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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

naše obecně prospěšná společnost funguje od roku 2011, uzavřeli jsme tedy třetí rok činnosti.  

V loňském roce se nám podařilo zrealizovat několik projektů zaměřených především 
na komunitní činnost a také jsme se zaměřili na zlepšení technických a personálních 
podmínek pro výkon naší činnosti. Podařilo se nám zkontaktovat a navázat užší spolupráci 
se subjekty působícími na území regionu, díky nimž můžeme pokračovat v dalším rozvoji 
své činnosti.  

Věřím, že v následujícím roce se nám podaří získat další prostředky na svou činnost, která 
pomůže celému území našeho regionu.  

Ing. Eliška Stránská, předsedkyně správní rady 

květen 2014 

Základní informace 

Identifikační údaje 
Název organizace: Mariánskolázeňsko, o.p.s.  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ: 291 14 161 

  
Den zápisu: 9. 3.2011 

Spisová značka: O 149 vedená u Krajského soudu v Plzni 
  

Sídlo organizace: Tři Sekery 157 
353 01 Tři Sekery 

  
Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko, o.p.s. 

Průmyslová zóna Tři Sekery 
Tři Sekery 157 
353 01 Tři Sekery 

  
t +420 736 650 956 

+420 725 052 310 
+420 602 659 579 

  
e marianskolazensko@seznam.cz 

marianskolazensko.hlinova@seznam.cz  
marianskolazensko.peterikova@seznam.cz 

  
w http://www.marianskolazensko.net 

mailto:marianskolazensko@seznam.cz
mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz
http://www.marianskolazensko.net/


 

 

 

 
 

Charakteristika Mariánskolázeňska 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen společnost) je organizace založená Dobrovolným 

svazkem obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek ), který  je založen podle zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje devět venkovských 

obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, 

Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. vznikla dne 20. 12. 2010 na základě Zakládací smlouvy a byla 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, 

oddíl O, vložka 149 dne 9. března 2011. 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Mariánskolázeňsko: 

 koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech 

 rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu 

 budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska 

 vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 

 ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku  

pro rozvoj turistického ruchu 

 ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska 

 ochrana životního prostředí  

 služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

 tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu Mariánskolázeňsko 

 součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko 

 příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 

 výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 

kulturních a společenských akcí 

 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 

http://www.dolnizandov.cz/
http://www.obecdrmoul.cz/
http://www.laznekynzvart.cz/
http://www.staravoda.cz/
http://trstenice.kolonial.info/
http://www.trisekery.cz/
http://www.obecvaly.cz/
http://www.velkahledsebe.cz/
http://www.vlkovice.cz/


 

 

 

 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 

Mariánskolázeňsko 

 poradenská činnost 

 činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie a České republiky v rámci 

rozvoje regionu Mariánskolázeňsko 

Zakladatel organizace 
 

Název organizace: 
 
Mariánskolázeňsko  

Právní forma: Svazek obcí 
IČ: 712 03 354 

  
Sídlo zakladatele: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery 

 

 

Členské obce zakladatele:  

Dolní Žandov, IČ: 00 25 39 10, Dolní Žandov 36, 350 02 Dolní Žandov 

Drmoul,  IČ: 00 25 39 28, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul 

Lázně Kynžvart, IČ: 00 25 40 29, Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

Stará Voda, IČ: 00 57 27 48, Stará Voda 88, 353 01 Mariánské Lázně 

Trstěnice, IČ: 00 25 42 74, Trstěnice 85, 353 01 Trstěnice 

Tři Sekery, IČ: 00 25 43 04, Tři Sekery 82, 354 73 Tři Sekery 

Valy, IČ: 00 57 27 81, V Lukách 21, 353 01 Mariánské Lázně  

Velká Hleďsebe, IČ: 00 57 27 56, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Vlkovice,  IČ: 00 57 27 64, Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně 

Historie společnosti  
 
2010 20. 12. 2010 – vznik společnosti  

2011 09. 03. 2011 – zápis společnosti do obchodního rejstříku  

2012 společnost realizovala první akce  

2013 personální posílení organizace 
realizace 3 projektů 

 
 



 

 

 

 

Organizační schéma 2013 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
Ing. Eliška Stránská 

                           Štefan Lepej  
Eva Procházková 

předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady 

  

