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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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Na základě poznatků a zkušeností z průběhu před-

chozích „Výzev…“ se již nyní začala MASka zabývat 

přípravou v  pořadí již 6. Výzvy, jejíž vyhlášení se 

předpokládá na  měsíc duben t.r. Programový vý-

bor, výběrová komise a další komise MAS se sešly 

spolu se starosty členských obcí na  plánovacím 

workshopu dne 31. ledna 2012 ve  Slovanském 

domě v  Rotavě. Zde je namístě poděkování sta-

rostce sl. Ivě Kalátové za poskytnutí sálu a přípravu 

technického zabezpečení, které přispělo ke  zdár-

nému průběhu jednání. 

Hlavním cílem tohoto setkání byla pod vedením 

Ing. Makovičky a Ing. Jágrikové diskuse k úpravě bodo-

vého hodnocení povinných i volitelných preferenčních 

kriterií fichí MAS Sokolovsko. V další části jednání se-

známila Ing. Jágriková přítomné s obsahem připravo-

vaného projektu partnerství. 

Výsledkem velmi živé diskuse k prvnímu bodu jednání byla 

úprava některých hodnotících kritérií fichí MAS Soko-

lovsko. Na místě byl domluven následující postup: pra-

covníci MAS změny v kritérií vnesou do fichí, ty rozešlou 

e-mailem všem členům MAS k připomínkování (termín  

16. 2. 2012). Následně dojde k zasedání programového 

výboru (21. 2. 2012 a správní rady 21. 2. 2012), kde budou 

případné připomínky ještě zapracovány a zaktualizované 

fiche budou zaslány ke schválení na SZIF. Z tohoto vyplý-

vá, že projekty obdržené v rámci výzvy SPL pro rok 2012  

již budou hodnoceny podle nových hodnotících kritérií.

Ing. Jágriková připravila pro přítomné powerpointovou pre-

zentaci představující základní idey připravovaného projektu 

partnerství s názvem Dejme mladým lidem příležitost 

formovat budoucí venkov (Give to young people the 

oportunity to create future countryside). Informovala o ter-

mínech a finančních limitech projektu. Nabídla přítomným 

účast na jednotlivých aktivitách projektu. Z řad přítomných 

byla vznesena námitka vůči hrazení výdajů cest do zahraničí 

z projektu v nepřiměřené výši. Tomuto samozřejmě bude za-

bráněno pečlivým naplánováním rozpočtu projektu vč. vý-

běru nejefektivnějších cest a vzájemné komunikace v rámci 

projektu (např. využití skype apod.). Obsahově k projektu 

byly pouze kladné připomínky. Několik přítomných dané 

téma zaujalo a navrhli, že během 1 týdne pošlou své „tvrdé“ 

i „měkké“ aktivity, které by byly v souladu s obsahem projektu. 

 V rámci závěrečné diskuse Ing. Jágriková informovala např. 

o změnách, které nás čekají po r. 2013, o nutnosti praco-

vat na strategii rozvoje území MAS na nové programové 

období 2014+. Přítomní počítají s aktivní účastí na tvorbě 

této strategie tak, jak tomu bylo i na počátku předchozího 

programového období. 

Dále padly dotazy na časový průběh další výzvy. K tomuto 

se očekává, že výzva bude vyhlášena v dubnu 2012, kon-

krétní termín dosud není stanoven. Předpokládá se vyhlá-

šení všech 7 fichí MAS.

Ve smyslu závěrů tohoto workshopu se skutečně dne  

21. února t.r. sešel programový výbor MAS Sokolovsko 

a poté i správní rada MAS Sokolovsko. 

Zasedání programového výboru navázalo na zmíněné pra-

covní zasedání programového výboru uskutečněné za účas-

ti členů a starostů členských obcí a měst MAS Sokolovsko 

dne 31. ledna 2012 v Rotavě. Ve stanoveném termínu do  

16. února 2012 připomínky předložilo: město Horní Slavkov, 

město Habartov, město Kraslice a paní L. Sidorjaková. Progra-

mový výbor se podrobně zabýval všemi předloženými ná-

měty, ke všem proběhla diskuse a následné hlasování. 

Programový výbor poté uložil manažerovi MAS aktua-

lizovat všechny fiche dle výsledků hlasování, dále o vý-

sledku hlasování informovat správní radu a zajistit schvá-

lení změn na SZIF. 

