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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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omítek a zdivo omítnuto.
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Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-
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do 03/2011.
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Dodnes vidím živě před očima, jak jsme 23. ledna 2007 v Kaceřově 

v rámci 6. workshopu u příležitosti přípravy strategie MAS Sokolovsko 

na období 2007-2013 schvalovali podobu loga MASky. Dokonce mám 

dodnes prezentaci s návrhy loga uloženou v počítači (viz obrázek níže). 

O logu jsme tenkrát hlasovali a po drobných připomínkách jsme zvolili 

logo, které úžasně navazovalo na naši vizi. Ta zní: „Změníme Sokolovsko 

ve skutečný domov obrozením duše a krajiny.“

Logo MASky stvořil Bc. Jakub Potěšil, který má dnes svou dílnu na statku 

Bernard v Královském Poříčí, a se kterým dodnes úzce spolupracujeme 

na mnoha grafických materiálech. Kuba je také jedním z partnerů MASky 

a za logo mu tímto ještě jednou děkujeme.

Ale, jak se říká, změna je život, aneb nic netrvá věčně. A tak jsme v závěru 

roku 2018 rozjeli kampaň s cílem zjistit, zda naše logo je stále ještě dosta-

tečně přitažlivé, nebo zda již nastal čas na jeho obměnu. Prostřednictvím 

internetové aukce jsme spustili veřejnou soutěž na návrh nového loga. 

Návrhů jsme obdrželi téměř 30 a některé byly velmi povedené. A pro-

tože jsme si nedokázali technicky představit, jak z takového množství 

na Valné hromadě partnerů MASky vybíráme to nejhezčí, hlasovali jsme 

v rámci zaměstnanců, a to jedno vítězné, jsme poslali „do boje“ s logem 

původním. Členové Valné hromady partnerů MAS tak v Krásně dne 17. 

1. 2019, tj. téměř po 12 letech, opět rozhodovali o budoucím vzhledu 

našeho loga. Jak to dopadlo? 

Výsledkem 28 pro, 9 proti a 11 zdržel se (většinou ti, co kdysi o logu roz-

hodovali) zvítězilo nové logo nad tím naším starým. A tak mám to potě-

šení Vám představit symbol, který nyní naši MASku prezentuje navenek. 

Doufejme, že neméně dobře, jako to logo staré. 

Ing. Ivana Jágriková

Logo v novém kabátě 

První návrhy loga MAS Sokolovsko.

Foto Valná hromada partnerů 17. 1. 2019 – volba nového loga.

Finální verze loga z r. 2007.

Foto z workshopu 23. 1. 2007 – volba loga.
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NESKUTEČNÉ, NEUVĚŘITELNÉ, prostě OHROMUJÍCÍ! Takto se dá 
popsat letošní ročník Čištění řeky Ohře, který proběhl v pátek 5. 
a sobotu 6. dubna 2019. Již tradiční akce, kterou MAS Sokolovsko 
organizovala po čtvrté, proběhla za obrovské účasti dobrovolní-
ků. V  letošním roce se na  úseku od  Kynšperka nad Ohří po  Kar-
lovy Vary (Chebský most) zúčastnilo celkem 976 dobrovolníků. 
A  právě těmto dobrovolníkům patří největší DÍK, neb díky nim 
bylo nasbíráno celkem 10 tun odpadu. Také vodáci na 53 lodích 
nám pomohli řeku vyčistit přímo z vody. 

Také ostatní MAS Karlovarského kraje se podílí na této akci a organizují 

úklid na svém území. Celkem se na celém území kraje (Cheb až Stráž nad 

Ohří, a řeka Teplá) zúčastnilo akce přes 1700 dobrovolníků, kteří nasbírali 

více jak 26 tun odpadu.

V letošním roce jsme také čistili přítoky řeky, mezi největší patří např. 

řeka Svatava, která skrývala velké množství odpadu. Z počátku to vypa-

dalo, že na území naší MAS se akce opět rozroste do počtu dobrovolníků, 

očekávali jsme ale pouze lehký nárůst oproti předešlému roku, kdy se 

zúčastnilo cca 350 dobrovolníků. Zapojení základních škol z Karlových 

Varů a dalších zájemců však zapříčinilo takto obrovský nárůst. 

