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Úvodní slovo:

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, podnikatelská veřejnosti,

jako každý rok, tak i letos, se na Vás v tento čas začínají ze všech stran valit 
děkovné a pozdravné projevy s přáním mnoha dobrého, šťastného a veselého. 
Ani já, ani moji kolegové nebudeme v tomto ohledu bořit tradice a proto bych Vám 
chtěl jménem všech, kteří se v roce 2013 podíleli a podílejí na činnosti MAS 21 
o.p.s. popřát do nového roku mnoho zdaru a splněných cílů. Byli bychom rádi, 
kdybychom tomu ve spolupráci s Vámi mohli být nápomocni a věřte, že se 
snažíme, každý svou měrou, přispět k tomu, aby na našem území byly vytvořeny 
podmínky pro realizaci Vašich projektů, nápadů a představ. Přeji Vám tedy, aby 
Vám Ježíšek přinesl kreativitu, trpělivost a chuť měnit k lepšímu své okolí, náš 
region.

Miroslav Podlipský
ředitel MAS 21 o. p. s.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.
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V Karlových Varech proběhlo 30. 9. 2013 zasedání Krajské sítě Národní sítě MAS ČR o. s. Karlovarského kraje (KS NS MAS). 
Jednání bylo převážně zaměřeno na přípravu strategií pro období 2014 – 2020 a s tím související standardizace místních akčních 
skupin. Jednání se zúčastnili také Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje KV kraje, Mgr. Jelena 
Kriegelsteinová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje KV kraje, paní Irena Langová z oddělení regionálního rozvoje KV kraje a 
JUDr. Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu venkova.

Na jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 15. 10. 2013 v Křižovatce,
bylo správní radou mimo jiné  schváleno financování ze strany členské základny pro rok 2014. Správní rada na tomto jednání 
schválila přístup nových členů MAS 21, o. p. s. – ZD Křižovatka a Tělovýchovná jednota SOKOL Lázně Kynžvart. Dozorčí rada na 
tomto zasedání podala správní radě a řediteli  zprávu o své kontrolní činnosti.

Po skončení jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. dne 15. 10. 2013 proběhla konference k programovému období 
2014 +
na které ředitel MAS 21  pan Miroslav Podlipský seznámil přítomné s postupem prací při přípravě strategie pro území MAS 21 a se 
souhrnnými informacemi o realizovaných projektech a zkušenostech získaných v současném programovacím období. Současně 
předložil závěry z jednání správní rady týkající se návrhu financování MAS 21 ze strany členské základny pro rok 2014.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

Informujeme

Dne 30. 9. 2013 na MÚ v Mariánských 
Lázních proběhlo veřejné projednání 
návrhu Koncepce běžeckého lyžování v 
Karlovarském kraji – II.etapa Slavkovský 
les a zhodnocení potenciálu zbývajících 
částí Karlovarského kraje. 
Předmětem schůzky bylo seznámení se 
s dokumentací „Koncepce běžeckého 
lyžování v Karlovarském kraji“ – 
představení celé sítě běžeckých tras 
stávajících i navrhovaných, představení 
celého pojetí běžeckého lyžování, 
možnosti spolupráce a rozvoj systému.
Výklad provedli zástupci zpracovatelské 
firmy EC Meluzína a pracovníci odboru 
regionálního rozvoje Karlovarského 
kraje.

Na zasedání programového výboru dne 
4. 12. 2013 byl projednáván návrh na 
vyhlášení 6. výzvy SPL. 
Podle dostupných informací bude na 
počátku roku 2014 vyhlášeno 20. kolo 
příjmu PRV. 

prosinec 2013/číslo 2/ročník II.                                                          

V minulém čísle jsme Vás krátce informovali o projektu spolupráce Kraj živých vod II, který naše místní akční skupina realizuje spolu 
s MAS Náš region, o. s. a MAS Krušné Hory západ, o. s.
Na konci listopadu byl tento projekt ukončen a dovolte, abychom Vás seznámili s průběhem realizace tohoto projektu.
Projekt byl pokračováním úspěšného projektu Kraj živých vod (2010 – 2011). Nosným tématem  projektu Kraj živých vod II, jak již 
název napovídá, byla „voda“. Během více než jednoho roku  (2012 – 2013) byly provedeny na straně MAS 21 obnovy tří minerálních  
pramenů – Mostek u Křižovatky, kyselka Jedlová u Staré Vody, pramen Richard v Lázních Kynžvartu, studánky ve Třech Sekerách  a 
farní studny v Dolním Žandově. Na území MAS Náš region o.s. byla rozšířena Naučná stezka Kraj živých vod, obnovena Služetínská 
kyselka a vybudována odpočinková místa u Stěnského rybníku, na Otročínské cestě a ve Vidžíně.  Na území MAS Krušné hory 
západ bylo obnoveno Údolí mlýnků v Jáchymově a vybudován Parčík pro volný čas u řeky Ohře ve Velichově. 
Kromě toho  byly na zastávkách železniční trati, která protíná území všech tří místních akčních skupin instalovány informační tabule, 
na kterých jsou odkazy na zajímavá místa v okolí ( prameny, památky, přírodní zajímavosti, atd.). 
Byly zrealizovány čtyři společné akce - Kynžvartské kyselky, Den v kraji živých vod, Den živých vod a Parčík pro volný čas u řeky 
Ohře. 

