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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou „Masák“, zpravodaj nestátní neziskové organizace MAS 21, o. p. s., který Vás pravidelně 
dvakrát do roka informuje o dění na venkově v okolí Aše, Chebu a Mariánských Lázní, a zároveň o činnosti naší místní 
akční skupiny. Ani toto vydání není výjimkou. Najdete zde informace o proběhlých i plánovaných akcích v našem 
regionu, o finalizaci strategie rozvoje území MAS 21, o. p. s., o výstavě Má Vlast cestami proměn, která byla zahájena 
9. 5. 2015 na pražském Vyšehradě, či o úspěšně zrealizovaných projektech, které byly k podpoře z EU vybrány v roce 
2013.

Přejeme Vám příjemné čtení a krásné slunečné léto.

MasákMasák

Vybíráme z obsahu: 

Ohlédnutí za roky 2007 – 2013, aneb co nám přineslo minulé programovací 
období?                                                                                                                  str. 2
Aktuálně o Integrované strategii rozvoje území MAS 21 na období 2014 – 2020 
                                                                                                                                 str. 4
Pojďte s námi do přírody                                                                                     str. 8 
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Dne 28. 1. 2015 

se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře k představení Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), který se uskutečnil v 
hotelu  Dvorana v Karlových Varech. 

Dne 5. 2. 2015 

proběhlo na Městském úřadě v Ostrově setkání Valné hromady 
Krajského sdružení NS MAS ČR Karlovarského kraje. Na setkání byl 
mimo jiné zvolen předseda a místopředseda KS NS MAS ČR 
Karlovarského kraje.  

Dne 3. 3. 2015 

se na Ministerstvu zemědělství v Praze manažeři MAS 21 zúčastnili 
semináře na téma Komunitně vedený místní rozvoj v operačních 
programech pro období 2014-2020.

Dne 11. 3. 2015 

se v Zábřehu na Moravě sešli zástupci místních akčních skupin z celé 
ČR na jednání Valné hromady Národní sítě MAS ČR, kde mimo jiné 
proběhla volba předsedy NS MAS ČR. 

V sobotu 11. 4. 2015 

na Obecním úřadě v Nebanicích přivítali malé občánky. Kromě dětí a 
rodičů přišli také prarodiče, aby mohli být u toho, až se jejich 
vnoučátka zařadí mezi občany Nebanic.

Všechny přítomné uvítala starostka Jitka Vlková s místostarostkou 
Růženkou Kosobudovou.

Děti ze sdružení Jeřabinky  zarecitovaly básničky a předaly dárečky, 
které samy vyrobily. 

Dne 21. 4. 2015 

se v kanceláři MAS v Chebu sešli na svém jednání členové správní a 
dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Mimo jiné byl na jednání schválen návrh 
rozpočtu pro rok 2015.  

Informujeme
Dne 28. 4. 2015 

se na Statku Bernard v Královském Poříčí uskutečnilo setkání partnerů 
Celostátní sítě pro venkov (CSV). Po setkání CSV, také na statku 
Bernard, proběhlo  zasedání Krajské sítě NS MAS ČR Karlovarského 
kraje. 

Dne 6. 5. 2015 

byl v Chebu pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského 
kraje a B&H Consult services s. r. o. pořádán seminář pod názvem 
„Dotace pro podnikatele 2014 – 2020“.  Seminář byl zaměřen na 
možnosti jednotlivých operačních programů, které budou moci být 
využity jak v podnikatelském sektoru, tak v zemědělství a lesnictví.

Dne 9. 5. 2015 

proběhlo na Vyšehradě v Praze zahájení výstavy Má vlast. Více o 
výstavě se dočtete uvnitř zpravodaje.

