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Úvodní slovo:
Dobrý den Vám všem, kterým se dostalo do ruky další vydání našeho zpravodaje. 
Na jeho stránkách se můžete v kostce seznámit s činností naší obecně prospěšné 
společnosti a s výsledky snažení našich členů v uplynulém období. Rádi bychom 
Vás touto formou oslovili a přizvali ke spolupráci. Jsme přesvědčeni, že je v našem 
regionu stále ještě řada věcí, které je třeba zefektivňovat, zlepšovat a zkrášlovat a 
proto věnujeme svůj čas a úsilí tomuto cíli. Máte-li v tomto ohledu alespoň 
částečně podobný názor, kontaktujte nás na mail: podlipsky@mas21.cz  nebo 
tel.: 775 910 140.                                                                                                  . 
MAS 21 o. p. s. pro Vás může být v období 2014 - 2020 velice zajímavým a 
významným partnerem pro přípravu a realizaci Vašich projektů a záměrů. Jsme 
připraveni, při naplňování Vašich cílů, podělit se o své dlouholeté zkušenosti. MAS 
21 o. p. s. by Vám mohla otevřít cestu k získání unijních i národních dotačních 
prostředků.                                                                                                .

.

Miroslav Podlipský
ředitel MAS 21 o. p. s.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Dovolte nám, abychom Vás na těchto stránkách opakovaně informovali o tom, co si máte představit pod názvem MAS 21 o.p.s. 
Místní akční skupina MAS 21 je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2005 jako nestátní nezisková organizace a své 
jméno odvodila podle silnice č. 21, která se vine napříč téměř celým územím její působnosti.
 Území MAS leží na území okresu Cheb v Karlovarském kraji a tvoří ho správní území 34 obcí. Spojité území MAS zahrnuje správní 
území pěti uskupení spolupracujících obcí (Sdružení Ašsko, Mariánskolázeňsko, Mikroregion Chebsko, Sdružení obcí a firem - 
Chebská pánev, Svazek obcí Kamenné vrchy) a správní území dalších tří sídel: Město Mariánské Lázně, Obec Vojtanov, Obec 
Zádub - Závišín, které nejsou členy žádného uskupení.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.srpen 2013 / číslo 1 / ročník II.

MAS 21, o. p. s. je společenství občanů, nestátních nezis-
kových 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 (přihlášku  ke členství 
najdete na  www.mas21.cz , v sekci Přihláška ke členství).
V současnosti má naše společnost celkem 19 členů 
(veřejná sféra 9 členů, neziskový sektor 4 členové, 
soukromý sektor 6 členů).
Za účelem splnění stanovených cílů byl vytvořen 
strategický dokument s názvem Strategický plán LEADER 
pro období 2009 – 2013 (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 na období     
2007 - 2013 (PRV). Za necelé čtyři roky bylo prostřed-
nictvím činnosti MAS 21 rozděleno mezi žadatele z řad 
veřejné správy, zemědělců a neziskových organizací cca 
26 000 000,- Kč. V rámci PRV se MAS 21 také podílí na 
projektech spolupráce, které přináší prospěch celému 
regionu. Kromě PRV realizuje MAS 21 i projekty 
podpořené  z jiných operačních programů a mimo jiné 
poskytuje konzultace v oblasti dotačních možností.

Více o činnosti MAS 21, o. p. s. najdete na:
www.mas21.cz

Územní působnost
MAS 21, o. p. s.

Představení MAS 21, o. p. s.

Informujeme

Jednání Krajského sdružení NS MAS ČR o. s. Karlovarského kraje (KS NS MAS) se uskutečnilo dne 5. 2. 2013 na Krajském 
úřadě v Karlových Varech. Na jednání byli přítomni kromě zástupců MAS Karlovarského kraje také Ing. Arch. J.Musil (vedoucí 
odboru regionálního rozvoje KÚ), Ing. R. Kindratová (vedoucí odboru ŽP a zemědělství KÚ), Ing. V. Vaigelt (vedoucí oddělení 
Agentury pro zemědělství a venkov Cheb), H.Dufková (předsedkyně KS NS MAS Ústeckého kraje a členka výboru NS MAS ČR) a J. 
Florian (místopředseda KS NS MAS Plzeňského kraje a místopředseda výboru NS MAS ČR).
Mimo jiné byla projednávána činnost KS NS MAS Karlovarského kraje za uplynulý rok 2012, byly podány aktuální informace týkající 
se minimálních standardů a certifikace MAS 2014 – 2020, byly schváleny nominace do výboru NS MAS a do pracovních týmů 
operačních programů a pracovních skupin a byly projednány činnosti KS NS MAS v roce 2013.

Valná hromada NS MAS ČR, o. s. ve Žluticích se konala dne 14. 3. 2013. Jednání se zúčastnili představitelé členských místních 
akčních skupin, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, 
Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, zástupci Karlovarského kraje a další hosté. 
Pořadatelem setkání bylo Krajské sdružení NS MAS ČR o. s. Karlovarského kraje, kterého je MAS 21 také členem. Jednání bylo 
zaměřené na zhodnocení činnosti občasného sdružení Národní síť MAS ČR za rok 2012 a projednání činnosti v roce 2013. Kromě 
jiného se projednávala změna právní formy o. s. NS MAS ČR a postavení a úloha MAS v dalším programovacím období 2014 -2020. 

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo 22. 3. 2013 v Dolním Žandově, bylo kromě jiného 
zaměřeno na schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2012 a schválení návrhu rozpočtu na rok 2013.
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Správní rada MAS 21, o. p. s. dne 16. 5. 2013 projednávala odstoupení ředitelky MAS 21, o. p. s. Ing. Jany Klusákové a po jejím 
odvolání jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Miroslava Podlipského.

Jednání Krajského sdružení NS MAS ČR o. s. Karlovarského kraje (KS NS MAS) proběhlo 21. 5. 2013 v Klášteře Teplá. Na 
jednání bylo vyhodnoceno jednání VH NS MAS ČR ve Žluticích, kterou organizačně zajišťovala KS NS MAS Karlovarského kraje. V 
dalších bodech jednání podali jednotliví zástupci místních akčních skupin informace o přípravách svých projektů a o pokračujících 
přípravách na další období 2014 – 2020. 

