	 Svazek	
obdrže l 	 celkem	 202	 fotograf i ı́ 	 od 	 31	
soutěžıćıćh.

Obdržené	 fotografie	 prošly	 hodnocenı́m
a	 byla	 z	 nich	 vytvořena	 putovnı	́ výstava,	 na	
jejı́mž	 slavnostnı́m	 zahájenı́	 proběhlo	 i	
vyhlášenı́	 výsledků	 a	 oceněnı́	 účastnı́ků.	
Výstava	byla	k	viděnı	́v	kostele	C� trnácti	svatých	
pomocnı́ků	 v	 nouzi	 v	 obci	 Tři	 Sekery,	 na	
Obecnıḿ	úřadě	ve	Valech,	v	obci	Drmoul	v	sále	
kulturnı́ho	 domu	 a	 na	 závěr	 byla	 výstava	
přesunuta	 na	 Městský	 ú řad	 v	 Láznı́ch	
Kynžvartu,	 kde	bude	k	viděnı	́ po	 celou	dobu	
udržitelnosti,	tedy	po	dobu	5	let.		
Bližšı	́informace	o	projektu	jsou	uveřejněny	na	
webových	stránkách:
www.marianskolazensko.org/nas-region/

Projekt
	„Společné	cyklotrasy	–	partnerství	v	

českém	a	německém	pohraničí“

Tento	projekt	navazuje	na	dosavadnı	́výstupy	a	
dohodnutou	 spoluprác i 	 s 	 n ěmeckými	
partnery,	 která	 proběhla	 v	 rámci	 předešlých	
2	projektů:	"Mariánskolázeňsko	-	partnerstvı	́
pro	stezku	železné	opony"	a	"Náš	region".	
Cı́lem	 tohoto	 projektu	 je	 posı́lenı́	 vzájemné	
spolupráce	 a	 partnerstvı́ 	 při	 rozvoji	
cyklotrasy	na	 českém	a	německém	 územı	́
a	to	prostřednictvıḿ	vytvořenı	́cyklomapy	
se	 zaměřenıḿ	 na	 atraktivity	 podél	 trasy.			
Mapa	 bude	 distribuována	 na	 českém	 i	
německém	 územı́	 na	 obecnı́ch	 úřadech,	
uspořádánı́ 	 n ěkolika	 kulatých	 stolů 	 a	
cyklovýletů.

Spolufinancováno	Evropskou	uniı	́z	Evropského	fondu	pro	regionálnı	́rozvoj
Investice	do	vašı	́budoucnosti

je	 partnerem	 našı́	 mı́stnı́	 akčnı́	 skupiny	
(MAS	 21)	 již	 od	 jejı́ho	 založenı́.	 Hlavnı́m	
posl án ı́m 	 t é to 	 organizace 	 je 	 soc i á ln ı	́
začleňovánı	́osob	se	zdravotnıḿ	postiženıḿ	do	
společnosti.	
Jednı́m	 z	 mnoha	 úspěšných	 projektů,	 které	
Joker	o.	s.	zrealizoval,	je	provoz	prádelny,	která	
sloužı	́ zájemcům	 již	 od	 roku	 2010.	 V	 rámci	
přı́spěvku	 od	 U� řadu	 práce	 v	 Chebu	 na	
vytvořenı	́ chráněného	 pracovnıh́o	 mıśta	 pro	
osobu	 se	 zdravotnı́m	 posti ženı́m	 bylo	
vytvořeno	 5	 nových	 chráněných	 pracovnı́ch	
mıśt.	Mzdy	i	náklady	na	provoz	jsou	významně	
finančně	podpořeny	U� řadem	práce.	
Služeb	 prádelny	 využı́vajı́	 nejen	 penziony,	
restaurace	 ,	 hotely,	 ale	 i	 soukromé	 osoby.	 S	
ohledem	na	kvalitně	odvedenou	práci	se	počet	
zákaznı́ků	 zvyšuje.	 V	 nabı́dce	 nenı́	 pouze	
samotné	pranı,́	ale	také	mandlovánı	́či	žehlenı.́	
Pr ád lo 	 j e 	 v ždy 	 z ákazn ı́ kov i 	 p řed áno	
zafóliované.	
Zákaznı́k	 si	 kromě	 kvalitně	 vypraného	 a	
vyžehleného	 prádla	 odnese	 dobrý	 pocit,	 že	
podpořil	 zaměstnávánı́ 	 osob	 zdravotně	
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postižených,	 kteřı	́ se	 velmi	 těžko	 uplatnı	́ na	
otevřeném	trhu	práce.	