MAS Sokolovsko o.p.s. začíná s přípravou 
vyhlášení jarní „Výzvy…“
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Bezprostředně po jednání programového výboru se sešla 

i správní rada MAS Sokolovsko, kterou ředitelka MAS infor-

movala o průběhu zasedání programového výboru. Správ-

ní rada svým usnesením schválila změny fichí navržené 

a schválené programovým výborem a uložila manažerovi 

MAS zapracovat změny schválené programovým výborem 

a správní radou do jednotlivých fichí a tyto změny nahlásit 

SZIFu do 15. 4. 2012.

Spolupráce s MAS Český les nadále pokračuje…

V září minulého roku MAS Sokolovsko oslovila firma AG 

Akcent s.r.o. (zakladatel MAS ČL) z Klatovska s nabídkou 

zapojit se do připravovaného mezinárodního projektu 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Pro-

jekt je zaměřen zejména na problematiku dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která nás na Sokolovsku souží pře-

devším. Rozhodování o zapojení naší MAS do projektu 

tedy bylo téměř jasné i s ohledem na existenci memo-

randa o dlouhodobé spolupráci s MAS ČL.

MAS se intenzivně zapojila do přípravy projektu, v rámci 

které mimo jiné vypracovala stručnou analýzu stavu v so-

kolovském regionu na téma: Slaďování pracovního a osob-

ního života. 

Krátce k analýze: 
Work-Life Balance (anglický výraz pro slaďování osob-

ního a pracovního života, který je užíván i u nás) je 

jedním z nástrojů jak proti nezaměstnanosti bojovat. 

Z průzkumu vyplynulo, že povědomí o samotném kon-

ceptu slaďování zaměstnavatelé mají, ale pokulhává 

používání nástrojů. Soukromé firmy nabízejí větší šká-

lu flexibilních způsobů práce, ale příspěvky ve formě 

různých šeků – stravenek a unišeků využívá více ne-

komerční sektor. Slaďování je vnímáno především jako 

ženské téma – v souvislosti s péčí o děti. Další důvody 

pro slaďování, např. zdravotní, zájmové, péče o senio-

ry a nemohoucí členy rodiny, nejsou vnímány tak sil-

ně, ačkoliv firmám nejsou neznámé. Slaďování není, 

až na výjimky, spojováno s muži. Výsledky provedené  



Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského 
lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině 

MAS Sokolovsko o.p.s. získala z ROP Severozápad dota-

ci na vyprojektování cykloturistických cest mezi Soko-

lovskou pánví a Slavkovským lesem. 

Popis projektu
Při zrodu projektu stály problémy, které se MAS Sokolov-

sko pokouší vyřešit ve spolupráci s projektovými partnery 

(město Březová, obec Královské Poříčí, Klub českých turis-

tů, cyklistický oddíl Team Bike Březová).

● Ze systému cyklostezek a cyklotras v sokolovské kotlině 

nevede přijatelná odbočka do Slavkovského lesa (mezi cyk-

lotrasami Kynšperk-Lazy-Kladská) a Sokolov-Horní Slavkov). 

● Část Slavkovského lesa mezi Sokolovem a Kladskou je 

cyklotrasami „nepolíbená“. 

● Ve Slavkovském lese jsou klíčové cesty často ve velmi 

špatném stavu anebo chybí. 

Obsahem projektu je tedy 
● systém cyklotras v prostoru Slavkovského lesa mezi 

Sokolovem, Horním Slavkovem, Krásnem, Prameny, Klad-

skou, Lazy a Šabinou; 

● projektová dokumentace na rekonstrukci/výstavbu vybra-

ných (částí) cest do podoby vhodné pro cyklistický provoz.

Celý projekt má podstatnou kulturně-historickou di-

menzi, a to zaniklé obce Slavkovského lesa (50. léta  

20. stol., v souvislosti s vysídlením Němců a Vojenským 

výcvikovým prostorem Prameny). Cílem projektu je do-

vést k nim návštěvníky. Projekt tak navazuje na naučnou 

stezku po zaniklých obcí (realizace projektu: město Bře-

zová; www.mu-brezova.cz/zanikleobce). 

