
Další číslo časopisu 
Sokolovsko

a

1
2014

Obsah: 

● Velká válka Václava Asmana

● Kraslice a Světová válka

● Vzpomínka na Slavomila Chalupníka

● Pomník obětem Citické stávky a jeho tvůrce

● Ing. Max Wähner - kariéra jednoho Sasa na západě Čech

● Habart z Hertenberka - družiník Bořivoje ze Svinař a krále Václava IV.

● Básník František Branislav a jeho krátká vojenská kariéra v Sokolově

● Visuté a pozemní lanové a řetězové dráhy v sokolovském hnědou 

 helném revíru

● Peterův topol (1. část).

● Historie četnické stanice Habartov (1. část)

● Maskovací síť nad Rotavou?

● Česká menšinová škola v Královském Poříčí

● Zajímavá místa Kraslicka 2

V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře, 1. letošní 
číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska. 

ciál, ale ne všechno je vhodné pro masovou montánní turistiku. Je nut-

ná selekce míst po dohodě s vlastníky a dotčenými organizacemi. Jsem 

také přesvědčený, že v montánních oblastech s unikátními ekosystémy 

a nalezišti musí ochrana přírody dostat přednost před turistikou,“ upo-

zornil geolog RNDr. Petr Rojík, Ph. D. „Velice dobře si uvědomujeme, 

že na Sokolovsku existují lokality, kde by mohly davy turistů opravdu 

škodit. Příkladem je horská Přebuz obklopená panenskou přírodou,“ 

podotkl Makovička. 

Kromě turistiky řeší projekt též otázku, jak zlepšit životní podmínky pro 

obyvatele průmyslových regionů. „V tomto směru má Sokolov hodně 

blízko k městu Welzow v Německu, kde bojují s tím, aby pro své občany 

zajistili atraktivní žití přímo vedle živé uhelné šachty,“ dodal manažer. 

Lead partnerem projektu SHIFT-X je okres Zwickau. Dalšími partnery 

jsou Asociace hornického turismu Welzow (Německo), Asociace Štýrská 

železná stezka (Rakousko), Mikroregion Sokolov – východ (ČR), STEBO 

kompetenční centrum komunitního rozvoje (Belgie), Město Bydgoszcz 

(Polsko). Akademickými partnery jsou Technická univerzita Báňské aka-

demie Freiberg (Německo), Univerzita Graz (Rakousko).

Autor: Mikroregion Sokolov - východ
Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz
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naučí pod vedením zkušených lektorů spoustu nový potřebných znalostí 

a dovedností, vypracují své podnikatelské záměry a plni elánu po absolvo-

vání kurzů zahájí úspěšně vlastní podnikání. K tomu jim bude nápomocna 

další aktivita projektu. Účastníci mohou totiž bezplatně čerpat poradenství 

při zahájení podnikání, aby se vyhnuli častým chybám a zahájení jejich pod-

nikatelské činnosti mělo hladký bezproblémový průběh.

Díky tomu, že projekt „Snadněji přes překážky k podnikání“ je financován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, je účast v rekvalifi-

kačních kurzech zdarma. Během výuky je pro účastníky zajištěno občerst-

vení a mají nárok na proplácení příspěvku na dopravu, případně příspěvku 

na hlídání dětí nebo jiné blízké osoby. Takže účast v kurzech Vás nic nestojí, 

naopak můžete jedině získat mnoho cenných poznatků a naučíte se nové 

věci, které využijete při vlastním podnikání. Takže neváhejte, pokud uvažu-

jete o podnikání a máte zájem zúčastnit se připravovaného třetího kola re-

kvalifikačních kurzů, jehož začátek je plánován na září tohoto roku, volejte 

na telefonní číslo 604 170 443, kde se dozvíte více. Musíte ovšem splnit pod-

mínku, že patříte do cílové skupiny projektu. Tou jsou buď osoby v evidenci 

úřadu práce déle než 5 měsíců nebo osoby pečující o dítě do 15 let věku. 

A musíte mít trvalý pobyt v Karlovarském kraji.

Snadněji přes překážky k podnikání
CZ.1.04/2.1.01/91.00060

Obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko realizuje projekt 
„Snadněji přes překážky k  podnikání“, jehož součástí jsou rekvalifi-
kační kurzy zaměřené na zahájení podnikání. V loňském roce úspěšně 
proběhlo první kolo těchto kurzů. Výuka probíhala ve školící místnos-
ti Statku Bernard v  Královském Poříčí. Účastníci kurzů se dozvěděli 
spoustu důležitých informací a naučili se mnoho nového z předmětů, 
jejichž program byl sestaven speciálně tak, aby účastníkům co nejvíce 
pomohl k zahájení podnikání. Účastníci se během výuky naučili vytvo-
řit podnikatelský plán, který při závěrečné zkoušce obhajovali před 
zkušební komisí. Z  9 úspěšných absolventů prvních rekvalifikačních 
kurzů již někteří postupně zahajují vlastní podnikání. Podařilo se jim 
tak překonat dlouhodobou nezaměstnanost, opět aktivně vstoupit 
na trh práce a nalézt pracovní uplatnění ve společnosti.

V rámci projektu „Snadněji přes překážky k podnikání“ probíhala na začátku 

roku 2014 intenzivní náborová kampaň. Pracovníci MAS Sokolovsko spolu-

pracovali při náboru uchazečů s úřady práce v Karlovarském kraji, proběhlo 

několik informačních schůzek na Úřadech práce v Sokolově a v Karlových 

Varech. Pracovníci MAS Sokolovsko se také osobně podíleli na kampani 

oslovování uchazečů a poskytování informací o rekvalifikačních kurzech.

V březnu bylo zahájeno druhé kolo rekvalifikačních kurzů. Nejprve, stejně 

jako v případě loňských kurzů, se účastníci zúčastnili motivačního dne. 

Na motivačním dni byli seznámeni s příklady dobré podnikatelské praxe, 

které jim posloužily jako inspirace pro vlastní podnikání. Dále hledali své 

silné stránky a příležitosti, které jim mohou pomoci v podnikání. Vyplňovali 

také dotazník týmových rolí, který byl při vyhodnocení konkrétně zaměřen 

opět na oblast podnikání.

Od poloviny března 2014 proběla opět ve školící místnosti Statku Bernard 

výuka rekvalifikačních kurzů. Závěrečná zkouška a obhajoba podnikatel-

ských záměrů proběhla na konci května. V rámci kurzů jsou vyučovány 

předměty marketing, efektivní manažer, podnikatelský záměr, využití výpo-

četní techniky, právní minimum pro začínající podnikatele, daňová sousta-

va v ČR a základy účetnictví, finanční gramotnost, EU a dotace, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci. Věříme, že za tu dobu se všichni účastníci kurzů 
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zích jazyků, kdy se žáci 

seznamují s praktickým 

použitím cizího jazyka 

a zároveň se si rozšiřují 

své znalosti o zajímavos-

tech a historii okolí své-

ho bydliště.

Dalším výstupem projek-

tu jsou propagační videa, 

která jsou uložena na ser-

veru You Tube a můžete si je prohlédnout také ze stránek MAS Sokolovsko: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/za-krasami-mas
MAS Sokolovsko může případným zájemcům zdarma poskytnout videa 

i letáky do vyčerpání zásob. 

„Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“

reg. č. CZ.1.09/4.3.00/18.00406

Společnost MAS Sokolovsko v  minulých letech realizovala pro-
jekt „Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“, na kte-
rý získala dotaci z  Regionálního operačního programu Severo-
západ. Naposledy jsme vás na stránkách časopisu „LEADER MAS 
SOKOLOVSKO“ o  tomto projektu informovali v  roce 2010, kdy 
vrcholila vlastní realizace projektu. Nyní se projekt nachází v ob-
dobí udržitelnosti.

V rámci realizace projektu vznikla řada pěkných letáků s informacemi 

o zajímavostech Sokolovska. Tyto letáky v českém, anglickém, němec-

kém a ruském jazyce jsou postupně doplňovány do infocenter na Soko-

lovsku. Poskytují tak návštěvníkům informace o místních zajímavostech, 

které by je možná ani jinak nenapadlo navštívit, a přispívají tak k rozvoji 

cestovního ruchu a propagaci našeho regionu. Letáky v cizojazyčných 

verzích jsou zajímavé nejen pro infocentra, ale i pro školy při výuce ci-
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Společnost MAS Sokolovsko v  minulých letech realizovala pro-
jekt „Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“, na kte-
rý získala dotaci z  Regionálního operačního programu Severo-
západ. Naposledy jsme vás na stránkách časopisu „LEADER MAS 
SOKOLOVSKO“ o tomto projektu informovali v roce 2010, kdy vr-
cholila vlastní realizace projektu. Nyní se projekt nachází v ob-
dobí udržitelnosti.

