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Sešla se valná hromada MAS Sokolovsko

Dozorčí rada se seznámila s předloženými dokumenty,

Do diskuse se přihlásil člen správní rady MAS Ing.

zkontrolovala formální a věcnou správnost a vzhledem

Stefan – poukázal na to, že činnost MAS Sokolovsko

k tomu, že nebyly zjištěny v citovaných materiálech ne-

přinesla do regionu prostřednictvím dotací PRV SPL

srovnalosti, doporučila správní radě a následně valné

již značnou sumu finančních prostředků a poděkoval

hromadě MAS uvedené materiály ke schválení.

za práci „pilířům“ organizace p. Boudovi, Ing. Makovičkovi a Ing. Jágrikové.

Jak jsme vás informovali v minulém časopise Leader

Správní rada navrhla valné hromadě, aby tito lidé i nadá-

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno

MAS Sokolovsko, sešla se dne 8. června 2011 v pří-

le pokračovali ve své činnosti ve správní radě. Na základě

všemi hlasy.

jemném prostředí nedávno rekonstruované zasedací

toho byla přítomnými jednohlasně zvolena správní rada

síně Městského úřadu v Sokolově

ve složení:

Valná hromada MAS Sokolovsko o.p.s. Přítomné přivítal

Jan Jaša, Dana Janurová, Lenka Sidorjaková, Mgr. Bohu-

a jednání valné hromady řídil podle schváleného progra-

mír Zajíček, Miroslav Bouda a Ing. Ivan Stefan.

Závěrem zasedání poděkoval předseda správní rady
Předseda SR M. Bouda a Ing. Makovička seznámili pří-

M. Bouda přítomným členům MAS Sokolovsko za aktivní

tomné s výroční zprávou MAS za rok 2010. Úplné znění

přístup při realizaci záměrů MAS v předchozím roce, po-

výroční zprávy je k dispozici na web. stránkách MAS.

přál hodně úspěchů v příštím období a ukončil zasedání
valné hromady.

Závěrem Ing. Jágriková informovala přítomné o vyhláše-

mu předseda správní rady Miroslav Bouda. Hlavními body
bylo schválení změny zakládací smlouvy MAS Sokolovsko,

Na základě změn po podzimních komunálních volbách

personální změny v orgánech MAS, projednání otázky člen-

a na základě návrhů z řad členů navrhla správní rada

ské základny, informace o vyhlášení 4. Výzvy a v neposlední

valné hromadě hlasovat o kompletní nové dozorčí radě

řadě shrnutí činnosti za rok 2010 a výsledky hospodaření

v tomto složení:

né 4. Výzvě SPL PRV a výhledu do konce roku 2011.

za minulý rok.
R. Bolvari, K. Maříková, K. Kulhanová. I tento návrh byl valValná hromada projednala návrh změny zakládací

nou hromadou schválen jednomyslně.

4. Výzva SPL MAS Sokolovsko

smlouvy tak, jak byl zaslán v předstihu všem členům
MAS a předložen valné hromadě. Oproti zaslanému

Valná hromada se dále zabývala nečinností některých

návrhu došlo k několika drobným formálním úpravám

svých členů a především neplněním si svých základních

a došlo k aktualizaci složení orgánů společnosti na zá-

povinností v podobě neplacení členských příspěvků –

kladě projednání valnou hromadou podle následujícího

darů na což ostatně dlouhodobě upozorňují audity.

bodu programu. Dále došlo ke změně osoby na pos-

Z toho vyplynul návrh na vyloučení p. Koldy, p. Kříže

tu ředitele společnosti. Místo Ing. M. Makovičky, který

a firmy Stasis ZBA z MAS. Valná hromada rozhodla o vy-

na tuto funkci rezignoval, byla do funkce ředitele jme-

loučení těchto členů z z MAS: schváleno všemi hlasy.

nována Ing. Ivana Jágriková.