Setkání s manažery mikroregionů Karlovarského kraje se konalo dne 3. 6. 2013 na Krajském úřadě Karlovarského kraje. 
Jednání se zúčastnili kromě zástupců mikroregionů a místních akčních skupin, zástupci Karlovarského kraje Ing. Arch. J.Musil 
(vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ), Mgr. J. Kriegesteinová (vedoucí oddělení regionálního rozvoje Karlovarského kraje), pan 
J. Florian (místopředseda KS NS MAS Plzeňského kraje a místopředseda výboru NS MAS ČR) a další hosté. Na setkání se 
projednávala kromě jiného příprava na další plánovací období 2014+, úloha rozvojové strategie a její význam, a pan J. Florian 
přednesl informace o Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Informujeme

Úspěšné projekty MAS 21

Projekt Kraj žívých vod II.

Projekt Kraj živyćh vod II. je realizovań ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s. a MAS Krušné hory západ, o. s. v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013, Osy IV. LEADER, opatřenı ́ IV. 2. 1. Projekt byl schvaĺen ke spolufinancovańı ́ v roce 2012. 
Na základě projektových dokumentací vypracovaných v rámci již ukončeného projektu „Kraj živých vod“ byly na území MAS 21 
obnoveny 4 mineraĺní prameny (Mostek u Křižovatky, Jedlova ́u Stare ́Vody, Richard v Laźních Kynžvartu a Tři Sekery – vývěr u 
rybníka) a jedna historická studna (Dolnı ́Žandov). 

V rámci projektu proběhnou na území spolupracujících MAS doprovodné akce:

1. Kynžvartské kyselky - otevření rekonstruovaného altánu Richardova pramene. Akce se již uskutečnila v sobotu 1. 6. 2013 v 
Lázních Kynžvartu. Začala u obnoveného altánu Richardova pramene, kde starosta města Lázně Kynžvart pan Miloslav Pernica 
slavnostně otevřel altán s pramenem pro veřejnost. V zasedací místnosti Městského úřadu v Lázních Kynžvartu zástupkyně MAS 21 
Jitka Bělohoubková představila projekt spolupráce Kraj živých vod II. a účastníci si mohli prohlédnout výstavu obrázků z výtvarné 
soutěže „Voda očima dětí“. Do této soutěže se zapojily děti ze 4 základních škol z území MAS 21 (ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, ŽS a MŠ 
Dolní Žandov, ZŠ Velká Hleďsebe a ZŠ Úšovice – Mariánské Lázně).
I přes nepřízeň počasí se účastníci vydali na exkurzi po naučné stezce „Kynžvartské kyselky“ a navštívili prameny Jezevčí, Liščí a 
Kančí. Akci zakončili na místním hřišti, kde MAS 21 vyhlásila výsledky výtvarné soutěže.

Znovuotevření altánu Richardova pramene. Naučná stezka Kynžvartské kyselky. Výstava obrázků ze soutěže Voda očima dětí.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

Valná hromada NS MAS ČR, o. s. ve Žluticích Setkání s manažery mikroregionů na KÚ Karlovarského kraje
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2. Den v kraji živyćh vod, které proběhne dne 14. 9. 2013 (navštívíme 
území všech tří MAS).
3. Parčík pro volny ́ čas u řeky Ohře – otevření parčíku pro 
volnočasove ́aktivity ve Velichově se uskuteční 21. 9. 2013.
4. Den živyćh vod v Teplé se uskuteční dne 28. 10. 2013 v Teplé.
Součástí propagace projektu je vydání společných pasů pro účastníky 
doprovodných akcí na území spolupracujících MAS, vydání mapy a 
umístění informačních tabulí na vlakových nádražích (na území MAS 
21 nádraží  Mariánské Lázně a Vlkovice).

Foto  z realizací částí projektu: 

Autor obrázku: Placková Barča,9 let, ZŠ a MŠ Lázně KynžvartObnova pramene Mostek u Křižovatky:

Obnova pramene ve Třech Sekerách: 

Obnova kyselky Jedlová  u Staré Vody:

Předpoklad́ane ́ukončení projektu je koncem roku 2013.

Rekapitulace (předpoklad):
Celkove ́vyd́ aje projektu (podíl MAS 21):             1 500 000 Kč
Dotace(podíl MAS 21):                                       1 350 000 Kč
Vlastní podíl MAS 21:                                            150 000 Kč

Občanské sdružení MAS Krušné hory západ ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. se dohodli na společném projektu v rámci opatření IV.2.1 
Realizace projektů spolupráce pod názvem: "Pojďme si hrát". Tento projekt bude zaměřen na zlepšení podmínek pro volnočasové 
aktivity dětí, mládeže i dospělých. V rámci tohoto projektu se na území obou MAS vybudují nebo obnoví dětská hřiště, multifunční 
hřiště, a jiná zařízení sloužící pro volnočasové aktivity. 
Součástí projektu bude také uspořádání sportovního dne a vyhlášení výtvarné soutěže s názvem "Namaluj si své hřiště". Z výsledků 
výtvarné soutěže se zpracuje putovní výstava, kterou shlédnou návštěvníci průběžně na území obou MAS. 
Předpokládané zahájení projektu:     leden 2014
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2014

Rekapitulace /předpoklad:                     
Celkové výdaje projektu (podíl MAS 21):           1 699 647 Kč
Dotace (podíl MAS 21):                                     1 529 682 Kč
Vlastní podíl MAS 21:                                           169 965 Kč

Projekt „Pojďme si hrát“

V současné době je Žádost o dotaci na projekt národní spolupráce 
MAS s názvem „Pojďme si hrát“ zaregistrována na SZIF a probíhá 
administrativní kontrola žádosti.    

V minulém čísle jsme představily 2 projekty, které byly zrealizovány v rámci 2. výzvy SPL. Dnes Vás seznámíme se zbývajícími 
projekty  této výzvy. 

Představujeme úspěšné projekty zrealizované v rámci SPL

Obnova prostranství zaniklé vesnice Cech sv. Víta

Žadatel:    Obec Drmoul
Projekt řeší obnovu území zaniklé vesnice Cech sv. 
Víta v katastrálním území obce Drmoul. V rámci 
projektu byly obnoveny dochované základy tří 
obytných domů, obnova kamenného kříže, přístupové 
komunikace a vybudování odpočinkového místa.

Rekapitulace:                 
Celkové výdaje projektu:                         762 460 Kč
Dotace:                                               56 845 Kč
Vlastní podíl:                                            205 615 Kč
Termín realizace:                                rok 2011

.

Obnovené základy jednoho ze tří domů        Kamenný kříž                    Informační tabule   

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.



