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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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Zasedala Valná hromada MAS Sokolovsko

Dne 12. června 2013 se stejně jako v  předchozích letech sešla 
ke  svému zasedání Valná hromada MAS Sokolovsko. Tentokrát 
účastníci zavítali na pozvání předsedy správní rady do Rudolce, 
městské části Březové. Zde finišuje rekonstrukce multifunkční 
budovy, která bude sloužit občanům Rudolce a  okolních obcí 
pro volnočasovou činnosti jakožto kryté sportoviště pro stolní 
tenis, klubovna, mohou se zde konat různá společenská setkání 
místních obyvatel, schůzovní činnost FC Rafani, akce pořádané 
ve spolupráci s okolními obcemi apod. Objekt sice nebude vytá-
pěn, ale z architektonických důvodů zde je umístěn otevřený krb, 
který si účastníci valné hromady se zájmem prohledli. 

K objektu je zřízena přístupová cesta, která bude časem zároveň sloužit 

jako klidová část návsi, neboť na ní budou rozmístěny lavičky. Bude zde 

zřízena nová veřejná zeleň, kterou bude tvořit travnatá plocha s domi-

nantním stromem - lípou srdčitou - a doprovodnými nízkými solitérními 

keři. Za zmínku stojí skutečnost, že citovaná rekonstrukce byla financová-

na z prostředků Programu rozvoje venkova v rámci 4. Výzvy Strategického 

plánu Leader MAS Sokolovsko.

Zakladatelé MAS Sokolovsko a další hosté se začali sjíždět před 15. hodi-

nou a nakonec z celkového počtu 11 zakladatelů bylo přítomných 8 /tj. 

72 %/ a dalších 38 starostů a příznivců masáckého hnutí. Na základě této 

skutečnosti prohlásila mandátová komise ve složení paní Janurová a paní 

Zumrová zasedání valné hromady za zahájené a usnášeníschopné. 

Hlavními body programu zasedání bylo projednání výroční zprávy a výsledku 

hospodaření za rok 2012 včetně informace o auditu, informace o uskutečně-

ných výzvách SPL a postupu prací na projektech realizovaných MAS, informa-

ce o přípravě na příští plánovací období a další organizační záležitosti.

K bodu projednání výroční zprávy za rok 2012 a výsledků hospodaření 

za rok 2012: Úvodní slovo k této oblasti přednesl Ing. Makovička. Mj. kon-

statoval, že oproti předchozím letům se podstatně zlepšila platební disci-

plína členů MAS z hlediska zasílání finančních příspěvků na činnost MAS. 

Ředitelka MAS Ing. Jágriková a zástupce účetní kanceláře Ing. Hornová 

odpověděly na dotazy přítomných, směřovaných k využití finančních pro-

středků na zpracování ISRÚ na roky 2014-2020 a k výsledku hospodaření 

MAS za rok 2012. Výroční zpráva byla v předstihu zveřejněna na webových 

stránkách MAS. Na základě požadavku přítomných bylo přislíbeno zasílání 

roční uzávěrky hospodaření zakladatelům v předstihu před valnou hro-

madou, aby se s konkrétními údaji mohli zakladatelé předem seznámit.

Maximální pozornost dále věnovali přítomní informaci o uskutečně-

ných výzvách SPL, kterou předložila přítomným ředitelka MAS Sokolov-

sko Ing. Jágriková. V předchozím roce 2012 se jednalo o 6. Výzvu a letos  

o 7. Výzvu. Konkrétní přehledy jsou uvedeny na webových stránkách MAS 

Sokolovsko a zároveň byly obšírně popsány ve výroční zprávě, která byla 

rovněž předložena na zasedání valné hromady. 

Na tento bod navázal Ing. Makovička a seznámil přítomné s postupem 

prací na dalších projektech realizovaných v současné době v rámci MAS 

Sokolovsko. Jedná se o projekty: Řemeslo má zlaté dno, Obnova reliktů 

zaniklých obcí Slavkovského lesa a projekt Cyklostezky po zaniklých ob-

cích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině. Rovněž 

k těmto projektům jsou podrobné informace ve výroční zprávě a na we-

bových stránkách MAS Sokolovsko. 

O předpokládaném vývoji v oblasti hnutí MAS informovala Ing. Jágriková 

a Ing. Makovička ve smyslu informací získaných na jednání Valné hromady 

NS MAS a CSPV. 

Ke zpracování ISRÚ - studie je téměř hotová, nyní je nutné přizpůsobit 

dokončovací práce v návaznosti na oficiální stanoviska. Zároveň při této 

příležitosti poděkovala ředitelka MAS za poskytnuté mimořádné příspěv-

ky na zpracování uvedené studie. Jejich přehled je uveden na webových 

stránkách MAS Sokolovsko. 

