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né statické problémy na dalších dvou polích, proto byly 

strženy a vyzděny nově. Bylo zjištěno, že dlouholetým za-

tékáním vody je stav zdiva ještě v několika místech horší 

než se předpokládalo, je tedy možné, že bude muset být 

stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 

bylo zdivo v přijatelném stavu, byly odstraněny zbytky 

omítek a zdivo omítnuto.

Stav před realizací:

V rámci Fiche č. 5 byly vybrané k financování v rámci 

1. Výzvy SPL PRV 2 projekty:

Besto Pro, s.r.o.
 Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny:

Smlouva na SZIF byla podepsaná 19. dubna 2010. Po té 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byly podepsá-

ny kupní smlouvy. V současné době dochází k nákupu 

jednotlivých položek dle projektu a v měsíci 8/2010 bude 

podaná žádost o proplacení výdajů na SZIF ve stanove-

ném objemu.

Michal Málek
Nákup olepovačky hran:

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-

strukce dílny, kde je předpokládané umístění nového 

stroje, došlo k prodloužení termínu realizace projektu 

do 03/2011.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí
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Vážení a milí čtenáři,
je za námi další rok, a jak to bývá zvykem, zamýšlíme se nad tím, 
co se povedlo a co nikoliv. 

MAS Sokolovsko o.p.s. i v tomto období, tj. v r. 2013, bez potíží realizova-

la Strategický plán Leader. Uskutečnila se 7. výzva SPL a započaly práce 

na nové Integrované strategii rozvoje MAS na programové období 2014-

2020.

Zdárně jsme dokončili realizaci projektů „Obnova reliktů zaniklých obcí 

Slavkovského lesa“, „Řemeslo má zlaté dno“ a „Cyklostezky po zaniklých 

obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. 

Všechny tyto dotované projekty byly již i proplaceny.

Myšlenky Leaderu dále rozšiřujeme navazováním nových partnerství 

a můžeme konstatovat, že jsme pro region získali další peníze. V poslední 

době se daří rozšiřovat smysluplné partnerství nejen po ČR, ale i v rámci 

Evropy.

MAS Sokolovsko i v tomto roce vydávala 2 časopisy, jeden zaměřený 

na aktivity v rámci plnění Strategického plánu Leader a jeden na oblast 

vlastivědného poznání našeho území. Oba tyto časopisy si můžete pro-

hlédnout v elektronické podobě na webu http://mas-sokolovsko.eu. 

Díky kvalitnímu týmu spolupracovníků a díky Vám, příznivcům a členům 

MAS, se můžeme těšit na další zajímavé projekty a popřát Vám všem 

do nastávajícího roku 2014 hodně pracovních úspěchů, pohody v rodině 

a pevné zdraví. 

Miroslav Bouda
 předseda správní rady MAS Sokolovsko

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko

Exkurzi v Modernizované uhelné elektrárně Tušimice, ve Sklárně v Niž-
boru a  nyní i  Kurz počítačového modelování si užívají žáci druhého 
stupně ZŠ Krajková, ZŠ Kynšperk nad Ohří a ZŠ Loket, které jsou part-
nery projektu MAS Sokolovsko o.p.s., jež nese název „Řemesla – od his-
torie po nejmodernější techniky“.

Smyslem projektu je upoutat pozornost dětí k technickým oborům a právě Kurz 

počítačového modelování je jednou z aktivit projektu, která má za úkol toho do-

cílit. Žáci se učí modelovat v programu SetchUp, díky němuž se na chvíli stanou 

truhláři, modeláři strojaři i architekty. Vyzkouší si modelaci stolu se židlemi, vrtule 

letadla, šroubu a rodinného domu.

Po absolvování Kurzu počítačového modelování se žáci zúčastní celodenní 

mimoškolní výuky na Statku Bernard, kde je čeká program v Muzeu řemesel, 

praktická část v řemeslných dílnách a na pletacím stroji, a také videoprezentace 

nejmodernějších technik.

Realizace těchto aktivit projektu je naplánována až do května příštího roku. 

V červnu 2014 se žáci mohou těšit ještě na jednu exkurzi do výrobního podniku.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Jeho celkový rozpočet je 1,5 mil. Kč.

Žáci modelují se SketchUpem

Projekt Řemesla – od historie po nejmodernější techniky z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
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Předmluva

Místní partnerství napomohlo částečné obnově 
původního lomnického hřbitova

Obec Lomnice v r. 2012 uspěla se žá-
dostí o  dotaci na  realizaci projektu 
s  názvem Obnova původního čes-
ko-německého hřbitova v  Lomnici 
a vytvoření pietního místa I. etapa. 
Tento projekt byl spolufinancován 
z prostředků Česko-německého fon-

du budoucnosti. Na  výdajích se podílela samozřejmě i  samotná 
obec Lomnice, přispěli sbírkou i původní němečtí obyvatelé a je-
jich potomci žijící dnes v Německu. Ti se aktivně podíleli na pro-
jektu i  prostřednictvím spolku Heimatverband der Falkenauer 
e.V., Schwandorf. 

Obsahem projektu byla I. etapa obnovy lomnického hřbitova, kde se 

v naprosto katastrofálním stavu nacházela řada hrobů původních ně-

meckých obyvatel. V rámci projektu došlo v r. 2013 k revitalizaci 34 hrobů 

(některé byly obnoveny, některé musely být odstraněny z důvodu velmi 

špatného technického stavu), dále vyjmutí, obnova a usazení centrální-

ho kříže a instalace informačního systému v podobě 3 žulových mono-

litů. Na nich se příchozí dozví o historii hřbitova, jména zde pohřbených 

německých obyvatel a samozřejmě také o projektu, díky kterému byl 

hřbitov částečně obnoven. Součástí projektu byly také vegetační úpravy, 

obnovy cestiček a chodníků na hřbitově a pořízení mobiliáře v podobě 

laviček. 

