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né statické problémy na dalších dvou polích, proto byly 

strženy a vyzděny nově. Bylo zjištěno, že dlouholetým za-

tékáním vody je stav zdiva ještě v několika místech horší 

než se předpokládalo, je tedy možné, že bude muset být 

stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 

bylo zdivo v přijatelném stavu, byly odstraněny zbytky 

omítek a zdivo omítnuto.

Stav před realizací:

V rámci Fiche č. 5 byly vybrané k financování v rámci 

1. Výzvy SPL PRV 2 projekty:

Besto Pro, s.r.o.
 Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny:

Smlouva na SZIF byla podepsaná 19. dubna 2010. Po té 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byly podepsá-

ny kupní smlouvy. V současné době dochází k nákupu 

jednotlivých položek dle projektu a v měsíci 8/2010 bude 

podaná žádost o proplacení výdajů na SZIF ve stanove-

ném objemu.

Michal Málek
Nákup olepovačky hran:

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-

strukce dílny, kde je předpokládané umístění nového 

stroje, došlo k prodloužení termínu realizace projektu 

do 03/2011.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí

L E A D E R  M A S

V tomto čísle občasníku se dočtete:

» V rámci 2. výzvy Strategického 

 plánu Leader přijato 28 žádostí . . . . . . . . . . . . . str. 2-3

» Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko . . . . str. 3

» Průběžná monitorovací zpráva projektů 

 1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko . . . . . . . . . . . . str. 4-16
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stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 
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omítek a zdivo omítnuto.
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Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-
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MAS Sokolovsko se zatím úspěšně vypořádává s nástrahami Inte-
grovaného regionálního operačního programu (IROP). V loňském 
roce byly vyhlášeny první výzvy MAS Sokolovsko v Programovém 
rámci IROP. Většina žadatelů z loňských výzev má splněné podmín-
ky pro financování svého záměru z dotace. Také v roce 2018 máme 
již za sebou výzvy v IROPu. Celkem bylo letos přijato 6 projektů, 
které jsou nyní v procesu hodnocení.

Stejně jako loni byly i letos na začátku roku vyhlášeny výzvy MAS Soko-

lovsko v Programovém rámci IROP. Konkrétně se jednalo o výzvy zamě-

řené na vybudování infrastruktury či pořízení vybavení v oblasti cyklodo-

pravy, integrovaného záchranného systému, sociální inkluze, sociálního 

podnikání a studií územního rozvoje. Alokace ve smyslu dotace z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj činila v letošních výzvách dohromady 

téměř 40 mil. Kč. Celkem bylo přijeto 6 projektů, v nichž žadatelé plánují 

čerpání v součtu kolem 21 mil. Kč. Projekty jsou nyní v procesu hodno-

cení. Pokud se tedy žadatelé nedopustili neopravitelných chyb ve svých 

žádostech o podporu, budou se moct po skončení poslední fáze hodno-

cení na Centru pro regionální rozvoj radovat z přidělené dotace.

Následující tabulka ukazuje přehled přijatých žádostí do výzev v roce 

2018. Někteří z žadatelů neuspěli v hodnocení v loňském roce, kdy 

ve většině výzev byla velká konkurence. Loni bylo podáno více projektů, 

než byla vypsaná alokace. Letos své žádosti přepracovali.

Bohužel nejsme schopni odhadnout, jak dlouho bude trvat provedení 

posledního kroku hodnocení přijatých projektů, tedy závěrečné ověření 

způsobilosti prováděné Centrem pro regionální rozvoj. V případě projek-

tů z loňského roku došlo k zásadnímu zpoždění. Ačkoliv kancelář MAS, 

Výběrová komise a Programový výbor pracovali v termínech, poslední 

fáze hodnocení, kdy jsou projekty již v kompetenci Centra pro regionál-

ní rozvoj, neproběhla v termínech dle obecných pravidel pro žadatele 

a příjemce IROP. Někteří žadatelé tak obdrželi připomínky ke svým pro-

jektům až po roce od podání žádosti o podporu. Dokud není ukončeno 

závěrečné ověření způsobilosti do stavu projektu „splněny podmínky 

k financování“, nemůže mít žadatel jistotu, že dotaci obdrží.

V případě projektů z výzev z roku 2017 se někteří žadatelé rozhodli, že 

vybudování potřebné infrastruktury nebo pořízení vybavení je pro ně 

natolik zásadní, že nečekali na jistotu dotačních prostředků. 

Nejvíce projektů bylo loni zaměřeno na bezpečnou dopravu. Podívejme 

Tab. Přehled žádostí o podporu přijatých k hodnocení ve výzvách IROP v roce 2018
Výzva č. 8 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury II“
Město Kraslice Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná
Výzva č. 9 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému II“
Město Horní Slavkov Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov
Výzva č. 10 II „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“
Erudito, z.s. Centrum Rožec
Obec Josefov Komunitní centrum Josefov
Výzva č. 11 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II“
HMK Sokolov s.r.o. HMK Sokolov s.r.o. – sociální podnik
Radim Hurdes Sociální podnik Radim Hurdes

se na příběh jednoho z nich. Město Nové Sedlo má již hotový projekt 

do výzvy č. 1 IROP. Město podalo dne 8. 3. 2017 žádost o podporu na in-

vestiční akci „Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišo-

va do Chodova“. Požadovaná výše dotace byla 2,5 mil. Kč. Rozpočtované 

náklady činily 6,3 mil. Kč bez DPH. Skutečné náklady byla pak kolem 4,5 

mil. Kč. Rozdíl mezi dotací a náklady hradilo město z vlastních zdrojů. 

Stavba byla zahájena 6. 6. 2017 a dokončena 20. 10. 2017. Práce prová-

děla firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice. Byl postaven nový 

chodník od autobusové zastávky v Chranišově po pravé straně do Cho-

dova a po levé straně část chodníku (až ke kadeřnictví v Chranišově). 