„Mezinárodní Projekt SHIFT-X se zabývá využitím kulturního dědictví 

pro ekonomickou a sociální proměnu tradičních průmyslových regio-

nů. Zaměřuje se na zkvalitnění managementu institucí zabývajících se 

průmyslovým odkazem, inovaci regionálních produktů a změnu vní-

mání industriálních oblastí. Karlovarský kraj je sice všeobecně vnímán, 

jako kraj lázeňský, ale přímo v jeho srdci leží průmyslová část - Soko-

lovsko. A naší snahou je, přeměnit nevýhody industriální oblasti ve vý-

hodu a tuto zvláštnost využít pro podporu a propagaci celého úze-

mí,“ vysvětlil Ing. Miroslav Makovička, manažer Mikroregionu Sokolov 

– východ. „Na Sokolovsku se často diskutuje, jestli tu má smysl rozvíjet 

cestovní ruch. Při návštěvě partnerů našeho projektu jsme se například 

dozvěděli, že v průmyslové provincii Limburg v Belgii je v cestovním 

ruchu zaměstnáno 25 procent práceschopného obyvatelstva. Jsem 

přesvědčený, že pokud bychom u nás dokázali toto číslo akceptovat, 

tak skončí veškeré dohady, jestli má smysl toto odvětví posilovat či 

nikoli,“ poznamenal Makovička.

Na semináři dále vystoupil Gerfried Tiffner, představitel Štýrské železné 

stezky v Rakousku. Ten účastníkům přiblížil, jakým způsobem funguje 

turismus na území povrchového lomu na hoře Erzberg. Lidé se mo-

hou svézt důlním vláčkem uvnitř hory nebo nastoupit na korbu obřího 

nákladního auta, které je proveze po terasách lomu. „Pro turisty je to 

velká atrakce. Z nejsilnějšího taxi na světě vidí probíhající těžbu nebo 

sledují řízené odstřely v lomech,“ uvedl Tiffner. Hora Erzberg také ožívá 

motocyklovými závody, které každý rok zlákají na 50 tisíc návštěvníků. 

Sokolovsko je neodmyslitelně spjaté s těžbou nerostných surovin. 

A právě poznávání její historie a důlních památek je dnes velkým tren-

dem. Ne všude je ale příliv turistů žádaný. „Region má sice velký poten-
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Teď zbývá jen zmínit, kam plánujeme vyrazit ve zbývajících dvou třeti-

nách roku 2014. Chtěli bychom projít okolím Františkových Lázní a Ko-

morní hůrky, projít se okolím Merklína, Abrtam a Plešivce, navštívit Os-

trovsko, projít alespoň z části březovkou stezku sv. Vavřince ale i nahléd-

nout do adventního Chebu.

A co si k tomu přát ? Abychom vždy, tak jako dosud, zdrávi došli a měli 

ve svých batůžcích dobrou náladu a pohodu. Aby nám dráhy přidaly ně-

jaké osobáčky, lépe by se nám jezdilo za našimi túrami, nebo alespoň 

aby již další spojení neubývala. Rádi na turistických túrách a dalších ak-

cích přivítáme všechny seniory Sokolovska, kteří chtějí udělat něco pro 

své zdraví a i něco, snad i nového, se dozvědět. 

Informace o akcích naleznou zejména v měsíčníku PATRIOT a na interne-

tových stránkách města Sokolova v portálu „Volný čas“, pořádající subjekt 

„Slaměnka, občanské sdružení, klub důchodců. 

Akce jsou také vždy s předstihem inzerovány i ve vývěsní skříňce sdruže-

ní Slaměnka u zastávky MHD - drogerie, ulice Jednoty, Sokolov.

Je potřeba připomenout, že činnost občanského sdružení Slaměnka So-

kolov, klub důchodců je možná jen díky velké podpoře a finanční po-

moci z grantového systému města Sokolova ale i podpoře a příspěvkům 

obce Královské Poříčí a města Březová.

Text a foto
Josef Herda

Loket ze skalní vyhlídky   

Jsme v Těšovicích a téměř v cíli cesty
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MAS Sokolovsko „rozdala“ posledních 1,9 milionu korun ze Strate-
gického plánu LEADER v programovém období 2007-2013. 

Tyto peníze pomohou dokončit rekonstrukci sociálního zařízení 

v Kulturním domě v Krásně, přispějí na vybavení Domu na půl ces-

ty v Kynšperku nad Ohří, na mobilní ozvučné zařízení s příslušen-

stvím pro soubor VIVAT MUSICA Kraslice, k modernizaci zázemí a zvu-

kové aparatury MKS Kynšperk, na vybudování Vital parku v Dolním 

Rychnově, Základní škola Březová vybaví počítačovým zařízením tří-

du, Základní umělecká škola v Kraslicích pořídí velkoplošnou infor-

Nová dětská i sportovní hřiště, opravená kaplička a hasičská zbrojnice, vy-

budované vesnické muzeum, opravené autobusové zastávky a komunika-

ce, klubovny, tělocvična ….. to je jen malý výčet projektů, které v posled-

ních šesti letech změnily k lepšímu tvář Sokolovska. Jejich realizaci umožnily 

dotace ze Strategickému plánu LEADER. MAS Sokolovsko o.p.s. jich rozdělila 

za více než 70 milionů korun a dalších více než 20 mil. Kč bude ještě vypla-

ceno projektům, které jsou dosud v realizaci. 

V uplynulém období bylo vyhlášeno celkem 8 výzev k předložení žádostí 

o dotaci. Ucházelo se o ně 163 projektů, úspěšných z nich bylo 106.

Od 1. do 8. výzvy se kvalitativní úroveň žádostí výrazně změnila. Žadatelé 

rychle pochopili metodu LEADER, s jejíž pomocí se peníze rozdělovaly. Je 

založena na principu zdola nahoru, tedy že na přípravě projektů se podílejí 

přímo ti, pro něž jsou určeny a nevymýšlejí se od stolu. Na projektech, před-

kládaných zejména v posledních letech už bylo znát, že projekty nevznikaly 

překotně, ale že je jejich tvůrci připravovali dlouhodobě a pečlivě. Zjišťovali, 

co lidé chtějí, jejich spolupráce byla daleko hlubší a intenzívnější. Součas-

ně neustále rostla konkurence. Ve všech výzvách byl převis poptávky nad 

možnostmi MAS. Výběrová komise pak stála před nelehkým úkolem seřadit 

projekty a nejlepší z nich doporučit k financování. 

mační LED obrazovku, v Habartově dojde ke zlepšení ozvučení kina, 

na Statku Bernard se uskuteční cyklus přednášek „Vzdělaní pracovníci

 v CR - nová šance pro rozvoj Sokolovska“. 

Jak vyplývá z tohoto stručného výčtu podaných žádostí o dotaci v rámci 

8. Výzvy, jedná se o zajímavé projekty, které určitě přispějí k rozvoji kultur-

ního smýšlení občanů našeho regionu, a když nám chybělo přibližně 45 tis. 

k tomu, abychom mohli všechny žádosti o dotaci doporučit SZIFu k pro-

financování, neváhala MASka uvolnit se svých režijních nákladů chybějící 

částku ve prospěch realizace zmíněných projektů. 

Název žadatele Název projektu Schválená dotace 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Vybavení Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří  229 725,00 

Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková 
organizace Ozvučení kina  206 550,00 

Tradiční řemesla Bernard o.s. "Vzdělaní pracovníci v CR - nová šance pro rozvoj 
Sokolovska"  351 639,00 

VIVAT MUSICA KRASLICE, občanské sdružení Mobilní ozvučné zařízení s příslušenstvím  94 500,00 

Město Krásno KULTURNÍ DŮM KRÁSNO - REKONSTRUKCE 
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  270 000,00 

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří Modernizace zázemí a zvukové aparatury MKS 
Kynšperk  219 600,00 

Základní škola Březová, okres Sokolov "Počítačovou technikou k vyšší vzdělanosti"  186 750,00 

Obec Dolní Rychnov Vital park - Dolní Rychnov  186 256,00 

Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Pořízení velkoplošné informační LED obrazovky  270 000,00 

Celkem   2 015 020,00

V současné době MAS Sokolovsko stojí spolu s více než 180 dalšími míst-

ními akčními skupinami v České republice opět na startovní čáře. Budeme 

muset prokázat, že i v novém programovém období let 2014-2020 budeme 

schopni poctivě a cíleně prostředky rozdělovat. Doufejme, že i v tomto ob-

dobí uspějeme a opět získáme finance na realizaci řady dalších přínosných 

projektů.

Březová, duben 2014 
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místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko

Proběhly workshopy odborných skupin
MAS Sokolovsko připravuje pro nové programové období 2014-
2020 novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území Sokolovsko. Kromě povinných zpracovávaných analýz 
a strategií má za cíl především rozvíjet náš region na základě ko-
munitní spolupráce, bez níž by jakékoli analýzy ,,od stolu“ nemě-
ly opravdový význam. Právě ,,opravdovost“ strategie je hlavním 
cílem Místní akční skupiny Sokolovsko. Pro komunitní setkávání 
byly v  souladu s  plánovanými operačními programy vytvořeny 
4 odborné skupiny: Konkurenceschopný venkov, Zaměstnanost 
a vzdělávání, Životní prostředí a Kvalita života na venkově. 