Rekapitulace:                                  
Celkové výdaje projektu:                    231 989 Kč
Dotace:                    175 491 Kč
Vlastní podíl:                    56 498 Kč
Termín realizace:               rok 2011

 .
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Obnova prostranství v Lázních Kynžvartu

Žadatel: Město Lázně Kynžvart

Projekt řeší obnovu veřejného prostranství ve středu města Lázně 
Kynžvart. V rámci projektu byla obnovena opěrná kamenná zeď, bylo 
zrekonstruováno schodiště a upravila se zeleň (živý plot).

Rekapitulace:                                  
Celkové výdaje projektu:               568 708 Kč
Dotace:               411 531 Kč
Vlastní podíl:               157 177 Kč
Termín realizace:               rok 2011

 .

Opěrná kamenná zeď                                 Obnovené schodiště

Oprava sochy " Boží muka" v obci Odrava – Dobroše

Žadatel:   Obec Odrava

Socha „Boží muka“ v obci Odrava - Dobroše je prvkem kulturního dědictví obce. Boží muka mají jistě i 
nepochybný význam v cestovním ruchu. Cílem projektu bylo zachránit sochu Božích muk pro další 
generace.

Rekapitulace:                                  
Celkové výdaje projektu:                    60 000 Kč
Dotace:                    54 000 Kč
Vlastní podíl:                    12 000 Kč
Termín realizace:               rok 2011

 .

po realizaci

Obnova vnitřních a vnějších omítek kapličky v Poustce včetně úpravy okolí

Žadatel: Obec Poustka

Barokní kaplička z 18. století  je významným prvkem kulturního dědictví obce Poustka. 
Kaplička je součástí naučné stezky „ Okolí hradu Seeberg“ a má svůj nepochybný 
význam i v cestovním ruchu. Cílem projektu bylo obnovení vnitřních a vnějších omítek 
kapličky, úprava přilehlého okolí, umístění lavičky a informační tabule.

před realizací                     po realizaci

Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II

Žadatel:       Obec Tři Sekery
Na území obce Tři Sekery se nachází nespočet pozůstatků smírčích křížů. Obec v minulých letech 
řadu z nich obnovila. V rámci 1. Výzvy SPL vyhlášené MAS 21, o. p. s. obnovila Obec Tři Sekery tyto 
pomníky: Göslerův pomník v Kamenci, pomník za Třemi Sekerami u cesty na Kamenec a Křížek u 
cesty na Tachovskou Huť. V roce 2010 obec Tři Sekery v rámci 2. Výzvy SPL úspěšně realizovala 
obnovu dalších křížků ve svém správním území:
                                                    - Pomník s křížkem u Chodovské Huti
                                                    - Hellingerův pomník s křížkem
                                                    - Pomník s křížkem u hřbitovní zdi ve Třech Sekerách 

Rekapitulace:                                  
Celkové výdaje projektu:                    502 470 Kč
Dotace:                    379 852 Kč
Vlastní podíl:                    122 618 Kč
Termín realizace:               rok 2011

 .

Hellingerův pomník s křížkem 

   

     Pomník u  hřbitovní cesty

Pomník s křížkem 
v Chodovské Huti                          

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Ubytování pro agroturistiku
Žadatel:    Václav Jedlička, Krásná 79
Realizací projektu došlo k vybudování chybějící ubytovací kapacity pro agroturistiku v Obci Krásná u Aše. Přestavbou podkroví 
zemědělské usedlosti bylo zřízeno sedm lůžek pro ubytování turistů v Obci Krásná.

Rekapitulace:                                  
Celkové výdaje projektu:                                   1 505 957 Kč
Dotace:                                     836 845 Kč
Vlastní podíl:                                      669 112 Kč
Termín realizace:                                          rok 2012

 .

Jeden ze tří vybudovaných pokojůSpolečná hala                                                                        

 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina v rámci opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 
vyhlásila MAS 21, o. p. s. dne 27. 12. 2012  již 5. Výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu 
rozvoje venkova.
Výzva byla vyhlášena pro všech 6 Fichí (Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec, Fiche č. 2 – Pestrý venkov, Fiche č. 3 – Venkovský 
cestovní ruch, Fiche č. 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Fiche č. 5 – Aktivní venkov I, Fiche č. 6 – Aktivní venkov II.).
Příjem  žádostí  o  dotaci  na  MAS  probíhal ve dnech  1. 2. – 5. 2. 2013. Celkem bylo přijato 34 žádostí. Žádosti byly po 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti předloženy hodnotící komisi, která projekty obodovala na základě daných 
preferenčních kritérií. Žadatelé měli možnost představit své projekty na veřejném slyšení, které se konalo dne 28. 2. 2013 v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Lázních Kynžvartu. 

5. výzva SPL

Snímky pořízené na veřejném slyšení:    

Veřejná obhajoba žadatele před výběrovou komisí      Veřejná obhajoba žadatele před výběrovou komisí          Jednání výběrové komise MAS 21, o. p. s.                      

Po veřejném slyšení následovalo jednání výběrové komise, která vypracovala pořadí projektů v jednotlivých Fichích na základě 
bodového ohodnocení. Po skončení jednání výběrové komise se uskutečnilo zasedání Programového výboru MAS 21, o. p. s., na 
kterém byly vybrány projekty doporučené ke spolufinancování. 

Seznam vybraných žádostí

Pořadí Název žadatele Název projektu

Svazek obcí
Kamenné vrchy

Obec
Dolní Žandov

1

2

Bezpečné silnice

Obnova veřejného
prostranství v Úbočí

Fiche č. 2 – Pestrý venkov

Pořadí Název žadatele Název projektu

Ing. Petr Potůček1 Opravárenská dílna 
zemědělské techniky

Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec

Pořadí Název žadatele Název projektu

KIRCH a KIRCH s.r.o.

Alexandra Vašková

1

2

Malokapacitní ubytovací 
zařízení

Zateplení fasády a podkroví 
objektu č.p.8, obec Pomezí 

nad Ohří, část Tůně

Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Pořadí Název žadatele Název projektu

Ing. Alice Dvořáková

Obec Dolní Žandov

Obec Hazlov

Obec Velká Hleďsebe

1

2

3

4

Obnova původní kolny v 
areálu zemědělské usedlosti 

Salajna čp. 12
Stavební obnova historicky 

významného domu čp. 40  III.
Studie obnovy Horní hospody 

a zámeckého parku
Obnova hřbitova ve Velké 

Hleďsebi

Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Pořadí Název žadatele Název projektu

Město Plesná

Obec Stará Voda

1

2

Tělocvična Plesná

Obnova oken v sále 
společenského domu ve 

Staré Vodě

Fiche č. 5 – Aktivní venkov I.

