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Základní informace o MAS v roce 2012

Mapa území MAS Náš region

V roce 2012 se mapa území MAS změnila. Vystoupila obec Nová Ves, neopak ale přistoupily obce
Prameny a Kolová v Karlovarském kraji a Zahrádka a Nevřeň v Plzeňském kraji. Současně
s přistoupením dalších dvou obcí na území Plteňského kraje vznikl další mikroregion Svazek obcí
Krašov. Vzápětí se také stal členem MAS.

Změna adresy MAS
V roce 2012 proběhla formální změna adresy sídla MAS. Důvodem je přejmenování ulice ČSA na
Klášterní. Nová adresa je tedy: Náš region, o.s., Klášterní 237, 364 61 Teplá. Fakticky se sídlo nemění.
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Seznam obcí MAS Náš region
Teplá
Bečov nad Teplou
Bochov
Otročín
Teplička
Chodov
Nová Ves
Ovesné Kladruby
Stanovice
Mnichov
Prameny
Kolová

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Všeruby
Úněšov
Bezvěrov
Krsy
Úterý
Zahrádka
Nevřeň

Seznam členů MAS
V roce 2012 se pozměnila také členská základna MAS. Jako noví členové byli Valnou hromadou
schválení: Obec Kolová, SO Krašov, Ing. Kateřina Bečková, Roman Veselovský a Terra Incognita.
Název subjektu

Sídlo/adresa trvalého bydliště

IČ/datum
narození

Šafářské domy 500, 364 61
Teplá

40526330

PO

2. Vlastimil Helebrant

Okružní 360, 364 71 Bochov

28.8.1943

PO

3. Václav Škalda

Vlkošov 1, 330 41 Bezvěrov

9.5.1949

PO

4. Lesní společnost
Bečov s.r.o.

Karlovarská 305, 364 64 Bečov

45356165

PO

5. Rozvoj venkova družstvo

Hlavní 174/22, 362 63 Dalovice

26369761

NNO

Bc. Martin Frous,
603 570 830

6. Zahrada Teplá s.r.o.

Klášter 106, 364 61 Teplá

47697407

PO

Ing. Petr Šindelář,
info@zahradatepla.cz,
736 671 114

7. Ing. Jiří Šindelář

Nová 448, 364 64 Bečov

5.1.1976

FO

8. ZO ČSOP Berkut

Klášter Teplá, 364 61 Teplá

66364256

NNO

Ing. Vlastimil Šindelář

9. Biofarma Belina

Nežichov 8, 364 01 Toužim

28047109

PO

Jaroslav Prchal

10. Jaroslav Větrovec

Dřevohryzská, 364 61 Teplá

20.1.1959

FO

11. Ladislav Hlava

U hřiště 481, 364 61 Teplá

14.6.1941

FO

Člen výběrové
komise

Tepelská 393, 364 01 Toužim

30.5.1963

FO

Člen výběrové
komise

U hřiště 593, 364 61 Teplá

47701986

NNO

Krsy 60, 330 38 Úněšov

12.6.1975

FO

Úněšov 76, 330 38 Úněšov

49790277

PO

1. Probitas s.r.o.

12. Jiří Schierl
13. TJ Sokol Teplá
14. Ing. Václav Kotlaba
15. Úněšovský statek

Jméno zástupce subjektu
pro MAS

Oblast
působení

Postavení a
funkce v MAS

Vladimír Erps,
Erps@ptobitas.cz,
603 465 005

zemědělství

Člen
předsednictva
MAS

zemědělství
skaldavaclav@seznam.cz,
602 460 395
Ing. Petr Kužvart

zemědělství
Lesnictví

zahradnictví

Člen
programového
výboru
zemědělství

Člen výběrové
komise
Člen
programového
výboru

Martina Vrbská - pokladní
TJ, pvj@rmvtrans.cz

Jiří Vaněk

zemědělství
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Sídlo/adresa trvalého bydliště

