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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

naše obecně prospěšná společnost byla založena na konci roku 2010 a zapsána do rejstříku  
na začátku roku 2011, uzavřeli jsme tedy čtvrtý rok činnosti.  

V  roce 2014 se nám podařilo zrealizovat několik projektů, zaměřených především 
na komunitní činnost, opravu památek a přírodního bohatství. Podařilo se nám zkontaktovat 
a navázat užší spolupráci se subjekty působícími na území regionu i mimo něho, díky nimž 
můžeme pokračovat v dalším rozvoji své činnosti. V naší práci nás podporuje zakladatel 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který nám poskytuje velmi důležité technické 
zázemí. 

Chtěli bychom v naší činnosti pokračovat v příštích obdobích minimálně tak úspěšně jako 
dosud. Doufáme, že budeme mít k dispozici dostatek finančních prostředků, díky nimž 
budeme moci pomáhat rozvoji obcí regionu Mariánskolázeňska.  

  

Mgr. Vladislava Chalupková, předsedkyně správní rady 

červen 2015 

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

  
w 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 

mailto:marianskolazensko@seznam.cz
mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz
http://www.marianskolazensko.net/
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/
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 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 

kulturních a společenských akcí 

 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 

 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 
 
 
2014 

personální posílení organizace 
realizace 3 projektů 
 
realizace 5 projektů 
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Organizační schéma 2014 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
do 27. 4. 2014  

Ing. Eliška Stránská 
                           Štefan Lepej  

Eva Procházková 

 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady 

 
od 28. 4. 2014 

Mgr. Vladislava Chalupková 
Jiří Kodajek  

Miloslav Pernica   

 
 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  
 

Dozorčí rada společnosti  
 

do 27. 4. 2014  
Mgr. Vladislava Chalupková 
                      Miloslav Pernica 

Ing. Petr Hrouda 
 

od 28. 4. 2014 
Eva Procházková  

Ing. Eliška Stránská  
Bohumil Kovařík  

 
 
předsedkyně dozorčí rady 
člen dozorčí rady 
člen dozorčí rady 
 
 
předsedkyně dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady 
   

 
 
 

 

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                     ředitel 
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Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer 
Michaela Hlínová projektový a finanční manažer 

Jaroslava Peteříková projektový a finanční manažer 
Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

 

 

Činnost Mariánskolázeňska, o.p.s. 

Přehled projektů v roce 2014 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav velikost projektu 

Obnova Štolní kyselky   Néstlé Pro vodu v krajině 2013 Nadace Partnerství 26. 04. 2013 zrealizováno 29 800 

Z historie  
do současnosti 

DF/CIL3/EGR/0256 

Dispoziční fond, 
Přeshraniční program 
spolupráce Cíl 3 (ČR-
Bavorsko) 

14. 08. 2013 zrealizováno 122 684 

Kostelní noci  
na Mariánskolázeňsku  

DF/CIL3/EGR/0267 

Dispoziční fond, 
Přeshraniční program 
spolupráce Cíl 3 (ČR-
Bavorsko) 

23. 10. 2013 zrealizováno 36 900 

Soutěž o nejhezčí 
velikonoční výrobek IV. 
ročník  

  
zrealizováno z vlastních 
zdrojů 

duben 2014 zrealizováno 5 000 

Obnova sochy sv. Jana 
Nepomuckého  

Fond kulturního dědictví 2014 

Nadace Via 
Realizováno  
ve spolupráci s obcí Tři 
Sekery 

16. 04. 2014 zrealizováno 27 000 

            

 



 

 

 

 

Soutěž O nejhezčí velikonoční výrobek  - IV. 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 4. ročník soutěže  

O nejhezčí velikonoční výrobek vytvořený jakoukoli technikou (např. kreslení, slámová 

technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd., může se jednat např.  

o kraslice, pomlázky, velikonoční ozdoby, ubrusy atd. Více zde:  

http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-

iv-rocnik/ 

Doručené výrobky byly vyhodnoceny porotou sestavenou z pedagogů základních  

a mateřských škol na území mikroregionu. 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 10. 4. 2014 od 16:00 hodin v sále 

Kulturního domu v obci Stará Voda. Nově zrekonstruovaný sál kulturního domu krásně 

vyzdobila putovní výstava sestavená z obdržených výrobků. 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 výrobky, ale i ochutnat domácí moučníky, posedět u kávy, načerpat 

sváteční atmosféru i popovídat si se sousedem ať už místním nebo z okolních obcí.    