Sami dobrovolníci hodnotí tuto akci velmi kladně, lze již vidět opakující 

se tendenci úklidu. Jsou úseky, kde jde doopravdy znát, že se řeka uklízí 

pravidelně každý rok. 

Také v letošním roce dostávali dobrovolníci trička jako malé poděkování 

za účast. Tímto bychom se chtěli omluvit všem, na které se již nedosta-

lo. Právě díky obrovskému nárůstu počtu dobrovolníků, a to především 

na poslední chvíli, nebylo již možné, trička doobjednat. Proběhla také 

soutěž o největší kuriozitu, kterou vyhrál student SŠ logistické Dalovice, 

který z řeky vytáhnul kompletní horské kolo. Jako další úlovky lze jmeno-

vat např. gauč, milostný deníček, lyže, golfovou hůl, záchodové prkýnko 

a spoustu dalšího. 

Velký DÍK patří také obcím (Sokolov, Loket, Staré Sedlo, Kynšperk na Ohří, 

Citice, Královské Poříčí, Dasnice, Šabina, Těšovice, Svatava a Karlovy 

Vary), které jednak finančně přispěly, zároveň však často také zmobili-

zovaly vlastní obyvatele a společnými silami tak přispěly k společnému 

cíli – a to UKLIZENÉ ŘECE! Děkujeme také všem sponzorům, kteří naší 

akci podpořili a umožnili tak dokoupení nutných pytlů a rukavic. Povodí 

Ohře s.p. je jedním z hlavních partnerů akce, zajišťuje jednak materiální 

vybavení (rukavice, pytle, motouzy, plachty do lodí), zároveň zajišťuje 

80 % svozu nasbíraného odpadu. Pitný režim se nám daří zajistit díky 

Karlovarským minerální vodám a.s., které akci dlouhodobě podporují. 

Zapotřebí je také zmínit Karlovarský kraj, bez jehož podpory by se akce 

jen těžko konala. 

Těšíme se na příští rok!

Mgr. Anna Maria Schröcková
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MAS Sokolovsko podpořila v rámci PRV projekty  
v hodnotě přes 78 milionů korun

Letošní rok je pro Program rozvoje venkova (dále jen PRV) přes 
MAS Sokolovsko ve  znamení již 3. výzvy. Za  uplynulé 2 roky 
jsou realizovány či se povedlo již úspěšně zrealizovat projekty 
v  hodnotě přes 78 milionů korun. V  rámci SCLLD MAS Sokolov-
sko a  jejich programových rámců, patří PRV mezi ty, o  které je 
největší zájem, co se týká počtu žadatelů. Za uplynulé 2 roky po-
dalo v rámci PRV svou žádost celkem 40 žadatelů, v tuto chvíli je 
tzv. ve hře celkem 23 žadatelů a jejich projektů. Z 1. výzvy jsou 
všechny projekty, u nichž nebyla ukončena administrace či neby-
ly staženy žadatelem, úspěšně ukončeny, vyúčtovány a  propla-
ceny. U  projektů z  2. výzvy dochází k  postupnému předkládání 
vyúčtování. 

Jak již bylo uvedeno, došlo v letošním roce k vyhlášení 3. výzvy PRV MAS 

Sokolovsko. Ta z důvodu předchozího zájmu o naše výzvy, byla již s pod-

statně nižší alokací. Přesto i letos se tato výzva setkala s poměrně velkým 

zájmem mezi žadateli v území. Celkem bylo do této výzvy podáno 11 

žádostí a standardně byl největší zájem o podporu drobného podnikání. 