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

Pořadí Název žadatele Název projektu

Náboženská obec Církve československé 
husitské v Mariánských Lázních

Jezdecký klub Krásná 

Základní škola a mateřská škola Plesná, 
příspěvková organizace 

Tělocvičná jednota SOKOL Mariánské Lázně

Mateřská škola Krásná, příspěvková 
organizace 

Centrum pro volný čas

Základní škola a Mateřská škola Drmoul, 
okres Cheb, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Lázně 
Kynžvart, okres Cheb,

POTělovýchovná jednota JZD „ROZVOJ“ 
Trstěnice

ZD  Křižovatka – sportovní klub

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obnova fary

Zázemí pro jezdecký klub

Veselá třída

Vybavení sokolovny

Pořízení materiálně - technického zázemí MŠ Krásná

 Vybavení pro činnost sdružení

Obnova vybavení na školní zahradě

Vybavení učebny výtvarné výchovy

Pořízení přenosných fotbalových branek na hřiště v Trstěnicích

Volný čas

Fiche č. 6 – Aktivní venkov II.

Seznam vybraných žádostí

Vybrané žádosti byly dne 13. 3. 2013 zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) 
v Ústí nad Labem. U dvou žádostí (Studie obnovy Horní hospody a zámeckého parku a Obnova vybavení na školní zahradě u ZŠ a 
MŠ v Drmoulu) byla ukončena administrace. Ostatní žádosti byly SZIF schváleny ke spolufinancování.

Město Plesná
 je členem Mikroregionu Chebsko a Svazku obcí Kamenné Vrchy, kteří jsou zakladateli a členy MAS 21, o. p. s. 

Počet obyvatel: 2 073
Rozloha: 1 925 ha
Katastry: Plesná, Lomnička, Vackov a Smrčina

Město Plesná leží přímo na západní hranici ČR v těsném sousedství Saského Bad Brambachu. Je nepravidelně rozloženo v 
pahorkatém terénu nad horním tokem stejnojmenného potoka.                                          
Plesná se objevuje písemně připomínaná již v roce 1185 jako ves waldsaského kláštera. Stala se korunním lénem, které nejdříve 
patřilo držitelům Vildštejna, dnešní Skalné.  Prvním správcem - fogtem (česky fojtem) - byl Erchenbrecht. Erchenbrechtovi byla 
Plesná roku 1199 propůjčena a stala se panstvím již s názvem Fleissen. Erchenbrechtovi vlastnili také hrad, který se nacházel v lese 
nedaleko od železniční stanice Plesná - Šneky. Roku 1348 se stala celá plesenská oblast v rámci Lubského újezdu majetkem rytíře 
Rüdigera ze Sparnecku, Rytíř Rüdiger se v roce 1349 poddal králi Karlu IV., nabídl mu celé toto chebské území a ten je připojil 
natrvalo jako léno k zemím Koruny České. 
V patnáctém století náležela pánům Šlikům. V roce 1545 prodal Šlik Plesnou Viršperkům a ti ji rozdělili jako léno na tři díly a připojili k 
Vildštejnu a ke Starému Rybníku. Toto spojení zůstalo trvalé až do konce feudalismu.                            
V roce 1843 měla celá ves 160 domů a téměř 1500 obyvatel. To se podstatně nezměnilo ani do roku 1900, kdy byla Plesná povýšena 
na město.

 .

 .

Ve městě Plesná a jejím okolí se nachází mnoho zajímavých památek. Patří mezi ně zejména: Kostel Neposkvrněného početí panny 
Marie,  Evangelický kostel v Plesné, Tři smírčí kříže a již zaniklý Hrad Neuhaus.
Město má vlastní Základní a mateřskou školu a Základní školu praktickou. Dále kulturní dům s kinem a městskou knihovnu. Ve městě 
je také dětský domov. Působí zde několik sportovních a společenských organizací. Sportovci mají k  využití travnaté fotbalové hřiště, 
cvičné hřiště a tělocvičnu.
Velký rozvoj zaznamenal průmysl dekorování porcelánu. K dalším výrobcům patří Elroz Plesná, který vyrábí rozvaděče a 
kovovýrobky. Ve městě je zemědělský podnik Mavex, Farmy Plesná a  další drobné podnikatelské subjekty, které se zabývají 
zpracováním dřeva, šitím autopotahů, deratizací, kamenictvím, autoopravárenstvím, topenářskými pracemi atd.

Město v loňském roce zrealizovalo několik významných projektů:
     -  Fasáda na budově městského úřadu.
     -  Částečná oprava náměstí Svobody.
     -  Obnova kostela v Lomničce u Plesné.

V současnosti realizuje tyto významné akce:
     -  Rekonstrukce náměstí Ve Šnekách.
     -  Rekonstrukce povrchů místních komunikací v ulicích Potoční a Lipová.
     -  Zateplení a výměnu oken na kulturním domě.
     -  Vybudování sběrného dvora v areálu technických služeb
     -  Obnovu krajinných struktur (obnova veřejné zeleně, nová stromořadí….)
     -  Vytvoření Česko – Durynského turistického centra.
     -  Obnova parketové podlahy v tělocvičně v Plesné

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Ve městě je také bohatý kulturní a společenský život. 

V průběhu roku se ve městě mimo jiného událo:
Leden:       Tříkrálová sbírka
Únor:         Masopust, Maškarní ples  a  Dětský maškarní rej.
Březen:     SPCCH Plesná-oslava MDŽ, Přednášky k měsíci knihy, 
                  Turnaj ve stolním tenise
Duben:      Noc  s Andersenem – večerní čtení a nocování 
                  v  knihově, Pálení čarodějnic v Plesné a v Lomničce.
Květen:      Rybářské závody,  Plesenský výšlap (4. 5. Již 3 ročník 
                  turistického pochodu), Plesenský jarmark.
Červen:     Plesná Cross Bike Race (15. 6.  již 3 ročník  závodu crossových
                 a horských kol pro děti, mládež a dospělé)
                 Den otevřených dveří – střelnice Lomnička.