Bylo také vybudováno nové veřejné osvětlení s LED svítidly, vyměněn 

vodovod a dešťová kanalizace, jednotlivé nemovitosti byly přepojeny 

na tyto sítě. Dále bylo vybudováno místo pro přecházení. Před loňskými 

Vánoci pak proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného chodníku.

Chodník v Novém Sedle 

- původní stav

Chodník v Novém Sedle - stav po rekonstrukci 

Slavnostní otevření rekonstrukce chodníku v Novém Sedle
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V dalších číslech našeho časopisu můžeme informovat o příbězích dal-

ších projektů podpořených z výzev MAS Sokolovsko v Programovém 

rámci IROP. Věříme, že projekty přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel 

Sokolovska.

Žadatelům přeji bezproblémový proces schvalování žádostí a realizáto-

rům poklidný průběh stavby či pořízení vybavení a vyúčtování projektů 

bez neuznatelných výdajů.

Na závěr je potřeba poděkovat členům Výběrové komise, Programového 

výboru a Monitorovacího výboru, tedy orgánů MAS Sokolovsko podíle-

jících se na procesu hodnocení a výběru projektů. Bez nasazení a odpo-

vědné práce členů těchto orgánů by IROP v rámci CLLD MAS Sokolovsko 

nemohl fungovat.

Ing. Markéta Hendrichová

Žádosti v rámci CLLD do operačního programu
Zaměstnanost zatím všechny úspěšné… 

Další projekty z výzev z roku jsou zaměřeny například na infrastruktu-

ru a vybavení škol, vybudování zázemí pro jednotku požární ochrany, 

stavbu přestupního terminálu, vybudování parkovacího systému, poří-

zení automobilu pro sociální služby, obnovu památek a infrastrukturu 

pro sociální podnikání. Zde je jeden z příběhů projektu zaměřeného 

na sociální infrastrukturu. V polovině roku 2016 nabylo město Sokolov 

do vlastnictví budovu č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. Na náklady 

města byla provedena rekonstrukce 2. nadzemního podlaží této budovy, 

kde je od konce roku 2016 provozována sociální služba – noclehárna. 

Začátkem roku 2017 zahájilo město přípravy vedoucí k rekonstrukci zby-

lého 1. nadzemního podlaží této budovy. Zde je v plánu zahájit provoz 

další registrované sociální služby – nízkoprahové denní centrum. V dub-

nu 2017 podalo město Sokolov žádost o podporu do výzvy „MAS Soko-

lovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí 

k sociální inkluzi“ na projekt „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní 

ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“. V prosinci 2017 žádost 

o podporu splnila podmínky k financování. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace obdrželo město Sokolov začátkem března 2018. Termín zahájení 

provozu registrované sociální služby včetně navýšení kapacity této služ-

by je od 16. 9. 2018.

Všechny podané žádosti do  výzev v  rámci CLLD OP Zaměstnanost 
vyhlášených v roce 2017 byly podpořeny. Díky tomu tak vznikly dva 
nové sociální podniky, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále 
budou v rámci projektu na podporu zaměstnanosti realizovány ak-
tivity pro nezaměstnané mladé lidi do 30 let věku nebo komplexní 
doplňkové služby pro rodiče dětí na podporu jejich zapojení se nebo 
udržení na trhu práce.

Celkem tedy prošlo 5 žádostí: Sociální podnik Hartenberg, z.s. a Zahrad-

ní a krajinářské služby, projekt NZDM Michal, Šance pro tebe (opatření 

Zaměstnanost) a Mají si kde hrát (prorodinná opatření). Projekty jsou 

v současné době v realizaci nebo těsně před jejím zahájením. V letošním 

roce vyhlásí MAS Sokolovsko pouze jednu výzvu, a to Sociální služby 

a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální 

práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II. Žádosti do výzvy 

je možné podávat v časovém rozmezí 17. 4. 2018 – 18. 6. 2018. Veškeré 

informace k výzvě jsou dostupné na webu http://mas-sokolovsko.eu/

sclld/vyzvy/op-zamestnanost/.

Mgr. Zuzana Odvody

Seminář pro žadatele v programovém rámci IROP Jednání Výběrové komise
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Výzvy Programu rozvoje venkova přes MAS Sokolovsko 
se dostávají do popředí zájmu 

Začátek roku 2018 znamenal pro MAS Sokolovsko v oblasti Progra-
mu rozvoje venkova období plné významných milníků.

No nového roku vstupovala MAS Sokolovsko s výsledkem 2 schválených 

žádostí z 1. výzvy ze strany SZIF. Příznivější zprávy přinesla polovina led-

na, kdy došlo ke schválení dalších 8 žádostí obdržených v rámci naší 1. 

výzvy PRV. Během února obdrželi všichni schválení žadatelé zvací dopisy 

k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Počet schválených projektů se 

tak navýšil na 10. Z původních 13 podaných projektů do 1. výzvy PRV, 

byl 1 projekt stažen žadatelem v průběhu administrace, u 1 projektu byla 

ukončena administrace ze strany SZIF a 1 projekt, po úspěšném odvo-

lání proti ukončené administraci ze strany SZIF, procházel během ledna 

a února kontrolou ze strany SZIF a koncem března došlo k jeho schválení. 

V rámci 1. výzvy došlo v první třetině roku 2018 také k podání 3 Žádostí 

o platbu, z nichž jedna je již úspěšně schválena a čeká na proplacení.

Dalším významným milníkem se stalo vyhlášení 2. výzvy PRV MAS So-

kolovsko, ke kterému došlo 1. února 2018. Celkem jsme vyhlásili 7 fichí 

s následujícími alokacemi:

název Fiche alokace
F1 Vzdělávání pro rozvoj venkova    250.000,- Kč
F2 Podpora zemědělských podniků 6.808.000,- Kč
F3 Podpora lesnictví 4.000.000,- Kč
F4 Podpora zemědělství 5.000.000,- Kč
F5 Podpora jiného drobného podnikání 6.052.000,- Kč
F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa 5.500.000,- Kč
F7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů 1.000.000,- Kč

název Fiche počet projektů požadovaná výše dotace
F1 Vzdělávání pro rozvoj venkova 0 0,- Kč
F2 Podpora zemědělských podniků 16 17.343.840,- Kč
F3 Podpora lesnictví 1 3.999.997,- Kč
F4 Podpora zemědělství 1 783.492,- Kč
F5 Podpora jiného drobného podnikání 8 4.273.140,- Kč
F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa 1 4.893.939,- Kč
F7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů 0 0,- Kč

Celkem byla vyhlášena 2. výzva v objemu alokace 28.610.000,- Kč.