Význam projektu spočívá ve strategickém rozšíření cyklos-

tezek v Poohří do CHKO Slavkovský les, což je významný 

přínos pro cílové skupiny (obyvatelé, turisté, podnikatelé): 

● lidé mohou lépe trávit volný čas, realizovat a obohatit se 

fyzicky i kulturně;

● region bude zajímavější pro turisty; 

● zvýšená činnost lidí/turistů je výhodná pro podnikatele. 

Cílem MAS Sokolovsko je vytvořit projektové doku-

mentace pro rekonstrukci či výstavbu cyklistických 

cest, které vás, ať už pěšky či na kole, bezpečně zavedou 

od  řeky Ohře do  Slavkovského lesa do  neprobádané 

oblasti zaniklých obcí.

MAS Sokolovsko hradí část výdajů projektu z vlastních 

zdrojů a o dotaci může požádat až po skončení projek-

tu. Proto požádala o pomoc se spolufinancováním města 

a obce, na jejichž katastrálním území se projekt realizuje, 

tj. Krásno, Horní Slavkov, Šabina, Rovná, Březová, Sokolov.

Motto: „Cesta ze Sokolova do hlubin Slavkovského lesa a zpět“

Další informace
Dotazník pro veřejnost http://jdem.cz/tagb6

Informační leták http://jdem.cz/tafy4 (PDF)

Stránka projektu http://mas-sokolovsko.eu/projekty/cyklostezky/ (vč. aktuální mapy)

Registr dotačních projektů http://jdem.cz/t2dv4
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analýzy spolu s nadprůměrnou a dlouhodobou neza-

městnaností na sokolovsku dokumentují potřebu reali-

zovat projekty v této oblasti. 

Nabízený projekt „Mezinárodní spolupráce při rozvo-

ji partnerství, lidských zdrojů a  podpoře dlouhodobé 

nezaměstnanosti v  Plzeňském a  Karlovarském kraji“ 

byl podán do Operačního programu Lidské zdroje a za-

městnanost v  oblasti opatření 5.1 Mezinárodní spo-

lupráce v lednu tohoto roku. Jedná se o plošně velký 

projekt, do kterého je kromě MAS Sokolovsko, zapoje-

na MAS Český les a o.p.s. Úhlava. Klíčovým partnerem 

je německá Volkshochschule Neumarkt (VHS), role kte-

ré je v projektu podstatná a nezastupitelná s ohledem 

na mezinárodní rozměr projektu.

Něco o zahraničním partnerovi: 
VHS ve městě Neumarkt byla založena v roce 1950 a je 

součástí sítě 1000 VHS v celém Německu. Za tu dobu se 

stala významným poskytovatelem  všeobecného a pro-

fesního dalšího vzdělávání dospělých. Síť VHS v Němec-

ku poskytuje vzdělání všem skupinám obyvatelstva bez 

ohledu na jejich původ, pohlaví, národnost. Zvláštní péči 

v rámci vzdělávání dospělých věnuje ohroženým skupi-

nám obyvatel, jako jsou ženy, senioři, migranti a neza-

městnaní.

Cílem záměru je prohloubení mezinárodní spolupráce 

a přenos zkušeností od zahraničního partnera (VHS) 

při vytváření místního partnerství a podpoře zaměstna-

nosti na území Klatovska, Domažlicka, Tachovska a Soko-

lovska. Projekt má za cíl vytvořit ve vybraných partnerských 

obcích (v daných lokalitách) místní partnerství zaměřené 

na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a uplatňování 

principů rovných příležitostí mužů a žen.

Celkové náklady projektu jsou na úrovni 8,2 mil. Kč, z toho 

na MAS Sokolovsko připadá cca 1 mil. Kč na mzdové ná-

klady 3 pracovníků projektu na částečný úvazek, kancelář-

ské zařízení a spotřební materiál. 

Mezi klíčové aktivity projektu na území sokolovska patří 

vznik a rozvoj místních partnerství (MP) ve 2 vybraných 

obcích. Koordinátoři MAS zformují účastníky MP dané 

obce (min. 10 osob) a budou s nimi pracovat prostřed-

nictvím různých vzdělávacích kurzů, které projekt přináší. 

