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MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 4

Bude se konat valná hromada MAS
Sokolovsko o.p.s.

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. vy-

b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví ven-

Dne 8. června 2011 od 15 hodin se v budově Městské-

V případě, že je obec naším členem samostatně (Horní

hlašuje Výzvu č. 4 k předkládání žádostí

kova (např. kulturní památky, památkově významná

ho úřadu v Sokolově sejde Valná hromada MAS So-

Slavkov a Kynšperk), je potřeba schválit změnu zakláda-

o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

území, kulturní prvky vesnic a venkovské krajiny, his-

kolovsko o.p.s. Stálými body programu jako v před-

cí smlouvy na zastupitelstvu obce. Souhlas se změnou

torické parky, zahrady, aleje,…)

chozích letech bude projednání hospodaření MAS

pak starosta vyjádří svým podpisem na nové zakládací

za minulý rok 2010 vč. informace o auditu, shrnutí

smlouvě (uspořádáme zasedání zakladatelů za přítomnosti notáře, který podpisy ověří).

v následujících oblastech podpory:

Fiche č. 2:

c) stálé výstavní expozice a muzea (s vazbou

činnosti za rok 2010 a informace o 4. Výzvě SPL, která

Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko

na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké

před námi stojí v nejbližších dnech.

– v níž budou podpořeny projekty zaměřené na zajištění

aktivity a tradiční lidovou kulturu).

občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy,

Aby tento krok byl splněn, zaslala MAS Sokolovsko všem
Za zmínku stojí připravovaná úprava zakládací smlouvy

obcím a mikroregionům dne 14. 3. 2011 elektronickou

školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolko-

Úplné znění Výzvy č. 4 naleznete na web. stránkách MAS

MAS. Vzhledem k četným dotazům dále předkládáme

cestou návrh nové zakládací smlouvy k projednání

vých činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základ-

Sokolovsko-eu v sekci „aktuality“, záložka „další informa-

zdůvodnění, proč ke změně zakládací smlouvy dochází.

a schválení v městských zastupitelstvech.

ní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu

ce“ nebo v sekci „dokumenty“, záložka „Výzvy SPL“.

posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním pro-

Všechny obecně prospěšné společnosti v ČR mají po-

V případě, že je obec naším členem prostřednictvím

středím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro

vinnost do 30.6.2011 uvést své fungování do souladu

mikroregionu, bude muset změnu zakládací smlouvy

aktivity místních společenských, kulturních, zájmových

se současným zněním zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

schválit mikroregion, který to udělá až poté, co bude mít

a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organi-

prospěšných společnostech (dále jen „ZOPS“), ve zně-

tuto změnu schválenou zastupitelstvy jednotlivých obcí.

zací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální

ní jeho poslední novelizace provedené zákonem č.

identitu a mezilidské vztahy.

231/2010 Sb. Tato novela vstoupila v platnost 1.1.2011.

Fiche č. 3:

Největší změnou je povinně zřízený post ředitele orga-

Kulturní dědictví a tradice našeho venkova – v níž budou
podporovány následující záměry:

Název/jméno zakladatele

Právní forma

nizace. Další změny jsou spojeny především s odpověd-

Mikroregion Sokolov – východ

Svazek obcí podle zákona 128/2000 sb.

ností za výsledky hospodaření. V rámci aktualizace zaklá-

Svazek měst a obcí Kraslicka

Svazek obcí podle zákona 128/2000 sb.

dací smlouvy nedochází k žádným změnám na postech

Mikroregion Pod Chlumem

Svazek obcí podle zákona 128/2000 sb.

Horní Slavkov

Město podle zákona 128/2000 sb.

Kynšperk nad Ohří

Město podle zákona 128/2000 sb.

Sdružení podnikatelů Poohří

Občanské sdružení podle zákona
č. 83/1990 sb., o sdružení občanů

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kultur-

správní rady, dozorčí rady, programového výboru ani

ního dědictví venkova

výběrové komise.

Všechny změny jsme povinni zapracovat do zakládací

Plné znění jednotlivých Fichí naleznete na webových stránkách MAS Sokolovsko www.mas-sokolovsko.eu

Jan Danko

OSVČ – fyzická osoba

smlouvy a novou smlouvou musíme mít do 30.6.2011

Statek Šindelová s. r. o.