Příjem žádostí do 2. výzvy PRV probíhal od 26. 2. do 12. 3. 2018 nově pří-

mo přes Portál farmáře. Čímž se také v rámci Programu rozvoje venkova 

proces podání žádostí a následné kroky čím dál více anonymizuje a ne-

dochází tak často k přímé interakci mezi žadateli a MAS. Což si myslím, že 

je velká škoda, vzhledem k výborným dosavadním vztahům MAS nejen 

s žadateli, ale také jinými aktéry v území.

V rámci 2. výzvy bylo podáno celkem 27 projektů do 5 ze 7 vyhlášených 

fichí, v celkové výši požadované dotace 31.294.408,- Kč. Podrobnější zá-

jem o jednotlivé fiche, včetně výše celkové požadované dotace v nich, 

uvádí následující tabulka:

Největší zájem o dotaci v rámci PRV přes MAS Sokolovsko byl mezi zemědělci, 

kdy byla celková alokace překonána o více než 150 %.

Po ukončení příjmu žádostí, proběhla administrativní kontrola a kontrola při-

jatelnosti ze strany MAS a dne 9. 4. 2018 proběhlo zasedání Výběrové komise 

MAS Sokolovsko, která provedla věcné hodnocení 26 projektů. U 1 projektu 

byla ukončena administrace ze strany MAS. Na základě věcného hodnocení 

žádostí prostřednictvím Výběrové komise byl sestaven tzv. long listu projektů, 

tj. seznam projektů dle bodového ohodnocení. Tento long list byl předložen 

12. 4. 2018 Programovému výboru, který provedl konečný výběr projektů, 

které budou ze strany MAS doporučeny k obdržení dotace. S přihlédnutím 

k jednotlivým alokacím doporučil Programový výbor k obdržení dotace 17 

projektů – 6 projektů z Fiche 2, 8 projektů z Fiche 5 a po jednom projektu 

z Fiche 3, 4, 6. Celkem byly doporučeny k podpoře projekty s výší dotace více 

než 22 milionů korun.

O 2. výzvu PRV přes MAS Sokolovsko byl dvojnásobný zájem ve srovnání 

s loňským rokem. Tento zájem nás samozřejmě těší, ale zároveň je nám líto, 

že nelze podpořit více projektů v území. Přesto doufáme, že zájem o naše vý-

zvy vydrží i do dalších období a podaří se naší Místní akční skupině úspěšně 

čerpat alokaci stanovenou pro Programový rámec PRV. Všem žadatelům, ať již 

dosavadním či těm budoucím, děkujeme za jejich zájem a projevenou důvě-

ru při čerpání dotace přes naší MAS.

Mgr. Michaela Polláková

Formátovací pila pořízená díky dotaci z PRV přes MAS Sokolovsko - jedná 

se o 1. úspěšně ukončený projekt 1. výzvy PRV
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Enviromentální sociální podnik Hartenberg 

Spolek Hartenberg využil v  loňském roce výzvy na podporu so-
ciálního podnikání v programu SF EU určeného pro Místní akční 
skupiny. Navázal tím na  dlouholeté aktivity spojené s  obnovou 
hradu Hartenberg a jeho okolí.

Hrad Hartenberg je jedním z nejstarších hradů v celé zemi, po vysídlení 

původní majitelky a a následně pod správou státními statky chátral, jeho 

zkázu dokonaly opakované úmyslné požáry v osmdesátých letech mi-

nulého století. Po těchto požárech byl hrad navržen na sejmutí památ-

kové ochrany a odstranění nebezpečných torz zdiva. Tomu se naštěstí 

podařilo zabránit.

Probíhá mravenčí úsilí o zdokumentování Hartenbergu, jeho záchranu 

a postupnou obnovu za pomoci našich i zahraničních dobrovolníků. Prá-

vě projekty sociálního začleňování, vzdělávací, environmentální aktivity 

i oblíbené akce pro širokou veřejnou si našly řadu příznivců. 

Na hradě vznikla stavební huť, jejímž cílem je mimo jiné předávat do-

vednosti při obnově památek, stabilizaci konstrukcí, obnově klenebních 

systémů, statickém zajištění či tesařských pracích lidem, kteří jsou dlou-

hodobě sociálně vyloučení. To se podařilo v mnoha ohledech. Dokla-

dem je, že spolek získal nejen prestižní památkářskou cenu Patrimonium 

pro Futuro, jako příklad dobré praxe byl také vybrán, aby reprezentoval 

náš kraj i naší zemi v oblasti sociální inkluze a zaměstnanosti na Meziná-

rodním fóru OECD v loňském roce.

Výzvu MAS na podporu sociálního podnikání využil spolek Hartenberg 

pro rozvoj dřevovýroby a technických služeb. Při obnově hradu, okolních 

objektů, péči o krajinu i další památky se to velmi hodí. Spolek Harten-

berg totiž obnovuje i další významné památky v regionu, v současnosti 

například hrad Andělská hora či tvrz v Pomezné.

Příprava dřevěných prvků a konstrukcí, bednění, likvidace náletů či in-

vazních rostlin, obnova cest, altánů, parků či zahrady, údržba komuni-

kací, výroba palivového dřeva i sortimentu stavebního dřeva má široké 

využití. 

V rámci projektu byla doposud pořízena kmenová pásová pila, motoro-

vá pila, nástroje a nářadí. Podnik zaměstnává celkem pět zaměstnanců 

z cílových skupin.

Bedřich Loos, spolek Hartenberg z.s.
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MAP Karlovarsko II – příběh pokračování v započaté práci

Od 1. 1. 2018 po dobu následujících čtyř let budou probíhat aktivity 
projektu „MAP Karlovarsko II“. Podpora rozvoje vzdělávání a místní 
spolupráce aktérů ve výchově a vzdělávání na Karlovarsku bude opět 
probíhat pod taktovkou MAS Sokolovsko. Jaký příběh v  projektu 
„MAP Karlovarsko II“ nyní probíhá?

Jak to začalo? Na počátku bylo v polovině roku 2015 avízo výzvy „Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání“ (MAP) v rámci Operačního programu Výzkum vývoj 

a vzdělávání. Jako území realizace projektů byla nastavena území správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností. Bylo logické, že naše místní akční skupi-

na se ucházela o projekty MAP na Kraslicku a Sokolovsku. Předpokládali jsme, 

že na Karlovarsku, kam také naše MAS okrajově zasahuje, se tohoto vzděláva-

cího projektu ujme přímo Statutární město Karlovy Vary. Ovšem jako vhodněj-

ší nositel i s ohledem na zkušenosti s komunitně vedeným místním rozvojem 

se ukázaly místní akční skupiny. Došlo tak k dohodě, že projekt bude zaštiťovat 

MAS Sokolovsko ve spolupráci s dalšími místními akčními skupinami a Magis-

trátem města Karlovy Vary.

Každý den se někdo z realizačního týmu projektu po téměř dva roky věno-

val přípravě plánovacích setkání a vzdělávacích aktivit, komunikaci s řediteli 

škol, učiteli a dalšími aktéry ve vzdělávání, facilitaci, studiu strategických do-

kumentů, sepisování dokumentu MAP a vysvětlování, proč to vlastně děláme 

a k čemu to je dobré. Podařilo se dát dohromady partu zapálených lidí. Tedy 

vlastně realizační tým projektu. Je složený hlavně z externích zaměstnanců, 

ale je tvořen lidmi s pozitivním vztahem ke vzdělávání a ke Karlovarsku. 

Ale jednoho dne jsme se ocitli na konci a zároveň na začátku. První projekt 

skončil. Druhý „MAP Karlovarsko II“ začíná. Opět proběhla jednání o nositeli 

projektu. Opět pokračujeme ve více méně stejném složení realizačního týmu. 

Podpora rozvoje vzdělávání na Karlovarsku může navazovat na naplánované 

priority, cíle a aktivity.

Kvůli tomu pokračujeme v plánovacích aktivitách, organizaci jednorázových 

vzdělávacích seminářů a přípravě dlouhodobějších opakujících se aktivit 

k rozvoji vzdělávání (tzv. implementace MAP). Jaké vzdělávací workshopy již 

proběhly? 

Matematická gramotnost žáků základních škol je v Karlovarském kraji dlouho-

době na nízké úrovni. V rámci testování dosahují v průměru žáci na Karlovar-

sku nejhorších výsledků. Pedagogičtí pracovníci, kterým není tento problém 

lhostejný, hledají možnosti vzdělávání se a jsou ochotni zkoušet i nové me-

tody výuky. Díky projektu „MAP Karlovarsko II“ nemuseli učitelé a učitelky jet 

za vzděláváním až do Prahy nebo Plzně. Zajímavý workshop byl zorganizován 

přímo na Karlovarsku, konkrétně v Nejdku na téma „Hejného matematika“. 
Existují názory odborné veřejnosti, že Hejného matematika naopak vede 

ke špatným návykům a některé děti, které jí prošly, neumějí ani násobilku. Dle 

lektorky nejdeckého workshopu Mgr. Valérie Fukárkové ze společnosti H-MAT 

výsledky rozhodně nehovoří v neprospěch Hejného matematiky. Podle lek-

Sociální podnik Zahradní a krajinářské služby

Žádost byla podána v  březnu 2017, právní akt byl vydán v  listo-
padu téhož roku a  realizace projektu začala po  mírném zdržení 
prvním dnem roku 2018. Na  realizaci projektu jsme se připravili 
především sestavením realizačního týmu ve složení vedoucí stře-
diska a předák, což jsou 2 stěžejní pracovníci, kteří jsou základní-
mi stavebními kameny sociálního podniku. Během prvního čtvrt-
letí letošního roku došlo k náboru zaměstnanců z cílové skupiny, 
v našem případě dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní. Tito za-
městnanci jsou v současné době proškolováni, zkoušeni a testová-
ni. Za jejich pomoci je rekultivován pozemek za Statkem Bernard 
- budoucí zoo koutek, a rovněž se podíleli na likvidaci kůrovce v le-
sích, které jsou majetkem obce Královské Poříčí.

Průběžně dochází k vybavování sociálního podniku drobným majetkem, 

kterým je např. zahradní traktor, křovinořezy, motorové pily, ochranné 

pomůcky atd. Nejvíce ale sociální podnik očekává dodávku svahového 

horského nosiče, který je klíčovým prvkem fungování podniku. Tento je 

spolufinancován z IROPu a jeho dodávka je plánována na konec května.

Zaměstnanci sociální podniku v pracovním nasazení.

Linda Zemanová
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Workshop Hejného matematika

Ukázka výpočtů v prostředí „Děda Lesoň“ v Hejného matematice

torky je důležité, že první žáci vzdělávaní dle této alternativní metody jsou již 

ve věku, kdy sami dokáží zhodnotit přínosy tohoto způsobu výuky. Podle je-

jích slov nelze říci, že Hejného matematika je zázračným nástrojem. Jsou děti, 

které mají přirozeně větší nadání pro matematiku a logiku. Jiné děti by měly 

s matematikou problémy při běžné výuce i při výuce Hejného matematikou. 

Výhodou Hejného matematiky je podle lektorky to, že umožňuje řešit jeden 

příklad různými způsoby a nevyvolává v dětech odpor k matematice. Pokud 

bude dostatečný zájem ze strany pedagogických pracovníků, v rámci projek-

tu MAP Karlovarsko II, můžeme uspořádat pokročilejší seminář k této metodě 

výuky. Vzhledem ke špatným výsledkům žáků Karlovarského kraje v matema-

tické gramotnosti, je povzbuzující, že učitelé jsou otevřeni hledání možností 

k řešení tohoto problému. Není rozhodující, zda použijí Hejného matematiku 

či tradiční metody.

