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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přinášíme Vám další vydání našeho zpravodaje MASák a zároveň první číslo v letošním roce
2016. Na následujících stránkách si zrekapitulujeme, co se v posledních měsících událo, a na co
se můžeme těšit. Tak pojďme na to.
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INFORMUJE
Dne 29. 1. 2016 se uskutečnilo ve Valči Jednání
Krajského sdružení NS MAS Karlovarského kraje. Jedním
z projednávaných témat byly možné projekty spolupráce
Místních akčních skupin.
Dne 4. 2. 2016 se v kanceláři MAS 21 sešli na svém
jednání členové Správní a dozorčí rady MAS 21, o. p. s.
Dne 11. 2. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
na téma „Odpovědné zadávání veřejných zakázek“, který
se uskutečnil na Krajském úřadě Plzeňského kraje.
Dne 12. 2. 2016 se uskutečnilo ve společenském
sále Krajské knihovny v Karlových Varech 6. jednání
Pracovní skupiny RAP (Regionální akční plán), kterého
jsme se taktéž zúčastnili. Jedním z témat bylo mimo
jiné také informování o stavu přípravy a realizace
Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),
realizovanými Místními akčními skupinami (MAS)
v Karlovarském kraji.
Dne 18. 2. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního
operačního programu. Konkrétně se seminář týkal výzvy
č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.
Dne 24. 2. 2016 se v Praze uskutečnil seminář pro MAS
na téma „Komunitní centra a komunitní sociální práce
ve venkovském prostoru, na kterém jsme nechyběli.
Ve dnech 16. - 17. 3. 2016 se uskutečnila v Havlíčkově
Brodě Valná hromada Národní sítě místních akčních
skupin ČR.
Dne 24. 3. 2016 se v Praze na MŠMT ČR uskutečnil
seminář k animacím škol 2016, které jsou jednou
z činností MAS. V rámci semináře byla představena
výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ“. V této souvislosti
dojde k navázání spolupráce škol a Místních akčních
skupin.

Dne 16. 4. 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s dalšími
MAS Karlovarského kraje akci „Čištění řeky Ohře“, o které
se dočtete více na str. 6.
Dne 27. 4. 2016 se uskutečnil v Březové u Sokolova
seminář týkající se 2. kola příjmu žádostí PRV 2014 – 2020.
Dne 11. 5. 2016 se v kanceláři MAS 21 o. p. s. uskutečnilo
jednání Dozorčí rady MAS 21 o. p. s., na kterém mimo
jiné byla schválena Výroční zpráva za rok 2015.
Dne 12. 5. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
na téma „Administrace výzev v rámci CLLD“, který se
uskutečnil v Praze na Ministerstvu zemědělství ČR.
Dne 19. 5. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře pro Místní akční skupiny, který se uskutečnil v Praze
na Ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s vyhlášením výzvy pro MAS na podporu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Dne 24. 5. 2016 se v kanceláři MAS 21 sešli na svém jednání členové Správní rady MAS 21, o. p. s.
Dne 31. 5. 2016 se na statku Bernard v Královském Poříčí uskutečnilo Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov. Po setkání CSV se uskutečnilo také jednání Krajského sdružení NS MAS Karlovarského kraje.
Od 1. 6. 2016 má MAS 21 nového manažera Ing. Danielu
Strnadovou. Děkujeme tímto Ing. Janě Klusákové za dlouholetou a obětavou práci na rozvoji našeho regionu.
Dne 14. 6. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
k tématu sociálního podnikání, který se uskutečnil v Praze ve spolupráci MSPV a NS MAS ČR.
Dne 30. 6. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně se seminář týkal výzvy na
podporu Sociální bydlení.

OBEC KRÁSNÁ – BOJ O EVROPSKÝ TITUL
V minulém čísle jsme Vás informovali o účasti obce Krásná, jakožto vítěze celostního kola soutěže „Vesnice roku
2015“ v soutěži Evropská cena obnovy vesnice, kterou
vyhlašuje jednou za dva roky Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, a to již
od roku 1990. Pro každý ročník je vyhlašováno motto,
které vyjadřuje jeho tematické zaměření a heslem toho
letošního je „být otevřený“.
O prestižní evropskou cenu bojovalo v letošním ročníku
24 obcí z jedenácti různých států. Hodnotitelská komise složená ze tří hodnotitelů z Lucemburska, Holandska
a Polska si v průběhu května a června prohlédla postup-
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ně všechny zúčastněné obce a hodnotila je ve všech oblastech jejich života. Z tuzemských obcí se této soutěže
v letošním ročníku zúčastnila kromě naší obce Krásná
také obec Kateřinice – Vesnice roku 2014.
Obec Krásnou navštívili členové hodnotící komise v pátek 17. 6. 2016 a my jsme měli tu čest být u toho. Dovolte nám, abychom Vám alespoň prostřednictvím těchto
řádků a fotek přiblížili úžasnou atmosféru, která zde
panovala díky místním obyvatelům, kteří se na příjezd
evropské komise usilovně připravovali.
I přes nepřízeň počasí se Krásenští v hojném počtu sešli
ráno před obecním úřadem, aby uvítali hodnotící komisi
tradičním českým zvykem – chlebem se solí a zazpívali
krásenskou hymnu. Poté se program přesunul do zasedací místnosti na obecním úřadě, kde byl hodnotitelské
komisi promítnut krátký propagační film o životě v Krás-

né, představen spolkový život v obci a také přeshraniční
spolupráce a společné projekty s městy Rehau, Bad Elster
či Regnitzlosau.
Následně čekala komisi prohlídka obce, představení činnosti
místních spolků a projektů realizovaných v minulých letech.
Komise například navštívila mateřskou školu v Krásné, kde
si místní děti připravili krátké představení. Shlédnout bylo
možné také divadelní představení - Krásenskou baladu a zapojena byla komise také do soutěže o nejlepší buchtu, kterou si připravili Krásenské buchty. Na prohlídku obce Krásná
měla komise pět hodin a program byl opravdu nabitý.
Obec Krásná byla v rámci soutěže vyznamenána Evropskou
cenou obnovy vesnice za zvláštní výsledky v jednotlivých
oblastech rozvoje venkova. Vítězem se stala rakouská obec
Fließ. Slavnostní udělování cen proběhne v září v obci Tihany v Maďarsku.

ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER
PRO OBDOBÍ 2009 – 2013
Poslední Výzva ze Strategického plánu LEADER byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 5 a č. 6 a byla zaměřena na podporu občanského vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit. Na MAS bylo podáno 25 Žádostí o dotaci. V rámci 6. výzvy, vyhlášené v roce 2014, bylo úspěšně
zrealizováno 10 projektů.
Společnou cestou
Žadatel: Svazek obcí Kamenné Vrchy
V rámci projektu byl pořízen minibus pro 9 osob. Nákup
minibusu pomohl vyřešit mnohé místní problémy, např.
dopravu dětí do školských zařízení, dopravu místních
obyvatel, kteří se z důvodů problematické dopravy nemohli účastnit společných akcí mimo území své obce,
a v neposlední řadě byl vyřešen problém na území svazku obcí s případnou evakuací obyvatel.

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 980 000,- Kč
Dotace: 435 000,- Kč
Vlastní podíl: 545 000,- Kč
Termín realizace: rok 2014

| Minibus Svazku obcí Kamenné vrchy

Zasedací místnost
Žadatel: Město Plesná
Předmětem projektu bylo zajištění nového vybavení
zasedací místnosti Městského úřadu v Plesné. Realiza-
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cí projektu byla v zasedací místnost vyměněna podlaha, instalováno nové osvětlení a následně se místnost
vybavila novým nábytkem a dataprojektorem. Zasedací
místnost slouží úřadu nejen k zasedání zastupitelstva,
spolků obce, svazů a škol, ale též pro účely setkávání občanů, pořádání seminářů či workshopů.

