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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přinášíme Vám další vydání našeho zpravodaje MASák, na jehož stránkách se můžete v kostce 
seznámit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky našich členů v uplynulém 
období. Vzhledem k tomu, že je v našem regionu řada věcí, které je třeba zlepšovat, věnujeme 
svůj čas a  úsilí tomuto cíli. Na  základě toho jsme pro Vás připravili další možnosti podpory, 
o kterých se více dočtete na následujících stránkách časopisu.

Tým MAS 21, o. p. s.
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Dne 2. 1. 2019 MAS 21 vyhlásila výzvu z Programu rozvoje 
venkova na Fichi Neproduktivní investice v lesích a Fichi Po-
zemkové úpravy.

Dne 16. 1. 2019 se konal v obci Lipová seminář k 4. výzvě 
MAS 21 z Programu rozvoje venkova (PRV).

Dne 24.  1.  2019 manažeři MAS 21 absolvovali v  Praze 12. 
Ročník diskuzního semináře na téma Venkov 2019.

Dne 29. 1. 2019 se manažer MAS 21 zúčastnil 17. veřejného 
slyšení Senátu na téma „Situace ve strukturálně postižených 
regionech“.

Dne 4. 2. 2019 proběhlo zasedání Valné hromady Krajského 
sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Dne 4.  2.  2019 manažeři MAS 21 absolvovali workshop 
na téma střednědobá evaluace Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje.

Dne 14. 2. 2019 proběhlo jednání Správní rady a Programo-
vého výboru MAS 21.

20. 2. 2019 proběhla koordinační schůzka pracovní skupiny 
Vodácká Ohře týkající se příprav akce Čištění řeky Ohře 2019.

Dne 28. 2. 2019 byla MAS 21 vyhlášena výzva Sociální bydle-
ní – II. z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dne 6.  3.  2019 se manažeři MAS 21 zúčastnili v  Karlových 
Varech Výročního setkání Územního odboru IROP pro Kar-
lovarský kraj s partnery v regionu.

Dne 19. 3. 2019 pořádala MAS v obci Vojtanov seminář pro 
žadatele k výzvám Bezpečná doprava – III. a Sociální bydle-
ní – II. z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dne 9.  3.  2019 došlo ke  změně Pravidel 19.  2.  1, týka-
jí se zejména doplnění implementace čl.  20 Základní 
služby a  obnova vesnic ve  venkovských oblastech Na-
řízení Evropského Parlamentu a  Rady č.  1305/2013 ze 
dne 17.  prosince  2013 o  podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a  o  zrušení nařízení Rady (ES)  č.  1698/2005). 
Rozšíření podpory se týká těchto oblastí: veřejná pro-
stranství v  obcích, mateřské a  základní školy, hasičské 
zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památ-
ky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky 
a muzea a expozice pro obce.

Vzhledem k  omezené alokaci na  čl.  20 budou podpo-
řeny projekty týkající se obnovy veřejných prostranství 
a kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven. 
Viz níže jsou uvedeny základní informace k programu

Dne 21. 3. 2019 manažer MAS 21 absolvoval v Praze konzul-
tační seminář MAS a SZIF k projektům spolupráce Programu 
rozvoje venkova.

Dne 29. 3. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 2. 4. 2019 byli manažeři MAS v Podbořanech účastni se-
mináře na téma rozvoje obcí

Dne 4. 4. 2019 proběhlo jednání Programového výboru MAS 
21.

Dne 6. 4. 2019 MAS 21 organizovala akci Čištění řeky Ohře 
2019.

Dne 17. 4. 2019 se manažerka MAS 21 zúčastnila zasedání 
Řídícího výboru projektu MAP II pro SO ORP Cheb.

Dne 21. 5. 2019 proběhlo jednání Dozorčí rady a Kontrolní-
ho výboru MAS 21.

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 se pracovníci MAS 21 zúčastnili 
akce LeaderFest 2019 v Žatci.

Dne 28. 5. 2019 proběhlo jednání Správní rady.

Dne 30. 5. 2019 se MAS zúčastnila na Bublavě semináře Po-
zemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje ven-
kova.