Dalším celospolečensky diskutovaným tématem je návrh na znovuzavedení 

povinné výuky dílen na základních školách. Lektor pan Jaroslav Krátký je učite-

lem dílen a fyziky s letitou praxí. Poznatky k výuce dílen, ke kterým během své 

padesátileté praxe dospěl, zpracoval v publikaci obsahující návody, náměty 

a praktické rady. Pro učitele si připravil workshop na téma „práce v dílnách“ 

s cílem přenosu zkušeností a vzájemnému sdílení nápadů.  Učitelé byli sezná-

meni s různými materiály (dřevo, kov, plast) a jejich využitím v práci v dílnách. 

Výklad zároveň byl obohacen o praktické zkušenosti, např. kde sehnat materi-

ál, jak koncipovat výuku, aby byl materiál hospodárně využit, jak si žáci mohou 

sami vyrobit některé pomůcky, které budou dále využívat. V další části lektor 

ukazoval některé postupy k výrobě konkrétních výrobků. Součástí byly také 

náměty pro mezioborové využití (např. hlavolam v matematice, dvoubarevná 

káča pro využití ve výuce fyziky). Učitelé si mohli vyzkoušet a sami dokončit 

některé výrobky a mohli si odnést také některé vzorky, polotovary a návody. 

Ze strany lektora zaznívalo jako motto: „Jak to udělat tak, aby to žáky bavi-
lo. Jak to udělat tak, aby žáci u práce museli sami přemýšlet o postupu 
a rozvíjelo se u nich technické myšlení.“ Velmi inspirativní bylo prostředí 

dílen v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova, kde se workshop odehrával. Žáci zde 

vyrábějí např. dřevěné hračky (zvířátka), dekorace, vánoční ozdoby.

Inspirace – výrobky žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova

Workshop „Práce v dílnách“

Během jednání pracovních skupin plánujeme další zajímavé a potřebné vzdě-

lávací aktivity na další měsíce a roky projektu.

Dokud nebyl dokončen proces hodnocení žádosti o podporu na financování 

projektu "MAP Karlovarsko II" z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-

lávání, prožíval tým projektu nejistotu ohledně finančního pokrytí výdajů pro-

jektu. Nyní již čekáme na vydání právního aktu. V době, kdy probíhalo hod-

nocení, jsme nemohli pořádat dlouhodobější opakující se vzdělávací aktivity 

(implementace MAP). Se zahájením těchto aktivit zapojujících i děti a žáky 

počítáme od začátku příštího školního roku.

Poté se přesuneme do další etapy dlouhodobé práce ke zlepšení vzdělávání 

na Karlovarsku a naplňování vize „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem pří-

ležitostí.“

Informace o projektu MAP Karlovarsko II naleznete na:
•	 webu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/

•	 facebooku: https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/

Ing. Markéta Hendrichová
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Projekt MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice aneb MAP SOKRA

Transfer zkušeností z MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. 
do MAS Karlovarského kraje

Jednání Řídícího výboru MAP SOKRA 11. 4. 2018 na MÚ Sokolov

Po úspěšném ukončení realizace projektů s názvy Místní akční plán 
ORP Sokolov a Místní akční plán ORP Kraslice se realizační tým těch-
to projektů pustil do  návazného projektu MAP SOKRA. Jedná se 
o  zkratku dvou ORP – Sokolov a  Kraslice, které se rozhodl nositel 
projektu spojit do jednoho projektu pro zajištění efektivnějšího pl-
nění projektových aktivit. Do projektu je zapojeno celkem 69 sub-
jektů mateřských, základních a základních uměleckých škol.

Žádost o dotaci podala MAS Sokolovsko 11. 2. 2018, v době tvorby tohoto 

článku je žádost po úspěšném věcném hodnocení a čeká na závěrečný ver-

dikt Výběrové komise Řídícího orgánu MŠMT.

V souladu s metodikou poskytovatele dotace (MŠMT) probíhají již povinné ak-

tivity projektu, kterých je tentokrát více než dost. Během čtyř let realizace bude 

realizační tým spolu s pracovními skupinami a Řídícím výborem MAP 

aktualizovat a optimalizovat analytickou část dokumentu MAP, Strategický 

rámec, a především pak akční plán projektů spolupráce. Právě implementace 

akčního plánu vytvořeného v rámci realizace předchozích dvou MAPů je sou-

částí projektu MAP SOKRA a troufám si říci, že je aktivitou nejdůležitější. V rám-

ci té totiž budou mateřské, základní, základní umělecké školy a případně další 

aktéři ve vzdělávání dětí a žáků (Střediska volného času, neziskové organizace, 

pedagogicko-psychologické poradny, rodiče, a další) podpořeny aktivitami 
ve třech oblastech, které vyplynuly jako žádoucí a potřebné během komu-

nitního plánování při realizace předchozích MAPů. Jsou jimi 

1. Podpora nadání anebo co s dětmi, které vědí, umí a chtějí
2. Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání a kariérové 

poradenství.
3. Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompe-

tencím a regionální identitě

V první fázi projektu proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru, rozho-

dovacího a schvalovacího orgánu MAP, které uvedl starosta Města Sokolov 

Bc. Jan Picka nebo např. jednání pracovních skupin pro podporu matema-

tické gramotnosti, čtenářské gramotnosti nebo pracovní skupina pro rovné 

příležitosti.

Mgr. Zuzana Odvody

Dne 10. 4. 2018 se konal kulatý stůl s názvem ,,Podpůrná opatření od A do Z“, 

jehož se účastnilo na 20 zástupců škol z území ORP Sokolov a ORP Kraslice.