Po provedení všech výše uvedených prací proběhlo slavnostní otevře-

ní hřbitova, a to za účasti původních německých obyvatel dnes žijících 

v Německu, kteří Lomnici pravidelně navštěvují a všech partnerů pro-

jektu. 

Čeští i němečtí návštěvníci s radostí kvitovali aktivity spojené s obno-

vou hřbitova. Akce bezesporu zlepšila nejen vzhled obce, ale především 

podpořila dobré vztahy mezi partnery z české i německé strany hranice. 

Spolupráce obce Lomnice s německým partnerem, který obec dlouhodo-

bě podporuje v rozvojových činnostech a znovu navozuje vazby s původ-

ními německými obyvateli a jejich rodinami, které Lomnici po 2. sv. válce 

opustili, bude do budoucna pokračovat. 

Na projektu se jakožto partneři podílely také organizace MAS Sokolovsko 

o.p.s., Mikroregion Sokolov – východ a Římskokatolická farnost Sokolov. 

Všem partnerům a osobám zapojeným do projektu tímto děkujeme. 

Kurz počítačového modelování – ZŠ Krajková



Ukončení II. etapy obnovy Sokolovny v Kraslicích

U  příležitosti slavnostního ukončení stavby „Obnova cvičebního 
sálu – obnova Sokolovny – II. etapa“ jsem využila příležitosti a po-
žádala starostu T. J. Sokol Kraslice pana Matyáše Schustera a hos-
podáře Miloslava Posledního o zodpovězení několika otázek.

Jak již název stavby napovídá, jedná se již o druhou fázi obnovy 
Sokolovny. Můžete našim čtenářům ozřejmit, co bylo předmětem 
obnovy Sokolovny v Kraslicích? 
Naše Sokolovna prochází postupnou rekonstrukcí již od roku 2011, kdy 

jsme úspěšně požádali prostřednictvím MAS Sokolovsko o dotaci z Pro-

gramu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV. LEADER. Náš 

projekt I. etapy obnovy Sokolovny byl zaměřen na opravu střechy, vý-

měnu oken a obnovu fasády na vstupním objektu. Důležitou součástí 

zahajující etapy byla i výměna technologie v kotelně a regulace vytápě-

ní. Stavební práce byly ukončeny v červnu 2012 a hodnota rekonstrukce 

činila 1,1 mil. Kč. Sokolovna se svou novou tváří dostala opět do popředí 

zájmu občanů Kraslic. Před první etapou jsme se jednoznačně shodli 

na potřebě vrátit Sokolovně původní vzhled, který byl v několika posled-

ních desetiletích poškozován. Důležitým podkladem pro vypracování 

projektové dokumentace byla historická fotografie. Obnova vstupního 

objektu, přesněji řečeno jeho fasády a střechy, byla zvolena tak, aby co 

nejvěrněji vrátila objektu původní vzhled. Myslíme si, že se náš záměr 

podařilo splnit.

O náplni druhé etapy jsme několikrát živě diskutovali se členy TJ. 
V úvahu přicházelo několik variant. 
Varianta první byla výměna oken a dvoukřídlých dveří na cvičebním 

sále a obnova zbývající části fasády. Další varianta byla výměna střešní 

krytiny, včetně zateplení stropu nad cvičebním sálem. Nakonec jsme 

se shodli na té poslední, kterou byla obnova podlahy cvičebního sálu 

s instalací podlahového topení. S tímto projektem jsme šli do dalšího 

kola hodnocení a výběru projektů k financování ze stejného zdroje jako 

byla financována etapa první. Byli jsme velice potěšeni, že náš projekt 

postupné obnovy této jedinečné stavby oslovil i představitele MAS So-

kolovska, kteří náš projekt doporučili k financování i v druhé etapě. 

Druhá etapa byla zaměřena na cvičební sál. V jakém rozsahu jste 
provedli výměnu podlahy?
Druhá etapa rozhodně znamenala podstatný přínos pro sportovce 

a ostatní uživatele Sokolovny. Stavební práce zahájil dodavatel v červnu 

letošního roku kompletním vybouráním všech podlahových vrstev, včet-

ně podkladové betonové desky a 40 cm rostlé zeminy v celém rozsahu 

sálu. Následovalo dosypání podkladní vrstvy štěrkodrtí a vybetonování 

nové železobetonové desky. Následně bylo provedeno podříznutí ob-

vodových stěn sálu a vložení hydroizolační fólie, která vytvořila zábranu 

proti vzlínající vlhkosti. Montáž tepelně izolačních polystyrenových de-

sek s otvory pro nosné dřevěné špalíky a odrazovou izolační fólii provedl 

subdodavatel podlahové části. Na fólii bylo položeno neuvěřitelných 

4,2 km topného potrubí rozdělených do čtyř sekcí napájenými dvanácti 

stupňovými rozvaděči. Po topné a tlakové zkoušce začala montáž pod-

lahového trojitě odpruženého roštu a pokládka podlahových desek. Ty 

jsou vyrobeny z březové, 14 mm silné překližky s nalepenou 5 mm řeza-

nou vrstvou z masivního dubu. Následovalo několikanásobné broušení 

a lakování. 

