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Zvykli jsme si, že v posledních 6 letech na území MAS Sokolovsko 
byly vyhlašovány výzvy v  rámci tzv. Strategického plánu Leader. 
Možná víte, že výzev bylo celkem 8. V  těchto výzvách pracovníci 
MAS přijali a zkontrolovali 161 projektů, z nichž 108 v hodnotě té-
měř 103 mil. Kč bylo výběrovou komisí a programovým výborem 
MAS doporučeno k získání dotace z Programu rozvoje venkova.  

Málokdo však ví, co vlastně tzv. Strategický plán Leader (SPL) představo-

val pro samotnou MAS a její pracovníky. Dovolte mi, abych Vám SPL při-

blížila z našeho pohledu.

Většina z Vás nejspíše má již za sebou zkušenosti s realizací nějakého 

dotovaného projektu, proto pochopíte následující přehled. 

Nejspíše Vás nikdy nenapadlo, že i Strategický plán Leader je své podsta-

tě dotovaný projekt, jako každý jiný, jen s trochu delší dobou realizace 

a možná větším rozpočtem, než je úplně obvyklé:

 abychom SPL mohli realizovat, museli jsme zpracovat žádost o dota-

ci (10/2008) 

 prošli jsme kolečkem administrativní kontroly a kontroly přijatelnos-

ti (1/2009)

 podepsali jsme na SZIF v Ústí nad Labem Dohodu o poskytnutí do-

tace (24.7.2009)

 SPL má své registrační číslo 08/005/41100/341/000145 (ano, správně, 

to je to číslo, které jste museli v tom dlouhém seznamu vybrat v žá-

dosti o proplacení svého projektu)

má svou povinnou publicitu (cedulky na dveřích budovy a kanceláře, 

na webových stránkách, v časopise, který právě čtete, na propagač-

ních materiálech, pořízeném vybavení a na všech možných a často 

i nemožných místech, abychom neporušili pravidla publicity

 má svá vlastní pravidla podle kterých je realizován a vyúčtováván, tzv. 

pravidla opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova (a jako každá správ-

ná dotační pravidla byla i ta naše s naprostou pravidelností párkrát 

do roka měněna)

 i na tento projekt se vztahují pravidla pro výběrová řízení, proto máme 

s příjemci vyúčtovávajícími své dotace soucit, též s nimi bojujeme

 má za sebou 24 Hlášení o změnách, 15 monitorovacích zpráv a 15 

žádostí o proplacení (každé 4 měsíce ji pracovníci MAS zpracovávají 

a předkládají ke kontrole na SZIF)
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 Rok 2014 se blíží ke svému konci. Pro MAS Sokolovsko byl tento 
rok významný hned dvakrát. Jednak můžeme letošní rok bez nad-
sázky označit jako možná vůbec nejdůležitější a nejúspěšnější rok 
v naší historii. A to díky úspěšné realizaci 2 vzdělávacích projektů, 
které v  letošním roce končí, dále díky zahájení realizace nového 
projektu (více na http://mas-sokolovsko.eu/projekty/muj-zivotni-
styl-zdravi/), díky dalšímu úspěšnému roku programu Strategický 
plán LEADER, díky zvládnutí všech možných etap přípravy strate-
gie a transformace MAS Sokolovsko na další plánovací období, ad. 

Povedlo se rovněž doplnit a stabilizovat tým pracovníků o nové nadějné 

tváře. Mezi úspěchy můžeme také řadit zvládnutí vedoucí role naší orga-

nizace v celokrajském sdružení MAS a založení Krajské sítě místních akč-

ních skupin s vlastní právní subjektivitou.

Poslední prosinec roku 2014 je také definitivním koncem již zmíněné-

ho programu LEADER 2007-2013. Končí tím nepřetržitá (a vyčerpávající) 

mnohaletá série výzev a administrativních kampaní, při kterých prostřed-

nictvím naší MAS přiteklo na Sokolovsko více jak 100 mil Kč, bylo přijato 

161 projektů a zhruba 2/3 z nich byly i finančně podpořené. Metoda Lea-

der i v našem regionu prokázala svou smysluplnost a oprávněnost a hlu-

boce zde zakořenila. Ve světle problémů jiných operačních programů zmí-

ním i bezproblémovost nakládání s evropskými prostředky a to, že jsme se 

vyhnuli všem úskalím, která moc nad penězi někdy přináší. Pravda, tohle 

by mělo být naprostou samozřejmostí a ne zásluhou. Ale ještě jednou při-

pomenu, že to – bohužel – vůbec nebylo jinde obvyklé. 

Veškerých těchto úspěchů by nebylo, pokud by nebylo zapálených a ši-

kovných lidí. A těch máme na Sokolovsku naštěstí dost a okruh těch, kte-

ří se chtějí na principech rovnocenného partnerství, na kterých je meto-

da LEADER založená, podílet, se stále rozšiřuje. Sluší se za úspěchy podě-

kovat všem jejím tvůrcům. A proto mi dovolte nejdříve jmenovat právě 

dobrovolníky. Tým lidí, který se aktivně zapojil do přípravy dalšího pláno-

vacího období, čítá již nyní téměř 100 osob. Děkujeme, za vaši práci, dě-

kujeme za vaši pomoc a těšíme se na další plodná setkání. Další skupinu 

těch, kterým patří dík, tvoří zástupci obcí. Starostové, aktivnější úředníci, 

někteří zastupitelé. Co si budeme namlouvat, právě na obcích leží velká 

tíha jak pracovní, tak finanční zátěže při zajišťování potřeb MAS. A v ne-

poslední řadě se o vše, co se nám podařilo, zasloužili pracovníci sekreta-

riátu MAS a funkcionáři, zejména pak členové správní rady. I vám děku-

ji jménem všech, pro které svou práci vykonáváte. Rád bych poděkoval 

všem jmenovitě, ale výčet by byl příliš obsáhlý. My se ale všichni dobře 

známe a vy si již umíte konkrétní jména dosadit. Což je ale podstatněj-

ší, právě síla stále většího kvalitního týmu lidí je nadějí, že v příštím roce 

budeme ještě lepší, na což se již dopředu těším.

Za široký tým spolupracovníků MAS Sokolovsko 
Ing. M. Makovička, předseda Krajské sítě MAS 



 a jako vše „živé“, má i svůj konec (31.12.2014), takže již pomalu dáváme do-

hromady poslední 16. monitorovací zprávu a žádost o proplacení

 má svou udržitelnost, 5 let od ukončení projektu

 vztahují se na něj povinnosti archivace a skartace, tj. ještě spoustu 

let po ukončení projektu budeme archivovat všech 161 obdržených 

žádostí o dotace, všechny dokumenty s nimi spojené a současně sa-

mozřejmě i veškerou dokumentaci samotného projektu SPL ( ještěže 

archivy jsou místnosti flexibilní, až nafukovací) 

Ačkoli projekt Strategický plán Leader v prosinci končí, na území MAS 

bude až do června 2015 dobíhat realizace několika posledních projek-

tů podpořených z poslední 8. výzvy. Samozřejmě i pro tyto příjemce zde 

pracovníci MAS budou a pomohou s vyúčtováním. 

Nyní jsme opět jako v roce 2008 na startovací čáře. Jen konkurence je 

větší, neboť počet MASek vzrostl ze zhruba 120 na 181. Opět pracuje-

me na strategii, a na žádosti o dotaci na nový Strategický plán pro příš-

tích 7 let. Nezbytné jsou i úpravy struktury, dokumentů, směrnic, jedna-

cích řádů samotné MAS, abychom splnili všechny požadavky a podmín-

ky, které na MASky v novém programovém období jsou kladené. A že 

jich je mnohem více, než před lety, je samozřejmé. Náš tým dělá vše pro-

to, abychom uspěli. Proto buďte trpěliví a pomožte nám, když Vás zve-

me na workshopy, na různá jednání, bombardujeme dotazníky a otázka-

mi. Pomožte nám také s vyhledáním aktivních partnerů především z ne-

ziskového a podnikatelského sektoru, které se chtějí podílet na regionál-

ním rozvoji a na Sokolovsku jim záleží. 

Za tým MAS Sokolovsko děkuji všem, kteří se s námi na činnosti MAS v uply-

nulých letech podíleli. Věříme, že se budeme vídat i v letech následujících.  

Jménem svým pak děkuji za důvěru, která ve mně byla vložena mým 

jmenováním na post ředitele a především všem kolegům a členům or-

gánů MAS, ať stávajícím či bývalým, bez kterých by MASka nebyla jed-

nou z nejuznávanějších a nejúspěšnějších v republice.

Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko

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 komunitní spoluprá-
ce, bez níž by jakékoli analýzy ,,od stolu“ neměly opravdový význam. 
Právě ,,opravdovost“ strategie je hlavním cílem Místní akční skupiny 
Sokolovsko. 

V minulosti již proběhly tematické odborné workshopy, o nichž jsme in-

formovali v předešlém čísle. Posledním takovým byl mezinárodní work-
shop zaměřený na společnou tvorbu strategií MAS (SCLLD) a případ-

ných projektů spolupráce pro české a německé Místní akční skupi-
ny, jehož organizátorem byla MAS Sokolovsko o.p.s. a který se konal 26. 8. 