Exkurze realizovaná za podpory Celostátní sítě pro venkov

MAS Sokolovsko o.p.s. připravuje na září ve dnech 19.9. – 20.9.2018 
zajímavou exkurzi na jižní Moravu k naší partnerské MAS Horňácko 
a Ostrožsko. 

Cílem exkurze je výměna zkušeností s realizací projektů dotovaných z Pro-

gramu rozvoje venkova České republiky PRV v rámci MAS Horňácko a Ost-

rožsko a MAS Karlovarského kraje, předávání informací a zkušeností v PRV, 

sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV mezi MAS.

Zváni jsou partneři CSV, pracovníci MAS, členové orgánů MAS a partneři 

a příznivci místních akčních skupin na území Karlovarského kraje.

Přesný program exkurze bude upřesněn a jeho součástí bude určitě i po-

sezení u dobrého moravského vína. Proto si již nyní zarezervujte tento ter-

mín ve Vašich diářích! Během léta budeme zasílat pozvánky s programem 

na všechny partnery a členy orgánů MAS Sokolovsko.

Tým pracovníků MAS Sokolovsko o.p.s.
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Projekt „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Ba-
vorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. (organizace, která 
sdružuje MAS 21, o.p.s., MAS Sokolovsko o.p.s. a MAS Vladař o.p.s.) 
je lead partnerem projektu „Síťování ekocenter v  regionu Euregio 
Egrensis“.

Doba realizace projektu: 1.2.2018 – 31.1.2021 

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., 
na bavorské straně Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. 
a  Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. Asociova-

nými partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a  Naturpark 
Fichtelgebirge e.V.

Cílem projektu je zahájení a  další rozvoj koordinované spolupráce 
ekologicky zaměřených organizací v příhraničním česko-bavorském úze-

mí. Zapojené organizace navrhnou efektivní systém fungování ekocenter, 

který by zajistil jejich dlouhodobou udržitelnost. Součástí navrhovaných 

inovativních řešení bude i jejich pilotní ověření v rámci doprovodných ak-

tivit.

Přidanou hodnotou projektu je možnost vzájemné výměny různých zku-

šeností environmentálně zaměřených organizací z Čech a Bavorska. Projekt 

vytvoří unikátní platformu pro přeshraniční síťování ekocenter, které zde 

doposud neexistuje. Očekáváme, že se ekocentra vzájemně poznají, začnou 

spolupracovat a to umožní vznik více budoucích společných vzdělávacích 

aktivit.

Stěžejním obsahem projektu jsou pravidelná jednání odborných pracov-

ních skupin (odborné workshopy) složených ze zástupců všech partnerů. 

Tyto pracovní skupiny řeší 4 tematické okruhy:
•	 Personál - jaké je nezbytně nutné personální obsazení ekocentra, stálý 

personál vs. externisté, odborná úroveň personálu, nutnost pravidel-

ných školení, efektivita pracovníků, způsob financování apod.

•	 Vzdělávání – nabídka vzdělávacích aktivit pro školy, jejich obsah, který 

dokáže školy zaujmout, návaznost nabízených aktivit na školní výuko-

vé plány.

•	 Produkt – nabídka ekocentra pro veřejnost, aktivity podporující envi-

ronmentální osvětu v populaci, workshopy pro veřejnost apod.

•	 Propagace – efektivní způsob propagace pro různé typy zákazníků 

(školy, dospělí, rodiny s dětmi, senioři atd.).

První odborné workshopy se uskutečnily 9. 4. 2018 na Statku Bernard a 

19. 5. 2018 na farmě Kozodoj. Další workshopy jsou naplánovány na pod-

zim u německých partnerů.

Projekt je otevřen všem ekocentrům a ekologickým organizacím, které 

se mohou kdykoliv během projektu zapojit do odborných workshopů. V pří-

padě zájmu kontaktujte prosím Ing. Evu Slámovou: 

E-mail: slamova.eva22@gmail.com

Tel.: +420 774 087 510

Výstupem projektu bude koncepce „Návrh efektivního fungování ekocen-

tra“.

Pro ilustraci uvádíme příklady pilotních aktivit:

•	 Jednodenní dvojjazyčné vzdělávací programy pro žáky – s růz-

ným tematickým zaměřením (např. řeka Ohře, bylinky, hospodářská 

zvířata). Určeno pro žáky ZŠ (cca 4.-6. třída), každého programu se zú-

častní děti z Karlovarského kraje a z Bavorska.

•	 Vzdělávání pracovníků ekocenter –  školení pro zaměstnance pro-

jektových a asociovaných partnerů, případně je možné doplnit kapa-

citu o další zájemce. 

•	 Tvorba mapy ekocenter v  horním Poohří – společný propagační 

materiál v podobě dvojjazyčné mapy se základními informacemi. 

Oslovena budou všechna ekocentra v Karlovarském kraji a zemském 

okrese Wunsiedel. Mapa bude existovat v tištěné a elektronické verzi.

•	 Vytvoření dvojjazyčné kvízové stezky „Za zvířátky do pohádky“ 
– určené pro rodiny s dětmi, kromě informačních tabulí bude stezka 

doplněna o interaktivní hrací prvky.

•	 Zpracování dvojjazyčných environmentálních pohádek. 
•	 Zábavně naučné týdny přírody – určeno pro česko-německé sku-

piny žáků. Během společně strávených dnů vždy s jedním stěžejním 

ekologickým tématem budou skupiny navštěvovat zapojené partne-

ry, bude pro ně připraven i doprovodný program s jazykovou animací 

a vzájemným poznáváním.

Aktuality o projektu můžete sledovat na webu: 
•	 http://ksmas-karlovarsko.cz/projekty/ekocentra/

Ing. Eva Slámová
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Průmysl jako důležitá součást našeho života

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje realizuje mezinárodní 
projekt s názvem InduCult2.0. Tento projekt je zaměřen na šíře-
ní průmyslové kultury. I přesto, že průmysl vždy není veřejností 
vnímán pozitivně, je důležitou součástí našeho života. Je zapo-
třebí si uvědomit, že většina předmětů denní potřeby pochází 
z průmyslové výroby. Průmyslové podniky zaměstnávají mnoho 
obyvatel našeho regionu. Mimo zaměstnance podniků ale lidé 
často netuší, co se děje za zdmi továren, jaké konkrétní výrobky 
vznikají, jaká je jejich přidaná hodnota a  jaké technologie jsou 
k výrobě používány. 

Aspoň částečně změnit negativní vnímání průmyslu se snaží projekt In-
duCult2.0 prostřednictvím putovní výstavy „Průmysl se představuje veřej-
nosti“. Výstava zahrnuje deset důležitých regionálních průmyslových od-
větví. Jednotlivá průmyslová odvětví jsou představována formou expozic 
v prosklených vitrínách. Ve vitrínách jsou vystaveny nejen výrobky, ale jsou 
zde prezentovány i zajímavé souvislosti technologií či využití produktů vý-
rob. Putovní výstava byla vernisáží slavnostně zahájena 17. dubna 2018 
na Statku Bernard v Královském Poříčí. Dne 18. května se výstava přesouvá 
do Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Na konci července budou 
výstavní vitríny přesunuty do Kulturního domu a multifunkčního centra 
Březová. Po ukončení expozice budou vitríny rozvezeny do měst, na  je-
jichž území se nachází vystavovaná průmyslová odvětví. Vitríny budou 
trvale vystaveny na  veřejně přístupných místech těchto průmyslových 
měst. Zajímavosti z průmyslových odvětví tak budou trvale prezentovány 
veřejnosti i po skončení výstavy.

 Veřejnost se může seznámit s průmyslovou tradicí také prostřednictvím 
kulturních akcí soustředěných pod jednotnou značku „Kulturní září na So-
kolovsku“. Jedná se o 8 kulturních událostí, které se vážou na průmyslovou 
tradici. Projekt InduCult2.0 pomáhá společné propagaci těchto akcí, ale 

i financování některých jejich prvků. Všechny tyto kulturní události spojují 
následující pojmy: průmysl, kultura, Sokolovsko a září. V některých přípa-
dech se jedná o stávající zavedené kulturní události, jiné byly nově vytvo-
řeny. Díky podpoře z projektu InduCult2.0 bude například zorganizována 
kulturně - průmyslová slavnost v Březové u Sokolova s názvem „Za pokla-
dy Slavkovského lesa – aneb nerostné bohatství dává lidem po staletí ob-
živu“. V rámci této slavnosti návštěvníci získají informace o hornické historii 
a dalších typických řemeslných a průmyslových oborech ve Slavkovském 
lese. Kulturní program bude doplněn o aktivity pro děti a hudební dopro-
vod. Součástí této události bude také slavnostní vernisáž výše zmíněné 
putovní výstavy v kulturním domě v Březové.

Při prezentaci průmyslu nezapomínáme ani na  naši nejmladší generaci. 
Díky projektu InduCult2.0 byla zprostředkována spolupráce mezi 5 škola-
mi a 5 průmyslovými podniky. Žáci druhého stupně těchto škol se mohli 
účastnit exkurzí, besed, workshopů, dnů otevřených dveří firem, dílen, 
mohli si také vyzkoušet pracovní pohovor na zkoušku přímo v prostředí 
firmy. V jednom případě došlo také k navázání bližší spolupráce mezi ško-
lou a  regionálním muzeem, přičemž tématikou této spolupráce je opět 
průmysl a průmyslová historie našeho regionu.

Mimo posilování významu průmyslové kultury se projekt InduCult2.0 za-
měřuje na zvyšování kreativity v prostředí průmyslu. Výstupem projektu 
bude také workshop designérů. Hlavním tématem tohoto workshopu je 
vznik návrhů inovativních řešení využitelných v praxi průmyslových pod-
niků.  Jedná se především o oblast grafického designu. Vytvořené návrhy 
budou veřejnosti prezentovány v červnu nebo červenci tohoto roku.

Rádi Vás uvítáme na jakékoli z plánovaných akcí!!!

Mgr. Lucie Přibylová

Vernisáž Putovní výstavy Průmysl se představuje veřejnosti na Statku Bernard 

v Královském Poříčí dne 17.4.2018

Vernisáž Putovní výstavy

Exkurze dětí ve firmě 

Amati-Denak, s.r.o. - 

zkouška rytí do tuby

Projekt InduCult2.0 ve školní třídě
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Výstava bourá ploty a představuje deset zajímavých 
příkladů průmyslové výroby v západní části Čech. 

Umožňuje široké veřejnosti nahlédnout 
do regionálních fi rem, které vytvářejí 

například porcelán, hudební nástroje, 
chemické směsi, automobilové 

komponenty a další.

Statek Bernard 
od 14. 4. 2018 do 13. 5. 2018
Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí

Vernisáž se uskuteční 17. 4. 2018 od 16:00.
Otevírací doba: ÚT - NE: 10.00 - 18.00 

Více informací naleznete na www.statek-bernard.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka 

v Žatci | od 18. 5. 2018 do 21. 7. 2018

Volyňských Čechů 733, 43801 Žatec | Vernisáž proběhne 

18. 5. 2018 od 18:00 v rámci Muzejní noci v Žatci

Otevírací doba: ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00, SO: 13.00 - 17.00  NE a PO: ZAVŘENO, 

POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30 Poslední prohlídka v 16.30, 

Více informací naleznete na www.muzeumzatec.cz

Kulturní dům a Multifunkční centrum 

Březová | od 8. 8. 2018 do 18. 9. 2018
Komenského 250, 356 01 Březová

Vernisáž proběhne 1. 9. 2018 v rámci kulturního 

programu „Za poklady Slavkovského lesa“
Otevírací doba: PO - PÁ: 8.00 - 14.00

Více informací naleznete na www.mfc-brezova.cz

Putovní výstava byla vytvořena díky mezinárodnímu 
projektu InduCult2.0 (CE31). Tento projekt je realizován 
v rámci Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, který je 
spolufi nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PRŮMYSL SE 
PŘEDSTAVUJE 

VEŘEJNOSTI
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Čištění řeky Ohře 2018 