 Konkurenceschopný venkov - 14. 5. 2014 od  15,00 hodin 
na statku manželů Farových v Chotíkově

 Zaměstnanost a vzdělávání - 20. 5. 2014 od 15,00 hodin v bý-
valé škole V Hřebenech, blízko zříceniny hradu Hartenberg

 Životní prostředí - 22. 5. 2014 od 15,00 hodin na Městském 
úřadě v Habartově

 Kvalita života na venkově - 28. 5. 2014 od 15,00 hodin na Měst-
ském úřadě v Královském Poříčí

Tyto skupiny se sešly na tematických workshopech, aby prodiskutovaly 
danou problematiku a stanovily priority nutné k řešení na území MAS 
Sokolovsko.

Pro první workshop bylo přijato pozvání a  obrovské pohostinnosti 
manželů Farových z Chotíkova. Na jejich statku se sešli odborníci z řad 
zemědělců, podnikatelů, pracovníků v  cestovním ruchu a  turistice, 
zástupci neziskových organizací, atd. Díky oborové pestrosti účastní-
ků proběhla plodná diskuze s  relevantními výstupy pro zapracování 
do analýzy místní rozvojové strategie a také následné SWOT analýzy.

Druhý workshop proběhl díky pozvání a  pohostinnosti pana Bedřicha 
Loose v objektu bývalé školy v Hřebenech, blízko zříceniny hradu Har-
tenberg. I zde se sešli odborníci napříč profesemi a byly diskutovány pal-
čivé otázky z oblasti zaměstnanosti a školství, možnosti volnočasových 
aktivit či problematika sociálně vyloučených osob či osob ohrožených 
sociálním vyloučením.

Téma životního prostředí bylo na pořadu dne na městském úřadě v Ha-
bartově. Také tam se sešla různorodá skupina odborníků, která zajistila 
nosnou diskuzi nejen k otázce ochrany životního prostředí, ale také se 
pokusila vytýčit specifi ka regionu v této oblasti.

V pořadí poslední setkání se uskutečnilo na městském úřadě v Králov-
ském Poříčí a debatovalo se na velmi široké téma kvality života na ven-
kově. Účastníci se dotkli např. komunální politiky, občanské vybavenosti 
v obcích, dopravní obslužnosti, ale také otázky podpory mladých rodin 
či seniorů ve  venkovských oblastech nebo historie regionu a  jeho pa-
mátek.

Děkujeme tímto všem hostitelům za  jejich pohostinnost a  poskytnutí 
prostor pro tato setkání.

Na základě výstupů z těchto workshopů budou zpracovány dílčí a SWOT 
analýzy, které budou nosné pro zpracování již zmíněné Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko, nezbytně 
nutné pro další rozvoj regionu. 
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Dubnový výšlap začínal opět cestou vlakem. Tentokrát ze Sokolova 

do Tršnice. Z tršnického nádraží nás cesta vedla přes Třebeň a dál do No-

vého Drahova, SOOS, Vonšov, Starý Rybník a do Skalné. Až k zastavení 

na SOOSu nám počasí celkem přálo. Tady začalo drobně mžít a mžení 

nás provázelo až před Skalnou. Tady jako mávnutím kouzelného prout-

ku vysvitlo slunce a bylo nádherně. Cestou jsme si povídali o stavebním 

vývoji statků na Chebsku, historii míst jimiž jsme procházeli, připome-

nuli si možnost návštěvy swingových večerů pravidelně pořádaných 

již po mnoho let na přelomu měsíců července a srpna na dvoře statku 

keramické dílny v Novém Drahově a popovídali o SOOSu. Ve Starém Ryb-

níce a Skalné pár slov ne jen jejich historii ale i stručná parafráze pověstí 

s těmito místy spojených. Závěr cesty ve Skalné pak většina využila k ná-

vštěvě hospůdky s posezením u pivka a někteří i malého obídku. 

Ráno na nádraží v Sokolově Turistika u pivečka, grogu nebo čajíčku není k zahození 

Opečený buřtík po výstupu fakt moc chutná

Starý Rybník, v pozadí zřícenina hradu ze 14. století 

Hlt čaje na cestě mezi Chlumkem a Hlavnem Skalná – hurá do hospůdky – většina tam již je
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Toulky pořádané Slaměnkou, kterých se účastní mladíci šedesáti 
letí a i více než osmdesátiletí, jsou plnokrevnými turistickými vy-
cházkami s vlastivědnou náplní. Délka tras se většinou pohybuje 
mezi 10 až 15 kilometry a výjimečně mírně přesáhne i 20 kilome-
trů. Jde se nejméně jednou v každém měsíci a za každého počasí. 
A i tak parta pochodníků čítala zatím vždy nejméně 32 lidí, zpra-
vidla však kolem čtyřiceti ale i více než padesát. 

Připravovaná zastavení na každé trase jsou věnována různým postřehům 

a tak lze získat mnoho různých informací o historii, květeně, geologii ale 

i o pověstech, tradicích a zvyklostech navštívených míst a jiných zají-

mavostí, včetně vzpomínek jak tato místa vypadala třeba před padesáti, 

šedesáti nebo i sedmdesáti léty, kdy zde některý z účastníků pobíhal.

Turistické toulky se Slaměnkou Sokolov

Na terase myslivecké hospůdky na Kladské

V poutním areálu Maria Loreto – Starý Hrozňatov

Jen v loňském roce vedly kroky slaměnkovských turistů Chebskem, Ma-

riánskolázeňskem, Kraslickem, okolím Rotavy, Oloví, Dolního Žandova, 

Kladské ale i Svatavy, Březové a Sokolova.

V letošním roce 2014 se začínalo poněkud netradičně. Hned 1. ledna 

vyrazila parta mladíků s průměrným věkem necelých 66 let na setkání 

turistů v Sedle pod Špičákem. Výjimečná byla skutečnost, že Slaměnka 

akci neorganizovala ale jen se účastnila. Cesta ze Stříbrné na místo srazu 

byla pohodlná, po většinu trasy po sněhu ani památka a tak i koníčci 

vytáhli do Sedla kočár a ne sáně jako v předchozích létech.

Je 9. ledna a první slaměnkovská turistika roku 2014. Počasí zcela ne-

zimní. Sluníčko, po sněhu nikde ani památka, jen v samotném cíli pár 

centimetrů a tak to proti všem zvyklostem vypadalo celou letošní zimu.

Vyšlápli jsme si kolem sokolovského golfového hřiště. U Rychnováku 

zavzpomínali jak se tu před nějakými padesáti, šedesáti léty krásně kou-

palo, kde stávaly domy Rychnova a zamířili do hospůdky. Tady stopečka 

13. karlovarského pramene k připití na rok 2014, popovídání o roce uply-

nulém a spřádání plánů na rok 2014.

Únorový výšlap v duchu letošní netradiční zimy opět beze sněhu. Ten-

tokrát vlakem do Dasnic a pak přes Chlumek, Hlavno a Citice do Sokolo-

va. Nad dasnickým nádražím připomínka skupiny nádherných statných 

jedlí, pár slov o historii Chlumku, něco ke geologii čedičového lomečku 

v Hlavně, zastávka na kraji vznikajícího jezera Medard, pár slov k nově 

budovanému parku na březích Ohře a jsme u sokolovského kláštera 

a rozcházíme se. 

Březnový výšlap a jeho 14 kilometrů začínal tradičně na sokolovském 

nádraží. Cesta vlakem do Lokte a pak pod loketskými hradbami na vy-

hlídky na skalách nad Ohří a silnicí, přes přírodní amfiteátr, podél Ohře 

a přes Královské Poříčí do Sokolova. Počasí více než jarní. Vlaho, sluníčko, 

zkrátka turistická pohoda. 

Loketské zastávky byly věnovány především historii města a jeho vývoji. 

Zmínili jsme i výnos krále a císaře Karla IV., jímž upravoval pravidla pohy-

bu zboží a obchodníků na obchodních trasách, celní povinnosti a i po-

stavení města Lokte v tomto systému. Vzpomenuli jsme na krásné chvíle 

v přírodním amfiteátru na břehu Ohře pod loketským hradem i toho, že 

jeho provoz byl zahájen v roce 1949 operou Rusalka. Cestou podél Ohře 

pár slov o proměnách řeky v proudu tisíců let, připomínka zkamenělin 

v terasách nad řekou a i pár slov o jarní květeně, kterou jsme cestou našli.

