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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 
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stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 
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Stav před realizací:
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Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-
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Vážení partneři a příznivci MAS Sokolovsko,

další rok je víceméně za námi. Většina z nás bojuje s pocitem, že každý nový rok je 

náročnější, nabitější, dravější, leckdy únavnější než ten předchozí. 

O to více si ceníme toho, co pro region vykonáváte. Vnímáme Vaši podporu jako 

nesmírně důležitou, byť ne vždy máme v permanentním časovém presu čas se 

zastavit a říci to nahlas.

Proto mi dovolte, abych Vám alespoň touto cestou jménem všech pracovníků 

MAS Sokolovsko poděkovala za Vaši přízeň a ochotu podílet se s námi na rozvoji 

Sokolovska. 

Přejeme Vám i Vašim blízkým krásné vánoční svátky a do nového roku především 

klid, pohodu a zdraví.
Ing. Ivana Jágriková

ředitelka MAS

Posílení kaPacit cllD Pro Mas sokoloVsko na obDobí 2018-2023

Dne 19.10.2018 jsme obdrželi následující potěšující depeši prostřednictvím 
elektronického systému pro podávání žádostí o dotace MS2018+. 

„Vážení, žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 
s názvem Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023 
prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro 
regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování. 
Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu Vám bude vydán právní akt.“

O co se konkrétně jedná? Obsah projektu spočívá v zajištění financí na re-
alizaci výzev MAS vyhlašovaných v rámci Strategie CLLD. Účelem projektu 
je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS Sokolovsko v období let 
2018-2023 tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací na území MAS. 

Svou délkou to je zřejmě jeden z nejdelších projektů, jaké jsme dosud rea-
lizovali. Jeho počátek je zpětně uznán již od závěru r. 2017 a projekt bude 
končit k 31.12.2023. 

Díky projektu tak budeme mít finančně podpořenu část výdajů spojených 
např. s vedením kanceláře, poskytováním školení pro žadatele a příjemce, 
mzdami části pracovníků MAS podílejících se na výzvách MAS Sokolovsko 
ad. 

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi 
širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života oby-
vatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finanční-
ho, technického ad.). SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl prostřednictvím 
předkládaného projektu co nejvíce podpořit své priority, které byly defino-
vány takto:

1. Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze

2. Rozvoj občanské společnosti

3. Zlepšení konkurenceschopnosti venkova

4. Zvyšování kvality života

5. Budování partnerství

Tyto priority se snažíme podpořit realizací výzev ze 4 Programových rámců, 
a to OP Zaměstnanost, IROP, Program rozvoje venkova a od r. 2018 nově 
také OP Životní prostředí. Tyto výzvy jsou doplněny také o aktivity spojené 
s podporou čerpání šablon OPVVV místními školkami, školami a školskými 
zařízeními. Více o jednotlivých programových rámcích a výzvách s nimi spo-
jenými, se dočtete v dalších článcích tohoto Zpravodaje.

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že se projekt podaří dotáhnout 
do zdárného konce.

Ing. Ivana Jágriková
vedoucí manažer CLLD



Úspěšný druhý rok výzev PRV MAS Sokolovsko

Druhá polovina roku 2018 přinesla pro žadatele 1. i 2. výzvy dobré 
zprávy. Někteří žadatelé z 1. výzvy již čekali na schválení svých žá-
dostí o platbu a následné proplacení projektu. Koncem roku 2018 
bylo sedm projektů z 1. výzvy proplaceno a tím jsou projekty úspěš-
ně ukončeny. Mezi úspěšně ukončené projekty patří například pro-
jekty zaměřené na  rozšíření vybavení firmy – tiskárny, prádelny, 
stavební firmy, truhlárny, dále rozšíření strojového vybavení země-
dělců a mezi největší projekt 1. výzvy lze zařadit rozšíření ubytova-
cích kapacit Statku Bernard (viz ilustrační foto).

Žadatele 2. výzvy PRV čekal v druhé polovině roku 2018 ještě kus práce a oni si muse-

li na dobré zprávy počkat do jeho konce. Po kontrolách a doporučení žádostí k finan-

cování ze strany MAS a jejích orgánů, došlo k zaregistrování žádostí na Regionálním 

odboru SZIF (dále jen RO SZIF) v Ústí nad Labem.

Přiblížilo se léto, čas dovolených, grilování, drinků a pro podstatnou část našich ža-

datelů také čas výběrových řízení. Ta úplně do letního idylického schématu neza-

padala. Během měsíce července museli žadatelé doložit provedená výběrová řízení 

a aktualizovanou žádost na MAS.  Všichni, kterých se to týkalo, si s tím poradili bra-

vurně. Po odeslání všech potřebných dokumentů na RO SZIF se letní nálada mohla 

rozvinout v plné síle.

Ještě, než se prázdniny nachýlily ke konci, došlo ke schválení 3 žádostí našich žada-

telů, pro jejichž projekty nebylo nutné uskutečnit výběrové řízení. Zaradovala jsem 

se, že to zase klaplo a připila sklenkou vína na hladký průběh i u ostatních žádostí.

S příchodem babího léta došlo ke kontrole našich žádostí ze strany SZIFu a žadatelé 

obratem vypořádali jejich připomínky. S nadcházejícími kratšími dny a delšími noce-

mi nám a našim žadatelům začalo očekávání schválení žádostí ze strany Centrálního 

pracoviště SZIFu. Na konci roku došlo ke schválení celkem 10 žádostí a žadatelé čeká 

podpis Dohody o poskytnutí dotace.

Výzva č. 2 měla mnohá nej – přijali jsme velký počet žádostí, které bohužel vzhledem 

k alokaci jsme nemohli podpořit všechny, čerpaly se fiche, o které loni nebyl zájem, 

velkých projektů se objevilo hned několik. Výzva č. 2 byla opravdu rozmanitá. Nyní 

se vrháme do přípravy výzvy s pořadovým číslem 3. Která však bude o něco chudší, 

na počet vyhlášených fichí, ale také na výši alokace. Důvodem je dosavadní zájem 

o naše výzvy, díky kterým došlo u některých fichí k prozatímnímu vyčerpání alokace.

I přesto, že 3. výzva PRV působí oproti předchozím dvěma jako chudá Popelka, věří-

me, že i o ní bude mezi žadateli v našem regionu zájem a úspěšně nastartované čer-

pání prostředků z PRV přes MAS bude nadále pokračovat. Skvělé čerpání dotačních 

prostředků pro mě není jediným pozitivem výzev PRV, tím jsou také nově navázané 

přátelské kontakty s lidmi z regionu, které pokračují v trendu výborných dosavad-

ních vztahů mezi MAS a aktéry v území. Za neskutečnou ochotu, trpělivost, pozitivní 

a přátelský přístup, patří našim žadatelům v rámci PRV veliké DĚKUJI.