Nejpozději 30. 6. 2015 odevzdáme Žádost o platbu (ŽoP) k poslednímu projektu, který byl v rámci MAS 21 vybrán k podpoře z opatření IV. 1.2, 
Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (PRV) a zároveň Žádost o platbu z projektu spolupráce z opatření IV. 2.1, PRV. 
Schválení ŽoP bude ještě nějakou dobu trvat, ale my už se pomalu můžeme ohlédnout za uplynulými sedmi lety, kdy jsme především díky dotační 
politice Evropské unie mohli podporovat drobné i větší projekty na našem území. Výraznější aktivitu jsme začali vyvíjet až po schválení 
strategického dokumentu (Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013), tedy v roce 2009. Od té doby jsme vyhlásili šest Výzev pro 

Ohlédnutí za roky 2007 – 2013,
aneb co nám přineslo minulé programovací období?

Přehled projektů v rámci opatření IV. 1.2 PRV k 16. 4. 2015 

Výzva 
MAS 

Kolo 
PRV 

Počet projektů 
přijatých MAS schválených SZIF Proplacených Vyplacená dotace v Kč 

1 8 8 6 6 3 605 390,- 

2 10 10 9 8 3 527 010,- 
3 13 6 4 2 2 397 685,- 

4 15 26 17 17 7 756 831,- 
5 18 34 20 17* 6 230 404,-* 

6 20 25 10 8* 2 392 029,-* 
Celkem - 109 66 58* 25 909 349,-* 

 

předkládání Žádostí o dotaci, ve kterých bylo 
zaregistrováno 109 projektů a pravděpodobně 62 
jich bude úspěšně proplaceno. MAS realizovala čtyři 
projekty spolupráce z PRV a několik projektů 
financovaných z krajských prostředků nebo jiných 
dotačních titulů. Aktivitou MAS se do regionu 
dostalo cca 29 000 000 Kč. 

Pozn: *V rámci 5. a 6. Výzvy ještě nejsou proplaceny všechny ŽoP.

Jedná se o nemalé finanční prostředky, a proto začínáme zpracovávat závěrečné hodnocení činnosti MAS (ex-post evaluaci).  V rámci vzniklého 
dokumentu bude analyzována činnost MAS jako celku. Porovnáme plány uvedené ve strategickém dokumentu se skutečností, zhodnotíme 
efektivitu vnitřních procesů, činnosti MAS navenek i mezi jednotlivými partnery. Pokusíme se nastavit si zrcadlo tak, aby z žádného úhlu pohledu 
nezkreslovalo. 
Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje doporučený postup zpracování evaluačních zpráv. Jakmile budou známy povinné evaluační 
otázky, vypracujeme dotazník, který zveřejníme na našich webových stránkách . Aby naše hodnocení bylo co možná www.mas21.cz
nejobjektivnější, potřebujeme zpětnou vazbu od partnerů a žadatelů, ale i od ostatních, kteří spolupracují s MAS 21. Chceme znát Vaše postřehy, 
připomínky, nápady. O zveřejnění dotazníku Vás budeme informovat e - mailem a na webových stránkách. Tímto bychom Vás chtěli požádat o 
názor na činnost MAS 21 a aktivity, které jsme mezi roky 2009 - 2015 zrealizovali. Udělejte si, prosím, v průběhu léta čas a navštivte naše webové 
stránky. Najdete zde dotazník, jehož vyplněním pomůžete ke správnému zhodnocení našich aktivit a přispějete tím ke zlepšení činnosti MAS do 
budoucna. Možná příště pomůžeme zrealizovat zrovna Váš projekt!
                                                                                                                                                          Děkujeme. 
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Vítání občánků v obci Nebanice



Dalším bodem programu bylo zahájení výstavy 2015, kdy bylo představeno 99 přihlášených proměn, mezi nimiž jsou i dvě proměny z území MAS 
21 – Statek Salajna č. p. 12 a Křižovatka Multifunkční centrum.
Součástí výstavy byl bohatý kulturní program. Návštěvníci měli možnost v mnoha stáncích nakoupit regionální speciality a regionální výrobky. 
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje 
České republiky.

Více informací o výstavě najdete na webu , kde můžete také hlasovat o proměně roku 2015. http://cestamipromen.cz/
Hlasování bylo zahájeno 9. 5. 2015 a bude ukončeno 1. 5. 2016.

