
Vážení a milí čtenáři našeho občasného zpravodaje, 

příznivci MAS Sokolovsko.

Máte před sebou další číslo našeho občasníku, tento-

krát v trochu novelizované formě. Předpokládáme, že 

zaujme více čtenářů a získá tím další příznivce našeho 

MASáckého hnutí, jehož smyslem je všestranný rozvoj 

našeho regionu, s cílem zhodnotit po všech stránkách 

jeho potenciál nejen pro nás, ale hlavně pro příští ge-

nerace.
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Dne 7. dubna 2010 se sešla na svém řádném zasedání Správní 

rada MAS Sokolovsko a schválila Harmonogram příjmu, kon-

troly a výběru projektů v rámci 2. Výzvy SPL, na základě kte-

ré bude vyplaceno v letošním roce podobně jako v loňském 

roce více jak 20 mil. Kč. Jedná se o prostředky z tzv. velkého 

Leadru, vyčleněné Státním zemědělským intervenčním fon-

dem do Programu rozvoje venkova.

V první řadě MAS Sokolovsko realizovala školení pro poten-

cionální žadatele s cílem přispět ke kvalitě předkládaných 

projektů. Bude také poskytována pravidelná asistence, mo-

nitoring, kontrola a vyhodnocení. Informační seminář pro 

žadatele o dotaci se uskutečnil dne 26. dubna 2010 na stat-

ku Bernard v Královském Poříčí.

Priority, v nichž budou mít potencionální žadatelé na výběr 

realizovat své projekty, jsou rozděleny do 5 okruhů v tzv. 

Fichích, které zájemci najdou na webových stránkách MAS 

Sokolovsko na adrese www.mas-sokolovsko.eu.  Jedná se 

o oblast diverzifikace zemědělství, podpory drobného pod-

nikání na venkově, venkovského cestovního ruchu, zlepšení 

kvality života na venkově, ochranu a rozvoj kulturního dě-

dictví, vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel.

Po schválení na RO SZIF bude vyhlášená výzva v před-

pokládaném termínu 23. dubna 2010. Lhůta pro podá-

ní žádostí bude od 20. do 26. května 2010. Na základě 

podání žádostí bude probíhat příjem a kontrola úpl-

nosti, administrativní kontrola vč. informování žada-

telů o výsledku. Na základě výsledků z administrativní 

kontroly proběhne další příjem opravených či doplně-

ných žádostí, tím budu celá administrativní kontrola 

ukončena a žadatelům budou sděleny výsledky z do-

savadního hodnocení. Žádosti budou předány výběro-

vé komisi, která sestaví tzv. long list – seznam žádostí 

s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zase-

dání programového výboru dne 21. června 2010, který 

sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a vý-

běr žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi 

předán správní radě, která bude schvalovat projekty 

k financování. Takto vybrané projekty budou předány 

k definitivnímu schválení na SZIF a poté budou moci 

započít svou realizaci.

Výběr projektů bude probíhat transparentním způso-

bem, hlavní slovo ve výběru projektů určených k finan-

cování mají výběrová komise a programový výbor MAS.

Veškeré dokumenty pro žadatele a pro příjemce bu-

dou zveřejněny především na webových stránkách 

MAS (www.mas-sokolovsko.eu), dále pak ve spolu-

práci s obcemi na vývěsních tabulích a vyhlášením 

místních rozhlasů, popřípadě osobním či e-mailovým 

kontaktem potencionálním žadatelům, dne 22. dubna 

2010 pak vyšli v Sokolovském deníku.

Vyhlášení 2. Výzvy SPL pro rok 2010
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Fiche č. 1: 
Obnova a rozvoj kvality života na venkově

Cílem fiche je vytvořit takové zázemí, které podpoří obno-

vu vesnic a rozvoj života obyvatel na území MAS Sokolov-

sko, jehož převážná část (32 obcí z 35) se nachází na území 

se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013 

(dle Usnesení vlády č. 560/2006). Toto fiche svým obsahem 

přispěje k vyšší atraktivitě venkova a posílí tak sounáležitost 

zdejších obyvatel s místním prostředím a tradicemi. Dru-

hým cílem tohoto Fiche je pozitivní vliv na stav životního 

prostředí na venkově (např. prostřednictvím biologických 

a kořenových ČOV ad.). Třetím dílčím cílem Fiche je umož-

nit obcím na Sokolovsku vypracovat si územní plány, které 

jsou pro rozvoj obcí naprosto nezbytným předpokladem. 

Značná část členských obcí MAS územní plány nemá vů-

bec nebo jsou již desítky let staré a neodpovídají tak sku-

tečnosti ani stávajícím potřebám obcí.