Také letos se však nepodařilo s ohledem na omezenou alokaci, uspokojit 

všechny žadatele, a tak jeden z nich nebyl bohužel podpořen. Během 

první poloviny roku 2019 došlo k příjmu žádostí v rámci PRV, jejich ad-

ministrativní kontrole ze strany MAS, věcnému hodnocení prostřednic-

tvím Výběrové komise a následnému výběru projektů k podpoře pro-

střednictvím Programového výboru. Celkem bylo ze strany MAS a jejího 

rozhodovacího orgánu doporučeno 10 projektů k získání dotace. Jedná 

se o projekty v hodnotě přes 11 milionů korun, s výší dotace přes 3,5 

milionů korun. Pro žadatele 3. výzvy je proces administrace žádostí však 

teprve zhruba v polovině. Ještě je čeká administrativní kontrola ze strany 

Státního zemědělského intervenčního fondu a s napětím budeme oče-

kávat konec léta a začátek toho babího, kdy začnou žadatelům přicházet 

první připomínky ze strany SZIFu. Určitě nejen my, ale také všichni žada-

telé doufají v průběh bez závažnějších komplikací a společně budeme 

vyčkávat na příchod konce roku a s ním konečné rozhodnutí o tom, zda 

s žadateli bude podepsána dohoda o poskytnutí dotace. 

A co bude v rámci PRV přes MAS Sokolovsko dál? Proběhlá komunitní 

setkání při tzv. Focus group v rámci evaluace naší strategie, ukázala ur-

čitý směr vývoje v rámci tohoto programového rámce. Proto budeme 

v letošním roce žádat o změnu naší strategie s ohledem na zjištění zájmu 

o podporu v rámci PRV a také s ohledem na skutečnost implementace 

tzv. článku 20 do naší strategie. Tento článek 20 umožní v rámci PRV více 

směřovat rozvoj také do obcí a jejich drobné infrastruktury.  Změnou 

strategie chceme docílit co nejefektivnějšího využití finančních pro-

středků, které nám byly pro PRV alokovány a tím podpořit rozvoj v úze-

mí. Věřím, že tak jak se nám to daří doposud, tak o to úspěšnější budeme 

v nadcházejících 2 letech, kdy MAS Sokolovsko plánuje vyhlášení výzev 

Programu rozvoje venkova.

Mgr. Michaela Polláková

Aktuálně z OP Zaměstnanost

Na jaře 2019 byly vyhlášeny výzvy Sociální podnikání na území 
MAS Sokolovsko II a Prorodinná opatření na území MAS Sokolov-
sko II. Přijaté žádosti právě procházejí fází věcného hodnocení, 
o jejich úspěšnosti bude rozhodnuto po finálním ověření Řídící-
ho orgánu MPSV snad během léta.
Zároveň je v plné fyzické realizaci dalších pět projektů, zastupujících 

všechny čtyři oblasti OP Z – zaměstnanost, prorodinná opatření, soci-

ální podnikání a sociální služby a další programy na podporu sociálního 

začleňování.

Veškeré informace k programu jsou dostupné na webu 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/op-zamestnanost/.

Mgr. Zuzana Odvody Nízkoprahové zařízení NZDM Michal, realizované  
z 1. výzvy CLLD OP Z MAS Sokolovsko
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Výzvy Operačního programu Životní prostředí 

V  rámci MAS Sokolovsko je možné od  února podávat žádosti 
na  dvě opatření Operačního programu Životní prostředí. Jedná 
se o Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability. Obě vý-
zvy s celkovou alokací 10 mil. Kč jsou vyhlášené a budou otevře-
né až do 30. září 2019. 

V dubnu 2019 proběhl seminář pro žadatele. Veškeré informace 

jsou uvedeny na webu MAS Sokolovsko v sekci SCLLD 2014-2020. 

Kontaktní osobou pro tyto výzvy je Mgr. Anna Maria Schröcková, schroc-

kova@mas-sokolovsko.eu, +420 731 565 046. 

Mgr. Anna Maria Schröcková

Aktuální stav projektů z programového rámce IROP

Programový rámec IROP je v rámci naší MAS úspěšně využíván. Většina 
projektů z výzev z roku 2017 je již vyúčtována. Projekty mají rozmani-
té zaměření, tedy na území MAS Sokolovsko je možno nalézt z IROPu 
financované vybavení a stavební úpravy základních škol, nový pavilón 
mateřské školy, chodníky a parkoviště, zázemí pro poskytování sociál-

ních služeb a pro provoz sociálních podniků, novou hasičskou cisternu, 
rekonstruovanou hasičskou zbrojnici či restaurovanou část mobiliáře 
v Chlum Svaté Maří. Naše MAS patří mezi ty místní akční skupiny, kde 
se daří IROP čerpat zatím bez zásadních problémů.