2014 na Statku Bernard. Pracovního setkání se zúčastnili zástupci němec-

kých a českých MAS a neziskových organizací, a dále zástupci Euregia Egren-

sis a Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Na začátku se všichni zúčastnění podělili o své zkušenosti s realizací pře-
shraničních a mezinárodních projektů v minulém programovém ob-
dobí. Nejvíce mezinárodních projektů bylo realizováno z programu LEADER 

nebo jako přeshraniční projekty v rámci Česko-Bavorské a Česko-Saské spo-

lupráce. MAS, které žádný přeshraniční projekt nerealizovaly, uváděly jako 

nejčastější důvod jazykovou bariéru a náročnost zpracování žádostí a říze-

SCLLD – Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko

ní projektové dokumentace. Německé MAS většinou samy nerealizují pře-

shraniční projekty, protože se jimi zabývají konkrétní členské obce. Disku-

zi o předchozím programovém období 2007-2013 doplnil jednatel Euregia 

Egrensis Ing. Lubomír Kovář, který sdělil, že dotace byly úspěšně dočerpá-

ny. Celkem bylo Euregiem Egrensis podpořeno 138 projektů ČR se Saskem, 

za českou stranu zde bylo vyplaceno 1.450.000 Euro a 228 projektů ČR s Ba-

vorskem s vyplacenými 2.250.000 Eury za českou stranu. 

Druhá část workshopu byla určena novému programovému obdo-
bí a přípravám na něj. Na úvod byl dotázán ing. Kovář ohledně podmí-
nek pro nové programové období 2014 – 2020. Ten uvedl, že v době 

konání workshopu nejsou všechny podmínky přesně známy, každopád-

ně malé příhraniční projekty budou spadat do cíle 11, ze kterého nebu-

dou podpořeny investiční projekty. Dotace by měla být v max. výši 81 % 

pro ČR, 85 % pro Sasko a 70 % pro Bavorsko. Žádosti se Saskem budou 

administrativně zjednodušeny a to zhruba na úroveň žádostí podáva-

ných do dotačního titulu ČR – Bavorsko. Vystoupení ing. Kováře doplnila 

Ing. Jágriková a představila plán tematických cílů OP Přeshraniční spolu-

práce pro tzv. velké projekty pro období 2014-2020.  

Po teoretickém úvodu se rozproudila diskuze o tom, jaké projekty by 

účastníci workshopu se svými zahraničními partnery v novém progra-

movém období rádi realizovali. Nápadů na  možné projekty se ob-
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Se staršími dětmi, resp. žáky, bylo diskutováno na téma ,,má obec“. 
Děti se zamýšlely nad tím, co pro ně vlastně toto téma znamená, co se 

jim v jejich obci líbí, co naopak ne nebo co postrádají. Pro zjištění je-

jich názorů bylo využito techniky brainstormingu, volného psaní, T-gra-

fu. V tomto ohledu je zajímavé srovnání dvou věkových skupin, kdy žáci 

základní školy kladli velký důraz na vztahy v místě, kde bydlí, na kamará-

dy, sousedy, zmínili také pana starostu. Tyto děti byly velmi pozitivně na-

laděny a celkově spokojeny s místem, kde žijí. Naopak žáci střední ško-

ly byli převážně negativní, reflektovali již mnohem více problémů spoje-

ných s místem, kde žijí. Tím nejpalčivějším se jeví problematika návyko-

vých látek, jejich lehká dostupnost a dále pak soužití se skupinami soci-

álně vyloučených obyvatel. Závěrem setkání pak měli žáci vytvořit myš-

lenkovou mapu své ideální obce. Tohoto úkolu se někteří zhostili oprav-

du skvěle, což můžete vidět na obrázcích. 

Pokud vás zajímá více o tomto setkání s dětmi, jeho úplné vyhodnocení 

bude zveřejněno v kapitole Komunitní projednávání Strategie komunit-

ně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020.

Myšlenkové mapy ideální obce žáků Střední živnostenské ško-
ly v Sokolově

jevilo mnoho a  měly široký tematický záběr od fenoménu zanik-

lých obcí, obnovy tradičních kultur, přes oblast zdravého životního sty-

lu a ekologie, jazykového vzdělávání, oblast cestovního ruchu a propa-

gace regionu, až k podpoře práce s mládeží. Potěšujícím bylo zjištění, že 

témata nových projektů jsou stejná na obou stranách hranice a nebude 

tedy problém najít vhodné partnery pro jejich realizaci.

Věříme, že tento workshop přispěl k vzájemnému poznání subjektů 

na obou stranách hranice a bude impulsem pro navázání nových part-

nerství pro realizování zajímavých projektů.

Mezinárodní workshop k možnostem přeshraniční spolupráce

Komunita však není pouze odborná. Zajímalo nás, jak vidí svůj region, resp. 

místo, kde žijí, např. děti. Navštívili jsme proto předškoláky v Mateřské 
školce Vrchlického v Sokolově, žáky 8. třídy Základní školy v Kraj-
kové a žáky 3. ročníku Střední živnostenské školy v Sokolově. 

Předškoláci doplnili předem připravený plakát svými značkami, které při-

dělovali odpovědím na otázky typu: ,,Jak se dostáváš do školy? Pěšky, 

hromadnou dopravou nebo autem? Máš blízko domova hřiště? Víš, kde 

je v okolí a byls někdy: v knihovně, v divadle, v kině, na zimním stadionu, 

na venkovním koupališti, na krytém bazéně? Máte u domu barevné po-

pelnice a používáte je s rodiči?“ a vytvořili tak zajímavý obrázek toho, 
jak znají své okolí.

Workshop s dětmi z MŠ Vrchlického v Sokolově
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KYNŠPERK NAD OHŘÍ (13. 10. 2014) - Čokoládo-
vé pochoutky, medovníky, lanýže, pralinky nebo 
čokoládová lízátka začala vyrábět sociální firma 
ČoKy, o.p.s. v Kynšperku nad Ohří. Originální cuk-
rovinky z kvalitní belgické a italské čokolády po-
prvé zákazníci ochutnali během Dne otevřených dveří, který se ko-
nal u příležitosti zahájení provozu nových dílen pro sociálně tera-
peutické činnosti. Slavností událost si nenechali ujít milovníci slad-
kostí ze širokého okolí. Zdarma totiž mohli přijít ochutnat ty nejlep-
ší kousky z bohatého sortimentu kynšperské čokoládovny. A podle 
nadšených reakcí bylo znát, že nabízené cukrovinky u lidí skutečně 
zabodovaly. Asi nejvíce spokojené byly děti, které si pochutnávaly 
na čokoládových lízátkách a plněných bonbónech. 

Den otevřených dveří naprosto trefně odpovídal dění v nově vybudovaných 

dílnách. Sem a tam korzovaly zástupy návštěvníků, kteří zvědavě nakukovali 

do kuchyně, kde se na stolech vyjímaly servírovací podnosy napěchované čo-

koládovými delikatesami. Kdo chtěl, mohl okusit pistáciové kuličky, tabulko-

vou čokoládu nebo bonbóny plněné karamelem, nugátem a kokosem. Rych-

le na odbyt šly také pralinky se švestkou a douškem pravé slivovice.  

„Všechny kousky jsou vyráběné ručně. Používáme pouze nejkvalitnější 
suroviny, které neobsahují žádné rostlinné tuky ani umělé náplně. Například 
do  medovníku přidáváme pravý med od  kynšperských včelařů. To se 
týká i  ostatního sortimentu. Náhražky zkrátka do  naší kuchyně nepatří,“ 

garantuje Miriam Žáková, ředitelka sociálního podniku ČoKy, o.p.s. „Při 

Ukončení realizace projektu z OP Technická podpora 

Samotný projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného míst-

ního rozvoje pro území MAS Sokolovsko z operačního programu 

Technická pomoc byl k 31. 8. 2014 zdárně ukončen. V  rámci jeho ře-

šení byla vytvořena pracovní verze Strategie MAS Sokolovsko, jež 

byla zveřejněna k připomínkování na http://www.mmr.cz/getme-

dia/e68e9fd8-0094-4b5f-b3be-d76a8cf91e86/SCLLD-MAS-Sokolov-

sko.pdf. Tímto všem, kteří věnovali čas tomuto dokumentu, velmi dě-

kujeme, zaslané připomínky byly reflektovány a zapracovány do tex-

tu Strategie. Práce na kompletní a komplexní strategii pro území 

MAS Sokolovsko tím ale nekončí, právě naopak. Nyní bude doplněna 

o implementační část, jejímž cílem je odrazit požadavky komu-

nity z území MAS Sokolovsko v plánovaných operačních progra-

mech tak, aby došlo k naplnění prioritních potřeb tohoto území. 

Za tímto účelem byli osloveni aktéři působící na území MAS Soko-

lovsko jako např. obce, nestátní neziskové organizace, podnikate-

lé, aby poskytli své projektové záměry na období 2014-2020 a stali 

se tak součástí strategických plánů na toto programové období. Ná-

sledovat bude další komunitní projednávání až ke schválení komplet-

ní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS So-

kolovsko na období 2014-2020 a jejímu zveřejnění v Databázi strategií 

v první půli příštího roku.

Mgr. Zuzana Odvody

Myšlenkové procesy ideální obce žáků ZŠ Krajková
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výrobě je nejdůležitější zvládnout krystalizaci čokoládové hmoty, což je 

proces chlazení, kdy stahujeme její teplotu z 50°C na 27°C. Když jsme to 

zkoušeli poprvé, tak se nám pokazila celá várka. Z chyb jsme se poučili 

a dnes už postupujeme bez přehmatů,“ usmál se čokolatiér Lukáš Fučila, 

klient Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří. 
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V tomto zařízení bydlí mladí lidé, kteří prošli ústavním zařízením typu 

dětského domova, výchovného ústavu, vězení nebo léčebny. V dílnách 

pak získávají zkušenosti z běžného pracovního procesu a učí se novým 

dovednostem. „Práce v  čokoládovně mě velice baví, je hodně rozmanitá 
a člověk při ní může uplatit svoji fantazii. Než jsem se k tomu dostal, vyráběl 
jsem skleněné vinuté korálky,“ pověděl Fučila. 