Společnost s ručením omezeným

zaregistrovanou v obchodním rejstříku (vedený Kraj-

Petr Volmut

OSVČ – fyzická osoba

ským soudem v Plzni). Změnu zakládací smlouvy musí

František Fara

OSVČ – fyzická osoba

podepsat zakladatelé (viz tabulka níže).
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Seminář k problematice mikroregionů

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých

Praha vystoupili Ing. Kořínek a J.Sívek k tématu „Aktivity

prostorách v minulém týdnu představitele mikrore-

ÚZEI ve prospěch venkovského prostoru. Za mikroregi-

gionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale

on Sokolov-východ vystoupil s prezentací Ing. Makovič-

i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

ka, manažer mikroregionu.

který zde zorganizoval pod záštitou Ministerstva pro
místní rozvoj již

V. ročník semináře k problematice mikroregionů.
Seminář byl zaměřen zejména na prezentaci mikroregi-

120 000 000 m3, délka obvodové komunikace 12 km.

helného lomu. Je dobře udržované - nabízí vysokou kvalitu

V letošním roce poprvé byl seminář organizován jako

Hlavním zdrojem napouštění je řeka Ohře, předpokláda-

vody a množství atrakcí. Tobogán i trojskluzavka jsou největší

dvoudenní s možností zařadit na druhý den exkurzi

ná doba napouštění 3 roky od r. 2009 do r. 2012.

atrakce svého druhu v celé ČR, dále jsou zde pro návštěvníky k dispozici velký a malý ledovec, vodní trampolíny, vodní

po zajímavých lokalitách zdejšího regionu. V tomto případě byl zvolen program obsahující seznámení účast-

Dalším místem našeho regionu, které účastníci exkurze

houpačky, dětské vodní skluzavky, půjčování šlapadel,dět-

níků semináře s lokalitami poznamenanými zdejší důlní

navštívili, je golfové hřiště, které se nachází v těsné blíz-

ská hřiště, nafukovací skákací hrad, tenisové hřiště, minigolf,

činností a s místy, kde již proběhla rekultivace.

kosti měst Sokolov, Dolní Rychnov a Březová u Sokolova.

kuželkářské dráhy, ruské kuželky, stolní tenis. V areálu jsou

Nedaleká rychlostní komunikace R6 spojující města Cheb

k dispozici sprchy, šatny, záchody, občerstvení, pítka a vše, co
dnes patří k samozřejmému vybavení koupališť.

onů a realizovaných projektů na mikroregionální úrovni.
Vzhledem k místu konání byl prezentován zejména Kar-

V rámci této exkurze vyjeli ve středu účastníci na ob-

a Karlovy Vary je příjezdovou komunikací ze tří hraničních

lovarský kraj a jeho mikroregiony, za Karlovarský kraj zde

hlídku území, která dříve našemu regionu moc na zají-

přechodů s Německem od západu a z Prahy od východu.

vystoupil Ing. Zukal s přednáškou „Práce s mikroregiony

mavosti a přitažlivosti nepřidala, dnes a v budoucnosti

Hřiště se nachází v nadmořské výšce 430 m n.m. a rozklá-

v KK a jejich podpora“, z ÚÚR přednesla svou prezentaci

předpokládáme, že budou lákadlem pro všechny věko-

dá se na prostoru cca 100 ha. Výškový rozdíl nejvyššího

„Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů“ RNDr. La-

vé skupiny k využití volného času.

a nejnižšího místa na hřišti činí 42 m. Klimatické prostředí je
příznivé pro dosažení dlouhé golfové sezóny. Výstavbu gol-

bounková, z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
Jezero Medard – zatápěný bývalý lom Medard (zal.

fového hřiště zrealizovala na svých pozemcích společnost

1918) a Libík (zal. 1870), byly dříve nejvýznamnějšími

Sokolovská uhelná a.s. projektem navazujícím na sanační

uhelnými lomy Sokolovské pánve. Současné rozsáhlé

a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí.

zatápěné území vzniklo sloučením těchto dvou a ně-
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kolika dalších lomů a nyní je toto území zasypáváno

Z jednotvárné „měsíční“ krajiny se podařilo vybudovat

nadložními zeminami a v dosypaných a vytvarovaných

golfové hřiště, které lze se svými parametry, designem

částech lomu probíhá intenzivní rekultivace území. Její

a kvalitou zařadit mezi golfové klenoty mistrovských

součástí je příprava budoucího rekreačního vodního

hřišť v České republice! Celková délka 18jamkové hřiště

Pískový vrch byl další zastávkou na okružní jízdě účast-

areálu Medard.

s parem 72 je 6288 m.

níků semináře po našem regionu.