Vět š ı́ 	 f irmy(zaměstnávaj ı́ 	 v ı́ ce 	 jak	 25	
pracovnıḱů)	majı	́možnost	využıt́	nejen	služeb	
občanského	sdruženı	́,	ale	i	náhradnıh́o	plněnı	́
ve	 smyslu	 zákona	 č . 	 435/2004	 Sb. , 	 o	
zaměstnanosti	v	platném	zněnı.́
Organizace	 Joker	 o.	 s.	 je	 držitelkou	 známky	
kvality	 Práce	 postižených.	 Znamená	 to,	 že	
provozuje	chráněná	pracovnı	́mıśta	tak,	jak	se	
má.	Organizace	prošla	náročným	auditem	,	kdy	
bylo	 kontrolováno,	 jak	 je	 o	 zaměstnance	 se	
zdravotnı́m	 postiženı́m	 postaráno,	 jak	 majı	́
přizpůsobeny	pracovnı	́podmıńky	vzhledem	k	
jejich	 handicapu,	 jak	 je	 vedena	 ekonomická	
stránka	organizace.	Vıće	informacı	́o	aktivitách	
Joker	o.	s.	na	www.dilnyjoker.cz	.

											

U� zemı́	 Mariánskolázeňska	 je	 unikátnı́	 svou	
zachovalou	přıŕodou,	která	se	dochovala	dıḱy	
existenci	 Sudet	 a	 železné	 oponě.	 Přıŕoda	 je	
typická	množstvıḿ	pramenů,	které	se	nacházı	́
nejen	ve	známých	lázeňských	centrech	(napr.̌	
Mariánské	Lázně,	Lázně	Kynžvart),	ale	také	v	
jejich	 okolı́ . 	 Prameny	 nacházejı́cı́ 	 se	 v	
lázeňských	centrech	jsou	dostatečně	popsány	
a	téměř	všechny	regulovány.	Naproti	tomu	ve	
venkovských	 oblastech	 jsou	 tyto	 prameny	
většinou	 známé	 pouze	 úzkému	 okruhu	
odbornı́ků,	 ani	 mı́stnı́	 obyvatelé	 je	 neznajı́.
Zachovalá	přıŕoda	s	klıč́ovými	prvky	pramenů		

pak	představuje	dosud	
n e o b j e v e n é 	 a	
nepopsané	 přı́rodnı	́
bohatstvı́,	 které	 dı́ky	
své	 unikátnosti	 nabıźı	́
přı́ležitost	 k	 rozvoji

daného	 územı́ 	 (mikroregionu)	 pomocı	́
přiblı́ženı́	 přı́rodně	 hodnotné	 lokality	 všem	
zájemcům	 prostřednictvı́m	 tohoto	 projektu.	
Nadace	OKD	schválila	organizaci	přıśpěvek	na	
projekt 	 „Putován ı́ 	 po 	 mén ě 	 zn ámých	
pramenech	 Mariánskolázeňska“	 v	 programu	
Pro	 budoucnost.	 Projekt	 řešı́	 seznámenı́	 s	
m é n ě 	 z n á m ý m i 	 p r a m e n y 	 n a	
Mariánskolázeňsku	 pomocı́	 zapojenı́	 široké	
veřejnosti	 do	 naplánovánı́ 	 tras	 formou	
kulatých	 stolů	 a	 uskutečněnı́	 samotných	
exkurzı́	 po	 vzniklých	 trasách,	 které	 povede	
odborný	průvodce.	Tyto	exkurze	proběhnou	v	
dubnu	a	květnu	2013.	
Bližšı́ 	 informace	 o	 projektu	 najdete	 na:	
www.marianskolazensko.net		