Dne 13. 6. 2019 proběhlo zasedání Valné hromady Krajské-
ho sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Dne 25. 6. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI

NoVINKy - ProgrAM roZVoje VeNKoVA

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkov-
ských oblastech

a) Veřejná prostranství v obcích

Žadatel: obec nebo svazek obcí

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje: vytváření/rekonstrukce/obnova ve-
řejných prostranství v  obce včetně úpravy plochy (za-
travnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (la-
vičky, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany 
na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orien-
tační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
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Žadatelé, kteří mají proplacené projekty v  roce 2018 až 
do 31. 7. 2019 mají povinnost v  době udržitelnosti pro-
jektu odevzdávat Monitorovací list. Termín pro odevzdání 
je 31. 7. 2019.

Monitorovací listy jsou k  dispozici na Portálu farmáře 
v záložce Nová podání Žádosti PRV – projektová opatření 
Monitoring podnikatelského plánu/projektu Monitoro-
vací list. Ve složce je zároveň umístěna instruktáž k jejich 
vyplnění.

Monitorovací listy jsou k dispozici u všech proplacených 
projektů (jedná se o všechny projekty, které budou pro-
placeny do 31. 07. 2019). Po vyplnění jej nahraje příjemce 
dotace prostřednictvím Portálu farmáře.

Upozorňujeme žadatele, že v  případě neodeslání zprá-
vy prostřednictvím Portálu Farmáře do lhůty stanovené 
opatřením k nápravě, může poskytovatel dotace uplatnit 
postih dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venko-
va na období 2014 – 2020.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ing. Lucii 
Dudovou, manažerku pro Program rozvoje venkova, tel.: 
703 472 060, e-mail: dudova@mas21.cz.

INforMACe Pro ŽAdAtele Z ProgrAMu roZVoje VeNKoVA

obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k  dotvo-
ření celkového charakteru veřejného prostranství – her-
ní a  vodní prvky (kašny, fontány, pítka ptačí napajedla 
či koupadla), doplňující výdaje jako součást projektu 
(parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří ma-
ximálně 30 % projektu, nákup nemovitosti.

Podmínky: Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li 
příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a ves-
nic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb 
a  jsou-li v  souladu s  příslušnou strategií místního roz-
voje.

b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel: obec nebo svazek obcí, příspěvková organiza-
ce zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace (spolek, ústav,  o.  p.  s.), registrované církve 
a  náboženské společnosti a  evidované (církevní) práv-
nické osoby.

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje: rekonstrukce/obnova/rozšíření kul-
turního a  spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, 
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven, pořízení 
technologií a  dalšího vybavení pro kulturní a  spolková 
zařízení včetně obecních knihoven, doplňující výdaje 
jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba od-

stavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní 
mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří 
maximálně 30% projektu nákup nemovitosti.

Podmínky: výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li 
příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a ves-
nic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb 
a  jsou-li v  souladu s  příslušnou strategií místního roz-
voje.

V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle 
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 
a  podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organiza-
ce, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky 
před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která 
je předmětem dotace
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Výzva č. 5

Vyhlášení 
výzvy 

1/2020

Fiche 1 Neproduk-
tivní investice 
v lesích

2 Rozvoj 
podnikání 
na venkově

3 Rozvoj 
zemědělských 
podniků

4 S produkty 
na trh

Článek 20

Veřejná pros-
tranství v ob-
cích

Článek 20

Kulturní 
a spolková 
zařízení včetně 
knihoven

Příjemce 
podpory

Soukromí 
a veřejní 
držitelé lesů 
a jiné souk-
romoprávní 
subjekty a jejich 
sdružení.

Podnikatelské 
subjekty (FO 
a PO) – mi-
kropodniky 
a malé podniky 
ve venkovských 
oblastech 
jakoéž 
i zemědělci.

Zemědělský 
podnikatel.

Zemědělský 
podnikatel, 
výrobce potra-
vin, výrobce 
krmiv nebo 
jiné subjekty 
aktivní ve zpra-
cování, uvádění 
na trh a vývoji 
zemědělských 
produktů uve-
dených v pří-
loze I Smlouvy 
o fungování EU 
jako vstupní 
produkt.

Obec nebo 
svazek obcí.

Obec nebo 
svazek obcí, 
příspěvková 
organizace 
zřízená obcí 
nebo svazkem 
obcí, nestátní 
neziskové or-
ganizace, regis-
trované církve 
a náboženské 
společnosti.

Aktivita Investice ve-
doucí ke zvy-
šování envi-
ronmentálních 
a společenských 
funkcí lesa pod-
porou činností 
využívajících 
společenského 
potenciálu lesů.

Podpora je 
zaměřena 
na investice 
zaměřené 
na založení 
a rozvoj 
nezmědělských 
činností.

