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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

naše obecně prospěšná společnost byla založena na konci roku 2010 má za sebou již osmý 
rok svého fungování. V roce 2018 se nám podařilo zrealizovat projekty zaměřené, tak jako 
v předešlých letech na komunitní činnost. Navázali jsme jako v roce 2017 na projekty 
sportovně založené.  V roce 2018 jsme zorganizovali v obci Valy druhý ročník turnaje 
v pétanque. Na území zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring jsme připravili již pátý 
ročník Slatinského běhu. Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani již tradiční velikonoční 
soutěž s názvem: „O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko“, v pořadí již osmý 
ročník. 

V naší práci nás podporuje zakladatel Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který 
nám poskytuje velmi důležité technické zázemí.  

Takže i rok 2018 nepřinesl naší organizaci žádný velký investiční projekt, zabývali jsme se 
opět menšími, komunitními projekty pro širokou veřejnost, ve kterých vidíme budoucnost 
pro zlepšování a upevňování vztahů v našem regionu. I v dalších letech bychom se chtěli 
věnovat především projektům pro veřejnost a zlepšovat jejich úroveň a samotnou realizaci. 
Budeme rádi, když se při některé z plánovaných akcích setkáme.  

 

Mgr. Vladislava Chalupková, předsedkyně správní rady 

květen 2019 

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.svajgl@seznam.cz 
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz  
marianskolazensko.moravkova@seznam.cz 
marianskolazensko.cizkova@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 deset venkovských obcí 
v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, 
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a od července 2015 i Zádub-Závišín. 

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 

� 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 

Mariánské Lázně, IČ: 00 25 40 61, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  

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 

Zádub–Závišín, IČ: 00 57 27 72, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín 



 

 
 

 
 

 
 

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 
 

2015 
 
2016 
 
2017 
 
2018 

realizace 2 projektů  
 
realizace 3 projektů 
 
realizace 6 projektů  
 
realizace 4 projektů 

  

Organizační schéma 2018 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
od 28. 5. 2014  



 

 
 

Mgr. Vladislava Chalupková 
Jiří Kodajek  

Miloslav Pernica   

předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  
 

Dozorčí rada společnosti  
 

od 28. 5. 2014 
Eva Procházková  

Ing. Eliška Stránská  
Bohumil Kovařík  

 
 
předsedkyně dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady 
   

  

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                    
 

ředitel 

Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer (do konce listopadu 2018)  
Michaela Jankovská projektový a finanční manažer 
Daniela Morávková 

Mgr. Jana Čížková 
projektový a finanční manažer 
projektový a finanční manažer  

Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled projektů v roce 2018 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav 
velikost projektu 
(Kč) 

Soutěž o nejhezčí 
velikonoční výrobek 
VIII. ročník  

 
zrealizováno z vlastních zdrojů 

únor – duben 
2018 

zrealizováno 5 000 

Turnaj v pétanque II. 
ročník 

 
zrealizováno z vlastních zdrojů  
a ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 

červen 2018 zrealizováno 3 000 

Oslovení cyklistů i 
necyklistů k vytipování 
nebezpečných míst na 
cyklotrasách v regionu 
Mariánskolázeňska 
 

- V rámci projektu  
Clara III. 

Zrealizováno z projektu Clara III  
ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 

duben - 
červen 2018 

zrealizováno 0 

Slatinský běh – V. 
ročník 

- V rámci projektu 
Clara III. 

zrealizováno z projektu Clara III  
ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 

září 2018 zrealizováno 0 

            
 



 