Město	 Cheb,	 které	 je	 sídlem	 jednoho	 ze	
zakladatelů	MAS	21	–	Mikroregionu	Chebsko,	
připravuje	 na	 rok	 2013	 	 krajinnou	 výstavu	
„Příroda	 a	 historie	 Cheb	 2013“,	 jejímž	
partnerem	bude	město	Tirschenreuth.	Výstava	
se	uskuteční	 ve	dnech	29.	5.	 –	25.	8.	 2013	a	
budou	 zde	 	 prezentovány	 	 nejen	 sezonní	
zahradní	 umění	 a	 krajinotvorba,	 ale	 také	
výsledky	 	 realizace	 projektu	 „Revitalizace	
levého	břehu	Ohře“.
Naváže	 tak	 na	 nově	 vytvořenou	 tradici	
příhraničních	 krajinných	 výstav,	 kterou	 se	
podařilo	založit	v	roce	2006.	Tehdy	se	výstava	
uskutečnila	 ve	 spolupráci	 s	 bavorským	
městem	Markredwitz	 pod	 názvem	 „Krajinná	
výstava	 bez	 hranic“	 a	 v	 Chebu	 se	 zapsala	
pozitivně,	 když	 po	 sobě	 zanechala	 krásně	
upravený	pravý	břeh	pod	hradem,	dnes	velmi	
oblíbenou	„Krajinku“.
Součástí	 výstavy	 budou	 také	 doprovodné	
tematické	expozice,	s	nimiž	souvisí	významné	
letopočty,	které	jsou	zakomponovány	do	loga	
výstavy.
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K	 roku	 1213	 se	 váže	 výstava	 v	 hradnı	́ kapli	
mapujıćı	́ historii	 rodu	 S� taufů	 na	 Chebsku.	 V	
roce	2013	právě	uplyne	800	let,	kdy	pozdějšı	́
cı́sař	 Fridrich	 II.	 S� taufský	 podepsal	 na	
Chebském	 hradě	 takzvanou	 Zlatou	 bulu	 z	
Chebu,	 jı́ž	 upravoval	 vztah	 panovnı́ka	 a	
papežské	 kurie.	 Letopočet	 1713	 je	 spojen	 s	
expozicı,́	která	se	uskutečnı	́ve	františkánském	
klášteře	a	v	kostele	Zvěstovánı	́Panny	Marie	a	
představı	́dıĺo	geniálnıh́o	baroknıh́o	architekta	
nejslavnějšı́ho	 chebského	 rodáka	 Johanna	
Balthasara	 Neumanna,	 který	 v	 roce	 1713	
představil	 svůj	 významný	vynález	–	kružıt́ko	
p r o 	 s t a v i t e l e , 	 t z v . 	 I n s t r um e n t um	
Architecturae.	 	 Třetı́ 	 výstava	 pak	 bude	
umı́stěna	 v	 Kulturnı́m	 centru	 Svoboda	 a	
p ř ipomene	 v	 histori i 	 C� R 	 vůbec	 prvnı	́
přeshraničnı́ 	 Krajinnou	 výstavu	 Cheb-
Marktredwitz	 2006	 i	 jejı́	 předchůdkyně	 -	
zahradnı́	 výstavy	 konané	 v	 Chebu	 v	 letech	
1898,	1923	a	1931.	
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I	když	nám	napadl	již		prvnı	́snıh́,	nemůže	nám	
to	překazit	 dalšı	́ výlet	 s	MASákem.	Dnes	Vás	
pozveme	do	tajemných	mıś t	pod	horou	Dyleň,	
kde	v	nedávné	minulosti	stály	zajıḿavé	stavby	
a	zanikly	celé	obce.	
Navštıv́ıḿe	novou	naučnou	stezku	„Stebnický	
potok“,	 kterou	 vybudovalo	 a	 na	 podzim	
otevřelo	občanské	 sdruženı	́ „Z� ivot	na	Dyleň“.	
Již	jejich	název	vypovıd́á	o	jejich	záměrech.	A	je	
třeba	 poznamenat,	 že	 se	 jim	 vskutku	 dařı	́ a	
naučná	 stezka	 opravdu	 stojı́	 za	 zhlédnutı́.	
Zpřıśtupňuje	 veřejnosti	 přıŕodnı	́ zajıḿavosti	
Dyleňského	 lesa	 a	 připomı́ná	 zapomenutá	
mıśta	zaniklá	před	půl	stoletıḿ.

Výlet	 začneme	v	Lipové,	 kde	má	 v	budoucnu	
vzniknout	 informačnı́	 centrum.	 Stezka	 nás	
povede	 podél	 hornı́ho	 a	 střednı́ho	 toku	
Stebnického	potoka.	Po	trase	projdeme	celkem	
16	zastavenı	́vybavených	informačnıḿi	panely,	
lavičkami	a	přıśtřešky.	Velmi	pěkně	je	upraven	
pramen	na	Kyseleckém	hamru,	kde	nadšenci	ze	
Sdruženı	́vybudovali	nový	povalový	chodnıḱ	a	
zcela	nový	altán	nad	vývěrem	kyselky.	
Naučná	 stezka	 končı́	 nedaleko	 zaniklé	 obce	
Oldřichov.	Odtud	pak	můžeme	pokračovat	 	na	
vrchol	Dyleně,	nebo	přes	Vysokou	na	vlakové	
nádražı	́ do	 Láznı	́ Kynžvartu.	 Vlastnı	́ naučná	
stezka	je	dlouhá	i	s	odbočenıḿi	asi	12	km.	Vıće	
informacı́	 a	 mapu	 naleznete	 na	 stránkách	
Sdruženı	́–	www.zivotnadylen.cz	

Kyselecký	hamrTIP	na	výlet
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