Dále projednala valná hromada organizační a personální záležitosti a při-

stoupila k diskusi. V rámci ní starostové vyjádřili své názory a poznatky 

související především s průběhem 7. Výzvy MAS Sokolovsko z hlediska 

činnosti výběrové komise a programového výboru, směrování dotačních 

prostředků do oblasti vzdělávání a v tomto využívání dotačních titulů 

z OPVK, OPLZZ, k průběhu realizace a financování projektu Cyklostezky 

po zaniklých obcích…. 

Poté předsedkyně Mikroregionu Pod Chlumem paní Zumrová informova-

la valnou hromadu o současné situaci uvnitř jejich mikroregionu-činnost 

zatím nebyla ukončena, mikroregion stále existuje. 
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Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. vyhlásila 8. dubna 2013 
výzvu č. 7 v  rámci 19. kola příjmu Programu rozvoje venkova 
k  předkládání žádostí o  dotaci ze Strategického plánu LEADER 
MAS Sokolovsko.

MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponovala prostředky v předpokládané 

výši cca 14 000 000,00 Kč. Tato částka byla navýšena dle aktuálního stavu 

zůstatku prostředků uvedených na Portálu Farmáře v den zasedání Správ-

ní rady MAS na konečných 14 330 227,00 Kč.

Vyhlášena byla tato fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Hlavní opatření Konečná alokace pro 7. výzvu

1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově III.2.1.1 2.242.800,00

2 Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko III.2.1.2 3.908.523,00

3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova III.2.2 1.871.901,00

4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu III.1.3.2 1.394.623,00

5 Rozvoj drobného podnikání III.1.2 3.112.380,00

6 Vzdělávání a šíření informací na venkově III.3.1 0,00

7 Rozvoj venkovské turistiky III.1.3.1 1.800.000,00

Ve fichi číslo 1 byl schválen projekt Svatavy na pořízení techniky na údržbu zeleně a projekt města Loket na předláždění pěší zóny na náměstí v Lokti.

Proběhla 7. výzva MAS Sokolovsko o.p.s.

Starostka Horního Slavkova Mgr. Vildumetzová se vyjádřila k organizačním 

záležitostem v řízení valné hromady. 

Závěrem se předseda správní rady MAS vyjádřil k námětům a připomín-

kám, které vzešly z diskuse. Poděkoval přítomným za účast a aktivní pří-

stup v průběhu jednání. Současně poděkoval místním obyvatelům obce 

Rodolec za příjemné prostředí, které pro dnešní zasedání valné hromady 

poskytli včetně pohoštění připraveného jejich vlastními silami. 

Zapsala: Tegerová Eliška
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Ve fichi číslo 4 byly vybrány k podpoře projekty podnikatelů Vladimíra Lo-

kaj na obnovu a vybavení pensionu v bývalé faře v Krásně a Jana Hály 

na rozšíření a dovybavení lanového parku v Lokti.
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Ve fichi číslo 5 byly vybrány projekty následujících podnikatelů/podni-

katelských subjektů. Roman Zlesák – rozvoj výroby hudebních nástrojů 

v Kraslicích. AMB Auto s.r.o. – vybudování a vybavení posilovny v Sokolově 

vč. koutku pro děti a sportovní aktivity žen. Pavel Makoň – vybudování 

truhlárny ve Svatavě.
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Ve fichi číslo 2 byly schváleny žádosti Mateřské školy v Horním Slavkově 

na vytvoření přírodní zahrady, projekt města Chodov na občanskou vy-

bavenost ve Staré Chodovské a projekt občanského sdružení Hartenberg 

na obnovu školy v Hřebenech, která by sloužila pro vzdělávací aktivity. 

Ve fichi číslo 3 byly schváleny žádosti o dotaci obce Lomnice na obnovu 

krovu věže kostela sv. Jiljí a integrovaný projekt Mikroregionu Sokolov-vý-

chod na obnovu drobné architektury v několika svých členských obcích.
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Ve fichi číslo 6 nebyla předložena žádná žádost o dotaci.

Ve fichi číslo 7 byla schválena jediná předložená žádost, a to projekt města 

Oloví na druhou etapu rozhledny Cibulka.

5

K srpnu 2013 je zůstatek MAS Sokolovsko v opatření IV.1.2 ve výši cca 

800.000 Kč. V současné době nám není známo, zda bude na podzim 2013 

či na jaře 2014 umožněno místním akčním skupinám udělat dodatečnou 

výzvu na tyto zůstatky.

Zpracovala: Ing. Ivana Jágriková, manažer MAS Sokolovsko
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- Roman Zlesák

- AMB AUTO s.r.o.

- Pavel Makoň



Připravuje se výstava Postřehy z přípravy 
strategie MAS Sokolovsko

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. 
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MAS Sokolovsko je v  procesu ukončování zpracovávání integro-
vané strategie území (ISÚ) pro plánovací období 2014-2020 a rádi 
bychom se s vámi podělili o momenty z procesu této dlouhodobé 
přípravy. Do tvorby strategie byl zakomponován i proces komunit-
ního plánování, který probíhal od konce října 2012 do konce března 
2013. V tomto období se zrealizovaly 4 plánovací workshopy a spo-
lu s prací expertů spatřila světlo světa pracovní verze strategie MAS 
pro nastávající období EU. Na plánovacích workshopech, které jsou 
nosným pilířem strategie, pracovali účastníci jak z veřejné, tak i sou-
kromé (firmy, NNO) sféry. 

S ohledem na dosud nevydanou oficiální verzi metodiky pro zpracovávání 

ISÚ, předpokládáme, že aktuální verze ISÚ bude ještě vyžadovat jednotnou 

formalizovanou tabulkovou verzi analýzy území pro všechny MAS. ISÚ tak 

bude ještě dopracována dle těchto metodických požadavků. 

Protože integrovaná strategie území je velmi obsažný dokument v rozsahu 

několika set stran, přípravný tým na čele s gestorem připravují zajímavou vý-

stavu, která široké veřejnosti přiblíží hlavní cíle MAS pro období 2014 - 2020, 

připravované projektové záměry v jednotlivých prioritách, SWOT analýzu 

území, přehledové statistiky o plánovaných a podpořených projektech v mi-

nulém období pro srovnání plánů v jednotlivých obdobích atd. Na zpestření 

bude uveřejněna i fotodokumentace z jednotlivých workshopů. Zahájení 

výstavy je plánováno koncem roku 2013 v prostorách statku Bernard v Krá-

lovském Poříčí. 

Vstup na výstavu bude volný a na své si přijdou i děti, pro které zde budou 

připraveny omalovánky s motivem vize MAS Sokolovsko. Pozn.: vize MAS 

v obrázkové formě je vítězným obrázkem Lucie Goliášové (4. ročník ZŠ Sva-

tava) z roku 2006.

Zveme všechny příznivce MAS Sokolovsko: „Přijďte se podívat na netradiční 

výstavu a dozvědět se více o plánech MAS na budoucí období.“

Přesný termín zahájení výstavy bude uveřejněn na webových stránkách MAS 

Sokolovsko: www.mas-sokolovsko.eu

Těšíme se na vás.

Za zpracovatelský tým Ing. Kristína Trollerová



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

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/01.0016
Společnost Tradiční řemesla Bernard, o.s. realizovala projekt „Pod-
pora a rozvoj řemeslných dovedností žáků základních škol“ z ope-
račního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z pri-
oritní osy Počáteční vzdělávání. Projekt byl zaměřen na  podporu 
a rozvoj řemeslných dovedností žáků základních škol. 

Přestože byl sokolovský region v minulosti územím spojeným s tradičními ře-

mesly, v současné době se trh práce potýká s nedostatkem kvalitních řemesl-

níků. Smyslem předkládaného projektu je tedy snaha zaměřit další vzdělávání 

Výroba ptačího krmítka v truhlárně

MAS Sokolovsko realizovala rozsáhlý projekt „Cyklostezky po  za-
niklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolov-
ské kotlině“

MAS Sokolovsko na konci srpna 2013 ukončila projekt „Cyklostezky po zanik-

lých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“, 

na který získala dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. 

Výstupem projektu je nejen obsáhlá vyhledávací studie na vedení cyklistic-

kých tras, která zmapovala cca 300 km různých cest a stezek, ale i projektové 

dokumentace na vybrané cyklistické trasy. Ty z větší části využívají stávající 

polní, lesní cesty, v malé míře jsou trasy vedeny nově. Celé období od roku 

2011 do konce realizace 2013 probíhala intenzivní jednání s majiteli pozemků. 

Na základě zpracovaných dokumentací mohou obce začít s realizací cyklis-

tických tras za vlastní peníze, či využít v budoucnu nabízejících se dotačních 

titulů. Projekt byl realizován v katastrálních územích členů MAS Sokolovsko 

s tím, že se navrhované cesty napojí na již existující trasy a přivedou do měst 

i obcí MAS Sokolovsko cyklisty z blízkých i vzdálených míst regionu, případ-

ně ČR nebo i přeshraničních návštěvníků. V rámci projektu vznikl i informační 

leták, kde jsou uvedeny návrhy vedení tras, a který je dostupný na stránkách 

MAS Sokolovsko o.p.s. www.mas-sokolovsko.eu, stejně jako zmiňovaná vyhle-

dávací studie. 

Náhled na zpracovanou projektovou dokumentaci, část výkresu k úseku 108.

Projekt „Podpora a rozvoj řemeslných 
dovedností žáků základních škol“
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žáků základních škol ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech 

i řemeslech. Cílem projektu bylo seznámit žáky s podnikatelským prostředím 

formou krátkodobých výukových programů v řemeslných dílnách, exkurzemi 

do firem se zaměřením i na technické obory, případně rukodělnou činnost. 

Prostřednictvím tohoto projektu žáci měli možnost vyzkoušet si, zda i u nich 

platí rčení „Zlaté české ručičky“. Žáci ocenili možnost pracovat v řemeslných 

dílnách na Statku Bernard, kde si svoji zručnost a dovednost vyzkoušeli 

na vlastní kůži. Žáci z partnerských škol z Březové, Královského Poříčí a Lomni-

ce, které byly zapojeny do projektu, si v dílnách výroby svící, keramiky, vitráží, 

truhlárny, designu a textilu v rámci výukových programů vyrobili produkty, 

které si odnesli s sebou a mohli se svojí šikovností pochlubit rodičům i kama-

rádům ve škole. 

Z  proběhlých aktivit projektu bylo zřejmé, že se žákům aktivity líbily a i od pe-

dagogických pracovníků je stále možné zaznamenat kladné ohlasy. Již se těší 

na podobné akce.

Výroba zvonečků v keramické dílně Výroba vonných svící Výroba meče

Výroba potisku tašky v dílně designu, fantazii se meze nekladou

Šít na šicím stroji, velký zážitek
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Svatomariánská cesta

V současné době připravuje MAS Sokolovsko ve spolupráci s MAS 
Český les a německými místními akčními skupinami LAG InitiAKTIV-
Kreis Tirschenreuth a  LAG Dachau Agil nový projekt pod názvem 
Svatomariánská poutní cesta. Dalšími důležitými partnery jsou De-
stinační společnost Sokolovsko a obec Chlum Svaté Máří. 

Během jara připravila MAS Sokolovsko společně s MAS Český les projek-

tovou žádost, která byla podaná koncem července do Programu rozvoje 

venkova, opatření IV.2.1 – partnerské projekty. Nyní čekáme na vyjádření 

SZIF a věříme, že budeme úspěšní a Svatomariánskou poutní cestu bude-

me moci zrealizovat.

Projekt vytvoří zcela nové tradice a usiluje o propojení církevní a zážitko-

vé turistiky. Realizací projektu dojde k oživení nejvýznamnějších poutních 

míst a zhodnocení kulturního a historického dědictví na území Sokolovska 

a ostatních partnerů. Na základě studií vybraná poutní místa budou označena 

propagačními tabulemi odkazující i na další svatomariánské památky. Celý 

projekt vyvrcholí velkou akcí pro veřejnost - hvězdicovou poutí na Chlumu 

Svaté Máří, která symbolicky spojí ostatní poutní místa. Zároveň bude vydána 

i mapa s vyznačenými poutními místy a budoucí vizí Svatomariánské poutní 

cesty. Projekt má za cíl podporovat rozvoj cestovního ruchu a podnikání.

Pokud se bude projekt dobře vyvíjet, v což všichni pevně doufají, je vizí všech 

partnerů vytvoření ucelené cesty vedoucí z Mnichova do Čech a odtud přes 

Rakousko zpět k Mnichovu. Jednalo by se o obdobu známé Svatojakubské 

cesty, jen ve výrazně menším měřítku.

Žáci díky projektu "OPVK Řemesla" navštívili 
uhelnou elektrárnu

Žáci zapojení do projektu realizovaného místní akční skupinou So-
kolovsko s  názvem „Řemesla – od  historie po  nejmodernější tech-
niky“ se zúčastnili jedné z  aktivit projektu, jež má za  cíl usnadnit 
žákům volbu jejich budoucího povolání.

V květnu se přes 140 žáků z partnerských škol projektu, jimiž jsou ZŠ Krajková, 

ZŠ Loket a ZŠ Kynšperk nad Ohří, zúčastnilo exkurze v modernizované uhelné 

elektrárně v Tušimicích. Díky exkurzi žáci absolvovali prezentaci s odborným 

výkladem, po kterém následovala samotná prohlídka celého provozu uhelné 

elektrárny od kotelny až po moderní IT zázemí.

Exkurze v elektrárně v Tušimicích byla velmi zajímavým přínosem a zpestře-

ním pro žáky druhého stupně základních škol. Tato návštěva může mít do bu-

doucna velmi podstatný vliv na rozhodování o budoucím povolání žáků, kteří 

se exkurze zúčastnili.

V říjnu 2013 žáci navštíví další provoz výrobního podniku, tentokrát ve sklárně. 

V listopadu se mohou těšit na výuku 3D počítačového modelování a celoden-

ní mimoškolní výuku, která proběhne na Statku Bernard.

„Řemesla – od historie po nejmodernější techniky“ jsou projektem MAS Soko-

lovsko o.p.s. realizovaným v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu České republiky.
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Pokračuje realizace projektu SHIFT X

SHIFT-X
Jeden z našich členů, Mikroregion Sokolov – východ, realizuje nad-
národní projekt s  názvem SHIFT-X. Jeho součástí je i  řada setkání 
a  společenských výstupů. Informace o  nich přinášíme na  následu-
jících řádcích.

Mikroregion hostil jednání řídícího výboru a nad-
národních pracovních skupin projektu SHIFT-X

Ve dnech 16. a 17. dubna 2013 navštívili náš region všichni partneři projektu, 

aby projednali výstupy všech tří pracovních skupin a pracovní aktivity v ná-

sledujícím půlroce.

Setkání se uskutečnilo ve městě Lokti a částečně v Královském Poříčí. Během 

úvodu se hodnotil průběh uplynulého půlroku realizace projektu. 

Projekt se v současnosti nachází ve své druhé z celkem pěti etap. Během první 

etapy, tedy během prvních šesti měsíců, se toho stihlo mnoho, od naučných 

exkurzí po partnerských organizacích po zpracování prvních konkrétních vý-

stupů. Mikroregion se účastnil všech tří tandemových setkání: v rakouském 

Leobenu, německém Welzowě a belgickém regionu Limburg. 

Přístupy našich zahraničních partnerů ve využívání průmyslového dědictví 

k rozvoji post-těžebních oblastí jsou velmi inspirující. Díky tomu, že jsme moh-

li tyto přístupy sledovat na vlastní oči a udělat si o nich konkrétní představu, 

můžeme se nyní pokusit o jejich aplikaci na naše regionální podmínky.

V jednotlivých pracovních skupinách se během prvního půlroku pracovalo 

především na těchto výstupech:

ÿ WP3 – rozpracování 2 plánů tandemové spolupráce s asociací Štýrská 

železná stezka (PP4) a organizací STEBO (PP7) na základě tandemových 

setkáních na témata: Regionální systém distribuce letáků, komunikace 

mezi jednotlivými infocentry a muzei a Koncept vzniku a realizace ná-

vštěvnických center.

ÿ WP4 – rozpracování Místního akčního plánu aktivit na podporu průmys-

lového a kulturního dědictví; organizace dvou následujících událostí: 

Soutěž designérů ve vytvoření nových návrhů řemeslnických výrobků 

a Veletrh řemesel

ÿ WP5 – sběr příkladů dobré praxe PR kampaní na změnu image, průběh 

realizace putovní výstavy, tzv. Container tour

Výše zmíněné výstupy byly i předmětem jednání pracovních skupin, které se 

uskutečnilo 17. dubna na statku Bernard v Královském Poříčí.

Během dvoudenního setkání byly pro partnery připraveny i odborné exkurze, 

během nichž se měli seznámit s industriálním dědictvím regionu. Za téma 

exkurzí byl zvolen regionální porcelánový průmysl. Za tímto účelem tedy pro-

běhla exkurze na hrad Loket, zacílená na sbírku porcelánu, a exkurze do por-

celánky v Loučkách. Jelikož se projekt věnuje i tradičním řemeslům, byla pro 

účastníky připravena návštěva řemeslnických dílen na statku Bernard, kde si 

každý mohl vyzkoušet i výrobu jednotlivých řemeslnických výrobků. Vzhle-

dem k tomu, že většina partnerů projektu pochází z hornických regionů, velmi 

ocenili možnost prohlídky dolů Družba a Jiří z vyhlídky v Horním Pískovci.

Dvoudenní setkání bylo ukončeno pozvánkou na setkání následující, které se 

uskuteční v říjnu letošního roku v německém Welzowě. Do té doby musí part-

neři zpracovat nemálo projektových výstupů. 

Soutěž designérů oživila řemeslnické výrobky

Během května a června 2013 se díky tomuto projektu uskutečnil dvouměsíč-

ní workshop designérů, jehož cílem bylo inovovat řemeslnické výrobky. Jako 

prostředek inovace byl zvolen design.

Během workshopu se tak v řemeslnických dílnách na statku Bernard vystřída-

lo celkem sedm renomovaných designérů z celé ČR, konkrétně: Jaroslav Juři-

ca, Tomáš Blahovec, Michaela Tomišková, Marie Jarkovská, Doc. akad. sochař 

Pavel Jarkovský, Bc. Jakub Potěšil, BcA. Jan Samec. Každý z designérů se orien-

toval na určité řemeslo, v jehož rámci inovoval stávající výrobky či vymyslel 

úplně nové. Každý tak vytvořil několik návrhů, z nichž dva nejlepší se skutečně 

vyrobily a postoupily do finální soutěže. 

O vítězi bylo rozhodnuto na závěrečné vernisáži konané v sobotu 15. června 

během Veletrhu řemesel. Tříčlenná porota složená z ředitele Galerie výtvar-

ného umění v Chebu Mgr. Marcela Fišera, PhD., uměleckého ředitele sklárny 

Moser Lukáše Jabůrka a ředitele výroby porcelánky v Loučkách Petra Kotěry 

nakonec vybrala tři vítězné designéry.

Svými návrhy zaujal akademický sochař Pavel Jarkovský z Fakulty umění a de-

signu Univerzity J. E. Purkyně, který navrhl keramickou vázičku připomínající 

kamenné oblázky. Porota ocenila zejména čisté tvary a strukturu výrobku. 

Dalším oceněným se stal brněnský designér Jaroslav Juřica, který navrhl ori-

ginální houpací kozu pro děti. O svém návrhu říká: „Známý je houpací koník 

nebo kohout, tak proč by nemohla být i houpací koza? Především mi šlo 

Jednání řídícího výboru v Lokti Jednání pracovních skupin
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o vtip a nadsázku. Kozu na řezání dřeva jsem přetvořil na houpací kozu. Její 

výhodou je, že se dá jednoduše složit a vzít do ruky“. Dalším jeho návrhem je 

krmítko s dřevěnou stříškou a keramickým podstavcem ve tvaru talíře či malé 

dřevěné káči ve tvaru kostek. 

Třetím oceněným se stal designér ze statku Bernard Jakub Potěšil. Jeho ná-

vrhem je tzv. „tabulet“, dřevěná tabulka s houbičkou a křídou, která spojuje 

minulost s dnešními moderními technologiemi. „Vycházel jsem z moderních 

tabletů a tabulek, na které dříve psávaly děti ve škole“, říká o svém nápadu Po-

těšil. Navrhl i veselé plátěné „ksichtašky“ nebo magnetickou sadu na ledničku 

s očima a jazykem.

Porcelánka Loučky

Ak. sochař Pavel Jarkovský

Vyhlídka na důl Družba

Závěrečná vernisáž

Veletrh řemesel přilákal řemeslníky i turisty

Více než třicet různých řemeslníků z celé republiky se sešlo na Veletrhu řeme-

sel konaného ve dnech 14. a 15. června na statku Bernard v Královském Poříčí. 

Nechyběly zde ani tradiční pochutiny, historičtí šermíři či dobová hudba.

Kovář, dráteník, cínař, kameník, hrnčíř, šperkař a další řemeslníci, ti všichni 

představovali tradiční řemesla návštěvníkům veletrhu, kteří si je mohli i vlast-

noručně vyzkoušet. Veletrh v pátek 14. června v rámci školních výletů navští-

vilo sedm tříd základních škol. Jejich žáci si mohli například vyzkoušet, jak se 

dříve psalo ptačími pery, jak se vytváří kovový přívěšek a náušnice či zdobení 

perníků.
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Cínař

Ten, kdo chtěl okusit něco k snědku, mohl vyzkoušet tradiční občerstvení jako 

např. koblížky, oplatky a trdelníky, ale i vítězné produkty vzešlé ze soutěže 

o nejlepší regionální potravinu. Byl zde k vidění stánek se slaměnými figurka-

Kameník

Keramika Slaměné ozdoby

Paličkovaná krajka

Regionální potravina

mi, paličkovanými krajkami, keramikou, vitrážemi, svíčkami, sklem, dřevěnými 

hračkami apod.

Ing. Zdeňka Michalovská, manažerka projektu

strana 12



13 strana

Od 9. do 15. června se sedmatřicet seniorů toulalo za podpory auto-
busu Chodskem. 
První turistické kroky na  Chodsku začínají v  Draženově u  rychty 
jednoho z nejznámějších Chodů, rychtáře Kryštofa Hrubého. Odtud 
směřují k významnému poutnímu místu, ke kostelu Panny Marie po-
mocnice křesťanů na Dobré vodě a pak do Újezda, do Kozinova Mu-
zea, dále na Výhledy k soše Jana Sladkého Koziny a končí v Trhanově 
nedaleko Lamingerova zámku, kam pro nás přijíždí i autobus. 

U pomníku Jana Sladkého Koziny na Výhledech

Druhý den směřují naše kroky do Kolovče, ověřit jak je to opravdu s přemí-

láním bab na mladá děvčata. Zjišťujeme, že v letošním roce je mlýn mimo 

provoz, ale protože to pro naše turistky stejně není potřeba, neželíme toho. 

Vlastní muzeum venkovských řemesel je moc zajímavé a všechny skutečně 

nadchlo. Odpoledne pak věnujeme prohlídce Domažlic.

A protože ne jen chozením žije turista, je den zakončen zpěvem za doprovo-

du harmoniky Ládi Filipa. 

Úterní ráno, třetí den našeho toulání po Chodsku, nás vítá sluníčkem. Vyráží-

me autobusem do Luženiček a odtud pěšmo na Šaldovské návrší, abychom 

zjistili jak se to kardinálovi Cesarinimu v roce 1431 koukalo, než musel vzít před 

husitskými vojsky nohy na ramena.

Pak se přemisťujeme na vrch Koráb, občerstvujeme se pivkem v restauraci, 

šlapeme na rozhlednu a znovu za stopami kardinála Cesariniho, které on 

a část prchající křížové výpravy zanechaly v okolí hradu Rýzmberk. Odtud au-

tobusem do Domažlic a pak pěšky přes Vavřineček do Babylonu, kde jsme 

ubytováni.

Středeční ráno nás opět přivítalo sluncem. První zastávka dne byla v obci 

Kout, kde jsme se zastavili u glorietu „Klobouk“. Školáčci z nedalekého Mráko-

va, kteří zde byli na výletě, nás přesvědčili, že historii svého kraje dobře znají 

a nejsou ochotni na ní nic měnit, takže tohle je opravdu místo, kde ztratil kar-

dinál Cesarini svůj klobouk na útěku z Čech před vítěznými husity, tedy žádný 

odpočinkový gloriet, a basta. A pak honem do Nové Vsi a z ní na Tanaberk 

s poutním kostelem sv.Anny a do Brůdku. Zde na místě vítězství českých vojsk 

nad vojskem císaře německého Jindřicha III. stojí prý již od roku 1040 nejstar-

ší kostel v Čechách, který byl jako prvý zasvěcen sv. Václavovi. Samozřejmě 

po řadě přestaveb v běhu let v současné zbarokizované podobě. Po návštěvě 

kostelíka umožněné nám předsedou místního občanského sdružení usilující-

ho u obnovu kostelíku sv. Václava a jeho velmi zajímavým povídáním o historii 

místa a kostelíku jsme došli na Brůdeckou vyhlídku a potom již jen autobusem 

přes Českou Kubici zpět do hotelu Babylon.

Čtvrtek pro nás začal již ve tři čtvrtě na sedm snídaní a po ní honem do auto-

busu a k Caparticím a hurá „Stadionku“ na nejvyšší horu Českého lesa a jeden 

ze symbolů zdejšího kraje – Čerchov. Z ochozu Kurzovy rozhledny na Čercho-

vě jsme se pokochali překrásným výhledem a po občerstvení vyrazili po hře-

beni hory na Českou studánku a Sokolovu vyhlídku na Českém křemenném 

valu a do Babylonu do našeho hotelu. Krásné slunce a teplo přímo vybídlo 

Se Slaměnkou Sokolov krajem Chodů

 Chodské ženy jsou opravdu zajímavé

 Scházíme se před muzeem v Domažlicích 
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k zaplavání si v hotelovém bazénu a někteří nelenili a den zakončili na hotelo-

vém tenisovém kurtu. Skutečné ukončení dne pak bylo s harmonikou kolegy 

Ládi Filipa.

