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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 devátý rok činnosti.  

V roce 2019 se nám podařilo zrealizovat projekty zaměřené především 
na komunitní činnost a na administrativní podporu škol. Díky těmto projektům jsme zase o 
kousek prohloubili a upevnili užší spolupráci se subjekty působícími na území regionu i 
mimo něj a především s místními obyvateli. Díky této spolupráci můžeme pokračovat 
v dalším rozvoji své činnosti. V naší práci nás podporuje zakladatel Dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko, který nám poskytuje velmi důležité technické zázemí. 

Rok 2019 nepřinesl naší organizaci žádný velký investiční projekt, zabývali jsme se opět 
menšími, ale svým významem velkými komunitními projekty. Některé projekty už mají svojí 
několikaletitou tradici (např. Slatinský běh), jiné projekty jsme realizovali poprvé (např. 
Putování za vajíčkem), ale i ty chceme v dalším roce opakovat.    

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.  

 

Eva Procházková, předsedkyně správní rady 

březen 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 
 
2019 

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

  

Organizační schéma 2019 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 



 

 
 

 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
od 28. 5. 2014 do 12. 6. 2019 

Mgr. Vladislava Chalupková 
Jiří Kodajek  

Miloslav Pernica 
 

od 12. 6. 2019 
Eva Procházková 

Ing. Jiří Nešpor 
Ing. Josef Švajgl   

 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  
 
 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady 
 

Dozorčí rada společnosti  
 

od 28. 5. 2014 do 12. 6. 2019 
Eva Procházková  

Ing. Eliška Stránská  
Bohumil Kovařík 

 
od 12. 6. 2019 
Jindřich Zíval 

Helena Repíková 
Helena Klesnilová 

  

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

  

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl 
Daniela Morávková                    

 

Ředitel - do 12. 6. 2019 
Ředitelka od 25. 6. 2019 

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 2019 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav 
velikost projektu 
(Kč) 

Putování za vajíčkem 
aneb Jak šlo vejce na 
vandr  

V rámci projektu 
MAP II. 

zrealizováno z projektu MAP II ve 
spolupráci s dobrovolným svazekm 
obcí Mariánskolázeňsko 
 

únor – duben 
2019 zrealizováno 0 

Turnaj ve vybíjené V rámci projektu 
MAP II. 

zrealizováno z projektu MAP II ve 
spolupráci s dobrovolným svazekm 
obcí Mariánskolázeňsko 
 

březen - 
duben 2019 zrealizováno 0 

Šablony II. 
 

V rámci dotace 
z MŠMT pro školy 
v ORP Mariánské 
Lázně. 

Zrealizováno z projektu Šablony II.  
ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 

leden - 
prosinec 2019 zrealizováno 0 

Slatinský běh – VI. 
ročník 

V rámci projektu 
Setkání bez hranic 

zrealizováno z projektu Setkání bez 
hranic ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 

září 2019 zrealizováno 0 

            
 



 

Putování za vajíčkem aneb Jak šlo vejce na vandr  
 

Dne 17. 4. 2019 od 8:30 hodin proběhla velikonoční akce PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKEM ANEB 
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR. Akce byla zaměřena na děti z mateřské školy a žáky 1. třídy 
škol ORP Mariánské Lázně. Jedná se o další aktivitu v řadě uskutečněných vzdělávacích akcí 
v rámci projektu MAP II. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku, jehož nositelem za ORP 
Mariánské Lázně je dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  Příjemné slunečné počasí v 
tento jarní den přálo a do velikonoční akce se zapojilo celkem patnáct mateřských a 
základních škol. Celkem se zúčastnilo 510 dětí a 64 dospělých osob.  