IČ/datum
narození

Jméno zástupce subjektu
pro MAS

Oblast
působení

16. Kanonie
premonstrátů Teplá

Klášter Teplá 1, 364 61 Teplá

00479365

P. Augustin Ján Kováčik,
sekretariat@klastertepla.cz

církev

17. Agro Otročín

Otročín 140, 364 63 Otročín

00116262

PO

Ing. František Urik

zemědělství

Člen revizní
komise

18. Správa CHKO
Slavkovský les

Hlavní 504, 353 01 Mariánské
Lázně

62933591

NNO

Ing. Jan Schlossar

CHKO

Člen
programového
výboru

19. Václav Gatařík

Číhaná, Teplá

Kulturní
dědictví

20. BART o.s.

Postavení a
funkce v MAS

FO

Úterý 25, 330 40 Úterý

70861323

NNO

Tomáš Kaiser

Měchov 22, Otročín

4.1.1959

FO

beckova@top.cz

22. Roman Veselovský

Tylova 133, Teplá

7.10.1977

FO

vero.77@tiscali.cz

23. Terra incognita
o.s.
24. Svazek obcí
Slavkovský les pro
obnovu venkova
25. Dobrovolný svazek
obcí Krašov

Mathesiova 117, 36251
Jáchymov
Masarykovo nám. 143, 364 61
Teplá

22748971

NNO

Filip Prekop

63552841

Marie Šašková

člen předsednictva MAS

Krsy 1, Úněšov

3.9.4778

Jan Orosz

předseda MAS

26. Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary

00254673

ing. Václav Kellner

21. Ing. Kateřina
Bečková
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Valná hromada
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Realizované projekty MAS Náš region v roce 2012
V roce 2012 realizovala Místní akční skupina Náš region, o.s. projekty za více než pět a půl
milionu korun. Většina prostředků tentokrát směřovala do realizace projektu Cesty zámeckých pánů,
který měl za cíl obnovu Bečovské botanické zahrady.

Cesty zámeckých pánů
Projekt je vyústěním předešlé spolupráce MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21. Území obou MAS
na sebe navazují a historický vývoj celé oblasti předurčuje společný postup při realizaci mnoha
záměrů. Zkušenosti obou MAS z předešlého projektu spolupráce vyústila v přípravu dalšího záměru,
který byl opět inspirován přírodním a kulturním dědictvím, tentokrát v podobě mapování
významných krajinných prvků a multifunkční obnovou lesních porostů, jež v minulosti sloužily jako
příměstský park a botanická zahrada.
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Tato část projektu byla realizována na území lesního pozemku - bývalé botanické zahrady v
Bečově. Bečovská botanická zahrada je pilotním projektem neproduktivní investice v lesích formou
vytvoření komunitně utvářeného vzdělávacího, rekreačního a kulturně přírodního území. Cílem je
území zachránit, regenerovat a využít pro zvolené strategické cíle.
K naplnění těchto cílů byla zvolena opatření k posílení rekreační funkce lesa spočívající v
rekonstrukci původních historických stezek pro turisty a návštěvníky, v jejich odvodnění, v doplnění
prostoru vhodnými originálními herními a naučnými prvky i v samotné rekonstrukci původních
sbírkových oddělení. Veškeré práce proběhly v souladu s posláním pozemku s cílem maximální
ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Neoddělitelnou součástí realizace byla nutná opatření k usměrňování návštěvnosti území tak, aby
jednak nedocházelo k poškození území nadměrnou návštěvností tak i zajištěním nezbytného zázemí
pro příjemný pobyt.
III.2.2 a) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Tato část projektu byla věnována mapování objektů historické zahradní architektury a velmi úzce
souvisí s realizací v Bečovské botanické zahradě.
Území, na kterém se projekt realizoval, je negativně poznamenáno historickými událostmi a v
mnoha případech neexistují žádné souhrnné informace o přírodních památkách a významných dílech
krajinné architektury v daných místech.