Podpora je 
zaměřena 
na zvýšení cel-
kové výkonnosti 
a udržitelnosti 
zemědělského 
podniku.

Podpora je 
zaměřena 
na investice, 
které se týkají 
zpracování, 
uvádění na trh 
nebo vývoje 
zemědělských 
produktů uve-
dených v pří-
loze I Smlouvy 
o fungování EU.

Podpora je za-
měřena na ob-
novu veřejných 
prostranství 
specifikovaných 
níže, a to včetně 
herních prvků.

Podpora za-
hrnuje inves-
tice do staveb 
a vybavení pro 
kulturní a spol-
kovou činnost 
(obecní, kul-
turní, spolkové 
a víceúčelové 
domy, společen-
ské, koncertní 
a divadelní sály, 
kina, klubovny, 
sokolovny a or-
lovny) včetně 
obecních kniho-
ven.

Celková 
alokace 1 040 243 Kč 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 193 741 Kč 4 954 670 Kč

Program rozvoje venkova (PrV)

PláNoVANé VýZVy MAS Pro roK 2020
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Integrovaný regionální operační program (IroP)

Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné 
správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno 
předkládat projekty do programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na 
opatření 1.2 Vzdělávání:

13. výzva MAS 21 – IroP – Vzdělávání - II.
s vazbou na SC IROP 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Základní informace:
Výzva podporuje (infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu pro základní vzdělávání v základních školách, 
infrastrukturu škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání, infrastrukturu pro celoživotní vzdělávání, 
infrastrukturu pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a infrastrukturu na podporu inkluzivního vzdělávání).
Datum vyhlášení: 25. 9. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2019
Alokace výzvy: 3 968 985 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000 Kč

Informace k vyhlášené výzvě naleznete na URL adrese: http://mas21.cz/sclld-2014-2020/vyzvy-2019/
Pro více informací k dané výzvě či konkrétnímu projektu se můžete obrátit na manažera Integrovaného regionálního 
operačního programu Mgr. Pavla Mičudu, tel.: 608 124 001, e-mail: micuda@mas21.cz

operační program Zaměstnanost (oPZ)

OPZ je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Klade si za cíl 
prostřednictvím daných opatření zlepšit lidský kapitál obyvatel a veřejné správy v ČR, zvýšit konkurenceschopnost v ob-
lasti zaměstnanosti. Řídicím orgánem OP Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno 
předkládat projekty do programového rámce Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 se zaměřením na opat-
ření 2. 2. Prorodinná opatření:

Výzva č. A043/03_16_047/Clld_15_01_088 „Prorodinná opatření MAS 21 – III.,
v rámci specifického cíle 2. 3. 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začle-
ňování ve venkovských oblastech.

Základní informace:
Výzva podporuje prorodinná opatření (např. zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory).
Datum vyhlášení: 24. 9. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2019
Alokace výzvy: 5 106 558,02 Kč

Informace k vyhlášené výzvě naleznete na URL adrese: http://mas21.cz/sclld-2014-2020/vyzvy-2019/
Pro více informací k dané výzvě či konkrétnímu projektu se můžete obrátit na manažerku Operačního programu Zaměst-
nanost Ing. Danielu Strnadovou, tel.: 608 124 003, e-mail: strnadova@mas21.cz

PředPoKládANý hArMoNogrAM IroP, oPZ
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V současné době manažeři MAS 21 zpracovávají mid-term 
evaluaci realizace SCLLD MAS 21. Hlavním cílem je prove-
dení hodnocení realizace integrované strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 – 
2020. MAS 21 provádí hodnocení s využitím předepsaných 
metod a postupů a za dodržení minimálního stanoveného 
rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a je-
jich podotázky, na základě kterých vyhodnotí stanovené 
procesy a činnosti.

Dne 23.  – 24.  5.  2019 se pracovníci 
MAS 21 zúčastnili akce LeaderFest 

2019 v  Žatci. 8. ročník tradiční-
ho festivalu úspěchů metody 
LEADER při rozvoji venkova je 
akcí, kde se setkávají zástupci 
Místních akčních skupin společ-

ně s významnými aktéry rozvoje 
venkova z evropských zemí pracu-

jících metodou Leader.