Pátek, poslední den našich toulek Chodskem, jsme věnovali návštěvě 

známých míst, která zůstala mimo dosah našich dosavadních kroků. První 

na naší cestě bylo zastavení v Klenčí pod Čechovem, kde nás pan páter  

L. Buček uvítal v místním kostele a zajímavě nás seznámil s jeho histo-

rií i historií farnosti. Po té jsme navštívili muzeum J. Š. Baara a z něho šli 

na hřbitov poklonit se památce osobností Chodska na zdejším hřbitově 

pochovaných – J. Š. Baara, Jindřicha Jindřicha a Jana Vrby. Z Klenčí vedla 

naše cesta na Výhledy k Baarově soše, odtud do Poběžovic, odtud do Hor-

šovského Týna a pak pěšmo přes Šibeniční vrch do Lazce.

Na Šibeničním vrchu jsme se z nové rozhledny naposledy podívali po Chod-

sku a obzor lemovaný Šumavou s vrcholy Roklanů, Velkým a Malým Ostrým, 

panoramatem Českého lesa s Čechovem a Haltravou, ještě jednou pohlédli 

na Rýzmberk, Koráb, Vavřineček nad Domažlicemi i Horšovský Týn blízko 

pod námi. V autobuse poslední poděkování kolegovi ing. Josefu Hofmanovi, 

chodskému rodákovi, jehož povídání nás celý týden provázelo.

Baldovské návrší, kardinál Cesarini tady taky koukal  U glorietu Klobouk nad obcí Kout na Šumavě 

 Na rozhledně na Šibeničním vrchu

Sobotní ráno, poslední snídaně v hotelu a vyrážíme na cestu domů. Zasta-

vujeme se k klášteře Kladruby, který si prohlížíme za doprovodu průvodkyně 

a jedeme do Stříbra, které procházíme provázeni zvuky oslav 830 let od za-

ložení města.

Před příjezdem do Sokolova ještě řada poděkování, řidiči autobusu firmy pana 

Vyskočila Martinovi Jedličkovi, který nás všude bezpečně dovezl ale i jinak po-

máhal a zasloužil se o pohodový týden, všem, kdo zájezd připravili a městu 

Sokolov, bez jehož zejména finanční pomoci by se takovéto akce pro seniory 

nemohly uskutečňovat.

Text a foto: Jaroslav Herda 

 Pivo na Korábu chutná

 V kostelíku sv. Václava v Brůdku Na ochozu Kurzovy rozhledny na Čerchově 

Česká studánka - Místo každoročního 

turistického jarního odemykání studánek

 Lazce - poslední autobusová káva na Chodsku



V  sobotu 27. 7. 2013 proběhla na  Statku Bernard akce pořádaná 
ve  spolupráci s  Egerlandmuseum z  Marktredwitz věnovaná historii 
houslařství na Chebsku. Statek Bernard je partnerem muzea v pro-
jektu zaměřeném na tradiční řemesla na Chebsku. 

V rámci tohoto projektu již na jaře navštívila německé muzeum naše svíčkař-

ka, aby dětem z německých škol předvedla ukázku tradiční výroby svící. Nyní 

měli obyvatelé Sokolovska a všichni návštěvníci Bernardu možnost zblízka 

poznat výrobu strunných nástrojů díky mistrům svého oboru z houslařské 

školy v Chebu. S historií houslařství na Chebsku seznámil dospělé návštěvníky 

ředitel houslařské školy Bc. Jiří Pátek zajímavou přednáškou. Ve stejné době se 

děti mohly věnovat výrobě vlastních hudebních nástrojů pod dohledem od-

borníků. Program akce doplnila výborná houslistka paní Jesicca Nettles, která 

hostům zahrála krátké ukázky známých skladatelů z různých období hudební 

historie.

Statek Bernard – ukázka výroby houslí
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V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře 2. letošní číslo časopisu 
obyvatel a přátel Sokolovska. 

Obsah:

● Loketská léta Antonína Prokopa Schmitta Filmová 

 minulost Kostelní Břízy 

● O zemětřesení nejen kraslickém, zejména v 19. století

● Vladimír Alexandrovič Brandt: smutný osud architekta mauzolea 

 v Jindřichovicích

● Vzpomínka na sokolovského rodáka Ericha Auerbacha 

● Od historie vzniku pohlednic k nejstarším pohlednicím 

 Sokolova – 1. část 

● Rok 1968 na Sokolovsku – 3. část 

● I Chodov měl své Kohnovy 

● Významné osobnosti regionu a místa jejich posledního 

 odpočinku - Matias Forster

● Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše – 5. část

● Výstava „Kostely na Sokolovsku – Die Kirchen im Kreis Falkenau“ 

● Vodopády na Sokolovsku

Vychází 2. letošní číslo vlastivědného 
časopisu SOKOLOVSKO