Rekapitulace

Jazyková laboratoř
Žadatel: Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně
Realizací projektu byla vybavena jazyková učebna novými lavicemi, notebookem, dataprojektorem, tablety
a jazykovými programy. Občanské sdružení Čtyřlístek
organizuje jazykové kurzy pro všechny věkové kategorie a úrovně vědomostí.

Celkové výdaje projektu: 380 364,- Kč
Dotace: 262 240,- Kč
Vlastní podíl: 118 124,- Kč
Termín realizace: rok 2014

Pořízení školního mikrobusu
Žadatel: Obec Krásná
V rámci projektu byl pořízen mikrobus pro 9 osob.
Realizací projektu byla vyřešena nejen doprava dětí
do školských zařízení. Mikrobus je využíván také jako
zásahový vůz SDH Krásná, pro dopravu seniorů za lékaři či nákupy a na cesty místních obyvatel za sportem
či poznáním.

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 992 178,- Kč
Dotace: 435 500,- Kč
Vlastní podíl: 556 678,- Kč
Termín realizace: rok 2014

| Jazyková laboratoř

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 170 957,- Kč
Dotace: 134 759,- Kč
Vlastní podíl: 34 192,- Kč
Termín realizace: rok 2014

Vybavení fary
Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních

Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké
lyžařské stopy na území obce Lipová a Stará Voda
Žadatel: Život na Dyleň
V rámci projektu bylo pořízeno technické vybavení pro
strojní výrobu běžkařských tratí na spádovém území
obce Lipová a na území kolem vrcholu Dyleň. Kvalitnější a delší tratě nyní nabídnou v zimním období aktivní
sportovně rekreační vyžití.

Předmětem projektu byl nákup vybavení v podobě židlí,
stolů, audio a promítací techniky pro zajištění bohoslužebné, pastorační, sociální a pedagogické práce církve.
Mimo bohoslužebných shromáždění probíhají na faře
v pravidelných intervalech akce pro veřejnost: sociálně aktivizační služba pro seniory, pedagogické programy s etickou výchovou pro předškolní a pro školní děti
s výukou náboženství, relaxačně – meditační hodiny pro
ženy.

Rekapitulace

Rekapitulace

Celkové výdaje projektu: 108 146,- Kč
Dotace: 97 331,- Kč
Vlastní podíl: 10 815,- Kč
Termín realizace: rok 2014

Celkové výdaje projektu: 110 048,- Kč
Dotace: 99 043,- Kč
Vlastní podíl: 11 005,- Kč
Termín realizace: rok 2014
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Renovace toalet

Pořízení barevné kopírky

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně

Žadatel: Základní škola Hranice, okres Cheb

Předkládaný projekt byl zaměřen na renovaci sociálního zařízení v objektu T.J. Sokol Mariánské Lázně. Realizací projektu se zvýšila nejen estetická a hygienická
úroveň sociálního zařízení, ale výsledkem je i úspornější provoz.

V rámci projektu byla pořízena barevná laserová multifunkční kopírka, kterou rovněž využívají místní organizace, školská zařízení, spolky a sdružení.

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 207 678,- Kč
Dotace: 180 000,- Kč
Vlastní podíl: 27 678,- Kč
Termín realizace: rok 2014

Rekapitulace
Celkové výdaje projektu: 79 301,- Kč
Dotace: 36 000,- Kč
Vlastní podíl: 43 301,- Kč
Termín realizace: rok 2014
Bezpečné branky pro mladé sportovce
Žadatel: Tělovýchovná jednota Jiskra Aš

Zateplení hasičské zbrojnice
Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Plesná
Projekt řešil zateplení budovy Sboru dobrovolných hasičů Plesná s cílem snížit energetickou náročnost objektu.
Sbor dobrovolných hasičů Plesná je aktivním sdružením, které se podílí na řadě společenských a kulturních
akcí v Plesné.