Žadatelé mají možnost pomocí tohoto Fiche vyvíjet akti-

vity směřující do zlepšení dopravní a technické infrastruk-

tury a vzhledu obcí, dobudování vodovodů, kanalizací 

a ČOV pro veřejnou potřebu, zajištění základních služeb 

a rozvoj investic. Jedná se o klíčové aktivity, jejichž rea-

lizace v krátkodobém horizontu sníží deficit ve vybavení 

obcí, v dlouhodobém povede k zatraktivnění života pro 

obyvatele i návštěvníky venkova. Důvodem pro zavede-

ní tohoto fiche je pozitivní působení na oblast snižování 

rozdílů mezi venkovem a městy, omezování vylidňování 

venkova, odchod mladých lidí a osob s vyšším vzděláním 

do větších měst, vytvoření kvalitnějších podmínek pro 

příchod investorů a turistů. Toto fiche umožní do budouc-

na rychlejší rozvoj regionu Sokolovska a další výstavbu 

na našem venkově.

Příjemci dotace v rámci fiche č. 1 mohou být:

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů.

• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

(občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně 

prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nada-

cích a nadačních fondech a o změně a doplnění někte-

rých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadač-

ních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

• Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a ná-

sledujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, 

svazky obcí.

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svo-

bodě náboženského vyznání a postavení církví a nábo-

ženských společností a o změně některých zákonů (zá-

kon o církvích a náboženských společnostech.

Vyhlášení 2. Výzvy SPL pro rok 2010 Pro přiblížení uvádíme podrobněji obsah jednotlivých Fichí
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Fiche č. 2: 
Občanská vybavenost a služby 

na území MAS Sokolovsko

Cílem Fiche je zvýšit spokojenost obyvatel s kvalitou života 

na území MAS Sokolovsko. Proto je potřeba vytvořit takové 

podmínky, které povedou nejen k růstu kvality života na ven-

kově, ale také ke zvyšování atraktivity území pro bydlení, 

podnikání a cestovní ruch a ke zlepšení občanské vybave-

nosti obcí, rozvoji komunitního života, rozsahu a úrovni vol-

nočasových, společenských i vzdělávacích služeb. Je nutné 

zabránit vylidňování menších obcí na Sokolovsku, k čemuž 

toto Fiche aktivně směřuje. Podružným cílem je přispět k roz-

voji vzdělanosti a šíření informací mezi potenciálními akté-

ry rozvoje sokolovského venkova. Toto především podpoří 

míru zapojení místních subjektů do efektivního čerpání pro-

středků z Programu rozvoje venkova.

Typickou charakteristikou sokolovského venkova je ne-

dostatečné nebo naprosto chybějící zázemí pro základní 

občanskou vybavenost a služby (sociální, zdravotní, vzdě-

lávací, pro trávení volného času, odpočinek, komunitní 

život občanů apod.). Nedostatečná péče je také věno-

vána např. hřbitovům, či klidovým zónám v obcích. Toto 

vše vede k všeobecnému poklesu zájmu občanů o život 

na vesnici a demotivuje spolkovou a komunitní činnost.

V souvislosti se stávajícími negativními demografickými 

a společenskými změnami, jež v našem regionu probíhají, 

se zvyšuje potřeba zajistit specifické služby a zázemí pro 

různé segmenty obyvatel (seniory, mládež, rodiny s dět-

mi, nezaměstnané apod.). Bude podporována výstavba, 

která nahrazuje zjevně zchátralou stávající, dopňuje chy-

bějící a především taková, na kterou navážou další roz-

vojové aktivity. Veškeré akce uskutečněné v tomto fiche 

pozitivně ovlivní úroveň života obyvatel, potažmo také 

přispějí k udržení mladých a vzdělaných osob na venko-

vě, dále k podpoře vzájemné sounáležitosti a odstranění 

pocitu vykořeněnosti se svým domovem.

Upřednostňovány budou projekty, jejichž obsah bude 

zpracován komunitním přístupem. Je vhodné, aby obča-

né sami rozhodli, jaké služby a vybavení jim chybí a v ja-

kém pořadí je chtějí pořídit. Je také vhodné zapojit míst-

ní veřejnost i do samotné realizace a využívání výsledků 

projektu. Využití nových technologií a postupů šetrných 

k životnímu prostředí nebo naopak návrat k technologiím 

tradičním pro území MAS. Doporučují se aktivity propoju-

jící rozvoj regionu s osvětovou a vzdělávací činností s cí-

lem zajistit efektivní využívání zdrojů k rozvoji našeho ven-

kova. Předpokladem kvalitní úrovně vzdělávání je využití 

moderních metod (interaktivní kurzy, exkurze, distanční 

studium, e-learning apod.).

Příjemci  dotace  v  rámci  fiche  č.  2  jsou  stejní  jako 

u Fiche č. 1.
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Fiche č. 3: 
Kulturní dědictví a tradice našeho venkova

Cílem Fiche je zabránit devastaci dědictví venkova na So-

kolovsku (kulturní, přírodní, technické ad.), přispět k ob-

nově stávajících a rozvoji nových památek, kulturních 

tradic a hodnot. Tyto aktivity přispějí k rozvoji turistické-

ho potenciálu území, ke zlepšení vzhledu obcí a krajiny 

a především k nárůstu sounáležitosti zdejších obyvatel se 

svým domovem.