I přes nepříznivé počasí se na Manském Dvoře sešlo 1. 5. 2015 velké množství účastníků akce k  ODHALENÍ PAMÁTNÍKU ZAVRAŽDĚNÉMU 
ZAJATCI. Památník připomíná tragickou událost z konce druhé světové války. 
V průběhu 2. světové války si Manský Dvůr přivlastnil vůdce sudetských Němců Konrad Henlein.  V nedalekém Dolním Žandově byl zřízen 
zajatecký tábor, kde byli vězněni sovětští a francouzští zajatci. Ti byli využíváni Henleinem jako levná pracovní síla na Manském Dvoře. Dne 1. 5. 
1945 byl jeden ze sovětských zajatců přistižen při krádeži bulvy tuřínu a okamžitě byl zastřelen a to i přesto, že nedaleké město Cheb bylo 
americkou armádou osvobozeno již před 3 dny - 27. dubna 1945. Vrahem hladového sovětského zajatce byl nacistický fanatik Julius Kreibich, 
pocházející z nedaleké obce Vysoká. Zajatec, jehož jméno se nepodařilo zjistit je pohřben někde na Manském Dvoře. Pomník byl vybudován jako
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Sedmý ročník putovní výstavy MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN byl již 
tradičně zahájen druhou májovou neděli na pražském Vyšehradě. 
Na výstavě jsou každoročně prezentovány proměny opomíjených míst 
a objektů v sídlech i krajině v celé naší republice. Výstava po 
slavnostním zahájení zůstává 1 měsíc na Vyšehradě a dalších 11 
měsíců putuje po celé České republice.
Po slavnostním zahájení letošního ročníku, kdy účastníci vyslechli 
slova představitelů spolupracujících a partnerských institucí, proběhlo 
vyhlášení vítězů za rok 2014. Ze 118 přihlášených účastníků ze všech 
krajů se na základě internetového hlasování umístil na 2. místě 
Manský Dvůr. Realizace proměny, která byla do soutěže přihlášena – 
obnova původní stodoly na tělocvičnu, byla podpořena přes naší MAS 
z opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie Programu 
rozvoje venkova na období 2007 – 2013.

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU NA MANSKÉM DVOŘE

připomínka toho, že zde byl ukončen život člověka, který bojoval za 
naši svobodu. 
Úvodní slovo při odhalení pomníku měl majitel Manského Dvora Ing. 
Marek Babuška, CSc. Čestnou stráž  zajistili v dobových uniformách 
členové zájmového sdružení Prapor SOS Falknov  nad Ohří. 
V rámci akce bylo návštěvníkům zpřístupněno  regionální Muzeum 
Zdeňka Buchteleho. Pro zájemce majitel Manského Dvora uspořádal v 
nově vybudované tělocvičně prezentaci pod názvem Minulost, 
současnost  a budoucnost Manského Dvora, v níž přítomné seznámil  s 
historií, současným stavem a výhledy do dalších let. Přítomní ocenili 
úsilí majitele o zvelebování Manského Dvora a jeho okolí. 
Poměrně velká účast byla důkazem toho, že lidé mají pořád ještě zájem 
o minulost, ale i budoucnost. Setkání bylo  vedeno ve velice 
příjemném duchu a určitě přispělo ke zpříjemnění svátečních 
májových dnů.

ZPRAVODAJ MAS 21 o.p.s.

Po odhalení pomníku 

Výstava Má vlastVýstava Má vlast

Předání ceny za 2. místo
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Koncem roku 2014 bylo území MAS 21 rozšířeno o správní území města Františkovy Lázně. S ohledem na stav pracovní verze strategie bylo 
rozšíření území schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj.
 Tuto skutečnost bylo třeba zapracovat také do stávající pracovní verze strategie, o jejímž stavu jsme Vás informovali také v předchozím čísle. V 
současné době probíhá aktualizace analytických výstupů z dřívějších let, a dále pracujeme na strategické části dokumentu. 
V souvislosti se zpracováním výše zmiňované části dokumentu námi byly osloveny nejen obce a neziskové organizace, ale také podnikatelé, 
zemědělci a mateřské a základní školy, a to ohledně plánovaných projektových záměrů. Výstupem je zásobník plánovaných projektů na území 
MAS 21. Nejčastěji uváděné plánované záměry jsou například z oblasti občanské vybavenosti, technické infrastruktury, ale také z oblasti rozvoje 
podnikání nejen v zemědělství a lesnictví.