Výstupem jsou studie a dokumentace k již známým místům – krajinářské úpravy lázeňských
zařízení v Nové Vsi, mapování krajinných struktur Beaufortského panství v Chodově, zmapování
historických krajinných struktur Metternichova panství v katastrálním území Stará Voda a zmapování
pozůstatků botanické zahrady a arboreta Buchtál ve Vlkovicích (Martinově). Na území MAS 21 se
vyhledaly a zmapovaly v současnosti neznámé nebo málo známé objekty historické zahradní
architektury a to především v okolí Mariánských Lázní.
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Na závěr se vybrané informace objevily pohromadě ve společné publikaci, která je distribuována
na území obou MAS.
(Cesty zámeckých pánů; PRV; dotace 4 500 000 Kč / náklady projektu 4 879798 Kč)

Kraj živých vod – informační a prezentační kampaň za obnovu minerálních pramenů
Tento projekt byl zaměřený na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků regionu Slavkovský les o
přírodních hodnotách formou nenásilné environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. V rámci toho
projektu se realizovaly následující akce:
• VII. ročník akce Den živých vod – Ovesné Kladruby (zpřístupnění Milhostovských mofet)
• III. ročník akce Den pro Náš region – 6 ekovýchovné akce pro školní mládež mikroregionu
• 3 přednášky spojené s putovní výstavou Kraj živých vod a s promítáním a prezentací
dokumentárního filmu Kraj živých vod a seznámení s realizací projektu Kraj živých vod
• Výroba propagačních materiálů NS Krajem živých vod
• Organizace a zajištění čtrnáctidenního studentnského workcampu s nevronmentálním
zaměřením na území Našeho regionu – údržba a obnova NS (Zlatý vrch, Krajem živých
vod, Sv. Blažej, Nad řekou)
(Kraj živých vod – informační a prezentační kampaň za obnovu minerálních pramenů; Odbor ŽP EVVO Karlovarského kraje; dotace 44
500 Kč / náklady projektu 60 058 Kč)

Záchrana drobných památek v krajině
Projekt se skládal ze dvou částí, kdy v první se pozornost zaměřila na vyhledávání a základní
záchranu nových objektů a v druhé se řešilo dokončení regenerace památek obnovených v rámci I.
etapy tohoto projektu. Jedná se o památky umístěné v krajinném prostředí mikroregionu Slavkovský
les. Tyto památky jsou jak sakrálního tak i technického charakteru. Objekty se nachází na místech
křížení polních a lesních cest, na místech spojených s historickou událostí, případně na hranicích
bývalých pozemků. Většina těchto památek byla před realizací projektu výrazně poškozená.
U památek regenerovaných v I. a II. etapě dojde k doplnění chybějících částí.
• křížek u Otročínského potoka (doplnění železného křížku)
• křížek u Údrče (doplněnní sloupků, oprava soklu)
• pomník v Ovesných Kladrubech (celková obnova)
• památník v Kladrubech (obnova desky)
• pomník nad Popovicemi (doplnění kamenného soklu)
(Záchrana drobných památek v krajině; Odbor kultury a památkové péče Karlovarského kraje; dotace 50 000 Kč / náklady projektu 83
222 Kč)

Podpora drobných společenských akcí v obcích na území Plzeň sever
Příspěvek Plzeňského kraje z odboru Regionálního rozvoje použila v roce 2011 MAS Náš region na
podporu společenského života v obcích.:
• Obec Krsy – podpora činnosti hasičů
• Obec Bezvěrov – podpora činnosti spolku Poupata
• Obec Úněšov – podpora malých sportovců
• Město Všeruby – podpora spolku Hrdibor
• Občanské sdružení Bart – kalendář města Úterý
• Obce Bezvěrov, Krsy, Nevřeň, Zahrádka – Den pro Náš region
(Podpora drobných společenských akcí v obcích na území Plzeň – sever; Odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje; dotace 50 000 Kč
/ náklady projektu 55 000 Kč)
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Interaktivní mapa Kraje živých vod
V rámci tohoto projektu se podařilo vytvořit internativní mapu Kraj živých vod, která je virtuálním
průvodcem regionu. Prohlídkou se pohybujete posunem filmového pásku pod galerií, který odpovídá
postupnému představení kraje a automaticky posouvá mapu. Přímo navštívit dané místo můžete
kliknutím ikony na mapě (mapu doporučujeme pro větší přehlednost zvětšit). Posunem pásku
fotogalerie si následně prohlédněte další fotografie k vybranému místu a po jejich vyčerpání se Vám
mapa posunu na další místo. 3D prohlídku nahrajete kliknutím na zelenou ikonu uprostřed fotografie.
Po inicializaci jí otáčíte stiskem tlačítka nad obrázkem a pohybem myši. Dvojklikem zvětšíte na celou
obrazovku a prostředním kolečkem přiblížíte detaily. Video spustíte modrou ikonou a pomocí tlačítka
CC a volbou Settings si můžete změnit velikost titulků. Klikem na zakreslené trasy v mapě si zobrazíte
podrobnější informace.
Odkaz na mapu: http://www.krajzivychvod.cz/interaktivni-mapa.html
(Interaktivní mapa Kraje živých vod; Odbor cestovního ruchu Karlovarského kraje; dotace50 000 Kč / náklady projektu 62 500 Kč)