MAS Sokolovsko doporučila k financování v rámci
Programu rozvoje venkova projekty v hodnotě více
než 12 mil. Kč.

po registraci nevrátil. Shodli se na tom, že kvalita předkládaných záměrů stoupá. Je vidět, že projekty mají návaznost,

Hlasování k tomuto bodu jednání: návrh schválen všemi

Dále byla valná hromada seznámena s výsledky hospoda-

hlasy.

ření MAS za rok 2010 a zpráva nezávislého auditora. Zpráva

Desítky hodin proseděli v uplynulých týdnech pracovníci

auditora poukazuje na špatnou platební morálku některých

MAS nad projekty, které se ve 4. Výzvě ucházely o dotaci

Pak se projekty dostaly k bodovému hodnocení do vý-

členů MAS při plnění svých závazků vůči MAS.

ze Strategického plánu Leader (SPL). Zkontrolovali téměř

běrové komise. Výběrová komise je tvořena po náležitém

každou stránku 18 předložených žádostí. Spolu se žadate-

zvážení správní rady MAS zástupci sektoru veřejného

V letošním roce končí 3leté volební období ve správní radě p. L. Sidorjakové a Mgr. B. Zajíčkovi. Dále byli

budoucnost, něco v daném čase a místě začínají….

v loňském roce do správní rady kooptováni p. J. Jaša

Vzhledem k omluvené neúčasti členů dozorčí rady byla

li opravili všechny administrativní chyby, aby žádosti byly

i soukromého. Nebylo bez zajímavosti porovnání bodové-

a p. D. Janurová.

předložena zpráva dozorčí rady v písemném vyhotovení.

v souladu s pravidly a Státní zemědělský intervenční fond je

ho hodnocení prováděného samotnými žadateli (v rámci

strana 2

3 strana

- multifunkční hřiště /Chodov-Stará Chodovská/

Workshop dne 9. 8. 2011

- hřiště pro předškolní a školní děti /Nové Sedlo/
- výstavba víceúčelového objektu v Rudolci
- obnova vstupního objektu Sokolovny TJ Sokol Kraslice
- tribuna TJ Baník Habartov a další.

V rámci fiche 3, tj. kulturní dědictví a tradice našeho venkova byl podpořen projekt Muzeum řeky Ohře-2.etapa
podané žádosti o dotaci dle kriterií podrobně rozepsaných

/Královské Poříčí/.

ve Fichích) s bodováním členů výběrové komise. Rozdí-

Workshop MAS Sokolovsko se uskutečnil za účasti sta-

a mladých lidí do projektů a aktivit MAS;

rostů a členů MAS Sokolovsko dne 9. srpna 2011 v pro-

V diskusi zazněly dotazy směřující především k těmto

ly byly nezanedbatelné, v některých případech se lišily

V současné době čekáme na vyjádření Státního země-

storách, které MAS Sokolovsko poskytla k dispozici far-

oblastem či problematice:

o 50 i více %. Nakonec sestavila výběrová komise tzv. lon-

dělského fondu k financování námi vybraných projektů.

ma manželů Bartoňových v Ležnici. Hlavním tématem

- směřování dotací z PRV do okrajových částí větších obcí;

glist, který předložila k posouzení programovému výboru.

Doufáme, že projekty budou SZIFem hodnoceny pozi-

workshopu byla realizace Integrované strategie území

- otázka předfinancování projektů-problém malých obcí,

Ten poté provedl výběr projektů a na základě jejich rozbo-

tivně a budou doporučeny k získání dotace.

MAS Sokolovsko od počátku vzniku MAS /2006/, kdy

neziskových organizací, živnostníků;

z prostředků Leadru Sokolovsko bylo v r. 2007 podpořeno

- pravidla pro posuzování svazků obcí a mikroregionů;

Další, již 5. Výzvu, vyhlásí MAS Sokolovsko pravděpodobně

7 projektů a z prostředků Leadru ČR 5 projektů. V rámci

- dětská hřiště-využívat i jiné dotační tituly, např. MMR;

v podzimních měsících a naše veřejnost o tom bude infor-

osy IV. Leadru Programu rozvoje venkova od r. 2009 až

- podporovat kvalitně zpracované projekty;