Dílny pro sociálně terapeutické 

činnosti v nových prostorách 

vybudovala díky významné 

podpoře města Kynšperk nad 

Ohří neziskovka Pomoc v nouzi, 

o.p.s. Peníze na vybavení pak 

organizace získala od německé 

nadace Hermann Gutmann 

Stiftung a z programu Leader 

prostřednictvím Místní akční skupiny Sokolovsko. „Mám ohromnou radost, 
že se podařilo nové dílny včetně čokoládovny otevřít. Bylo milé sledovat děti 
z  mateřské školy, když čokoládu ochutnávaly. Jejich úsměvy mě vskutku 
zahřály na  srdci,“ prohlásil Josef Hofbauer z nadace Hermann Gutmann 

Stiftung. Stavební práce a úpravy prostor realizovala sociální fi rma Srdce 

a Čin, o.p.s. 

Provozovna dílen v Kynšperku nad Ohří sídlí v ulici Chebská 386, v areálu 

bývalých jeslí, přímo v budově městské knihovny. 

Hotové čokoládové výrobky si pak zákazníci mohou objednat nebo 

zakoupit v prodejně Kocábka v ulici Školní 521. Zájemci mohou také psát 

na emailovou adresu zakova@pomocvnouziops.cz nebo volat na číslo 

733 716 478. 

Milan Hloušek

 Přestože programové období 2007-2013 je u konce, MAS Soko-
lovsko nepřestala být aktivní v  přípravě a  získávání dotací pro 
projekty pod hlavičkou samotné MAS. Na jaře 2014 MŠMT vyhlá-
silo celonárodní výzvu pro jednotlivé kraje, a to na podporu no-
vých forem vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. 

MAS Sokolovsko byla v této souvislosti oslovena rozvojovou agenturou 

ABRI, s.r.o., která již má za sebou úspěšně zrealizovaný projekt v této oblas-

ti, ke vzájemné spolupráci. Partneři se dohodli na společné přípravě pro-

jektu a vypracování žádosti o podporu z Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost. Projekt „Můj životní styl a zdraví“ pro-

šel úspěšně hodnocením a byl vybrán jako vítězný projekt v Karlovarském 

kraji k podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  

Jeho aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání o zdravém životním stylu pro cílo-

vou skupinu: základní školy ve školním roce 2014/2015. Je v něm zapojeno 

25 základních škol z celého kraje, ze všech tří okresů, přičemž jsou prefero-

vány malé školy do 65 žáků. S náborem cílové skupiny v rámci přípravy projek-

tu nám pomohl krajský odbor školství. Dotační výzva byla především zamě-

řena na prevenci obezity a s ní spojených nemocí a v tomto duchu byl pro-

jekt sestaven. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ, pro které jsou vzdělávací 

programy koncipovány především. Ovšem pro úspěšnou implementaci vý-

sledků do vzdělávacího procesu a do životního stylu dětí je nezbytné zapojit 

i pracovníky škol, což bylo bráno také v potaz. Projekt využívá služeb odbor-

ných garantů, a to jak v oblasti zdravého životního stylu, pohybu, tak i doprav-

ní výchovy. Pracovníci MAS jako partnerské organizace projektu se podílí jak 

na přípravě vzdělávacích aktivit, tak i na samotném lektorování a organizaci. 

Čokolatier v akci

Přehídka čokoladových specialit
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Projekt zahrnuje 5 klíčových aktivit:

Akci Pijte vodu z kohoutku, která motivuje k optimálnímu dennímu 

pitnému režimu s dostatkem pitné vody. Třídy obdrží výukový plakát, 

letáčky i harmonogramy pro sledování pitného režimu dětí.

Program Radost z pohybu je ukázkou moderní pohybové aktivity – 

zumby a také cviků pro správné držení těla.

Program Vím, co jím je půldenní vzdělávací akce s praktickými ukáz-

kami přípravy zdravé snídaně a svačinky, s povídáním o jídle z reklamy 

a dalšími zajímavými tématy ohledně vhodného stravovacího režimu.

Program Dopravní výchova je povinnou aktivitou vybraných projek-

tů jako součást výchovy ke zdraví na školách. Jedná se o půldenní akci 

pro žáky včetně proškolení pedagogů.

Aktivita Vše podstatné o životním stylu je směsicí různých podak-

tivit směřovaných i na pracovníky škol. Obsahuje tvorbu webových strá-

nek projektu na portálu Karlovarského kraje, kde budou zveřejněny i zá-

kladní výukové informace a testy ve výše uvedených oblastech včetně 

možnosti motivačních příspěvků. Dále bude připraven celodenní semi-

nář pro pedagogy o kořenech zdraví a několik kuchařských workshopů 

pro pracovníky školních jídelen. Vrcholem projektu budou nové výuko-

vé materiály pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu pro II. stu-

peň ZŠ a Pracovní sešit dopravní výchovy pro I. stupeň ZŠ. Náklad 1000 

kusů z každého výukového materiálu bude rozdělen mezi zapojené ZŠ. 

Projekt byl zahájen 1. 9. 2014 a už máme za sebou realizaci jednoho ku-

chařského workshopu, kde to vonělo a chutnalo. Posuďte sami z našich 

fotografií.

Projekt: Můj životní styl a zdraví, CZ.1.07/1.1.00/53.0001 

V současné době je v plném proudu organizace programu Radost z po-

hybu a příprava akce Pijte vodu z kohoutku. Program Vím, co jím a semi-

nář pro pedagogy jsou naplánovány na příští rok. Na sklonku projektu 

bude uspořádaná závěrečná konference, kde budou slavnostně předány 

nové výukové materiály pro školy. Pevně věříme ve smysluplnost našich 

snah a v pozitivní dopad na všechny zúčastněné, zejména ty nejmlad-

ší, kteří v době narůstajícího konzumu, budou muset hledat nové cesty, 

a to i ke svému zdraví. Tak nám všem držte palce.

 Ing. Kristina Trollerová
Říjen 2014



du práce v Sokolově a v Karlových Varech, kteří nám umožnili pořádat 

na půdě úřadu práce informační sch ůzky o projektu a vyšli nám vstříc 

s náborovými aktivitami. Na druhou stranu jsme ale měli možnost sezná-

mit se s neskutečnou byrokracií, kterou dnes a denně podstupují ucha-

zeči o zaměstnání, což není výmysl konkrétních úředníků, ale systémová 

záležitost, která by však měla být řešena na vyšších místech.…

Podnikatelskou činnost tedy zatím zahájili dva účastníci. Třeba se k nim 

další noví podnikatelé z řad účastníků přidají v průběhu dalšího roku. Byť 

je již nebudeme moct vykázat v rámci projektu v monitorovacích indi-

kátorech, ale budeme rádi, že se jim to podařilo, že nalezli smysluplné 

uplatnění. A pokud by dalším lidem absolvování rekvalifikačního kurzu 

pomohlo i třeba najít práci jako zaměstnanec, možná i jenom díky tomu, 

že se jim zvedlo sebevědomí, protože se něco naučili, dokázali napsat 

podnikatelský záměr a dostali se opět mezi lidi a začali s nimi komuniko-

vat, tak je to pro nás také splněný dílčí cíl projektu. Sice neprokazatelný 

v číslech relevantních pro poskytovatele dotace, ale pro nás důležitý, ne-

boť dokazuje, že vzdělávací projekt má svůj smysl.

Ing. Markéta Hendrichová
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Společnost MAS Sokolovsko realizuje projekt „Snadněji přes pře-
kážky k podnikání“ financovaný z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost 
nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce, při-
čemž v tomto projektu jsme se konkrétně zaměřili na osoby pe-
čující o dítě do 15 let věku a na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 
déle než 5 měsíců v evidenci Úřadu práce. 

Pro obě tyto skupiny osob je obtížné najít vhodné zaměstnání. Důvody 

jsou nejrůznější, například obtížné skloubení péče o rodinu a zaměst-

nání, překonání problému dlouhodobé nezaměstnanosti nebo zastará-

ní kvalifikace apod. Současné požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci 

zaměstnanců nejsou mnohdy v souladu s tím, co mohou nezaměstna-

ní především z řad osob starších 50 let zaměstnavatelům nabídnout. Na-

víc Sokolovsko je jedním z regionů, které trápí dlouhodobě vysoká míra 

nezaměstnanosti, která je částečně i strukturálního charakteru. Jednou 

z cest z tohoto problému může být nalezení uplatnění na trhu práce po-

mocí sebezaměstnání, tedy zahájení podnikání. 

MAS Sokolovsko si všechny tyto souvislosti uvědomuje. Abychom je-

nom neseděli v kanceláři a neříkali si „ano, nezaměstnanost je problém“, 

rozhodli jsme se pokusit se také přispět malým dílkem do mozaiky mož-

ných řešení problému nezaměstnanosti, nebo chcete-li smysluplného 

uplatnění na trhu práce. A proto realizujeme projekt „Snadněji přes pře-

kážky k podnikání“, který se na konci letošního roku chýlí ke svému zá-

věru.