V rámci projektu byl realizován nákup přenosných hliníkových branek pro sportovní areál TJ Jiskra Aš. Jednalo se
o 2 ks přenosných hliníkových branek o rozměrech 7,3 m
x 2,4 m a 6 ks přenosných hliníkových branek o rozměrech
5 m x 2 m. Pořízení bezpečnostních a víceúčelových branek
umožnilo sportovní vyžití většímu počtu zájemců především z řad dětí a mládeže. Realizace projektu přispěla k rozšíření volnočasových a sportovních aktivit v obci.

Rekapitulace

Rekapitulace

Celkové výdaje projektu: 200 000,- Kč
Dotace: 116 000,- Kč
Vlastní podíl: 84 000,- Kč
Termín realizace: rok 2014

Celkové výdaje projektu: 193 261,- Kč
Dotace: 125 156,- Kč
Vlastní podíl: 68 105,- Kč
Termín realizace: rok 2014

PRŮBĚH SCHVALOVÁNÍ SCLLD
Od roku 2012 jsme usilovně pracovali na strategickém
dokumentu pro rozvoj regionu MAS 21 na období 2014
– 2020. O stavu příprav jsme Vás průběžně informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje. A jak jsme
na tom nyní? Pojďme si ve stručnosti zrekapitulovat průběh zpracování a schvalování strategie.
V letech 2012 – 2015 probíhalo zpracovávání Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
21 na období 2014 – 2020. V souvislosti s tím proběhla řada diskuzních setkání a také dotazníkové šetření.
V průběhu zpracování strategického dokumentu došlo
několikrát ke změnám metodik, a tak bylo nutné aktualizovat a předělávat.
V listopadu 2015 byl dokument schválen nejvyšším orgánem MAS – Plénem a počátkem prosince byla podána

žádost o podporu integrované strategie, tedy strategie
byla poslána ke schválení na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
Žádost o realizaci SCLLD MAS 21 prošla v lednu 2016
úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti a postoupila do fáze věcného hodnocení, jehož výsledky jsme obdrželi v květnu 2016.
V rámci věcného hodnocení bylo zapotřebí zapracovat do strategie připomínky od Řídících orgánů jednotlivých operačních programů a zaslat opravenou
verzi zpět ke kontrole. Opět jsme prošli kontrolou
formálních náležitostí a věcným hodnocením. Dne
20. 7. 2016 byla naše strategie schválena k realizaci.
Pro další informace sledujte naše internetové stránky
www.mas21.cz a facebookové stránky https://www.
facebook.com/mas21o.p.s.
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ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2016
I přes nepřízeň počasí se v sobotu 16. 4. 2016 více
než 218 dobrovolníků pustilo do úklidu okolí a břehů
řeky Ohře. Při akci Čištění řeky Ohře spojili síly vodáci a místní obyvatelé, kteří mají rádi řeku a chebskou
krajinu. Úklid probíhal od Pomezí nad Ohří do Chebu
po březích přehrady Skalka a dále od Chebu do Kynšperku nad Ohří po vodě i po březích. Během jediného
dne bylo podél vody sesbíráno více než 4,9 tun odpadu. Odvedli jsme obdivuhodný kus práce. Děkujeme
všem zúčastněným a sponzorům.
Řeka Ohře je fenoménem Karlovarského kraje, svým
tokem propojuje 4 z 5 místních akčních skupin působících v tomto kraji. MAS 21, o. p. s. se v letošním roce
přidala k iniciativě Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje pro rozšíření úklidu řeky Ohře i do méně
turisticky využívaných oblastí. Půjčovna lodí Rafting
Ohře již 12 let pravidelně čistí úsek mezi Loktem a Hubertusem, půjčovna Dronte 8 let sbírá odpadky mezi
Kynšperkem nad Ohří a Sokolovem. V letošním roce
probíhalo čištění Ohře pod taktovkou místních akčních
skupin ve dvou termínech 16. a 23. 4. 2016. V prvním
termínu jste mohli dobrovolníky vidět od Pomezí nad
Ohří do Kynšperku nad Ohří, a dále od Lokte až do Stráže nad Ohří, ale i v Žatci a v Postoloprtech. Na zbývajícím úseku mezi Kynšperkem nad Ohří a Loktem se
uklízelo 23. 4. 2016.