Správní rada MAS Sokolovsko se sešla dne 23. června

mována prostřednictvím webových stránek http://mas-

2013 pak bylo doposud podpořeno 42 projektů, dalších 8

- diskutovány další směry a možnosti rozvoje hnutí MAS

2011 odpoledne. Manažerka SPL Ing. Jágriková sezná-

sokolovsko.eu. Pro tuto výzvu doporučuje manažerka SPL

je v procesu administrativní kontroly, 1 byl vyřazen v prů-

na Sokolovsku;

mila zevrubně správní radu s podanými žádostmi, ať již

všem potencionálním žadatelům, aby před podáním přišli

běhu administrace a 1 byl vyřazen po realizaci. Podrobněj-

- diskutována otázka prezentace projektů před výběro-

doporučenými k financování z PRV či nikoliv. Celkem

projekty zkonzultovat, četli metodiku, sledovali webové

ší informace o jednotlivých projektech, které prošly Lea-

vou komisí;

činil objem požadovaných prostředků k financování žá-

stránky a do hloubky o projektech přemýšleli.

drem, jsou průběžně k dispozici na webových stránkách

- hledání nových forem komunikace mezi obcemi a pod-

dostí z 4. kola 23,5 mil. Kč, stanovená alokace byla ve výši

MAS Sokolovsko.

nikateli, neziskovými organizacemi, živnostníky.

12,5 mil. Kč.

Další oblastí, kterou se dnešní workshop zabýval, jsou

Závěrem diskuse k této oblasti vystoupil předseda správ-

perspektivy rozvoje venkova prostřednictvím PRV v dal-

ní rady p. Miroslav Bouda. Zdůraznil, že MAS Sokolovsko

Kromě pořadí vyplývajícího z bodového hodnocení při-

ších letech.

má k dispozici důvěryhodný tým, o který se může opřít.

hlédla správní rada i k způsobu využití tedy tzv. „živých“

Workshop zahájil Ing. Makovička, předal slovo Ing. Jágri-

Budoucnost MAS nevidí pouze v oblasti financování

projektů tj. těch, které budou využívány co nejvíce k ak-

kové k prezentaci uvedených oblastí činnosti MAS a po-

projektů, ale i v oblasti společenských vztahů-výstavy,

tivním činnostem co nejširší skupiny lidí.

žádal přítomné o vyjádření k diskutované problematice:

neformální setkávání např. s MAS z jiných regionů, exkur-

/Úplné znění této prezentace je vyvěšeno na web. strán-

ze po úspěšných projektech. K věci obhajoby projektů

Po zvážení všech těchto kritérií tedy byly doporučeny

kách MAS Sokolovsko/

uvedl, že projekt má obsahovat výstižně všechny pod-

k financování z PRV např.:

- dosavadní výsledky-přehled projektů od r. 2006;

statné údaje, které jsou potřebné pro jeho posouzení

V rámci fiche 2, tj. občanská vybavenost a služby na úze-

- plnění monitorovacích indikátorů-aktualizace SPL a fichí;

dle stanovených kriterií-pak není třeba další prezentace

mí MAS:

- zaměření projektů, způsoby hodnocení a výběru projektů;

/obhajoba/.

- dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi

- obměna členů pracovních orgánů MAS-zapojení žen

ru sestavil shortlist projektů doporučených k financování
z PRV, ty byly předloženy ke schválení správní radě MAS.

/obec Hory/
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Ing. Makovička dále uvedl, že v souladu se Statutem

Komise pro dohled nad zapojením zemědělců:

MAS Sokolovsko je nutné provést obměnu členů kterým

Tomáš Fara

2008

2011

končí první 3leté období. Níže uvádíme jmenovitě:

Lenka Skalická

2008

2011

Miroslav Makovička ml.