  

Putování za vajíčkem začalo pro děti na Sportovním areálu Viktorka Mariánské Lázně a 
předlohou akce byla pohádka „ Jak šlo vejce na vandr“. Veselá pohádka o vajíčku, kterému 
se nechtělo jen tak nečinně čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na 
zkušenou. Cestou se k němu přidalo několik zvířecích kamarádů. Vandrovali a vandrovali, 
až dovandrovali do černého lesa. A děti, jako to vajíčko, se vydaly na cestu, během putování 
plnily různé úkoly a při jejich plnění se k nim přidávala zvířátka -  husa, pejsek, kocourek, 
koza a ježek.  A tak jako vejce a zvířátka si i děti „poradily“ s třemi loupežníky. A jako v 
každé pohádce končí pohádka s dobrým koncem, tak i naše jarní putování končilo 
šťastně.  Na konci 1,5 km putování v místě přírodního parku Prelátu všem na vandru 
vyhládlo. A tak pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. U občerstvovací stanice 
byli připraveni dobrovolní hasiči z Drmoulu, kteří opékali vuřty.  Pro děti, a troufáme si říct, 
že i pro paní učitelky, bylo připravené zábavné focení ve fotokoutku.  Nevšedním zážitkem 
pro některé děti určitě bylo i setkání s živými kuřátky.  

 

Závěrem dopolední akce si děti užily i krásné přírodní atrakce. Přírodní park Prelát je ideální 
místo pro odpočinek rodin a dětí.  Provozovatelem volnočasového parku Prelát je Správa 
městských sportovišť p.o., kterým děkujeme za poskytnutý prostor altánu v areálu Prelátu.   

  

Děti si do svých škol a školek odnesly v košíčkách nejen krásné fotky, ale i dárečky a ovoce.  

 



 

 

 

 
 
Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/putovani-za-vajickem-aneb-
jak-slo-vejce-na-vandr/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

Turnaj ve vybíjené pro žáky škol 3. - 5. třídy 
 

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí realizuje projekt MAP II - Vzdělávání na 
Mariánskolázeňsku z výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v 
prioritní ose 3 OP z MŠMT. V rámci uvedeného projektu MAP II a ve spolupráci 
Mariánskolázeňska, o.p.s. a zapojených základních škol do projektu jsme v regionu 
zorganizovali pro žáky škol v ORP Mariánské Lázně II. ročník Turnaj ve vybíjené. 
 
 
Turnaj ve vybíjené „trochu jinak“ se uskutečnil v nové multifunkční sportovní hale Milana 
Prokeše v Lázních Kynžvart za účasti sedmi základních škol: Základní škola Úšovice, 
Mariánské Lázně, Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, Základní škola Velká 
Hleďsebe, Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, Základní škola a mateřská škola 
Dolní Žandov, Základní škola Tři Sekery a Základní škola Čtyřlístek. Každá škola 
nominovala 8 hráčů, z toho 4 děvčata a 4 chlapce, kteří byli následně na místě turnaje 
rozděleni náhodně do jednotlivých týmů podle vylosované barvy. Cílem bylo vzájemné 
poznávání se, aktivní zapojení dětí do neznámého kolektivu a spolupráce jak dětí, tak 
pedagogů.  

Začátek turnaje byl naplánován na 8:00 hodin, kdy se děti na začátku rozcvičily a byly 
seznámeny s pravidly hry, následně bylo odehráno dle připraveného rozpisu 21 utkání na 
dvou hřištích, každé s maximálním časovým limitem 10 minut. V 11:45 byl turnaj ukončen 
závěrečným vyhlášením výsledků a předání odměn v podobě medailí pro první tři týmy a 
drobných maličkostí pro všechny zúčastněné.  

Jednotlivé zápasy řídil rozhodčí v podobě doprovázejícího učitele jednotlivých týmů a člena 
realizačního týmu MAP II.  

Přestože nešlo o výsledky, v rámci turnaje byly bodovány jednotlivé utkání, pocit vítězství si 
tak odvezl alespoň jeden účastník z každé školy.   

Samotná akce měla pozitivní ohlasy, jak ze strany organizátorů, tak ze strany dětí a 
doprovázejících učitelů. Další podobná akce bude bezesporu následovat.  

 

Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/turnaj-ve-vybijene/ 

 

 

 

 

 



 

 

Šablony II. - školy v ORP Mariánské Lázně  
 

Šablony, neboli tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, 
prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na 
svoji činnost. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a 
také možnost dobře reflektovat potřeby školy.  

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, 
psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na 
extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. 
čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem. Mariánskolázeňsko, o.p.s. pomáhám školám 
s administrací šablon.  