Mgr. Michaela Polláková

název Fiche alokace

F1 Vzdělávání pro rozvoj venkova 500.000,- Kč
F4 Podpora zemědělství 2.000.000,- Kč
F5 Podpora jiného drobného podnikání 3.000.000,- Kč
F7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování  
zemědělských produktů

1.000.000,- Kč

alokace celkem 6.500.000,- kč

Plán výzev na rok 2019 v Programovém rámci PrV
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Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  
– Šablony II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce vyhlásilo 
druhou výzvu na podporu škol formou projektů zjednodušeného vy-
kazování, tzv. Šablony ii. 

Cílem výzvy je podpora společného vzdělávání, nových metod ve výuce, 

podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči 

a veřejností a propojení teoretické výuky s praxí, společně se zapojením 

odborníků do výuky. 

Žádost o podporu mohou podávat mateřské a základní školy. Nově mohou 

žádost o podporu podávat také základní umělecké školy a školská zařízení 

pro zájmové vzdělávání. 

Datum ukončení přijmu žádostí o podporu je nejpozději do 28. 6. 2018, 

nebo do vyčerpání alokace. Minimální výše celkových způsobilých výdajů 

činí 100 tis. Kč. 

Všem školám byly nabídnuty dva semináře pro žadatele, a to jednou v květ-

nu a jednou v listopadu 2018. Ředitelé a ředitelky byli seznámeni se zá-

kladními pravidly pro žadatele, s jednotlivými šablonami a jejich věcným 

výkladem, s procesy a pravidly projektového řízení. 

MAS Sokolovsko je pověřeno tzv. animací území, kdy zajišťuje metodic-

kou podporu všem školám. Každá škola má možnost požádat o pomoc 

s žádostí, projektem či jim budou zodpovězeny dotazy. Kontaktní oso-

bou je: Mgr. Anna Maria Schröcková – schrockova@mas-sokolovsko.eu,  

tel. 731 565 046.

Mgr. Anna Maria Schröcková 

Seminář k šablonám II – květen 2018 Seminář k šablonám II – listopad 2018

MAS Sokolovsko přidalo do své strategie Operační program 
životní prostředí 

Valná hromada partnerů v  lednu 2018 rozhodla o zařazení progra-
mového rámce operačního programu životní prostředí do své stra-
tegie. 

Bylo zapotřebí tedy upravit stávající strategii a vytvořit interní směrnice. Dne 

2. 8. 2018 byla schválena žádost o rozšíření strategie. Dále pokračovala práce 

na interních směrnicích. Manažerka MAS se účastnila seminářů za účelem 

rozšíření znalostí v rámci OPŽP. 

První výzva v rámci OPŽP bude vyhlášena začátkem nového roku 2019, nej-

později do konce února. Bude možné podávat žádosti o podporu k podo-

patřením ÚSES (Územní systém ekologické stability) a Sídelní zeleň. Společ-

ně s vyhlášením výzvy bude realizován seminář pro žadatele. 

Na Sídelní zeleň je vyčleněna částka 8.200.000,- Kč. Minimální výše celko-

vých způsobilých nákladů na projekt činí 100.000,- Kč. Míra spolufinancová-

ní je 40 %. V rámci tohoto podopatření bude možné žádat o dotaci na za-

kládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné 

sídelní zeleně (tzn. veřejně přístupné parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, 

aleje, ale také zeleň na hřbitově či v areálu mateřských škol, apod.).

V podopatření ÚSES je vyčleněna částka 1.800.000,- Kč. Minimální výše cel-

kových způsobilých nákladů na projekt činí 100.000,- Kč. Míra spolufinan-

cování je 0 % při zakládání a 20 % při zlepšování funkčního stavu biocenter. 

V rámci toho poopatření lze tedy podpořit zakládání biocenter či biokorido-

rů ÚSES nebo jejich zlepšení. 

Mgr. Anna Maria Schröcková 
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První úspěšně ukončené projekty v Programovém rámci  
IROP MAS Sokolovsko

Co je nového v  Programovém rámci IROP v  MAS Sokolovsko? 
Na podzim roku 2018 postupně ukončovaly realizaci první projekty. 
Jednalo se o projekty z výzev vyhlášených naší MAS na začátku roku 
2017. Z 22 žádostí o podporu podpořených v IROP v těchto prvních 
výzvách je v době přípravy tohoto článku finančně ukončeno celkem 
15 projektů.

Pro rekapitulaci uvádíme, že nejvíce projektů z výzev roku 2017 bylo zamě-

řeno na dopravu a poté na vzdělávání. Konkrétně se jednalo o 9 projektů 

v oblasti dopravy, z toho 7 bylo do aktivity „bezpečná doprava“, jeden pro-

jekt se týkal vybudování samostatného parkovacího systému a v jednom 

případě to byl dopravní terminál. V rámci opatření zaměřeného na infra-

strukturu pro vzdělávání 4 projekty směřovaly do základních škol a jeden byl 

na rozšíření kapacity mateřské školy. Dále byly vybrány k finanční podpoře 

3 projekty na infrastrukturu pro sociální podnikání, 2 projekty týkající se 

hasičů, 2 projekty zaměřené na sociální infrastrukturu a 1 projekt směřoval 

k oblasti památek. Připomeňme ještě, že ze strany Centra pro regionální roz-

voj došlo ke zpoždění v provádění poslední fáze hodnocení a následného 

vydávání právních aktů Řídícím orgánem IROP. Z tohoto důvodu umožnil 

Řídící orgán IROP posunout termín ukončení realizace projektů tam, kde by 

nikoliv ze strany žadatele došlo k reálnému riziku nedodržení harmonogra-

mu projektu. Někteří žadatelé tedy podali žádost o změnu a jejich projek-

ty budou vyúčtovány až v roce 2019. Potěšující je, že dosud nedochází při 

závěrečnému vyúčtování k zásadním krácením či neočekávanému vzniku 

neuznatelných výdajů. Držíme palce všem žadatelům, jejichž projekty vyúč-

tování ještě čeká, aby tento trend nadále pokračoval!

Pracovníci kanceláře MAS a členové orgánů MAS se přijeli rádi podívat 

na pořízení vybavení či dokončené stavby. Letos jsme takto navštívili je-

denáct prvních projektů v Programovém rámci IROP. Během příštího roku 

bychom si rádi domluvili návštěvu dalších dokončených projektů. Fotogra-

fie některých projektů z výzev z roku 2017 si můžete prohlédnout v tomto 

článku.

A jak se daří projektům z výzev z roku 2018? Ze strany orgánů MAS bylo 

doporučeno k podpoře všech 6 přijatých žádostí. Bohužel jedna žádost ne-

uspěla ani po odvolání v rámci závěrečného ověření způsobilosti. Úspěšné 

projekty jsou nyní ve fázi realizace.