A jaké možnosti žadatelům přes MAS přinese nové programové období? *
Integrovaný regionální operační program (IROP)
V rámci IROPu budou podpořeny například následující oblasti, aktivity a typy projektů: 
-       Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj cyklodopravy 
-    Infrastruktura komunitních center a infrastruktura pro sociální služby 
-    Sociální bydlení  
-    Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
-    Zvýšení kvality vysoce specializované péče a zvýšení kvality návazné péče
-    Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, pro celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání 
     mládeže
-    Revitalizace souboru vybraných památek a zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění  
  Program rozvoje venkova
V rámci PRV budou podporovány následující aktivity:
-    Investice do pořízení speciálních mobilních strojů
-    Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh
-    Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury
-    Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
-    Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky
-    Investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů zejména v oblasti výstavby
-    Investice zaměřené na zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů
-    Podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
-    Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce      
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Aktuálně o Integrované strategii rozvoje území MAS 21
na období 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
V rámci OPZ budou podporovány následující typy aktivit:           
- Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech 
relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a 
poradenství pro získání zaměstnání
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených 
či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit 
zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob 
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora 
komunitní sociální práce
- Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení 
problémů v sociálně vyloučených lokalitách s využitím 
znalostí lokálního prostředí
- Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na 
místní úrovni
- Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních 
podniků
- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální 
úrovni                
- Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení 
lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních 
zaměstnavatelů

         *stav ke dni 11. 5. 2015

ZPRAVODAJ MAS 21 o.p.s. květen 2015 / číslo 1 / ročník IV.

VYMEZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS 21
(2014)
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OBCE ZVOU

23. ročník mezinárodních závodů spřežení - Nebanice 2015

Zveme Vás do Nebanic u Chebu 9.- 12. 7. 2015 na 23. ročník mezinárodních závodů spřežení, který každoročně pořádá TJ AGRO Cheb společně s 
jezdeckým oddílem Nebanice za důležitého přispění města Chebu, Karlovarského kraje a Ministerstva zemědělství ČR. Tento prestižní závod, 
který je součástí evropského seriálu mezinárodních závodů, se jako jediný koná v České republice a navštíví jej jezdci z více jak 10 států Evropy. Po 
čtyři dny můžete sledovat zápolení jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží ve 3 disciplínách včetně nejzajímavějšího závodu, maratonu, který 
proběhne v sobotu 11.7. Pro všechny návštěvníky je připravena skvostná podívaná na krásná spřežení, po celý víkend je pak navíc pro děti i 
dospělé připravený bohatý doprovodný program, včetně zábavných atrakcí. Páteční a sobotní večer se můžete těšit na zajímavé hudební kapely a 
do pozdní noci se o vás budou starat DJ´s. Na letošní mezinárodní závody v Nebanicích zavítají také nejrůznější výrobci a řemeslníci z celé ČR, kteří 
budou nabízet své výrobky. Přijeďte prožít jeden z báječných letních víkendů do Nebanic u Chebu.

Tým MZ Nebanice

Kulturní akce v Lázních Kynžvart

Město Lázně Kynžvart zve děti a rodiče na již tradičně konané akce: 

11. 7. 2015 
Pouť sv. Markéty 
Místo konání: Fotbalové hřiště Lázně Kynžvart 
od 14:00

29. 8. 2015
Pohádková cesta na hrad Kynžvart 
Místo konání: Léčebné lázně Lázně Kynžvart
od 14:00

23. 10. 2015
Strašidelná cesta
Místo konání: Léčebné lázně Lázně Kynžvart 
od 18: 00

Kulturní akce v Mariánských Lázních

Atmosféru Mariánských Lázní jako kulturního města dotvářejí mnohé 
z již pravidelně konaných kulturních akcí a festivalů:

27. 6. – 4 .7. 2015
Hudební festival Jazzové lázně
hudební festival otevřený pro všechny milovníky jazzu