Kočár přijíždí do Sedla pod Špičákem Na břehu Rychnováku, za zády sídliště Michal
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Žádost o dotaci na projekt podalo město Kraslice v listopadu 2013 
do 44. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora 
revitalizace a  regenerace středních a  malých měst. Žádost 
o dotaci prošla úspěšně jak hodnocením přijatelnosti a kontrolou 
formálních náležitostí, tak také bodovým hodnocením. V březnu 
letošního roku schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře. 

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 10,629 mil. Kč. Po pro-

vedených výběrových řízeních jsou na začátku května celkové výdaje 

projektu ve výši 8,856 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých vý-

dajů projektu, tzn. cca 7,313 mil. Kč.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci hřiště u Střední školy, základní ško-

ly a mateřské školy Kraslice, Havlíčkova ulice. Cílem je využívání hřiště 

širokou veřejností. 

V rámci stavebních prací bude vybudováno víceúčelové hřiště s polyu-

retanovým povrchem, dále travnaté hřiště, dvě dráhy pro běh na 60 m, 

plochy pro skok daleký, vrh koulí, okruhová dráha pro vytrvalostní běh. 

Budou řešeny chodníky, výměna části oplocení, stavba opěrné zdi, 

osvětlení hřiště, mezilehlé travnaté plochy a také parkoviště.

Partneři projektu: Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, 

MAS Sokolovsko o.p.s., Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihov-

na Kraslice.

Projektant: Ing. Helena Michálková – PPP

Zpracovatel žádosti o dotaci: ABRI, s.r.o.

Zhotovitel stavby: ALGON, a.s.

Technický dozor investora: Pavel Hudlický

Fyzické práce na projektu začaly na začátku května a budou ukončeny 

do 31. 12. 2014. Projekt je rozdělen do dvou etap. Do 29. 1. 2015 město 

Kraslice požádá prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o plat-

bu o proplacení dotace za druhou etapu.

Přiložené fotografie dokumentují stav bezprostředně před zahájením 

stavebních prací.

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce hřiště“ 
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01045
Příjemce dotace: Město Kraslice

Kraslice – rekonstrukce hřiště
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V  sobotu 12.4. 2014 se v  německém Lückenmühle uskutečnilo 
česko-německé setkání u  příležitosti 2 projektů, v  kterých bylo 
město Březová partnerem.

Prvním z projektů v rámci programu Cíl 3, ČR – Sasko Fond malých pro-

jektů, byla „Německo-česká výměna zkušeností kreativních pedagogů“. 

Tohoto projektu se zúčastnili za českou stranu paní učitelky ze základní 

a mateřské školy v Březové a další pracovníci věnující se mládeži. V lednu 

se spolu se svými německými kolegyněmi setkali na společném work-

shopu, kde řešili problematiku zapojení kreativní pedagogiky do výuky 

a výchovy dětí a mládeže. Zároveň vytvořili pod vedením umělkyně 

Roswithy von Hagen keramické dlaždice s pohádkovými motivy, kterými 

byla ozdobena „Pohádková kašna“ u dětské kliniky v Lückenmühle. Ta 

byla slavnostně odhalena v sobotu 12. 4. 2014 za účasti všech autorů, 

pana starosty Boudy, Wernera Kuhnly – jednatele německého partnera 

Volkssolidarität Oberland, zástupce Euregia Egrensis pana Schönecke, 

dalších politických představitelů a tisku. 

Pan starosta byl dokonce obdarován jednou z keramických dlaž-
dic, může tak zdobit kancelář pana starosty jako milá připomínka 
úspěšného projektu. 

Slavnostní okamžik odhalení kašny podtrhl i festival dechových souborů 

pořádaný na tomtéž místě, který přilákal přes 500 hostů. Na festivalu se 

představilo 5 dechovek, z toho 2 z české republiky. Jednou z nich byla 

i dechová kapela Březováček, která nadchla místní publikum svým ho-

dinovým vystoupením, stejně tak jako čepované české pivo z Kynšper-

ského pivovaru. Dobrá nálada provázela akci po celé odpoledne a stan 

plný diváků se pohupoval v rytmu české dechovky, a u známých písni-

ček, jako např. Škoda lásky, zpíval spolu se zpěváky kapely. Následující 

obrazová dokumentace jistě přiblíží atmosféru akce lépe, než dlouhé 

popisování.

Účastníci projektu s panem starostouPohádková kašna

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Projekt Řemesla – od historie po nejmodernější techniky z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Poslední kurz počítačového modelování, poslední celodenní mimo-
školní výuka a poslední exkurze čeká žáky ZŠ škol, které jsou part-
nery projektu MAS Sokolovsko o.p.s. s názvem „Řemesla – od histo-
rie po nejmodernější techniky“.

Žáci ZŠ Krajkové i ZŠ Kynšperku nad Ohří již úspěšně absolvovali kurz počí-

tačového modelování, díky kterému se proměnili v truhláře, modeláře, stro-

jaře i architekty. V rámci celodenní mimoškolní výuky si domů odnesli jimi 

vlastnoručně vyrobené výrobky, jež tvořili v řemeslných dílnách na Statku 

Bernard v Královském Poříčí. Tyto aktivity ještě čekají na žáky ZŠ Loket, kteří 

svou účastí zakončí realizaci celého kurzu i celodenní mimoškolní výuky.

Řemesla jdou do finále

V červnu se pak žáci mohou těšit na úplně poslední aktivitu projektu, a sice 

exkurzi do výrobního podniku. Tentokrát se mohou těšit na návštěvu výroby 

světoznámého nápoje Coca Cola.

Projekt má za cíl upoutat pozornost dětí k technickým oborům, což se podle 

realizačního týmu v rámci zrealizovaných aktivit úspěšně daří.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. Jeho celkový rozpočet je 1,5 mil. Kč.
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Lauterbach – Čistá jako příklad zaniklé obce Slavkovského lesa

„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“
reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00751

Společnost MAS Sokolovsko na konci roku 2012 dokončila projekt 
„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“, na který získala 
dotaci z  Regionálního operačního programu Severozápad. Výstu-
pem projektu je rozsáhlá Vyhledávací studie, která zmapovala přes 
60 objektů, které se nacházejí ve Slavkovském lese a představují po-
slední svědectví o dříve se zde nacházejících obcích. 

Zmapované relikty se nacházejí na katastrálním území obcí Březová, Rovná 

a Krásno. V rámci projektu bylo zpracováno 30 projektových dokumentací 

s návrhy na opravu vybraných reliktů, které byly předány obcím. Obce mají 

zájmem rozvíjet cestovní ruch právě prostřednictvím plánovaných úprav 

a obnovy některých vybraných reliktů. V rámci obnovy bude brán ohled 

na okolní krajinu tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Zároveň díky 

sanaci reliktů dojde ke zlepšení životního prostředí, protože některé relikty 

jsou zcela nepřístupné a zarostlé bolševníkem.

Příkladem zaniklé obce Slavkovského lesa je bývalé město Čistá – Lauter-
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cházelo po obou stranách staré cesty z Bečova do Sokolova. Dnes je zde kři-

žovatka Krásno – Prameny – Sokolov. 
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vovalo dobu největšího rozkvětu města. Během třicetileté války došlo k po-
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Ing. Miroslav Makovička
 manažer Mikroregionu Sokolov – východ

Dočetli jsme se v týdeníku 5plus2……..

což předčasně probudilo přírodu. Ve Štýrských Alpách v nadmořské výšce 

1020 m, kde ležel náš hotel, mívají v tuto dobu pravidelně ještě metr sněhu. 

Tentokrát jsme se zde ale mohli kochat pro nás vzácným pohledem na šaf-

ránové louky nebo bledulemi zaplavené rokle. 

V Eisenerzu využívají dobrých podmínek pro zimní sporty a tak není divu, že 

sportovci z tohoto malého městečka dovezli z poslední olympiády v Soči 3 

medaile. Pro mě je to pěkný příklad toho, jak využívat silných stránek regio-

nu pro jeho další rozvoj a zlepšování image.
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Kraslice – revitalizace středu města

Žádost o dotaci na projekt podalo město Kraslice v listopadu 2013 
do 44. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora 
revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost o dotaci 
prošla úspěšně jak hodnocením přijatelnosti a  kontrolou formál-
ních náležitostí, tak také bodovým hodnocením. V březnu letošního 
roku schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře. 

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 20,273 mil. Kč. Po prove-

dených výběrových řízeních jsou na začátku května celkové výdaje projektu 

ve výši 15,144 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu, 

tzn. cca 12,616 mil. Kč.

V rámci projektu dojde k vybudování klidové zóny u Kostela Božího Těla 

(včetně stezky pro pěší, zeleně), parkoviště v ul. Pod nádražím (v blízkosti 

klidové zóny), stezky pro pěší v ul. Nerudova, dále dojde k propojení ul. Hav-

líčkova s náměstím 28. října a to lávkou přes Stříbrný potok a dojde také k re-

vitalizaci prostor po bývalém autobusovém nádraží. Cílem je zrevitalizování 

centrální části města, které povede k lepšímu využívání širokou veřejností.

