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Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Než jsme se nadáli, je za námi další rok, tentokrát ten s „10“ na konci. Dovolím si za naši MAS bilan-

covat a říci, že byl úspěšný jak po stránce realizační (vždyť se nám podařilo do regionu přilákat více 

než 20 mil. Kč!), tak po stránce organizační a lidské. 

Touto cestou jménem pracovníků MAS Sokolovsko děkuji našim členům, partnerům, dodavatelům, 

zkrátka všem, se kterými jsme v kontaktu a kteří nám pomáhají podporovat rozvoj Sokolovska. Pře-

jeme Vám krásné vánoční svátky a do nového roku, nechť nám ta „11“ přinese opět jen to dobré.
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Arboretum Antonín

Jedním ze zakládacích členů MAS Sokolovsko je Mik-

roregion Sokolov – východ. 

Tento svazek 14 obcí v současné době realizuje za finanč-

ní spoluúčasti Evropské unie projekt s názvem „Studie 

projektu Antonínské arboretum“. Na zpracování studie 

získal svazek obcí dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Severozápad. 

Co to je arboretum Antonín?

Arboretum Antonín je jediným rekultivačním dendrolo-

gickým arboretem v podmínkách ČR a Evropy. Nachází se 

na území MAS Sokolovsko, konkrétně v oblasti mezi So-

kolovem, Dolním Rychnovem a řekou Ohře. Výsypka byla 

zalesněna v 70. letech 20. století v rámci lesnické rekulti-

vace. Ve střední části vznikla na 48 ha speciální výzkumná 

plocha sloužící pro experimentální výzkumné účely zaklá-

dání a optimální skladby lesních porostů v pozměněných 

geologických podmínkách.

Arboretum je dnes významným kulturně přírodním archi-

tektonickým fenoménem. Snahou mikroregionu a potaž-

mo i MAS Sokolovsko je uchování, rozšíření a ochrana této 

vzácné sbírky. 

Cílem zpracovávané studie je navrhnout smysluplné vy-

užití oblasti arboreta, které bude trvale udržitelné. 

V rámci projektu jsou pořádány veřejně přístupné work-

shopy, kde se k tématu může kdokoli vyjádřit. 

Bližší informace o projektů je schopen případným zájem-

cům sdělit Ing. Ivan Stefan, předseda rady svazku Mikrore-

gionu Sokolov – východ.

Jak chápou arboretum zpracovatelé projektu?

Arboretum jako místo poznání. 

Arboretum – objektem pro praktickou výuku přírodověd-

ných škol.

Arboretum – důležité krajinné zázemí v těsné blízkosti 

centra města Sokolova. Může být jedním z cílových bodů 

Česko-bavorského geoparku.

Arboretum má potenciál být jedinečným vědeckým pra-

covištěm.

Arboretum Antonín – ZNAČKA zahrnující množství růz-

ných investic a následných aktivit.

Arboretum Antonín – je natolik veliké, aby všechny tyto 

aktivity obsáhlo a na druhou stranu tak malé, aby bylo 

uchopitelné.

Zájemci o bližší informace k tomu projektu jsou připrave-

ni podat zpracovatelé projektu: Roman Koucký architek-

tonická kancelář s.r.o. a ABRI, s.r.o. Sokolov



Dovolená na Sokolovsku 
zase o trochu pohodovější
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MAS Sokolovsko je jedním z partnerů právě dokon-

čeného projektu s názvem Dovolená na Sokolovsku 

– produktové balíčky, který realizuje Mikroregion 

Sokolov - východ díky dotaci z Regionálního ope-

račního programu Severozápad. Cílem projektu je 

podpora cestovního ruchu na Sokolovsku formou 

produktových balíčků. 