Dozorčí rada společnosti  
 

Mgr. Vladislava Chalupková 
                      Miloslav Pernica 

Ing. Petr Hrouda 

 
předsedkyně dozorčí rady 
člen dozorčí rady 
člen dozorčí rady  

  

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                     
 

ředitel 

Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer 
Michaela Jankovská projektový a finanční manažer 
Jaroslava Peteříková projektový a finanční manažer 
Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled projektů v roce 2013 
 

            

název žádosti / projektu Titul poskytovatel dotace 

datum 
podání 
žádosti / 
projektu 

stav velikost projektu 

Soutěž o nejhezčí velikonoční 
pohlednici III.  

vlastními silami 31.03.2013 zrealizováno 10 000 

Vánoční tradice v pohraničí DF/CIL3/EGR/0232  
Dispoziční fond, Přeshraniční 
program spolupráce Cíl 3 (ČR-
Bavorsko) 

17.04.2013 v realizaci 77 500 

Obnova Štolní kyselky  Program: Pro vodu v krajině 
Nestlé pro vodu v krajině 
2013 

30.04.2013 v realizaci 29 800 

Mariánskolázeňsko - místo 
pro život 

 Grant Mluvme spolu Fond T-Mobile   06.05.2013 neschváleno 60 000 

Lidé na Greenways Nadace Partnerství 
Greenways, zaměření: EV13 - 
Stezka železné opony 

02.06.2013 neschváleno 40 500 

Z historie do současnosti DF/CIL3/EGR/0267 
Dispoziční fond, Přeshraniční 
program spolupráce Cíl 3 (ČR-
Bavorsko) 

14.08.2013 schváleno 122 684 

Průvodce po naučných 
stezkách Mariánskolázeňska  

Karlovarský kraj 28.11.2012 zrealizováno 28 000 

            

 



 

 

 

 



 

Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici a dekoraci  - III. ročník 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) 

sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, 

Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlásila počátkem roku již 3. ročník soutěže  

O nejhezčí velikonoční pohlednici a dekoraci vytvořenou jakoukoli technikou (např. 

pohlednice kreslené, slámové, patchworkové, paličkové, vyšívané, vytvořené pomocí koláže, 

fotografie atd.) a nejhezčí velikonoční dekoraci (výrobek) – např. kraslice, pomlázky, 

velikonoční ozdoby, atd. Doručené pohlednice a dekorace (výrobky) byly vyhodnoceny 

porotou sestavenou z pedagogů základních a mateřských škol na území mikroregionu. 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 26. 3. 2013 od 16:00 hodin v sále 

Kulturního domu v obci Dolní Žandov. Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice 

a výrobky, ale také velikonoční jarmark Základní a mateřské školy Dolní Žandov. Slavnostní 

atmosféru vyhlášení výsledků zpříjemnila řada vystoupení dětí ze základních škol našeho 

regionu. Děti svým výkonem nadchly všechny přítomné a sklidily zasloužený potlesk. 

Výherci jednotlivých kategorií obdrželi milé ceny a všichni přítomní mohli nejen shlédnout 

vystavené soutěžní pohlednice a výrobky, ale i ochutnat domácí moučníky.    

Partneři projektu:  

 Karlovarský kraj 

 HELLMICH, s. r. o. 

 Miroslava Slepičková 

 Potraviny – Dolní Žandov 

 MAS 21, o. p. s.,  

 CHEVAK Cheb, a. s. 

 Kotec, o. s. 

 Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně 

 Svaz tělesně postižených – místní organizace Mariánské Lázně 

Poděkování patří také Obci Dolní Žandov, která poskytla prostory obecního sálu a také 

dopravu svým autobusem pro účinkující žáky základních škol a především paní starostce 

Ing. Elišce Stránské, která pomáhala s celou přípravou velké akce a akci také moderovala. 

Dále děkujeme všem členům hodnotící komise, všem účinkujícím dětem ze základních škol 

našeho regionu (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart a Stará Voda).   