Počet zapojených subjektů do ŠABLON II v území 

počet subjektů Částka Kč žáků   

Mateřské školy 16 6 401 508  740   

Základní školy 11 7 856 849  1969   

Školní družiny 9 1 830 318  522   

ZUŠ 1 1 667 316  871   

SVČ 

CELKEM 

1 803 416  

 18 595 527 

558 

4 660  

  

 

 

 
Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/sablony-ii-skoly-v-orp-
marianske-lazne/ 
 
 

 

 

 



 

 

Slatinský běh – 6. ročník  
 

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

 VI. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 21. 9. 2019. Dle předpovědi počasí jsme byli 
připraveni na slunečné počasí. Což se nakonec potvrdilo a sluníčko nabilo účastníky k 
nejlepším běžeckým výkonům.  Účast v letošním ročníku zůstala stejná jako v loňském 
ročníku. Co nás více těší, že někteří účastníci a jejich doprovod se stále vracejí a pochvalují si 
přátelskou atmosféru přeshraničního běhu. Celkem startovalo 21 běžců ve třech kategoriích - 
dětí (6 účastníků), ženy (9 účastnic), muži (6 účastníků).  V mužské kategorii se na startovní 
dráhu postavili dva zástupci na elektrokolech. Samozřejmě, že jejich výkon poháněný 
elektřinou nemohl zasáhnout do celkového umístění v kategorii mužů. Oba bavorští 
účastníci přesto obdrželi speciální ocenění. 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, střelbu ze vzduchovky na 
stanovené cíle a těsně před cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli 
připravené disciplíny výtečně. Odměnou pro ně byla jako každoročně medaile, diplom a 
drobné dárky. Drobné dárky nám poskytla Policie ČR. Za to jim patří velké poděkování. 
Letos jsme všechny účastníky obdarovali i „speciálními dárky“, a to produkty regionálních 
prodejců.  Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených 
nápojů, ochutnávka regionálních potravin a na ohni opečený špekáček.   

 

Mariánskolázeňsko oslovilo k propagaci na letošní sportovní akci tyto prodejce regionálních 
potravin a produktů:   

- Mlékárna u Sedláčků nabízí čerstvé mléko až domů https://www.ekofarmajedlova.cz  a  
https://www.mlekarnausedlacku.cz    

- Ekofarma Jedlová produkuje nejen mléko a mléčné výrobky, ale i hovězí maso.  

 - Hnátovo pekařství perla Dolního Žandova http://hnatovopekarstvi.cz/ 

  Rodinnou pekárnu s tradicí od roku 1992 najdete v Dolním Žandově. Pekaři u Hnátů pečou 
tradičním řemeslným způsobem a jejich chleby jsou vyhlášené. Hnátovi jsou držiteli ocenění 
Regionální potravina. 

 - Koza Doma kozí mléko na zdraví https://farma.kozadoma.cz.  V Chodovské Huti se pase 
stádo koz. Farmáři Martin Kušnír a Jana Smejkalová pracují na tom, aby vám mohli z kozího 
mléka nabízet poctivé sýry. Prozatím si u nich můžete koupit vynikající kozí mléko. -  

- SWEETS s.r.o z Drmoulu se zabývají výrobou pekařských a cukrářských výrobků 



 

 

 - Řeznictví & uzenářství Jiří Kroupa https://reznictvikroupa-marianskelazne.cz/ 

- Farma u Sýkorů. Rodinná Farma u Sýkorů se zaměřuje na kvalitní výrobky z kravského 
mléka od vlastních krav pasoucích se na trvalých, druhově bohatých travních porostech a 
hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Sýkorovi jsou držiteli ocenění Regionální 
potravina  

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 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 a SDH Drmoul za pořadatelskou pomoc.   

  

Více informací o letošním i minulých ročnících naleznete zde:  
https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/ 

 

Letošní ročník Slatinského běhu byl realizován v rámci projektu „ Setkání bez hranic“ z 
Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
20142020, Dispoziční fond. Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko navazuje na 
dosavadní vzájemnou spolupráci a všestranný rozvoj s bavorským sdružením obcí Ikom 
Stiftland.  

  

Více o projektu naleznete zde: 
 https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazkumarianskolazensko/cil-
eus-df-cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/  

    



 

 

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 2019 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku od škol  za přípravu a 
pomoc při realizace projektu v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

  

Závěr – poděkování  
 

Rok 2019 byl již devátým 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 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 