Produktové balíčky jsou balíčky služeb, které si můžeme 

koupit… a tím by naše starosti se zajištěním dovolené 

měly skončit. Balíčky obsahují nejen ubytování a stravová-

ní, ale také zážitek, třeba lezení po skalách s instruktorem 

nebo týdenní léčebnou kúru v lázních. Balíčky mikroregi-

onu však využívají trochu jinou podobu balíčků, a to nezis-

kovou. Jde o návod na výbornou dovolenou, výlet či záži-

tek. Návštěvník si v infocentru vezme balíček (tj. leták), kde 

najde výběr toho nejlepšího z oblasti. Na každém letáku 

je popis trasy, možné odbočky, seznam zajímavostí, mapa, 

tipy na ubytování a stravování. Témat je dvacet: cyklotrasy, 

vodácká pohádka, golfový požitek, podivuhodná krajina, 

středověk a lázeňská noblesa atd. K letákům náleží velká 

mapa Sokolovska. Letáky i mapa jsou k dispozici v češtině, 

němčině a angličtině. Do infocenter budou distribuovány 

v lednu 2011. 

Dalším výstupem je doprovodná turistická publikace 

s názvem Historie Sokolovska. Je to soubor historických 

vlastivědných děl, která pokrývají historii Sokolovska, no-

vodobou historii a dějiny hornictví.

Lidé často uhelné doly a výsypky považují za kaňku na So-

kolovsku. V letácích jsou však zobrazeny jako pozoruhod-

né zajímavosti. Kolem dolů Jiří a Družba vede cyklistický 

výlet a další trasy směřují do lesoparku Dolní Rychnov, 

k jezeru Medard, na Lítovskou a Velkou podkrušnohorskou 

výsypku, atp. Překvapivě pro místní obyvatele návštěvníci 

nacházejí zalíbení nejen v rekutivovaných plochách, ale 

i v činných dolech.

Dalším cílem projektu je přiblížit krásy Sokolovska obyva-

telům. I proto jsou v letácích použity velké a krásné foto-

grafie.

Partnery projektu jsou obec Jenišov, Klub českých turis-

tů, MAS Sokolovsko o.p.s. a Městský dům kultury Sokolov 

(Sokolovské infocentrum). 

Bližší informace k projektu je zájemcům připraven poskyt-

nout pan Radovan Fišer, ABRI, s.r.o. Kontakt: Mikroregion 

Sokolov-východ Lázeňská 114, Královské Poříčí; e-mail so-

kolov.vychod@seznam.cz

Leták Nahlédněte do dolu

Titulní strana Historie Sokolovska Účastnici pracovní schůzky ze dne 14. 12. 2010: Jiří Valenta (Mírová), Ivan 

Truksa (Jenišov) a Miroslav makovička (manažer mikroregionu).

Dvacet tématických letáků
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Mezinárodní sympozium a 3. Progress Workshop 

v rámci projektu ReSource „Přeměna problémů v po-

tenciály“

Mikroregion Sokolov – východ, zakládací a velmi aktiv-

ní člen naší MAS Sokolovsko, se již druhým rokem podílí 

na realizaci mezinárodního projektu s názvem ReSource. 

Ve dnech 27. – 29. října 2010 se v rodném městě Martina 

Luthera, v německém Eisleben, konalo již třetí pracovní 

setkání 10 partnerů tohoto projektu. Akce se zúčastnilo 

30 zástupců ze zemí střední Evropy, jmenovitě z Maďar-

ska, České republiky, Rakouska, Slovinska a Německa. 

Úvodní den setkání byl spojen s účastí partnerů projek-

tu na mezinárodním sympoziu s názvem „Existuje život 

po těžbě“ konaném v německém Lipsku za účasti expertů 

z oblasti regionálního rozvoje ze 7 evropských zemí. Ob-

Volba místa konaní je projektu příznačná, neboť Eisleben 

je nyní jedno z nejhezčích center dřívější těžby mědi v ob-

lasti Mansfeld-Southern Harz. Tento region se po ukonče-

ní těžby v roce 1990 zařadil mezi hospodářsky nejslabší 

území německého státu Sasko-Anhaltsko. Míra nezaměst-

nanosti tehdy výrazně přesahovala republikový průměr 

a počet obyvatel dlouhodobě klesal v důsledku odchodu 

obyvatel do jiných regionů.

Partnerem projektu za Českou republiku je Mikroregion 

Sokolov – východ. Cílem jeho účasti v projektu je před-

připravit možnosti dalšího rozvoje regionu poté, co zde 

bude ukončena těžba. Spolupráce a získávání zkušeností 

od partnerů s podobnými problémy v jiných zemích EU je 

pro nás nepopiratelně přínosnou zkušeností. 