V  letošním roce již po  třetí zajišťovala Místní akční skupina Soko-
lovsko spoluorganizaci akce Čištění řeky Ohře. V sobotu 7. 4. 2018 
se tak vydalo celkem 340 dobrovolníků vyčistit řeku Ohři po  bře-
hu i po vodě na úseku MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko zajišťuje 
území od Kynšperka nad Ohří až po Chebský most v Karlových Va-
rech. Na celkem zhruba 42 km dlouhém úseku se společnými silami 
povedlo posbírat 10 tun odpadu a 1 tunu pneumatik. Jen pro zají-
mavost, v loňském roce se na území MAS Sokolovsko zapojilo 164 
dobrovolníků, kteří nasbírali 2,55 tun odpadu a zhruba 20 pneuma-
tik. Z čísel je patrné, že akce každým rokem roste a účastní se více 
dobrovolníků. V  letošním roce proběhla poprvé soutěž o  největší 
nalezenou kuriozitu. První tři místa obsadily následující kuriozity: 
1. místo – Gymnázium Sokolov – Protéza i se zubem. 2. místo – 15. 
oddíl Mintaka, Přístav ORION – Strašidelné hračky, 3. místo – ABRI, 
s.r.o. – Nákupní vozík (kuriozity hodnotilo celkem 7 nezávislých 
hodnotitelů). Mezi další nalezené kuriozity patří například: bankov-
ka, zabalený salám, tělo panenky Barbie, toaletní prkénko, nočník, 
lyže či blokovací páka k volantu. 

Jednodenní akci předcházely měsíce příprav, kdy bylo zapotřebí nejen 
kontaktovat dobrovolníky z předešlých let, ale zároveň také propagovat 
událost dále navenek. Následovala příprava balíčků pro dobrovolníky, kdy 
každý dobrovolník dostal pytle, rukavice, tričko a svačinový balíček. Záro-
veň je MAS Sokolovsko vedoucím koordinátorem v  Krajské síti Místních 
akčních skupin a  zajišťuje veškeré společné aktivity, jako například spo-
lečné plakáty či trička a také komunikaci s Povodím Ohře. Dále také bylo 
uspořádáno několik sezení, kde se vše mezi MASkami a vodáckými půjčov-
nami dojednávalo a připravovalo. Naším společným cílem bylo dosáhnout 
úplného pokrytí území všech místních akčních skupin Karlovarského kraje, 

což se nám téměř úplně také povedlo. Pro doplnění ještě čísla za Krajskou 
síť: celkem se zúčastnilo 960 dobrovolníků a bylo nasbíráno 21 tun odpa-
du. Celkem bylo na území Karlovarského kraje zapojeno 73 lodí. Na území 
MAS Sokolovsko zůstalo jen pár slepých míst, která nebyla vyčištěna, a to 
z jednoho prostého důvodu, že břehy jsou v daných místech jen těžko do-
stupné. Tato místa však byla pokryta z lodí, takže se nám podařilo vyčistit 
celý náš úsek. 

Za MAS Sokolovsko bylo tedy zapotřebí kontaktovat obce, dobrovolníky 
z předešlých let, ale také vodácké půjčovny a sponzory. Následovala koor-
dinace přihlášených dobrovolníků, plánování jednotlivých úseků, příprava 
svačinových balíčku, rukavic a pytlů. Důležitost počasí je v této souvislosti 
zásadní. Před osudovým dnem začalo pravé aprílové počasí, kdy jeden den 
svítilo slunce a hned den následující celý propršel. Zbylo nám tedy jenom 
doufat a věřit, že nám počasí bude přát. Nakonec nám počasí doopravdy 
přálo a bylo příjemných 18 °C, což s sebou přinášelo dobrou náladu a chuť 
k uklízení. Fotografie toto potvrzují, a vystihují celou akci určitě nejlépe.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří všem zapojeným dobrovolníkům: Na  území MAS So-
kolovsko bylo celkem zapojeno 31 lodí, které byly zapůjčeny vodáckými 
půjčovnami Rafting Ohře, Dronte a Maskáč. Vodácké půjčovny zapůjčily 
nejen lodě, ale také dobrovolníky, mezi které patří pan Barták s jeho sku-
pinou a skupina Skautského oddílu Mintaka – Přístavu Orion Karlovy Vary. 
Na  vodě se zapojila také skupina s  panem Šimkem a  skupina s  panem 
Trčkou ml. za stranu Piráti (Sokolov).  Větší počet dobrovolníků však tvo-
řili pěší, mezi které patří například příznivci našeho nového partnera Ry-
tířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, dále pak Kroužek mladých 
rybářů z Kynšperku nad Ohří, skupina okolo pana Kubáta z Českého svazu 
ochránců přírody, rodina Zázrovcových, skupina okolo pana Šambergera, 
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VŠEM ZAPOJENÝM PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Poděkování patří samozřejmě také sponzorům, kteří napomohli tomu, aby 
se akce mohla vůbec konat: město Sokolov, město Loket, město Kynšperk 
nad Ohří, město Březová, obec Královské Poříčí, obec Staré Sedlo a obec 
Šabina a Citice. Mezi další sponzory pak patří: Karlovarské minerální vody 
a.s., Povodí Ohře, Statek Bernard, Ukliďme svět. Ukliďme Česko a mediální 
partner Český rozhlas Plzeň.

skupina okolo paní Tlusté z  firmy O-I Manufacturing a mnozí další. Dále 
se zapojily školy Gymnázium Sokolov, Základní škola Křižíkova, Sokolov 
a Střední škola živnostenská Sokolov, dále pak Klub českých turistů, skupi-
na okolo organizátorů akce Bahňák, skupina okolo pana France, pana Ma-
gáta, rodina Vacínů a v neposlední řadě obce Dasnice a Staré Sedlo. Mezi 
dobrovolníky se řadí také zaměstnanci MAS Sokolovsko, kteří se do úklidu 
také zapojili. 

Těšíme se na Vás i příští rok 

Mgr. Anna Maria Schröcková
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