Předpokládaná plocha jezera bude činit 493 ha, délka

Dále pokračoval autobus s účastníky exkurze na Michal

Hlavním důvodem této návštěvy bylo ukázat účastní-

ve směru východ-západ 4 km, šířka ve směru sever-

v Sokolově, kde se nachází koupaliště stejného ná-

kům semináře povrchový důl, na kterém doposud pro-

jih 1,5 km, maximální hloubka vody 50m, objem vody

zvu. Toto koupaliště vzniklo rekultivací bývalého hnědou-

bíhá těžba hnědého uhlí. Z vyhlídky na lom Družba byl
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z odlehlejších a vzdálenějších míst ČR byl statek milým
překvapením. Zejména v nedávných dnech dokončený

Přípravný projekt Mikroregionu Sokolov – východ:
napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les

venkovní model řeky Ohře, který je realizován v rámci
projektu: Česko-německé naučné centrum řeky Ohře
a je spolufinancován Evropskou unií a rámci programu
Cíl 3. Investice do Vaší budoucnosti.

Mikroregion Sokolov – východ získal v roce 2009
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II

účastníkům vysvětlen postup těžby způsob ukládání

Na závěr exkurze účastníci se zájmem shlédli expozici,

Severozápad, oblasti podpory 2.1 Budování kapacity

která obsahuje řadu dochovaných exponátů z oblasti

pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

zemědělství v našem kraji.

na projekt s názvem „Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové,

skrývky, způsob dopravy a jejich budoucí možnosti rekultivace hnědouhelných lomů Jiří a Družba.

Kolem poledne již všichni účastníci rádi usedli k chutné-

část Tisová“. Partnery projektu jsou Obec Šabina,

mu obědu a uzavřeli tak příjemné dopoledne, v průbě-

Město Březová a MAS Sokolovsko o.p.s.

Závěr na Bernardu: My, kteří jsme stálými obyvateli

hu kterého mohli posoudit, jak se kdysi měsíční krajina

zdejšího regionu, jsme navštívili statek Bernard již něko-

zdevastovaná důlní činností může pomalu přetvářet

Páteřní cyklostezka představuje jednou z os turistického

likrát při různých společenských akcích, pořádaných zde

a navracet původnímu účelu a sloužit lidem k odpočin-

plánování v Karlovarském kraji, zejména kvůli tomu, že

v kouzelném prostředí tohoto statku. Pro návštěvníky

ku a relaxaci v příjemném přírodním prostředí.

cyklistika patří k jedné z nejvyhledávanějších aktivit trávení volného času. Slavkovský les je ostrovem chráněné

je úsek Hlavno – Černý Mlýn (Březová) – Šabina – Dasnice.

přírody a vyhledávaným turistickým cílem.

Cyklostezka Ohře vede v úseku Hlavno – Dasnice zvlněným
terénem přes Chlumek a bezpečné napojení na Slavkovský

Propojení obou atraktivit bude tudíž mít v budoucnu znač-

les není možné. Nově projektovaná stezka vede po rovině

ný pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu na území celé-

a umožní bezpečné napojení na Slavkovský les. Porovnává-

ho Karlovarského kraje. Dojde k využití jednoho z největších

ny byly 2 varianty vedení trasy stezky. Z důkladného zhod-

přírodních potenciálů regionu, turistům budou přístupné

nocení variant z hlediska řady kritérií vyšla jako vhodnější

přírodní a kulturní atraktivity v okolí Slavkovského lesa. Navíc

varianta vedoucí po pravém břehu Ohře.

umístnění v centru tzv. lázeňského trojúhelníku nabízí další
možnosti rozvoje turistického ruchu spojeného s lázeňstvím.

Navazující realizační projekt předpokládá vybudování
nového úseku cyklostezky o délce 2,7 km (z toho 850 m
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Obsahem výše zmíněného projektu, jehož fyzická realizace

vedených jako samostatná cyklostezka a 1860 m jako cyk-

končí dnem 1.6.2011, je projektová příprava, tj. zpracování

lotrasa), lávky přes Ohři a mostu přes Arnoltovský potok.

projektové dokumentace a předběžné studie proveditel-

Předběžné náklady činí cca 25 mil. Kč. Zahájení výstavby

nosti, akce napojení páteřní cyklostezky Ohře na Slavkov-

závisí na dotačních možnostech, ze kterých by bylo mož-

ský les v blízkosti obcí Tisová a Šabina. Řešeným úsekem

né cyklostezku spolufinancovat.
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Arboretum Antonín

Mikroregion Sokolov – východ realizoval v období

být ideální obraz tohoto území jiný. Navrhli jsme proto

jaro 2010 – jaro 2011 projekt „Studie projektu Anto-

mnohovrstevnatý plán, který v různých úrovních vnímá-

nínské arboretum“. Zhotovitelem studie byla společ-

ní umožní řadu odlišných pohledů na to, co vlastně ar-

nost Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

boretum Antonín je a k čemu slouží.

Antonínská výsypka se stala místem, kde proběhla v 70.

Nabízíme soupis témat „arboretum Antonín jako...“

letech 20. století specifická lesnická rekultivace. Díky odvážnému experimentu a péči mnoha zúčastněných je
výsypka jedinečným arboretem s viditelnou koncepcí
lidského zásahu, která je zachycena v geometrické kompozici, tedy v pravém úhlu jednotlivých polí, i když možná
náhodně a podvědomě. Po 40 letech od založení se dnes
arboretum Antonín nachází na významné křižovatce. Tato
studie je snahou o nastínění možných scénářů vývoje.

• arboretum Antonín jako les
• arboretum Antonín jako předmět výzkumu
• arboretum Antonín jako místo poznání
• arboretum Antonín jako dendrologická zahrada
• arboretum Antonín jako součást města
• arboretum Antonín jako místo relaxace
• arboretum Antonín jako posvátný háj

obalů lidského těla (auře). Všechna tato „sedmičlenění“
vychází ze společných základů. Postupují od hmotných
a tělesných rovin přes roviny astrální až k nejjemnějším
spirituálním.

Závěr
Idea / vize arboreta Antonín jako místa znovuzrozené

Potenciál arboreta může být rozvíjen v různých rovinách

Posvátný háj znovuzrození

a s různou intenzitou. Cílem není jen území nově „zainves-

Samoléčivá síla přírody v sobě nese cosi mystického,

historií, geologickým podložím a pedologickým substrá-

tovat“, ani pouze dlouhodobě udržovat a provozovat. Stu-

mýtického a ohromujícího. A v konfrontaci s tímto uvě-

tem, prostorovou a druhovou strukturou, ale i originální

die naznačuje, jak toto území znovu uchopit, rozvinout,

doměním si i lidé stále více všímají energií přesahujících

a plnohodnotnou formou využití nevšedního potenci-

podpořit a doplnit původní myšlenky a otevřít ho nejširší

náš hmatatelný svět a hledají ve svém konání vyšší du-

álu, při uchování jeho vědeckovýzkumného významu,

odborné i laické veřejnosti. Cílem je jeho další zhodnoce-

chovní významy i smysl. Matné obrysy posvátného háje,

může být naplněna pouze za předpokladu dohody

ní, ochrana, posílení toho nejvzácnějšího a zpopularizová-

znovuzrozeného a geometricky založeného, tak začaly

všech zainteresovaných stran, především státu – vlastní-

ní celku. Cílem je vytvoření nového „bodu zájmu“ ve měs-

dostávat mnohem konkrétnější podobu. Labyrint je

ka, státní správy a všech úrovní samosprávy.

tě Sokolov a na Sokolovsku vůbec a vytvoření přechodu

„řešení“ zastřešující veškeré předešlé snahy, dávající jim

mezi městem a novou krajinou.

jasný tvar a význam. Labyrint je prostor, který nás směřu-

krajiny, jako příměstského lesa, který je unikátní svou

je. V labyrintu je cesta pouze jediná. Vede dovnitř a zase
Na celý, poměrně rozsáhlý, prostor arboreta je možno
nahlížet z mnoha rovin. Je to výsypka, je to rekultivační

ven. V labyrintu se nebloudí.

laboratoř, je to les, je to potenciální prostor pro relaxa-

Labyrint

ci a rekreaci, je to součást města Sokolova, je to něco

V sedmi soustředných kruzích labyrintu je možné nalézt

víc? V průběhu práce na studii se ukázalo, že pro kaž-

přímou analogii k sedmi základním energetickým cent-

dého člověka, pro každou zájmovou skupinu lidí, může

rům člověka (čakrám) i k sedmi vrstvám energetických
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„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

Okres Sokolov je poznamenán nejen dolovou činností, která vedla k zániku osad a obcí, ale i historicky spjatá s obdobím vysidlování původního oby-

Stavitelské umění předků, kamenný můstek nad poto-

vatelstva po II. světové válce a zřízení vojenského

kem Velká Libava v místech zaniklé obce Smrkovec.

Objekty bývalé raketové základny na vrcholu Pod Skalkou.

výcvikového prostoru Prameny v roce 1947. Tyto
okolnosti a události ve svém důsledku vedly k zá-

Cílem tohoto projektu je zmapování reliktů (pozůstatků)

niku a úpadku cca 50 obcí, osad a lidských sídel

po zaniklých obcích na území CHKO Slavkovský les. Pozů-

na území dnešní MAS Sokolovsko.

statky po předcích jsou roztroušeny nejen v místech bývalých obcí, ale lze je nalézt i mimo tato centra. Mezi relikty

Protože ne všem je lhostejná minulost území, kde dnes

řadíme mj. pozůstatky různých stavebních objektů, kříže

žijí, je v současné době realizován projekt „Obnova reliktů

a pomníky, hřbitovy, boží muka, ale i pomalu zarůstající

zaniklých obcí Slavkovského lesa“, jehož nositelem je MAS

sady a vzrostlé aleje. „Nejmladším“ reliktem Slavkovského

Sokolovsko o.p.s. Tento projekt je spolufinancován z pro-

lesa jsou v současné době pozůstatky protivzdušné obrany

gramu ROP Severozápad, opatření 2.1 Budování kapacity

Kaple Panny Marie Sněžné u Krásna

raketové základny na vrcholu „Pod Skalkou“. Dnes tato zce-

pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti. Jeho

la „vybydlená“ základna slouží jako herní prostor pro vyžití

celkové výdaje odhadujeme na 2,3 mil. Kč. Jedná se o další

milovníků různých bojových her. Na území MAS Sokolov-

etapu využití potenciálu zaniklých obcí pro rozvoj cestovní-

sko lze nalézt pozůstatky zcela zaniklých obcí, jinde obec či

ho ruchu a přímo navazuje na projekt města Březová „Vyu-

osadu připomíná pomalu se rozpadající a zarůstající kříž či

žití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - I. etapa“.

pomník. Relikty lze nalézt i v částečně zaniklých obcích, kde

Boží muka nad zaniklou obcí Studánka

zbývá jen pár objektů, převážně využívaných pro rekreaci.

Je velkou snahou starostů měst a obcí zaniklé obce připoPomník v zaniklé obci Horní Žitná

mínat budoucím generacím, ale i vrátit do některých částečně zanikajících obcí život. Pro zachování místního rázu
vesnice je třeba chránit a udržovat historické památky, zachovávat lidové tradice a původní architekturu a v neposlední řadě zvyšovat povědomí o přírodních a kulturních

Pomník a informační tabule o zaniklé obci Studánka

hodnotách prostředí, jejich obnově a rehabilitaci.

Židovský hřbitov u Krásné Lípy
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Mezinárodní sympozium a 4. Progress Workshop
v rámci projektu ReSource „Přeměna problémů v potenciály“

tegie změny negativní image Sokolovska vč. studie využití

Jedná se o iniciativu spolupráce malých a středních měst,

hornických krojů pro obnovu hornických tradic a podpo-

případně mikroregionů a vzdělávacích institucí, univer-

ru cestovního ruchu na Sokolovsku.

zit. Projekt začal na začátku roku 2009 a bude dokončen
v roce 2012. Rozpočet dosahuje ke 3 milionům Eur a je

Partneři projektu, regiony střední Evropy spojené s těž-

spolufinancován z fondu ERDF, prostřednictvím progra-

bou, řeší podobné problémy a v rámci projektu realizu-

mu CENTRAL EUROPE.

Tento projekt ReSource je spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

jí různé aktivity. Spolupráce a získávání zkušeností mezi

prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.

jednotlivými partnery s podobnými problémy napříč

Pro více informací a detailů o projektu ReSource prosím

zeměmi EU nepopiratelně přínosnou zkušeností. Toto

navštivte internetové stránky projektu www.resource-ce.

celkem 10 odborných prezentací, jejichž společným

představuje jeden z důvodů pro vytvoření projektu Re-

eu. Případně kontaktujte Ing. M. Makovičku, manažera

jmenovatelem bylo hornictví, cestovní ruch a kultura.

Source. Dalším z nich byla potřeba podpořit udržitelný

Mikroregionu Sokolov – východ a zástupce české strany

Cílem sympozia bylo poukázat na kulturní potenciály tě-

rozvoj na středoevropských územích postižených těžbou.

v projektu (m.makovicka@email.cz, +420 603 322 411).

žebních regionů a možnosti jejich využití pro místní rozvoj.

Sympozium bylo obohaceno o zajímavé exkurze v blízkém okolí, kde se tradičně těží železná ruda.
V první polovině května 2011 se v rakouském měs-

Vychází 1. letošní číslo vlastivědného časopisu
SOKOLOVSKO

tě Leoben konalo v pořadí již čtvrté pracovní setkání

Po následující 2 dny probíhalo pracovní jednání zaměře-

všech partnerů mezinárodního projektu ReSource,

né na stávající stav projektu, plány na následující období,

jedním z nichž je Mikroregion Sokolov - východ. Akce

výměnu zkušeností a prezentaci dosažených výsledků.

se zúčastnilo přes 30 zástupců ze zemí střední Evro-

Následná diskuse ukázala, že všichni partneři mají emi-

V současných dnech je téměř u konce distribuce dalšího vydání vlas-

py, kromě České republiky a Rakouska dále z Němec-

nentní zájem na pokračování aktivit i po ukončení pro-

tivědného časopisu Sokolovsko č. 1/2011. Řady realizačního týmu se

ka, Maďarska a Slovinska.

jektu, resp. na účasti v navazujících projektech, které by

rozhodla opustit doposud jedna z jejích nejvýznamnějších osobností

dále rozvíjely dosažené výstupy/výsledky.

pan Josef Brtek, který byl nejen u zrodu myšlenky vydávat tento časo-

Před samotným pracovním setkáním projektu proběh-

2011

pis, ale dokázal z nadšenců v regionu získávat potřebné a kvalitní tex-

lo mezinárodní sympozium s názvem „Kultura, tradice,

Výstupem projektu pro partnera na české straně - Mikro-

tové i obrazové materiály a v neposlední řadě byl také on sám pilným

mentalita – historie hornictví jako výzva a příležitost

region Sokolov – východ jsou odborné studie zaměřené

autorem.

pro místní rozvoj“, které bylo řízeno jednou ze tří pra-

jednak na využití území po ukončení těžby, hornických

covních skupin projektu zaměřené na kulturní post-

turistických atrakcí k podpoře cestovního ruchu a poten-

Redakční rada i přesto věří, že obměněný realizační tým naváže na za-

těžební potenciály. Účastníci měli možnost shlédnout

ciálů geotermální energie podzemních vod, jednak stra-

počatou práci a podaří se mu udržet nastavenou laťku. Pokud vás první ročník zaujal a chcete se i vy o své poznatky podělit s veřejností,
realizační tým vás rád přivítá ve svých řadách spolupracovníků.

S obsahem časopisu Sokolovsko 1/2011 a i předchozích vydání se můžete seznámit v knihovnách měst a obcí, dále ho dostávají k dispozici

a

školy, obecní a městské úřady a infocentra v našem regionu a některé
vybrané stánky PNS a knihkupectví v našem regionu.
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Řemeslo má zlaté dno

vratných vynálezů a objevů, skýtají mnohdy již téměř za-

zručnosti v nabízených kurzech. Projekt již od podzimu

pomenutá, či úspěšně zapomínaná lidová řemesla a zruč-

2011 bude nabízet na území MAS Sokolovsko výukové

nosti, je bez nadsázky z hlediska možného rozvoje lidského

kurzy např. kurz keramiky, figurální kresby, výroby svící

a i sociálního kapitálu venkovských území značný. V době,

apod. Pro seznámení se potencionálních zájemců s pro-

kdy světové trhy zaplavují masové série identických výrob-

jektem a nabízenými kurzy byly uskutečněny propagační

ků z továren, kde se jich pří výrobě téměř nedotkne lidská

kampaně, které potvrdily zájem o plánované kurzy. Jed-

ruka, se zvyšuje poptávka po produktech tradiční ruční vý-

nak z hlediska propagace projektu, ale i nabídky určitého

roby. Existuje mnoho zájemců, kteří si chtějí sami pro sebe

komfortu byly vytvořeny webové stránky projektu, které

či pro potěšení svých blízkých nějaký tradiční výrobek vyro-

nabízejí veškeré informace o pořádaných kurzech i dal-

bit. Jedná se o zajímavý způsob trávení volného času, který

ších aktivitách projektu včetně data uskutečnění a s mož-

zvyšuje kvalitu života zájemců o nejen zapomenutá tradič-

ností přihlášení se do vybraného kurzu na území jednotli-

ní řemesla, ale i další ruční zručnosti a dovednosti.

vých aktérů projektu.

MAS Sokolovsko o.p.s. v současné době realizuje jako part-

Nezaměstnanost na venkově je, zejména za současné ce-

Na území MAS Sokolovsko o.p.s. je problematika tradič-

Neváhejte ani vy a přijďte se podívat, nebo se rovnou za-

ner žadatele MAS Český les, o.s. projekt „Řemeslo má zla-

losvětové ekonomické krize, stále aktuálním strašákem.

ních řemesel již několik let aktivně sledována společností

pojte do některého z kurzů.

té dno“. Projekt je realizován z Programu rozvoje venkova,

V čím menším sídle obyvatelé venkova žijí, tím jistější je,

Správa pamětihodností s.r.o., která si pronajala objekt stat-

OSA IV. LEADER, realizace projektů spolupráce. Do tohoto

že za prací musí dojíždět a tím vyšší je i pravděpodobnost,

ku Bernard v Královském Poříčí a s využitím různých do-

Seznam nabízených kurzů: Kurz keramiky točené i netoče-

projektu jsou dále zapojeny OS MAS Krajina srdce a partner

že pokud práci ztratí, budou si jen s obtížemi shánět jiné

tačních programů (PHARE, Interreg, PRV) zde vybudovala

né, Kurz figurální kresby, Kurz výroby svící, Kurz výtvarné-

ze SRN Initiaktivkreis Tirschenreuth e.V. (DE). Cílem tohoto

zaměstnání. Markantní je tento problém u žen, zejména

centrum tradičních řemesel. V místě působí a má zde pro-

ho zpracování přírodních materiálů a ekologické výchovy,

projektu, který potrvá až do srpna roku 2012, je vytvoření

přijdou-li o práci ve věku kolem padesátky. V tomto věku

najato prostory k podnikání několik provozovatelů tradič-

Kurz jemného kovářství, Kurz návrhářství a zhotovování

takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad ven-

se stávají pro trh práce neatraktivní a nové zaměstnání si

ních řemesel, jako je např. svíčkařství, patchwork, výroba

střihů, Kurz šití, Kurz paličkování, Kurz patchoworku a prá-

kovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým

hledají jen s obtížemi.

oděvů apod. Právě z těchto řemeslníků se rekrutují i po-

ce se šustím, Kurz suché vazby, Kurz tkaní na stavu.

tenciální lektoři pro kurzy tradičních řemesel, které jsou

řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic partnerských venkovských území ke zhodnocení místního lidské-

Pokud takové ženy pracovaly po celý život v dělnických

předmětem předkládaného projektu. Statek Bernard se již

Bližší informace o projektu najdete na: www.re-

ho a sociálního kapitálu. Záměr nemá podnikatelský cha-

profesích, chybí jim většinou zkušenosti a tedy i sebevědo-

několik let zviditelňuje jako místo, vhodné pro pořádání

meslomazlatedno.cz.

rakter a není zaměřen na vytváření zboží.

mí k tomu, aby si zaregistrovaly živnost a zahájily podni-

trhů a dalších druhů předváděcích akcí, jejichž společným

katelskou činnost. I proto hledají smysluplnou, inspirativní

jmenovatelem jsou „tradiční řemesla“.