12. – 26. 7 . 2015
6. mariánskolázeňská nokturna
mezinárodní hudební festival a mistrovské kurzy

6. – 19.7.2015
Kapsa plná pohádek a letní divadelní dílna
akce pořádaná formou open-air divadelní scény, představení jsou 
určena dětem od 3 do 15 let

Červenec – srpen
Mariánskolázeňské kulturní léto
představení, která nelze uskutečnit v rámci běžné hudební a divadelní 
nabídky

13. – 23.8.2015
56. Chopinův festival
10. – 12. 8. 2015 10. mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina
mezinárodně uznávaný festival, jednou za 2 roky rozšířen o klavírní 
soutěž 

Kulturní akce ve Františkových Lázních

Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně zve na: 

12. 6. 2015
Mandarinková izba
Komedie od R. Thomase - v hl. roli Maroš Kramár
od 19:30

9. 7. 2015
Johann Strauss orchestr
Árie ze slavných operet v podání komorního orchestru z Coburgu, 
zpěv: Luisa Albrechtová
od 19:30

www.divadlofl.cz

ZPRAVODAJ MAS 21 o.p.s.květen 2015 / číslo 1 / ročník IV.



Měřič rychlosti v obci Křižovatka
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Úspěšně zrealizované projekty v rámci strategického plánu
LEADER pro období 2009 – 2013

V rámci 5. výzvy, vyhlášené v roce 2012, bylo úspěšně zrealizováno 20 
projektů. Část z nich si představíme v tomto čísle.

Bezpečné silnice
Žadatel: Svazek obcí Kamenné Vrchy
Realizací projektu došlo k instalaci rychlostních radarů v sedmi obcích 
Svazku Kamenné Vrchy. Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost a zlepšit 
dopravní situaci v obcích. Současně byly také partnerem projektu 
poskytnuty mateřským školám Svazku reflexní vestičky pro děti. 
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 739 552 Kč
Dotace: 400 500 Kč
Vlastní podíl: 339 052 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014

Volný čas
Žadatel: ZD Křižovatka – sportovní klub
Sportovní klub ZD Křižovatka byl založen v roce 1995 za účelem 
provozování jak sportovních, tak i kulturních činností. Záměrem 
tohoto projektu bylo zkvalitnění zázemí pro volnočasové aktivity 
nejen fotbalového klubu. Realizací projektu došlo k pořízení 
fotbalových branek, ochranných sítí, ochranných přileb, čerpadla a 
hadic na vodu.   
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 216 810 Kč
Dotace: 144 300 Kč
Vlastní podíl: 72 510 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014 

Obnova veřejného prostranství v Úbočí
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Prostranství se nachází ve středu místní části obce Dolní Žandov, v 
blízkosti kapličky Svatého Kříže. V rámci projektu, jehož realizace vedla 
nejen ke zlepšení vzhledu obce, došlo mimo jiné k výsadbě listnatých 
stromů, založení trávníku, vybudování chodníku, a také k umístění 
drobného mobiliáře – laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a 
také dvou herních prvků.
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 196 179 Kč
Dotace: 145 918 Kč
Vlastní podíl: 50 261 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014

Zázemí pro jezdecký klub
Žadatel: Jezdecký klub Krásná 
Tento projekt si kladl za cíl zlepšit sociální zázemí pro členy jezdeckého 
klubu. V rámci projektu byly pořízeny skříňky na převlékání, stůl a 
lavice. Do sedlovny byly pořízeny regály na uskladnění jezdeckého 
vybavení, zakoupeno bylo také vybavení na skijöring.
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 124 005 Kč
Dotace: 111 605 Kč
Vlastní podíl: 12 400 Kč
Termín realizace: rok 2013 

Pořízení materiálně technického zázemí MŠ Krásná 
Žadatel: Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace
Realizací projektu došlo k zajištění kvalitního zázemí pro sportovní 
vyžití a pobyt venku jak pro děti předškolního věku z MŠ, tak široké 
veřejnosti. Pořízeno bylo vybavení pro volnočasové aktivity - 
koloběžky, odrážedla či souprava na cvičení, zakoupeny byly také nové 
skladovací prostory - skladovací regál a skříň.     
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 97 740 Kč
Dotace: 71 820 Kč
Vlastní podíl: 25 920 Kč
Termín realizace: rok 2013

Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Historicky významný dům s číslem popisným č. 40 patří mezi kulturní 
dědictví obce Dolní Žandov. Budova je již několik let systematicky 
opravována.  V rámci tohoto projektu byla zrealizována další část 
obnovy historicky významné budovy. Mimo jiných stavebních úprav v 
prostorách domu došlo například k obnově vstupních vrat a dřevěných 
dveří.   
Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 231 720 Kč 
Dotace: 172 350 Kč
Vlastní podíl: 59 370 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014

veřejné prostranství v Úbočí

Vybavení učebny výtvarné výchovy
Žadatel: Základní škola Lázně Kynžvart 

V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení pro třídu výtvarné výchovy. 

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 198 331 Kč
Dotace: 147 511 Kč
Vlastní podíl: 50 820 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014 
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Vybavení sokolovny
Žadatel: TJ Sokol Mariánské Lázně

V rámci tohoto projektu, jehož cílem bylo především zajistit rozšíření a 
zkvalitnění činnosti TJ Sokol Mariánské Lázně, došlo k vybavení 
sokolovny v Tyršově ulici. Velká tělocvična byla opatřena 
audiotechnikou, pořízeny byly také stohovatelné židle a stoly a vozík 
pro přepravu stohovacích stolů.  Opatřen byl v rámci projektu také 
materiál na obnovu podlahy ve velké tělocvičně. 

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 211 500 Kč
Dotace: 178 425 Kč
Vlastní podíl: 33 075 Kč
Termín realizace: rok 2013

Tělocvična v Tyršově ulici

Tělocvična Plesná
Žadatel: Město Plesná 

Realizací tohoto projektu došlo k obnově parketové podlahy v 
tělocvičně v Plesné, a tím k vytvoření kvalitního zázemí pro sportovní 
aktivity v obci. 

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu:  588 467 Kč
Dotace: 413 385 Kč
Vlastní podíl: 175 082 Kč
Termín realizace: rok 2013Tělocvična v Plesné 

Obnova původní kolny v areálu zemědělské usedlosti Salajna čp. 12
Žadatel: Ing. Alice Dvořáková  

Součástí hrázděného statku Salajna, jenž byl v roce 1958 prohlášen 
nemovitou kulturní památkou, byla v dřívějších dobách také dřevěná 
kolna, jejíž obnova byla předmětem tohoto projektu. Obnova 
vycházela z dochovaných historických materiálů původní stržené 
kůlny, na původním místě tak byla vystavěna budova, která je tvarově i 
konstrukčně shodná s původní stavbou.  V objektu byla zřízena také 
expozice historického zemědělského, domácího a řemeslného nářadí 
a náčiní.   

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 1 218 495 Kč 
Dotace: 1 004 897 Kč
Vlastní podíl: 213 598 Kč
Termín realizace: rok 2013 - 2014

Hrázděný statek Salajna

Další část projektů z 5. výzvy Vám představíme v následujícím čísle. 

Zpravodaj MASák – Vychází 2 x ročně zdarma.  

Registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20408
Vydáno 31. 5. 2015 v Chebu

Toto číslo připravily: Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková, Ing. Jana Klusáková

Kontakty na MAS 21, o. p. s.

adresa sídla: Plzeňská 32, 354 72 Velká Hleďsebe
adresa pracoviště: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

web: www.mas21.cz

květen 2015 / číslo 1 / ročník IV.



Pojďte s námi do přírody

strana 8

ZPRAVODAJ MAS 21 o.p.s.