Na území MAS 21, o. p. s. bylo připraveno 6 míst srazu, kde dobrovolníci ke drobnému občerstvení dostali
rukavice, pytle, mapu trasy a mohli se pustit do práce.
Dvě místa srazu byla u přehrady Skalka a čtyři na Ohři
mezi Chebem a Kynšperkem nad Ohří.
Břehy přehrady Skalka uklízeli dobrovolníci z řad místních obyvatel z Pomezí nad Ohří a z Chebu, pomocnou ruku podali členové Klubu českých turistů, Union
Cheb, skauti a skautky ze Střediska Šedého vlka. Levý
břeh si vzali za své sportovci z SK TRINITY Cheb. Úklid
okolo Skalky bychom nebyli schopni zorganizovat bez
podpory města Chebu, obce Pomezí nad Ohří, společnosti CHEVAK Cheb, a. s., PRACANT s. r. o. a Povodí
Ohře, státní podnik.
Podél Ohře byly čtyři místa srazu, v Chebu u Ottova
jezu, v Tršnicích na vodáckém tábořišti, v Nebanicích
pod mostem a v Mostově u mostu. V řece se našlo mnoho „zajímavých“ věcí jako byly pneumatiky od vozidel
a povozů všeho druhu, kusy traktoru, lednice, koberce, matrace. Vyčistit řeku Ohři nám umožnila podpora města Chebu, obcí Třebeň, Nebanice, Odrava, společnosti CHEVAK Cheb, a. s., PRACANT s. r. o. a Povodí
Ohře, státní podnik.
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Na vodáckém tábořišti v Tršnicích jsme vytvořili zázemí pro všechny vodáky a pěší z přilehlých tras, večer
zde proběhlo posezení při kytaře s opékáním špekáčků. Děkujeme společnosti MASO – UZENINY KOŠATA
s.r.o. za exkluzivní špekáčky, společnosti TRIRITA s. r. o.
za výborný chléb, pivovaru CHODOVAR spol. s r. o. za limonády a pivo, společnosti Karlovarské minerální vody
a.s. za limonády do terénu, společnosti CHEVAK Cheb
a. s. za oplatky, tácky, ubrousky a kelímky. SDH Plesné
děkujeme za zapůjčení stanu, obci Křižovatka za stoly a lavice a obci Třebeň za vybavení. Společnosti TOI
TOI za poskytnutí mobilní toalety. Kapele Kettle Gang
za jejich hlasy a um.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali organizacím, bez kterých by úklid řeky Ohře nebyl možný. Povodí Ohře, s. p., které zajistilo nejnákladnější část celé
akce - materiální podporu dobrovolníků (rukavice,
pytle), svoz odpadu a skládkovné. Půjčovny lodí Petr
Putzer – Rafting Ohře z Karlovyých Varů a Pirrat.cz ze
Sokolova, které poskytly lodě, vodácké vybavení a zajistili organizaci na svých úsecích.

MAS 21 a řeka Ohře děkuje
všem zúčastněným
i sponzorům.
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE
Koncem roku 2016 plánujeme začít vyhlašovat Výzvy pro podání Žádostí o dotaci / Žádostí o podporu záměrů
obcí a jejich organizací, nestátních neziskových organizací, podnikatelů, kteří působí na našem území nebo jejichž
aktivity mají prokazatelný vliv na život v MAS 21. Nyní Vám představíme opatření, které jsou připraveny pro podnikatelskou sféru.
Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

1.6 Sociální podnikání
1.1 Kulturní dědictví
- revitalizace památek z městské památkové zóny Mariánské Lázně a městské
památkové rezervace Františkovy Lázně
Alokace: 4 700 000,- Kč

1. Výzva: 2017

- podpora vzniku nových sociálních podniků
- pořízení vybavení pro sociální podnik
- rozšiřování stávajících kapacit sociálních
podniků
Alokace: 3 100 000,- Kč

