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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

již jedenáctým rokem provozujeme činnost v naší obecně prospěšné společnosti. V naší práci 
nás podporuje zakladatel Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který nám poskytuje 
velmi důležité technické zázemí a materiální pomoc.  

V roce 2021 se nám podařilo zrealizovat dva větší projekty, které vznikly v důsledku 
pandemie COVID-19.  

Jedná se o projekt Letní kempy z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
cílený především na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke 
vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily 
povinnou školní docházku. A druhý projekt Letní školička pro předškoláky - 2021, na který 
jsme čerpali prostředky z dotačního programu Česko-německý fond budoucnosti. Epidemie 
onemocnění COVID-19 a opatření uzavření škol zapříčinily bezprecedentní situaci  
s dopadem na stovky tisíců dětí, žáků a studentů. 

Jako předešlé roky jsme se zaměřili i na projekty komunitní činnosti a na administrativní 
podporu škol (tzv. Šablony).   

Naším cílem a přáním je pokračovat v naší činnosti 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.  

 

Daniela Morávková, ředitelka  

duben 2022 

 

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 +420 778 727 160 

+420 778 735 465 
 

  
e marianskolazensko@seznam.cz 

moravkova@marianskolazensko.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 jedenáct venkovských 
obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, 
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 
 
2020 
 
2021 

realizace 2 projektů  
 
realizace 3 projektů 
 
realizace 6 projektů  
 
realizace 4 projektů 
 
realizace 4 projektů 
 
realizace 3 projektů 
 
realizace 5 projektů 
 

  

Organizační schéma 2021 
 
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 
Josef Tréšek 

Ing. Josef Švajgl 
  

 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  
 
 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady - do 9. 10. 2020 (úmrtí) 
člen správní rady - od 14. 6. 2021 
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 Hejsková projektový a finanční manažer ( od 6. 1. 2020 na mateřské 

dovolené) 
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 2021 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav 
velikost projektu 
(Kč) 

Ukliďme Česko 
 

V rámci projektu 
MAP II. 

Plánovaná realizace z projektu MAP 
II. ve spolupráci s Dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko 
 

duben 2021 zrealizováno 0 

LETNÍ KEMPY na 
Mariánskolázeňku 2021 

V rámci dotace 
z MŠMT v ORP 
Mariánské Lázně 

Z realizováno z dotace MŠMT  červenec - 
srpen 2021 zrealizováno 0 

Šablony II. a III. 
 

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 2021 zrealizováno 0 

Letní školička pro 
předškoláky 

V rámci projektu 
MAP II. 

Zrealizováno z projektu MAP II. ve 
spolupráci s Dobrovolným svazkem 
obcí Mariánskolázeňsko 

červenec - 
srpen 2021 zrealizováno 0 

Slatinský běh – VIII. 
ročník 

V rámci projektu 
MAP II. 

Realizováno ve spolupráci 
s Dobrovolným svazkem obcí 
Mariánskolázeňsko 

září 2021 zrealizováno 0 

            
 



 

 

Šablony II. a III. - 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. pomáhá školám 
s administrací šablon.  

Počet zapojených subjektů do ŠABLON II v území 

 Počet 
subjektů  

Částka Kč Počet žáků   

Mateřské školy 8 2 877 144 274  

Základní školy 9 7 476 645  1922  

Školní družiny 8 1 670 492  488  

     

CELKEM 25 12 024 281 2 684  

 

Počet zapojených subjektů do ŠABLON III v území 

 Počet 
subjektů  

Částka Kč Počet žáků   

Mateřské školy 

Základní školy 

14 

10 

3 755 872 

4 868 588 

600 

1922 

  

 

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



 

 

Slatinský běh – 8. ročník  
 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, o. p. s.  
a zástupci Obce Stará Voda připravili VIII. ročník běžeckého závodu nesoucího název 
„Slatinský běh“. VIII. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 18. 9. 2021. Všichni jsme 
určitě uvítali bezdešťové počasí a dokonce i sluníčko se na nás usmálo. I když byla menší 
účast než v minulých ročnících, o to víc nás těší, že někteří účastníci a i jejich doprovod se 
stále vracejí a pochvalují si přátelskou atmosféru přeshraničního běhu. Celkem startovalo  
18 běžců ve třech kategoriích - děti (5 účastníků), ženy (6 účastnic), muži (7 účastníků). Tak 
jako v minulých ročnících se na startovní čáru v kategorii muži 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 České republiky a Bavorska.  
I tentokrát si účastníci vyzkoušeli hod granátem, střelbu ze vzduchovky na stanovené cíle  
a těsně před cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli připravené disciplíny 
výtečně. Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, 
koláčků a na ohni opečeného špekáčku. Na vítěze jednotlivých kategorií čekalo slavnostní 
vyhlášení, kdy všichni běžci obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky. Rok uteče a my coby 
pořadatelé slatinského běhu se budeme těšit na další ročník běhu. Zejména X. ročník pro nás 
bude výzvou připravit nějaké speciální překvapení pro účastníky běhu. Všem účastníkům  
a jejich doprovodu patří dík, že nám zachovávají svoji přízeň. 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 a za poskytnutí menšího ošetření jedné ze 
závodnic. 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/naseprojekty/slatinsky-beh/ 

Letošní ročník Slatinského běhu byl realizován v rámci projektu MAP II: „Vzdělávání na 
Mariánskolázeňsku“ realizovaného z programu Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy. Více informací o projektu naleznete zde:  
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazkumarianskolazensko/map-
vzdelavani-na-marianskolazensku/  
 

 



 

 

 

Letní školička pro předškoláky  
„9 : 2“ 

Toto není výsledek fotbalového ani jiného zápasu, ale poměr chlapců a dívek v příměstském 
táboře, který pro předškoláky z Mariánskolázeňska pořádalo Mariánskolázeňsko, obecně 
prospěšná společnost s finančním příspěvkem Česko-německého fondu buducnosti. Týdenní 
setkávání se konalo od pondělí 12. 7. do pátku 16. 7. 2021 v prostorách školní družiny ZŠ  
a MŠ Drmoul. O jedenáct dětí se po celou dobu staraly Jana Čížková, Alena Hálová, Lucie 
Jungová a Daniela Morávková. 
Kromě upevňování v oblasti zrakového a sluchového vnímání jsme společně procvičovali 
grafomotoriku, paměť, matematickou představivost a logické uvažování. Společným cílem 
bylo také vzájemné navazování vztahů mezi kamarády a příprava na vstup do školy. 

 

Příměstský tábor pro předškoláky podruhé 
 

V týdnu od pondělí 9. 8. 2021 do pátku 13. 8. 2021 se konal druhý příměstský tábor pro 
předškoláky z Mariánskolázeňska, opět v prostorách školní družiny ZŠ a MŠ Drmoul. 
Z původně plánovaných 15 dětí se počet rozrostl na 19 (13:6 ve prospěch chlapců). Kromě 
každodenních příprav na školu jsme také hodně jezdili na výlety (Minimuzeum ve Třech 
Sekerách a výlet k Dubu u oříšku, Krakonoš s nezbytnou procházkou pohádkovým 
královstvím (kamenné postavy z nejrůznějších pohádek) a oborou daňků a následně výšlap 
na rozhlednu Hamelika, jízda vláčkem do Ovesných Kladrub a krásné sportovní dopoledne 
na tamějším hřišti – s výcvikem hodu do dálky, návštěva sportovní haly v Lázních Kynžvart 
s tréninkem jako opravdoví házenkáři). Jeden den byl věnován výtvarné dílně pod vedením 
paní Štěpánky Frousové, která vyučuje výtvarný obor v ZUŠ v Karlových Varech – dílka, 
která vznikla, byla opravdu povedená. Velmi jsme se věnovali dovednostem a činnostem, 
které budou děti při svých školních začátcích potřebovat – grafomotorika, sluchové  
a zrakové vnímání, koncentrace pozornosti, trénování paměti. Na závěr se děti svým 
rodičům a příbuzným předvedly krátkými pohybovými říkankami a pohádkou od Františka 
Hrubína „O perníkové chaloupce“. A příznivců opravdu přišlo mnoho, aby své už téměř 
školáky v jejich snažení podpořili a odměnili potleskem. O celý chod se po celou dobu 
staraly Jana a Michaela Čížkovy, Alena Hálová, Lucie Jungová, Lenka Kysilková a Daniela 
Morávková. Děti si domů odnesly kromě zážitků desky se svými pracemi po celou dobu 
tábora, pochvalný list, fotografii všech zúčastněných a knihu pro předškoláky, ve které si 
budou moci své dovednosti procvičit a zopakovat. Všem patří velké poděkování!    



 

 

 

 



 

 

Letní kempy na Mariánskolázeňsku 2021  
 

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy“. 
 
Věcné zaměření Výzvy: 

 podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, 

 propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí 
a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky  
v průběhu školního roku, 

 obnovit pracovní a studijní návyky dětí, 

 podpořit zájem dětí o vzdělávání, 

 podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního 
stylu, 

 podpořit pohybové aktivity dětí. 

  

Termín realizace: v období od 1. 7. do 31. 8. 2021. 

Letní kemp byl realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích  
5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých 
dnech.                                                                                                     
Zájem pedagogů byl velký a předčil naše očekávání. Z 11 škol z území Mariánskolázeňska se 
přihlásilo 10 z nich a každá škola chtěla uspořádat 1 – 5 turnusů se zapojením samotných 
pedagogů. Celkový počet turnusů byl 23 a byly rozloženy během celých letních prázdnin. 
Termíny realizace jsme nechali na vedoucích kempů. Každý kemp byl veden minimálně 
jedním kvalifikovaným pedagogem, obvykle třídním učitelem, který se rozhodl kemp 
realizovat. 

Náplň kempů si volili pedagogové individuálně a odpovídala podmínkám a účelu Výzvy.  
21 kempů bylo realizováno jako příměstské a 2 pobytové. Mariánskolázeňsko, o.p.s jako 
žadatel pro pedagogy zajišťoval realizaci organizačně (zajištění stravování, dopravy na 
výlety, vstupné) a administrativně (podání žádosti, rozpočet projektu, závěrečné vyúčtování, 
uzavírání DPP). V případě jakékoliv komplikace jsme byli připraveni kempy zajistit  
i personálně (manažeři mají pedagogické vzdělání). 

                          
Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/letni-kempy/ 



 

 

 

Ukliďme Česko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažerky MAPu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku se rozhodly, že spojí příjemné 
s užitečným. A tak se přihlásily v sobotu 27. 3. 2021 podpořit vlastní aktivitou celostátní akci 
Ukliďme Česko. Místem pro realizaci byl prostor v okolí Lesního pramene a hudebního 
altánku. Na závěr úklidové akce, do které se mimochodem přihlásili a aktivně zapojili  
i někteří rodiče s jejich malými předškoláky, připravily manažerky MAP právě pro 
předškolní děti zábavnou hru - „Splň úkoly a vylušti hádanku“, která se skládala z deseti 
úkolů a indicií. Výsledek již mohu prozradit – výslednou tajenkou byly „Velikonoce“. Děti 
pak mohly v prostorách hudebního altánku ozdobit vlastními výrobky – papírovými vajíčky, 
apod. – postavenou konstrukci připomínající „kurník“ (síť a kolíčky na zavěšení byly 
k dispozici). A „kurník“ se začal plnit vajíčky, kuřátky a zajíčky. Své výrobky mohly děti i za 
pomoci svých rodičů zavěsit na „kurník“ v období od 27. 3. do 5. 4. 2021. Zábavná hra byla  
v parku kolem Lesního pramene k dispozici až do 30. 4. 2021. 

„Kurník“ svými výrobky naplnily děti:  Anička, Elinka, Adámek, Ládík, Sophie, Laura, 
Mára, Naty, Theinka, Sofie, Aminka, Janička, Sašenka, Štěpánka, Kája, Bára, Radek, Luky, 
Ema, Tom, Bára, Tom, Jana, Lucinka, Elen, David, Adam, David, Julian a všechny další, které 
neponechaly na výrobcích svůj podpis. 



 

 

Celkem bylo na „kurník“ zavěšeno 77 výrobků. 

 

 

 



 

 

 
 
Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/uklidme-cesko/ 

 

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 2021 
 

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

V roce 2021 jsme čerpali dotaci na dva projekty ve výši 1 165 320 Kč.   

  

Závěr – poděkování  
 

Rok 2021 byl již jedenáctým rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se opět podařilo 
zrealizovat zajímavé projekty v důsledku pandemie Covid-19. 

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



 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  
 
 

 



 

 

 
 
 
 