Soutěž O nejhezčí velikonoční výrobek  - VIII. ročník 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) 
sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, 
Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a Zádub - Závišín vyhlásili počátkem 
roku již 8. ročník soutěže O nejhezčí velikonoční výrobek  - velikonoční vajíčko vytvořené 
jakoukoli technikou (nemusí se jednat pouze o kraslici, vejce může být vyrobeno např. 
kreslením, slámovou technikou, patchworkem, paličkováním, vyšíváním, koláží, fotografií 
atd.)Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-
velikonocni-vyrobek-viii-rocnik/.  
Zájemci mohli své výrobky doručit do 16. 3. 2018. Všechna soutěžní vajíčka byla moc krásná, 
nápaditá a precizně zpracovaná, proto je byla radost vystavovat. K vidění byla v prostorách 
muzea ve Třech Sekerách a mile nás překvapil počet návštěvníků, kteří výstavu přišli 
shlédnout. A protože se do naší soutěže již osmým rokem zapojují především žáci 
základních škol na území svazku a také několik stálých dospělých účastníků, rozhodli jsme 
se, odměnit letos všechny, kteří přispěli svým výrobkem. Nechystali jsme tedy tradiční 
slavnostní vyhodnocení s předáním cen, ale když jsme výrobky vraceli jejich autorům, každý 
od nás obdržel maličkost jako poděkování za jeho zájem o naši již tradiční velikonoční 
soutěž.  

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého 
nápadu a vkusu velikonoční vajíčko. Velké díky patří paní starostce Dagmar Strnadové, 
která výstavu v muzeu první otvírací den zahájila a také se osobně postarala o zpřístupnění 
prostorů muzea ve všechny otevírací hodiny pro veřejnost.  

Budeme se těšit se na další ročník soutěže.  

Více fotografií i podrobnější informace o 8. ročníku soutěže naleznete na: 
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-
vii-rocnik/    

        

         



 

 

Turnaj v pétanque 
 

Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s. a dobrovolného svazek obcí Mariánskolázeňsko v sobotu 
16. 6. 2018 zahájili na hřišti ve Valech druhý ročník turnaje v pétanque. Pan starosta Quido 
Vlk z obce Valy nám poskytl na tuto akci pétanquové hřiště a zázemí. A sám se také zapojil 
do sportovního klání. Počasí nám stejně jako v minulém roce přálo a celkem deset účastníků 
si snad turnaje užilo. Potěšilo nás, že i po roce se na turnaji v pétanque objevily stejné tváře - 
manželé Hanka a Tomáš Matějkovi ze Sokolova s dcerou Amálkou, a paní Marie Ječmínková 
z Mariánských Lázní. Obsadili jsme i jedno družstvo v kategorii dětí. Družstvo B v sestavě 
Amálka Matějková a Danielka Morávková, mělo stejné podmínky jako dospělí účastníci.  
Za to jim patří veliký obdiv a uznání a právem jim patří první místo, i když děvčata neměla 
žádnou konkurenci ve své kategorii. A jak to dopadlo? 

Jelikož sportovní klání v celkovém bodovém skóre u třech družstev skončilo se stejným 
počtem bodů, rozhodovalo lepší skóre. Vítězi se tedy stalo družstvo A, druhou příčku 
obsadilo družstvo C a bronz si odneslo družstvo E.  

    

družstvo  A B C 
D E 

skóre body pořadí 

A  
Jana + 

Daniela XXX 12:6 11:6 11:5 11:3 45:19 4:0 1. 

B děti 
Danielka + 

Amálka 6:12 XXX 1:13 7:12 0:12 14:49 0:4 1. 
C 

Hanka + 
Tomáš 6:11 13:1 XXX 11:6 6:11 36:29 2:2 2. 

D 
Maruška + 

Standa 5:11 12:7 6:11 XXX 12:9 35:38 2:2 4 

E 
Quido + 

Míra 3:11 12:0 11:6 9:12 XXX 35:29 2:2 3. 

 

    

Účastnici turnaje v pétanque si mimo sportovního vyžití a dobré nálady odnesli ocenění 
(medaile, diplomy, poháry a drobné odměny).  

Fotografie i podrobnější informace o konané akci naleznete zde: 
https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/turnaj-v-petangue/ 

 

 



 

 

Oslovení cyklistů i necyklistů k vytipování nebezpečných míst  
na cyklotrasách v regionu Mariánskolázeňska  
 

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí realizuje projekt: Clara III: Rozvoj společné 
partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, spolufinancovaného  
z prostředků Evropské unie z programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

V rámci uvedeného projektu jsme oslovili širokou odbornou i laickou veřejnost a požádali 
jsme o pomoc s vytipováním nebezpečných míst na cyklotrasách na území 
Mariánskolázeňska. 