Název projektu: „Kraslice – revitalizace středu města“ 
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01048
Příjemce dotace: Město Kraslice

Partneři projektu: Technické služby města Kraslic, MAS Sokolovsko o.p.s., 
Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihovna Kraslice.

Projektanti: Ing. Igor Hrazdil, Ing. Martin Kohout, Ing. Helena Michálková 

– PPP

Zpracovatel žádosti o dotaci: ABRI, s.r.o.

Zhotovitel stavby: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Technický dozor investora: Pavel Hudlický

Fyzické práce na projektu začaly na začátku května 2014 a budou ukončeny 

do 30. 11. 2015. Projekt je rozdělen do tří etap. Do 29.12. 2015 město Kraslice 

požádá prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o platbu o propla-

cení dotace za třetí, tedy poslední etapu.

Přiložené fotografie dokumentují stav bezprostředně před zahájením sta-

vebních prací.
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Lauterbach – Čistá jako příklad zaniklé obce Slavkovského lesa

„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“
reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00751

Společnost MAS Sokolovsko na konci roku 2012 dokončila projekt 
„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“, na který získala 
dotaci z  Regionálního operačního programu Severozápad. Výstu-
pem projektu je rozsáhlá Vyhledávací studie, která zmapovala přes 
60 objektů, které se nacházejí ve Slavkovském lese a představují po-
slední svědectví o dříve se zde nacházejících obcích. 

Zmapované relikty se nacházejí na katastrálním území obcí Březová, Rovná 

a Krásno. V rámci projektu bylo zpracováno 30 projektových dokumentací 

s návrhy na opravu vybraných reliktů, které byly předány obcím. Obce mají 

zájmem rozvíjet cestovní ruch právě prostřednictvím plánovaných úprav 

a obnovy některých vybraných reliktů. V rámci obnovy bude brán ohled 

na okolní krajinu tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Zároveň díky 

sanaci reliktů dojde ke zlepšení životního prostředí, protože některé relikty 

jsou zcela nepřístupné a zarostlé bolševníkem.
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bach. Toto bývalé město, které mělo v minulosti i přes 2 000 obyvatel, se na-

cházelo po obou stranách staré cesty z Bečova do Sokolova. Dnes je zde kři-

žovatka Krásno – Prameny – Sokolov. 

Historie města Lauterbach spadá až do 14. století, ze kterého pochází prv-

ní písemná zpráva o obci. Název dostalo město podle potoka Luterbach. 
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Po druhé světové válce došlo nejprve k odsunu německého obyvatelstva 

a obec byla přejmenována na Čistá. Potom byla obec začleněna do vojen-

ského výcvikového prostoru a museli se z ní vystěhovat i poslední obyvate-

lé. Aktivitami vojenského výcviku došlo k definitivnímu zničení pozůstatků 

v minulosti rozvíjejícího se a vzkvétajícího města. Dnes zaniklou obec připo-

míná jen kaštanová alej, dřevěný kříž v místech bývalého hřbitova a v deva-

desátých letech vybudovaný pomník zaniklého města.

Cestou mezi Krásnem a Sokolovem stojí za to na chvíli se zde zastavit. Po-

rozhlédnout se po okolí, kolem kaštanové aleje si představit staré město se 

slavnou minulostí spojenou s těžbou cínu a zamyslet se nad mnohdy divo-

kými dějinami našeho kraje a nad působením člověka na krajinu kolem nás.

Zdroj:

http://slavkovskyles.sweb.cz/pages/litrbachy.html

http://www.mu-brezova.cz/zanikleobce/cista.html
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V  sobotu 12.4. 2014 se v  německém Lückenmühle uskutečnilo 
česko-německé setkání u  příležitosti 2 projektů, v  kterých bylo 
město Březová partnerem.

Prvním z projektů v rámci programu Cíl 3, ČR – Sasko Fond malých pro-

jektů, byla „Německo-česká výměna zkušeností kreativních pedagogů“. 

Tohoto projektu se zúčastnili za českou stranu paní učitelky ze základní 

a mateřské školy v Březové a další pracovníci věnující se mládeži. V lednu 

se spolu se svými německými kolegyněmi setkali na společném work-

shopu, kde řešili problematiku zapojení kreativní pedagogiky do výuky 

a výchovy dětí a mládeže. Zároveň vytvořili pod vedením umělkyně 

Roswithy von Hagen keramické dlaždice s pohádkovými motivy, kterými 

byla ozdobena „Pohádková kašna“ u dětské kliniky v Lückenmühle. Ta 

byla slavnostně odhalena v sobotu 12. 4. 2014 za účasti všech autorů, 

pana starosty Boudy, Wernera Kuhnly – jednatele německého partnera 

Volkssolidarität Oberland, zástupce Euregia Egrensis pana Schönecke, 

dalších politických představitelů a tisku. 

Pan starosta byl dokonce obdarován jednou z keramických dlaž-
dic, může tak zdobit kancelář pana starosty jako milá připomínka 
úspěšného projektu. 

Slavnostní okamžik odhalení kašny podtrhl i festival dechových souborů 

pořádaný na tomtéž místě, který přilákal přes 500 hostů. Na festivalu se 

představilo 5 dechovek, z toho 2 z české republiky. Jednou z nich byla 

i dechová kapela Březováček, která nadchla místní publikum svým ho-

dinovým vystoupením, stejně tak jako čepované české pivo z Kynšper-

ského pivovaru. Dobrá nálada provázela akci po celé odpoledne a stan 

plný diváků se pohupoval v rytmu české dechovky, a u známých písni-

ček, jako např. Škoda lásky, zpíval spolu se zpěváky kapely. Následující 

obrazová dokumentace jistě přiblíží atmosféru akce lépe, než dlouhé 

popisování.

Účastníci projektu s panem starostouPohádková kašna

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Projekt Řemesla – od historie po nejmodernější techniky z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Poslední kurz počítačového modelování, poslední celodenní mimo-
školní výuka a poslední exkurze čeká žáky ZŠ škol, které jsou part-
nery projektu MAS Sokolovsko o.p.s. s názvem „Řemesla – od histo-
rie po nejmodernější techniky“.

Žáci ZŠ Krajkové i ZŠ Kynšperku nad Ohří již úspěšně absolvovali kurz počí-

tačového modelování, díky kterému se proměnili v truhláře, modeláře, stro-

jaře i architekty. V rámci celodenní mimoškolní výuky si domů odnesli jimi 

vlastnoručně vyrobené výrobky, jež tvořili v řemeslných dílnách na Statku 

Bernard v Královském Poříčí. Tyto aktivity ještě čekají na žáky ZŠ Loket, kteří 

svou účastí zakončí realizaci celého kurzu i celodenní mimoškolní výuky.

Řemesla jdou do finále

V červnu se pak žáci mohou těšit na úplně poslední aktivitu projektu, a sice 

exkurzi do výrobního podniku. Tentokrát se mohou těšit na návštěvu výroby 

světoznámého nápoje Coca Cola.

Projekt má za cíl upoutat pozornost dětí k technickým oborům, což se podle 

realizačního týmu v rámci zrealizovaných aktivit úspěšně daří.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. Jeho celkový rozpočet je 1,5 mil. Kč.
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Toulky pořádané Slaměnkou, kterých se účastní mladíci šedesáti 
letí a i více než osmdesátiletí, jsou plnokrevnými turistickými vy-
cházkami s vlastivědnou náplní. Délka tras se většinou pohybuje 
mezi 10 až 15 kilometry a výjimečně mírně přesáhne i 20 kilome-
trů. Jde se nejméně jednou v každém měsíci a za každého počasí. 
A i tak parta pochodníků čítala zatím vždy nejméně 32 lidí, zpra-
vidla však kolem čtyřiceti ale i více než padesát. 

Připravovaná zastavení na každé trase jsou věnována různým postřehům 

a tak lze získat mnoho různých informací o historii, květeně, geologii ale 

i o pověstech, tradicích a zvyklostech navštívených míst a jiných zají-

mavostí, včetně vzpomínek jak tato místa vypadala třeba před padesáti, 

šedesáti nebo i sedmdesáti léty, kdy zde některý z účastníků pobíhal.

Turistické toulky se Slaměnkou Sokolov

Na terase myslivecké hospůdky na Kladské

V poutním areálu Maria Loreto – Starý Hrozňatov

Jen v loňském roce vedly kroky slaměnkovských turistů Chebskem, Ma-

riánskolázeňskem, Kraslickem, okolím Rotavy, Oloví, Dolního Žandova, 

Kladské ale i Svatavy, Březové a Sokolova.

V letošním roce 2014 se začínalo poněkud netradičně. Hned 1. ledna 

vyrazila parta mladíků s průměrným věkem necelých 66 let na setkání 

turistů v Sedle pod Špičákem. Výjimečná byla skutečnost, že Slaměnka 

akci neorganizovala ale jen se účastnila. Cesta ze Stříbrné na místo srazu 

byla pohodlná, po většinu trasy po sněhu ani památka a tak i koníčci 

vytáhli do Sedla kočár a ne sáně jako v předchozích létech.