Na závěr byly vydány propagační materiály projektu.

Ukončena realizace projektu Kraj živých vod II.
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Obnova pramene Mostek u Křižovatky
Pramen vyvěrá na pravém břehu potoka Plesná jihovýchodně od 
bývalé cihelny v obci Křižovatka, k. ú. Mostek u Křižovatky. Do 
roku 1959 byl pramen zachycen ve dřevěném sudu. Poté byla 
nahrazena stará jímka betonovou skruží. Obnova a úprava 
stávajícího pramene a jeho přilehlého okolí spočívala ve vyčištění 
pramene,  obnově stávajícího objektu jímání pramene, bylo 
prohloubeno a upraveno stávající koryto a ke zpřístupnění 
pramene byl vybudován povalový chodník, Prameniště bylo 
obloženo akátovým dřevem. Průběh realizace si mohou 
návštěvníci prohlédnout na informační tabuli, která je umístěna u 
pramene.

Obnova kyselky Jedlová u Staré Vody
Oblíbená kyselka pramení nedaleko Staré Vody u osady Jedlová,  
na levém břehu Kosího potoka. V rámci projektu byla provedena 
obnova konstrukcí stávajícího altánu a byl vybudován povalový 
chodník od altánu ke stávajícímu mostku.

Obnova pramene Richard v Lázních Kynžvartu
Pramen Richard je jedním ze 4 pramenů v Lázních Kynžvartu, 
které mají osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky o 
tom, že jsou přírodním léčivým zdrojem. Pramen je využíván jak 
návštěvníky lázní, tak místními občany. Během obnovy byl 
zrekonstruován altán pramene Richard, instalována nová 
přelivná váza, ozdobný poklop a vedle altánu byla umístěna 
informační tabule. 

Obnova farní studny v Dolním Žandově
Studna se nachází v blízkosti kostela sv. Michaela v Dolním 
Žandově. V rámci projektu byla obnovena a vyčištěna stávající 
studna, na kterou byla umístěna kovová mříž s uzamykatelným 
poklopem. Na studnu byl nově osazen dřevěný rumpál. Součástí 
projektu bylo také umístění informační tabule.

Obnova pramene ve Třech Sekerách
Zmíněný pramen vyvěrá na kraji močálu u rybníku Sekerka 
nedaleko od obce Tři Sekery. Původní studánka, do které byl 
pramen jímán byla zasypána hlínou a kamením. Okolí studánky 
bylo zarostlé křovím a rákosím. Během úprav byla studánka 
vyčištěna, prohloubena a dno bylo opatřeno původním kamenem 
– placákem. Upravilo se a mírně prohloubilo odtokové koryto, ve 
kterém se vybudovalo stanoviště pro vodomilné rostliny, svah nad 
studánkou byl zpevněn kamennou zídkou. Současně byl 
vybudován jednoduchý ochranný dřevěný přístřešek, lavička pro 
odpočinek, informační tabule a přístupový chodník.  

Jednotlivé výstupy projektu na území MAS 21, o. p. s. :

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

Současný stav

Demontáž přelivné vázy  Současný stav

 Současný stavPůvodní stav

 Současný stavPůvodní stav

 Současný stavPůvodní stav

prosinec 2013/číslo 2/ročník II.                                                          
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Kynžvartské kyselky
Společná akce se uskutečnila 1. 6. 2013 u příležitosti slavnostního 
znovuotevření zrekonstruovaného pramene Richard. Po 
slavnostním zahájení se účastníci přesunuli do velké zasedací 
místnosti MÚ Lázně Kynžvart, kde byly seznámeni s projektem a 
mohli si prohlédnout výstavu výsledků výtvarné soutěže „Voda 
očima dětí“, kterou pořádala 
MAS 21 v rámci projektu. I přes nepřízeň počasí se přítomní vydali 
na exkurzi po naučné stezce „Kynžvartské kyselky“. Exkurze byla 
ukončena na fotbalovém hřišti TJ Sokol Lázně Kynžvart.