Víte o nějakém místě na cyklotrase, které je špatně sjízdné, nedostatečně značené, trasa nevede ideálně 

nebo není z různých důvodů bezpečná pro cyklisty? 

Postřehy a připomínky nám oslovení zasílali do 30. 6. 2018. A to buď na kontaktní mail, 
poštou na uvedenou adresu, nebo osobně doručili do kanceláře Mariánskolázeňska či  
na obecní a městské úřady všech členských obcí.  Do svého ohlášení oslovení uváděli 
cyklotrasu (pokud nevěděli číslo, stačilo cyklotrasu slovně popsat), bližší specifikaci 
nebezpečného místa, popř. připojili zákres do mapky. 

 

 

Více zde: https://www.marianskolazensko.net/news/osloveni-cyklistu-i-necyklistu-k-
vytipovani-nebezpecnych-mist-na-cyklotrasach-v-regionu-marianskolazenska/ 
 
Více informací o projektu Clara3:  https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-
svazku-marianskolazensko/evropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/  

 

Slatinský běh – 5. ročník  
 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, o. p. s.  
a zástupci Obce Stará Voda připravili V. ročník běžeckého závodu nesoucího název 
„Slatinský běh“. 

V. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 22. 9. 2018. Dle předpovědi počasí jsme byli 
připraveni na studené a větrné počasí. Což se nakonec potvrdilo, ale určitě jsme všichni 
uvítali, že se nakonec nepotvrdilo deštivé počasí. I když byla menší účast, než v minulých 
ročnících, o to víc nás těší, že někteří účastníci se stále vracejí a pochvalují si atmosféru 
přeshraničního běhu. Celkem startovalo 21 běžců ve třech kategoriích - děti (5 účastníků), 
ženy (9 účastnic), muži (7 účastníků). Tak jako v minulých ročnících se na startovní čáru 
postavili i účastníci z německé strany. Trasa pro dospělé měřila 5 km, trasa pro děti byla 
dlouhá 2,5 km. Trasa závodu vedla opět na hranici České republiky a Bavorska, na území 



 

 

zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring. Obě trasy vedly přes státní hranici na území 
Bavorska. I tentokrát si účastnící vyzkoušeli hod granátem a střelbu ze vzduchovky  
na stanovené cíle. 

Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, 
výborného štrůdlu a na ohni opečeného špekáčku. Pro vítěze jednotlivých kategorií bylo 
připraveno slavnostní vyhlášení, kdy všichni běžci obdrželi medaile, diplomy a drobné 
dárky. 

Pro nás, coby pořadatele slatinského běhu, je velkou odměnou slyšet z úst účastníků 
pozitivní slova na organizaci a atmosféru z uskutečněné akce. To je pro nás náboj  
do organizování dalšího ročníku. Velké poděkování si zaslouží jako vždy i Záchranná služba 
Royal Rangers za zdravotnický dohled na trati. Nemalé poděkování patří i zástupcům Obce 
Stará Voda za pořadatelskou pomoc. 

Více informací naleznete zde: 
 http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/.  
 
Letošní ročník Slatinského běhu byl realizován v rámci projektu Clara III: Rozvoj společné 
partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, spolufinancovaného 
z prostředků Evropské unie z programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce sousedních regionů na úrovních správních 
orgánů a vytvoření koordinovaných konceptů rozvoje pohraničí. 

Více informací o projektu naleznete zde: 
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-
marianskolazensko/evropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/ 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

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 2018 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku na provoz, který poskytuje 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2018 byl již osmým rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se díky finanční 
podpoře zakladatele opět podařily zrealizovat zajímavé projekty. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům i jednotlivým osobám, které nám v rámci naší 
činnosti pomáhají v rozvoji regionu.  

 

 



 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  

 



 

 

 



 

 

 