Je 9. ledna a první slaměnkovská turistika roku 2014. Počasí zcela ne-

zimní. Sluníčko, po sněhu nikde ani památka, jen v samotném cíli pár 

centimetrů a tak to proti všem zvyklostem vypadalo celou letošní zimu.

Vyšlápli jsme si kolem sokolovského golfového hřiště. U Rychnováku 

zavzpomínali jak se tu před nějakými padesáti, šedesáti léty krásně kou-

palo, kde stávaly domy Rychnova a zamířili do hospůdky. Tady stopečka 

13. karlovarského pramene k připití na rok 2014, popovídání o roce uply-

nulém a spřádání plánů na rok 2014.

Únorový výšlap v duchu letošní netradiční zimy opět beze sněhu. Ten-

tokrát vlakem do Dasnic a pak přes Chlumek, Hlavno a Citice do Sokolo-

va. Nad dasnickým nádražím připomínka skupiny nádherných statných 

jedlí, pár slov o historii Chlumku, něco ke geologii čedičového lomečku 

v Hlavně, zastávka na kraji vznikajícího jezera Medard, pár slov k nově 

budovanému parku na březích Ohře a jsme u sokolovského kláštera 

a rozcházíme se. 

Březnový výšlap a jeho 14 kilometrů začínal tradičně na sokolovském 

nádraží. Cesta vlakem do Lokte a pak pod loketskými hradbami na vy-

hlídky na skalách nad Ohří a silnicí, přes přírodní amfiteátr, podél Ohře 

a přes Královské Poříčí do Sokolova. Počasí více než jarní. Vlaho, sluníčko, 

zkrátka turistická pohoda. 

Loketské zastávky byly věnovány především historii města a jeho vývoji. 

Zmínili jsme i výnos krále a císaře Karla IV., jímž upravoval pravidla pohy-

bu zboží a obchodníků na obchodních trasách, celní povinnosti a i po-

stavení města Lokte v tomto systému. Vzpomenuli jsme na krásné chvíle 

v přírodním amfiteátru na břehu Ohře pod loketským hradem i toho, že 

jeho provoz byl zahájen v roce 1949 operou Rusalka. Cestou podél Ohře 

pár slov o proměnách řeky v proudu tisíců let, připomínka zkamenělin 

v terasách nad řekou a i pár slov o jarní květeně, kterou jsme cestou našli.

Kočár přijíždí do Sedla pod Špičákem Na břehu Rychnováku, za zády sídliště Michal

strana 12

Žádost o dotaci na projekt podalo město Kraslice v listopadu 2013 
do 44. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora 
revitalizace a  regenerace středních a  malých měst. Žádost 
o dotaci prošla úspěšně jak hodnocením přijatelnosti a kontrolou 
formálních náležitostí, tak také bodovým hodnocením. V březnu 
letošního roku schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře. 

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 10,629 mil. Kč. Po pro-

vedených výběrových řízeních jsou na začátku května celkové výdaje 

projektu ve výši 8,856 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých vý-

dajů projektu, tzn. cca 7,313 mil. Kč.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci hřiště u Střední školy, základní ško-

ly a mateřské školy Kraslice, Havlíčkova ulice. Cílem je využívání hřiště 

širokou veřejností. 

V rámci stavebních prací bude vybudováno víceúčelové hřiště s polyu-

retanovým povrchem, dále travnaté hřiště, dvě dráhy pro běh na 60 m, 

plochy pro skok daleký, vrh koulí, okruhová dráha pro vytrvalostní běh. 

Budou řešeny chodníky, výměna části oplocení, stavba opěrné zdi, 

osvětlení hřiště, mezilehlé travnaté plochy a také parkoviště.

Partneři projektu: Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, 

MAS Sokolovsko o.p.s., Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihov-

na Kraslice.

Projektant: Ing. Helena Michálková – PPP

Zpracovatel žádosti o dotaci: ABRI, s.r.o.

Zhotovitel stavby: ALGON, a.s.

Technický dozor investora: Pavel Hudlický

Fyzické práce na projektu začaly na začátku května a budou ukončeny 

do 31. 12. 2014. Projekt je rozdělen do dvou etap. Do 29. 1. 2015 město 

Kraslice požádá prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o plat-

bu o proplacení dotace za druhou etapu.

Přiložené fotografie dokumentují stav bezprostředně před zahájením 

stavebních prací.

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce hřiště“ 
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01045
Příjemce dotace: Město Kraslice

Kraslice – rekonstrukce hřiště
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místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko

Proběhly workshopy odborných skupin
MAS Sokolovsko připravuje pro nové programové období 2014-
2020 novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území Sokolovsko. Kromě povinných zpracovávaných analýz 
a strategií má za cíl především rozvíjet náš region na základě ko-
munitní spolupráce, bez níž by jakékoli analýzy ,,od stolu“ nemě-
ly opravdový význam. Právě ,,opravdovost“ strategie je hlavním 
cílem Místní akční skupiny Sokolovsko. Pro komunitní setkávání 
byly v  souladu s  plánovanými operačními programy vytvořeny 
4 odborné skupiny: Konkurenceschopný venkov, Zaměstnanost 
a vzdělávání, Životní prostředí a Kvalita života na venkově. 

 Konkurenceschopný venkov - 14. 5. 2014 od  15,00 hodin 
na statku manželů Farových v Chotíkově

 Zaměstnanost a vzdělávání - 20. 5. 2014 od 15,00 hodin v bý-
valé škole V Hřebenech, blízko zříceniny hradu Hartenberg

 Životní prostředí - 22. 5. 2014 od 15,00 hodin na Městském 
úřadě v Habartově

 Kvalita života na venkově - 28. 5. 2014 od 15,00 hodin na Měst-
ském úřadě v Královském Poříčí

Tyto skupiny se sešly na tematických workshopech, aby prodiskutovaly 
danou problematiku a stanovily priority nutné k řešení na území MAS 
Sokolovsko.

Pro první workshop bylo přijato pozvání a  obrovské pohostinnosti 
manželů Farových z Chotíkova. Na jejich statku se sešli odborníci z řad 
zemědělců, podnikatelů, pracovníků v  cestovním ruchu a  turistice, 
zástupci neziskových organizací, atd. Díky oborové pestrosti účastní-
ků proběhla plodná diskuze s  relevantními výstupy pro zapracování 
do analýzy místní rozvojové strategie a také následné SWOT analýzy.

Druhý workshop proběhl díky pozvání a  pohostinnosti pana Bedřicha 
Loose v objektu bývalé školy v Hřebenech, blízko zříceniny hradu Har-
tenberg. I zde se sešli odborníci napříč profesemi a byly diskutovány pal-
čivé otázky z oblasti zaměstnanosti a školství, možnosti volnočasových 
aktivit či problematika sociálně vyloučených osob či osob ohrožených 
sociálním vyloučením.

Téma životního prostředí bylo na pořadu dne na městském úřadě v Ha-
bartově. Také tam se sešla různorodá skupina odborníků, která zajistila 
nosnou diskuzi nejen k otázce ochrany životního prostředí, ale také se 
pokusila vytýčit specifi ka regionu v této oblasti.

V pořadí poslední setkání se uskutečnilo na městském úřadě v Králov-
ském Poříčí a debatovalo se na velmi široké téma kvality života na ven-
kově. Účastníci se dotkli např. komunální politiky, občanské vybavenosti 
v obcích, dopravní obslužnosti, ale také otázky podpory mladých rodin 
či seniorů ve  venkovských oblastech nebo historie regionu a  jeho pa-
mátek.

Děkujeme tímto všem hostitelům za  jejich pohostinnost a  poskytnutí 
prostor pro tato setkání.

Na základě výstupů z těchto workshopů budou zpracovány dílčí a SWOT 
analýzy, které budou nosné pro zpracování již zmíněné Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko, nezbytně 
nutné pro další rozvoj regionu. 
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Dubnový výšlap začínal opět cestou vlakem. Tentokrát ze Sokolova 

do Tršnice. Z tršnického nádraží nás cesta vedla přes Třebeň a dál do No-

vého Drahova, SOOS, Vonšov, Starý Rybník a do Skalné. Až k zastavení 

na SOOSu nám počasí celkem přálo. Tady začalo drobně mžít a mžení 

nás provázelo až před Skalnou. Tady jako mávnutím kouzelného prout-

ku vysvitlo slunce a bylo nádherně. Cestou jsme si povídali o stavebním 

vývoji statků na Chebsku, historii míst jimiž jsme procházeli, připome-

nuli si možnost návštěvy swingových večerů pravidelně pořádaných 

již po mnoho let na přelomu měsíců července a srpna na dvoře statku 

keramické dílny v Novém Drahově a popovídali o SOOSu. Ve Starém Ryb-

níce a Skalné pár slov ne jen jejich historii ale i stručná parafráze pověstí 

s těmito místy spojených. Závěr cesty ve Skalné pak většina využila k ná-

vštěvě hospůdky s posezením u pivka a někteří i malého obídku. 