Partneři projektu:  

Karlovarský kraj, CHEVAK Cheb, a. s., Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní 

stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně postižených – místní organizace Mariánské Lázně.  

Velké poděkování patří Obci Stará Voda, která poskytla prostory obecního sálu, dále Obci 

Dolní Žandov, která zajistila dopravu svým autobusem pro účinkující žáky základních škol  

a především paní starostce Evě Procházkové a Dagmar Strnadové, které slavnostním 

vyhlášením přítomné provedly. Dále děkujeme všem členům hodnotící komise, všem 

účinkujícím dětem ze základních škol našeho regionu (Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Stará 

Voda, Tři Sekery).   

Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají širokou veřejnost, 

pomohou nám i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím 

zajímavých komunitních aktivit. 

   

 

 

 

http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-iv-rocnik/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.net%2Fnase-projekty%2Fsoutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-iv-rocnik%2F
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-iv-rocnik/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.net%2Fnase-projekty%2Fsoutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-iv-rocnik%2F
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Obnova Štolní kyselky 
 

S přispěním nadačního příspěvku od Nadace Partnerství dokončila naše společnost  

ve spolupráci s obcí Drmoul v rámci programu Néstlé Pro vodu v krajině komplexní obnovu 

vývěru Štolní kyselky, jednoho z méně známých pramenů na Mariánskolázeňsku. Pomocí 

komunitní akce za účasti odborníků proběhlo v roce 2013 vyčištění jímání a odtoku pramene. 

V roce 2014 byla nad pramen umístěna stříška, uspořádána pěší exkurze pro děti a další 

exkurze pro dospělé, na obou exkurzích byla veřejnost pomocí odborného a srozumitelného 

výkladu seznámena s obnoveným pramenem a se způsobem následné péče o vývěr 

pramene. V roce 2014 již byl pramen převzat do péče obcí Drmoul, která se stará  

o pravidelné čištění vývěru a odtoku pramene. Na závěr projektu požehnal Štolní kyselce 

farář římskokatolické farnosti Mariánské Lázně za přítomnosti obyvatel obce Drmoul, 

zástupců naší společnosti a pozvaných hostů. 

 

Původní stav pramene 
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Obnovený odtok pramene 

 

 

Vycházka s dětmi 

 

 

Žehnání pramene 
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Obnovená Štolní kyselka 

 

 

 

 

Projekt Obnova Štolní kyselky podpořila Nadace Partnerství  

v rámci grantové výzvy Nestlé Pro vodu v krajině 2013 
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Z historie do současnosti 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. připravilo ve spolupráci s obcí Neualbenreuth (Bavorsko) projekt, 

díky kterému veřejnosti představilo historické pohlednice obcí v okolí Mariánských Lázní  

a obcí v blízkosti hranice v sousedním Bavorsku. Pohlednice, jejichž část zapůjčilo  

k publikaci Městské muzeum Mariánské Lázně, byly naskenovány a sestaveny podle 

jednotlivých obcí na výstavní archy. Na konci měsíce února 2014 byla výstava slavnostně 

otevřena v obci Tři Sekery, poté putovala po jednotlivých členských obcích a koncem měsíce 

března se přesunula za hranice do obcí Grosskonreuth, Mähring a Neualbenreuth. 

Cílem této výstavy bylo zveřejnění krásných a zajímavých pohlednic, které veřejnosti přiblíží 

historii našich obcí a pomohou poznat také historii obcí našich sousedů. 

Výstavní archy dnes slouží obcím jako prezentace při pořádání nejrůznějších společenských 

a kulturních akcí (setkání původních obyvatel, soutěže, výstavy apod.) 

 

Výběr starých pohlednic s partnerskými obcemi v Bavorsku 

      

  

Zahájení výstavy v kostele 14 sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery 
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Putování výstavy po obcích Mariánskolázeňska a příhraničních obcích Bavorska: 

 

 

                                 Dolní Žandov                                                             Drmoul  

         
 

                               Grosskonreuth                                                    Mähring 

            

 

                    Neualbenreuth                                                            Vlkovice 
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Kostelní noci na Mariánskolázeňsku 
 

Obce na území okolí Mariánských Lázní mají na svých územích krásné církevní památky. 