Tolik k projektům a nyní pár slov k administrativě z hlediska kanceláře MAS 

Sokolovsko. Autorka tohoto článku si dovoluje IROP přirovnat k sinusoidě 

(„jednou jste dole, jednou nahoře“). Prakticky to vypadá tak, že se stává tra-

dicí, že v prvním pololetí kalendářního roku jsou vyhlášeny výzvy a probíhá 

jejich hodnocení a ve druhém pololetí se pracovníci kanceláře MAS věnují 

předělávání těch dokumentů, které Řídící orgán IROP mezitím stihl aktuali-

zovat. Letos na podzim jsme tedy opět museli předělat směrnici pro hod-

nocení a výběr projektů. Na skutečnosti, že každý rok jsou nové formuláře 

výzev, jsme si již zvykli. K tomu ještě kontroly na místě při zasedání Výběrové 

komise a několik kontrol na to, zda jsme správně vložili přílohy do MS2014+ 

a pozvánku rozeslali v termínu. Tento podzim jsme museli také podat žádost 

o změnu základního dokumentu k čerpání prostředků v IROP, tedy „Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje“. Bylo nutné přesunout finanční pro-

středky mezi opatřeními a upravit hodnoty monitorovacích indikátorů. Bez 

těchto změn by nebylo možné vyhlásit výzvy v roce 2019.

A na jaké výzvy v roce 2019 se tedy v IROPu mohou žadatelé těšit? V tabul-

ce uvádíme stručný přehled výzev plánovaných k vyhlášení na leden 2019. 

Neváhejte své projektové záměry konzultovat s pracovníky kanceláře MAS 

Sokolovsko nebo Centra pro regionální rozvoj v Karlových Varech. Zkusme 

v rámci dotačních pravidel vymyslet inovativní, potřebné a přínosné pro-

jekty pomáhající dlouhodobě rozvoji našeho regionu. Co se týče výhledu 

do budoucna, aktuálně to vypadá, že už nás do konce tohoto programo-

vého období čekají pouze tzv. zbytkové výzvy, tedy alokace sesbíraná ze 

zbytků po vyúčtování projektů a nevyčerpaných prostředků v opatřeních. 

Závěr článku patří poděkování všech členům orgánů MAS Sokolovsko po-

dílejících se na hodnocení, výběru projektů a kontrole procesu hodnocení, 

tedy Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovacího výboru. 

Autor: Ing. Markéta Hendrichová

Opatření Aktivity
Alokace  

dotace na  
výzvu (Kč)

Alokace celkové 
způsobilé výdaje 

na výzvu (Kč)

Řešení dopravní infrastruktury III
Terminály a parkovací systémy, bezpečná 
doprava, cyklodoprava

13 944 534,42 Kč 14 678 457,23 Kč

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opat-
ření vedoucí k sociální inkluzi III

Sociální infrastruktura, komunitní centra 5 813 704,06 Kč 6 119 678,47 Kč

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení II

Základní školy, předškolní vzdělávání 4 404 701,66 Kč 4 636 544,89 Kč

Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany 
a rozvoje kulturního dědictví II

Památky 5 748 522 Kč 6 051 080 Kč

Plán výzev na rok 2019 v Programovém rámci iroP
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Slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice v Habartově Rekonstruovaná učebna v ZŠ Nové Sedlo

Projekt bezpečné dopravy v městě Březová Nově vybudovaný pavilon MŠ Duhová v Habartově

Nízkoprahové denní centrum v Sokolově

Jeden ze tří projektů na rekonstrukci chodníků v Horním Slavkově Horský traktor pro sociální podnikání společnosti ABRI

Hasičská cisterna jednotky požární ochrany Březová
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Zlepšení připravenosti na změny klimatu na Březové

Jak všichni pozorujeme, v posledních několika letech začaly (nejen) 
u nás probíhat klimatické změny, spočívající mimo jiné v razantním 
snížení ročního úhrnu srážek.  Tyto změny mají za následek extrém-
ní sucho a proto dne 3. 4. 2017 vyhlásila MAS Sokolovsko, jako no-
sitel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro 
území MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020“ výzvu „MAS Soko-
lovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“.  Cílem 
této výzvy bylo zajištění specializované techniky a  věcných pro-
středků na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům, kon-
krétně na odstraňování důsledků extrémního sucha a odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

V rámci této výzvy byl realizován mimo jiné i projekt, jehož hlavní aktivitou 

byl nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů v Březové u Sokolova. Všechny aktivity a úkony 

spojené s projektem již proběhly a projekt byl v září 2018 ukončen. Výsled-

kem je nová hasičská cisterna s nerezovou nádrží o objemu 9 m3, která bude 

v případě mimořádných událostí zasahovat nejen na katastrálním území 

města Březová, ale i v dalších 13 obcích a městech.  Mezi tyto obce patří 

i Dolní Rychnov a Rovná, které uzavřely s Březovou smlouvu o spolupráci 

na tomto projektu. A tak se březovští hasiči vypravili do těchto dvou obcí, 

aby zde obyvatelům předvedli zbrusu nového červeného krasavce, kterému 

říkají „nosorožec“. Dospělí a hlavně děti si společné dopoledne při prohlídce 

nové stříkačky opravdu užili. Hasiči přijeli na každou z akcí s plnou nádrží 

vody, a tak si všichni přítomní mohli vyzkoušet, jak se stříká z nových ha-

dic – pro ukázku byla samozřejmě použita hadice, kterou mohou udržet 

i malé děti. Hasiči přítomným vysvětlili, jaké parametry automobil má, jakým 

zařízením a příslušenstvím je vybaven, co všechno umí a také kolik nafty 

spotřebuje nyní, kdy je, jak se dříve říkalo „v záběhu“. Proti modrému nebi se 

přítomní mohli pokochat krásným obloukem duhy. 

Věříme, že požárů, nehod a dalších událostí, k nimž bude zapotřebí s „noso-

rožcem“ vyjet, bude minimální množství a březovským hasičům přejeme, ať 

cisterna dobře slouží a bez poruch pomáhá obyvatelům nejen na Březové, 

ale i ve spádových obcích.

Mgr. Hana Bašková

Malý budoucí hasič v Rovné si nenechal ujít prohlídku kabiny

Cisterna se na Rovné ukázala v celé své kráse

V dolnorychnovském parku se nakonec všichni společně vyfotili.Díky slunečnému počasí se hasičům povedla v Dolním Rychnově krásná 

duha
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Aktivity projektu „MAP Karlovarsko II“ pokračují

Spolupráce, hledání, nadšení, učení se a plánování – to jsou hlavní 
kroky na  dlouhé cestě projektu „MAP Karlovarsko II“. Do  projektu 
jsou zapojeny téměř všechny základní a  mateřské školy Karlovar-
ska. Nadále pokračujeme v  organizování zajímavých vzdělávacích 
workshopů pro učitele a další zájemce. Od školního roku 2018/2019 
odstartovaly také dlouhodobější či opakující se aktivity, do kterých 
jsou dle svého výběru zapojeny školy i s dětmi či žáky.