Den v kraji živých vod
Akce proběhla na území všech tří partnerských místních akčních 
skupin dne 14. 9. 2013. Účastníci navštívili místa realizace na 
území všech tří MAS a na jednotlivých místech dostávali do 
obdržených pasů  razítka se symbolem konkrétního místa.  Akce 
byla ukončena v Bečovské botanické zahradě, kde proběhlo 
setkání všech účastníků, včetně pořádání her, soutěží a 
propagace projektu.

Parčík pro volný čas u řeky Ohře
Během společného setkání dne 21. 9. 2013 jsme navštívili nejen 
místo realizace „Parčík pro volný času řeky Ohře“ ve Velichově, 
ale také jsme měli možnost prohlédnout si okolí obce Velichov. 
Prohlídka byla ukončena v místní restauraci U lípy, kde byli 
účastníci seznámeni s projektem a byla vyhlášena výtvarná 
dětská soutěž k projektu. Děti, které se zapojily do soutěže byly 
odměněny malým dárečkem. 

Den živých vod
Akce se konala dne 28. 10. 2013 na území MAS Náš region o.s. Ve 
městě Teplá čekalo na účastníky přivítání. Poté se všichni vydali 
na exkurzi po pramenech v okolí města Teplá – Služetínský 
pramen, Podhorní kyselka, která byla slavnostně zpřístupněna, 
Křepkovická kyselka a  kyselka Oriona. Prohlídka minerálních 
pramenů byla zakončena v kulturním domě v Teplé. Po promítání 
regionálních filmů byla vyhlášena vědomostní soutěž k projektu. 
Po vylosování cen vědomostního kvízu a po občerstvení 
představili manažeři všech tří spolupracujících MAS projekt Kraj 
živých vod II. a poděkovali všem za účast na společné akci. 

 Výstava k projektuZnovuotevření pramene 
Richard                                              

Ukončení akce
v Bečovské botanické 

zahradě                                            

Vyhlášení výtvarné 
soutěže                                           

Slavnostní zpřístupnění 
Podhorní kyselky

Informační tabule na vlakových zastávkách
Na regionálních železničních tratích, procházejícími územím všech tří partnerských místních akčních skupin byly na železničních 
zastávkách umístěny informační tabule s odkazy na zajímavosti v okolí. Na území MAS 21 se jedná o zastávky  Vlkovice a 
Mariánské Lázně na trati Mariánské Lázně  - Karlovy Vary.

Pramen Orionka                                         

Projekt Kraj živých vod II. bezesporu přispěl k rozšíření již tak velmi úzké spolupráci mezi všemi zúčastněnými místními akčními 
skupinami. Věříme, že zapojením dětí a mládeže  i ostatních místních obyvatel do jednotlivých aktivit projektu se rozšířilo povědomí 
o činnostech jednotlivých místních akčních skupin. 
V současné době je tedy realizace projektu ukončena a probíhá administrativní kontrola Žádosti o proplacení.

Společné výstupy projektu

Příprava období 2014 - 2020

MAS 21 intenzivně pracuje na přípravě strategického dokumentu pro následné programovací období 2014 +.  Do přípravy je 
zapojena také veřejnost a to formou dotazníkového šetření. Průběžně probíhá zpracování dotazníků, které byly zveřejněny také na 
internetových stránkách obcí a na webu MAS 21(www.mas21.cz) v sekci Strategie 2014 – 2020 (http://jdem.cz/2wd34).  

Pokud máte také zájem podílet se na rozvoji našeho regionu a doposud jste se nezapojili,   navštivte naše webové stránky 
a přispějte  svými poznatky a náměty pro budoucí rozvoj místa ve kterém žijete  -  vyplňte náš dotazník, který je stále 
aktivní.  

Součástí příprav strategického dokumentu bude také společné jednání pracovních skupin, které je naplánováno na příští rok. 
Termín jednání bude včas zveřejněn.

Všechny informace o přípravě strategie jsou k dispozici na webu www.mas21.cz v sekci Strategie 2014 - 2020
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Nová prezentace MAS 21

Počátkem prosince byly uvedeny do provozu webové stránky MAS 21 s novou grafickou úpravou. Věříme, že nové prostředí  bude 
pro návštěvníky mnohem poutavější, zajímavější. Přivítáme jakoukoliv odezvu od návštěvníků nových internetových stránek ve 
formě připomínek a námětů.

Další novinkou je nová grafická podoba loga MAS 21.

www.mas21.cz
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Úspěšné projekty zrealizované v rámci SPL

V této rubrice Vás seznamujeme pravidelně v každém čísle našeho zpravodaje s úspěšnými projekty Strategického plánu LEADER. 
V tomto čísle Vám představíme, projekty, které byly zrealizovány v rámci 3. výzvy SPL .

Jízdárna na ekofarmě Sorkov

Žadatel: Robert Mišovský

Rekapitulace:                                        

Celkové výdaje projektu: 2 005 439 Kč
Dotace: 1 198 281 Kč
Vlastní podíl:                   807 158 Kč
Termín realizace:                       rok 2012

.