Mapa počtu projektů a výzev IROP v rámci jednotlivých MAS v ČR (zdroj MMR)
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V programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko byly na začátku letoš-

ního roku vyhlášeny další výzvy k příjmu žádostí o podporu. Konkrétně 

to byly výzvy č. 13 až 16, které byly tematicky zaměřeny na infrastruk-

turu pro dopravu, sociální inkluzi, základní a mateřské školy a památky. 

V procesu hodnocení je nyní 9 žádostí o podporu. Předpokládáme, že 

žadatelé by mohli znát výsledek posledního kroku hodnocení (tj. závě-

rečného ověření způsobilosti projektu ze strany Centra pro regionální 

rozvoj) na konci letních prázdnin. 

Tab. Žádosti o podporu v IROP ve výzvách v roce 2019
Výzva č. 13: MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III
Město Nové Sedlo Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo
Město Loket Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket-II. etapa
Město Chodov Chodník a veřejné osvětlení - Chodov, Dvořákova, Západní
Výzva č. 14: MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucích k sociální inkluzi III
Město Kraslice Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice
Erudito, z.s. Centrum Rožec
Erudito, z.s. Centrum ROŽEC
Výzva č. 15: MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II
Město Horní Slavkov Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Horní Slavkov
Základní škola Královské Poříčí, 
okres Sokolov

ZŠ Královské Poříčí - bez bariér s počítačem za jazykem

Výzva č. 16: MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II
Rytířský řád Křižovníků s červe-
nou hvězdou

Zpřístupnění věží se zvony a restaurování oltáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Chlumu Sv. Maří

A jak jsou na tom projekty z výzev z let 2017 a 2018? V době přípravy tohoto 

článku bylo z celkem 22 projektů z roku 2017 již 19 úspěšně dokončeno včet-

ně schválení vyúčtování. U dvou projektů ještě probíhá schvalování vyúčtování 

a jeden projekt bohužel musel být stažen ze strany žadatele. Pět projektů z vý-

zev rok 2018 je v realizaci, přičemž dokončení mají v plánu od září tohoto roku 

po konec roku 2020. V obrazové příloze tohoto článku přinášíme fotografie ně-

kterých realizovaných projektů. Finanční prostředky, které zbývají po vyúčtování 

již dokončených projektů, budeme muset přednostně použít na pokrytí rozdílu 

v kurzu mezi Kč a EURO, ke kterému došlo mezi přípravou SCLLD a aktuálním 

kurzem. Poté budeme moct využít zbylé finanční prostředky na tzv. zbytkové 

výzvy v roce 2020. O konkrétním zaměření zbytkových výzev bude rozhodovat 

nejvyšší orgán MAS, tedy valná hromada partnerů, a to na základě doporučení 

od Programového výboru jakožto rozhodovacího orgánu MAS.

V letošním roce provádíme v CLLD také povinnou střednědobou evaluaci. S ně-

kolika realizátory projektů IROP jsme provedli strukturované rozhovory a někteří 

z žadatelů či členů Výběrové komise a Programového výboru se zúčastnili dvou 

focus group k evaluaci. V rámci IROP bylo konstatováno, že o výzvy je zájem 

a s čerpáním finančních prostředků a naplňováním monitorovacích indikátorů 

nejsou výrazné problémy. Za potěšující lze označit, že v projektech z IROP do-

chází k předem neplánovaným pozitivním výsledkům, např. se jedná o prohlou-

bení spolupráce mezi žadatelem a  partnery projektu, zvýšení znalostí pracovní-

ků zpracovávajících žádost o podporu, úsporu prostředků města. Negativní jevy 

byly zaznamenány zejména v souvislosti s nárůstem cen ve výběrových řízeních 

na zhotovitele stavby. 

Dále bychom chtěli informovat, že ačkoliv jsou v IROP v CLLD MAS Sokolovsko 

v plánu už jen tzv. zbytkové výzvy, je již v přípravě nové programové období. 