Nejprve ohlédnutí za tím, co se událo v projektu koncem školního roku 

2017/2018. V Karlových Varech procvičovaly učitelky angličtiny své jazykové 

dovednosti přímo v diskuzi s rodilým mluvčím z USA. Jednalo se o zajíma-

vý workshop s příhodným názvem „anglicky nejen o výuce angličtiny“. 
Debatovalo o tom, jak co nejlépe ve školách vyučovat angličtinu. A to hlav-

ně tak, aby žáky výuka bavila a angličtinu se nebáli prakticky používat, což 

může být třeba v létě na dovolené. Většina účastnic vyhodnotila téma výuky 

Každý najde to své

Název projektu: MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574

Tentokrát vynecháme pojmy ministerských metodik a jen se budeme 

chlubit. Proč taky ne, projekt MAP SOKRA běží několik měsíců, a už nabídl 

školám velmi pestrou škálu možností, jak se zapojit. V rámci implementace 

akčních plánů (ha, a to jsem slibovala absenci ministerských pojmů, polep-

ším se) měli pracovníci zapojených subjektů možnost vzdělat se např. v té-

matu první pomoci, jak pracovat se třídou se zaměřením na patologické 

jevy v třídním kolektivu, jak rozvíjet kognitivní schopnosti u předškoláků 

a mladších školních dětí a mnohé další. Načerpat inspiraci a vyzkoušet si 

něco vyrobit pak mohli učitelé dílen na workshopu v dílnách ISŠTE Sokolov. 

Mnohem více nás ale teprve čeká, např. vzdělávání v oblasti péče o nadané, 

workshopy zábavné chemie, besedy na školách s řemeslníkem, příp. zástup-

ci zajímavého povolání. V mateřských školách se děti, učitelé i rodiče dozvě-

dí, jak správně cvičit či jak správně pečovat o svůj chrup. Na řadu přijdou 

také témata bulimie a anorexie, jak se bránit proti útokům agresora či jak 

komunikovat s problémovými rodiči. Rodiče se pak mohou dozvědět, jak 

na své děti při domácí přípravě či jak mohou svým dětem usnadnit nástup 

do první třídy. V Kraslicích pro rodiče z ekonomicky nevýhodného prostředí 

připravujeme konferenci s tipy, jak uvařit levné a zdravé jídlo, a to včetně 

možnosti si vše vyzkoušet a ochutnat.

Část MAPácká pak nabídla posluchačům např. Andreje Drbohlava a jeho 

přednášku o poruchách chování, skvělé odbornice z praxe Veroniku Ze-

manovou a Petru Kučerovou a téma práce asistenta pedagoga, Hejného 

metodu pro základní školy, kurz PC dovedností pro učitelky mateřských škol 

apod. 

Co vše ještě chystáme nebudeme prozrazovat, sledujte náš web: http://

mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo se k nám při-

pojte na FB: https://www.facebook.com/MAPSOKRA/notifications/ 

Mgr. Zuzana Odvody
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Ilustrace k tématu výuky angličtiny Schůzka projektového týmu v Toužimi

Aktivita „Paměť a efektivní učení“ v ZŠ a MŠ Chyše Aktivita „Přístupy k vedení třídnických hodin“ v ZŠ a MŠ Božičany

angličtiny a také možnost praktického tréninku angličtiny přímo s rodilým 

mluvčím jako přínosné a bylo tedy domluveno, že budeme v rámci projektu 

„MAP Karlovarsko II“ pokračovat v pravidelných setkáních i nadále. 

Další zajímavý workshop pořádaný v Karlových Varech se týkal problema-

tiky vzdělávání cizinců v  základních školách. Workshopu se zúčastnilo 

mnoho zástupců škol z regionu. Účastníci měli možnost ptát se odborníků 

na problematiku vzdělávání cizinců a sdílet společně zkušenosti. Příspěvky 

k této problematice si účastníci vyslechli od zástupců Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, Národního institutu pro další vzdělávání, Pedagogicko – psycholo-

gické poradny a Centra na podporu integrace cizinců. 

Součástí projektu je také pravidelná činnost pracovních skupin. V říjnu 

2018 se letos již po třetí sešli členové pracovních skupin. Byly sestaveny 

SWOT analýzy, společně hledáme možnosti, v čem může projekt „MAP 

Karlovarsko II“ pomoci a členové pracovních skupin aktivně přicházejí s ná-

měty na vzdělávací workshopy. Pracovní skupiny jsou diskuzní platformou, 

představují prostor pro debatu a výměnu zkušeností mezi učiteli. V projektu 

působí tyto pracovní skupiny:

•	 PS	č.	1	„čtenářská	gramotnost,	pregramotnosti,	vzdělávání	cizinců“

•	 PS	č.	2	„matematická	gramotnost,	polytechnika,	podnikavost“

•	 PS	č.	3	„rovné	příležitosti“

•	 PS	č.	4	„financování“

•	 PS	č.	5	„výuka	angličtiny	a	jazykové	kompetence“

Pokud byste věděli o aktivním učiteli nebo jiném zájemci z Karlovarska, který 

by se chtěl podílet v pracovní skupině na utváření projektu a sdílet své zku-

šenosti s ostatními členy, předejte prosím kontakt. Zejména hledáme posily 

do pracovní skupiny k matematické gramotnosti, ale i zájemci o ostatní té-

mata jsou vítáni.

Od září 2018 běží v projektu také dlouhodobější či opakující se aktivi-
ty směrem k rozvoji vzdělávání, do nichž jsou zapojeny školy i  s  dětmi 
a žáky. Jedná se o čtyři balíčky aktivit pro školní rok 2018/2019:

•	 Putování krajem živých vod: cílem je rozvoj regionální identi-

ty, putování je vhodné pro děti MŠ, žáky nižších ročníků ZŠ a jejich 

pedagogy, programy probíhají v Bečově nad Teplou v botanické 

zahradě, v klášteře Teplá nebo na Kladské.

•	 Podpora polytechniky na ZŠ: součástí aktivity jsou exkurze pe-

dagogů a žáků posledních ročníků ZŠ do místních průmyslových 

podniků.

•	 Paměť a efektivní učení: je zaměřeno pro učitele a žáky pře-

devším 5. ročníků ZŠ, cílem je seznámit se s postupy snadnějšího 

a efektivnějšího učení a lepší paměti. Naučte se učit pro 21. století!

•	 Přístupy k  vedení třídnických hodin: během školního roku 

bude proškolena skupinka pedagogů z různých základních škol 

v metodice vedení třídnických hodin, práci s kolektivem, mapování 

vztahů ve třídě, budování důvěry a efektivní komunikace v třídním 

kolektivu.

Součástí všech výše uvedených aktivit je také sdílení zkušeností a diskuze 

zapojených pedagogů nad možnostmi dalšího využití získaných poznatků 

ve své práci.
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Exkurze žáků ZŠ K Vary Poštovní v ept connector v Habartově

Dle toho, jak se aktivity tohoto školního roku osvědčí, budeme připravovat 

od jara plán pro příští školní rok. Školy projevily také zájem o kurz podnika-

vosti, do něhož budou zapojeni zejména žáci 8. ročníků ZŠ. Kurz bude star-

tovat od příštího školního roku a nyní jej připravujeme ve spolupráci s členy 

pracovní skupiny věnující se také podnikavosti.

Pro učitele aktuálně probíhají či proběhnou tyto vzdělávací workshopy: 

Paměť a efektivní učení pro učitele, Jak vést užitečné dílny čtení, Radostný 

a přirozený rozvoj pozornosti, Hejného matematika pro mírně pokročilé atd. 

Projekt je otevřený novým nápadům a námětům (ovšem s ohledem na pra-

vidla dotačního titulu), aktivní učitelé a zájemci o výchovu a vzdělávání jsou 

vítání.

Další 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

Národní konference Venkov 2018 ve Strážnici

Ve  dnech 19. až 21. září 2018 se konal další ročník tradiční Národ-
ní konference Venkov. V roce 2018 hostila konferenci jihomoravská 
Strážnice. Letošní ročník probíhal za  krásného počasí babího léta. 
Motto letošní konference znělo „Žijeme venkov“ a v roce 100. výročí 
vzniku Československa se akce konala v rodném kraji T. G. Masaryka 
na Slovácku.

V rámci plenárního zasedání se účastníci konference dozvěděli novinky 

k přípravě nového programového období EU, mohli se inspirovat zkuše-

nostmi z rozvoje venkova na Slovensku či z mezinárodního Česko-rakouské-

ho projektu zaměřeného na zeleň a dozvěděli se zajímavé informace o vodě 

a stromech v krajině a jejich vlivu na klima. Odpoledne následovaly tradiční 

exkurze po zajímavých projektech v okolí místa konference. Účastníci trasy 

exkurzí po Strážnicku mohli vidět například kamenotiskovou dílnu a výrobu 

došek v Hroznové Lhotě. Navštívili jsme také vinné sklípky v obci Kozojíd-

ky a městě Strážnice. Společenský večer byl spojen s bohatou nabídkou 

místních vín. Společenský večer je také příležitostí k neformálním rozhovo-

rům a navazování nových kontaktů. Autorku tohoto článku nejvíce zaujalo 

v rámci večerního programu vystoupení dívčí kapely „Rózinky“ z Kozojídek.

Druhý den probíhaly tematické workshopy. MAS Sokolovsko mělo letos 

aktivní zastoupení na workshopu věnovanému tématu s názvem „Voda 

a stromy v krajině“. Po úvodních zajímavých prezentacích probíhala místy 

i bouřlivá diskuze k ochraně půdy a zadržování vody v krajině. V této souvis-

losti zůstává nadále nezodpovězenou otázkou, co je vlastně pojem „venkov“. 

Z příspěvků některých diskutujících bylo zřejmé, že pro ně venkov rovná 

se zemědělství. Ovšem pro autorku tohoto příspěvku je optikou pohledu 

ze Sokolovska lepší chápat venkov jako širší pojem a neomezovat otázku 

problematiky venkova jen na zemědělství. Tedy i na otázku zadržování vody 

v krajině a funkci stromů v krajině je možno nahlížet v širších souvislostech 

než jen redukcí problému na půdní erozi kvůli velkým lánům polí a nešetrné 

zemědělské činnosti.

Ze všech workshopů tradičně vzešla doporučení venkovského parlamentu 

pro vládu ČR. Zajímavá doporučení přinesl workshop k tématu komunit-

ně vedeného místního rozvoje. Zde silně zaznívaly názory, že by měly být 

reflektovány skutečné potřeby území, mělo by dojít ke zjednodušení admi-

nistrace projektů, operační programy by neměly být zbytečně upravovány 

českými ministerstvy dalšími pravidly nad rámec vyjednaných mantinelů 

ze strany Evropské komise a měla by být navýšena alokace pro komunitně 

vedený místní rozvoj. Otázkou je, nakolik bude reálné tato doporučení pro-

mítnout do praxe.

Národní konference Venkov 2018 byla opět pěknou podzimní tradiční akcí, 

na které bylo možno dozvědět se mnoho zajímavých informací, inspirovat 

se a navázat nové kontakty.

Autor: Ing. Markéta Hendrichová
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AKTIVITY PROJEKTU INDUCULT2.0 REALIZOVANÉ V NAŠEM 
REGIONU

Když jsme se poprvé zeptali veřejnosti, co si vybaví pod slovem 
průmysl, slyšeli jsme odpovědi jako „představím si továrnu v našem 
městě, kouřící komín, znečištěné prostředí, nevzhledné budovy, tě-
žební jámu”. Jen málo lidí vnímalo průmysl v pozitivním slova smy-
slu. Průmyslové továrny se často zdály být nedobytnou hradbou 
a veřejnost věděla pouze okrajově, co se v nich vyrábí. Proto vznikl 
projekt InduCult2.0, jehož cílem bylo představit regionální průmysl, 
ale také jej využít při rozvoji regionu. Naší snahou bylo změnit ne-
gativní vnímání průmyslu tak, aby co nejvíce lidí vědělo, že:

“Průmysl je důležitou součástí našeho regionu - vznikají díky němu 
předměty, které denně využíváme, je součástí našich měst, ale hlavně, 
že pro nás představuje velký potenciál.”
 
Putovní výstava, která vznikla v rámci projektu InduCult2.0 sloužila hlavně 

k představení regionálních firem, jejich výrobků a historie. Do projektu se za-

pojilo deset podniků z toho osm z Karlovarského a dva z Ústeckého kraje. Ex-

hibice představovala výrobu hudebních nástrojů, mazacích systémů, automo-

bilový, porcelánový, stavební, elektrotechnický, chemický a textilní průmysl.

Pomocí putovní výstavy jsme chtěli oslovit co nejvíce lidí, a proto nemohla 

zůstat pouze na jediném místě. Od dubna roku 2018 se přesouvala z Králov-

ského Poříčí do Žateckého muzea K. A. Polánka a poté do Kulturního domu 

a multifunkčního centra v Březové u Sokolova. Za celou dobu výstavu na-

vštívilo nespočet lidí, ti jsou díky ní obeznámeni, jaká průmyslová odvětví 

jsou v regionu významná.

Putovní výstava byla ukončena 18. 9. 2018. Jednotlivé vitríny byly opět nain-

stalovány v městech, odkud pochází exponáty. Všechny vitríny jsou zdarma 

přístupné na veřejném místě (např. městský úřad, budova základní školy, 

knihovna, muzeum).