2008

2011

Jméno a příjmení:

Od

Do:

Země živitelka

Návrh:

Programový výbor:

K tomu uvedl Ing. Makovička následující: jak vyplývá

Ve dnech 25. 8. - 30. 8. 2011 se konal v Českých

Bedřich Loos, předseda

2008

2011

z přehledu, letošním rokem končí funkční období

Budějovicích již 38. ročník výstavy Země živitelka.

MVDr. Jan Kubát

2008

2011

některých členů ve výše uvedených komisích. Navrhu-

Jak je nejspíše čtenářům známo, tato akce se zaměřu-

Jan Jaša

2008

2011

je proto např. jejich zařazení do jiných komisí a zároveň

je na obnovu a rozvoj venkova, rostlinou a živočišnou

Ing. Vladimír Mikeš

2008

2011

žádá o další návrhy na nové členy komisí, zejména mla-

výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výro-

Jiří Valenta

2009

2012

zůstává

dých lidí do 30 let či zemědělců.

bu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěsti-

Tomáš Fara

2009

2012

zůstává

Mgr. Bohumír Zajíček

2009

2012

zůstává

Výběrová komise:

telství, služby pro zemědělství apod.
Závěrem dnešního workshopu shrnul předseda správní
rady p. Bouda dosavadní pozitivní působení MAS v na-

Na této tradiční akci prezentují sebe a zajímavé produkty

šem regionu s tím, že představuje přínos nemalých pro-

ze svého území i některé MAS České republiky. Pro tuto

Ivo Zemek,předseda

2008

2011

středků do zdejšího regionu, za což patří dík jak staros-

aktivitu jim byl vyhrazen celý jeden pavilon. Naprostou

Ingeborg Gburová

2008

2011

tům, tak členům orgánů MAS Sokolovsko.

převahu zde měly MAS z Moravy, které návštěvníky pou-

Před pavilonem MAS probíhala po celou výstava různá

Stanislava Slunčíková

2008

2011

Zároveň podal informaci o jmenování Ing. Ivany Jágri-

taly tradičními moravskými výrobky.

hudební a divadelní vystoupení. Jednalo o velmi zdaři-

Jiří Majkov Dr.IC.D

2008

2011

kové do funkce ředitele MAS Sokolovsko o.p.s. s účin-

lou akci doprovázenou slunečným počasím a zúčastni-

Ladislav Zoubek

2008

2011

ností od 1. 7.2011.

lo se jí obrovské množství vystavovatelů i návštěvníků

Ing. Jan Slíva

2008

2011

Závěrem se účastníci workshopu dohodli, že vzhledem

z celé České republiky.

František Bartoň

2009

2012

zůstává

k početnému zastoupení starostů i členů MAS na dneš-

Irena Lechanová

2009

2012

zůstává

ním workshopu a projednání všech bodů programu

Letošního ročníku se zúčastnila také zástupkyně MAS

Monika Halačová

2009

2012

není nutné svolávat další workshop v úterý dne 16. srp-

Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková s cílem navázat kon-

Bc. Hana Bašková

2009

2012

na 2011 a tento je zrušen.

takty na ostatní MAS a prezentovat fungování a aktivity

zůstává

naší MAS návštěvníkům. Jakožto členka Pracovní skupiKomise pro dohled nad zapojením žen:

ny Národní sítě MAS ČR se zde také zúčastnila jednání

Lenka Skalická

2008

2011

této skupiny. Mezi diskutovanými tématy byly přede-

Bc. Hana Bašková

2008

2011

MSc. Magdalena Scholzová 2008

2011

Komise pro dohled nad zapojením mladých osob (do 30 let):
Tomáš Fara

2008

2011

Ester Krásová

2008

2011

MSc. Magdalena Scholzová 2008

2011
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vším možné změny v pravidlech fungování jednotlivých

témata a výsledky jednání Pracovní skupiny NS MAS bu-

opatření IV. osy Leader, budoucnost MAS po roce 2014

dou předány Ministerstvu zemědělství ČR a SZIFu k dal-

a dále tzv. odstraňování bílých míst (zapojování obcí,

šímu řízení. Doufejme, že se MZe i SZIF názory členů této

které dosud nejsou členy žádné MAS a vytváření MAS

skupiny budou zabývat a promítnou je do strategických

nových). Lze tedy konstatovat, že se jednalo o závažná

dokumentů a pravidel, jimiž se řídíme.