STAVEBNÍ ÚPRAVY MANSKÝ DVŮR, BUDOVA "E”
- přestavba stodoly na sportovní zařízení -

Žadatel: Ing. Marek Babuška, CSc.

Historický velkostatek Manský Dvůr nedaleko Dolního Žandova je od roku 1998 postupně revitalizován pro účely venkovské turistiky 
a agroturistiky. Kromě obnovy zázemí pro zemědělskou činnost (stáje, chlévy) zde byl vybudován malokapacitní penzion (v letech 
2005-2007), který byl postupně doplněn o regionální muzeum, soustavu rybníků a systém pěších a cyklistických tras v krajině.
Součástí statku je i bývalá stodola, která byla  cca 25 let bez zemědělského využití. V rámci projektu byla budova bývalé stodoly 
zrekonstruována na sportovní zařízení, které bude sloužit nejen hostům penzionu, ale také ostatním návštěvníkům.

Rekapitulace:            

Celkové výdaje projektu: 2 137 806 Kč
Dotace: 1 199 404 Kč
Vlastní podíl:        938 402Kč
Termín realizace:             rok 2012 - 2013

.

Původní stav

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Původní stav

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu stodoly na jezdeckou halu v Libé, v 
katastru Lužná u Františkových Lázní. Původní objekt stodoly, který byl předmětem 
rekonstrukce, byl používán pro uskladnění různého materiálu a píce pro koně. 
Stavebními úpravami vznikla jezdecká hala, která bezesporu rozšíří nejen nabídku 
volnočasových aktivit, ale přispěje také k rozvoji cestovního ruchu v okolí obce Libá.
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Partnerství

Dnes jsme pro Vás připravili další výlet. Tentokrát s námi můžete navštívit Ašský výběžek.  

Naučná stezka v obci Podhradí
Obec Podhradí patří mezi obce s bohatou historií. V minulých letech zde byla vybudována naučná stezka v rámci příhraniční 
spolupráce z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013. 
Naučná stezka začíná u místního evangelického kostela Dobrého pastýře. Během 10 zastavení se seznámíte s historií místního 
hradu Neuberg a několika zámků, které zde v různých obdobích vybudoval rod Zedwitzů. U každého zastavení je umístěna 
informační tabule s informacemi, vztahujícími se k danému místu.

                           Kostel Dobrého pastýře                                                                        Jedno ze zastavení naučné stezky

Tip na výlet

V létě jsme byli osloveni místní akční skupinou MAS Náš Region, o.s. s prosbou navrhnout trasu exkurze, která bude uspořádána  v 
rámci projektu z opatření Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o opatření III. 4. 1. z Programu rozvoje venkova, 
které je určeno místním akčním skupinám, jimž nebyl schválen Strategický plán LEADER. MAS 21 je v tomto projektu partnerem 
MAS Náš region, o. s. 
Exkurze byla naplánována jako poznávací exkurze územím partnerských MAS. Rozhodování o tom, které obce doporučit k 
návštěvě, bylo dost obtížné, protože všude jsou k vidění  výsledky, kterými se mohou obce pochlubit. Na konec byla exkurze 
naplánována na Kladskou a do obcí Krásná, Křižovatka a Dolní Žandov. 
„Studijní cesta“ se uskutečnila 11. 9. 2013 a začala prohlídkou Domu přírody na Kladské, odkud účastníci pokračovali do Krásné, 
Křižovatky a Dolního Žandova. Starostové všech tří obcí seznámili účastníky ze sousední MAS s výsledky realizace některých 
úspěšných projektů a prodiskutovaly společné problémy. V Krásné přítomní navíc shlédli vystoupení, které si pro ně připravily děti z 
místní mateřské školy. 
Exkurze byla ukončena na Manském Dvoře, kde byl pro účastníky zajištěn nocleh. Následující den pokračovala exkurze na území 
další partnerské MAS – MAS Český západ.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat starostům jednotlivých obcí paní Ing. Elišce Stránské, (Dolní Žandov), panu Luboši 
Pokornému (Krásná) a panu Janu Strachotovi (Křižovatka) za spolupráci a vstřícnost při přípravě a organizaci této akce.

Návštěva v MŠ Krásná                         U kostela sv. Kateřiny V Křižovatce                      Prohlídka Doního Žandova



Zpravodaj MASák – zdarma

Vychází 2 x ročně
Registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem      MK ČR E 20408     Vydáno 20. 12. 2013  v Lázních Kynžvartu

Toto číslo připravili: Ing. Jana Klusáková a 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@mas21.cz

web:   www.mas21.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.prosinec 2013/číslo 2/ročník II.                                                          
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