1. Výzva: 2016

2.1 Prevence sociálního vyloučení
- podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu i mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
- podpora komunitní sociální práce a komunitních center
Alokace: 2 000 000,- Kč

1. Výzva: 2016

2.3 Podpora sociálního podnikání
2.2 Prorodinná opatření
- podpora školních družin, klubů
- podpora příměstských táborů
- podpora dopravy dětí do podpořených
zařízení
- podpora dětských skupin pro podniky
i veřejnost
- podpora individuální péče o děti (chůvy, …)
Alokace: 7 500 000,- Kč

1. Výzva: 2016

- vznik a rozvoj podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání
Alokace: 1 000 000,- Kč

2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost
- rekvalifikace a další profesní vzdělávání
- podpora flexibilních forem zaměstnání
- prostupné zaměstnávání
- podpora zahájení podnikatelské činnosti
Alokace: 3 500 000,- Kč
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3.2 Rozvoj podnikání na venkově
- investice do pořízení strojů, zařízení, vybavení pro podnikatele
- výstavba a rekonstrukce provozoven
- výstavba či obnova malokapacitních ubytovacích zařízení vč. turistické infrastruktury
Žadatel musí být mikro nebo malý podnik (do 50 zaměstnanců; roční obrat/bilanční suma
nepřesahuje 10 mil. EUR).
Alokace: 33 333 000,- Kč

1. Výzva: 2016

3.1 Neproduktivní investice v lesích
- stezky pro turisty do šíře 2 m

3.4 S produkty na trh

- výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků

- hmotné a nehmotné investice, které se
týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

- usměrňování návštěvnosti území
Žadatel musí být držitel lesa!

- výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů

Alokace: 3 000 000,- Kč

Alokace: 11 111 000,- Kč

1. Výzva: 2017

1. Výzva: 2017

3.3 Rozvoj zemědělských podniků
3.5 Pozemkové úpravy
- investice na pořízení strojů, zařízení
a mobilních strojů pro rostlinnou a živočišnou výrobu a školkařskou produkci
- investice do zemědělských staveb
a technologií
- investice na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku
Žadatel musí být zemědělským podnikatelem.

- opatření ke zpřístupnění zemědělských
a lesních pozemků
- opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení
ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová a vodohospodářská
opatření
Žadatel musí být zemědělským podnikatelem.
Alokace: 3 000 000,- Kč

Alokace: 30 000 000,- Kč

1. Výzva: 2017

1. Výzva: 2016
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VESNICE ROKU 2016
Již po dvaadvacáté měly obce České republiky možnost
zúčastnit se soutěže Vesnice roku, přičemž v Karlovarském kraji se o titul ucházelo devatenáct obcí. Z našich
obcí se do letošního klání zapojil Hazlov, Křižovatka,
Podhradí, Poustka, Skalná, Trstěnice, Tuřany a Valy. Vesnicí roku 2016 a držitelem Zlaté stuhy v Karlovarském
kraji se stala obec Valy u Mariánských Lázní, která v loňském ročníku získala rovněž ocenění Oranžová stuha
za spolupráci se zemědělskými subjekty a postoupila
do celostátního kola, kde obsadila 6. místo. Gratulujeme obci Valy k vítězství a přejeme mnoho úspěchů.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajských kol se uskuteční
v průběhu srpna.

Zpravodaj MASák – ZDARMA. Vychází 2 x ročně. Registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20408
Vydáno 12. 8. 2016 v Chebu | Toto číslo připravily: Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková, Ing. Daniela Strnadová
Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: Plzeňská 32, 354 72 Velká Hleďsebe | adresa pracoviště: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb
Miroslav Podlipský
tel.: +420 775 910 140
e-mail: podlipsky@mas21.cz

Ing. Daniela Strnadová
tel.: +420 608 124 003
e-mail: strnadova@mas21.cz

www.mas21.cz

Ing. Karolína Slabejová
tel.: +420 608 124 001
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