Pro více informací a detailů o projektu ReSource prosím 

navštivte internetové stránky projektu www.resource-ce.

eu. Případně kontaktujte Ing. M. Makovičku, manažera 

Mikroregionu Sokolov – východ a zástupce české strany 

v projektu (m.makovicka@email.cz, +420 603 322 411). 

Mezinárodní projekt ReSource“

sahem tohoto setkání a následné diskuse bylo představit 

možnosti, jak mohou evropské regiony po ukončení těž-

by využít své potenciály. 

Následující 2 dny byly věnovány pracovním jednáním 

ohledně stávajícího stavu projektu, plánu na následující 

období, výměnu zkušeností a možných zlepšení projektu, 

který se právě nachází ve své polovině. 

Důvodem pro vytvoření projektu ReSource byla potřeba 

podpořit udržitelný rozvoj na středoevropských územích 

postižených těžbou. Jedná se o iniciativu spolupráce ma-

lých a středních měst, případně mikroregionů a vzděláva-

cích institucí, univerzit. Projekt začal v lednu 2009 a bude 

dokončen v květnu 2012. Rozpočet dosahuje ke 3 mili-

onům Eur a je spolufinancován z ERDF, prostřednictvím 

programu Central Europe.

Kalendář MAS Sokolovsko

Jak je určitě všem příznivcům masáckého hnutí známo, 

MAS Sokolovsko patří mezi největší MASky v ČR. A to se-

bou nese i spoustu talentů a osobností, se kterými stojí 

za to se seznámit, poznat výsledky jejich práce. My vás 

o nich touto cestou budeme rádi informovat.

Jedna z cest, jak se seznámit prostřednictvím fotoaparátu 

s krásnými kouty našeho regionu v kontrastu s přírodními 

scenériemi ve státě Arizona, je stolní kalendář na rok 2011 

s názvem „Kontrasty“. Obsahuje fotografie ze Slavkovské-

ho lesa a ze slunečného státu Arizona. Kalendář byl zho-

toven v závěru r. 2010 a je postupně šířen mezi zájemce. 

Kalendář byl představen a zdarma rozdáván jako pozor-

nost návštěvníkům akce Dny cestovního ruchu MAS So-

kolovsko na statku Bernard v Královském Poříčí dne 5. 

12.2010. Autorem fotografií je rodák z Březové - pan Miro-

slav Chuman, který dlouhodobě pobývá v USA. 

Tímto mu děkujeme za laskavé umožnění využít část jeho foto-

grafických sbírek pro zhotovení našeho masáckého kalendáře.

„Nejen prací živ je člověk“

 si řekli členové MAS Sokolovsko a v nynější hektické době, 

kdy bylo třeba zvládnout spoustu úkolů, činností a prací 

nemalého významu - stačí zmínka o volbách do zastupi-

telstev měst a obcí - a vydali se na pěší túru. Zvolili si pří-

jemného prostředí vinárny na Lobzech. 

„Počasí nám sice moc nepřálo, ale trasa 4 km zase nebyla 

tak náročná, abychom ji nezvládli. Tím spíše s vidinou dob-

rého moku a hlavně posezení s přáteli, se kterými jsme si 

teď právě po volbách, měli co říci,“ komentoval druhý den 

událost předseda správní rady pan Miroslav Bouda. 
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Jak již čtenáře informoval článek o projektu Re-

Source, zástupci Mikroregion Sokolov – východ, se 

ve dnech 27. – 29. října 2010 účastnili pracovního se-

tkání v německém Eisleben. Toto nádherné městeč-

ko, mimochodem rodiště jednoho z německých veli-

kánů – Martina Luthera, se nachází na území místní 

akční skupiny LAG Mansfeld-Südharz (http://www.

lag-mansfeld-suedharz.de). Pracovníci této MAS se 

na organizaci workshopu projektu ReSource podíleli 

a jakožto organizátoři této akce pozvali kromě reali-

zátorů projektu, také zástupce naší MAS Sokolovsko. 