PROCHÁZKY

VOJENSKÉ CVIČIŠTĚ HMYZU SVĚDČÍ
KDY:  pátek 12. 6. 2015, 15:30
KDE:  před závorou cvičiště u Dolního 
Žandova
N Á P L Ň: Entomologická exkurze do 
pestrých biotopů bývalého vojenského 
cvičiště. Uvidíme drobné obyvatele 
stanovišť mokrých i suchých, slunných i 
zastíněných.
TRASA:  po areálu vojenského cvičiště

ZA TROUBENÍM JELENŮ NA KLADSKOU
KDY: pátek 25. 9. 2015, 17:30
KDE: autobusová zastávka na Kladské
NÁPLŇ: Povídání o životě jelenů a poslechem říje 
jelena evropského a jelena sika. V polovině září 
soumračný a noční les oživne hlasy. Nastane čas 
jelení říje. Zvláště působivé je období jelení říje v 
horských terénech, kde se troubení jelenů patřičně 
rozléhá, někdy i s ozvěnou.
TRASA:  10 km většinou z kopce

Výběr z cyklu přírodovědných akcí pro rok 2015, které budou probíhat na území MAS 21

RYBNIČNATOU KRAJINOU FRANTIŠKOLÁZEŇSKA
ZA STARÝMI DUBY A NA HRAD SEEBERG
KDY: sobota 17. 10. 2015, 10:30 
KDE: autobusová zastávka Františkovy Lázně, Městské sady
NÁPLŇ: Procházka k příležitosti Dne stromů (20. 10.), prohlídka největšího 
seskupení starých dubů v Karlovarském kraji v pestrém podzimním zbarvení, 
ukázka měření a dokumentace starých stromů.
TRASA: Cik cak františkolázeňskými parky po nejmohutnějších lázeňských 
stromech, po zelené k Ptačímu rybníku a po odbočce do Krapic, k 
nejkrásnějšímu dubu kraje v zaniklé Jedličné, po rybničních hrázích se starými 
duby pod Dvorečkem a po žluté na do Ostrohu s možností prohlídky hradu 
Seeberg.
NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM
KDY: úterý 17. 11. 2015, 9:30 
KDE: na kolonádě v Mariánských Lázních
NÁPLŇ:  Již II. ročník pochodu napříč Slavkovským lesem. Pojďte s námi do lesů 
a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět přírodních 
rezervací a jednu národní přírodní památku. Během túry zdoláme značné 
převýšení. Několikrát pokoříme nadmořskou výšku 800 m. Nejvyšším vrcholem 
trasy bude Vlčí kámen (883 m n. m.). Cílem turisticko - přírodovědného výletu je 
Bečov nad Teplou a samozřejmě občerstvení v některém z restauračních 
zařízení.
TRASA: náročná trasa s převýšením o celkové délce cca 20 km
PTÁCI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH V ZIMĚ NESPÍ
KDY: sobota 19. 12. 2015, 10:00
KDE: před Správou CHKO Slavkovský les
NÁPLŇ:  Zimní vycházka lázeňskými parky s pozorováním ptáků. Pátrat 
budeme hlavně po vzácnějších zimujících druzích. Setkání milovníků přírody 
před koncem roku.
TRASA: Po Mariánskolázeňských parcích, délka podle zájmu.

VÝSTAVY A AKCE

VÝSTAVY HUB VMARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
KDY: sobota 26. 9. 2015, 9:00 – 17:00; neděle 27. 9. 2015, 9:00 – 16:00
KDE: Správa CHKO Slavkovský les
NÁPLŇ:  Ukázky čerstvě utržených hub, pokrmů z nich, možnost rad ohledně 
určování druhů hub od zkušených mykologů, recepty na přípravu houbových 
pokrmů, ukázka hub pod binokulárním mikroskopem a houbařský kvíz pro děti.
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
KDY: sobota 10. 10. 2015, 11:00
KDE: kolonáda v Mariánských Lázních
NÁPLŇ:  Pojďte s námi oslavit podzimní sklizeň ovoce na kolonádu v 
Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark místních 
výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských 
výpěstků místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, 
tematické soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek, hudební vystoupení. 
OZVĚNY EKOFILMU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
KDY:  čtvrtek 3. 12. 2015, 17:00
KDE:  Správa CHKO Slavkovský les
NÁPLŇ:  Promítání několika filmů s ekologickou tématikou, které se objevily v 
minulých ročnících na festivalu Ekofilm. Přijďte s námi příjemně posedět u krbu 
a shlédnete filmy, které v komerčních televizích ani kinech nenajdete. Dozvíte 
se nečekané souvislosti o vzájemném vlivu lidské společnosti a životního 
prostředí. Uvidíte unikátní záběry filmařů z celého světa.

Více informací naleznete na stránkách http://mas21.cz/wp-
content/uploads/2015/03/csop_kalendar2015.pdf

ZA ZOOLOGICKÝMI OBJEVY OKOLÍM KLADSKÉ
KDY: sobota 20. 6. 2015, 10:45
KDE: před hospodou U Tetřeva na Kladské
NÁPLŇ: Zoologická vycházka do okolí Kladské se zaměřením na pozorování 
ptáků a dalších zajímavých skupin živočichů evropsky významné lokality 
Kladské rašeliny. Část trasy povede mokřady světového významu Pramenné 
vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa.
TRASA: cca 5 km, nenáročná trasa

KOLEM DLOUHÉ STOKY ZA RYBÍM TAJEMSTVÍM
KDY: sobota 18. 7. 2015, 10:45
KDE: před Domem přírody Slavkovského lesa na Kladské
NÁPLŇ: Vycházka kolem Dlouhé stoky, historické vodní páteře Slavkovského 
lesa, povídání o rybách a další vodní fauně, malá výstava druhů ryb 
Slavkovského lesa v prostorách Domu přírody Slavkovského lesa.
TRASA: cca 10 km
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ
KDY: sobota 25. 7. 2015, 9:30
KDE: autobusová zastávka Františkovy Lázně, Krapice, Lužná
NÁPLŇ: Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha 
černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, 
ostřice a další.
TRASA: cca 6 km volným terénem mimo cesty
ZA ROSTLINAMI DO ZAPOMENUTÝCH LESNÍCH ZÁKOUTÍ V OKOLÍ 
KLADSKÉ
KDY: sobota 8. 8. 2015, 10:45
KDE: před hospodou U Tetřeva na Kladské
NÁPLŇ: Vycházka do přírodě blízkých lesů v centrální části Slavkovského lesa. 
Přijďte nasát hořkou vůni lesních rašelinišť a podívat se s námi na zajímavé 
botanické a přírodovědné skvosty zdejšího území.
TRASA: cca 5 km volným terénem
OLŠINY NA POTOCE – EKOSTANOVIŠTĚ PRO MĚKÝŠE
KDY: pátek 4. 9. 2015, 15:30
KDE: zastávka Prádelna ve Velké Hleďsebi
NÁPLŇ: V kulturních smrčinách žije velmi málo měkkýšů, stačí však, aby tudy 
protékal potok  několika olšemi okolo, a hned se zde měkkýši objeví. Na takové 
místo se společně podíváme.
HORSKÝ HMYZ V OKOLÍ KLADSKÉ
KDY: pátek 11. 9. 2015, 14:30
KDE: parkoviště na Kladské
NÁPLŇ: Okolí Kladské je nejchladnější oblastí ve Slavkovském lese. Tamní 
rašeliniště mají podobnou faunu jako šumavská rašeliniště, která jsou o 200 m 
n. m. výše. A právě v okolí těchto rašelinišť budeme pátrat po hmyzu.
TRASA:  V okolí naučné stezky a parkoviště.
MAPOVÁNÍ HUB NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKU
KDY: sobota 19. 9. 2015, 9:30
KDE: před Správou CHKO Slavkovský les
NÁPLŇ: Houbařská exkurze zaměřenána mapování hub před mykologickou 
výstavou v Mariánských Lázních.                                                  TRASA: cca 12 km

KVĚTENA „ZÁSOOSÍ“ ANEB OKOLÍM 
TŘEBENĚ A SORGENU
KDY: neděle 21. 6. 2015, 10:10
KDE: vlaková zastávka Třebeň
N Á P L Ň :  K v ě t e n a  z a  h r a n i c e m i 
Národnípřírodní rezervace Soos.
Navštívíme louky u Stodolského potoka, 
tůně v okol í  bývalé obce Sorgen a 
zrašeliněné louky podél Lužního potoka.
TRASA: cca 10 km, zcela mimo cesty
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