Kolik peněz jste do stavby investovali a z jakých zdrojů? 
Celý projekt představuje investici ve výši 2,25 mil. Kč. V této částce jsou 

promítnuty nejen náklady na podlahu a vytápění, ale i další práce, které 

odpracovali členové Tj. Sokol Kraslice v rámci brigádnické činnosti. Pro-

tože jsme chtěli mít sál opravdu na úrovni, provedli jsme před poklád-

kou podlahy osekání staré omítky a montáž nového dřevěného obložení 

stěn sálu.

Pro financování jsme využili několika zdrojů. Samozřejmě tím hlavním 

je dotace z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. LEADER – Strategický 

plán LEADER MAS Sokolovsko, která činí 1,8 milionu Kč. Dalším naším 

partnerem je město Kraslice, které nám na investici přispělo z granto-

vého systému města částkou 280 tisíc Kč. Tím dalším přispěvatelem je 

Česká obec sokolská, která přispívá částkou 100 tisíc Kč.

Jaké sporty se v Sokolovně budou moci uživatelé provozovat?
Na podlahu jsme nechali nalajnovat několik hřišť. Sportovat zde budou 

basketbalisté, volejbalisté, florbalisté, nohejbalisté a dva kurty jsou při-

praveny pro badmintonisty. Přirozeně se dá na sále hrát sálová kopaná, 

vybíjená atd. Tělocvičnu jsme postupně dovybavili dalším cvičebním ná-

řadím, jako jsou například tyče na šplh, lavičky, žebřiny a nové žíněnky. 

Připraveny jsou úchyty na hrazdu. 

Snadněji přes překážky k podnikání 

Pro koho je projekt určen?
1. pro uchazeče o zaměstnání - fyzické osoby pečující o dítě do 15 let 

věku nebo fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o za-

městnání déle než 5 měsíců

2. pro zájemce o zaměstnání - fyzické osoby pečující o dítě do 15 let 

věku

Všichni účastníci musí mít trvalý pobyt na území Karlovarského kraje.

Co je hlavní aktivitou projektu?
Rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ v délce 222 výukových hodin, akre-

ditovaný MŠMT.

Součástí  je výuka témat: právní minimum pro začínající podnikatele, mar-

keting, základy účetnictví, efektivní manažer, vedení lidských zdrojů, základy 

práce s PC, finanční gramotnost, EU a její dotační možnosti, podnikatelský 

záměr.

Během výuky si účastníci zpracovávají vlastní podnikatelský záměr, který 

obhajují na konci kurzu. Po úspěšně napsaném testu a úspěšně obhájeném 

podnikatelském záměru obdrží Osvědčení o rekvalifikaci. 

Účast na rekvalifikačním kurzu je zdarma. Účastníci obdrží občerstvení a pří-

spěvek na dopravu. Další podpora pro osoby pečující o dítě je individuální.

Absolventi kurzu, kteří zahájí podnikání, mohou čerpat zdarma pora-

denské služby, které jim pomohou se vyhnout nejčastějším chybám při 

zahájení podnikání.

První kurz – podzim 2013
Výuka prvního kurzu probíhala od 30.9. do 3.12.2013 v Královském Poříčí 

v pěkných podkrovních prostorách na Statku Bernard. Do projektu na-

stoupilo 10 účastníků, z toho 6 bylo evidováno na Úřadu práce, ve 4 pří-

padech se jednalo o matky s dětmi do 15 let. Závěrečnou zkoušku dne 

3.12.2013 absolvovalo úspěšně 9 z nich. Zkušební komise se shodla na 

tom, že u všech absolventů byl znatelný pokrok v jejich znalostech a do-

vednostech potřebných pro zahájení podnikání oproti tomu, když vstu-

povali do projektu. Rekvalifikačnímu kurzu předcházel motivační den, 

kde byli účastníci seznámeni s příklady dobré praxe, které jim posloužily 

jako inspirace a dále účastníci identifikovali své silné stránky, které jim 

mohou pomoci v podnikání. Při motivačním dnu byli pouze 3 účastní-

ci rozhodnuti 100% podnikat a 2 účastníci byli rozhodnuti ze 70%. Na 

konci rekvalifikačního kurzu po 37 dnech výuky bylo 100% pro zahájení 

podnikání rozhodnuto 6 lidí a 2 lidi byli rozhodnuti ze 70%.

Jarní kurz
V současné době probíhá nábor účastníků do 2. kurzu. Výuka by probí-

hala opět na Statku Bernard od začátku března do konce dubna 2014 

ve dnech Po – Čt (od 8:30 hod. do 13:45 hod.), tj. 37 dní + závěrečná 

zkouška. Počet míst je omezen. Ukončení náboru se předpokládá na 

konci ledna 2014.

Bližší informace o projektu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/podni-

kani/

Zájemci o účast v jarním kurzu volejte 604 170 443.

Reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.01/91.00060

Příjemce dotace: MAS Sokolovsko o.p.s.
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Jaké jsou první reakce návštěvníků Sokolovny, a předpokládáte, 
že se nový způsob vytápění projeví na úspoře tepla? 
Na slavnostní ukončení II. etapy jsme pozvali celou řadu hostů. Pozváni 

byli zastupitelé města Kraslice, zástupci MAS Sokolovsko, podnikatelé 

z Kraslicka, zástupci dodavatele stavby a samozřejmě členové TJ Sokol 

Kraslice. První reakce našich hostů jsou velice pozitivní. Navazujeme již 

kontakty se zástupci sportovních oddílů, které se zajímají o možnost pře-

sunutí svých sportovních aktivit do Sokolovny. Jsme v jednání s ředitelem 

Základní školy Dukelská o možnosti využití sálu na výuku tělesné výchovy. 

