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DOTACE - přehled za rok 2009

Program rozvoje venkova
MAS Vladař - Leader
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
ZZáácchhrraannaa  zzbbyyttkkůů  ssttaavvbbyy  ppoouuttnnííhhoo  kkoosstteellaa  ssvv..
BBllaažžeejjee
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  ..........................................................880011..000000,,--  KKčč
zaplaceno:
stavební práce ..................................890.000,- Kč

Karlovarský kraj - oddělení památková péče
KKoosstteell  ssvv..  BBllaažžeejjee
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  ..............................................................4400..000000,,--  KKčč
zaplaceno:
výroba mříží..........................................89.490,- Kč

Karlovarský kraj - volnočasové aktivity dětí a mládeže
MMeezziinnáárrooddnníí  ssttuuddeennttsskkýý  wwoorrkkccaammpp  nnaa  cceessttěě
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  ..............................................................1100..000000,,--  KKčč
zaplaceno:
pobyt Bečov .........................................30.720,- Kč
pobyt Nežichov .................................30.400,- Kč

Karlovarský kraj - odbor životního prostředí 
NNaauuččnnáá  sstteezzkkaa  ssvv..  BBllaažžeejjee
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  ..............................................................7700..000000,,--  KKčč
zaplaceno:
výstavba dřevěných prvků ............ 41.531,- Kč
stavební materiál ............................. 37.802,- Kč

Karlovarský kraj - odbor životního prostředí EVVO
KKrraajjiinnaa  kkoolleemm  nnááss  --  CCeessttyy  zzaa  ppoovvěěssttíí
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  ..............................................................5500..000000,,--  KKčč
zaplaceno:
informační tabule ..............................54.754,- Kč 

Karlovarský kraj - oddělení cestovního ruchu
TTuurriissttiicckkéé  ttrraassyy  ppoodd  VVllaaddaařřeemm
ppřřiizznnaannáá  ddoottaaccee::  .......................................................... 2255  000000,,--  KKčč  
zaplaceno:
propagační materiály.........................25.953,- Kč

Celkem
Přiznané dotace celkem: .............996.000,- Kč
Náklady na jednotlivé akce: ...1.200.650,- Kč

rok 2009 

Rok 2009 byl třetím rokem, kdy sdružení fungo-
valo jako oficiálně zaregistrované. V letech před-
chozích se nám podařilo zrealizovat sí
 cyklistic-
kých tras na území jižního Karlovarska, kterou
jsme letos rozšířili o trasu číslo 8 vedoucí okolím
Žlutic a Chýše. Od roku 2006 udržujeme
regionální sí
 hipotras a zajiš
ujeme návštěvníkům
patřičný servis - především se jedná o zajištění
vyjížděk na koni a výlety. Novou zkušeností jsou i
několikadenní putování na koni naším regionem. 
Od roku 2007 máme v majetku také ruinu
kostela sv. Blažeje na břehu Blažejského rybníka u
Branišova. Její stabilizace byla v roce 2009
největším projektem realizovaným naším
sdružením. Také byla dokončena naučná stezka
vedoucí velmi zajímavým a hodnotným územím v
okolí Blažejského rybníka, jež je vyhlášeno
Evropsky významnou lokalitou - Natura 2000.
Nejnáročnějším projektem na koordinaci byl pro-
jekt Cesty za pověstí, který byl připraven pro děti
ze základních škol v našem regionu, seznamoval
je s okolím jejich obce či města a výstupem byly
vyznačené pěší turistické okruhy pro místní oby-
vatele i návštěvníky, vedoucí k zajímavým místům
- a
 již z přírodního či historického hlediska. 

O všech těchto aktivitách se dozvíte podrobnější
informace uvnitř naší zprávy. 
I v letošním roce bychom se neobešli bez
finanční a morální podpory měst a obcí v regionu
a Karlovarského kraje. Jeden projekt byl realizován
z Programu rozvoje venkova a naše činnost byla
podpořena také několika soukromými subjekty. 
Tímto bychom chtěli všem výše zmíněným
poděkovat za spolupráci a doufat, že rok 2010
bude stejně úspěšný jako ten minulý.

členové sdružení
Kamila Prchalová - předseda sdružení
ing. Jiří Šindelář - místopředseda sdružení
ing. Naděžda Sochorová
Jaroslav Prchal
aktivní spolupracovníci:
Jaroslava Slepičková, Jiří Schierl

dlouhodobé projekty
Záchrana kostela sv. Blažeje 
Naučná stezka sv. Blažeje
Cyklotrasy a hipotrasy pod Vladařem
Propagace regionu Střela
Krajina kolem nás
Environmentální centra jižního Karlovarska

partneři
Karlovarský kraj - Odbor regionálního rozvoje
MAS Náš region
MAS Vladař
Sdružení obcí Slavkovský les
Agentura ochrany přírody a krajiny
23/02 ZO ČSOP Berkut, Klášter Teplá
A je to, o.s. Nečtiny
Pod střechou, o.s. Toužim
Okrašlovací spolek Pšováček
Muzejní spolek Žlutice
Klub českých turistů

Město Bečov nad Teplou
Město Žlutice
Město Teplá
Město Bochov
Obec Pšov
Obec Štědrá
Obec Otročín
Obec Bezvěrov

Biofarma Belina Nežichov
Zahrada Teplá
Penzion Vladař Toužim
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Obnova pomníku obětem první sv. války v Kladrubechworkcamp 2009



PODPOŘENÉ AKCE

V roce 2009 jsme organizovali akci Poznej svého
biofarmáře, která se konala již podruhé a opět
byla velmi úspěšná. Druhá naše akce měla sym-
bolický význam, jmenovala se Světlo pro Blažeje
a proběhla v listopadu, kdy jsme dokončili
nejnáročnější část projektu na záchranu kostela.

Jako již tradičně jsme spolupracovali 
a podporovali jednotlivé drobné akce v regionu.
Naše pomoc ve většině případů spočívala v
propagaci akce - zhotovení plakátů, pozvánek. Na
některých akcích jsme zajiš
ovali zastřešené pódi-
um, lavice a stoly, v některých případech jsme byli
spolupořadatelé a organizátoři akcí. 
Spolupracovali jsme také s ostatmími neziskovými
organizacemi z okolí při realizaci jejich projektů.
Pomáhali jsme o.s. Pod střechou s propagací
Skokovské stezky, v Bečově jsme spolupracovali
při zpřístupňování další části botanické zahrady.
Společně s MAS Náš region jsme připravovali
otevření dalšího minerálního pramene, tentokrát v
Bochově. Pomáhali jsme se založením
Okrašlovacího spolku Pšováček ve Pšově, který
převzal část našich aktivit na Žluticku.
Dále jsme podpořili a doufáme, že v roce násle-
dujícím budeme moci opět podporovat akce:

• Novoroční výstup na Homolku
• Jarní dny v Zahradě Teplá 
• Máchův Máj - divadelní představení v Bečovské
botanické zahradě
• Vítání jara - Pšov - zahájení turistické sezóny 
• Vítání jara v Bečovské botanické zahradě
• Biojarmark v Nežichově
• Oslavy bečovské botanické zahrady 
• Z Bečova za minerálními prameny 
• Poznej svého Biofarmáře 
• Lampionová slavnost 
• Zpřístupnění lokality „Nad řekou“ v Bečově

žádosti o dotace 
.......................výhled na rok 2010

Karlovarský kraj - oddělení cestovního ruchu 
TTuurriissttiicckkéé  ttrraassyy  ppoodd  VVllaaddaařřeemm
žžááddoosstt  oo  ppooddppoorruu  vvee  vvýýššii::  ..........................3355..000000,,--  KKčč
Karlovarský kraj - odbor životního prostředí 
NNaauuččnnáá  sstteezzkkaa  ssvv..  BBllaažžeejjee  --  JJaannoovveecc
žžááddoosstt  oo  ppooddppoorruu  vvee  vvýýššii::  ....................110000..000000,,--  KKčč
Karlovarský kraj - odbor životního prostředí EVVO
KKrraajjiinnaa  kkoolleemm  nnááss  --  BBllaažžeejjsskkáá  šškkoollaa
žžááddoosstt  oo  ppooddppoorruu  vvee  vvýýššii::  ..........................4455..000000,,--  KKčč
Karlovarský kraj - oddělení památkové péče
BBaarrookknníí  kkoosstteell  ssvv..  BBllaažžeejjee  --  ppooddllaahhaa
žžááddoosstt  oo  ppooddppoorruu  vvee  vvýýššii::  ..........................8800..000000,,--  KKčč
MAS VLADAŘ - Leader
OOcchhrraannaa  aa  rroozzvvoojj  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí
žžááddoosstt  oo  ppooddppoorruu  vvee  vvýýššii::  ....................665500..000000,,--  KKčč

KOSTEL SV. BLAŽEJE V BRANIŠOVĚ
Na podzim roku 2008 jsme podali žádost v progra-
mu Leader a prostřed-
nictvím MAS Vladař dostali
dotaci ve výši 801.000,--
Kč na zabezpečení římsy a
celkovou stabilizaci objektu.
Ještě na jaře probíhala
„papírová“ příprava a v
květnu bylo vyhlášeno
výběrové řízení na realizaci
stavby. Naším cílem bylo
stavbu stabilizovat, respek-
tovat veškeré připomínky
památkářů, ke stavbě využít
co nejvíce místní
řemeslníky a pracovat s
materiálem, který byl k dis-
pozici na zarostlé římse
kostela. I když prozatím
nemáme dořešené
finanční vyúčtování,
můžeme konstatovat, že
vše proběhlo k naprosté
spokojenosti všech - nás,
památkářů a Blažeje. Snad
bude spokojený i SZIF,
který administruje naši
žádost. Celá akce byla
předfinancována prostřed-
nictvím úvěru České
spořitelny a všichni

doufáme, že bude i v termínu splacen. Celá akce
stála 890.000,- Kč, kdy 89.000,- Kč bylo financo-

váno ze zdrojů sdružení.

Další akci finančně podpořil
Karlovarský kraj a byla to
výroba a instalace umělecky
kovaných mříží do dvou
otvorů vstupů. Mříže vyrobil
umělecký kovář pan Ivo
Rudolf a v říjnu byly mříže
osazené. Tato akce stála
celkem 89.490,- Kč a
musíme přiznat, že pro
tento rok nás kostel stál
hodně úsilí a peněz.
dotace - finance
Krajský úřad Karlovarského
kraje
oddělení památkové péče
přiznaná dotace: 40.000,- Kč
MAS VLADAŘ
LEADER 2009
přiznaná dotace:
801.000,- Kč

SVĚTLO PRO
BLAŽEJE
Malá akce jako oslava
ukončení projektu...
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červen 2009 - před realizací projektu

červenec 2009 - pracuje se... a radí se

listopad 2009 - je hotovo

říjen 2009 - Blažej dostal mříže Světlo pro Blažeje - 11.11.2009

Nad řekou - nově otevřená 
část botanické zahrady v Bečově

nová lávka přes řeku Střelu u Sovolusek



NAUČNÁ STEZKA SV. BLAŽEJE
Naučná stezka byla připravována již od roku 2007
v bezprostřední blízkosti
Blažejského rybníka a jed-
ním ze zastavení je i kostel
sv. Blažeje. Celá stezka
vede přírodně zajímavým a
hodnotným územím, které
je celé zařazeno v systému
Natura 2000 jako Evropsky
významná lokalita.
Informační tabule byly
připraveny ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody
a krajiny, občanským
sdružením Pod střechou a
23/02 ZOČSOP Berkut. Na
jaře letošního roku byly
instalovány panely s infor-
mačními tabulemi. V březnu
také proběhla akce „tůňky“,
kdy bylo upraveno cca 200
m2 mokřadu a vybudováno 6 malých tůní pro 
obojživelníky, které navazují na tůň vybudovanou 
v loňském roce. Během srpna bylo instalováno
odpočívadlo pro návštěvníky stezky, které je umístěno
v bezprostřední blízkosti komunikace, po které vede
naše cykotrasa číslo 7 a dále cyklostezka KČT 2233.
Další odpočinkové místo bylo zbudováno u kostela a
pro lepší pozorovní života ptactva na rybníce bylo
postaveno molo, které vede až nad hladinu rybníka.
Tyto stavby byly podpořeny z rozpočtu Karlovarského
kraje - odboru životního prostředí.
dotace - finance
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí
přiznaná dotace: 70.000,- Kč

WORKCAMP
Stejně jako v posledních třech letech, tak i v tom
letošním jsem v červenci organizovali dva pracovní

týdny pro 16 studentů z různých zemí i kontinentů
(Korea, Finsko, Španělsko, Francie, Rusko). Týden

pracovali v Bečově nad
Teplou při záchraně
Bečovské botanické
zahrady, druhý týden trávili
v Nežichově na loukách u
Blažejského rybníka a na
farmě. 
dotace - finance
Krajský úřad Karlovarského
kraje
odbor školství a mládeže
přiznaná dotace: 10.000,- Kč

CYKLOTRASY
V roce 2009 musíme
poděkovat především
obcím a městečkům v
regionu, díky nimž bylo na
našich trasách opravené
značení a zřízena dvě

odpočívadla. Velmi jsme přivítali tuto podporu,
jelikož veškeré příjmy sdružení byly v  tomto roce
směřovány na opravu kostela. Ještě jednou patří
poděkování obcím a městům: Štědrá (cyklo 1),
Pšov (cyklo 2), Chyše (cyklo 3), Žlutice (cyklo 4),
Teplá (cyklo 5), Otročín (cyklo 6) a Bezvěrov
(cyklo 7). Pouze nová cyklotrasa číslo 8 byla
značena z „vyježděného“ příspěvku, který
sdružení získalo při loňském zahájení sezóny ve
Pšově. 
Bylo instalováno 128 ks nových infotabulek na 8
trasách. Celkem je tedy vyznačeno něco málo
přes 400 km cyklotras. I letos jsme spolupracov-
ali s KČT a Karlovarským krajem při mapování a
značení nových cyklostezek. Na podzim byla vy-
značena cyklostezka z Toužimi do Bochova a
naše sdružení zajiš
ovalo pro město Bochov
obnovu lávky přes říčku Střelu mezi Sovoluskami
a Lachovicemi.
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CYKLOTRASY A HIPOTRASY
Na podporu cestovního ruchu a turistických tras v
regionu byly vydány nové mapy (formát A2), na
kterých jsou vyznačeny cytrasy i hipotrasy. Tyto
mapy byly distribuovány do všech infocenter v
regionu a byly nabídnuty do ubytovacích zařízení.
Dále vyšel dotisk cyklotras (formát A3), o které je
tradičně velký zájem. Veškeré tiskoviny byly k dis-
pozici na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 
v Brně, kde nám Karlovarský kraj - odbor ces-
tovního ruchu zajistil prospektový servis. 
dotace - finance
Krajský úřad Karlovarského kraje
oddělení cestovního ruchu
přiznaná dotace: 25.000,- Kč

CESTY ZA POVĚSTÍ
Cílem projektu bylo vytvoření pěších turistických
okruhů v délce cca 5 - 15 km, které vedou okolím
jednotlivých měst a obcí. Na tvorbě těchto cest se
podílely místní děti, které během šesti měsíců
vytipovaly zajímavá místa,
dohledaly informace o
kulturních, přírodních i his-
torických atraktivitách v
okolí obce či města,
připravily propojení
daných míst naučnou
stezkou a hlavně všichni
děti i jejich pomocníci
hledali … tu svoji ztrace-
nou pověst …
Soutěžní skupiny byly ses-
tavené z žáků základních
škol v regionu a jejich
"pomocníků". Každá
skupina měla v průměru
10 dětí, jednoho peda-
goga a jednoho konzultan-
ta z místní spřátelené
neziskové organizace.

Všichni se snažili o zviditelnění zapomenutých
památek - opomíjených vzácností (stavební památky,
přírodní rarity, mýty a pověsti). Naší snahou bylo
posílení vztahu místních ke kraji, ve kterém žijeme  -
odhalení tabuizo-
vané historie
pohraničí, práce s
mládeží  a  komu-
nitní spolu-práce -
veřejnost, děti,
spolky, veřejná
správa. 

Za získanou
dotaci bylo zhotoveno 11 plastových tabulí, které
zahajují každou stezku a 11 menších tabulí s
pověstí, která je umístěna na nejvzdálenějším
konci okruhu. Města a obce pomohly s financov-

áním dřevěných panelů,
které byly pro všechny
vyrobeny.
V červnu proběhlo ve
Skocích vyhodnocení celé
akce, do které bylo zapo-
jeno více než 150 dětí z
celého regionu a všem
zúastněným byly předány
drobné upomínkové před-
měty.
Musíme konstatovat, že to
byla nová zkušenost a děti
byly v naprosté většině
skvělé a zvídavé.
dotace - finance
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí
přiznaná dotace: 50.000,- Kč
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odpočívadlo pro znavené pěšáky i cyklisty

molo vedoucí mokřadem až k rybníku

vyhodnocení akce ve Skocích

nejpočetnější skupina byla ze Pšova

poj�me společně odhalovat 
dědictví našeho kraje, 
sledovat příběhy lidí 

a proměny krajiny…