Veřejnost měla možnost seznámit se s průmyslovou tradicí prostřednictvím 

kulturních akcí soustředěných pod jednotnou značku „Kulturní září na Soko-

lovsku“. Jednalo se o kulturní události, které se konaly o víkendech v září roku 

2018. Jednou z nově vzniklých událostí byla slavnost v Březové u Sokolova 

s názvem „Za poklady Slavkovského lesa – aneb nerostné bohatství dává 

lidem po staletí obživu“. Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje (tj. sub-

jekt, který realizuje tento projekt na území České republiky) bude usilovat 

o udržení produktu i v dalších letech.

Projekt se zaměřoval i na naši mladou generaci. Žáci základních a středních 

škol měli možnost nahlédnout do průmyslových podniků, ale také absol-

vovat pracovní pohovory na zkoušku u zaměstnavatele. V regionu se stále 

potýkáme s nízkým zájmem o technické obory, tato aktivita měla za cíl in-

formovat o uplatnění v místních průmyslových podnicích a pomoci žákům 

v rozhodování o navazujícím stupni vzdělání.

Projektový partner měl za cíl podpořit také podniky a jejich vývoj kreativity 

a inovace. Pomocí workshopu designerů například vznikl návrh nového ná-

vštěvnického centra společnosti Thun 1794 a.s. v Klášterci nad Ohří na téma 

Holky z porcelánu.

Mgr. Lucie Říhová – projektová manažerka Krajského sdružení 
MAS Karlovarského kraje

InduCult2.0 je realizovaný v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný ERDF.

Plenární zasedání Národní konference Venkov (zdroj fotografie: Turistická 

asociace Slovácko)

Dílna kamenotisku Pavlica v Hroznové Lhotě
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Putovní výstava (Březová u Sokolova - Kulturní dům a multifunkční 

centrum Březová)

Návrh konceptu návštěvnického centra v Klášterci nad ohříNávrh konceptu návštěvnického centra v Klášterci nad ohří

Letní výjezdní zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR 
– tentokrát v Karlovarském kraji

Pracovní skupina Vzdělávání je jednou z  několika odborných pra-
covních skupin v  rámci národní sítě Mas Čr, což je jakási profesní 
organizace sdružující většinu místních akčních skupin v  republice.  
Ps Vzdělávání se věnuje vyhledávání vzdělávacích možností pro ma-
nažery místních akčních skupin, komunikaci s Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy Čr v souvislosti s aktivitami Mas v rámci oP 
VVV (místní akční plány, pomoc školám s šablonami), přípravě nového 
programového období a dalším aktivitám  vázaným na rozvoj vzdě-
lávání na venkovském území. kromě tradičních převážně pracovních 
jednání probíhá již druhým rokem letní výjezdní zasedání. Po loňském 
dvoudenním pobytu ve  Vizovicích bylo nyní milou povinností naší 
Mas přivítat kolegy na tři dny v karlovarském kraji.

Protože někteří z členů Pracovní skupiny dosud nebyli v Karlovarském kraji, 

pojali jsme výjezdní zasedání také jako poznávací exkurzi. Nemohli vyne-

chat krajskou metropoli Karlovy Vary. Navštívili jsme také Hřebeny, kde pan 

Bedřich Loos kolegy velmi zaujal poutavým výkladem a prohlídkou hradu 

Hartenberg. Vzhledem k tropickému počasí letošního srpna jsme původně 

plánovaný výlet na rozhlednu Cibulka nahradili koupáním v „Habartovsko-

-svatavském moři“ – tedy jezeře Medard. Podívali jsme se také na těžbu 

hnědého uhlí z vyhlídky Pískový vrch. V poznávání industriální kultury jsme 

pokračovali exkurzí v porcelánce Thun 1794 v Nové Roli. 

Poznávací a pracovní část výjezdního zasedání se prolínala na Statku Ber-

nard v Královském Poříčí, kde byli kolegové ubytování. Absolvovali jsme 

zde také školení komunikace a asertivity, které vedla Mgr. Zuzana Odvody. 

Na pracovní část jednání jsme si pozvali také hosty. Zástupce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR nás seznámil s výsledky evaluace projek-

tů ve třetí prioritní ose OP VVV. Ředitelka Stálé konference asociací ve vzdě-

lávání (SKAV) pak prezentovala aktivity vzdělávacích organizací sdružených 

v této profesní komoře a diskutovali jsme o možnostech propojení organi-

zací ve SKAV s projekty místních akčních plánů.  Za tropických letních večerů 

jsme až do noci plánovali vzdělávací kurzy pro manažery místních akčních 

skupin.

Výjezdní zasedání představují možnost spojení poznání zajímavých míst, 

budování kolektivu a oficiálních pracovních jednání. Domnívám se, že to 

letošní v Karlovarském kraji se podařilo.

Autor: Ing. Markéta Hendrichová
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Koupání v Medardu

Povídání o historii hradu Hartenberg

Exkurze v porcelánce Thun 1794 v Nové Roli Co děláte o tropické noci? Svou práci…

Prohlídka Karlových Varů
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Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

ZPrÁVa o aktUÁlnícH aktiVitÁcH ProJektU

Projekt má za sebou úspěšně první monitorovací období (1. 2. 2018 –  

31. 7. 2018) a druhé se nám pomalu chýlí ke konci. 

Tato úvodní část projektu byla o vzájemném poznávání během odborných 

workshopů, které se konaly

9. 4. 2018 na statku bernard,
19. 5. 2018 na ekofarmě kozodoj v rámci tradičních bioslavností,
26. 9. 2018 ve Wunsiedlu a
24. 10. 2018 v Hohenbergu.

Možná si mnozí budou myslet, že odborné workshopy ekocenter budou 

nezáživné, ale opak je pravdou. Sama vždy na každý takový workshop vyrá-

žím s otázkou „Co tam, já laik, budu dělat?“. Ale pokaždé jsem překvapená 

pozitivní atmosférou plnou nových nápadů. Každý z partnerů nabízí zají-

Projekt „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“



Zpráva z akce „Transfer zaskušeností z MAS Horňácko a Ostrož-
sko z.s. do MAS Karlovarského kraje“ aneb My máme rádi víno

V druhé polovině září 2018 uspořádala naše MAS Sokolovsko za pod-
pory Celostátní sítě pro venkov (dále jen CSV) exkurzi k  partnerské 
MAS Horňácko a Ostrožsko, která se nachází v jihovýchodní části Mo-
ravského Slovácka.

Začátek exkurze připadl na středu 19. září a byť jsme vyráželi ze Sokolova brzy 

ráno, všichni dorazili s dobrou náladou. Účastníci exkurze byli přivítáni v kro-

jích s nabídkou chleba se solí. Čekala nás dlouhá cesta, a proto jsme se snažily 

účastníkům exkurze její průběh maximálně zpříjemnit prostřednictvím dopro-

vodného animačního programu, který obsahoval zábavně – naučné prvky.