Jedná se o:

● Prezenční kurz na téma Místního partnerství (efektivní 

fungování obce s podporou občanů, vznik MP, komunitní 

plánování, rozvojové strategie, rovné příležitosti aj.) včet-

ně e-learningového kurzu a vzdělávacích materiálů

● Specifický seminář zaměřen na místní problémy MP 

s cílem zlepšení kvality života

● Pilotní motivační a vzdělávací kurz Coaching dlouhodo-

bě nezaměstnaných (přenos kurzu ze SRN)

V rámci přípravy a vzniku MP budou uskutečněny dvě 

3-denní stáže u zahraničního partnera s cílem ukázky 

fungování VHS a představení kurzu Coaching dlouhodo-

bě nezaměstnaných pro české lektory.

Společnými aktivitami všech partnerů bude mezinárod-

ní zahajovací konference, na které bude projekt patřičně 

představen. Součástí bude i zpracování vstupní regionál-

ní analýzy, která bude obsahovat zjištění aktuální nabídky 

a poptávky práce a její výstupy budou využity pro realizaci 

plánovaných aktivit v rámci místních partnerství. Projekt 

bude ukončen závěrečnou mezinárodní konferencí, jejíž 

součástí bude i tisková konference pro regionální média. 

Pokud projekt bude podpořen, získá 100%-ní dotaci. 

Ovšem na rozhodnutí výběrové komise OP LZZ si budeme 

muset ještě chvíli počkat. Plánovaný termín zveřejnění vý-

sledků je stanoven na červen. Pokud se štěstí na nás usmě-

je, projekt se rozběhne v září a jeho ukončení je plánováno 

na duben 2014.



Stav řešení projektu
V září 2011 proběhla zahajovací schůzka, na které se sešli 

zástupci dotčených obcí, institucí (např. Pozemkového 

fondu, Klubu českých turistů či Správy CHKO Slavkovský 

les), zhotovitele, firmy Dopravní stavby a venkovní archi-

tektura s.r.o., a realizátora – MAS Sokolovsko. 

Na podzim proběhlo mapování terénu: členové řešitelské-

ho týmu s fotoaparátem, GPS navigací a poznámkovým 

blokem projeli více než 250 km cest v zájmové oblasti. 

Od počátku r. 2012 probíhá intenzivní jednání s vlast-

níky pozemků o tom, zda a za jakých podmínek svolí 

k cyklistickému provozu na svých pozemcích. Zejmé-

na jde o soukromé vlastníky, Lesy ČR, Ředitelství silnic 

a dálnic, Krajskou správu a údržbu silnic, Pozemkový 

fond. 

V únoru 2012 byl zveřejněn internetový dotazník, tisková 

zpráva, pracovní návrh cyklotras zakreslený v mapě. 

Poskytovatel dotace
Projekt získal dotaci z Regionálního operační programu 

regionu soudržnosti Severozápad (www.nuts2severoza-

pad.cz) v 16. výzvě v oblasti podpory č. 2.1 („Budování 

kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřej-

nosti“). 

Otázky a odpovědi

Co je MAS Sokolovsko?
Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, ne-

ziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a ve-

řejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), 

které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při 

získávání finanční podpory z EU a z národních programů, 

pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions 

Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení 

aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Více obec-

ných informací na adrese http://jdem.cz/t2d27. 

MAS Sokolovsko byla založena v r. 2006 sedmnácti 

subjekty z veřejného, neziskového a podnikatelského 

sektoru. Jde o neziskovou organizaci s několika zaměst-

nanci, jejímž úkolem je poskytování obecně prospěš-

ných služeb zaměřených na rozvoj Sokolovska. 

Nejznámější aktivitou MAS Sokolovsko je organizování do-

tačního programu Leader na Sokolovsku. MAS Sokolovsko 

již zrealizovala řadu projektů, jmenujme například „Propa-

gační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“ (http://jdem.

cz/t2ep8). V současné době realizuje mimojiné projekt Ře-

meslo má zlaté dno (www.remeslomazlatedno.cz). 

Název projektu
Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy 
v sokolovské kotlině

Registrační číslo CZ.1.09/2.1.00/30.00752

Kdy budou plánované cyklostezky 
postaveny?
 

Výstupem projektu budou v této fázi „papírové záleži-

tosti“: projektové dokumentace a další podpůrné ma-

teriály. Rekonstrukce a výstavba cest na základě pro-

jektových dokumentací vzešlých z tohoto projektu je 

záležitostí budoucnosti ( jiných projektů). Projektová 

dokumentace bude poskytnuta těm obcím, měs-

tům, svazkům obcí a jiným subjektům, které zajistí 

výstavbu. 

V projektu nejsou plánovány pouze cyklostezky. Pro-

jekt se týká obecně jakýchkoliv cest, po kterých mo-

hou jezdit cyklisté, ať už tyto cesty statut cyklostezky 

strana 6 7 strana



mají nebo ne. Dodejme, že projekt se zaobírá i cyklotrasa-

mi, a to v rámci vymýšlení značených tras po zaniklých ob-

cích (cyklotrasa = značená trasa po nějaké komunikaci).

Kdo vypracovává studie a projek-
tové dokumentace?
Všechny výstupy projektu byly v jedné veřejné zakázce, 

kterou vyhrála firma Dopravní stavby a venkovní architek-

tura s.r.o.

Chci být informován/a o projektu…
Sledujte webové stránky projektu www.mas-sokolovsko.

eu/projekty/cyklostezky, kde najdete všechny zveřejňo-

vané informace. Nechcete-li stránky pravidelně kontro-

lovat, napište nám na e-mail mas.sokolovsko@volny.cz 

zprávu s předmětem „Info cyklostezky“ a my Vám bude-

me na e-mail posílat všechny nové informace. 

Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu  
Sokolov-východ

Mikroregion Sokolov-východ v současné době reali-

zuje projekt „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikro-

regionu Sokolov-východ z ROP NUTS II Severozápad, 

prioritní osy Integrovaná podpora místního rozvoje, 

oblast podpory Budování kapacity pro místní rozvoj, 

informovanost a osvěta veřejnosti. 

V rámci projektu jsou naplánována aktivity, které smě-

řují zejména k vypracování projektových dokumen-

tací na budoucí fyzickou realizaci záměrů jednotli-

vých měst a obcí mikroregionu. Budou tak například 

zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci 

městského koupaliště v Sokolově, bude zpracována 

dokumentace na chodník spojující Nové Sedlo s Chra-

nišově, což po realizace povede k větší bezpečnosti 

chodců pohybujících se těmito směry. Další aktivitou 

je zpracování vyhledávací studie drobné architektury, 

po jejíž realizaci budou vybrány objekty pro zpracová-

ní projektové dokumentace na jejich obnovu, opravu, 

rekonstrukci apod. Obce tak získají projektové doku-

mentace pro fyzickou realizaci plánovaných aktivit. Pro 

úspěšnou fyzickou realizaci aktivit projektu a možnost 

získání dotačních prostředků budou v rámci projektu 

zpracovány i studie proveditelnosti. Cílem Mikroregi-

onu, který je členem MAS Sokolovsko o.p.s, je napo-

máhat rozvoji členských obcí i v těch oblastech, které 

mnohdy stojí mimo hlavní priority obcí. Dalším krokem 

po realizaci tohoto projektu bude snaha o získání do-

tačních prostředků na již zmiňovanou fyzickou realizaci 

aktivit. Projektové dokumentace zpracovává Ing. arch. 

Petr Martínek, který vyhrál výběrové řízení na dodava-

tele hlavních výstupů projektu. Aktivity naplánované 

v projektu budou ukončeny nejpozději k 31. 10. 2012. 

Do projektu se z celkového počtu 14 obcí mikroregio-

nu zapojilo 9 obcí. 

V rámci zpracování projektové dokumentace na opravu 

drobné architektury jsou zařazeny například následující 

objekty.

Kaplička Hory Hřbitovní zeď v Chodově Socha Sv. J. Nepomuckého ve Starém Sedle
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Realizace projektu „Řemeslo má zlaté dno“ 
pokračuje

V současné době realizuje MAS Sokolovsko p.p.s. ně-

kolik projektů. V rámci projektu spolupráce je realizo-

ván projekt „Řemeslo má zlaté dno“, který je zaměřen 

na podporu tradičních řemesel. Již od října probí-

hají v nově vybudovaných Klubech lidové tvořivosti 

na Statku Bernard a v Chodově v Domu dětí a mládeže 

Bludiště. Od podzimu do současné doby proběhly Kur-

zy výroby svící, Kurzy výtvarného zpracování přírod-

ních materiálů a ekologické výchovy, Kurzy keramiky, 

Kurz jemného kovářství, Kurz návrhářský a zhotovování 

střihů, Kurz šití, Kurz paličkování, Kurz patchwork, prá-

ce se šustím a v Chodově i Kurz pedigu. O kurzy byl 

zájem a šťastní absolventi si vždy z kurzu odnesli svůj 

výrobek. Na kurzu se zpracováním přírodního materi-

álu si zájemci vyrobili marionetu, nebo v dalším kurzu 

budky pro ptáčky, ty dnes zdobí nejedno okno, nebo 

i pěkné svícny ze základního materiálu proutí. I na sou-

časné jarní období jsou připraveny buď stejné kurzy, 

nebo i kurzy nové. Zajímavým kurzem zcela jistě bude 

Design řemeslných výrobků, nebo Práce s kovem,  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj: Evropa investuje do venkovských oblastí

Práce s přírodním materiálem Chodov

Keramika Chodov

Práce s přírodním materiálem Královské Poříčí (výroba ptačí 

budky a výroba marionety)

Výroba svící Královské Poříčí

či Suchá vazba a Tkaní na stavu. Některé z uvedených kurzů 

jsou z důvodu vysokého zájmu již dlouhodobě předem  

naplněny zájemci. Všechny pořádané kurzy v rám-

ci projektu jsou zcela zdarma. Realizátora těší zájem 

o kurzy a zcela jistě se bude snažit aktivity projektu co 

nejdříve opakovat. 

Paličkování Královské Poříčí V práci se šustím vzniklo hned celé hejno ptáčků, 
a to tam nejsou všichni!

Patchwork v Královském Poříčí

Od roku 2009 do poloviny roku 2011 vznikalo na stat-

ku Bernard Česko-německé naučné centrum řeky 

Ohře, které bylo financováno v rámci programu pře-

shraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Bavorsko 2007-2013.

Při realizaci tohoto neobvyklého a zajímavého projek-

tu bylo vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, 

které bylo stavebně zakomponováno do areálu statku 

tak, že dnes není patrné že se jedná o přístavbu. Dále 

na nádvoří vyrostla kovárna se speciální špalíkovou 

podlahou, která se ve středověku používala při dláždě-

ní hradních nádvoří. 

Ve střední části nádvoří vznikla vodní a parková úpra-

va, která pouze schematicky znázorňuje povodí řeky. 

Pramen řeky znázorňuje umělecké dílo sochaře Jiřího 

Černého, řeka dále protéká meandrujícím korytem přes 

Projekt Česko – německé naučné centrum 
řeky Ohře má pokračování
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„volej“ a jez do „přehrady“. V okolí řeky a v řece rostou 

a kvetou rostliny, které jsou charakteristické pro vodní 

toky.

Raritou tohoto projektu je muzeum Česko-německé-

ho naučného a zábavného centra, které je umístěno 

ve dvou patrech objektu zvaném „Torhaus“. Expozici tvo-

ří interaktivní modely související s řekou Ohře či jejím 

bezprostředním okolím.

Původní myšlenka projektu byla vyhotovit modely a ma-

kety různých objektů, v různých rozměrech, tak jak to 

uměli naši předci. Ale žijeme v moderní době, zažíváme 

nebývalý rozvoj sdělovacích a komunikačních technolo-

gií, a tak se ovládání modelů pojalo v  moderním duchu. 

Modely jsou ovládány počítači a dotykovými obrazov-

kami. Použití těchto technologií dodává modelům vět-

ší pestrost využití a variabilnost. Nejenže přes monitor 

spustíme mechanickou funkci modelu, ale dozvíme se 

po rozbalení menu na obrazovce i další informace, jako 

jsou zeměpisná poloha, funkce a účel modelu, či objek-

tu, jeho využití a historii. 

Centrem expozice je devíti metrový plastický model 

řeky Ohře a okolní krajiny Poohří, na kterém je zobra-

zeno 86 turisticky, historicky, přírodovědně či vědec-

ky zajímavých míst spjatých s řekou Ohře od pramene 

ve Weißenstadtu až k soutoku Ohře s Labem. Na obra-

zovce si návštěvník zvolí jeden ze zájmových bodů, ten 

se na modelu rozsvítí a takto lze okamžitě určit polohu 

místa vůči řece Ohři. Na obrazovce monitoru se zároveň 

zobrazí různorodé doprovodné informace o zvoleném 

městě, památkách, cyklostezkách a podobně.

Jako součást prezentace řeky Ohře vznikl doprovodný 

film od Bedřicha a Jana Ludvíkových, který moderuje 

Vladimír Čech. Film je rozdělen na jednotlivé části, které 

je možné shlédnout na monitorech u modelů, ke kte-

rým se vztahuje. Dvacetiminutová část filmu se promítá 

v nově vzniklé místnosti školícího centra, které bezpro-

středně navazuje na expozici ve druhém patře muzea 

a kde si návštěvník může odpočinout.

Součástí expozice jsou i další unikátní modely jako 

ukázka voroplavby, modely mostů v Radošově a Che-

bu, obloukový most právě rozšiřovaný na silnici R6 mezi 

Sokolovem a Karlovými Vary, průřez hrázemi vodních 

děl, model vodního mlýna, nebo modely povrchového 

a hlubinného lomu, hrázděného stavení či betlému. 

V expozici se nezapomnělo na malé návštěvníky, ani 

na odborně zaměřenou veřejnost. Pro děti je zde mož-

nost vyzkoušet si prolezením maketu řetězového mostu 

v Lokti, sestavit si z různých dílů modely mostů, formou 

puzzle složit tok řeky Ohře, nebo ovládáním přes joystic-

ky a náklaďáky přemisťovat zeminu bagříky a náklaďáky.

Noc kostelů 1. června 2012

Informace o kostele sv. Jakuba  
Staršího v Sokolově:
Původní farní kostel stával v Sokolově již koncem 13. sto-

letí. Patronátní práva ke kostelu měla vždy místní vrch-

nost. Nejstarší podobu kostela neznáme, ale vzhledem 

k postavení Sokolova jako malého poddanského města, 

šlo pravděpodobně o velmi prostou stavbu. Starý kostel 

byl zničen v roce 1632 při bojích se saským vojskem. V le-

tech 1632-1637 byl obnoven v pozdně renesančním sty-

lu. Znovu byl přestavován barokně v letech 1671-1681 

za Jana Hartvika Nostice - budovatele zámku a kláštera 

v Sokolově. V roce 1672 byl také původně děkanský kos-

tel povýšen na arciděkanský.

Chrám je raně barokní, jednolodní se zajímavým vnějškově 

oblým a uvnitř polygonálním presbytářem, s pravoúhlými 

přístavky po stranách a velkou předsunutou věží na západ-

ní straně. Věž je ve dvou patrech hranolová, od třetího patra 

polygonální, členěná mezipatrovými římsami.

Barokní portál hlavního vstupu do kostela je datován 

rokem 1684. Věž byla stavěna v letech 1680 - 1681 a nu-

cené práce na její stavbě vykonávali za trest nevolníci 

- účastníci velkého selského povstání z roku 1680. Věž 

svým typem patří ke stavbám ovlivněným saskou rene-

sancí a podobné stavby se vyskytují i na jiných místech 

Pro „odborníky“ slouží na zdech zavěšené kinetické pa-

nely, na kterých je znázorněno pomocí rozsvěcování 

diod například odsiřování spalin, schéma tepelné elek-

trárny a přehrady, či maketa jezu s přechodem pro ryby 

se simulací povodňových stupňů.

Pokračování v příštím čísle
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západních a severních Čech. Je zastřešena barokní bání 

s lucernou. V září roku 1873 při požáru města vyhořel 

i kostel a původní barokní báň se zřítila. V původní podo-

bě byla obnovena až v roce 1880. Na jednolodní prostor 

kostela navazuje presbytář sklenutý křížovou klenbou 

s lunetami. Stěny lodí jsou členěny plochými pilastry, 

na klenbách je zajímavá renesanční štuková výzdo-

ba. Strop lodi je klenutý, plochý, zrcadlový s lunetami. 