Na akci byl připraven bohatý program, který se skládal 
z různých odborných bloků prezentovanými zástupci Míst-
ních akčních skupin. Na závěr konání akce byly pro účast-
níky akce připraveny na výběr odborné exkurze po okolí 
Žatce (po projektech PRV, Vleč – barokní městečko, zámek 
Krásný Dvůr, exkurze do vinařství, Žatecký pivovar atd.)

Souhrnně lze tedy říci, že mid-term evaluace realizace 
SCLLD slouží k  včasnému rozpoznání případných nedo-
statků v nastavení a realizaci SCLLD a k navržení vhodných 
opatření pro eliminaci identifikovaných nedostatků.

MId-terM eVAluACe reAlIZACe StrAtegIe KoMuNItNě VedeNého 
MíStNího roZVoje Pro úZeMí MAS 21 NA období 2014 - 2020

leAderfeSt 2019 ANeb „leAder VČerA, dNeS I ZítrA“

ČIštěNí řeKy ohře 2019

V sobotu 6. 4. 2019 se začali před devátou hodinou ranní scházet první dobrovolníci na jed-
notlivá srazová místa. Již čtvrtý ročník dobrovolnické akce Čištění řeky Ohře 2019 měl násle-
dující srazová místa: Cheb (sídliště Skalka – nad hrází, Ottův jez), vodácké tábořiště v Tršni-
cích, Nebanice a Mostov.

Všechny účastníky přivítalo a jistě potěšilo slunečné počasí, které dodalo dobrou náladu hned 
na startu. Po té, co dobrovolníci nabrali sílu z drobného občerstvení, dostali nejen pomůcky 
k úklidu, ale také instrukce, jak zacházet s odpadem a kde jej ponechat, mohli se pustit do 
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úklidu. Pro odvážnější dobrovolníky byly zajištěny lodě, kde měli jedinečnou možnost čistit koryto řeky a její přilehlé 
okraje. Odměnou pro dobrovolníky byl dobrý pocit z toho, že pomohli vyčistit a zvelebit své okolí a zároveň byla zajiš-
těna trička s logem akce, jako poděkování pro ty, kteří se účastnili této akce.

S úklidem kromě jednotlivých dobrovolníků pomáhaly také celé organizované skupiny. Všem bez rozdílu patří velké 
dík! Jak je již na území MAS 21 zvykem, po skončení úklidu se mohou dobrovolníci posilnit menším občerstvením v po-
době buřtů, které je pro ně připraveno v Autokempu Podhoří a to díky vstřícnosti majitele, který každý rok poskytne 
zázemí kempu k odpočinku po úklidu. Jako již tradičně bylo hlavním srazovým místem vodácké tábořiště v Tršnicích, 
kde se sešli dobrovolníci po úklidu. Pro účastníky byl připraven stan, kam si mohli všichni po namáhavé práci sednout 
k připraveným stolům a posilnit se výbornou gulášovou polévkou, nebo si opéct na ohni připravené buřty. Celá akce 
proběhla v pohodové atmosféře za slunečného počasí a bylo nám velkým potěšením, že jsme opět viděli mnoho zná-
mých tváří z minulých ročníků, ale také spoustu nových. Pevně doufáme, že se všichni opět zúčastníte i dalšího ročníku 
dobrovolnické akce Čištění řeky Ohře 2020 v tak hojném počtu jako letos. Letošního ročníku se na úseku od Chebu po 
Kynšperk nad Ohří zúčastnilo 345 dobrovolníků, kteří uklidili přibližně 4 tuny odpadu. Akce by se nemohla konat bez 
přispění sponzorů, kterým patří velké dík.
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Sponzoři Čištění řeky ohře 2019

Marian Bokr
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Dobrá zpráva pro všechny příznivce běžeckého lyžování na 
Chebsku! Díky schválenému projektu „Bílá stopa v Kamen-
ných Vrších“ bylo pořízeno univerzální terénní vozidlo se 
stopovacím zařízením, které v  případě příznivého počasí 
vytváří nové trasy pro běžecké lyžování. Projekt Bílá stopa 
v Kamenných Vrších byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. Trasa se nachází na území Kamenných 
Vrchů a  propojuje Křižovatku, Milhostov, Dvorek, Třebeň, 
Nový Drahov, Vonšov, Skalnou, Velký Luh, Plesnou, Smrči-
nu, Luby, Božetín a Nový Kostel. Celková délka nové trasy 
může měřit 42 km bez propojovacích okruhů. Ty teoretic-
ky připojí již existující běžecké trasy v regionu, které jsou 
prošlapávány pouze vlastními silami místních nadšenců. 
V případě příznivého počasí může tedy v okolí Kamenných 
Vrchů vzniknout běžecká stopa pro lyžaře v řádech desítek 
kilometrů. Celá trasa vede krásnou přírodou, která zahale-
ná do zimního hávu nabízí skvělý nejen sportovní zážitek. 
Potěšující zprávou pro návštěvníky je jistě fakt, že běžecká 
stopa bude provozována bezplatně. Informace o tom, zda 
je stopa připravená zjistí zájemci o  běžecké lyžování na 
internetových stránkách obce Křižovatka (www.obeckri-
zovatka.cz) nebo na internetových stránkách Svazku obcí 
Kamenné Vrchy (www.kamennevrchy.cz).