Vzhledem k umístění MAS Sokolovska na území tzv. Su-

det, je značná část zdejšího obyvatelstva potomky či 

přímými účastníky umělého doosídlování. Zdejší obča-

né se tak potýkají s pocity vykořeněnosti, chybí zde ná-

vaznost na místní tradice a kulturní zvyklosti. Obsahem 

tohoto Fiche je tedy mj. řešit obnovu venkova formou 

péče o krajinu, památky a udržení tradic prostřednic-

tvím rekonstrukce a obnovy památek, kulturních prvků, 

obnovy lidových zvyklostí, podpory patriotismu, údrž-

by venkovské krajiny, tvorby nových kulturních prvků 

např. v podobě výstav a muzeí apod. Je žádoucí, aby se 

do těchto aktivit zapojovala veřejnost, neziskové subjek-

ty, církevní organizace a místní spolky. Souběžným zá-

jmem je venkov zpřístupnit co nejširšímu okruhu zájem-

ců. Pro dosažení tohoto záměru bude podporován také 

vznik hippostezek, pěších a turistických tras. Na toto 

Fiche by měly navázat aktivity podnikatelských subjektů 

v podobě budování a rekonstrukce rekreační infrastruk-

tury a zařízení, což bude hrát nemalý význam pro nárůst 

zaměstnanosti a bude zdrojem prostředků pro místní 

podnikatelské subjekty.

Příjemci  dotace  v  rámci  fiche  č.  3  jsou  stejní  jako 

u Fiche č. 1. a 2.
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Fiche č. 4: 
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Tato Fiche je navíc oproti předchozí Výzvě č. 1.

Cílem Fiche je rozvíjet venkovskou ekonomiku v oblasti 

cestovního ruchu pomocí podpory venkovské turistiky 

a její základní infrastruktury. Jedná se o nezbytnou pod-

mínku zajišťující do budoucna trvalý rozvoj cestovního 

ruchu na Sokolovsku. Je vhodné rozvíjet ekonomiku ven-

kova v oblasti cestovního ruchu pomocí zaměření na vy-

užití místních tradičních kapacit (přírodního, kulturního 

a historického dědictví a lidských zdrojů) pro vznik no-

vých produktů cestovního ruchu.

MAS Sokolovsko má z hlediska cestovního ruchu ná-

sledující 4 základní devizy: 1) poloha uprostřed tzv. lá-

zeňského trojúhelníku (tj. Mariánské Lázně, Karlovy Vary, 

Františkovy Lázně), 2) poloha na hranicích se sousedním 

Německem, 3) dostatek lidských zdrojů, uvolněných 

postupným útlumem těžební a průmyslové činnosti 

v regionu, 4) velké množství zajímavých přírodních, kul-

turních, technických a historických zajímavostí, z nichž 

většina dosud nebyla turisty objevena. Těchto deviz 

chce MAS Sokolovsko využít k rozvoji cestovního ruchu 

prostřednictvím podpory budování nezbytné základní 

infrastruktury v podobě ubytovacích a stravovacích ka-

pacit, půjčoven sportovních potřeb apod. Snahou je tak-

též diverzifikovat činnost místních podnikatelů a posílit 

zaměstnanost v regionu.

Příjemci dotace v rámci fiche č. 4 může být:

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická 

osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu 

se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů.

• Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze 

pokud mají kratší, než dvouletou historii podni-

kání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání 

Žádosti o dotaci.
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Fiche č. 5 : 
Rozvoj podnikání; zavádění využívání obnovi-

telných zdrojů energie /OZE/ na území MAS

Základ tohoto Fiche tvoří 2 hlavní cíle:

1) přispět k nárůstu zaměstnanosti, konkurence-

schopnosti a posílení hospodářství prostřednic-

tvím podpory rozvoje drobného podnikání např. v po-

době zvýšení nabídky služeb v oblasti tradičních řemesel 

na sokolovském venkově,

2) podpořit ozdravení životního prostředí na Soko-

lovsku prostřednictvím podpory zavádění zařízení 

využívajících obnovitelné zdroje energie v regionu s nej-

větším % lesní plochy v České republice.

Fiche je zaměřeno na podporu zakládání a rozvoje mikro-

podniků včetně nových živností v oblasti výroby a zpraco-

vání. Podpora nejmenších podniků je nástrojem k vytváření 

pracovních příležitostí v zemědělské i nezemědělské čin-

nosti a zároveň k uspokojování potřeb obyvatel venkova. 