Této možnosti využil nejen Ing. Makovička, který se osob-

ně podílí i na realizaci samotného projektu ReSource, tak 

manažerka naší MAS, Ing. Ivana Jágriková. Ta za laskavého 

doprovodu manažera LAG Mansfeld-Südharz měla mož-

nost shlédnout několik zde realizovaných leaderovských 

projektů.

Řada z nich se realizuje na velmi zajímavém zemědělském 

statku v obci Benndorf (cca 10 km od města Eisleben). Ten-

to statek byl po mnoho let opuštěný, nevyužívaný. Před 

několika lety jej v havarijním stavu koupil stávající majitel 

a postupně statek opravuje. Za zajímavost stojí zmínka, že 

na většině střech statku jsou umístěny fotovoltaické pa-

nely, které umožňují značnou úsporu energie statku. 

Ačkoli je velká část budov stále ještě v dezolátním stavu, 

koná se zde řada kulturních a společenských akcí, včetně 

oslav vánoc či masopustu. K těmto účelům zde slouží 1 

opravená společenská místnost s barem a velkým krbem, 

doplněná o plátno a promítací techniku. Druhá společen-

ská místnost se nyní upravuje. 

Inspirace ze zahraničí
LAG Mansfeld-Südharz (DE) V prostorách statku se nachází několik muzeí. Jedno 

je věnováno zdejší železnici, která umožňovala rychlé 

a efektivní spojení kdysi velmi významného hornické-

ho regionu. Muzeum mj. představuje dokonalý, detailně 

zpracovaný model železnice. Dále si zde návštěvníci mo-

hou prohlédnout starou školní třídu, vč. původních lavic, 

kantorské lavice, i malých kamínek. Je zde také malé mu-

zeum předmětů spojených s místní těžbou mědi.

Navštívíte-li zdejší region, srdečně Vám návštěvu tohoto 

statku doporučujeme. Pro naší MAS tato návštěva zname-

nala však i další věc, a to podpis partnerské dohody mezi 

MAS Sokolovsko a LAG Mansfeld-Südharz o další spolu-

práci. 
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Během naší návštěvy MAS Mansfeld Südharz jsme také 

měli možnost navštívit zdejší muzeum, které bylo otevře-

no na místě původní šachty do měděného dolu. Řeknu 

Vám, sfárat více než 700 metrů pod zem, je zvláštní pocit. 

V tomto dolu se po několik staletí těžila měď. Pracovní 

podmínky zdejších horníků jsou pro nás dnes již v podsta-

tě nepředstavitelné. K lepšímu se změnily až ve 20. století, 

díky rozvoji techniky. 

Pro místní region pak nastala největší krize v 90. letech 20. 

století, kdy zde byla těžba hromadně ukončena a o práci 

přišlo na několik tisíc horníků. Zdejší území se z této rány 

vzpamatovává do dnes. 

Muzeum velmi poutavou formou návštěvníky provází dě-

jinami těžby. Muzeum je interaktivní, řadu nástrojů si sami 

můžete vyzkoušet. I toto je možná jeden z důvodů, proč 

toto muzeum ročně navštíví téměř 50 000 osob. 

Pro nás byla tato návštěva bezpochyby velmi inspirativní. 

Vždyť i v našem regionu se těžba pomalu, ale jistě blíží 

ke svému závěru. Jak pak s našimi tradicemi i celým úze-

mím naložíme, bude jen na nás.

„Pokud se chystáte toto muzeum navštívit, doporučuje-

me jejich webové stránky (http://www.roehrigschacht.

de), kde se dovíte základní informace o otevíracích do-

bách, cenách vstupného, možnostech občerstvení apod.“
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Je to již řada měsíců, co jsme vás v tisku a na našich 

webových stránkách poprvé informovali o úspěšném 

završení snahy naší MAS získat od Ministerstva země-

dělství dotace v rámci SPL-Program rozvoje venkova. 

Výsledek byl pro nás, máme na mysli všechny členy 

a příznivce hnutí MAS, úspěchem a výzvou. Schvále-

ných více než 20 mil. Kč ročně, a to až do roku 2012, 

představuje v oblasti naší působnosti rozsáhlé mož-

nosti rozvoje obcí, měst, občanských a zájmových 

sdružení a v neposlední radě i drobných podnikatelů. 