bílá StoPA V KAMeNNýCh VršíCh



Zpravodaj MAS 21, o. p. s.

strana|10

Číslo 1|2019

Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se při-
hlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku 
v  Programu obnovy venkova. Vítěz letošního ročníku 
získá kromě titulu „Vesnice roku 2019“ také finanční od-
měnu ve výši až 2,6 milionů korun a vůz ŠKODA SCALA.

„Jsem velmi ráda, že se našlo tolik statečných obcí, které si 
udělaly čas v této hektické době, a rozhodly se prezentovat 
svou obec, své místo pro život. Přeji všem soutěžícím hod-
ně štěstí v  krajských kolech a  všem komisařům hodně sil 
při hodnocení“, řekla ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová.

Nejvíc zájemců je z  Jihočeského kraje, a  to 25, naopak 
nejméně, celkem 5, z kraje Moravskoslezského. Všechny 
přihlášené obce budou v průběhu měsíce května a červ-
na navštíveny a  hodnoceny krajskými hodnotitelskými 
komisemi. V čase dvou hodin budou moci prezentovat 
svůj bohatý společenský a  spolkový život, koncepční 
dokumenty, péči o  zeleň a  životní prostředí a  mnohé 
další. Pro soutěžící obce jsou připraveny finanční od-

měny od 500 tisíc korun až po 2,6 miliony korun, dle 
uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, 
společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi 
v  kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO 
e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým pro-
vozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí.

Letošní účastníci o titul Vesnice roku 2019 z území MAS 
21 jsou: Drmoul, Hazlov, Křižovatka, Libá, Luby, Milhos-
tov, Podhradí, Stará Voda, Velká Hleďsebe.

Zlatou stuhu za vítezství v  krajském kole z  území MAS 
21 získala obec Hazlov a oranžovou stuhu za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu získala obec Stará Voda.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, 
které se uskuteční první zářijový týden. Nositel titulu 
„Vesnice roku 2019“ bude vyhlášen 14.  září na Jarmar-
ku venkova v  Luhačovicích.  Minulý rok získala 3. místo 
v  soutěži Vesnice roku 2018 obec Nový kostel z  Karlo-
varského kraje.

o tItul VeSNICe roKu 2019 SoutěŽí CelKeM 205 obCí
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Výběr z cyklu přírodovědných akcí pro rok 2019, které bu-
dou probíhat na území MAS 21

den českého lesa

Den a čas: sobota 7. září 2019, 11:00 hod.

Místo: U Hedvičiny Pily (Stará Knížecí Huť)

Náplň: Máte rádi řemesla, která se věnují zpracování dře-
va? Zajímá vás, jaký druh stromu potřebují na výrobu 
bednáři nebo z čeho a jak se vyrábí šindele či luky? Pokud 
ano, tak se na vás budeme těšit na již tradiční akci Den 
českého lesa, kde budou ukázky řemesel prezentovány.

Samozřejmostí je doprovodný kulturní program, soutěže 
pro děti i dospělé a vystoupení živé kapely.

Kontakt: A. Bártová, tel.: 728 496 075, L. Lorencová,  
tel.: 725 141 686

Poznámka: www.ceskyles.ochranaprirody.cz, facebook 
CHKO Český les – AOPK ČR, RP SCHKO Český les.

Netopýří noc na zámku Kozel

Den a čas: pátek 13. Září 2019, 18:00 hod.

Místo: Zámek Kozel

Náplň: Celovečerní akce zaměřená na netopýry. Populárně 
naučná přednáška o životě netopýrů, výstava a film o netopý-
rech, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při určování 
jednotlivých druhů, odchyt a  prezentace živých netopýrů. 
Program pro děti s netopýří tematikou a soutěže o ceny.