V rámci projektu proběhla tři kola rekvalifikačního kurzu „Základy pod-

nikání“. Účastníci třetího posledního kola absolvovali závěrečnou zkouš-

ku na konci listopadu tohoto roku. Samotným rekvalifikačním kurzům 

předcházela náborová kampaň a výběr účastníků. Dále před každým 

kurzem proběhl motivační den, během rekvalifikace a po jejím ukonče-

ní mají ještě účastníci možnost zdarma využít finanční a právní poraden-

ství k zahájení podnikání. 

Aktivit projektu se dohromady zúčastnilo 36 osob. Převažovali lidé dlou-

hodobě nezaměstnaní, ale měli jsme i několik účastnic z řad maminek, 

kterým končí rodičovská dovolená.  

Ukázalo se, že při zahajování podnikání je potřeba překonat opravdu 

množství rozličných překážek, počínaje vlastní ochotou k mnohdy ris-

kantní nejisté činnosti, přes boj s byrokracií, až po překonání zdravot-

ních či rodinných obtíží. Podnikatelskou činnost zatím zahájili dva účast-

níci. Doufáme, že do konce roku se k nim přidá ještě alespoň jeden nový 

podnikatel. Tak by projekt splnil svůj hlavní nastavený cíl i z pohledu po-

skytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro nás realizá-

tory projekt bezesporu přinesl mnoho poznatků a splnil zase některé své 

jiné dílčí cíle. Předně jsme více z blízka poznali problematiku nezaměst-

nanosti. Během náborových aktivit jsme komunikovali s množstvím zá-

jemců, hlavně z řad uchazečů dlouhodobě  evidovaných na úřadu práce. 

Lépe jsme poznali problémy, které tyto lidi trápí, pochopili jsme mnoho 

souvislostí. Na tomto místě je třeba poděkovat také pracovníkům Úřa-

Snadněji přes překážky k podnikání
CZ.1.04/2.1.01/91.00060
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V  prosinci tohoto roku končí po  26 měsících 
projekt SHIFT-X, jehož hlavním tématem je 
vhodné využití kulturního a průmyslového dě-
dictví k rozvoji regionu. Projekt přinesl nemálo 
zajímavých výstupů a aktivit.

Jedním z 8 partnerů z evropských států (DE, AU, PL, CZ, BE) tohoto me-

zinárodního projektu a jediným českým partnerem je Mikroregion Soko-

lov-východ (dobrovolný svazek 14 obcí, pozn. autora). Projekt byl financo-

ván z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Central 

Europe, který financuje tzv. „měkké projekty“, tedy projekty neinvestiční-

ho charakteru zaměřené především na výměnu zkušeností mezi partnery. 

Jako největší přínos celého projektu vnímáme výměnu zkušeností a přebí-

rání dobré praxe v přístupu a řešení určitých nadregionálních společných 

témat mezi projektovými partnery (např. budování turistických tematic-

kých stezek, podpora místních řemeslníků tvorbou regionální značky, zvý-

šení zájmu obyvatel o průmyslový region, využití průmyslového charak-

teru regionu jako potenciálu - nikoliv nevýhody, rozvoj síťování a spolu-

práce institucí aktivních v cestovním ruchu, atd.). Proč se tedy nepoučit 

z přístupu, který je již odzkoušený a evidentně funkční v jiném evropském 

regionu a nepřevzít ho sem k nám, na Sokolovsko? Není to samozřejmě 

vždy jednoduché, předpokladem je vhodně transformovat vybraný pří-

stup na místní podmínky, které jsou často diametrálně odlišné od ostat-

ních partnerů. Velké rozdíly jsou především v mentalitě lidí, ovlivněné his-

toricko-společenským vývojem, ale i v nastavení právních a institucionál-

ních podmínek na národní i krajské úrovni. 

Inspirativní bylo i nastavení způsobu spolupráce mezi partnery, což je 

vždy v případě takovýchto velkých mezinárodních projektů tak trochu vý-

zvou. Zajímavým přístupem v řešení projektových otázek bylo vytvoření 

dvou úrovní pracovních skupin – regionálních a nadregionálních a dvou 

skupin partnerů tzv. „good practice regions“, tedy „regiony předávající 

dobrou praxi“ a tzv. „receiving regions“, čili „regiony přebírající praxi“. Bě-

hem setkání nadregionálních skupin tvořených zástupci partnerů projek-

tu jsme se mohli seznámit s řešením dané problematiky v jiných evrop-

ských regionech a převzít tak jejich zkušenosti, které jsme pak prezentova-

li během setkání regionálních pracovních skupin zde u nás. Tyto regionál-

ní skupiny byly tvořeny různými zainteresovanými subjekty z našeho regi-

onu a během jejich setkání jsme řešili a diskutovali osvojení nabytých zku-

šeností a jejich promítnutí do konkrétních aktivit.

Velkou výhodou mnoha partnerů bylo, že měli jasně stanovenou koncep-

ci rozvoje regionu prostřednictvím využití svého průmyslového dědictví 

a současného průmyslu. V tomto ohledu máme stále co dohánět, máme 

však velmi výhodnou startovací pozici, jelikož Sokolovsko má v tomto 

směru co nabídnout – bohatou průmyslovou historii vč. různých relik-

tů a památek (továrny, doly, šachty, pivovary, infrastruktura), zároveň ale 

i průmyslovou současnost (v podobě aktivní těžby a nemálo průmyslo-

vých podniků, které v regionu působí). I z tohoto na první pohled neza-

jímavého a pro mnohé spíše odpudivého regionálního „aktiva“ lze udě-

lat vyhledávanou přednost. Sokolovsko má na rozdíl od jiných průmyslo-

vých regionů tu výhodu, že se zde nachází i krásná příroda. Právě tyto dva 

kontrasty na takto malém území vytváří unikátní charakter tohoto regio-

nu. Všichni partneři se zároveň shodují, že rozvoj aktivit spojených s pod-

porou průmyslového dědictví je „během na dlouhou trať“. Důležitým před-

pokladem pro úspěšný rozvoj těchto aktivit je jejich dlouhodobá finanční 

a tematická udržitelnost, ale i prvotní postoj – vnímat problémy jako po-

tenciály a být otevřený k různým přístupům řešení. 

Jedním z hodně diskutovaných témat projektu bylo i zvýšení pocitu sou-

náležitosti obyvatel pomocí oživení a podpory regionálních tradic a vytvá-

ření tradic nových. Velká část výstupů a aktivit projektu byla proto směřo-

vána na propagaci regionálních produktů (řemeslné a průmyslové výrob-

ky, turistické cíle vč. společenských akcí a služeb). 

Níže uvádíme pouze základní přehled aktivit a  výstupů, které 
byly v rámci projektu realizovány: 

9 zahraničních setkání s partnery projektu (vč. 5 setkání nadnárodních 

pracovních skupin)

2 setkání partnerů projektu v ČR (během nichž jsme navštívili město 

Loket, Muzeum Sokolov a Hornické muzeum Krásno, porcelánku Le-

ander v Loučkách u Nového Sedla, Statek Bernard, vyhlídku na důl Jiří)

9 setkání regionálních pracovních skupin (3 setkání každé ze 3 reg. 

pracovních skupin)

5 společných schůzek s Lead partnerem (1x v SRN, 4x v ČR)

nastartování spolupráce 9 místních institucí aktivních v rozvoji kul-

turního dědictví a cestovního ruchu podpisem Dohody o spoluprá-

ci v oblasti využití kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu 

dokument „Studie tradiční výroby regionu Sokolovska s přesahem 

na Karlovarsko“, mapující historii regionu a tradiční výroby

designérský workshop, jehož cílem bylo inovovat tradičních výrobky 

spjaté s regionem vč. výstavy výrobků a jejich návrhů

dokument „Inovační koncept expozice průmyslově technického mu-

zea“ pro Hornické muzeum v Krásně, navrhující vylepšení jeho expo-

zice a fungování muzea

2denní mezinárodní seminář v Sokolově a jeho okolí „Marketing inova-

tivních produktů s průmyslovou tradicí“ 

nová regionální značka „Original product of Sokolovsko“ vč. systému 

certifikace (viz samostatný článek v tomto vydání Leaderu)

nová soutěž Tradiční výrobek roku

online katalog tradičních regionálních produktů Sokolovska

2 ročníky Veletrhu řemesel na Statku Bernard

dokument „Návrh kampaně na změnu image v kontextu průmyslové-

ho dědictví“, který navrhuje možné aktivity a produkty kampaně vč. 

užití nové značky „Průmyslové dědictví Sokolovska“

dokument „Předinvestiční plán zprovoznění inovačního návštěvnické-

ho centra na Sokolovsku“, řešící realizace nového návštěvnického cen-

tra zaměřeného na energetické zdroje našeho regionu, které by moh-

lo vzniknout na Březová u Sokolova

výstava fotografií průmyslového dědictví pořízených metodou „camera obscu-

ra“ umístěné v putovním zlatém kontejneru vč. 2 fotografických workshopů
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strategický dokument „Evropská strategie pro podporu průmyslového 

dědictví“ adresován a podpořen mnoha evropskými a národními za-

interesovanými subjekty

sběr podkladů k tématu „Průmyslové památky Sokolovska“, které bu-

dou prezentovány online a následně i v tištěné formě

Výstupy projektu budou do ledna 2015 prezentovány na webových 

stránkách mikroregionu (www.sokolov-vychod.cz). Výstupy ostatních 

partnerů, včetně výstupy od akademických partnerů (univerzity Frei-

berg a Graz) budou v anglickém jazyce dostupné na webových strán-

kách projektu (www.shiftx.eu). Na začátek prosince chystáme závěrečný 

workshop k projektu, kde budeme vzniklé výstupy prezentovat širší ve-

řejnosti. Bližší informace ke konání workshopu budou uvedené na výše 

zmíněném webu mikroregionu. 