Ráno na nádraží v Sokolově Turistika u pivečka, grogu nebo čajíčku není k zahození 

Opečený buřtík po výstupu fakt moc chutná

Starý Rybník, v pozadí zřícenina hradu ze 14. století 

Hlt čaje na cestě mezi Chlumkem a Hlavnem Skalná – hurá do hospůdky – většina tam již je
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Teď zbývá jen zmínit, kam plánujeme vyrazit ve zbývajících dvou třeti-

nách roku 2014. Chtěli bychom projít okolím Františkových Lázní a Ko-

morní hůrky, projít se okolím Merklína, Abrtam a Plešivce, navštívit Os-

trovsko, projít alespoň z části březovkou stezku sv. Vavřince ale i nahléd-

nout do adventního Chebu.

A co si k tomu přát ? Abychom vždy, tak jako dosud, zdrávi došli a měli 

ve svých batůžcích dobrou náladu a pohodu. Aby nám dráhy přidaly ně-

jaké osobáčky, lépe by se nám jezdilo za našimi túrami, nebo alespoň 

aby již další spojení neubývala. Rádi na turistických túrách a dalších ak-

cích přivítáme všechny seniory Sokolovska, kteří chtějí udělat něco pro 

své zdraví a i něco, snad i nového, se dozvědět. 

Informace o akcích naleznou zejména v měsíčníku PATRIOT a na interne-

tových stránkách města Sokolova v portálu „Volný čas“, pořádající subjekt 

„Slaměnka, občanské sdružení, klub důchodců. 

Akce jsou také vždy s předstihem inzerovány i ve vývěsní skříňce sdruže-

ní Slaměnka u zastávky MHD - drogerie, ulice Jednoty, Sokolov.

Je potřeba připomenout, že činnost občanského sdružení Slaměnka So-

kolov, klub důchodců je možná jen díky velké podpoře a finanční po-

moci z grantového systému města Sokolova ale i podpoře a příspěvkům 

obce Královské Poříčí a města Březová.

Text a foto
Josef Herda

Loket ze skalní vyhlídky   

Jsme v Těšovicích a téměř v cíli cesty
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MAS Sokolovsko „rozdala“ posledních 1,9 milionu korun ze Strate-
gického plánu LEADER v programovém období 2007-2013. 

Tyto peníze pomohou dokončit rekonstrukci sociálního zařízení 

v Kulturním domě v Krásně, přispějí na vybavení Domu na půl ces-

ty v Kynšperku nad Ohří, na mobilní ozvučné zařízení s příslušen-

stvím pro soubor VIVAT MUSICA Kraslice, k modernizaci zázemí a zvu-

kové aparatury MKS Kynšperk, na vybudování Vital parku v Dolním 

Rychnově, Základní škola Březová vybaví počítačovým zařízením tří-

du, Základní umělecká škola v Kraslicích pořídí velkoplošnou infor-

Nová dětská i sportovní hřiště, opravená kaplička a hasičská zbrojnice, vy-

budované vesnické muzeum, opravené autobusové zastávky a komunika-

ce, klubovny, tělocvična ….. to je jen malý výčet projektů, které v posled-

ních šesti letech změnily k lepšímu tvář Sokolovska. Jejich realizaci umožnily 

dotace ze Strategickému plánu LEADER. MAS Sokolovsko o.p.s. jich rozdělila 

za více než 70 milionů korun a dalších více než 20 mil. Kč bude ještě vypla-

ceno projektům, které jsou dosud v realizaci. 

V uplynulém období bylo vyhlášeno celkem 8 výzev k předložení žádostí 

o dotaci. Ucházelo se o ně 163 projektů, úspěšných z nich bylo 106.

Od 1. do 8. výzvy se kvalitativní úroveň žádostí výrazně změnila. Žadatelé 

rychle pochopili metodu LEADER, s jejíž pomocí se peníze rozdělovaly. Je 

založena na principu zdola nahoru, tedy že na přípravě projektů se podílejí 

přímo ti, pro něž jsou určeny a nevymýšlejí se od stolu. Na projektech, před-

kládaných zejména v posledních letech už bylo znát, že projekty nevznikaly 

překotně, ale že je jejich tvůrci připravovali dlouhodobě a pečlivě. Zjišťovali, 

co lidé chtějí, jejich spolupráce byla daleko hlubší a intenzívnější. Součas-

ně neustále rostla konkurence. Ve všech výzvách byl převis poptávky nad 

možnostmi MAS. Výběrová komise pak stála před nelehkým úkolem seřadit 

projekty a nejlepší z nich doporučit k financování. 

mační LED obrazovku, v Habartově dojde ke zlepšení ozvučení kina, 

na Statku Bernard se uskuteční cyklus přednášek „Vzdělaní pracovníci

 v CR - nová šance pro rozvoj Sokolovska“. 

Jak vyplývá z tohoto stručného výčtu podaných žádostí o dotaci v rámci 

8. Výzvy, jedná se o zajímavé projekty, které určitě přispějí k rozvoji kultur-

ního smýšlení občanů našeho regionu, a když nám chybělo přibližně 45 tis. 

k tomu, abychom mohli všechny žádosti o dotaci doporučit SZIFu k pro-

financování, neváhala MASka uvolnit se svých režijních nákladů chybějící 

částku ve prospěch realizace zmíněných projektů. 

Název žadatele Název projektu Schválená dotace 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Vybavení Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří  229 725,00 

Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková 
organizace Ozvučení kina  206 550,00 

Tradiční řemesla Bernard o.s. "Vzdělaní pracovníci v CR - nová šance pro rozvoj 
Sokolovska"  351 639,00 

VIVAT MUSICA KRASLICE, občanské sdružení Mobilní ozvučné zařízení s příslušenstvím  94 500,00 

Město Krásno KULTURNÍ DŮM KRÁSNO - REKONSTRUKCE 
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  270 000,00 

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří Modernizace zázemí a zvukové aparatury MKS 
Kynšperk  219 600,00 

Základní škola Březová, okres Sokolov "Počítačovou technikou k vyšší vzdělanosti"  186 750,00 

Obec Dolní Rychnov Vital park - Dolní Rychnov  186 256,00 

Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Pořízení velkoplošné informační LED obrazovky  270 000,00 

Celkem   2 015 020,00

V současné době MAS Sokolovsko stojí spolu s více než 180 dalšími míst-

ními akčními skupinami v České republice opět na startovní čáře. Budeme 

muset prokázat, že i v novém programovém období let 2014-2020 budeme 

schopni poctivě a cíleně prostředky rozdělovat. Doufejme, že i v tomto ob-

dobí uspějeme a opět získáme finance na realizaci řady dalších přínosných 

projektů.

Březová, duben 2014 
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naučí pod vedením zkušených lektorů spoustu nový potřebných znalostí 

a dovedností, vypracují své podnikatelské záměry a plni elánu po absolvo-

vání kurzů zahájí úspěšně vlastní podnikání. K tomu jim bude nápomocna 

další aktivita projektu. Účastníci mohou totiž bezplatně čerpat poradenství 

při zahájení podnikání, aby se vyhnuli častým chybám a zahájení jejich pod-

nikatelské činnosti mělo hladký bezproblémový průběh.

Díky tomu, že projekt „Snadněji přes překážky k podnikání“ je financován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, je účast v rekvalifi-

kačních kurzech zdarma. Během výuky je pro účastníky zajištěno občerst-

vení a mají nárok na proplácení příspěvku na dopravu, případně příspěvku 

na hlídání dětí nebo jiné blízké osoby. Takže účast v kurzech Vás nic nestojí, 

naopak můžete jedině získat mnoho cenných poznatků a naučíte se nové 

věci, které využijete při vlastním podnikání. Takže neváhejte, pokud uvažu-

jete o podnikání a máte zájem zúčastnit se připravovaného třetího kola re-

kvalifikačních kurzů, jehož začátek je plánován na září tohoto roku, volejte 

na telefonní číslo 604 170 443, kde se dozvíte více. Musíte ovšem splnit pod-

mínku, že patříte do cílové skupiny projektu. Tou jsou buď osoby v evidenci 

úřadu práce déle než 5 měsíců nebo osoby pečující o dítě do 15 let věku. 

A musíte mít trvalý pobyt v Karlovarském kraji.