I přes svou délku, nám cesta příjemně utekla a v odpoledních hodinách jsme 

dorazili na místo určení, kde nás přivítala paní Jana Bujáková z MAS Ostrožsko 
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Originální pojetí povinné publicity Prolézání „pavoučí sítí“

mavé a jedinečné programy environmentální výchovy – jsou to například 

kurzy sekání kosou nebo zapojení mentálně postižených jako asistentů lek-

tora. Zároveň u všech můžeme najít mnoho společných rysů, kterými jsou 

například společné programy pro děti a seniory. Naše setkávání, odborné 

workshopy, nejsou jen o sdílení teoretických znalostí, ale především o zá-

žitcích, kdy máme možnost si spoustu věcí sami vyzkoušet a u toho zcela 

spontánně dochází k výměně zkušeností a učení se novým věcem. Nakonec 

se tedy mé obavy vždy rozplynou a nahradí je radost a vědomí, že naše 

snažení má smysl.  

Máte-li zájem se k nám připojit, budete mít možnost na jaře a na podzim 

příštího roku, kdy budou další odborné workshopy. Všichni zájemci o envi-

ronmentální vzdělávání jsou srdečně vítáni.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021 

lead partner projektu: Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s

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.

Kontakt: Eva Slámová, tel.: 774 087 510, manažerka projektu

Objevujeme malebná zákoutí přírodyTrénink týmové koordinace



Ve večerních hodinách, po návratu zpět do ostrožské nové Vsi, byl před-

staven zástupkyní MAS Horňácko a Ostrožsko projekt Výstavba umýváren 
a wellness klubu u novoveských jezer (slovácký dvůr). Jednalo se o pro-

jekt, který byl realizován v roce 2013 v rámci PRV. Následovala společná veče-

ře, po které proběhla prezentace projektů PRV realizovaných MAS Horňácko 

a Ostrožsko, v rámci PRV 2007–2013. Mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS 

Sokolovsko došlo ke sdílení dobré a špatné praxe při realizaci metody CLLD 

a zkušenosti s programem LEADER.

Druhý den pokračovala exkurze do Uherského Ostrohu, kde nám paní Bujáko-

vá ukázala projekt LEADER – PRV, realizovaný roku 2010 Rekonstrukce zvonice 

na Ostrožském předměstí. Následovala plavba lodí po řece Moravě na Baťově 

kanále do Veselí nad Moravou. Po připlutí do přístavu ve Veselí nad Moravou, 

čekala účastníky procházka parkem a po náměstí, která byla ukončena spo-

lečným obědem. Po společném obědě následovala cesta zpátky do Sokolova, 

kam se většině účastníků moc nechtělo a někteří zvažovali přesunutí svého 

působení do navštíveného moravského regionu. 

Děkujeme CSV za možnost realizace exkurze a za odborný doprovod Bc. Sa-

zečka. Pořádající tým MAS Sokolovsko děkuje také všem účastníkům exkurze, 

kteří přispěli svým pozitivně naladěným přístupem ke zdárnému a nezapome-

nutelnému průběhu akce.

Mgr. Michaela Polláková, Ing. Eva Slámová

a Horňácko. Kvůli zpoždění, které se nám podařilo cestou nabrat, jsme hned 

pokračovali do ostrožské lhoty, kde na nás již čekal pan starosta, který před-

stavil projekt LEADER obnova víceúčelového domu č.p. 220 ostrožská 
lhota. Po představení projektu, financovaného prostřednictvím PRV a LEADE-

Ru, pan starosta zavedl účastníky exkurze do archeologického muzea, které se 

nachází v prostorách Víceúčelového domu č.p. 220. Zde účastníky přivítal člen 

spolku přátel historie, který podrobně informoval o činnosti muzea, o práci 

dobrovolníků, kteří se na chodu muzea podílejí, o tom, jak muzeum získává 

exponáty a následně provedl účastníky po muzeu. 

Další trasa exkurze pokračovala do blatničky za projektem technologie 
na zpracování ovoce/stanislav Hruška, jednalo se o projekt CLLD, který byl 

schválen k financování v roce 2018. Účastnici byli seznámeni s historií projektu, 

od jeho přípravy, přes životní cyklus žádosti o dotaci přes PRV. Došlo k předání 

zkušeností při čerpání dotace v rámci PRV přes CLLD. Po představení projektu 

proběhla ochutnávka regionálních potravin. 
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Co je regionální značka „Original product of Sokolovsko”? 

Značka „original product of sokolovsko“ garantuje především původ 
výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na dané 
území. i na území sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápa-
ditých producentů. certifikovaný produkt výrobce při prodeji značí 
logem značky, takže na trzích v regionu můžete najít stánky s tímto 
logem. koupí výrobků se značkou získáte originální pochoutky, suve-
nýry, dekorace či dárky.

Výrobek Výrobce Místo

Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a svíce z palmového vosku Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE Statek Bernard

Selská truhla chebského stylu Správa pamětihodností, s.r.o. Statek Bernard

Med Rudolf Šnábl Staré Sedlo

LOKETSKÉ PERNÍČKY Jitka Hlavsová Loket

Kolekce ovocných čajů bez ibišku – KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ Šimůnková & Křepela Krásno

Rychnovský oříšek Jiří Halaj Dolní Rychnov

Zuzčin ovocný pečený čaj „Rebarboráček“, „Lesní políbení“, „Lesní zahrádka“, „Štrůdl“ 
a „Jahůdka“ z místního ovoce

Ing. Zuzana Stulíková Sokolov

PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý ležák 12°, Tmavý speciál 14° PIVOVAR KRUŠNOHOR s. r. o. Kraslice

Loubkový stromeček, Žerlice – žertovná lžíce Daniel Krejčí – řezbářství Akácie Libavské Údolí

Vozembouchy K a l o u d a  a synové, spol. s r.o. Rotava

Vintířovské svatební koláčky SOKOREST, s.r.o. Sokolov

celkem je certifikováno 11 regionálních výrobků ze sokolovska

Další výzva pro zájemce o značku se očekává na začátku dubna 2019. Jed-

ním z bodovacích kritérií je tradice výroby, v rámci které je možné proká-

zat i u začínajícího výrobce návaznost na tradiční výrobu na tomto území. 

Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné výroby např. paličkování 

krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké truhlářství nebo perleťářství. 

Hodnotí se originalita, reprezentativnost a body je také možné získat za mo-

tiv z regionu.

Na Statku Bernard v Královském Poříčí si můžete na výstavě prohlédnout 

certifikované výrobky. Výstava se nachází ve vitrínách na nádvoří. Jsou zde 

ukázky řemeslných i potravinářských výrobků. Výstava je koncipována jako 

stálá, je volně přístupná a jste na ni srdečně zváni!