Ing. Zdeňka Brožová, koordinátor projektu SHIFT-X

Fotografie: Loga nových regionálních značek

Zlatý putovní výstavní kontejner

Fotografie ze setkání (Loket - duben 2013 / Březová - červen 2014)

Foto: © MSV

© Mgr. Barbora Brunnerová© Mgr. Barbora Brunnerová
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Již od května 2014 probíhá na Statku Bernard v Královském Poříčí zajíma-

vý přeshraniční projekt „Česko-bavorské lovy beze zbraní“. Projekt je 

určen pro děti od 10 do 15 let z české a bavorské strany hranice a nabí-

zí zážitkové výukové programy zaměřené na poznání přírody, zvířat, eko-

logie a také na moderní technologie. Cílem projektu je umožnit dětem 

nenásilnou formou poznat přírodu v drobnohledu a naučit je zacházet 

s moderní technikou. Děti vybavené potřebnými pomůckami se pod ve-

dením proškolených lektorů stávají „lovci“ ve volné přírodě a na stanove-

né trase plní nejrůznější úkoly – odebírají vzorky, sledují stopy, fotogra-

fují, natáčejí videa a hlasy ptáků, orientují se s pomocí buzoly nebo GPS 

navigace apod. Po návratu do specializované učebny vybavené nejmo-

dernějšími počítači zpracovávají své „úlovky“ – sledují je pod mikrosko-

pem, analyzují, upravují fotografie a videa. To nejlepší ze své práce pak 

umístí na webové stránky projektu, které jim umožní se ke své práci vra-

cet a porovnávat ji s výsledky ostatních účastníků. A díky společné práci 

s německými dětmi si zároveň prohloubí své jazykové znalosti. 

Účastníci projektu si mohou vybrat ze 3 ekoprogramů s různým tema-

tickým zaměřením. První část programu probíhá vždy venku v terénu, 

kde děti plní různé úkoly a sbírají vzorky. Druhá část se odehrává ve spe-

cializované učebně, kde děti zkoumají své vzorky, analyzují a zpracová-

vají své poznatky.

Vetřelci versus vodníci
Program je věnován pátrání po invazivních rostlinách a rekultivacích, po-

znávání stromů, pozorování aktivity v dole a přírody kolem a odebírání 

vzorků vody. V učebně probíhá zkoumání získaných vzorků, jejich analý-

za, zpracování a uložení všech získaných dat do počítače.

Dobrodružství v lese
Trasa tohoto programu vede převážně lesem, kde mají děti za úkol hle-

dat stopy zvířat, nahrát hlasy různých ptáků, najít dle GPS souřadnic fo-

topast a odebrat vzorky horniny k následné analýze. Kromě toho mají 

děti za úkol vytvořit krátký videodokument o přírodě a vlivu chování 

člověka na přírodu. Všímat by si měli např. i věcí, které do přírody nepa-

tří a ty zdokumentovat. 

Kouzlo bylinek
V blízkém okolí Statku Bernard děti hledají volně rostoucí bylinky a s po-

mocí klíče je určují. Všechny nálezy fotograficky zdokumentují, zazname-

nají místo jejich výskytu a odeberou jejich vzorek. Jednu z nalezených 

bylinek si děti vyberou k dalšímu zpracování v laboratoři – např. k výro-

bě čaje, tinktury, masti apod.

Od května již proběhlo 7 společných setkání českých a německých dětí 

a každé bylo svým způsobem originální. Přestože téma programů je stá-

le stejné, děti k jejich zpracování přistupují odlišně a s originalitou jim 

V korunách stromů

Lekníny

Snímek z fotopasti

Život ve vodě pod mikroskopem Život na listě pod mikroskopem
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vlastní. Výsledkem jsou krásné fotografie přírody nebo ze zkoumání 

na mikroskopu a prezentace, které jsou shrnutím práce každé skupiny. 

Prezentace s fotografiemi jsou následně umísťovány na dvojjazyčné we-

bové stránky projektu www.eko-aves.cz, kde si je může každý zájemce 

prohlédnout. Doporučujeme tyto stránky navštívit a jako malou ochut-

návku nabízíme výběr z fotografií, které účastníci pořídili.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Pře-

shraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

2007-2013.

Ing. Eva Slámová

Pírko pod mikroskopem

Určitě nejfotogeničtějším a  nejnavštěvovanějším počinem, kte-
rý kdy byl vytvořen za  přispění dotace Leader z  MAS Sokolovsko, 
bude rozhledna nad Olovím, která byla pojmenována podle charak-
teristického tvaru své kopule Cibulka. Rozhledna je hotová a tak je 
třeba se s dílem pochlubit veřejnosti a rozhlednu slavnostně uvést 
do provozu. Proto se v Oloví celou poslední prázdninovou neděli ko-
nala nejenom u rozhledny série akcí na počest nové ozdoby zdejší-
ho podhorského městečka, ale celého sokolovského regionu.

Na rozhlednu jsme se mezi prvními chtěli podívat i my s manželkou 

a k tomu jsme do party přibrali naší tříletou vnučku. Jenže celou noc 

a dopoledne prší, holčičce se nechce vstávat atd. atd., co vám mám 

povídat. Na sraz u radnice jsme dorazili s patnáctiminutovým zpoždě-

ním. Parkoviště u kolejí bylo prázdné, před radnicí již nikdo, rozhodně 

to na žádnu velkou slávu nevypadalo. Vyrazili jsme s postupným vyu-

žíváním rad od místních obyvatel na Šibeniční vrch, kde nová rozhled-

na stojí. Nejlepší radou bylo – „až dojdete ke hřbitovu, již rozhlednu uvi-

díte“. Ano to mohlo platit včera, ale dnes jsou všechny kopce zahale-

né do mraků a tak musí další radou pomoci babička se silným němec-

kým přízvukem.

Cestou lesem do prudkého kopce již potkáváme několik dalších opoz-

dilců, takže tam snad nebudeme sami. Když se pak před námi nad smr-

kovým mlázím vrchol rozhledny objevil, vzpomněl jsem si na své první 

spatření Eiffelovy věže v Paříži. „Nádhera“ vydechl jsem i nyní.

No a na kopci jsou již davy, nejméně 200 promoklých ale dobře nala-

děných lidí. Mnozí se netrmáceli lesem, ušetřili si příval deště a vyjeli až 

k samotnému vrcholu. Tady je čekala nejenom věž samotná, na kterou 

jsme se později mohli za dodržení stále ještě přísnějších bezpečnost-

ních pravidel podívat (v den konání akce rozhledna nebyla ještě zko-

laudována), ale i stany chránící před nejhorším deštěm a občerstvení. 

A také krásná akce místní organizace Českého svazu turistů, kteří smě-

ňovali tvrdou měnu v podobě cibule za pamětní turistickou známku vy-

danou na dnešní počest. Pan Zoubek s manželkou to vzali zodpovědně 

a známku obdrželo i několik jezevčíků, kteří davy lidí doplňovali. Jako pa-

trona rozhledny a slavnostního aktu křtění pozvali Olovští vtipně herce 

Aleše Cibulku, který se s příchozími ochotně fotil na památku.

Když jsem se na vrchol věže dostal i já, trochu jsem bojoval s podivnými 

pocity u žaludku, protože se tato elegantní a pružná ocelová konstrukce 

viditelně houpe. Ale pohled z vrcholu stojí za to. Mraky se již trochu roze-

stoupily a vrcholy kopců kolem Oloví viděné shůry jsou prostě kouzelné. 

Cítil jsem velký vděk vůči panu starostovi Filandrovi a mnoha dalším 

nadšencům z Oloví, že se do takového díla pustili. Ukázali celému regio-

nu, že má smysl využívat krás našeho kraje a přibližovat je návštěvníkům, 

že má smysl takto obohacovat zdejší nabídku a že má smysl stavbám dá-

vat další přidanou hodnotu angažováním šikovných odborníků. V tomto 

případě architekty Plaché, která vytvořila nejenom funkční objekt s ne-
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Na  území okresu Sokolov začala v  letošním 
roce působit regionální značka „Original pro-
duct of Sokolovsko“. Cílem jejího fungování 
je podpora místních producentů (živnostní-
ků, zemědělců, malých a středních firem), je-
jichž výrobky jsou vyrobené z místních suro-
vin nebo se jedná o řemeslné výrobky, při je-

jichž výrobě je v převážné míře využita ruční práce a jsou spojené 
s místní kulturou a tradicemi. Značka chce také přispět k udržitelné-
mu cestovnímu ruchu a to zkvalitněním rekreačního zážitku turistů 
tím, že značka garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost k život-
nímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území.

Značka byla vytvořena v rámci projektu SHIFT-X, který je realizován 

v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Tato značka označuje především ře-

meslné výrobky, zemědělské a potravinářské produkty, umělecká díla 

pocházející z regionu Sokolovska. Správcem značky je Mikroregion So-

kolov – východ. Certifikován může být buď jeden výrobek, nebo skupina 

výrobků, pokud kritéria splní i nejslabší z celé skupiny výrobků.

V červnu 2014 proběhlo první zasedání certifikační komise. Předsedkyní 

se na tři roky stala Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s., 

která na Veletrhu tradičních řemesel v Královském Poříčí dne 20.6.2014 

předávala certifikáty oceněným producentům. Návštěvníci Veletrhu tra-

dičních řemesel si mohli prohlédnout oceněné produkty.

