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Úvodní slovo
.............................................................

Vážení čtenáři,

stejně tak jako v předchozích letech, jsme i v letošním roce připravili a Vám se do rukou dostává nové číslo našeho
zpravodaje MASák. Na následujících stránkách Vám představíme další realizované projekty v rámci Strategického
plánu LEADER pro období 2009 – 2013, informujeme Vás o průběhu příprav naší místní akční skupiny na nové
programovací období 2014 – 2020, a také nezapomeneme na dění v našem regionu.
Přejeme Vám příjemné počtení
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Informujeme
Dne 3. 3. 2014
se v Březové u Sokolova uskutečnilo Zasedání Krajské sítě NS MAS ČR o.
s. Karlovarského kraje. Přítomní byli seznámeni se závěry z jednání
výboru NS MAS ČR. Mimo jiné se všechny MAS informovaly o své
činnosti. Jednání se zúčastnili vedle zástupců jednotlivých MAS
Karlovarského kraje také Ing. arch. Jaromír Musil a Irena Langová z
Krajského úřadu Karlovarského kraje – odbor regionálního rozvoje.

Dne 20. 6. 2014
se v Jenišově uskutečnilo Zasedání Krajské sítě Národní sítě MAS o. s.
Karlovarského kraje (KS NS MAS). Jednání bylo zaměřeno především
na připravovanou strategii pro programové období 2014 – 2020. Mimo
zástupců jednotlivých MAS Karlovarského kraje se jednání zúčastnili
také Alexandr Olah z Agentury pro sociální začleňování a Ing. Miloš
Holub, Ph.D. z CHKO Slavkovský les.

Dne 13. 3. 2014
se konalo v Týnci nad Sázavou jednání Valné hromady Národní sítě
MAS ČR, o. s., kterého se zúčastnili představitelé členských místních
akčních skupin, zástupci Ministerstva zemědělství, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Spolku pro obnovu venkova ČR,
Sdružení místních samospráv ČR, České zemědělské univerzity v Praze
a další hosté. Jednání bylo zaměřené mimo jiné na zhodnocení
činnosti občanského sdružení NS MAS ČR za rok 2013 a projednání
činnosti v roce 2014, diskutovány byly také dotační programy a
podmínky pro rozvoj venkova v programovém období 2014 – 2020.

Dne 15. 8. 2014
se v zasedací místnosti MÚ v Lázních Kynžvartu uskutečnilo jednání
zakladatelů MAS 21, o. p. s. Na tomto jednání byli přítomní
informováni mimo jiného o stavu příprav na programovací období
2014+ a došlo ke jmenování nových členů správní a dozorčí rady MAS
21, o. p. s.

Dne 17. 3. 2014
proběhlo na Krajském úřadě Karlovarského kraje pracovní setkání
místních akčních skupin. Zástupci jednotlivých MAS Karlovarského
kraje zde mimo jiné prezentovali svoji činnost.
Dne 21. 3. 2014
se uskutečnilo v Chebu Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS
21, o. p. s. Na tomto jednání byla mimo jiného schválena účetní
uzávěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2013 a schválen návrh
rozpočtu pro rok 2014.
Od 1. 4. 2014
byla kancelář MAS 21, o. p. s. přemístěna na adresu K Nemocnici 2,
350 02 Cheb.

Jednání zakladatelů MAS 21, o. p. s. .
Dne 26. 8. 2014
se uskutečnilo na Statku Bernard v Královském Poříčí setkání
pracovníků českých a německých MAS zaměřené na společnou tvorbu
strategií.

Konference pracovních skupin a veřejnosti ke tvorbě
Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 - 2020
Již v předchozích číslech jsme Vás informovali o probíhajících
přípravách Integrované strategie území MAS 21 (ISRÚ) pro následné
programovací období 2014 – 2020. Standardizace místních akčních
skupin se blíží, a proto MAS 21 v současnosti intenzivně pracuje na
dokončení tohoto dokumentu, jenž bude hlavním nástrojem, na
základě kterého by mohla místní akční skupina, po splnění podmínek
Mze a MMR, rozdělovat podporu subjektům na území své působnosti.
V rámci přípravy této strategie pořádala MAS 21 již v minulém roce
několik setkání, na kterých měli zástupci veřejné správy, nestátních
neziskových organizací, podnikatelů i široké veřejnosti možnost
vyjádřit se k potřebám regionu a definovat soubor aktivit, které by
měly být v území působnosti MAS 21 realizovány či podporovány.
Šetření probíhalo také v rámci dotazníků.