Tento záměr tedy přispěje k tvorbě nových pracovních míst 

a posílení hospodářství sokolovského venkova. Toto potaž-

mo pozitivně ovlivní kupní sílu místních obyvatel. Stabilitu 

venkova bude kromě rozvoje podnikání podporovat také 

zavádění alternativních zdrojů energie. Vzhledem k tomu, 

že značná část území MAS Sokolovsko je tvořena CHKO 

Slavkovský les, zbývající část území je naopak tvořena na-

prosto zdevastovanou krajinou v důsledku rozsáhlé důlní 

činnosti, je snahou MAS přispět ke změně image Sokolov-

ska a stavu krajiny prostřednictvím podpory výstavby a mo-

dernizace zařízení na výrobu a využití energie z biomasy.

Příjemci dotace mohou být:

• V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby pod-

nikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro za-

řazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být 

zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

• V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické 

osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu 

se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařa-

zení do kategorie mikropodniků.

• V rámci záměru III.1.2. b) může být příjemcem i skupina 

osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a - ná-

sledujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena 

fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají 

v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pokud 

smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:

a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, 

který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky 

(vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včet-

ně převzetí plnění ze strany SZIF

b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpo-

vídají všichni účastníci společně a nerozdílně

c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy 

po dobu vázanosti projektu na účel.

Plné znění jednotlivých Fichí naleznete na webových stránkách MAS Sokolovsko www.mas-sokolovsko.eu
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Účastníky na místě přivítal předseda správní rady Miroslav 

Bouda spolu s manažerem Ing. Makovičkou a Ing. Ste-

fanem, starostou obce Královské Poříčí, kteří jsou spolu 

s řadou dalších nadšenců v podstatě zakladateli MAS So-

kolovsko.

Prvním bodem programu byla prohlídka Statku Bernard 

– centra tradičních řemesel. Zkušený průvodce provedl 

účastníky třemi částmi prohlídkového okruhu – zeměděl-

skou expozicí, muzea a částí nazvanou pocta řemeslům. 

Ke shlédnutí je zde keramická dílna, kde se účastníci se-

známili s technologickým postupem tradiční výroby por-

celánu, a řada dalších zajímavostí, sbírek starých předmě-

tů. Bez pozornosti nezůstal ani ZOO koutek a malý kozlík 

Čertík, mládě holandské kozy.

Skutečně se vydařilo. Prvním předpokladem úspěchu 

byl krásný jarní den 23. duben 2010, kdy se uskutečnilo 

pracovní setkání MAS Karlovarského kraje. Druhým před-

pokladem je dobrý nápad, zájem a odhodlání věnovat 

trochu času nad rámec povinností svému přesvědčení 

podílet se na rozvoji regionu, kde žijeme my a budou zde 

žít i naše děti.

Zástupci MAS Vladař, MAS Krušné hory, MAS 21 a MAS 

Sokolovsko se sešli v tento den dopoledne na statku 

Bernard, aby navázali na MAS Vladař založenou tradi-

ci – přátelská setkání MASek. Smyslem těchto setkání je 

především navazování kontaktů, vytváření neformálních 

partnerství promítnutých do společné tvorby projektů 

v rámci IV. prioritní osy Leader a výměna zkušeností při re-

alizaci SPL v každodenní práci MAS, ale i právě neformál-

ní seznámení s prostředím, v nichž se realizuje jeden ze 

stěžejních programů činnosti MASek – LEADER - program 

rozvoje venkova.

Setkání Místních akčních skupin 
Karlovarského kraje
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Po té se účastníci našeho setkání přesunuli na Březovou, 

kam je pozval starosta města p. Miroslav Bouda k prohlíd-

ce nedávno otevřeného multifunkčního centra. Ve svém 

úvodním slově uvedl:

„Multifunkční centrum Březová – 1. etapa“ to je název pro-

jektu, na který město Březová získalo dotaci z ROP SZ více 

jak 41 miliónů korun. Obsahem projektu bylo vytvoření 

kvalitní infrastruktury pro společenský, kulturní, spolkový 

a sportovní život obyvatel města Březová a nejbližšího 

okolí, a to prostřednictvím rekonstrukce a přeměny stáva-

jící budovy kulturního domu na multifunkční centrum. To 

se také podařilo. Za účasti velkého počtu pozvaných hos-

tů bylo dne 9.3.2010 toto centrum slavnostně otevřeno.

Účastníci našeho setkání pak měli možnost prohlédnout 

si všechny součásti centra a zároveň si vyzkoušet hry, kte-

ré jsou v podstatě v našem okolí jen velice málo dostup-

né. Z vlastních zdrojů se městu podařilo vybavit hernu 

také k multifunkčnímu využití. Jsou zde k dispozici dvě 

bowlingové dráhy, squashový kurt, stůl na shuffleboard, 

stolní fotbal a golfový trenažér.

Kromě rozšířené sportovní haly s vybudovaným sociálním 

zázemím a šatnami pro sportovce, která však může sloužit 

také jako společenský sál pro pořádání plesů a jiných kul-

turních akcí, je již v provozu restaurace a herna s barem.

9 strana



Účastníci setkání si osobně vyzkoušeli řadu sportovních 

atrakcí, které je tak zaujaly, že na oběd dorazili se zpož-

děním plni nadšení. Po chutném obědě se pak přesunuli 

na malou procházku ke kapli Svaté Maří Magdalény v Ka-

menici.