Akce, které se připravují a proběhnou do konce roku:
Červenec: Mezinárodní fotbalové utkání s Německem. 
Srpen:       Den IZS –  rozloučení s prázdninami.
Září:          Turnaj v nohejbale, 
                 Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města Plesná (7. 9.)
                 Plesenský půlmaratón (14. 9. Sraz v 10 hodin v DD Plesná. Již 3 ročník turistické akce pro malé i velké pěší, běžce, cyklis-
                 ty a turisty)
Říjen:        Společné čtení – knihovna, 
                 Hlavičko lámání (soutěže v hlavolamech).
Listopad:  Soutěž v požárním sportu dětí s mezinárodní účastí.
Prosinec:  Rozsvícení vánočního stromku (1. 12.)
                 Adventní lampionový průvod Lomničkou (7. 12. Již  4.ročník – začátek 16:30 hodin před kostelem a   ukončení -  střelnice
            
                 Vánoční koncert ( 26. 12. začátek ve 14:30 hodin v kostele v Lomničce – Svatoštěpánský koncert dětských a dospělých
                 souborů z blízkého okolí

Tři smírčí kříže                                 

Více informací o městě najdete na
www.mestoplesna.cz

Obec Krásná
je členem Sdružení Ašsko,
které je zakladatelem  a členem  MAS 21, o. p. s. 

Počet obyvatel: 538
Rozloha: 939 ha
Katastry: Krásná, Štítary u Krásné, Újezd u Krásné

Obec Krásná je nejzápadnější obcí ČR s vlastním obecním úřadem. Nachází se v západní části ašského výběžku v nadmořské 
výšce 653m. Nejzápadnější bod naší republiky leží v k.ú. Újezd u Krásné se zeměpisnými souřadnicemi 12° 05´33" v.d. a 50° 15´11" 
s.š. Pro pěší turisty je toto místo dobře přístupné a vyznačené. Krásnou protínají také cyklostezky, které procházejí příjemnou 
krajinou se zachovalou přírodou. Cyklotrasy propojují Českou republiku s Německem jak na bavorské, tak na saské straně. V 
zimním období jsou tyto trasy využívány jako běžecké tratě, jenž jsou strojově upravovány. Krásná nabízí atraktivní tvář přírody a v 
zimě dobré sněhové podmínky, což je ideální pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a běhu na lyžích. Nejstarší stavbou v obci je dům č.p. 
89. Jedná se o hrázděnou stavbu z roku 1793. Zajímavostí je zámek Větrov, jehož historie sahá do roku 1856. Po válce byl v tomto 
zámku zřízen dětský domov, který použila za námět své knihy Markéta Zinnerová a roce 1979 byl natočen i celovečerní film Indiáni z 
Větrova (který se zde ovšem již nenatáčel). V současné době je zámek po rekonstrukci a slouží jako čtyřhvězdičkový hotel se 
čtyřiceti čtyřmi lůžky. 
Koncem 19. století zde žilo v 276 domech 2174 obyvatel. Po válce byly ke Krásné připojeny obce Štítary a Kamenná, což však 
nenahradilo počet vysídlených obyvatel. 
V historických pramenech je první zmínka o obci v první polovině 14. století. Tehdy byla tvořena dvěma částmi s názvy Horní a Dolní 
Schönbach. Druhá zmínka z roku 1395 je uvedena v jedné z chebských městských knih, zaznamenávající daňové povinnosti.
Třetí zmínku o Krásné nacházíme v listině z roku 1417, kterou si město Cheb stěžuje králi Václavu IV., na svévolné konání 
norimberského purkrabí, který okupoval Ašsko a část západního Chebska. Okolo roku 1400 získali Krásnou od pánů z Neuberga, 
páni ze Zedwitz, kteří zde pak vládli až do konce patrimoniální správy roku 1850. Vlastníky statků však byli až do roku 1945.
Obec Krásná vybudovala v uplynulém období novou mateřskou školku a hasičskou zbrojnici. Z dalších projektů, které obec 
realizovala, je významná především výstavba multifunkčního hřiště (na jednotlivých plochách lze hrát fotbal, pozemní hokej, florbal, 
tenis, volejbal, hohejbal, badminton, košíkovou apod.), dále pak rekonstrukce sportovních kabin na místním fotbalovém hřišti včetně 
vybudování asfaltové dráhy pro kolečkové brusle, rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná (celkové výdaje 1 352 tisíc Kč). 
V letošním roce bude obec pokračovat v rekonstrukci další části místní komunikace v části obce Kamenná, na kterou dostala 
příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje (celkové výdaje 500 tisíc Kč).V obci působí neziskové organizace jako např. Sbor 
dobrovolných hasičů Krásná, Jezdecký klub Krásná, Sportovní klub, Občanské sdružení Karel Ašler a Krásenské buchty, které se 
nemalou měrou podílejí na společenském a kulturním životě v obci.Aktivita občanů obce Krásná byla oceněna v roce 2012, kdy obec 
získala Bílou stuhu za činnost mládeže v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012. 

Park u bývalého zámku Větrov                             

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Od začátku roku se zde pořádaly mimo jiné tyto akce:
24. 2.  - Krásenský biatlon
10. 3. - Maškarní karneval pro děti
28. 3 – 29. 3. – Velikonoční spaní v klubovně na fotbalovém hřišti 

určené dětem
30. 4. - Stavění máje a pálení čarodějnic
15. 6. – Rodinný výlet v Krásné

Do konce roku budou obyvatelé obce Krásná pořádat další akce, na 
které všechny srdečně zvou:

27. 7. - Slavnosti sena – Krásenský den
27. 7. - Veřejný běh v rámci oslav 1. Výročí otevření cyklostezky 

Wunsiedel – Selb – Aš,
7. 9. - Celodenní výlet do zábavního parku v Geiselwindu v SRN.

     -  
     -  
     -  

     -  
     -  

     -  
     -  

     -  

Více informací o městě najdete na: www.obeckrasna.cz

Mateřská škola Krásná a hasičská zbrojnice                                                                   

Obec Trstěnice

je členem dobrovolného svazku obcí  Mariánskolázeňsko,
které je zakladatelem  a členem  MAS 21, o. p. s. 