Na základě těchto jednání a dotazníkového šetření pak byla
zpracována analýza území MAS 21. Poslední jednání, tedy Konference
pracovních skupin a veřejnosti ke tvorbě Integrované strategie území
MAS 21 na období 2014 - 2020, proběhlo 29. 5. 2014 v prostorách
kulturního domu v Dolním Žandově. Hlavním cílem této konference
bylo společně diskutovat analytickou část zpracovanou na základě
předchozích jednání a vymezit cíle a priority ISRÚ tak, aby byly
definovány všechny potřeby, a tedy zajištěn kvalitní rozvoj regionu.
Pracovní verze ISRÚ MAS 21 bude zveřejněna prostřednictvím
internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také na
internetových stránkách MAS ....
www.mas21.cz

Definováno bylo šest rozvojových oblastí:
Rozvoj pracovních příležitostí a rozvoj podnikání
Cestovní ruch
Infrastruktura
Spolupráce, komunikace
Občanská vybavenost
Příroda a krajina
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Má vlast cestami proměn 2014
Již šestý ročník putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která přináší
svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině
České republiky, byl zahájen tradičně druhou májovou sobotu, 10.
května 2014 na pražském Vyšehradě. Stejně tak jako loňský rok, se i
letos MAS 21 výstavy účastnila a její propagace byla součástí stánku
Karlovarského kraje.

Do letošního ročníku byly přihlášeny dva projekty, které byly
realizovány přes MAS 21 z programu LEADER a jeden projekt
realizovaný MAS 21 v rámci projektu spolupráce Kraj živých vod. Jedná
se o projekty

Prezentace MAS 21
Manský Dvůr (Dolní Žandov)

Farma Sorkov - Jízdárna (Libá)

Kašny (Dolní Žandov)

Dále byly z Karlovarského kraje prezentovány také Bylinné zahrady v
Poustce, Dolním Žandově a Okrouhlé, klínovecká rozhledna, sportovní
areál v Chebu a řada dalších proměn.

Atmosféra na výstavě

Atmosfera na výstavě
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Úspěšné projekty zrealizované v rámci Strategického plánu
LEADER pro období 2009 - 2013
Již tradičně Vám představujeme v každém čísle úspěšně zrealizované
projekty v rámci Strategického plánu LEADER. V tomto čísle Vás
seznámíme s několika projekty, které byly uskutečněny v rámci výzvy č.
4, vyhlášené v roce 2011.
před rekonstrukcí

Rekonstrukce kulturního domu Drmoul
Žadatel: Obec Drmoul
Realizací projektu došlo k rekonstrukci části kulturního domu v obci
Drmoul, která navázala na již několik dříve uskutečněných
rekonstrukcí. Vybudována zde byla jednací místnost, knihovna s
veřejným internetem a hygienické zázemí.
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl:
Termín realizace:

po rekonstrukci

3 494 422 Kč
1 800 000 Kč
1 694 422 Kč
rok 2012- 2013

Modernizace zázemí pro kulturní a společenské akce
Žadatel: Obec Velký Luh

před rekonstrukcí

Projekt řeší modernizaci zázemí pro kulturní a společenské akce ve
Velkém Luhu. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění zázemí pro konání
společenských a sportovních akcí, byla zde obnovena klubovna a
pořízen kultivátor pro zajištění údržby místního hřiště.
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl
Termín realizace:

314 985 Kč
238 447 Kč
76 538 Kč
rok 2012

po rekonstrukci

před rekonstrukcí

Revitalizace veřejného prostranství v Dolním Žandově
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Projekt řeší obnovu veřejného prostranství podél Šitbořského potoka
v obci Dolní Žandov. V rámci projektu došlo k úpravě terénu, výsadbě
stromů a keřů a také k umístění mobiliáře (lavičky, stojan na kola,
fitness herní prvky a další).
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl:
Termín realizace:

1 068 517 Kč
804 387 Kč
264 130 Kč
rok 2012

po rekonstrukci
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6. výzva SPL
Ke dni 8. 1. 2014 byla vyhlášena v rámci Strategického plánu LEADER
pro období 2009 – 2013 v pořadí již 6. výzva k předkládání žádostí o
dotace.
Výzva byla vyhlášena ve prospěch Fiche č. 5 (Aktivní venkov I.) a Fiche
č. 6 (Aktivní venkov II.). Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhal ve
dnech 10. – 12. 2. 2014, celkem bylo přijato 25 žádostí. Ty byly po
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti předloženy hodnotící
komisi, která projekty obodovala na základě daných preferenčních
kritérií. Žadatelé pak měli možnost prezentovat své projekty na
veřejném slyšení, které se konalo dne 4. 3. 2014 v zasedací místnosti
Městského úřadu v Lázních Kynžvartu.

Seznam vybraných žádostí:
Fiche č. 5 – Aktivní venkov I.
Pořadí
1.
2.
3.

Žadatel
Svazek obcí Kamenné Vrchy
Město Plesná
Obec Krásná

Název projektu
Společnou cestou
Zasedací místnost
Pořízení školního mikrobusu

Fiche č. 6 – Aktivní venkov II.
Pořadí
1.

2.

5.
6.
7.

Základní škola Hranice, okres Cheb
Tělovýchovná jednota Jiskra Aš

4.

Po veřejném slyšení a následném jednání výběrové komise, která
vypracovala pořadí projektů v jednotlivých Fichích na základě
bodového hodnocení, se uskutečnilo zasedání programového výboru,
na kterém byly vybrány projekty doporučené ke spolufinancování.

Název projektu
Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké
lyžařské trasy na území obce
Lipová a Stará Voda
Jazyková laboratoř

Čtyřlístek, rodinné centrum
Mariánské Lázně
Náboženská obec Církve
Vybavení fary
československé husitské v
Mariánských Lázních
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Renovace toalet
Lázně
Sbor dobrovolných hasičů Plesná
Zateplení hasičské zbrojnice

3.

Veřejná obhajoba žadatelů před výběrovou komisí

Žadatel
Život na Dyleň

Pořízení barevné kopírky
Bezpečné branky pro mladé
sportovce

Vybrané žádosti byly dne 7. 3. 2014 zaregistrovány na Regionálním
odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Ústí
nad Labem. Všechny žádosti byly schváleny ke spolufinancování.

Výběrová komise MAS 21, o. p. s.
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Vesnice Karlovarského kraje roku 2014
Soutěž Vesnice roku je každoročně vyhlašována Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a
Ministerstvem zemědělství. Letos se uskutečnil již 20. ročník této soutěže. Z Karlovarského kraje se o titul Vesnice roku ucházelo celkem 15 obcí.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se uskutečnilo 22. srpna v prostorách kulturního domu v Dolním Žandově. Vítězem
krajského kola soutěže se stala obec Dolní Žandov, získala tak zlatou stuhu a postoupila do celostátního kola soutěže, které se uskutečnilo ve
dnech 31. srpna až 6. září 2014.
Také několik dalších obcí z území působnosti naší místí akční skupiny bylo v rámci soutěže vyhodnoceno:
Obec Poustka - Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Krásná – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Valy – Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci
Obec Stará voda – Objev roku
Všem oceněným blahopřejeme
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Seznamujeme Vás s obcemi/městy na území MAS 21 o. p. s.
Město Hranice
je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení Ašsko, který je
zakládajícím členem a partnerem MAS 21, o. p. s.

Libštejn kolem poloviny 13. století, pod jménem Nový Liebenstein.
První zmínka o něm pochází z roku 1264. Obec patří mezi turisticky
vítané cíle, a to nejen díky impozantní okolní přírodě. Dominantou
obce je zámek Libá, mezi další kulturní památky pak patří například
Kostel sv. Kateřiny či Zemědělský dvůr č. p. 26. Na správním území obce
se rozprostírá přírodní rezervace Stráň u Dubiny. Turistickou
zajímavostí obce je také naučná stezka Libsko, dlouhá cca 9 km, kde se
návštěvníci mohou na 13 zastaveních seznámit se zaniklými místy,
geologií, faunou a flórou. Z Libé je možno podnikat velmi zajímavé
turistické okruhy, a to směrem na německý Hohenberg a. d. Eger,
Pomeznou, přírodní rezervaci Rathsam, či na nejmladší evropskou
vyhaslou sopku Komorní Hůrku. Ideální podmínky nabízí obec Libá
rovněž pro cykloturistiku.
V obci jsou každoročně pořádány kulturní akce jako Vánoční setkání na
hranicích či Libské slavnosti přátelství.