Další číslo časopisu Sokolovsko

Výstava obrazů na Bernardu
březovského rodáka Miroslava Chumana

Nejeden z návštěvníků Statku Bernard v Královském Poříčí
si při své návštěvě nově otevřeného zábavně-naučného
centra řeky Ohře se zájmem prohlédl i výstavu obrazů. Vystavené 3D obrazy nabízí pohledy na dvě zcela rozdílné
krajiny. Jednou lokalitou je Arizona s dominantou Grand

V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře další, již

v Sokolově, na obecním úřadě v Krajkové, v tabáku pana

Canyon ve Spojených státech amerických, druhou je Slav-

2. letošní číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska.

Hniličky v Kraslicích a v knihkupectví v sokolovské tržnici.

kovský les u nás doma. Autorem těchto snímků je pan

V jeho úvodníku reaguje Ing. Makovička na jeden

Úplný distribuční seznam čítá asi 100 položek, bližší infor-

Miroslav Chuman, rodák z Březové u Sokolova, který dnes

z nejčastějších dotazů, který redakce dostává, a tím

mace naleznete na MAS Sokolovsko o.p.s.„

žije v USA. Se svými rodiči žil na Březové do roku 1981,

je, kde se dá časopis získat?

„Při vytváření distribuční sítě jsme vycházeli z našeho hlavního cíle, kterým je prohlubovat sounáležitost především

krátce po té co se oženil, se odstěhoval do Švédska, kde žil

SokolovSko

až do roku 1993. Toho roku v létě s celou rodinou přesídlil

č. 2

2011

do Spojených států amerických, kde ve státě Arizona žije
a pracuje dodnes. Ve svém volném čase se věnuje profesi-

mladých lidí s regionem, ve kterém žijí. Proto větší část ná-

onální fotografii. Některé jeho snímky s kouzelnou atmo-

kladu směřujeme do knihoven, základních a středních škol

sférou můžete shlédnout i na této výstavě.

sokolovského okresu a doufáme, že se dostane do rukou
každého učitele dějepisu. Další naší velkou cílovou skupinou jsou všichni nadšenci, sběratelé, zájemci o veřejné
dění. Pro ně jsme vytvořili širokou síť prodejních míst, kde
je možné časopis získat. Tuto síť tvoří všechna nám známá informační centra, tj. v Sokolově v MDK a v klášteře,
na Statku Bernard v Královském Poříčí, v Chodově, Lokti,
Březové, Kynšperku, Kraslicích a Horním Slavkově. Časopis
poskytují všechny pobočky Sokolovského muzea, tedy
na zámku v Sokolově, v muzeu v Horním Slavkově a Krásně. Vedle toho může veřejnost časopis získat v Parkhotelu
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Realizace projektů 2. Výzvy MAS Sokolovsko

V současné době se chýlí převážná část projektů

I. etapa její rekonstrukce. Byly provedeny prvotní práce za-

schválených k financování z PRV SPL v rámci 2. výzvy

bezpečující kapli před zhoršujícím se technickým stavem.

MAS Sokolovsko k závěru. V našem časopisu vás budeme postupně seznamovat s průběhem jejich reali-

Ve II. etapě, na kterou město získalo příslib dotace ve výši

zace a předpokládaným využitím v dalších letech.