Obnova kapličky, z které zůstaly jen poslední zbytky zdi-

va, se připravovala několik let. V r. 2008 však radnice zís-

kala na opravu dotaci z POV, takže rekonstrukce započala 

a kaple, která byla v minulosti cílem poutí, se tak opět 

mohla stát jedním z turistických cílů Slavkovského lesa. 

Kaple leží na nádherné vyhlídce nad Kamenicí a za dobré-

ho počasí je možné z tohoto místa dohlédnout na domi-

nanty v okolí. Vidět je bývalý důl Medard, Chlum sv. Maří 

Magdaleny je jako na dlani.
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Poté zavezl autobus naše návštěvníky na prohlídku zatá-

pěného dolu Medard. Na místě byla k dispozici s fundova-

ným výkladem paní Jarmila Tůmová.

Lom Medard /zal.1918/ a Libík /zal. 1872/ byly dříve nejvý-

znamnějšími uhelnými lomy Sokolovské pánve. Současné 

rozsáhlé zatápěné území vzniklo sloučením těchto dvou 

a několika dalších lomů a nyní je toto území zasypáváno 

nadložními zeminami a v dosypaných a vytvarovaných 

částech lomu probíhá intenzivní rekultivace území. Její 

součástí je příprava budoucího rekreačního vodního areálu 

Medard.

Předpokládaná plocha jezera bude činit 493 ha

- délka ve směru východ-západ 4 km

- šířka ve směru sever – jih 1,5 km,

- maximální hloubka vody 50 m

- objem vody 120 000 000 m3

- délka obvodové komunikace 12 km. 

- Hlavním zdrojem napouštění je řeka Ohře, předpoklá-

daná doba napouštění 3 roky, od r. 2009 do 2012.

Dalším bodem setkání byla návštěva zdaleka viditelné 

krajinné dominanty Chlumu Svaté Maří a zdejšího kostela 

a kapličky. Starosta obce pan Hrůza jako patriot této obce 

seznámil účastníky ve zkratce s historií tohoto turisticky 

významného památného místa a poté se ujala slova míst-

ní odborná průvodkyně. Z jejího nadšení pro toto místo 

bylo zřejmé, že se jedná o záležitost jejího dlouhodobého 

životního zájmu. S místem spojená zázračnost i tajemnost 

opřádající jeho vznik a nejstarší osudy daly vzniknout řadě 

pověstí, které se pokoušely záhadné skutečnosti vysvětlo-

vat. Vznikly zde báje o objevení zázračné Madony, chlum-

ských loupežnících a zdejších kostelních zvonech.

11 strana



Kolem 17 hodiny čeká naše milé hosty poslední bod 

dnešního programu – prohlídka obnovované zříceniny 

hradu Hartenberg.

Zde uvítal návštěníky kastelán hradu pan Bedřich Loos, 

pro něhož je obnova pozůstatků tohoto hradu životním 

cílem a stylem. Výsledky jsou již viditelné – hradní nádvoří 

a budovy se majiteli podařilo vyčistit, takže už to začíná 

připomínat hrad, i věž bude mít brzy svou střechu a chys-

tá se její zpřístupnění.

Hrad Hartenberg byl založen v roce 1200 společně 

Hartenbergy a cisterciáckými mnichy z Waldsasse-

nu. Hrad byl postupně přestavován na zámek. Stojí 

na ostrohu, který ze tří stran příkře spadá a je spojen 

jen úzkou převlakou s planinou nad údolím Svatavy, 

kudy k němu vedla jediná cesta. Ta procházela brá-

nou, kterou chránila dodnes zachovalá hradní věž.  

Z ostatních opevnění se zachovala polokruhová baš-

ta se střílnami. Po roce 1945 zámek postupně chátral 

a nakonec kolem roku 1990 vyhořel.

Po výborné večeři připravili hostitelé na statku Ber-

nard kulturní program v podobě série interaktivních 

her. Všichni účastníci se výborně bavili a ti nejodolněj-

ší dlouho do noci diskutovali otázky rozvoje venkova.
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Dovolujeme si vás upozornit na 1. číslo vlastivědného časopisu 

SOKOLOVSKO. Na úplném začátku byl již někdy možná před ro-

kem nápad pana Josefa Brtka. Nyní se tedy objeví ve vybraných 

stáncích PNS, v informačních centrech, na školách apod. 3x roč-

ně periodikum, jehož hlavní smysl vidí redakční rada, kterou tvo-

ří místní patrioti Josef Brtek, Bc. Petr Krása, Miroslav Makovička 

a Ing. Michael Rund, v prohloubení sounáležitosti místních oby-

vatel s regionem, ve kterém žijeme.