Pro naše hosty jsme připravili krátký program. Po uvítání hostů jsme 

na palubovce dali prostor tanečnicím ze souboru Ouky Kouky, které 

předvedly nejen taneční, ale i pěvecké vystoupení. Následně se hostům 

představila naše basketbalová nastupující generace s ukázkou jejich 

sportovních dovedností. 

V otázce provozních nákladů zejména na teplo očekáváme samozřejmě 

úsporu. Při využití technologie podlahového vytápění je teplo v bezpro-

střední blízkosti podlahy a se stoupající výškou je teplota nižší. Proto se 

dá topit na menší teplotu sálu, aniž bychom tím omezovali uživatele 

nebo sportovce. Ještě bych přidal jednu důležitou poznámku. Tím, že 

jsme změnili způsob vytápění a odstranili jsme radiátory ze stěn na sále, 

zvýšili jsme bezpečnost sportovců a snížili možnost zranění od ostrých 

hran topných těles. 

Jaké jsou Vaše další plány v postupu obnovy Sokolovny?
Právě v této chvíli si všichni užíváme příjemný pocit z dobře vykonané 

práce a doufáme, že Sokolovna bude sloužit co největšímu počtu ob-

čanů Kraslicka. Ale nebojte, máme další smělé plány a nápady jak po-

stupovat. Pracujeme na projektové dokumentaci na dokončení obnovy 

celé Sokolovny. Předpokládáme, že se s naším projektem budeme opět 

ucházet o finanční prostředky z fondů MAS Sokolovsko, ale pokusíme se 

prostředky shánět i jinde. Spolupráce s městem Kraslice je na vynikají-

cí úrovni. Dokončením II. etapy jsme všechny přesvědčili, že máme sílu 

a energii Sokolovnu dostat do nového kabátu.

Přeji Vám ve vašem snažení mnoho zdaru a upřímně přeji, aby se všech-

ny Vaše plány bezezbytku naplnily. 

Děkuji za rozhovor.

Za MAS Sokolovsko E.Tegerová

Hornické rakouské město Eisenerz ožilo festivalem 
a řemeslným sympoziem 

Tisková zpráva 30.8.2013
V  jindy klidném rakouském městu Eisenerz 
se ve  dnech 22. - 24. srpna konal moderní 
festival, jehož součástí bylo i  řemeslnické 
sympozium. Jeho cílem bylo vytvořit inova-
tivní rukodělné výrobky s regionální tradicí.

 Město Eisenerz leží ve spolkové zemi Štýrsko, na úpatí hory Erzberg – jedním 

z největších ložisek kvalitní železné rudy. Tradice těžby je zde stará již 1300 let. 

Není to tak dlouho, co zde probíhala hlubinná těžba, v současnosti je však Erzberg 

obrovským povrchovým dolem s typickými terasami, jehož celková roční těžba 

dosahuje 7 mil. tun. Ruda se regionu dále zpracovává na proslulou štýrskou ocel.

 I když má celý region Erzbergu co nabídnout, musí zdejší municipality čelit 

stárnutí svých občanů a emigrací mladých věkových skupin. Cílem této kulturní 

události proto bylo nalákat mladé lidi a tím rozvířit dění malého starobylého 

horského města a jeho okolí. Festival „Rostfest“ nabídl pestrý hudebně-výtvarný 

program včetně koncertů, výstav, performancí a řemeslnického sympozia. 

Sympozium se konalo pod záštitou mezinárodního projektu SHIFT-X, je-

hož je Mikroregion Sokolov-východ partnerem. Sympozium bylo rovněž 

příležitostí k setkání a jednání některých partnerů projektu o dalších kro-

cích spolupráce na projektových výstupech. Jelikož mikroregion pořádal 

v červnu podobnou událost (Soutěž designérů na statku Bernard), bylo 

zajímavé porovnat průběh a výsledky obou řemeslných akcí. Ty měly 

stejný cíl – inovovat řemeslnické výrobky. 

„Čeští designéři pojali aktivitu tzv. „z gruntu“, vyhotovení výrobků před-

cházelo zhotovení jejich návrhů ve formě skic a popisů rozměrů včetně 

výrobního postupu. Na závěr byla uspořádána výstava a vernisáž všech 

návrhů. Výstava zůstala přístupná veřejnosti přes celé léto. V Rakousku 

pojali sympozium alternativněji, návrhů se zde objevilo určitě méně 

a byly spíše umělecky zaměřené. Nejvíce nás zaujal návrh čokoládových 

pralinek v podobě železné rudy.“ hodnotí obě akce projektová manažer-

ka Zdeňka Michalovská.

Festival je ve městě Eisenerz pořádán každoročně, vždy předposlední 

víkend v srpnu.

Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz 

Erzberg a město Eisenerz

Čokoládové pralinky ve formě železné rudy Čokoládové pralinky ve tvaru železné rudy

 Výstava řemeslnických výrobků • Logo festivalu RostfestSympozium (přednáší Z. Michalovská) • Úvod sympozia
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Tisková zpráva 31.10.2013
Ve  dnech 14. – 16. října 2013 se ve Welzowě 
sešli všichni partneři projektu, aby projednali 
výstupy všech tří pracovních skupin, podělili 
se o výsledy své práce a naplánovali pracovní 
aktivity na další půlrok.