Výzva 1.

k předkládání žádostí o dotaci z PRV byla vyhlášena v září 

2009. Vzhledem k administrativní náročnosti přípravy pro-

jektů a nutnosti seznámit se s Pravidly dotačního procesu, 

uspořádala MAS Informační seminář, kde byla tato proble-

matika s potencionálními žadateli zevrubně prodiskutována. 

V samotném průběhu realizace 1. výzvy bylo předloženo 

celkem 28 projektů v celkovém objemu 24,499 mil. Kč. 

Projekty prošly administrativní kontrolou a po bodovém 

ohodnocení dle stanovených kriterií výběrovou komisí, 

projednání v programovém výboru a po schválení short-

listu správní radou byly předloženy k dalšímu řízení na SZIF 

Ústí nad Labem. Během dalších 3 měsíců došlo k podpisu 

Dohod o poskytnutí dotací a nic nestálo v cestě k realizaci. 

Dnes, kdy se blížíme k závěru roku 2010, můžeme konsta-

tovat, že se podařilo všechny projekty úspěšně zrealizovat 

a řada žadtelů již obdržela ze SZIFu úhradu přislíbené do-

tace. 

O výsledcích jednotlivých projektů jsme vás podrobně 

informovali v předchozím čísle Zpravodaje Leader Mas 

Sokolovsko.

Výzva 2.

byla vyhlášena v dubnu 2010 s obdobným objemem 

finančních prostředků, tedy 22 mil.Kč. Stejně jako v 1. vý-

zvě bylo předloženo 28 žádostí, ale s podstatně vyšším 

objemem požadovaných prostředků a to ve výši téměř 

30 mil. Kč. Tím žadatelé svojí poptávkou po dotačních 

prostředcích značně překročili možnosti MAS. Bylo tedy 

nutné vybírat a právě k tomu se sešla výběrová komise /

dne 17.6.2010/ a na základě bodového hodnocení jed-

notlivých projektů sestavila long list. Následně navržené 

pořadí projednal programový výbor a doporučil správní 

radě MAS /dne 21. června 2010/ short list, který stanovil 

pořadí pro 25 žadatelů a 2 náhradníky v celkovém ob-

jemu finančních prostředků téměř 20,239 mil. Kč. Ná-

sledná kontrola projektů ze strany SZIF však vedla k ne-

schválení jednoho projektu a ušetřené prostředky SZIF 

doporučil rozdělit mezi projekty v rámci 3. výzvy. 

Výzva 3.

pak tedy následovala v září a říjnu roku 2010. Sešly se cel-

kem 3 žádosti v objemu finančních prostředků 1,197 mil. 

Kč a všechny byly MAS Sokolovsko po obvyklém schva-

lovacím procesu doporučeny k financování. V součas-

né době probíhá jejich administrativní kontrola na SZIF 

a v brzké době očekáváme výsledek této kontroly. 

Výzva 4.

bude s největší pravděpodobností vyhlášena koncem 

dubna, příp. počátkem května příštího roku. Opět bude 

možné podávat žádosti do všech oblastí podpory. A ne-

malé možnosti zde budou opět mít právě i drobní pod-

nikatelé, živnostníci. O jejím vyhlášení budeme veřejnost 

včas informovat prostřednictvím tisku, úředních desek 

obcí či webových stránek MAS Sokolovsko. Již dnes je 

třeba začít s přípravou projektů, hovořit s potencionální-

mi zájemci o dotace, zamyslet se, kam zaměřit pozornost 

a připravit kvalitní podmínky pro čerpání dalších finanč-

ních prostředků. 

Patřičnou pozornost této přípravné etapě se zaměřením 

na využití možností, které SPL Leader poskytuje, věnova-

li podnikatelé Sdružení podnikatelů Poohří, kteří se sešli 

v podvečer 4. listopadu 2010 a za účasti manažerky MAS 

Sokolovsko Ing. Ivany Jágrikové prodiskutovali oblasti, 

které přichází v úvahu při rozvoji jejich podnikatelských 

aktivit. Škoda jen, že podnikatelé možnosti v oblasti získá-

ní dotací nevyužívají více.