Počet obyvatel: 363
Rozloha:  1 549 ha
Katastry: Trstěnice, Horní Ves

Obec Trstěnice leží na hlavní silnici č. 21 spojující města Cheb  a Plzeň, vzdušnou čarou 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, v 
rovinatém terénu v nadmořské výšce 550 metrů. 
První písemně doložená zmínka o obci pochází z roku 1367. Celá trstěnická farnost, kterou tvořilo několik dnešních obcí (Malá a 
Velká Hleďsebe, Drmoul, Horní Ves, Skelná Huť, Tachovská Huť, Tři Sekery) a dnes již neexistující vesnice Panský Vrch, patřila do 
majetku kláštera Teplá. K obci Trstěnice patřila i dvě polesí: Mnišský les a polesí Rosenkranz spolu s rybníky Zaječím, Senným a 
Kravským o rozloze 11, 13 a 14 hektarů. Obec ležela na staré císařské silnici a to jí přineslo řadu požárů a epidemií souvisejících s 
častými průchody vojsk, zejména ve středověku. Navzdory tomu se ale stále rozrůstala. V roce 1788 zde bylo 69 stavení, v roce 1895 
už 84 domů a kolem 500 obyvatel. Největší pokles obyvatelstva  nastal po skončení druhé světové války, v důsledku odchodu 
občanů německé národnosti, kteří byli nahrazeni částečně Čechy, vracejícími se z nucených prací z Německa a částečně českými 
dosídlenci z jižních Čech, převážně ze Strakonicka. Dnes má obec Trstěnice spolu s osadou Horní Ves kolem 370 obyvatel.                 
Dominantou obce je farní kostel sv. Víta, jehož nejstarší část – sakristie - je odhadována na počátek 13. století. Původní kaple se 
zvonicí byla postupně přestavována až do dnešní podoby: pozdní baroko s rokokovým interiérem bohatě zdobeným nástěnnými 
malbami. 

Roku 1877 u lesa Rosenkranz, asi 1 km jihovýchodně od vesnice, nechal chodovoplánský pán postavit lovecký zámeček zvaný 
Berchen-Bogen s interiérem vyzdobeným mnoha loveckými trofejemi a lustry z paroží. Již řadu let je zámeček uzavřený a pozvolna 
chátrá. 

I přesto, že obec leží na samém okraji území MAS 21 a Karlovarského kraje, je velmi aktivní. V minulém roce zrealizovala několik 
významných projektů: 
   -     Oprava cesty v Horní Vsi s pomocí dotace SZIF (celkové výdaje 1 921 669,9 Kč).
   -     Oprava budovy obecního úřadu (celkové výdaje 259 966,- Kč). Opravila se střešní krytina, vyměnily se okapy a svody, opravilo
         se schodiště, vybudoval se nový přístřešek nad vchodem. Na obnově budovy obecního úřadu se podíleli i učni ze SOU v Plané.

V letošním roce opraví obec místní komunikaci k MŠ, na kterou dostala dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 130 000,- Kč 
(celkové výdaje 260 000,- Kč) na akci získala dotaci z Operačního programu ŽP na projekt: Rozvoj části zeleně v obci Trstěnice 
(celkové výdaje projektu 534 196,- Kč).  V rámci projektu, který je zaměřen na prořezávky stávajících a výsadbu nových vhodných 
stromů, bude vysazen před kostelem VÁNOČNÍ STROM. U kostela stojí také stará lípa, která je označena jako PAMÁTNÝ STROM.
Obyvatelé obcí Trstěnic a Horní Vsi žijí také společenským životem. Každým rokem pořádají v únoru masopustní průvod, v červnu 
oslavu dětského dne na Cechu sv. Víta (bývalé vojenské cvičiště, které leží na katastru obce Trstěnice).

Do konce roku bude obec Trstěnice pořádat kromě jiného tyto akce, na které srdečně 
zve širokou veřejnost: 
~  Srpen - hrané Člověče nezlob se (figurkami jsou děti a dospělí, po skončení hry
    děti hledají poklad a na závěr si všichni opečou vuřty).
~  Konec září - Pouštění draků (spolupořádaní s MŠ).
~  Říjen/Listopad -lampionový průvod (Halloweenský průvod – společné s MŠ).
~  Prosinec – Vánoční posezení s důchodci (posezení s občerstvením na ranči
    Colorado s bohatým kulturním programem.
~  Prosinec – Adventní koncert v kostele sv. Víta (vystupují děti z místní MŠ, ZuŠ 
    z Mariánských Lázní a vždy pár slov pronese i páter Řehoř).

Více informací najdete na www.obectrstenice.czDětský den
na Cechu Sv. 

Masopustní 
průvod obcí                                                                         

Kostel sv. Víta v Trstěnicích.                                                                   

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Úspěchy našich obcí/ měst na území MAS 21, o. p. s.

Vesnice roku 2013
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995 na jarním Dnu malých obcí v Praze. 
Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo 
zemědělství. Spoluvyhlašovatelé jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních 
samospráv ČR.
 Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, 
jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského 
života v obci.
Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Novinkou letošního 
ročníku je dobrovolná kategorie Video Vesnice roku.
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. V průběhu měsíce května a června navštívily krajské 
hodnotitelské komise celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky. V Karlovarském kraji se soutěže zúčastnilo celkem 20 obcí. 
Obce z území MAS 21, které se zúčastnily soutěže, získaly několik ocenění:

   ~ Město Hranice - Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. 
   ~ Obec Valy -  Diplom za rozvíjení lidových tradic.
   ~ Město Lázně Kynžvart – Diplom za kvalitní květinovou výzdobu.
   ~ Obec Poustka – Mimořádné ocenění Karlovarského kraje za všestranný rozvoj obce a vytváření podmínek pro turistiku.
   ~ Obec Tuřany – Mimořádné ocenění Karlovarského kraje za vytváření podmínek pro setkávání občanů.
   ~ Obec Krásná – Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci.
   ~ Obec Třebeň – Zlatou cihlu z Programu obnovy venkova v Kategorii B – Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské
               zástavby - za obnovu mateřské školy a knihovny a opravu kostela sv. Vavřince.
   ~ Obec Krásná – Zlatou cihlu z Programu obnovy venkova v Kategorii C – Nové venkovské stavby - za rekonstrukci a
               přeměnu bývalých garáží vojenské techniky na MŠ Krásná a Hasičskou zbrojnici.
   ~ Dagmar Strnadová, starostka obce Tři Sekery – Osobnost roku.
   ~ Obec Třebeň – Čestné uznání za péči o kulturní dědictví.
   ~ Obec Tři Sekery – Čestné uznání za obnovu drobných sakrálních staveb v krajině.

Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci 
konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Písní a tancem".