K propagaci certifikovaných výrobků byl vydán leták. V infocentrech v re-

gionu jsou k dispozici letáky regionální značky, kde jsou uvedeny kontakty 

na jednotlivé producenty.

Správcem značky je Mikroregion Sokolov – východ. Veškeré informace včet-

ně katalogu certifikovaných výrobků naleznete na internetu www.sokolov-
-vychod.cz. Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky, 

tel.: 352 723 185, hurkova@sokolov-vychod.cz

Zapojte se do soutěže tradiční výrobek roku!

Do soutěže Tradiční výrobek roku se může přihlásit nebo být nominován 

každý, kdo vyrábí něco zajímavého – podmínkou není, že musí podnikat. 

Vítězku soutěže v roce 2018 nominovala její kamarádka, vyplnila formulář 

na webových stránkách a nahrála fotografie výrobků. 

Již nyní můžete na webových stránkách vyplnit formulář a připojit fotografie 

výrobku, který přihlásíte nebo nominujete k soutěži v roce 2019.

 

Pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Veškeré informace 

naleznete na internetu www.sokolov-vychod.cz. 
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Další číslo časopisu
Sokolovsko

RUČNĚ VYROBENÉ PARAFÍNOVÉ 
VONNÉ SVÍCE A SVÍCE 
Z PALMOVÉHO VOSKU
HANDGEMACHTE 
PARAFFINDUFTKERZEN 
UND KERZEN AUS 
PALMENWACHS

KOLEKCE OVOCNÝCH 
ČAJŮ BEZ IBIŠKU – 

KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ
SAMMLUNG VON 

FRÜCHTETEES OHNE 
HIBISKUS - KRÁSENSKÉ 

ČAJOVÁNÍ

SELSKÁ TRUHLA
CHEBSKÉHO STYLU
DIE BAUERNTRUHE 
IM EGER-STIL

RYCHNOVSKÝ OŘÍŠEK
REICHENAUES NÜSSCHEN

LOUBKOVÝ STROMEČEK, 
ŽERLICE – ŽERTOVNÁ LŽÍCE
SPANBÄUMCHEN, 
„ŽERLICE“ - WITZIGER LÖFFEL

VOZEMBOUCHY
DIE TEUFELSGEIGEN

VINTÍŘOVSKÉ
SVATEBNÍ KOLÁČKY
WINTERSGRÜNER 
HOCHZEITSKOLATSCHEN

ZUZČIN OVOCNÝ PEČENÝ ČAJ 
„REBARBORÁČEK“, „LESNÍ POLÍBENÍ“, 

„LESNÍ ZAHRÁDKA“, „ŠTRŮDL“ 
A  „JAHŮDKA“ Z MÍSTNÍHO OVOCE

SUSIS GEBACKENER 
FRÜCHTETEE „RHABARBER“, 

„WALDKUSS“, „WALDGARTEN“, 
„STRUDEL“ UND „ERDBEERE“ 

AUS LOKALEN FRÜCHTEN

PIVO SVĚTLÉ VÝČEPNÍ 10°, 
SVĚTLÝ LEŽÁK 12°, 
TMAVÝ SPECIÁL 14°
HELLES SCHANKBIER 10°, 
LAGERBIER 12°, 
DUNKELBIER SPEZIAL 14°

MED
HONIG

LOKETSKÉ PERNÍČKY
ELBOGENER LEBKUCHEN 

Pavlína Klemerová - PK VONNÉ SVÍCE
Statek Bernard - Šachetní 135
356 01 Královské Poříčí
Tel: +420 723 913 541
www.pksvice.cz

Jiří Halaj
Revoluční 451
Dolní Rychnov
356 01
Tel: +420 602 496 500
obchod@lakcentrum.cz

Šimůnková & Křepela s.f.o.
Mírová 51, 357 31 Krásno 

Tel: +420 603 969 363
www.nebevhube.info

Truhlárna Bernard
Statek Bernard
Šachetní 135
356 01 Královské Poříčí
Tel: +420 777 167 324
www.statek-bernard.cz

Ing. Zuzana Stulíková
Boženy Němcové 1521, 356 01 Sokolov

Tel: +420 776 763 460
www.zuzky-koralky.cz

PIVOVAR KRUŠNOHOR, s. r. o.
Hory 106
360 01 Karlovy Vary
Tel: +420 602 307 465
www.krusnohor.eu

Daniel Krejčí – řezbářství Akácie
Libavské Údolí 112, 357 51 Libavské Údolí
Tel: +420 732 511 795
www.akacie.eu

Kalouda 
a synové, 
spol. s r.o.
Příbramská 170 
357 02 Rotava
Tel: +420 352 668 422
http://mujweb.cz/kalouda/

Sokorest, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov
Tel: +420 352 466 201
www.sokorest.cz

Jitka Hlavsová
T. G. Masaryka 32/36, 357 33 Loket
Tel: +420 606 606 543
www.galerieloket.cz

Rudolf Šnábl 
Loketská 194
356 01 Staré Sedlo
Tel: +420 602 167 708
snabl-ruda@volny.cz

1

2 3 4

Hranice mezi Klingenthalem a Hraničnou s hostincem Reichsgrenze. (viz článek na str. 14)

1. Dno lomu, na pravé polovině vybagrovaná část důlní chodby. 
2. Hornina hojně prorostlá Fluoritem a Chalkopyritem (Sbírka P. Vrby - velikost vzorku 82mm)

3.   Estetické krystaly křišťálu v dutině (Sbírka P. Vrby - velikost vzorku 53mm)
4. Krystal Kasiteritu v hornině (Sbírka P. Vrby - velikost vzorku 39mm)

(viz článek na str. 33)

a

2011188

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

Obsah: 

 ● Po stopách rodu s rybou v erbu: 1. část 

 ● Pomníky obětem 1. světové války v Sokolově a bývalé Čisté

 ● Osud, který začal v Novém Sedle 

 ● Markhausen – osud jedné zaniklé obce

 ● Rok bublavského kostela

 ● Sokolovsko, umění, památky a umělci do roku 1945 (dodatky a korek-
tury, 1. část)

 ● Pomník bojovníka od Sokolova a jeho stržení v srpnu 1968

 ● Plánovaný rozvoj Sokolova po 2. světové válce v návaznosti na povr-
chovou těžbu hnědého uhlí

 ● Minulost a současnost jámy Huber

 ● Baroni Kopalové na Hartenbergu

Rok Výrobek Výrobce Město

2015 Ovocný čaj bez ibišku – Krásenské čajování/Andělské s kardamomem Šimůnková & Křepela Krásno

2016 Masážní tělové svíce Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE Královské Poříčí

2017 Vozembouchy K a l o u d a   a synové, spol. s r.o. Rotava

2018 Háčkované hračky Anna Singerová Dolní Rychnov

Vítězové soutěže

http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
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