Aktivní přístup k dotačnímu procesu, který může našemu 

regionu přinést v průběhu let 2009 až 2013 zmíněných 

téměř 110 mil. Kč určitě stojí za trochu přemýšlení a ná-

mahy. 

V měsíci prosinci 2010 Státní zemědělský intervenční 

fond na svých webových stránkách (www.szif.cz) infor-

moval o tom, že počátkem roka 2011 dojde k výrazným 

změnám ve způsobu jak fungování MAS, tak ve způsobu 

předkládání projektů, možná i jejich hodnocení. Sledujte 

proto pravidelně jak naše internetové stránky, tak i strán-

ky SZIF. O konkrétních změnách Vás budeme průběžně 

informovat.

Pozn.: 

Dokumenty, související s realizací dotačního procesu SPL 

PRV, jsou v plném znění k dispozici na webových strán-

kách MAS Sokolovsko www.mas-sokolovsko.eu. 

Strategický plán Leader
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MAS Sokolovsko se v létě 2010 zapojila do výzvy Regi-

onálního operačního programu Severozápad a v rámci 

oblasti podpory 2.1 předložila dva projekty. Oba dva 

byly úspěšné. V následujících letech nás tak čeká jejich 

realizace. 

1. Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovské-

ho lesa a na pojení na systémy v sokolovské kotlině

Projekt je složen ze dvou propojených částí. Podstatou prv-

ní části je výstavba cyklostezek a tras pro pěší a cykloturisty 

v oblasti dnes povětšinou zaniklých obcí ve Slavkovském 

lese. Druhá část spočívá ve vybudování napojení cyklostez-

ky Ohře na oblast Slavkovského lesa. Předmětem žádosti o 

dotaci je financování dokumentace pro územní a stavební 

řízení a dále studie vedení cyklostezek a napojení a studie 

proveditelnosti. 

Projekt svým obsahem zapadá do naší strategie využívání 

fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu a 

kvality života obyvatel.

Finanční rozsah tohoto projektu se blíží ke 4 mil. Kč vč. DPH. 

2. Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Cílem projektu je zpracování jedné společné  Vyhledávací 

studie proveditelnosti, Projektové dokumentace na obnovu 

vybraných reliktů, Bulletinu o obnově reliktů a  Studie pro-

veditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP, za 

účelem přípravy projektu  na obnovu reliktů zaniklých obcí 

Slavkovského lesa. Tento projekt přispěje ke zlepšení stavu 

základní infrastruktury v CHKO Slavkovský les a významně 

podpoří místní rozvoj. V budoucnu projekt zlepší celkovou 

image a atraktivitu regionu. 

Při zpracování projektových dokumentací se bude postupovat 

komunitním způsobem. Občané oblasti MAS Sokolovsko se 

budou moci k navrhovanému řešení dané oblasti vyjádřit na 

webových stránkách MAS Sokolovsko, či prostřednictvím do-

tazníkového šetření, které k projektu proběhne. Za tímto úče-

lem vznikne i Bulletin o obnově reliktů, který projekt představí 

odborné i širší veřejnosti.  Tímto dojde k aktivizaci místních sub-

jektů, zapojena do realizace projektu bude veřejnost. Dotazní-

kové šetření bude směřováno jak do soukromého sektoru, tak 

do občanského. Tím dojde k propojení všech 3 sektorů, tj. sou-

kromého, veřejného a občanského sektoru. Studie bude mít za 

úkol kromě jiného informovat veřejnost o místním rozvoji.

Rozpočet projektu nepřesáhne 2,5 mil. Kč.