Po obou stranách kostelní lodi jsou panské oratoře. Hu-

dební kruchta na pilířích je podklenuta křížovými klen-

bami a pásy. Vstupní síň kostela v přízemí věže je zakle-

nuta renesanční hřebínkovou klenbou. Vnitřní zařízení 

kostela je většinou barokní. Cenná je pískovcová křtitel-

nice z roku 1679. Hlavní oltář je z roku 1756 představuje 

hodnotnou portálovou prostorovou oltářní architekturu 

uprostřed s dominantní sochou patrona kostela sv. Ja-

kuba. Kolem něho jsou sochy světců v životní velikosti, 

které vyřezal sochař a řezbář Jakub Eberle. Dva postranní 

oltáře jsou z doby po roce 1760 a pocházejí ze zrušené-

ho servitského kostela sv. Michala v Praze. Oltáře pochá-

zejí z dílny známého pražského sochaře Ignáce Platzera. 

Na konzolách po stěnách lodi jsou umístěny sochy svět-

ců z roku 1701. Na novějším oltáři pod kruchtou je socha 

Panny Marie - Immaculaty ze 16. století. Chórové lavice 

jsou barokní z poslední čtvrtiny 17. století a kazatelna 

pochází z druhé poloviny 18. století a má vyřezávanou 

figurální a ornamentální výzdobu.

Kostel prošel poslední novodobou opravou v letech 

1993-1994, kdy byly obnoveny fasády, se snahou napo-

dobit původní barokní barevnost omítek.

Z posledního setkání Pastorační 
rady sokolovské farnosti 
Na poslední PR byly k nahlédnutí první studijní návr-

hy týkající se plánované rekonstrukce farního kostela 

v Sokolově a jeho možné přístavby. Rekonstrukci kos-

tela vyžaduje neuspokojivý stav některých technických 

zařízení např. elektroinstalace a ozvučení, významu 

kulturní památky neodpovídá ani alukrytová krytina, či 

provizorní liturgická úprava z 80. let minulého století. 

Nevyhovující dnešním podmínkám je i současné WC, či 

provizorní zpovědní místnost. Z těchto důvodů je nyní 

zpracováván projekt rekonstrukce kostela. 

Hotovo je zaměření stávajícího stavu. Architekto-nic-

ký atelier Soukup z Plzně nyní začíná se studiemi jak 

vnitřního liturgického uspo-řádání, které by důrazněji 

reflektovalo povatikánský posun ve slavení liturgie, tak 

možnou přístavbu kostela, která by mu poskytla nut-

né zázemí, které ztratil po zbourání fary v jeho blízkosti 

v 60. letech minulého století. Pokud by studie přístavby 

prošla složitým schvalovacím řízením ze strany památ-

kářů a stavebního úřadu, mohla by plánovaná přístavba 

Navrhované liturgické uspořádání Přístavba kostela

poskytnout pro farnost vytápěný sál pro zimní období, 

solidní sociální zařízení, zakristii atd. Jakým směrem se 

zatím naše uvažování ubírá, naznačují přiložené foto-

grafie. 

http://farnost-sokolov.webnode.cz/nedelni-stranka/

Zdroj: Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti 

Sokolov, 19.2.2012

ačasopis obyvatel a přátel Sokolovska

SokolovSko č. 1
2012 

Další číslo časopisu Sokolovsko

V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře 1. letoš-

ní číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska. 

Obsah:

● Život a dílo Václava Němce 

● Měšťané a obyvatelé středověkého Falknova

● Mistr českého baroka Petr Brandl a jeho 

 obrazy v regionu (2. část) 

● Historie kinematografie v Sokolově 

 (Falknově) v kontextu jejího vzniku a vývoje

  v Čechách a ve světě do roku 1945

● Pocta Karlu Šrámkovi

● Kraslice v prvních měsících existence 

 Československé republiky

● Svatavská peripetie z dalešického mlýna 

● Historie sokolovského golfu

● Úzkorozchodné dráhy v Chemických 

 závodech v Sokolově 

● Pocta starým stromům Sokolovska 

 v kresbách Vladimíra Lepše – 2. část 

● Kranisberk
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Kulturní a informační centrum Rotava 
pořádá prodejní 

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU 
21. až 28. března 2012  
10 – 12 hodin a 14 – 16 hod 

sobota 14 – 16 hodin 

sál Slovanského domu  
spolupracují: 

Mateřská škola „V trávě“ Rotava 
Český zahrádkářský svaz Rotava 

„Květinka“ paní Jůzové Rotava 
Denní stacionář „Mateřídouška“ Chodov 

Paní Iva Kovaříková Rotava 