Obec Dolní Žandov

Počet obyvatel: 2 190
Rozloha: 31, 80 km2
Katastry: Trojmezí, Studánka, Hranice, Pastviny
Město Hranice se rozkládá v nejzápadnějším výběžku České republiky,
10 km severně od města Aš, v těsné blízkosti s Německem. Vznik města
je datován do 14. století, první písemná zmínka pochází z roku 1380.
Původní název „Rossbach“ (Koňský potok), vznikl podle potoka
protékajícího obcí, ve kterém obyvatelé napájeli své koně. Hranice se
nachází v zalesněné krajině, která nabízí vhodné podmínky pro
turistiku, cykloturistiku a v zimním období také běžecké lyžování.
Navštívit lze přilehlé osady Studánka, Pastviny a Trojmezí, které do
místního krajinného rázu dobře zapadají. Mimo to se ve městě a okolí
nachází řada kulturních památek. Jedná se například o barokní
evangelický kostel svatého Martina či římskokatolický kostel
„Navštívení Panny Marie“.
Město Hranice nabízí také bohatý kulturní život, pravidelně se zde
konají kulturní akce jako Setkání na Trojstátí, Hranické kulturní léto či
Mariánská pouť.

je členem Mikroregionu Chebsko a dobrovolného svazku obcí
Mariánskolázeňsko, kteří jsou zakládajícími členy a partnery MAS 21 o.
p. s.

Počet obyvatel: 1 211
Rozloha: 41, 32 km2
Katastry: Dolní Žandov, Horní Žandov, Podlesí, Salajna, Úbočí

Obec Libá
je členem Mikroregionu Chebsko, který je zakládajícím členem MAS 21
o. p. s.

Počet obyvatel: 695
Rozloha: 26,62 km2
Katastry: Libá, Hůrka
Obec Libá, ležící přibližně 12 km od města Chebu v malebném údolí

Obec Dolní Žandov leží v mělké kotlině mezi Chebem a Mariánskými
Lázněmi. Obec vznikla ve 12. století, nejstarší zmínka o Dolním
Žandově je z roku 1197. Celé území Dolního Žandova leží v ochranném
pásmu přírodních léčivých zdrojů, nachází se zde množství minerálních
vývěrů tzv. chráněné žandovské minerální vody. V katastru obce se
nachází dvě přírodní rezervace – Lipovka a Mechové údolí,
severovýchodně zasahuje obec do CHKO Slavkovský les. V Dolním
Žandově se nachází mimo jiné řada historických památek.
Dominantou je zejména farní kostel sv. Michaela, který je chráněnou
památkou. V blízkém okolí pak stojí za zhlédnutí hrázděný statek
Manský dvůr a vesnická památková zóna Salajna.
V obci Dolní Žandov je bohatý kulturní a sportovní život. Pravidelně
zde probíhají různé akce jako Mikulášská nabídka, Rozsvícení
vánočního stromu či stavění májky.
Obec realizovala v posledních dvou letech několik významných
projektů
-Revitalizace - obnova veřejného prostranství v obci Dolní Žandov
-Rekonstrukce obecního úřadu
-Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 II.
-Obnova veřejného prostranství v Úbočí
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Tip na výlet
Prázdniny skončily, ale my Vás ani tentokrát neochudíme o inspiraci, kam na
výlet. Dnes Vás zveme na tři místa, která spojuje společný prvek, tedy do obce
Poustka, Dolní Žandov a Okrouhlá, kde byly v tomto roce v rámci realizace
projektu se společným tématem „Relaxovat a odpočívat“ vybudovány bylinné
zahrady. Do intravilánu těchto obcí se tak navrátily dříve zcela běžné rostliny –
kuchyňské a léčivé bylinky – a nám se tak naskytla na těchto krásných místech
nejen možnost chvilku posedět a relaxovat, ale také možnost poznání. Naučné
záhony nám představí řadu dnes často opomíjených léčivých bylinek, užitkových
rostlin či keřů. Více o projektu naleznete na www.chebsko.net

Zpravodaj MASák – zdarma.
Vychází 2 x ročně
Registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20408
Vydáno 21. 9. 2014 v Chebu
Toto číslo připravila: Ing. Karolína Slabejová
Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
adresa pracoviště: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb
Miroslav Podlipský, tel.: 775 910 140, e-mail: podlipsky@mas21.cz
Ing. Jana Klusáková, tel.: 608 124 003, e-mail: klusakova@mas21.cz
Ing. Karolína Slabejová, tel: 608 124 001, e-mail: slabejova@mas21.cz
web: www.mas21.cz
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