Vychází 1. číslo vlastivědného časopisu 
SOKOLOVSKO

Z  obsahu  tohoto  premiérového  čísla:  Mlýn v Liboci u Kyn-

šperku, Obnova kapličky v Boučí, O čarolékaři z Přebuzi, Zaniklé 

domácí výroby v krušných horách, Historie české školy v Lískové 

a řada dalších informací, které vás určitě nezklamou a svým zá-

jmem rozšíříte řady obyvatel a přátel Sokolovska, kterým není mi-

nulost a hlavně budoucnost tohoto regionu lhostejná.

obnovené památky

4 SOKOLOVSKO

Obnova kapličky v Boučí

Boučí u Dolních Niv zve na vysvěcení opravené kapličky, které se koná v sobotu 8. května 2010 ve 13 
hodin. Po první světové válce stála na stejném místě kaplička, která se bortila a byla nebezpečím pro 
obyvatele, a to hlavně pro děti. Obec se proto rozhodla postavit novou kapličku. V roce 1925 byla vysvě-
cená stávající kaplička (zasvěcena snad sv. Floriánovi?). Zub času se ale nezastavil ani tady. Při jednom 
ze svých výletů do Boučí jsem s velkou radostí zjistila, že na kapličce se pracuje. Navštívila jsem Obecní 
úřad Dolní Nivy, pod jehož správu dnes Boučí spadá. Tam mi pí. Jana Vašková poradila, abych kontak-
tovala p. Petra Dudu. Toho jsem našla na střeše kapličky při práci, ale ochotně slezl a odpovídal na mé 
zvědavé otázky:

„Pane Dudo, můžete mi prozradit, kdo je iniciátorem této akce?“

„Opravu kapličky jsem inicioval já, protože si myslím, že tato stavba je s touto obcí nerozlučitelně spjatá 

a bylo by ostudou nechat ji zničit, ostatně, už si místo ní kdosi prý chtěl postavit garáž.“

„To by byla hrůza! Jak jste postupoval?“

„Někdy na přelomu roku 2007-2008 jsem navštívil pana starostu Jiřího Karáska a zeptal se ho, jestli by se 

s opravou kapličky dalo něco podniknout. On mi odpověděl, ať udělám nabídku, že mě podpoří. Nabídku 

jsem zpracoval a předal. Dva roky se hledala cesta na získání finanční podpory. Na jaře 2009 mi starosta za-

volal, že dostaneme část dotace od Zemědělského intervenčního fondu a část zaplatí obec. Zednické práce 

provedli Jindřich Filander, Zdeněk Velas a Josef, Václav a Martin Harcubovi, kteří na kapličku léta dohlížejí 

a mají poblíž ní původní hrázděnou chalupu. Střecha kaple byla zhotovená z přírodní břidlice takzvaným 

staroněmeckým krytím. No, a je to hotovo.“

Boučí, svěcení obnovené kapličky r.1925. Archiv H. Surové

5

„Máte hotovo, můžete být spokojen. Výsledek je obdivuhodný. Pane 

Dudo, před časem jste mi prozradil, že jste se do té vesničky zamiloval, 

a proto jste si tu na kopci postavil dům. Máte další plány? Míníte ve zve-

lebení obce pokračovat?“

„Teď mě láká myšlenka získat zpět pro Boučí starou školu. Za totality 

byla odprodána třem vlastníkům. Dnes prý žije už jen jeden, ale jsou tu 

další čtyři dědici po těch dvou spolumajitelích. O objekt nikdo nepečuje 

a pozemek okolo školy i pod ní je stále ve vlastnictví obce. Přestože byl 

pozemek nabídnut ke koupi vlastníkům objektu, ti nejeví zájem – trošku 

podivné hospodaření, což?“

„To máte pravdu. Bohužel ne ojedinělý.“

„Hloupé je, že tenkrát koupili objekt za hubičku a dnes budou chtít 

„tržní cenu“. No, to nevím, kde získáme peníze, asi by to měl zaplatit bý-

valý soudruh předseda MNV, pokud ještě žije. No, to je jen legrace.“

„Legrace se slzou v oku.“

„Bylo by to pěkné, kdyby Boučí mělo společenské prostory v prastaré 

obecní škole.“

„Škole je letos 112 let. Roku 1898 se v ní začalo vyučovat. Předtím 

tu byla takzvaná putovní škola, kdy se střídavě vyučovalo po domech 

obce. Mimochodem, v té škole jsem prožila krásných pět let svého dět-

ství. Ale pokračujte ve výčtu svých plánů.“

„No, dále by se mi líbilo zbudovat opětovně na kopci, na Boučském 

vrchu, původní rozhlednu. Ale to už asi fantazíruju.“

„Krásně fantazírujete. Nebýt podobných fantastů, co myslíte, o co by 

bylo lidstvo ochuzeno? Ale teď musíte dokončit Vaši uskutečněnou fan-

tazii Kaplička slavnostním vysvěcením.“

„Do slavnostního vysvěcení kapličky bychom potřebovali ještě zvládnout úpravu terénu za kapličkou, 

vybudovat kryté poseze-

ní ze dřeva, ale především, 

a na tom mi moc záleží, ta-

buli s fotkami a textem o his-

torii Boučí.“

„Ráda Vás ve Vaší činnosti 

podpořím a poskytnu pí-

semnosti k historii i nějaké 

fotografie. Jako rodačku 

z Boučí mě Vaše nadšení hře-

je u srdce a chtěla bych Vám 

(a všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem přičinili, aby se 

dílo podařilo) touto cestou 

za Vaši iniciativu srdečně 

poděkovat, a děkuji za roz-

hovor.“

Hilda Surová Boučí, opravená kaple. Stav r. 2009, snímky archiv autorky

Počátek opravy kaple v létě 2009

Oprava kaple v létě 2009

a

2010

13 strana



Milé (nejen) ženy, 

V současné době připravujeme projekt na vybavení něko-

lika kluboven na území MAS Sokolovsko pro ruční práce 

a tradiční řemesla a zároveň plánujeme, že do projektu 

zahrneme celou řadu kurzů právě pro Vás, pro ženy. Chtěli 

bychom vyjít z Vašich požadavků a přání, proto nám, pro-

sím, vyplňte přiložený dotazník a pomozte nám připravit 

projekt pro Vás, šitý na míru! V případě nějakých dotazů, 

připomínek či nápadů nás můžete kontaktovat na emai-

lové adrese: m.makovicka@email.cz, mobil: 603 322 411.

Za vyplnění dotazníku Vám děkuje,    

Ing. Miroslav Makovička, manažer projektu 

Dotazník
1)	 Jaké jsou pracovní příležitosti v místě Vašeho bydliště?

a) žádné
b) příležitostné
c) dostatečné

2) Musíte do svého stávajícího zaměstnání dojíždět?
       ANO   NE  (odpovězte pouze tehdy, pokud jste zaměstnán/a)

3) Zakroužkujte maximálně 5 kurzů, které byste si přál(a) 
v rámci připravovaného projektu absolvovat:  

1) drátkování 
2) madeirové (děrované) kraslice
3) netočená keramika 
4) suchá vazba  
5) různé techniky malování a zdobení kraslic 
6) různé techniky drátkování 
7) papír a grafika (výroba papíru, grafika) 
8) pečení a zdobení perníčků 
9) kurz pečení vánočního cukroví 
10) výroba mašlovaček 
11) pletení z vrbového proutí (košíky, pomlázky) 
12) pletení z pediku 
13) patchwork 
14) paličkování 
15) háčkování (ozdoby na vánoční stromeček - andílci, hvěz-

dy,..)
16) korálkování (šperky, ozdoby na stromeček,..) 
17)  zpracování ovčí vlny a předení 
18)  tkaní (techniky tkalcovského stavu) 
19)  práce s papírem (pletení věnečků, ošatek apod.)
20) malba na hedvábí 
21) ubrousková technika (tzv. decoupage) 
22) batikování 
23) točená keramika
24) kovářství
25) výroba svící
26) návrhy oděvů
27) šití
28) včelařství a zpracování včelích produktů

3)	 Chybí-li vám ve výše uvedeném seznamu kurzů nějaký, 
který byste určitě navštívil(a), prosím, uveďte jej:  
………………………………………..…..………………

4)	 Uveďte místo nebo místa, kde byste nejraději kurz/kurzy 
absolvoval(a):  ……………………………………………
………………….….....……………………………………

5)	 Uveďte, kolik kilometrů byste byl(a) ochotný(á) na kurzy 
dojíždět od místa svého bydliště: ….……………………
………....………………………………..….……………

6)	 Víte-li o někom z Vašeho okolí, kdo je v jakékoliv ruční 
činnosti zručný a mohl by se zhostit lektorování některého 
z kurzů, prosím, uveďte zde jeho/její jméno a kontakt, máte-
li nějaký a definujte činnost:	
jméno……………………….................................................

kontakt………………………………................................... 

činnost……………...……............................................……

7)	 Živil/a byste se raději namísto svým stávajícím zaměstná-
ním některým lidovým řemeslem?

ANO     NE
Pokud odpovíte ANO, tak jakým?  …………………………

8)	 Pokud uvedete své kontaktní údaje, bude Vás Místní akční 
skupina Krajina srdce informovat o dalších kursech zapo-
menutých lidových řemesel a zručností, které budou dále 
organizovány na jejím území: 

Jméno a příjmení: .......……………….…………….………

Adresa: …………….………………………………………

Telefon(a/nebo mobil): ..……...……………………………

E- mail: ..……………......………………………….………

9)	 Vaše údaje, které budou sloužit pro statistické zpracování 
dotazníku:

Věk…….……………..……………………………………

Bydliště (obec/ město)…………....………………………..

Děti:               a)  ano            b)  ne

Nejvyšší dosažené vzdělání:
 a) základní škola
 b) střední odborné učiliště
 c) střední škola
 d) vysoká škola

Vaše současné pracovní zařazení je:
 a) v rámci vystudovaného oboru
 b) mimo vystudovaný obor
 c) mateřská dovolená
 d) nezaměstnaná
 e) důchodce

Kurzy řemesel a ručních dovedností
v rámci připravovaného projektu spolupráce Místních akčních skupin v rámci připravovaného projektu spolupráce Místních akčních skupin
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Vážený čtenáři, 

MAS Sokolovsko ve spolupráci s řadou dalších místních 

akčních skupin z celé České republiky připravuje projekt 

zaměřený na tvorbu nových distribučních cest na míst-

ním „trhu informací“. 

Cílem projektu bude vytvořit seznam podnikatelů na úze-

mí naší MAS v obcích do 5.000 obyvatel. Tuto jedineč-

nou databázi poté budeme poštou zdarma distribuovat 

do všech domácnosti na území MAS Sokolovsko. Získáte 

tak přehled o všech nabízených službách a produktech 

ve svém okolí.

V rámci projektu budou mj. vytvořeny také internetové 

stránky, kde si budete moct najít podrobné informace 

nejen o místních podnikatelích, ale budete zde moci vyu-

žívat i možnosti elektronického bazaru.

Chtěli bychom tento projekt co nejvíce přizpůsobit Vašim 

konkrétním požadavkům a přáním. Proto Vás touto ces-

tou prosím o vyplnění přiloženého dotazníku. Pomůžete 

nám tak připravit projekt, který bude nejen zajímavý, ale 

především užitečný nám všem.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nápadů nás 

můžete kontaktovat na emailové adrese: mas.s.jagriko-

va@seznam.cz, mobil: 739 011 869.

Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji,

Ing. Ivana Jágriková, manažer MAS

Dotazník	pro	přípravu	projektu
1.Jak	často	využíváte	internet

a)Každý den
b)Každý druhý den
c)1x týdně
d)1x měsíčně 
e)Vůbec ne

2.Používáte	internet	pro	nákup	zboží	a	služeb
a)Ano
b)Ne

3.Upřednostňujete nákup místních výrobků a služeb?
a)Ano
b)Ne

4.Kde	byste	se	nejraději	informovali	o	nabídce	místních	vý-
robků	a	služeb?
(uveďte) ………........................………………………………
…………………

5.Víte	 o	 nějakých	 výrobcích	 či	 službách	 ve	 vašem	 okolí,	
o	kterých	se	domníváte,	že	jsou	málo	známé?

a)Ano
b)Ne

6.Uveďte	je,	včetně	místa,	jména	výrobce	a	kontaktu.	
(uveďte)………………….………………………………….

7.Jste	
a)muž
b)žena

8.Věk
a)do 30 let
b)31 – 40 let
c)41 – 60 let
d)60 a více

9.Bydliště (uveďte obec) …..…………………………………

Děkujeme Vám, že jste vyplněním tohoto dotazníku přispě-
li k přípravě projektu zaměřeného na zvýšení akceschopnosti 
venkovských území.

„Trh informací“
v rámci připravovaného projektu spolupráce Místních akčních skupin
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Kulturní a společenské akce
výběr z akcí v našem regionu

22. 5. a 23. 5. 2010 Slavnosti tradičních řemesel a zahradni-
čení, Dortová bitva - Statek Bernard Královské Poříčí

22. 5. Seniorská Březovská desítka

26. 5. Swingový večer s Big Bandem MDK a jeho hosty, 
Velký sál MDK Sokolov

28. 5. Kácení máje na Březové

28. 5. Koncert s názvem Hudební festival v Horním Slavkově

29. 5. ROCK BEACH, Koupaliště Sokolov 

31. 5. - 5. 6. Festival politické písně Sokolov 2010

2. 6. III. Regionální přehlídka mládežnických dechových 
orchestrů, náměstí SNP Kynšperk n. Ohří 

11.- 20. 6. Chodov, Krimifest

12. 6. Festival folkových a country kapel - Statek Bernard 
Královské Poříčí

16. - 18. 6. Výstava kaktusů, sukulentů a bonsají, plocha 
v okolí MDK Sokolov

17. 6.  JAZZ BRIDGE FROM PRAGUE to EU 2010 – Rich Lau-
ghlin Ensemble: „Playing in Color“ Klášterní kostel sv. 
Antonína

19. 6. Pivní slavnosti - Statek Bernard Královské Poříčí

25. - 26. 6. Magic open air festival Sokolov, Ranč Vránov

25. - 26. 6. Hurá prázdniny - soutěž ohňostrojů, Areál Bohemia

26. 6.  „Psí olympiáda“, Fotbalové hřiště Rotava 

16. 7. - 31. 7. Loketské kulturní léto 2010 zahajuje svoji le-
tošní sezónu v amfiteátru v Lokti. Představení jsou:

 17. 7. a 31. 7. Rusalka - A.Dvořák
 18. 7. Carmina Burana - C.Orf
 24. 7. Nabucco - G.Verdi

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