„Staré české přísloví praví: „Řemeslo má zlaté dno“. Je to lido-

náplň pro trávení volného času. Přitom zručnost a praco-

vá moudrost, která ověřená životními zkušenostmi genera-

vitost venkovských žen je pověstná. A pokud hovoříme

V rámci předkládaného projektu je plánováno vybudová-

cemi našich předků, se dochovala do dnešních dnů. Něco

o fenoménu „zlatých českých ručiček“, potom nelze ne-

ní dvou Klubů lidové tvořivosti, které budou i v budouc-

se naučit, umět něco jiného než jiní. To bylo vždy cílem to-

vzpomenout na bohaté výšivky na českých a moravských

nosti nabízet prostory pro zájemce o vyzkoušení si svojí

varyšů, kteří se vydávali do světa, aby se v jiných krajích přiu-

krojích, na nádherně omalované kraslice, na jemné krajky

čili něčemu novému a obohaceni takto nabytými znalostmi,

a prostě na všechny ty výrobky, které při nedokonalém

zkušenostmi a zručnostmi, dnes tak řečeným know-how, se

osvětlení a s triviálními nástroji a pomůckami vyráběly naše

vrátili domů a své řemeslo dovedli k mistrovské dokonalosti,

prababičky na kuchyňských stolech venkovských chalup.

která jim pojistila dobrou živnost a zákazníkům dobré dílo.

Potenciál, který i v době nejmodernějších technologií, pře-
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Přípravný projekt pro kulturně
společenské zařízení v Březové

Projekt kulturně společenského zařízení v Březové počítá s adaptací stávajícího objektu obecního kina a s rozšířením možností jeho využití např. o moderní interaktivní
knihovnu, malou moderní divadelní scénu či loutkové
divadlo. Na přilehlém pozemku záměr počítá s vyprojektováním amfiteátru a malých sportovních ploch pro
různé venkovní hry. Vypracovaná dokumentace, tj. projektová dokumentace a studie proveditelnosti, jež jsou
předmětem projektu, vytvoří předpoklady pro zvýšení
Město Březová získalo na začátku roku 2011 dotaci z Re-

životní úrovně a kvality života místních obyvatel.

gionálního operačního programu NUTS II Severozápad,
oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj,

Na projektu byly započaty práce 1. dubna 2011. Postu-

informovanost a osvěta veřejnosti na projekt s názvem

puje se pomocí tzv. komunitního plánování, tj. dochází

„Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březo-

k pracovním schůzkám, jednáním a workshopům jednak

vé“. Partnery projektu jsou Mikroregion Sokolov - východ,

s partnery projektu a jednak s odbornou a širokou ve-

MAS Sokolovsko o.p.s. a obce Těšovice a Lomnice.

řejností. První veřejné projednání projektu proběhlo 19.
dubna 2011 v Březové, v salonku nového multifunkčního

Cílem projektu je projekčně kompletně připravit II. etapu

centra. Účastníci měli možnost shlédnout první návrhy ře-

projektu Multifunkčního centra Březová. V rámci I. etapy

šení objektu a podat své připomínky či návrhy.

došlo za přispění prostředků z EU prostřednictvím ROP
k rekonstrukci objektu bývalého kulturního domu v Březové, který byl slavnostně otevřen na jaře 2010. Obsahem
II. etapy bude dokončení Multifunkčního centra prostřednictvím rekonstrukce přilehlého objektu kina a vytvořením kulturně společenského centra vč. venkovního sportovního zázemí. Záměr tedy obě etapy funkčně propojí.

Časopis vydává MAS Sokolovsko o.p.s. ve spolupráci s AZUS Břesová s.r.o. - Zapsáno do evidence Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19467