4 výrobci získali tedy certifikát, který je opravňuje k označování výrobků 

novou značkou „Original product of Sokolovsko“:

Výrobce: Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE
Adresa provozovny: Statek Bernard - Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí

Název výrobku: Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a svíce z palmové-

ho vosku

Výrobce: Správa pamětihodností, s.r.o.
Adresa provozovny: Statek Bernard - Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí

Název výrobku: Selská truhla chebského stylu

Výrobce: Rudolf Šnábl
Adresa provozovny: Loketská 194, 356 01 Staré Sedlo

Produkt je k zakoupení ve stáncích na trzích v regionu

Název výrobku: Med

Výrobce: Jiří Zubko
Adresa provozovny: Provozovna: Lipová 2038, 356 01 Sokolov (Muzeum 

techniky, jaderný kryt), produkt je k zakoupení také při akcích na Stat-

ku Bernard

Název výrobku: Rytířská zbroj - platnéřství

Informace o značce najdete na http://www.sokolov-vychod.cz/original-

product-of-sokolovsko

Zájemci o udělení značky ozvěte se, prosím, na e-mail  sokolov.vychod@

seznam.cz nebo využijte kontaktní formulář na webových stránkách. Vý-

zva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře roku 2015.

Výrobce AGRO MASTER s.r.o. nepodepsal Smlouvu o užívání značky

Logo značky

zapomenutelným výhledem, ale i objekt, na který se hezky dívá. Troufám 

si tvrdit, že tato rozhledna bude vítězit v soutěži o nejkrásnější rozhlednu 

Čech, že bude hojně navštěvovaná a že i brzy v její blízkosti vznikne ně-

jaké občerstvení, čímž se tato krasavice přímo zapojí do tvorby tolik po-

třebných nových pracovních míst. 

Když se k tomu přidá, že právě vrcholila houbařská sezóna a cestou 

z kopce se dal nasbírat třeba i košík krásných poddubáků, nedalo se dni 

nic vytknout.

Ing. Miroslav Makovička
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Fotografie: Ocenění producenti

Hovězí šunka z Rudolce

Selská truhla chebského stylu Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a svíce z palmového vosku 

 MedRytířská zbroj – platnéřství 
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Objevení nových prostor v Národní kulturn památce 

Středověký důl Jeroným v Čisté u Rovné

V Národní kulturní památce – středověkém cínovém dole Jeroným v Čisté 

u Rovné ve Slavkovském lese došlo při závěru prací tzv. ekologické dotace 

financované Ministerstvem průmyslu a obchodu a spolufinancované Karlo-

varským krajem, jako plátcem DPH, k významnému nálezu.

Byly objeveny dosud nepřístupné a neznámé podzemní prostory komplexu 

Dolu Jeroným, charakteru velkoprostorových komor, maloprofilových ručně 

ražených chodeb, ve kterých stovky let nikdo nebyl (předpokládané stáří 16. 

století). Také byly objeveny pozůstatky staré výdřevy a dřevěného čerpacího 

potrubí. Rozsah a průchodnost prostor lze přirovnat k původnímu objevu tzv. 

stařin dolu Jeroným v roce 1982 panem Františkem Barochem.

Nově objeveným členitým volným prostorům dominují dvě komory, orien-

tované svým delším rozměrem po spádu zrudnělé polohy (zhruba 35°). Prů-

měrná výška těchto komor se pohybuje mezi 3 – 4 m při šířce 5 – 9 m. Délka 

větší z obou komor dosahuje 45 m po úklonu ložiska (37 m ve vodorovném 

směru). Převýšení mezi nejvyšším a nejnižším objeveným místem činí zhru-

ba 30 m. Prostory jsou poměrně dobře zachovalé a zhruba z poloviny neza-

ložené, z druhé poloviny pak zaplněné závaly z vyšších prostor, přeplaveným 

sedimentem, nebo přechází ve zcela zabořené prostory. Na několika místech 

je nadržena voda. Celková délka chodeb objevených prostor činí téměř 
350 m (dosud zaměřeno 330 m) s výraznou nadějí na další objevy do délky 

cca 400 m. Další objevy lze očekávat především východním směrem a částeč-

ně též směrem severozápadním.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přidělilo v prosinci 2010 Muzeu Sokolov, 

p.o. Karlovarského kraje tzv. ekologickou dotaci na období let 2011-2014. Šlo 

o částku 7,2 mil. Kč bez DPH na akci „Náprava škod způsobených dobýváním 

cínu na ložisku Čistá-Jeroným –dolu Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Soko-

lov“. DPH bylo hrazeno z rozpočtu Karlovarského kraje (celkem 1,21 mil. Kč).

V souvislosti s realizovanými zajišťovacími pracemi, bylo možné již na podzim 

roku 2013 otevřít a zpřístupnit zajištěnou část dolu z 16. století veřejnosti (v ob-

dobí 10/2013 až 5-9/2014 = 2275 návštěvníků). Zde významně pomohla i Na-

dace Georgia Agricoly RSL a také mimořádným příspěvkem Karlovarský kraj. 

V současné době probíhá na povrchu výstavba „zázemí“ – provozního objektu 

dolu Jeroným. Výstavba je financovaná z Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Severozápad a podporována z Evropského fondu pro re-

gionální rozvoj. Spolufinancování zajišťuje Karlovarský kraj. Stavba v celkové 

hodnotě 13,8 mil. Kč by měla být dokončena do února 2015. Dne 30.9.2014 

Muzeum Sokolov požádalo MPO o pokračování ekologické dotace. Přípravné 

kroky k žádosti – projektovou dokumentaci a zaměření nových prostor finan-

coval Karlovarský kraj.

Ing. M. Rund, Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje , 
e-mail: rund@muzeum-sokolov.cz, tel: 736762755



strana 16

Agentura osobní asistence a  sociálního pora-
denství, o.p.s:

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. byla založena 

před 12 lety za účelem poskytování terénní sociální práce  – osobní asi-

stence  podle §39, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jedná 

se o pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence se poskytuje bez 

časového omezení, především v přirozeném sociálním prostředí – v do-

mácnosti klientů a při činnostech, které osoba potřebuje. Mezi základní 

činnosti patří zejména:

1. pomoc při osobní hygieně

2. pomoc při zajištění stravy

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.

Organizace má 15 zaměstnanců, kromě samotného Sokolova péči po-

skytujeme i v dalších regionech okresu Sokolov a to na Březové, v Krasli-

cích, Svatavě, Habartově, a pod. Jezdíme služebními automobily i auto-

busem. Klienti za službu platí podle ceníku, který je dán zákonem. V sou-

časné době máme 51 klientů, celková kapacita naší služby je 65 klientů.

Jsme závislí na dotacích MPSV a KÚ Karlovarského kraje. Kromě toho po-

užíváme finanční prostředky z dotací měst a obcí daného regionu. Bo-

hužel, tyto prostředky nestačí a musíme neustále “žebrat” o finanční po-

moc u různých subjektů.

Římskokatolická farnost Loket:

Římskokatolická farnost Loket je územní součást plzeňské diecéze kato-

lické církve zahrnující města Loket, Horní Slavkov a Krásno a obec Sta-

ré sedlo. Její primární poslání je náboženské, duchovní: konání bohoslu-

žeb, udílení svátostí, žehnání lidem a věcem, duchovní porady a vede-

ní. Církev však je také významnou nositelkou kultury, i to se odráží v čin-

nosti farnosti – kostely jsou jedinečnými prostorami pro duchovní hud-

bu ať varhanní, sborovou nebo třeba i moderní. Církev je veřejná. Dob-

rá je spolupráce s jednotlivými zastupitelstvy, jakož i občanskými inicia-

tivami, žehnání městských a obecních praporů, žehnání hasičské techni-

ky, účast na dožínkách, pravidelné adventní, vánoční a velikonoční akce, 

poutní slavnosti a mnohé jiné. To však provázejí také starosti o udržová-

ní kulturních památek, získávání prostředků na tuto údržbu a další „svět-

ské“ starosti aby vše správně běželo.

Hartenberg o.s.:

Občanské sdružení Hartenberg usiluje o obnovu a využití zříceniny, hra-

du a zámku Hartenberg. Je organizátorem či spoluorganizátorem řady 

projektů a akcí, které mají kulturní, vzdělávací, resocializační či enviro-

mentální charakter. Mezinárodní dobrovolnické projekty, které spolupo-

řádá, zde mají velmi dlouhou tradici, hrad patří díky tomu již téměř 15 let 

mezi tradiční dobrovolnické základny ve střední Evropě. Cílem sdružení 

je rehabilitovat tradiční hodnoty tohoto prostoru.

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s:

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. realizuje projekt „Mariánská ces-

ta/Marrienweg“. Jedná se o moderní mezinárodní projekt církevní turisti-

ky. Cílem projektu je vytvořit nový turistický produkt a společnou téma-

tickou trasu „Mariánská cesta/Marrienweg“ zaměřenou na podporu zvy-

šování cestovního ruchu na Sokolovsku, potažmo v Karlovarském kraji 

i celé ČR, a to zejména z nejvýznamnější zdrojové země – SRN. Moderní 

středoevropská cesta spojuje prvky spirituální a aktivní preventivní péče 

s odpočinkovou, sociální a zážitkovou turistikou pro všechny cílové sku-

piny návštěvníků. 

 Práce pro Kraslicko, o.p.s. 

Sociální podnik se sídlem v Kraslicích, jehož cílem je vytvářet pracovní 

příležitosti pro zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných ob-

čanů na trhu práce. V budoucnu se hodlá zabývat činnostmi směřující 

ke zlepšování procesů v sociálních službách, k lepšímu vnímání znevý-

hodněných občanů a poskytovatelů sociálních služeb veřejností.

Zakladatelkou sociální firmy Práce pro Kraslicko, o.p.s. je sokolovská ne-

zisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s. _www.pomocvnouziops.cz 

Nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních 

služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné 

prostory - například azylové domy, intervenční centra pro oběti domá-

cího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. Cí-

lem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nachá-

zeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život 

i bez naší pomoci.

Naše organizace je zakladatelkou tří sociálních podniků – Srdce a čin, 

o.p.s., ČoKy, o.p.s., Práce pro Kraslicko, o.p.s.

Srdce a čin, o.p.s. _www.sac-ops.cz 

Mikropodnik poskytující veřejně prospěšné služby a působící v soula-

du s principy sociálního podnikání. Opravuje budovy a udržuje veřej-

ná prostranství a zahrady, provádí dřevorubecké práce menšího rozsahu 

a tzv. malou nákladní přepravu. Zajišťuje fundraising a projektový ma-

nagement.

Motto: „V naší firmičce se příjemci dávek mění ve tvůrce hodnot.“
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Odbor KČT Krušné hory Sokolov

V roce 2015 oslaví Klub českých turistů Krušné hory Sokolov 25. výro-

čí založení odboru. Aktuálně má odbor 90 členů a najdete mezi nimi ze-

jména pěší turisty, ale i běžkaře, cykloturisty a milovníky toulání po ho-

rách, ale také kvalifikované značkaře turistických tras KČT. Tradiční čin-

ností pro některé naše členy je značení turistických tras. Významně se 

náš odbor podílel a nadále bude podílet na realizaci celoklubového 

a přeshraničního projektu „Hřebenová trasa Krušných hor“, který už mno-

zí turisté znají pod zkráceným názvem „Modrá hřebenovka“. Jde o obno-

vení historické pěší horské hřebenové trasy z roku 1910 v úsek Smrči-

ny – Krušné hory – Děčínský Sněžník. Na rok 2017 je plánována společ-

ná certifikace české i saské části Modré hřebenovky. Náš odbor se přihlá-

sil o pořadatelství významné turistické akce KČT v roce 2018, a to Letní-

ho turistického srazu. Během týdenní akce bychom rádi provedli turis-

ty po řadě zajímavých míst Sokolovska i Karlovarského kraje, doplnili tra-

diční pěší a cyklistické trasy o vodáckou turistiku, lanová centra a nabíd-

li i společenský večer v MDK Sokolov.

Vlastimil Argman (Farma Hory):

Farma Hory se nachází v blízkosti mezi městy Loket a Karlovy Vary v ma-

lebné přírodě. Součástí Farma Hory jsou zařízení pro ustájení a výcvik 

koní a penzion s restaurací. Prostředí je vhodné pro milovníky koní a vy-

cházek do přírody. Farma je ideálním prostředím pro konání společen-

ských akcí, svateb, rodinných oslav. Další podrobnější informace lze zís-

kat na www.farma-hory.cz.

Srdce a čin, o.p.s - Úprava veřejné zeleně

Srdce a čin, o.p.s. - Úklid veřejných budov

Srdce a čin, o.p.s. - Práce s motorovou pilou

MAS Sokolovsko o.p.s. uvítá jako své nové 
partnery subjekty z řad podnikatelského
a neziskového sektoru, případně dobrovolníky. 

Co Vám můžeme nabídnout v rámci partnerství?

 Sokolovsko realizovány v novém programovém období 

 Evropské unie 2014-2020. 

 webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu a na našem facebooku. 

 v našem časopisu Leader MAS Sokolovsko (elektronická verze je k dispozici 

 na http://mas-sokolovsko.eu/casopisy/. Současně vydáváme 

 i tištěný vlastivědný časopis Sokolovsko. 

 a vzdělávacích institucí. Umožňujeme jim tak prezentovat se obyvatelům i 

 návštěvníkům Sokolovska. 

 a aktivit naší organizace, příp. být i součástí orgánů MAS Sokolovsko. 

Pokud Vás výše uvedené zaujalo, doporučujeme podívat se na webové strán-

ky naší organizace. Především na podmínky přistoupení do MAS http://mas-so-

kolovsko.eu/cinnost/. 

 V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky.
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Na území MAS Sokolovsko, ale i v okolních okresech, působí již tře-
tím rokem sociální podnik Srdce a čin, o.p.s. Za tu dobu si u svých ob-
chodních partnerů vysloužil dobrou pověst a zařadil se mezi takzva-
né mikropodniky. S ohledem na tuto skutečnost se také uchází o za-
kázky menšího rozsahu. O to širší spektrum prací musí pojmout a fle-
xibilně se přizpůsobit požadavkům svých zákazníků. 

„Naším trvalým hlavním cílem je kvalita vycházející z odpovědného pracov-

ního výkonu. Ve smlouvách se zaměstnanci přímo uvádíme a jim na příkla-

dech vysvětlujeme, co znamenají slova - ́ neexistuje napomínání pro špatnou 
pracovní morálku´. Všem zaměstnancům, ať jsou našimi ´kmenovými´, tedy 
v pracovním poměru, nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pra-
covní poměr, před zahájením každé zakázky a opakovaně i v jejím průběhu 
sdělujeme, kdo je naším zákazníkem a jaký výsledek od nás očekává,“ uvedl 
Petr Beránek, ředitel sociální firmy Srdce a čin, o.p.s. „Také si se zákazníkem 
vždy detailně vzájemně potvrdíme, že víme, oč v zakázce jde, čeho a za jakých 
podmínek má být dosaženo,“ doplnil Beránek.

Další, neoddělitelnou součástí filosofie podniku Srdce a čin, o.p.s. je poskyt-

nout šanci lidem, kteří skutečně chtějí pracovat, a to ne pouze jeden dva dny. 
„Jen dlouhodobý vztah v  náročných podmínkách prověří vážnost úmyslu 
obou stran. Nemáme chuť, čas a peníze věnovat se někomu, kdo pracovní od-
hodlání jen předstírá. Takový člověk nás připravuje o možnost vyzkoušet ně-
koho jiného, kdo by se příležitosti odpovědně chopil,“ zdůraznil ředitel. 

Sociální firma za dobu svého fungování již odvedla celou řadu menších i vět-

ších zakázek. V loňském roce to byla například likvidace náletových dřevin 

v okolí památníku bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě. Dal-

ší pracovní příležitostí byla rekonstrukce koupelny v turistické ubytovně v Ne-

banicích na Chebsku, tak by vyhovovala potřebám hendikepovaných ná-

vštěvníků. Tento rok zase Srdce a čin zdárně dokončil přestavbu nevyužíva-

ných prostor na dílny pro sociálně terapeutické činnosti v Kynšperku nad Ohří. 

„Jednou z posledních větších záležitostí bylo čištění koryta Břehnického po-

toka od nánosů bahna, písku a dalšího materiálu, který voda přinesla. Specifi-

kem bylo, že šlo o úsek v tunelu, kde ode dna ke stropu nebylo více než 120 

centimetrů, někde jen 90 čísel. Pracovat jsme museli převážně v broďákách, 

které lidé znají jako vysoké rybářské gumové kalhoty,“ přiblížil práci v nároč-

ných pracovních podmínkách Vlastimil Drašar, který s Petrem Beránkem tvoří 

dvoučlenné „vedení podniku“. 

Než se pracovní parta pustila do díla, bylo potřeba zvolit správnou strategii. 

„Se zástupcem zákazníka jsme se na místě byli podívat dvakrát. Potom zno-
vu dvakrát Petr a já, abychom řádně promysleli pracovní postup,“ pozname-
nal Drašar. „Z potoka jsme vydolovali, na multikáru nanosili a na skládku od-
vezli bezmála 30 tun materiálu. Za zmínku možná stojí, že nářadí a pomůcky, 
které bylo nutné při práci použít, jsme si předtím sami vyrobili,“ doplnil Drašar. 
„Pravda, při první kontrole jsme ze strany zákazníka slyšeli jednu připomínku. 
Při předání odvedeného díla jsme však byli pochváleni za celkově bezvadnou 
práci ve sjednaném termínu. Teď se už naši lidé těší na prémie a společný oběd 
spojený s vyhodnocením průběhu zakázky,“ pousmál se Drašar.

KONTAKTY
Srdce a čin, o.p.s.
Sokolov, Dvořákova 853, PSČ 356 01
info@sac-ops.cz / www.sac-ops.cz

Ing. Petr Beránek – ředitel a projektový manažer 
 + 420 602 266 053 / beranek@sac-ops.cz

V  létě 2014 všichni pracovníci MAS Sokolovsko intenzívně pra-
covali na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvo-
je pro území MAS Sokolovsko na  období 2014-2020. Proto mě 
i na rodinné dovolené trávené na řeckém ostrově Limnos podvě-
domí nutilo přemýšlet o místním rozvoji a to mne vedlo k porov-
návání dvou odlišných venkovských oblastí Evropy – Sokolovska 
a řeckého ostrova Limnos. 

Ostrov Limnos se nachází na severovýchodě Egejského moře, svou roz-

lohou je osmým největším řeckým ostrovem. Politicky patří pod kraj Les-

bos. K Limnosu patří ještě malinký ostrov Agios Efstratios („agios“ zname-

ná řecky „svatý“). S rozlohou 475,60 km2 je Limnos přibližně 1,5krát men-

ší než území MAS Sokolovsko. Také obyvatel má Limnos méně. Na os-

trově má trvalý pobyt přibližně 15 tisíc obyvatel, což je jen o něco víc 

než má druhé největší město Sokolovska - Chodov. Hlavní město Lim-

nosu nesoucí jméno Myrina by se co do počtu obyvatel dalo přirovnat 

třeba k městu Loket. I když máme na Sokolovsku řídce osídlené oblas-

ti Krušných hor a Slavkovského lesa, tak s hustotou obyvatel 117 obyva-

tel na km2 jsme oproti Limnosu, kde je hustota pouze 31,5 obyvatele 

na km2, hustě osídleným venkovem.

Je pochopitelné, že Řecko jakožto kolébka evropské civilizace se může 

pochlubit mnohem starší historií než střední Evropa. A opravdu, první 

obyvatelé osídlili ostrov Limnos již před přibližně 6 000 lety. Nejvýznam-
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nější archeologické památky Limnosu pocházejí ze stejné doby jako pa-

mátná Trója, jenom Limnos není tolik známý, neměl to štěstí a nebyl ob-

jeven a zpopularizován Heinrichem Schliemannem nebo Arturem Evan-

sem jako řecké Mykény a Knóssos. Novodobé dějiny Limnosu jsou spo-

jeny s řecko – tureckými boji. Na počátku 19. století, kdy během národně 

osvobozeneckého boje vznikalo opět svobodné Řecko, byl Limnos stá-

le pod tureckou nadvládou. Ostrov byl osvobozen Řeky až v roce 1912. 

Limnos je ostrov, který dosud není tolik navštěvován zahraničními ná-

vštěvníky. Což má výhodu, že zde naleznete klid a opravdovou řeckou 

atmosféru s opravdovými Řeky. Na druhou stranu jsme se trochu potý-

kali s méně rozvinutou návštěvnickou infrastrukturou. Například na os-

trově nejezdí autobus, hromadnou dopravu zde zajišťuje pouze taxi. 

Také nám několik dnů trvalo než se nám i přes vytrvalou snahu, poda-

řilo sehnat volné osobní auto v půjčovně. Nakonec jsme uspěli a mohli 

jsme v klidu prozkoumat celý ostrov. A při tom jsem si také všímala všu-

dypřítomných cedulí s povinnou publicitou informujících o tom, do ja-

kých projektů plynuly na ostrově Limnos evropské dotace, ať již z Leade-

ru nebo jiných dotačních titulů. Velmi často to byly projekty související 

s rozvojem cestovního ruchu a informováním návštěvníků o zajímavos-

tech území. Například různé stezky, chodníčky a vyhlídky na různé pří-

rodní zajímavosti, vždy s doprovodnými informačními tabulemi v řečti-

ně a angličtině o místní zajímavé flóře a fauně. Dále opravy kostelů a je-

jich blízkého okolí. Zajímavé bylo námořní muzeum ve vesnici Nea Kou-

tali spolufinancované z Leaderu. A samozřejmě úpravy či doprovodné 

rekonstrukce archeologických lokalit. Zde je ovšem potřeba zmínit a vzít 

si z toho poučení i pro nás, že by byla vhodná určitá logická provázanost 

projektů, mají-li tvořit smysluplný celek. Na Limnosu například z projek-

tu zrekonstruovali krásné antické divadlo Ifestia, ovšem chybí k němu 

přístupová cesta. Příjezdové cesta z hlavní silnice je nezpevněná, a kdy-

bychom poslechli anglicky psaného průvodce, tak bychom tam měli jet 

jenom s terénním automobilem a s naší vypůjčenou Škodou Fabií by-

chom o tuto krásnou památku přišli.  

Návštěva řeckého ostrova Limnos nutí také k zamyšlení nad soběstač-

ností území. Právě řecké ostrovy, které jsou obklopené mořem, tyto otáz-

ky trápí víc než nás suchozemce ve středu Evropy. Konkrétně Limnos 

je poměrně daleko od ostatních ostrovů i od pevniny a cokoliv je do-

vezeno se prodraží o náklady za lodní nebo leteckou dopravu. Přitom 

ostrov sám o sobě mnoho zdrojů neposkytuje. Je velmi suchý, je zde 

velmi málo stromů, což se odráží také na kvalitě půdy poznamenané 

erozí. Kromě jedné přehrady na dešťovou vodu a vrtů na pitnou vodu, 

se zde nenachází další zdroj sladké vody. Kvalita pitné vody na ostrově 

je také problematická, místní voda obsahuje zvýšené množství železa, 

a tak je návštěvníkům doporučeno kupovat balenou vodu. Zemědělci se 

zde zaměřují hlavně na chov ovcí a koz, viděli jsme také hodně včelích 

úlů. Na ostrově nejsou vhodné podmínky pro pěstování oliv, vinice jsou 

Zrekonstruované antické divadlo Ifestia, ale chybí k němu vhodná přístu-

pová cesta

zde menší, spíš u domků pro vlastní potřebu. Průmysl se zde nenachá-

zí prakticky žádný a návštěvnická sezóna je zde na severu Řecka kratší, 

než na jižních řeckých ostrovech, jako je Kréta nebo Rhodos. Není proto 

divu, že jsme často viděli na suchých loukách a opuštěných domech ná-

pisy „na prodej“. Některé vesnice na východním poloostrově byly opuš-

těné, téměř liduprázdné.

Na druhou stranu i území s tak malým počtem obyvatel jako má u nás 

na Sokolovsku Chodov musí vzhledem k tomu, že se nachází na ostro-

vě, řešit veškerou infrastrukturu pro vlastní fungování. Takže jsme zde na-

šli teplárnu a elektrárnu, skládku komunálního odpadu, zdravotní péči 

včetně nemocnice, školy včetně střední školy v hlavním městě a na řec-

kém ostrově samozřejmé přístavy a téměř samozřejmé letiště. A na zá-

věr jedna zajímavost, na Limnosu je, vzhledem k jeho strategické polo-

ze blízko Turecka, velký vojenský prostor a vojenské letiště. Všude v Řec-

ku je přísně zakázáno fotografovat a filmovat vojenské prostory a objek-

ty. Tedy pokud nechcete dopadnout jako dva Češi, kteří v roce 2012 prá-

vě na ostrově Limnos natáčeli tamní vojenský prostor prý do počítačové 

 hry a skončili za to na půl roku v řeckém vězení. 

Ing. Markéta Hendrichová

Pohled na Myrinu - hlavní město ostrova Limnos Vyhlídka s informačními tabulemi u přírodní zajímavosti písečné duny



V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře 2. letošní číslo časopisu 
obyvatel a přátel Sokolovska. 

Vychází 2. letošní číslo vlastivědného 
časopisu SOKOLOVSKO

Ondřej Sekora a jeho kulturní patronát nad okresem Sokolov 

Otto Pfeiffer (1907–1978), hudebník, hudební pedagog 

    a skladatel z Habartova

O jedné slavné návštěvě  Sokolova

Peterův topol – 2. část

Walter Böhm, Anton Grünert a Josef Hampl 

   – další z druhé strany barikády

Příběh „obyčejného“ člověka – habersbirského poštmistra 

   Jana Kohouta

Vánoční betlém z ženského koncentračního tábora Svatava

Úzkorozchodné dráhy na Sokolovsku, část 6. 

Historie četnické stanice Habartov (2. část)

Hřebeny jako přírodní park?

Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše – 7. část

Renesanční náhrobník Jiřího z Týna ve zdi kostela sv. Jiljí v Lomnici

Z historie zaniklé české školy ve Vřesové (Helena Kavková)

ADVENTNÍ KONCERTY  
V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 

SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 2014

30. listopadu, neděle, 18:00       1. ADVENTNÍ KONCERT: PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ 
Folková zpěvačka, autorka písní, moderátorka, dlouholetá členka skupiny Nezmaři se představí se svou dcerou

 Adélou Jonášovou v pořadu složeném z vlastní tvorby a vánočních písní a koled. 
Vstupné: 120,- Kč

7. prosince, neděle, 18:00       2. ADVENTNÍ KONCERT: LINHA SINGERS
Soubor tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika

 hudebních žánrů. Osobitý přednes je dán kombinací různých pěveckých technik, kdy zpěváci mohou zazpívat
 i náročné party hudebních nástrojů. Linha Singers má na repertoáru přes 200 skladeb českých i světových autorů, 

soubor byl založen Jiřím Linhou již v roce 1963. 
Vstupné: 120,- Kč

14. prosince, neděle, 18:00       3. ADVENTNÍ KONCERT: GAUDIUM CANTORUM  KOMORNÍ SMÍŠENÝ SBOR
Komorní pěvecký sbor, který vychází z barokní hudby a směřuje k hudbě adventní, vánoční a spirituální. 

Obsazení:
Štěpánka Heřmánkvá: soprán, sbormistr

Miroslav Laštovka: trubka
Ramona Lukášová: klavír

Vstupné: 120,- Kč

21. prosince, neděle, 18:00       4. ADVENTNÍ KONCERT: JITKA VRBOVÁ, STANDA CHMELÍK & KNEZAPLACENÍ
Folková a swingová zpěvačka Jitka Vrbová je známou především v žánru trampské a country hudby, 

věnuje se ale i swingu. Spolupracovala  s řadou hudebníků i skupin, s Evou Olmerovou vydala LP Dvojčata. 
Vstupné:120,- Kč 