Kontakt: L. Lorencová, tel.: 725 141 686, M. Jiran,  
tel.: 720 543 084

Poznámka: Teplé oblečení a baterka s sebou.

Za rybím tajemstvím řeky ohře

Den a čas: sobota 14. Září 2019, 14:00 hod.

Místo: Sraz v 14:00 u řeky Ohře pod hradem Cheb poblíž 
kryté lávky.

Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa: Z místa srazu pod hradem Cheb kolem řeky Ohře 
k  přehradě Skalka a  zpět, nenáročná trasa vhodná i  pro 
kočárky a osoby se sníženou mobilitou (délka max. 3 km).

Náplň: Vycházka kolem řeky Ohře, stěžejní vodní páteře 
Karlovarského kraje, povídání o rybách a další vodní fau-
ně, malá výstava našich druhů ryb na břehu řeky. Předsta-
vení nově vydané publikace „Ryby a mihule Karlovarské-
ho kraje“, která zde bude pro návštěvníky dostupná.

Pojďte S NáMI do Přírody
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Miroslav Podlipský
tel.: +420 775 910 140

e-mail: podlipsky@mas21.cz

Mgr. Pavel Mičuda
tel: +420 608 124 001

e-mail: micuda@mas21.cz

Ing. lucie dudová
tel.: +420 703 472 060

e-mail: dudova@mas21.cz

www.mas21.cz MAS 21

Ing. daniela Strnadová
tel.: +420 608 124 003

e-mail: strnadova@mas21.cz

Průvodci: Ing.  Miloš Holub,  Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa 
CHKO Slavkovský les) a RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum 
Karlovy Vary)

Kontakt: M. Holub, tel.: 724 151 114

Poznámka: Obuv do vlhka, nejlépe holínky, a  oblečení 
do terénu.

Krásy broumovska

Den a čas: neděle 15. Září 2019, 10:00 hod.

Místo: Sraz v 10:00 na zastávce autobusu v obci Broumov

Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa: Kolem Farského rybníku k  Broumovskému zámku 
kolem Přírodní rezervace Broumovská bučina zpět do 
obce Broumov (délka trasy cca 10 km, předpokládaný ko-
nec okolo 15 hodiny).

Náplň: Historicko-přírodovědná vycházka do severní čás-
ti Českého lesa, která povede údolím Hamerského poto-
ka i  památnou Dubovou alejí až k  loveckému zámečku, 
navštívíme Broumovský jasan, mlýny, nahlédnemen do 
Broumovské bučiny a povíme si spoustu zajímavostí, na-
příklad, proč Hamerský potok mění jméno na Tichá…

Průvodce: Antonín Hříbal (Tachovský deník)

Kontakt: L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu svačinu s sebou.

Málo známá stará pražská silnice v Karlových Varech

Den a čas: sobota 21. Září 2019, 14:00 hod.

Místo: Sraz v 14:00 v Karlových Varech u autobusové za-
stávky Na Vyhlídce

Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální, MHD č. 2, 8, 13.

Náplň: Vycházka z města lesními cestami po zachovalých 
terénních stopách středověkých i pozdějších komunika-
cí na Prahu, které přecházely stavbě tzv. Kunststrasse ze 
začátku 19. Století, dodnes obdivované příjezdové silnici 
z Hůrek do centra KV. Dozvíte se o historii a zvláštnostech 
zdejšího území. Vycházka je dlouhá přibližně 4 km a má 
náročnější převýšení (konec cca v 16:30).

Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 406 472

Svět keramických jílů v Chebské pánvi

Den a čas: neděle 22. Září 2019, 10:20 hod.

Místo: Sraz v 10:20 na vlakové zastávce Skalná

Doprava: TAM: vlak Cheb (9:59) – Skalná (10:17)

ZPĚT: vlak Skalná (13:36, 15:42) – Cheb (13:54, 16:00)

Trasa: Přejezd auty Skalná (žel. stanice) – jáma Nová Ves II 
(bude-li dostatek aut, jinak pěšky cca 3,5 km).

Náplň: Geologická exkurze do jámy Nová Ves II. Těžba ke-
ramických jílů a  ukázka nedávných a  současných tekto-
nických pohybů. Vývěry mofet na dně jámy…

Průvodci: Ing. Radek Černý (LB Minerals, s. r. o.) a RNDr. Petr 
Rojík, Ph.D. (Muzeum Sokolov)

Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, vhodné holínky.