Zpřístupnění Přírodní památky Milhostovské mofety
Výjimečnou přírodní památku se podařilo zpřístupnit pomocí povalových chodníků, díky nimž
bude možné Přírodní památku navštívit v kterémkoliv ročním období a podstatné informace se
návštěvníci dozví z podrobní informační tabule.
Milhostovské mofety se staly dalším velkým regionálním lákadlem za významného přispění obce
Ovesné Kladruby a Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje, který každoročně
podpoří obnovu jednoho takového vzácného místa v našem regionu. Za sedm let se už podařilo
zpříštupnit a zregenerovat deset studánek a Milhostovské mofety jsou v pořadí jedenáctým počinem
MAS Náš region.

Metodickým pomocníkem MAS Náš region při práci na obnovách přírodního dědictví je náš
důležitý člen Správa CHKO.
Mofeta je výron suchého oxidu uhličitého nejčastěji o teplotě v rozmezí 20 až 30 stupňů Celsia.
Většinou jde o doprovoný jev vulkanické činnosti. U mofet je možné zaznamenat také metan,
sirovodík či helium. V Česku jsou mofety například take v Národní přírodní rezervaci Soos.
(Zpřístupnění Přírodní památky Milhostovské mofety;Odbor životního prostředí Karlovarského kraje; dotace 50 000 Kč / náklady
projektu 90 996 Kč)

Pravidelné akce pořádané MAS Náš region v roce 2012
MAS Náš region pořádá od roku 2006 každoročně vždy 28. října akci nazvanou Den živých vod.
Hlavním tématem je vždy představení nově obnovené minerálky na území MAS.
Poprvé byl slaven v roce 2006, kdy bylo veřejnosti představeno několikaměsíční hledání a pátrání
v archívech i v terénu. Z náměstí v Teplé tehdy vyjelo za minerálními prameny téměř dvě stě obyvatel
nejen z města Teplá, ale i blízkého či vzdálenějšího okolí. Při své okružní cestě navštívili Křepkovický i
Zahrádecký minerální pramen a Reitenbergerův pramen u Úterý. Cílem cesty se stal klášter
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premonstrátů v Teplé, kde byl veřejnosti představen dokumentární film Kraj živých vod. Celý tento
den byl dokumentován a na prezentaci našeho regionu v klášteře bylo přislíbeno pokračování filmu ...

Den živých vod 2012
V Ovesných Kladrubech probíhal Den živých vod v roce 2012 a návštěvníci mohli navštívit
upravené Milhostovské mofety. Pod Ovesnými Kladruby v údolí Jilmového potoka se nachází unikátní
skupina sirouhličitých plynných výronů – mofet. Ty tvoří misky různé hloubky, ze kterých uniká plyn a
prozrazují se svým zápachem v širokém okolí. Některé mofety jsou částečně zaplněné vodou, některé
jsou vyschlé a jejich dno je nažloutlé od vysrážených sirných sloučenin. Během úprav byla vyznačena
turistická stezka z Ovesných Kladrub, umístěné odpočívadlo a informační panel. Na této obnově
spolupracovala nejen obec, ale i Správa CHKO Slavkovský les. Ani předčasná sněhová nadílka
nepřekvapila účastníky akce, které v hospodě čekalo tradiční občerstvení a pozvánka na další ročník
do Teplé.
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Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha
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