Partnerství

Mariánskolázeňsko, o. p. s. získalo nadační příspěvek od Nadace Partnerství v rámci programu Pro vodu v krajině na obnovu vývěru 
Štolní kyselky. 
Projekt si klade za cíl obnovení jímání (vývěru) méně známé kyselky v katastru obce Drmoul na území Mariánskolázeňska. Tato 
oblast je velmi bohatá na výskyt pramenů, z nichž některé jsou zanedbané, ať už vlivem přírody nebo člověka. Pomocí tří 
komunitních akcí za účasti odborníků proběhne vyčištění jímání a odtoku pramene, umístění stříšky nad vývěrem, bude uspořádána 
pěší exkurze pro děti a další exkurze pro dospělé, na obou exkurzích bude veřejnost pomocí odborného a  srozumitelného výkladu 
seznámena s obnoveným pramenem a se způsobem následné péče o vývěr.

Více informací o projektu, jehož realizace proběhne v období od 7/2013 do 5/2014 naleznete na: 
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/

Obnova Štolní kyselky

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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Ohlédnutí za dětským dnem v Nebanicích 2013
Jako každým rokem i letos jsme odstartovali 7. ročník akce s názvem Dětský den, která se odehrála na fotbalovém hřišti. Letos nám 
nepřálo počasí, celý průběh akce propršelo, ale i  tak nás  přes nepřízeň počasí navštívilo 300 návštěvníků !!!
CELÝ PROGRAM JSME BOHUŽEL MUSELI POZMĚNIT. Pro návštěvníky jsme připravili malování na obličej, zážitkovou  
adrenalinovou jízdu na čtyřkolce, zájemci si vyzkoušeli lanovou lávku...
Milovníci skákacích nafukovacích atrakcí si mohli zařádit na skákacím hradu. V Airsoftovém táboře mohli střelci vyzkoušet svou 
mušku. Také byla možnost si nechat odebrat otisky prstů a dospělí si zdarma mohli nechat změřit hladinu alkoholu u Policie ČR, která 
také připravila ukázku výcviku služebních psů PČR. K prohlédnutí byl i tábor z 2. světové války s autentickým Jeepem.  Z důvodu 
počasí jsme mohli použít pouze několik málo soutěží, např. střelbu z kuše, hod na cíl, rybaření, navlíkání maxi korálků, zatloukání 
hřebíčků atd. Za nasbírané bodíky si děti mohly nakoupit hračky a cukrovinky.
Zpestřením dne byla naše nová maxi hra rodinné člověče nezlob se! kde hráči soutěžili o zajímavé ceny, např. morčátka, vstupenky 
do Aquafora a chodské koláče.
Zlatým hřebem odpoledne byla pohádka o pejskovi a kočičce v podání divadelníků z Chebu. A na závěr se odehrála ukázka z historie 
s názvem Den D - Den po té, kterou mistrně předvedlo o. s. Sword Sokolov. Letošní deštivá akce pro nás nebyla zklamáním, ale 
naopak nás posílila a utvrdila v tom, že musíme vydržet, i když nám počasí nepřeje. Držte nám palce a budeme se opět těšit na 8. 
Dětském dni 2014 u nás v Nebanicích.

Organizátoři akce: Martin Štinčík a Jaroslav Koubek

Propagace MAS

Propagace na výstavě „Má vlast“

Druhou májovou neděli, 11. 5. 2013, proběhl na území 
Královské a knížecí akropole staroslavného Vyšehradu 
již 5. ročník výstavy Má vlast. Letos se této akce 
zúčastnila také MAS 21, o. p. s., jejíž prezentace byla 
součástí stánku Karlovarského kraje. Na této akci se 
schází představitelé a zástupci krajů s návštěvníky z celé 
země i ze zahraničí na přehlídce proměn staveb, prostorů 
a krajiny naší země. Návštěvníci výstavy měli možnost 
seznámit se také s místní kulturou a ochutnat krajové 
speciality, které byly k dispozici u jednotlivých 
vystavovatelů. V části SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2012 v 
Programu obnovy venkova byla prezentována také Obec 
Křižovatka, vítěz soutěže v Karlovarském kraji.

Plánujeme společnou budoucnost

Dne 29. 1. 2013 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Lázně Kynžvart setkání zástupců samosprávy, neziskových 
organizací, podnikatelů a aktivních občanů, jehož cílem bylo určit priority rozvoje území místní akční skupiny MAS 21 pro další 
plánovací období 2014 -2020. Místní akční skupina MAS 21 sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty 
veřejné správy, které působí na správním území obcí Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Lázně 
Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Podhradí, 
Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstenice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, 
Vojtanov, Zádub – Závišín. Jejich společným cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj tohoto území. 
Účastníci setkání společně definovali silné stránky a slabé stránky území MAS. Na závěr jednání bylo ustanoveno 6 pracovních 
skupiny: Příroda a krajina, Spolupráce a komunikace, Cestovní ruch, Občanská vybavenost, Infrastruktura, Rozvoj pracovních 
příležitostí a podnikání.
Činnost těchto pracovních skupin probíhala v polovině roku 2013 s cílem určit postupy a aktivity, které by MAS 21 v rámci daných 
témat měla realizovat pro kvalitní rozvoj území. Konečným výstupem plánování MAS 21 bude komplexní strategie rozvoje území do 
roku 2020. 
Informace o postupu plánování rozvoje území místní akční skupiny MAS 21 jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách: 
www.mas21.cz., v sekci Strategie 2014 – 2020.

Příprava Strategie rozvoje území MAS 21 pro období 2014 – 2020.

Pohled na část výstavní plochy                                                            Prezentace MAS 21, o .p .s.                                                              

Jednání 29. 1. 2013 v Lázních Kynžvartu                                                                 Jednání  pracovní skupiny  Cestovní ruch 
12. 3. 2013 v Poustce                                                                 

Jednání pracovní skupiny Občanská vybavenost 
19. 3. 2013 v Dolním Žandově

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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TIP NA VÝLET
V tomto čísle jsme pro Vás připravili výběr z cyklu přírodovědných akcí pro rok 2013 Pojďte s námi do přírody, které budou probíhat 

na území MAS 21:

1. Za Popelivkou, Plavuněmi a dávným řinčením zbraní do kynžvartských hvozdů (pěší tůra)
Datum: sobota 10. srpna 2013, Čas: 10:40 hodin, Místo: Sraz na Kladské  u zámečku 
Trasa: Kladská – lesní hrobka  - úpatím Lysiny k rybníku Uhlíř- smírčí kříž – hrad Kynžvart
– bučiny nad Kynžvartem – prameny v okolí Kynžvartu – zámek Kynžvart – nádraží Kynžvart
(délka cca 10 km)
Náplň: Přírodovědná exkurze přes přírodovědně i historicky bohaté lokality Slavkovského lesa.
Kontakt: P.Tájek, tel.: 602 793 922
2. Netopýří noc na kladské (exkurze)
Datum: pátek 30. srpna 2013, Čas: 19:00 hodin, Místo: Dům přírody u Zámečku Kladská
Náplň: Večerní a noční odchyt netopýrů nad rybníkem v blízkosti nejzachovalejších částí přírody národní přírodní rezervace Kladské rašeliny (Tajga).   
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
3. Fotografie hub Václava Burleho (výstava)
Datum: od 1 září do 31. října 2013, Čas: Po 8:30 – 17:00 hodin, St 8:30 – 16:00 hodin,  Út, Čt, Pá 8:30 – 13:30 hodin
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně
Náplň: Výstava velkoformátových fotogragií hub Václava Burleho   Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
4. Ptactvo Chebska (výstava)
Datum: čtvrtek 12. září 2013, Čas: 17:00 hodin, Místo: Muzeum Cheb, nám. Krále Jířího z Poděbrad 493/4 (pod Špalíčkem)
Náplň: Slavnostní vernisáž výstavy 4. ZO ČSOP Cheb a Muzea Cheb nazvané „Ptáci se vracejí!“ s podtitulem.“ k poctě Františka Lagarde“. V rámci 
vernisáže se uskuteční také křest knihy „Ptactvo Chebska“.   Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
5. Kobylka, Saranče a další hmyz na zrašelinělé louce (pěší tůra)
Datum: pátek 20. září 2013, Čas: 15:30 hodin, Místo: Sraz v Hamrníkách u sádek
Trasa: Zrašelinělé louky v okolí Hamrnického mokřadu (délka cca 2 hodiny)
Náplň: Typické druhy chladnomilného hmyzu vázané na zrašelinělé louky a rašeliniště.   Kontakt: K. Dvořáková, tel.: 608131672
6. Mapování hub na Mariánskolázeňsku (pěší tůra) 
Datum: sobota 21. září 2013, Čas: 9:30 hodin, Místo: Sraz před budovou Správy CHKO Slavkovský les, Hlavní 514, Mariánské lázně
Trasa: Po lesích z Mariánských Lázní do Lázní Kynžvart (délka cca 12 km)
Náplň: Houbařská exkurze zaměřená na mapování hub před tradiční mykologickou výstavou v Mariánských Lázních.
Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723 091 620
7. Výstava hub v Mariánských Lázních (výstava)
Datum: sobota 28. září – neděle 29. září 2013, Čas: sobota 9:00 – 17:00 hodin, Neděle 9:00 – 16:00 hodin
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 514, Mariánské Lázně
Náplň: Ukázky čerstvě utržených hub, pokrmů z nich, možnost rad ohledně určování druhů hub, pokrmů z nich, možnost rad ohledně druhů hub od 
zkušených mykologů a tipy na přípravu houbových pokrmů.   Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723 091 620
8. Šneci na kolejích (pěší tůra)
Datum: pátek 4. října 2013, Čas: 15:30 hodin, Místo: Sraz v nádražní hale v Mariánských Lázních
Trasa: Vycházka po slepé koleji a zpět ( cca 2 hodiny).
Náplň: Měkkýši a další bezobratlí žijící na jedněch z nejteplejších stanovišť Mariánskolázeňska.   
Kontakt: K. Dvořáková, tel.: 608 131 672
9. Zamykání lesa na Zelené hoře (pěší tůra)
Datum: sobota 12. října 2013, Čas: 9:30 hodin, Místo: Sraz pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku
Trasa: Myslivna- lesem po vrstevnicové cestě na vrchol Zelené hory, kde bude symbolicky uzavřen les spojený s rozděláním ohně a opékáním 
špekáčků, a zpět do Chebu přes Zátiší (délka cca 5 hodin)
Náplň: Houbařská exkurze s pořadateli výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
Kontakt: J. Pošmura, tel.: 723 091 620
10. Rozšíření ptactva ve Slavkovském lese (přednáška)
Datum: 31. října 2013, Čas: 18 :00 hodin, Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně
Náplň: Příběhy běžných i vzácných ptačích druhů, kteří obývají přírodu slavkovského lesa (délka cca2 hodiny).
Přednášející: RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově, Správa CHKO Slavkovský lesa KS Karlovy Vary).
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
11. Na tahu s černými čápy (přednáška)
Datum: čtvrtek 7. listopadu 2013, Čas: 17:30 hodin, Místo: Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Pod. 493/4, Cheb (pod Špalíčkem)
Náplň: Před přednáškou proběhne slavnostní vyhlášení fotografické soutěže „ Vyfoť opeřence!“. Vlastní přednáška přiblíží život čápů černých a jejich 
každoroční migraci z hnízdišť v Evropě do Afriky (délka cca 2 hodiny).
Přednášející: RNDr. František Pojer (AOPK ČR Praha),   Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
12. Christmas Counting (pěší tůra)
Datum: pátek 27. Prosince 2013, Čas: 9:00 hodin, Místo: Sraz u Správy CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně
Náplň: Zimní ornitologická vycházka po mariánskolázeňských parcích s pozorováním a poslechem ptačích druhů a vyprávěním o jejich životě (délka 
cca 2 hodiny).   Kontakt: RNDr. Pavel Řepa, tel.:724 151 113

Bučina nad Kynžvartem                                                            

Více informací získáte v úplném kalendáři
Pojďte s námi do přírody!

cyklus přírodovědných akcí pro rok 2013, který je ke stažení na  
http://www.mas21.cz/download/kalendar_CSOP_2013_final.pdf

Zpravodaj MASák – zdarma.
Vychází 2 x ročně   Registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20408

Vydáno 25. srpna 2013 v Mariánských Lázních. Toto číslo připravili: Jitka Bělohoubková, Ing. Jana Klusáková, Miroslav Podlipský
Kontakty na MAS 21, o. p. s.

adresa sídla: Plzeňská 32, 354 72 Velká Hleďsebe, adresa pracoviště: Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart
Miroslav Podlipský, tel.: 775 910 140,e-mail: podlipsky@mas21.cz

Ing. Jana Klusáková, tel.: 608 124 003, e-mail: klusakova.j@seznam.cz
Jitka Bělohoubková, tel. 608 124 001, e-mail: mas.belohoubkova@seznam.cz

www.mas21.cz 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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