 



 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

Obnova Štolní kyselky 
 

S přispěním nadačního příspěvku od Nadace Partnerství společnost ve spolupráci s obcí 

Drmoul v rámci programu Pro vodu v krajině zrealizovala komplexní obnovu vývěru Štolní 

kyselky, jednoho z méně známých pramenů na Mariánskolázeňsku. Pomocí komunitní akce 

za účasti odborníků proběhlo vyčištění jímání a odtoku pramene, umístění stříšky  

nad vývěrem, dále bude v roce 2014 uspořádána pěší exkurze pro děti a další exkurze  

pro dospělé, na obou exkurzích bude veřejnost pomocí odborného a srozumitelného výkladu 

seznámena s obnoveným pramenem a se způsobem následné péče o vývěr pramene. 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Projekt Obnova Štolní kyselky podpořila Nadace Partnerství  

v rámci grantové výzvy Nestlé Pro vodu v krajině 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



 

 

 

Průvodce po naučných stezkách Mariánskolázeňska 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. připravila pro obyvatele i návštěvníky našeho regionu čtyři 

barevné letáky - průvodce po naučných stezkách. Na našich webových stránkách si můžete 

stáhnout a vytisknout barevné průvodce, na kterých lze nalézt zajímavé informace, 

fotografie a mapky naučných stezek. Tyto průvodce Vám pomohou při plánování Vašich 

víkendových výletů, přiblíží krásy našeho kraje a přinesou i trošku ponaučení. Letáčky si 

můžete vytisknout ve formátu A4 a složit na třetiny. 

Byly připraveny tyto naučné stezky (NS):  

 NS Cech sv. Víta (okolí obce Trstěnice) 

 NS Panský vrch (okolí obce Drmoul) 

 NS Z Úbočí do Podlesí (okolí obce Dolní Žandov) 

 NS Okolím obce Valy a Velké Hleďsebe 

 
Touto cestou děkujeme Městskému muzeu Mariánské Lázně za pomoc a podporu  

při uskutečnění tohoto projektu. 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Realizaci projektu podpořil Karlovarský kraj. 

 



 

 

 

 

Členství v jiných organizacích  
 

Společnost je členem Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o.s., IČ: 
265 40 690. http://www.annakk.cz/cz/ 

 

Podnikatelská činnost 
 

Organizace není držitelem žádného živnostenského oprávnění.  

 

Nehmotné vlastnictví 
 

Společnost má zaregistrovány domény marianskolazensko.net a marianskolazensko.info. 

 

Financování společnosti 

Běžná činnost 2013 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku na provoz, který poskytuje 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2013 byl třetím rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se díky finanční podpoře 

zakladatele, zejména při předfinancování projektů, podařilo zrealizovat několik úspěšných 

projektů. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům i jednotlivým osobám, které nám v rámci naší 

činnosti pomáhají v rozvoji regionu.  

 

 

http://www.annakk.cz/cz/
http://www.marianskolazensko.net/
http://www.marianskolazensko.info/


 

 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  
 

 



 

 

ROZVAHA 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.po 6 

VÝSLEDOVKA 

                           období 01.01.2013 až 31.12.2013 

                                                         strana:       1 

firma: Mariánskolázeňsko, o.p.s.                         dne: 03.12.2013 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Účet     Název                                          V období   Konečný stav 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

         NÁKLADY                                                               

                                                                               

501      Spotřeba materiálu                             1.466,00     141.549,20  

502      Spotřeba energie                              12.000,00      12.000,00  

512      Cestovné                                       9.692,62      14.669,72  

518000   Ostatní služby                                77.271,00     130.431,40  

518001   Pojištění majetku                              5.730,00       8.595,00  

518    * Ostatní služby                                83.001,00     139.026,40  * 

521      Mzdové náklady                               167.832,00     315.043,00  

524      Zákonné sociální pojištění                    39.983,00      65.516,00  

527      Zákonné sociální náklady                         806,50       1.333,50  

551      Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku                     14.306,00  

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   NÁKLADY                                      314.781,12     703.443,82 ** 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

         VÝNOSY                                                                

                                                                               

644      Úroky                                                           114,13  

684000   Přijaté členské příspěvky                    171.400,00     388.400,00  

684    * Přijaté členské příspěvky                    171.400,00     388.400,00  * 

691001   Provozní dotace - ÚP K. Vary                                227.000,00  

691002   Nadace OKD                                                   18.600,00  

691004   Průvodce po naučných stezkách                 10.000,00      10.000,00  

691005   Nadace Partnerství                            22.700,00      22.700,00  

691201   SZIF-Vybavení pro rozvoj kulturní činnos      77.500,00     232.300,00  

691    * Provozní dotace                              110.200,00     510.600,00  * 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   VÝNOSY                                       281.600,00     899.114,13 ** 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

Celkem   ZISK (- ztráta)                              -33.181,12     195.670,31 *** 

         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                      -11             28 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 