MAS Sokolovsko úspěšná v programu
 ROP Severozápad

Pracovní setkání členů Celostátní sítě pro venkov

„Dne 8. prosince 2010 se v Multifunkčním centru města Bře-

zová uskutečnilo setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

(CSPV) z Karlovarského kraje. Naše MAS Sokolovsko je aktivním 

partnerem CSPV již řadu let. Bližší informace o fungování této 

organizace najdete na internetových stránkách http://eagri.cz/

public/web/mze/venkov/o-celostatni-siti-pro-venkov/. V rám-

ci této akce byli přítomní seznámeni s výstupy a pokračováním 

projektu „Regionální potravina Karlovarského kraje“, podpora 

místních výrobců potravin, který má na starosti Ing. Zdeněk 

Perlinger. Dále zde zástupci jednotlivých MAS Karlovarského 

kraje informovali o svých aktivitách v roce 2010. Setkání bylo 

spojeno také s prohlídkou multifunkčního centra, jímž nás pro-

vázel starosta Města Březová a současně předseda správní rady 

naší MAS - pan Miroslav Bouda.“

„Vážení čtenáři, v letošním roce byl třikrát vydán nejen náš 

časopis Leader Sokolovsko, ale také vlastivědný časopis 

s názvem Sokolovsko. Ze stran čtenářů je o něj velký zá-

jem, a to především ze stran škol a vzdělávacích institucí. 

Vzhledem k tomu, že se obsah tohoto zajímavého časopi-

su věnuje historii, přírodě a společnosti našeho regionu, 

zvažujeme do budoucna spojit přípravu, vydání a expedi-

ci těchto 2 periodik v jedno.“ 

Matthesonova učebnice generálbasu z r. 1731. Foto Roman Kotilínek

Ďáblík bahenní – květenství. Foto Petr KrásaKavka při sběru potravy na sokolovském sídlišti. Foto Tomáš Tlamka
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Jak jsme vás informovali na stránkách předchozích 

Občasných zpravodajů MAS Sokolovsko, získala naše 

MAS z programu ROP dotaci na propagační kampaň. 

Vyvrcholením Kampaně… byl Den cestovního ruchu, kte-

rý proběhl dne 5. prosince 2010 na statku Bernard v Krá-

lovském Poříčí. O plánované akci byla veřejnost informo-

vána zvukovým spotem v českém rozhlasu a pozvánkou 

na webových stránkách MAS Sokolovsko.

Zde byly pro návštěvníky Dne cestovního ruchu ve stán-

ku MAS Sokolovsko připraveny papírové letáky v členění 

na 10 oblastí našeho regionu. Tyto letáky byly v minulých 

dnech expedovány do informačních center ve větších 

městech našeho regionu. 

Návštěvníci této akce byli mile překvapeni tím, že byly 

k dispozici přehledné informace o zajímavostech z míst, 

kde jednak žijí, nebo které navštěvují v rámci svých aktivit 

ve volných dnech či o dovolené se svými rodinami. Zájem 

byl o to větší, že byly letáky s milým komentářem mana-

žerky MAS Ing. Ivany Jágrikové poskytovány zdarma. Bez 

povšimnutí nezůstala ani cizojazyčná mutace zejména 

v německém jazyce, která zaujala návštěvníky, kteří k nám 

na Den cestovního ruchu zavítali z příhraničních soused-

ních oblastí. 

Největší pozornost návštěvníci věnovali letákům „Vyhlídky 

a rozhledny Sokolovska“ v členění na sever a jih našeho 

regionu, pak vzhledem k nadcházející zimě i letáku „Zimní 

dovolená na Sokolovsku“, místní občané pak mělo zájem 

o leták „Naučná stezka Královské Poříčí“. Po vzájemném 

rozhovoru návštěvníků se zástupci MAS, kteří poskytovali 

doplňující informace k letákům, se našla i řada učitelů, kte-

ří si vyžádali cizojazyčné mutace – v angličtině, němčině 

a ruštině. Po Novém roce je využijí při vyučování cizích 

jazyků v jejich školských zařízeních. 

Dále zde členové a přátelé MAS Sokolovsko mohli shléd-

nout DVD se zaměřením na turistické atraktivity v členění 

do 15 oblastí. 

Kromě zmíněných letáků a DVD uvolnila MAS z rozpoč-

tu SPL finanční prostředky na zhotovení kalendáře na rok 

2011 „Kontrasty“, které zde návštěvníci rovněž zdarma 

obdrželi. Námětem doprovodných fotografií Miroslava 

Chumana je kontrast scenérií Slavkovského lesa se záběry 

z prosluněné Arizony, kde autor v současné době žije. 

Propagační kampaň 
„Za krásami MAS Sokolovsko“ ve finále