249.747 Kč od Státního zemědělského intervenčního fon-

pro cestující, které se na mnoha místech dochovaly v původním

du, bylo provedeno uzavření objektu proti klimatickým

stavu dodnes. Jsou umístěny na přístupových cestách do Města

Zrealizované projekty „Stavební obnova Kaple Ka-

vlivům, způsobeným chybějícími výplněmi stavebních

Kynšperk nad Ohří a nebudily dobrý dojem na městský mobiliář,

menný Dvůr – Podlesí“ a „Obnova čekáren na zastáv-

otvorů kaple. V rámci projektu byla osazena nová okna

který se podílí na utváření vzhledu obcí a měst. Většina čekáren

kách hromadné dopravy v okolí Kynšperka nad Ohří“

a vstupní dveře včetně provedení nové fasády a souvise-

byla v havarijním stavu a pro potřeby obyvatel cestujících autobu-

jících stavebních prací v celkové částce 332.996 Kč. Kaple

sovou dopravou do okolních obcí i měst nevyhovující.

Kynšperk

je umístěna na veřejně přístupném místě a je dostupná

Město Kynšperk nad Ohří podalo v rámci 2. Výzvy MAS

z parkoviště u restaurace „Na Kameňáku“. V místě je jedinou

Cestující, kteří se před nepohodou ukrývali v plechovém přístřešku

Sokolovsko dvě žádosti a to na projekt „Stavební obnova

sakrální stavbou, která je po provedených stavebních úpra-

napadeného korozí, se vystavovali nebezpečí úrazu odtržením na-

Kaple Kamenný Dvůr - Podlesí“ a projekt „Obnova čekáren

vách zachována pro další generace.

rezlých plechových prvků zastávek.

Ohří“. Obě žádosti o dotaci na tyto projekty byly Státním

Druhý projekt byl zaměřen na obnovu čekáren autobu-

Z těchto důvodů byla záměrem projektu obnova čtyř stávajících če-

zemědělským intervenčním fondem úspěšně schváleny

sových zastávek v přilehlých částech města Kynšper-

káren na zastávkách hromadné dopravy v přilehlých částech obce

a v měsících březen až květen zdárně zrealizovány.

ka, které byly v havarijním stavu.

Kynšperk nad Ohří, a to v Kamenném Dvoře, Liboci u Kynšperka nad

na zastávkách hromadné dopravy v okolí Kynšperka nad

Ohří, v Dolních Pochlovicích a Zlaté u Kynšperka nad Ohří.
Kaple v Podlesí, která je historickou sakrální stavbou v bez-

Vznik pravidelných autobusových linek na přelomu

prostřední blízkosti stávající silnice I/6, byla nepoužívaná

19. a 20. století a jejich postupné rozšíření z velkoměst

Celá akce byla zrealizována finančním nákladem 395.791 Kč, kdy

a ve špatném technickém stavu. V roce 2009 byla zahájena

do menších měst a vesnic vedlo k postavení přístřešků

město získalo příslib od SZIF na obdržení finančního příspěvku
ve výši 296.843 Kč. Nové čekárny jsou doplněny o lavičku, odpadkový koš, schránku na jízdní řády a štít s názvem čekárny.

Modernizací stávajících čekáren autobusových zastávek došlo nejen k obnově městského mobiliáře, ale i ke zvýšení jejich funkčnosti a estetičnosti. Záměrem bylo především zpříjemnit čekání
cestujících na autobusové spojení a také umožnit cyklistům nalézt
přístřeší při nepříznivém počasí.
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Velkou úlohu v rozhodování jak budovat a přestavovat

Kraslice

hrál také fakt, že dílna se nachází v budově mateřské

V únoru roku 2011 byla zahájena příprava projektové do-

školy a proto v dopoledních hodinách bude převážně

kumentace na dvě stavební akce: výstavba autobusové

využívána dětmi a proto jsme také je zapojily do pří-

zastávky a rozšíření městského rozhlasu ve městě Kraslice.

pravných prací a vyslechli jejich přání.

Autobusová zastávka dokončena
V odpoledním čase bude dílna patřit dospělým a dět-

v srpnu roku 2011

skému klubu Sedmikráska, který již dnes má jasnou

Rozšíření komunikace do chodníku a úprava stávající plo-

představu o využití dílny, která jak věříme podpoří roz-

chy mezi chodníkem a oplocení školy na nový chodník se

voj aktivit tohoto uskupení rodičů a dětí.

související přeložkou sloupu venkovního osvětlení.

zení místnosti pro setkávání a vykonávání ručních prací,

Závěrem je třeba zdůraznit, že při předání výtvarné díl-

Stavba autobusové zastávky řeší zajištění bezpečnosti hro-

malování na porcelán a podobných aktivit zastupitelstvo

ny do provozu naše děti mezi sebou uspořádaly sbírku

madného přístupu žáků školy v době zahájení vyučování.

obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci v rámci 2. Výzvy

hraček, které budou při nejbližší příležitosti předány

MAS Sokolovsko, v rámci Programu Rozvoje venkova.

dětskému oddělení nemocnice v Sokolově.

Dolní Rychnov
Na základě žádostí obyvatelek obce Dolní Rychnov na zří-

Povrch jízdního pruhu autobusové zastávky je vybudován ze žulových kostek. Nástupní hrana společ-

Bylo rozhodnuto opravit a vybavit místnost v budově

ná s chodníkem má celkovou šířku 2,65 m. Přeložený

mateřské školy, která nebyla již léta využívána a sloužila

chodník je také ze zámkové dlažby a je osazen z jedné

v posledních letech jako sklad nepotřebného materiálu.

strany do záhonových obrubníků ABO 13-10 a z druhé

Rozšíření městského rozhlasu

strany (oddělení zastávky a chodníku) do chodníko-

Realizace bezdrátových hlásičů městského bezdráto-

Celá oprava spočívala ve výměně podlah, opravě zdí

vých obrubníků ABO 1-15 s výškovým rozdílem 15 cm.

vého rozhlasu v dalších místních částech města Krasli-

a jelikož se jedná o místnost v budově vilového typu

Na konci odbočovacího a začátku připojovacího pruhu

ce. Níže je uvedená tabulka, která obsahuje jednotlivé

byl požadavek na zachování původního vzhledu tj. dře-

jsou obrubníky zešikmeny na výšku stávající komuni-

činnosti spojené s realizací rozšíření bezdrátového roz-

věných trámů, které tvoří v místnosti dominantu.

kace. Příčný sklon chodníku i zastávky je jednostran-

hlasu včetně položek na ovládání městského rozhlasu.

ný – 2 %. Na zastávce je umístěn zastávkový označník.

Bezdrátový rozhlas bude řešen na parcele číslo 2845.

Veškeré práce probíhaly za stálého dohledu iniciátorů

Autobusová zastávka je řešena na parcele číslo 6516/9

celého projektu a tak výsledek přesně odpovídá pů-

a 1745/5. Součástí je prodloužení chodníku s povr-

Bezdrátový rozhlas po ukončení realizace projektu

vodnímu záměru a je v souladu s představami na vyu-

chem v zámkové dlažbě. Umístění sloupů venkovního

bude sloužit občanům a turistům k informování napří-

žití celého prostoru.

osvětlení je mimo těleso chodníku, osvětlovací tělesa

klad o blížících se katastrofách (požárech, sněhových

jsou na výložníku.

lavinách atd.) nebo o konaných akcích ve městě Kraslice a přilehlých obcí a dalších základních informacích.

Systém odvodnění zastávky zůstal zachován. Podélný sklon zastávky kopíruje sklon stávající komunikace

Realizace bezdrátového rozhlasu je ve fázi uzavírání

a souběžně na ni navazuje. Příčný sklon klesá pod 2 %

smluv a plánování instalace zařízení. Projekt bude do-

směrem k vozovce. Příčný sklon chodníku je 2 % smě-

končen do konce roku 2011.

rem od zelených pásů k zastávce.
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Veřejné sympozium
v rámci mezinárodního projektu ReSource

Rotava
Před realizací tohoto projektu byla k přístupu na fotbalové hřiště používána zpevněná komunikace z panelů a nezpevněné plochy, které byly ve špatném a nevyhovujícím
stavu. Projekt řešil vybudování nové komunikace v ose stá-

„Integrativní přeměna těžebních lokalit – slibný přístup k regionálnímu

vající. Nová komunikace je navržena jako obytná zóna (OZ),

rozvoji bývalých hornických regionů“

s 9 místy k parkování pro osobní automobily z toho jedno pro
imobilní. Dále je řešena zpevněná plocha (kryt kalený štěrk)
podél hlavní komunikace OZ a podél hřiště šířky 1,5 m (kryt
dlažba). Výstavba tohoto hřiště přirozeně zapadá do stávající

du provázanosti aktivit byl projekt dostatečně komplexní,

krajiny a v městském prostředí příjemně naruší monotón-

odpovídající věcným a časovým prioritám plánu rozvoje

nost betonu a asfaltu. Po ukončení realizace projektu je hřiště

města. Jednalo se téměř o marginální - mezní finanční ob-

Mikroregion Sokolov-východ jako člen mezinárodního

dlouhodobě využíváno občany sídliště a návštěvníky obce.

jem, které mohlo město ve svém rozpočtu na kofinancová-

projektu ReSource pořádá veřejné sympozium o různých

Hlavním záměrem vedení města Rotavy ve vztahu ke svým

ní v jednom roce uvolnit.

integrativních přístupech napříč střední Evropou. Tato akce

občanům je vytvoření příjemného a fungujícího prostředí,
sloužícího ke kvalitnímu bydlení a životu.

se bude zabývat otázkou, jak územně uspořádat opětovné
Bohužel po zrealizování této akce, došlo v rámci projedná-

využití post-těžebních potenciálů.

vání změn a dodání podkladů k vyhodnocení, ke zjištění,
Výsledek projektu je v souladu s intencí PRV, IV. osy Leader

že žádost o dotaci neobsahovala veškeré dokumenty (prá-

Projekt ReSource spolufinancovaný z Evropského fondu

Toto veřejné sympozium nabízí prostor pro mezinárodní výmě-

a vytváří atraktivní prostředí pro bydlení a podnikání, včet-

voplatné stavební povolení v době podání žádosti) potřeb-

pro regionální rozvoj prostřednictvím programu CENTRAL

nu zkušeností a prezentaci výstupů projektu ReSource. Sympo-

ně podmínek pro malé podnikatele na venkově.

né ke schválení, ale naproti tomu prošla celou řadou kon-

EUROPE představuje iniciativu regionů střední Evropy, kte-

zium je zaměřeno na:

trolních orgánů, které ji vyhodnotily jako kompletní a byla

ré jsou charakteristické malými a středními městy, v nichž

● výsledky pracovní skupiny ReSource „Integrativní přístupy

Vzhledem k omezeným finančním možnostem rozpočtu

podepsána smlouva se SZIF o podpoře tohoto projektu.

těžební průmysl slábne nebo byl již v nedávné době ukon-

k využívání post-těžebních potenciálů“ v oblastech master-

města žadatel využil příležitosti výzvy Programu rozvoje

Nyní probíhá jednání se SZIF a MZe s jejich metodiky, zda-li

čen. Cílem projektu je obnovit konkurenceschopnost těch-

plánů pro bývalé hornické regiony a architektonické veřejné

venkova, IV. osy LEADER, který by pomohl zajistit plánovaný

bude tato akce proplacena dle uzavřené smlouvy se SZIF

to strukturálně postižených oblastí a podpořit udržitelný

soutěže pro hornické lokality

záměr vyřešit s využitím finančních zdrojů EAFRD. Z pohle-

nebo bude dotace odebrána.

rozvoj. Projekt podněcuje chápání hmotného a duševního

● stanovení širšího rámce a ukázka dalších příkladů napříč

odkazu hornictví jako zdroje, který je třeba využít.

Evropou
● regionální přijetí principů pro budoucí rozvoj

Akce se bude konat dne 12. října 2011 v Kulturním a společenském středisku
Chodov od 9:30 hod. (prezence od 9:15 hod.).
Pro registraci a získání dodatečných informací se prosím obraťte na: sokolov.vychod@seznam.cz

Projekt ReSource je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.
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