V IROP se i v dalším programovém období nadále počítá s komunitně vedeným 

místním rozvojem. Mezi navrhované oblasti podpory v IROP patří: doprava, 

infrastruktura pro vzdělávání, sociální bydlení, infrastruktura sociálních a zdra-

2 Graf čerpání v programovém rámci  
IROP CLLD MAS Sokolovsko (stav k 31. 12. 2018)

Restaurované vybrané částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Chlumu sv. Maří

3D tiskárny v ZŠ Bukovany
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votních služeb, podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu a kulturního 

dědictví, zkvalitnění veřejných prostranství v obcích včetně zelené infrastruk-

tury, revitalizace brownfieldů, ochrana obyvatelstva a prevence rizik, rozvoj 

inovačních aktivit ve vazbě na podporu podnikání a trh práce. Upozorňujeme 

čtenáře, že se jedná o návrh zaměření oblastí podpory ze strany ŘO IROP, ná-

sledovat budou další a další kola vyjednávání a až poté budou známa přesná 

pravidla. Nicméně dle hesla „připravenému štěstí přeje“ doporučujeme již nyní 

začít přemýšlet nad prioritami obcí a připravovat projektové dokumentace, sta-

vební povolení atd.

Na závěr přejeme všem nositelům projektů mnoho zdaru při realizaci a vyúč-

tování. Za kancelář MAS chceme také poděkovat členům Výběrové komise 

a Programového výboru za jejich odpovědnou a náročnou práci při hodnocení 

a výběru projektů.

Ing. Markéta Hendrichová

Chodník v Krásně

Chodník v ulici Dlouhá v Horním Slavkově

V projektu MAP SOKRA podporujeme  
soudržnost dětí s regionem

Během prvních projektů Místních akčních plánů (dále jen MAP) byla 

místními aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na Sokolovsku a Kraslicku 

jasně identifikována potřeba podpory regionální identity. Toto téma se 

nám tedy logicky propsalo do pokračujícího MAPu. Konkrétně si jej vzala 

pod křídla skvělá kraslická paní učitelka Iva Sokolová…a během nece-

lého jednoho školního roku předvedla neskutečnou parádu, prakticky 

projekt v našem projektu. Cílem bylo poznat své město, jeho historii, 

zajímavá místa. Podívat se na své město jinou optikou, zamýšlet se nad 

jeho minulostí, přítomností i budoucností. Budování kladného vztahu 

k městu, kde vyrůstám. To vše v rámci běžného učiva daného školním 

vzdělávacím programem v rámci filozofie smysluplného učení, aneb 

Komenského hesla: od blízkého k vzdálenějšímu. Množství aktivit, které 

proběhly, nebudeme vypisovat, abychom si nechali také nějaké překva-

pení na naše veřejné setkání, které proběhne dne 20. 6. 2019 od 14.00 

hodin v MFC Březová, a na němž paní Iva Sokolová svůj projekt představí. 

Už teď však můžeme tuto aktivitu zvolit jedničkou realizovaného akční-

ho plánu letošního školního roku. Je to prostě pecka, když je pro učitele 

jeho práce posláním…a děti to poznají.

 Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu

Název projektu: MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574
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MAS Sokolovsko se ve spolupráci s kolegy z MAS Vladař a MAS Kraj 
živých vod věnuje také rozvoji vzdělávání na Karlovarsku. Pojďme si 
shrnout, jaké zajímavé aktivity jsme zorganizovali v  projektu MAP 
Karlovarsko II a co a jak plánujeme na příští školní rok. MAP je a bude 
o spolupráci, dávání lidí dohromady a nadšení k postupnému zlep-
šování kvality vzdělávání. Z nejrůznějšího testování škol vyplývá, že 
Karlovarský kraj je obvykle na posledním místě v mezikrajských srov-
náních, a my v MAPu bychom chtěli aspoň trochu přispět ke změně.

Ve školním roce 2018/2019 jsme pro pedagogické pracovníky zapojených 

škol z Karlovarska připravili zajímavé vzdělávací aktivity. Pod vedením karlo-

varského lektora Aleše Procházky proběhly dva dvoudenní semináře na téma 

paměť a efektivní učení. