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Zápis   

Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“  
v rámci národního projektu spolupráce„Kraj živých vod II.“ (reg.č.12/015/4210a/341/000004) 

spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. 
Realizace projektů národní spolupráce, který je realizován ve spolupráci  s MAS Náš Region, o. s. 

a MAS 21, o.p.s. 
pořádala v sobotu dne 28.10. 2013 akci na území MAS Náš region, o.s. s názvem 

„Den živých vod“ 
Motto: „…okolí Teplé v kterékoli části, ať v kopcích, údolích nebo lesích, u cest i mimo cesty, je 

tak přesycené kyselkami, že je nelze spočítat…“ 
Bohuslav Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae 1679 - 1687 

 

 
Sraz účastníků:   
Účastníci akce se sešli v 09:00 hodin na Mírovém náměstí, autobusová zastávka, směr Praha,  kde 
je přivítala manažerka, koordinátorka Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory 
západ“ Marie Krajcová. 
 
Odjezd: 
V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. 
 
Program: 
10.00 hod.   Zahájení v obci Velichov  
10.15 hod.  Představení projektu „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“,  

vyhlášení výtvarné soutěže 
11.00 hod.  Prohlídka okolí obec Velichov 
14.00 hod.   Občerstvení v restauraci u Lípy 
                                                            
 
Průběh akce:      
V obci Velichov, která leží při řece Ohři nedaleko Karlových Varů a Ostrova nad Ohří nás přivítala 
starostka obce Velichova paní Ing. Markéta Moravcová. 
Po představení projektu pod názvem „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“, který je součástí 
národního projektu spolupráce místních akčních skupin MAS Krušné hory západ, o. s, MAS 21, o. 
p. s. a MAS Náš Region, o. s. s názvem „Kraj živých vod II.“, a který je spolufinancován v rámci 
Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, 
manažerka, koordinátor MAS Marie Krajcová zavedla přítomné účastníky na místo realizace na 
břehu řeky Ohře. 
 
Průvodce pan Alois Típek nás seznámil s bohatou historií a současností obce Velichova a jeho 
okolí. Navštívili jsme zámeček, ve kterém byl v minulosti umístěn mimo jiné i dětský domov. 
V současnosti budova zámečku chátrá a nezachovala se ani původní zámecká zahrada. Dále jsme 
navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na vršku nad obcí, je ve špatném stavu a 
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pozvolna chátrá. V současnosti je v majetku obce Velichova. Také jsme si prohlédli zdejší hřbitov, 
který stojí vedle kostela. Je zde hrobka Dr. Josefa Löschnera, která se bude opravovat na přelomu 
roku 2013/2014 v rámci PRV ČR 2007 – 2013, osa IV. Leader, opatření IV. 2.1 Realizace projektů 
spolupráce z projektu „Zachovejme památky dalším generacím“.   
 
Prohlídku okolí a místa realizace projektu „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“ jsme zakončili 
v restauraci u Lípy ve Velichově, kde jsme měli možnost zhlédnout dokument o regionu MAS 
Krušné hory západ, o. s. Manažerka, koordinátorka MAS Krušné hory západ, o. s. paní Marie 
Krajcová vyhlásila výtvarnou soutěž k projektu. Nejlepší obrázky dětí, které se zapojily do 
soutěže, odměnila malým dárečkem. Po občerstvení představily manažerky místních akčních 
skupin paní Marie Krajcová (Mas Krušné hory západ, o. s.), Jitka Bělohoubová a Ing. Jana 
Klusáková (obě MAS 21, o. p. s) a Kamila Prchalová (MAS Náš region, o.s.), projekt národní 
spolupráce místních akčních skupin MAS Náš region, o. s., MAS 21, o. p. s. a MAS Krušné hory 
západ, o. s. pod názvem „Kraj živých vod II.“a poděkovaly všem za účast na společné akci.   
 
V 15. hodin jsme odjeli autobusem zpět na Mírové náměstí, kde jsme ukončili exkurzi pod 
názvem „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“ a potěšeni z vydařeného výletu se všichni těšíme na 
další společná setkání. 
 
Zapsala:  Marie Krajcová 
               Manažerka, koordinátorka OS MAS Krušné hory západ 
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Fotografie z akce „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“ ze dne 21. 9. 2013 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přivítání v obci Velichov                                                                        Výlet po okolí obce Velichova 
 

 
 
 
 

Výlet po okolí obce Velichova                                                              Výlet po okolí obce Velichova 

 

                     
                                                               Kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Velichov 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Velichov                                       Hřbitov s pomníkem významného rodáka   
 

   
Hřbitov s pomníkem významného rodáka          Parčík pro volný čas u řeky Ohře 
 
 

       
Představení projektu „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“              Prezentace projektu „Kraj živých vod II“ 
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                                                    Společné setkání v restauraci u Lípy ve Velichově 
 

              
                                 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a předávání cen 
 

                     
       Ceny                                                                                     Závěr společné akce „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“ v obci Velichov 

 