Jejich využití není tak časté, jako v dobách minulých, kdy byla příslušnost obyvatel k církvi 

větší. Tyto církevní stavby některé bohužel velmi zchátraly, některé se dochovaly v poměrně 

dobrém stavu a i nadále slouží buďto svému původnímu účelu, anebo je obce využívají  

k různým vhodným příležitostem, jako jsou adventní koncerty a kulturní akce. Přesto však 

zůstávají interiéry, historie a krása těchto památek obyvatelům tohoto území ve velké většině 

neznámé. 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. obdrželo z prostředků Evropské unie, Dispozičního fondu Cíl 3 

Česká republika - Bavorsko 2007 - 2013 dotaci na projekt, v jehož rámci představilo 

obyvatelům našich obcí kostely, nacházející se na tomto území. Pozvali jsme obyvatele 

českých obcí a obyvatele bavorských obcí Mähring a Neualbenreuth (a jejich širšího okolí) 

na večerní prohlídky kostelů na území českých obcí.   

Postupně jsme prezentovali kostely v Trstěnicích a Třech Sekerách, ve Velké Hleďsebi  

a v Lázních Kynžvartu. Průvodní výkladové slovo zajistil farář římsko-katolické církve  

v Mariánských Lázních Mgr. Pavel Řehoř Urban, v každém z kostelů byl připravený krátký 

kulturní program – hudební vystoupení hudební školy z Mariánských Lázní. 

Cílem projektu bylo sblížení obyvatel příhraničních regionů na české a německé straně státní 

hranice pomocí tématu, které je blízké starším obyvatelům českých i bavorských obcí,  

a poměrně neznámé pro mladší obyvatele české strany. Záměrem projektu nebylo přivedení 

obyvatelstva k církvi, ale seznámení obyvatelstva s kulturními památkami, které díky církvi 

vznikly a které mají významné místo v historii jednotlivých obcí a i v životech původních 

obyvatel obcí. Poznání sakrálních památek, jejich krás, architektury a přiblížení jejich smyslu 

mladší generaci je důležitým bodem pro její porozumění a vztah k místu, kde žije.  

Projekt měl své volné pokračování – naši partneři z Bavorska připravili prohlídky dvou 

kostelů – kostela sv. Kateřiny v Mähringu a kostela sv. Anny na vršku Pfaffenbühl v blízkosti 

Mähringu. I zde byl připravený odborný výklad a hudební vystoupení. 

 

                 Kostel sv. Kateřiny Mähring                      Kostel sv. Anny Pfaffenbühl 
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Výstupem projektu jsou informační letáčky o navštívených kostelích. 
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Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Tři Sekery 
 

Společně s obcí Tři Sekery připravilo Mariánskolázeňsko, o.p.s. malý projekt, ve kterém byla 

opravena socha sv. Jana Nepomuckého v blízkosti kostela 14. svatých pomocníků v nouzi.  

Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1765. Je jednou ze dvou soch nacházejících  

se v obci. Má několik významů – pro věřící obyvatele je určitým symbolem, dále je jedním  

z turistických cílů a v neposlední řadě je důležitým prvkem veřejného prostranství kolem 

opraveného a hojně využívaného kostela.  

V rámci projektu byly provedeny udržovací a obnovovací práce na uvedené soše, tedy 

čištění povrchu, doplnění kovářských prvků, dolepení poškozených částí sochy a kompletní 

přesazení na nový betonový základ. Dále byla provedena úprava okolí sochy – vyrovnání 

okolního terénu, položení kamenů a výsadba květin. Do realizace projektu byla zapojena 

veřejnost a další partneři.  

Obec si je vědoma neocenitelné hodnoty uvedené památky a tímto projektem přispěla  

ke zlepšení jejího stavu a zachování i pro další generace. 

Fotografii opravené sochy publikoval ve svém čtvrtletníku také Institut pro památky  

a kulturu, o.p.s. Tato instituce informuje o zajímavých projektech, které se snaží o záchranu  

a obnovu památek v České republice.  V čísle Zima/2014 byla naše fotografie zařazena  

do fotoreportáže "Co se podařilo neziskovým organizacím". 

  

     

 
 
 
Projekt: „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého“ 
byl podpořen grantem z programu Fond 
kulturního dědictví: Záchrana drobných památek 
místního významu. 
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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 2014 
 

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

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2014 byl již čtvrtým rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se díky finanční 

podpoře zakladatele, zejména při předfinancování projektů opět podařilo realizovat několik 

zajímavých 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/
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Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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