Snadněji přes překážky k podnikání
CZ.1.04/2.1.01/91.00060

Obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko realizuje projekt 
„Snadněji přes překážky k  podnikání“, jehož součástí jsou rekvalifi-
kační kurzy zaměřené na zahájení podnikání. V loňském roce úspěšně 
proběhlo první kolo těchto kurzů. Výuka probíhala ve školící místnos-
ti Statku Bernard v  Královském Poříčí. Účastníci kurzů se dozvěděli 
spoustu důležitých informací a naučili se mnoho nového z předmětů, 
jejichž program byl sestaven speciálně tak, aby účastníkům co nejvíce 
pomohl k zahájení podnikání. Účastníci se během výuky naučili vytvo-
řit podnikatelský plán, který při závěrečné zkoušce obhajovali před 
zkušební komisí. Z  9 úspěšných absolventů prvních rekvalifikačních 
kurzů již někteří postupně zahajují vlastní podnikání. Podařilo se jim 
tak překonat dlouhodobou nezaměstnanost, opět aktivně vstoupit 
na trh práce a nalézt pracovní uplatnění ve společnosti.

V rámci projektu „Snadněji přes překážky k podnikání“ probíhala na začátku 

roku 2014 intenzivní náborová kampaň. Pracovníci MAS Sokolovsko spolu-

pracovali při náboru uchazečů s úřady práce v Karlovarském kraji, proběhlo 

několik informačních schůzek na Úřadech práce v Sokolově a v Karlových 

Varech. Pracovníci MAS Sokolovsko se také osobně podíleli na kampani 

oslovování uchazečů a poskytování informací o rekvalifikačních kurzech.

V březnu bylo zahájeno druhé kolo rekvalifikačních kurzů. Nejprve, stejně 

jako v případě loňských kurzů, se účastníci zúčastnili motivačního dne. 

Na motivačním dni byli seznámeni s příklady dobré podnikatelské praxe, 

které jim posloužily jako inspirace pro vlastní podnikání. Dále hledali své 

silné stránky a příležitosti, které jim mohou pomoci v podnikání. Vyplňovali 

také dotazník týmových rolí, který byl při vyhodnocení konkrétně zaměřen 

opět na oblast podnikání.

Od poloviny března 2014 proběla opět ve školící místnosti Statku Bernard 

výuka rekvalifikačních kurzů. Závěrečná zkouška a obhajoba podnikatel-

ských záměrů proběhla na konci května. V rámci kurzů jsou vyučovány 

předměty marketing, efektivní manažer, podnikatelský záměr, využití výpo-

četní techniky, právní minimum pro začínající podnikatele, daňová sousta-

va v ČR a základy účetnictví, finanční gramotnost, EU a dotace, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci. Věříme, že za tu dobu se všichni účastníci kurzů 
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zích jazyků, kdy se žáci 

seznamují s praktickým 

použitím cizího jazyka 

a zároveň se si rozšiřují 

své znalosti o zajímavos-

tech a historii okolí své-

ho bydliště.

Dalším výstupem projek-

tu jsou propagační videa, 

která jsou uložena na ser-

veru You Tube a můžete si je prohlédnout také ze stránek MAS Sokolovsko: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/za-krasami-mas
MAS Sokolovsko může případným zájemcům zdarma poskytnout videa 

i letáky do vyčerpání zásob. 

„Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“

reg. č. CZ.1.09/4.3.00/18.00406

Společnost MAS Sokolovsko v  minulých letech realizovala pro-
jekt „Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“, na kte-
rý získala dotaci z  Regionálního operačního programu Severo-
západ. Naposledy jsme vás na stránkách časopisu „LEADER MAS 
SOKOLOVSKO“ o  tomto projektu informovali v  roce 2010, kdy 
vrcholila vlastní realizace projektu. Nyní se projekt nachází v ob-
dobí udržitelnosti.

V rámci realizace projektu vznikla řada pěkných letáků s informacemi 

o zajímavostech Sokolovska. Tyto letáky v českém, anglickém, němec-

kém a ruském jazyce jsou postupně doplňovány do infocenter na Soko-

lovsku. Poskytují tak návštěvníkům informace o místních zajímavostech, 

které by je možná ani jinak nenapadlo navštívit, a přispívají tak k rozvoji 

cestovního ruchu a propagaci našeho regionu. Letáky v cizojazyčných 

verzích jsou zajímavé nejen pro infocentra, ale i pro školy při výuce ci-
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Společnost MAS Sokolovsko v  minulých letech realizovala pro-
jekt „Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko“, na kte-
rý získala dotaci z  Regionálního operačního programu Severo-
západ. Naposledy jsme vás na stránkách časopisu „LEADER MAS 
SOKOLOVSKO“ o tomto projektu informovali v roce 2010, kdy vr-
cholila vlastní realizace projektu. Nyní se projekt nachází v ob-
dobí udržitelnosti.

„Mezinárodní Projekt SHIFT-X se zabývá využitím kulturního dědictví 

pro ekonomickou a sociální proměnu tradičních průmyslových regio-

nů. Zaměřuje se na zkvalitnění managementu institucí zabývajících se 

průmyslovým odkazem, inovaci regionálních produktů a změnu vní-

mání industriálních oblastí. Karlovarský kraj je sice všeobecně vnímán, 

jako kraj lázeňský, ale přímo v jeho srdci leží průmyslová část - Soko-

lovsko. A naší snahou je, přeměnit nevýhody industriální oblasti ve vý-

hodu a tuto zvláštnost využít pro podporu a propagaci celého úze-

mí,“ vysvětlil Ing. Miroslav Makovička, manažer Mikroregionu Sokolov 

– východ. „Na Sokolovsku se často diskutuje, jestli tu má smysl rozvíjet 

cestovní ruch. Při návštěvě partnerů našeho projektu jsme se například 

dozvěděli, že v průmyslové provincii Limburg v Belgii je v cestovním 

ruchu zaměstnáno 25 procent práceschopného obyvatelstva. Jsem 

přesvědčený, že pokud bychom u nás dokázali toto číslo akceptovat, 

tak skončí veškeré dohady, jestli má smysl toto odvětví posilovat či 

nikoli,“ poznamenal Makovička.

Na semináři dále vystoupil Gerfried Tiffner, představitel Štýrské železné 

stezky v Rakousku. Ten účastníkům přiblížil, jakým způsobem funguje 

turismus na území povrchového lomu na hoře Erzberg. Lidé se mo-

hou svézt důlním vláčkem uvnitř hory nebo nastoupit na korbu obřího 

nákladního auta, které je proveze po terasách lomu. „Pro turisty je to 

velká atrakce. Z nejsilnějšího taxi na světě vidí probíhající těžbu nebo 

sledují řízené odstřely v lomech,“ uvedl Tiffner. Hora Erzberg také ožívá 

motocyklovými závody, které každý rok zlákají na 50 tisíc návštěvníků. 

Sokolovsko je neodmyslitelně spjaté s těžbou nerostných surovin. 

A právě poznávání její historie a důlních památek je dnes velkým tren-

dem. Ne všude je ale příliv turistů žádaný. „Region má sice velký poten-
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● Pomník obětem Citické stávky a jeho tvůrce

● Ing. Max Wähner - kariéra jednoho Sasa na západě Čech

● Habart z Hertenberka - družiník Bořivoje ze Svinař a krále Václava IV.

● Básník František Branislav a jeho krátká vojenská kariéra v Sokolově

● Visuté a pozemní lanové a řetězové dráhy v sokolovském hnědou 

 helném revíru

● Peterův topol (1. část).

● Historie četnické stanice Habartov (1. část)

● Maskovací síť nad Rotavou?

● Česká menšinová škola v Královském Poříčí

● Zajímavá místa Kraslicka 2

V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře, 1. letošní 
číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska. 

ciál, ale ne všechno je vhodné pro masovou montánní turistiku. Je nut-

ná selekce míst po dohodě s vlastníky a dotčenými organizacemi. Jsem 

také přesvědčený, že v montánních oblastech s unikátními ekosystémy 

a nalezišti musí ochrana přírody dostat přednost před turistikou,“ upo-

zornil geolog RNDr. Petr Rojík, Ph. D. „Velice dobře si uvědomujeme, 

že na Sokolovsku existují lokality, kde by mohly davy turistů opravdu 

škodit. Příkladem je horská Přebuz obklopená panenskou přírodou,“ 

podotkl Makovička. 

Kromě turistiky řeší projekt též otázku, jak zlepšit životní podmínky pro 

obyvatele průmyslových regionů. „V tomto směru má Sokolov hodně 

blízko k městu Welzow v Německu, kde bojují s tím, aby pro své občany 

zajistili atraktivní žití přímo vedle živé uhelné šachty,“ dodal manažer. 

Lead partnerem projektu SHIFT-X je okres Zwickau. Dalšími partnery 

jsou Asociace hornického turismu Welzow (Německo), Asociace Štýrská 

železná stezka (Rakousko), Mikroregion Sokolov – východ (ČR), STEBO 

kompetenční centrum komunitního rozvoje (Belgie), Město Bydgoszcz 

(Polsko). Akademickými partnery jsou Technická univerzita Báňské aka-

demie Freiberg (Německo), Univerzita Graz (Rakousko).

Autor: Mikroregion Sokolov - východ
Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz
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