První den jednání byl věnován setkání řídící skupiny, kde se partneři vzá-

jemně informovali o událostech projektu za předchozí půlroční období, 

podělili se o problémy, s kterými se potýkali a jak je vyřešili, seznámili se 

s aktuálním newsletterem, který bude přeložen i do všech národních jazy-

ků partnerů projektu.

Druhý den se konala veřejná konference na téma „Průmyslové dědictví 

a inovace - výjimečné marketingové postupy, koncepty produktů, PR 

kampaně“. Na konferenci vystoupila řada odborníků a byly diskutovány 

mj. možnosti využití průmyslového dědictví v cestovním ruchu, v oblasti 

MICE nebo kulturní potenciál průmyslového dědictví. Součástí konference 

byla i výstava plakátů projektu SHIFT-X k tématům změny image regionu 

a konceptu stezek a muzeí. Mikroregion Sokolov-východ se na konferenci 

prezentoval nejen plakáty na změnu image sokolovského regionu a expo-

zice muzea v Krásnu, ale i výstavou exponátů ze soutěže designérů, která 

se uskutečnila v červnu na Statku Bernard. 

Třetí den bylo na programu jednání tří pracovních skupin, na nichž part-

neři prezentovali stav prací na svých výstupech, co již bylo zrealizováno 

a co je v plánu na další období.

Návštěvnické centrum Excursio, Welzow

Dne 3. 9. 2013 se v  saském Welzově uskutečnil  
další mezinárodní seminář v rámci projektu SHIFT-X

Tisková zpráva 28.9.2013
Přestože se partneři projektu již velice dob-
ře znají, podaří se téměř vždy připravit ta-
kovou akci, která zaujme a často i překvapí. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát. Vedle výbor-
ného programu naplněného spoustou zají-
mavých a  užitečných informací se pořada-

telům povedlo najít naprosto originální a přitom s problematikou 
industriální kulturního dědictví spjaté místo. 

Byl jím renesanční statek Geisendorf, který snad ani blíže uhelnému 

dolu ležet nemůže. Rýha prvního zářezu do země byla jen 10 m od par-

koviště. Přesto se ale jednalo o místo důstojné a vysloveně pěkné 

a všichni jsme ocenili, že se podařilo objekt zachránit a najít pro něj 

smysluplné využití. Na statku se dnes nachází expozice věnovaná his-

torii těžby uhlí ve Welzově a zároveň je to stánek kultury s celoročním 

bohatým programem. 

Program semináře se skládal z přednášek na téma jak vytvářením nových 

zážitků přibližovat lidem industriální kulturu. Mezi vystupujícími zaujal svým 

příspěvkem i Ing. Michael Rund ze Sokolovského muzea. Účastníci semináře 

ocenili nejenom informace o muzeu v Krásnu, ale především jeho kritický 

pohled na současnou expozici a z toho vyplývající plány na její vylepšení. 

Mě osobně nejvíce zaujaly 2 přednášky. První se týkala vytváření na-

prosto nové expozice na zámku v Bad Muskau na německo polské 

hranici. Tohoto úkolu se ujala společnost Kocmoc.net GmbH z Lipska. 

Doslova jsem hltal informace o kreativních metodách přístupu k tvorbě 

nových atrakcí na zámku, které byly ilustrované tvorbou atraktivní for-

my rodokmenu zdejšího šlechtického rodu Fürst Prückler. Další objevné 

informace jsme se dozvěděli na poslední přednášce toho dne Dr. Iryny 

Shalagonovové, která byla na téma Interpretace historického dědictví. 

Právě přístupy k zajímavému podání kulturního dědictví se zapojením 

nejnovějších poznatků z oboru je cestou k dosažení maximální sobě-

stačnosti památek a expozic, což považujeme za základní předpoklad 

jejich dlouhodobé udržitelnosti.

Odpolední program byl zpestřen zajímavým příkladem dobré praxe. Kole-

gové ze spolupořadatelského Besuchzentrum excursio Welzow nás vyvezli 

do míst starých důlních děl. Zde přímo v terénu formou vycházky připravili 

turistický produkt, který byl založen na povídání o nejstarší hornické činnos-

ti v regionu, kombinovaný s informacemi o vlivu této činnosti na přírodu 

a ukázkami toho, jak se s jednotlivými zásahy člověka příroda dokázala vypo-

řádat. Poté hlavní pořadatelka akce Claudia Szonn připravila u zatopeného 

malého lomu piknik v přírodě. Servírován byl teplý čaj a chleba se sádlem 

nebo domácí paštikou, což všichni vnímali jako vítanou ochutnávku prosté-

ho a přitom chutného regionálního pokrmu. 

Přestože jsme měli za sebou dlouhý den, který začal někdy kolem 4. ranní 

a neskončil před půlnocí, měli jsme oba s Ing. Rundem z návštěvy našich 

přátel dobrý pocit a času věnovaného akci jsme rozhodně nelitovali. 

Ing. Miroslav Makovička

Piknik v přírodě

Ing. Rund přednáší o muzeu v Krásnu

 Statek Gesiendorf leží přímo u uhelného lomu

Konference

Prohlídka starých důlních děl z 19. století

Renesanční statek Geisendorf

V německém Welzowě se uskutečnilo 3. jednání řídícího 
výboru a nadnárodních pracovních skupin projektu SHIFT-X 

strana 8 9 strana



· WP3 – byl proveden průzkum fungování institucí zaměřených na vy-

užití kulturního dědictví u nás i v zahraničí se zaměřením na příklady 

dobré praxe. Tento průzkum a příklady dobré praxe budou promítnuty 

do konceptu vytvoření zastřešujícího společného infocentra regionu. 

Nadále probíhá aktivní spolupráce s asociací Štýrská železná stezka 

(PP4) a organizací STEBO (PP7).

· WP4 – proběhla Soutěž designérů ve vytvoření nových návrhů řeme-

slnických výrobků a Veletrh řemesel, byla dokončena Studie využití 

tradiční výroby regionu Sokolovsko. V současné době se připravují pod-

klady pro Inovační koncept expozice průmyslově-technického muzea 

v Krásnu. V únoru 2014 proběhne na Sokolovsku seminář této pracovní 

skupiny.

· WP5 – sběr příkladů dobré praxe PR kampaní na změnu image, prá-

ce na nové regionální kampani, průběh realizace putovní výstavy, tzv. 

Container tour.

Třídenní nabitý program byl zpestřen dvěma exkurzemi, při nichž měli 

účastníci možnost poznat, jakým způsobem lze využít průmyslové dědic-

tví regionu. První den večer to byla velmi zajímavá noční procházka kolem 

malého zatopeného lomu doprovázená animačním programem, který ná-

vštěvníky provedl těžařskou historií Welzowa. Zajímavostí je, že na přípra-

vě a realizaci tohoto programu se podíleli především dobrovolníci z řad 

místních obyvatel. Druhý den jsme navštívili areál bývalé briketárny, kde 

se podařilo uchovat velkou část původního vybavení včetně funkčních 

strojů, takže její návštěvníci získají velmi intenzivní zážitek a představu 

o tom, jak těžký byl život zdejších dělníků.

Další jednání řídícího výboru je naplánováno na přelom března a dubna 

2014 v rakouském Eisenerzu, kde budou partneři prezentovat jednotlivé 

koncepty.

Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz 

Děti ZŠ se učily na Statku Bernard 
zdravému životnímu stylu

Porcelánka Loučky Jednání pracovních skupin

Kapík se radí s dětmi o vhodné snídani Pečeme si chlebové placky

Poznáte luštěniny a obilniny?

Bývalá briketárna Knappenrode Výstava plakátů

Na území MAS Sokolovsko, konkrétně i na Statku Bernard v Královském 

Poříčí, probíhá projekt „Můj životní styl a svět“ (CZ.1.07/1.1.18/02.0014) 

zaměřený do oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), který je pod-

porován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

v Karlovarském kraji. Projekt je určen pro děti I. a II. stupně základních škol 

a nabádá k uvědomění vlivu svého životnímu stylu na okolní svět, zejmé-

na životní prostředí a motivuje děti ke zdravému a k přírodě šetrnému ži-

votnímu stylu. Celkem se věnuje 6 tématům: udržitelný rozvoj, životní styl, 

přírodní živly, potravinový koloběh, co je to bio a kam s odpady. Partnery 

projektu jsou Základní škola Březová u Sokolova a Základní škola Královské 

Poříčí. 

 V rámci projektu proběhla 

během měsíce září realizace 

ekoprogramů na Statku Ber-

nard, kterých se zúčastnilo 

146 žáků I. stupně a 69 žáků 

II. stupně. Děti se hravou 

formou seznámily se záko-

nitostmi fungování přírody, 

zdravým životním stylem, 

naučili se poznávat obiloviny 

a výrobky z nich, orientovat se ve složení potravinových výrobků na eti-

ketách a také to, jak ony sami mohou pomoci změnou svých drobných 

návyků k ochraně přírody a životního prostředí. Děti I. stupně programem 

provázel rozverný šotek Kapík, kterého děti s pomocí lektorů učily správ-

ným návykům. Děti II. stupně všemi tématy prošly formou soutěže a kvízů 

na 7 stanovištích a na závěr každého dne byl vyhodnocen nejlepší tým.

V současné době jsou v rámci projektu připravovány: Pracovní sešit pro 

žáky I. stupně a vzdělávací Publikace zajímavostí pro žáky II. stupně pro 

výuku výše zmíněných průřezových témat na ZŠ.

„Projekt je financován z prostředků EU“
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modré oblohy, dekorované lehkými nádherně kudrnatými obláčky. V ob-

rovské pohodě procházíme nivou Teplé Vltavy do Kvildy a první den na Šu-

mavě je za námi. Po večeři pak zpívánky při kytaře a jdeme na kutě.

 Úterní ráno jako by z oka vypadlo tomu pondělnímu. Mlha a mrholí a tak 

to má být na české straně Šumavy celý den. Sázíme tedy na předpověď 

meteorologů a vyrážíme za trochu lepším počasím na bavorskou stranu 

Šumavy. Krátce před devátou vystupujeme v turistickém centru Bavorsko 

lesa, v Neuschönau. Přesně v 9.00 hodin se otevírá stezka v korunách stro-

mů. Na nejvyšší bod stezky ve výšce 44 m stoupáme ve spirálách, jejíchž 

celková délka je více než 1 300 metrů. Drobounce mrholí, ale i tak je z vr-

cholové vyhlídkové plošiny krásný výhled. Hledáme druhý cíl dnešního 

dne, ale Luzný je stále zahalen v oblacích. Kromě šestice, která si projde 

zážitkovou stezku fauny Šumavy v okolí turistického centra v Neuschönau, 

všichni ostatní nasedáme do našeho autobusu a v závěsu bavorského 

Igelbbusu jedeme na Luzensparkplatz, výchozí místo našeho výstupu 

na Luzný. Neprší a tak bez deštníků vyrážíme ke skleněné arše, několika-

tunovému skleněnému dílu, umístěnému na letní výstupové trase na Luz-

ný. Cestou se nám otevírají pohledy na Bavorský les a na obzoru vidíme 

dokonce i vrcholky Alp. Zastávka u archy, nutné focení a po chvíli stojíme 

pod vrcholovým kamenným mořem. Než zdoláme strmé stoupání na vr-

chol Luzného do výšky 1373 metrů nad mořem, počasí se opět mění a celý 

vrchol zahalují nízké mraky. Při odchodu z vrcholu se na malou chviličku 

mraky protrhávají a v jejich mezerách vidíme bavorské podhůří. Kolem 

chaty pod vrcholem Luzného jdeme na naše výchozí místo a pak dál až 

do Waldhäuseru, kde nastupujeme do našeho autobusu. V Neuschönau 

nastupuje zbylá šestice kolegů v čele s Pepou Hofmanem a jedeme přes 

Strážné na hotel s více než 12 kilometry pochodu v nohách. 

Večer ještě kontrola předpovědi počasí na další den, probrání zážitků a do-

jmů a jde se spát.

Středeční ráno nás opět vítá mlhou. Jedeme do Kubovy Huti a z ní jde-

me na Boubín, Boubínský prales, Boubínské jezírko a na Idinu pilu. Při 

stoupání na vrchol Boubína se zastavujeme u Johnova kamene, na vr-

 Velké toulání sokolovských seniorů po Šumavě od 8. do 14. září 
letošního roku, organizované občanským sdružením Slaměnka, 
klub důchodců Sokolov se uskutečnilo díky výrazné finanční 
podpoře města Sokolova. Průměrný věk účastníků přesáhl lehce 
68 roků. Nejmladší účastník měl 60 roků a nejstarší 80 let. 

 Tak jako vždy byly na každý den připraveny různě dlouhé a namáhavé 

trasy, takže si každý mohl vybrat podle svého uvážení. Za pět dnů tou-

lek po šumavských cestičkách našlapali ti nejchodivější 70 kilometrů 

a ti, kdo si někdy vybrali kratší trasu, ušlápli téměř 60 kilometrů. 

 Nástup do šumavských hor začal v neděli 8. června pěkně zlehka 

aklimatizací v horažďovickém podhůří. Nejprve krásné Chanovice se 

skanzenem, výstupem na rozhlednu, prohlídkou nádherně zrekonstru-

ované tvrze s muzeem řemesel šumavského podhůří a krásnými pro-

storami školy v objektu tvrze. Závěr našeho pobytu byl pak korunován 

dobrým obědem v místní restauraci. Nadšeni upravenými a zajímavý-

mi Chanovicemi jsme se přesunuli na Prácheň. Prošli jsme rozsáhlé zří-

ceniny hradu Práchně, kdysi mocného správního střediska kraje v Po-

otaví, nahlédli do kostelíku svatého Klimenta a prošli okolní hřbitůvek 

s krátkou zastávkou u hrobu meziválečného spisovatele Josefa Pavla. 

Před další zastávkou rychlá káva z rukou našeho řidiče Martina a už 

znovu vystupujeme. Tentokrát v malebné vesničce asi dva kilometry 

od Volyně nesoucí jméno Zechovice. Obdivujeme nádherné stavby 

selského baroka z poloviny 19. století, hledáme a nacházíme místo sta-

ré kovárny, z níž do dnešních dnů zbyl jen kolářský kámen. 

 Je večer a vystupujeme před hotelem v Horní Vltavici, ubytováváme se 

a příjezdový den prozářený sluncem je za námi. Po večeři pár slov k tomu, 

co nás čeká první den toulání po Šumavě, chvilka povídání a jdeme spát.

 Pondělní ráno nás vítá mlhou a mrholením. Podle meteorologů to ale 

vydrží jen do oběda. Proto dopoledne jen popojíždíme s krátkými pro-

cházkami. Jdeme na krásnou a v mlze zádumčivou Chalupskou slať, pro-

cházíme chodník Jezerní slati, v Horské Kvildě se zastavujeme u domku 

otce ing. Pavla Pavla, který rozchodil sochy moai. Povídáme si s panem 

Pavlem a okukujeme sochu Sepa Rankla, legendárního šumavského siláka. 

Jeho podoba nám silně připomíná pana Moravce, tento herec prý také 

modelem byl. Pak prohlídka Kvildy, nástup do „zeleného autobusu“ a jsme 

na Bučině, kde nás vítají první nesmělé paprsky slunce. Takže meteorolo-

gové se na dnešek nemýlili. Prohlížíme si památník „železné opony“, pro-

cházíme se kolem místního hotelu a po jeho terase a vyrážíme k prame-

nům Vltavy. Když se fotíme u pramene Teplé Vltavy, svítí již slunce z krásně 

Se Slaměnkou na Šumavě

Chanovická tvrz, muzeum i škola                                        

Ve zříceninách hradu Prácheň

Chalupská slať

Na stezce v korunách stromů                                       

Skleněná archa na svazích Luzného

Odpočinek na vrcholu Boubína

U nově vybudovaného Schwarzenberského zámečku

U pramenů Vltavy



Přístup nových členů – MAS otevřená 
všem příznivcům rozvoje venkova

Zajímáte se o  regionální rozvoj? Není Vám lhostejné, co se kolem 
děje? Chcete mít snazší přístup k informacím o dotacích? Ke vzdělá-
vacím akcím? Chcete se stát členy orgánů MAS, jako jsou programový 
výbor, výběrová komise a další? 
Pak budeme rádi, stanete-li se našimi členy.

Členem MAS Sokolovsko o.p.s. se může stát:

ÿ obec (pokud není již součástí jiné MAS a její území přímo navazuje 

 na území naší MAS)

ÿ organizace zřízená nebo založená státem nebo obcí

ÿ podnikatel (bez ohledu na velikost podniku a zaměření podnikání)

ÿ zemědělec (hospodaří-li na pozemcích ležících na území MAS, 

 bez ohledu na to, kde má sídlo)

ÿ nezisková organizace (nadace, církevní organizace, o.p.s., o.s. ad.)

Chcete-li se stát naším členem, vyplňte a poštou nám pošlete nebo osob-

ně dodejte jednoduchou žádost o přistoupení do MAS (formulář ke stažení 

na http://mas-sokolovsko.eu/cinnost/).

Předtím, než se rozhodnete, prostudujte si prosím naši Zakládací smlouvu 

a Statut. Toto je důležité mj. proto, že zde najdete práva a povinnosti členů. 

strana 14 15 strana

cholu odpočíváme a svačíme a pak sestupujeme k bývalému Schwar-

zenberskému zámečku dál přes Křížovou smrč k pralesu a podél jeho 

oplocení k Boubínskému jezírku. U něho se krátce zastavujeme, odpo-

číváme a pokračujeme do Idiny pily, kde si prohlížíme expozici v in-

formačním centru a scházíme posledních pár metrů k autobusu. Tady 

nás již provází sluníčko. Ještě zajíždíme do Lenory do sklářského mu-

zea, prohlížíme obecní chlebovou pec a někteří jdou až k hradlovému 

mostu. Většina však do místní hospůdky na pivo, čaj, grog nebo i něco 

jiného. Večer opět zpívání při kytaře.

Čtvrteční ráno je deštivé, ale o pár kilometrů níže ve Vimperku má 

být polojasno. A tak hurá na Vimperk. Meteorologové měli i tentokrát 

pravdu. Z autobusu vystupujeme do sluníčka. První kroky nás vedou 

na zámek a do expozice muzea. Jsme více než mile překvapeni zají-

mavou muzejní expozicí i netradiční zámeckou prohlídkovou trasou. 

Dobrý pocit umocňuje i milé a vstřícné vystupování všech, kteří nás 

provází. Pak scházíme do města, dáváme si oběd, procházíme starý 

Vimperk, který je nádherný a pak se vláčkem vracíme do Horní Vlta-

vice. Přesněji jen do Kubovy Hutě, protože cesta ze zastávky Horní 

Vltavice do vsi je neschůdná a tak musíme vystoupit o zastávku dříve 

a místo dvou kilometrů jít čtyři. 

Cesta není moc příjemná, protože vede po haťovém chodníku, který je 

po dešti kluzký. Pak ale po asi 750 metrech scházíme z hatí na pěknou 

lesní cestu a už je lépe. Na hotel přicházíme za počínajícího šera.

 Je tady páteční ráno a poslední den toulek Šumavou. Cestou na Ro-

kytu, která je dnešním výchozím místem pochodu, se zastavujeme 

na Filipově Huti, Modravě, Na Rechli, kde nás při prohlídce hradlového 

mostu a počátku Vchynicko – Tetovského plavebního kanálu chytá po-

řádná dešťová přeháňka. V informačním středisku na Rokytě koukáme 

na film o Vchynicko – Tetovském kanále a když vycházíme ven, je tady 

slunce. Jdeme podle kanálu, odbočujeme k šumavským Lurdům, čili 

k Hauswaldské kapli a pak do Srní, kde na nás čeká autobus. Sjíždíme 

k soutoku Křemelné a Vydry, tedy k počátku Otavy, prohlížíme si ma-

lou vodní elektrárnu na soutoku, Smetanův smrk a připomínáme si, 

že na tomto místě prý zazněly Smetanovi v uších poprvé tóny Vltavy. 

Pak se vracíme přes Zhůří a Kvildu na hotel. Poslední zpívání při kytaře 

a balíme.

 Na cestě domů se zastavujeme v Nepomuku, procházíme město 

a jeho památky a pak jen zastávka v Plzni na nezbytný nákup před 

příjezdem domů a je sobotní večer a vystupujeme v Sokolově.

Text a foto JH

Cestou na vimperský zámek                                                    

Vimperské nádraží je pod našim velením        

Na cestě podél Vchynicko – Tetovského kanálu

Šumavské Lurdy – zřícenina Hauswaldské kaple

Nepomuk
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obyvatel a přátel Sokolovska. 

ačasopis obyvatel a přátel Sokolovska

SokolovSko č. 3
2013 

Obsah: 

● Za profesorem Jaroslavem Slípkou 

● Křišťálová noc na Sokolovsku

● Po proudu Svatavy za svobodou

● Rytíř Kryštof z Týna - život válečníka a diplomata na sklonku středověku 

● O pomníku Franze Xavera Gabelsbergera v Kraslicích

● Filmová Přebuz aneb Na konci světa

● Jeden z druhé strany barikády – Walter Knaf

● Od historie vzniku pohlednic k nejstarším pohlednicím Sokolova – 2. část

● Úzkorozchodné železnice na Sokolovsku - malé průmyslové drážky

● Novobaroni Haasové von Hasenfels

● Výstava Morový rok 1938 a akce Pohraničí 1938-2013

● Důl Jeroným u Čisté 

● Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše – 6. část

● Jiné a stále stejné krajiny Sokolovska


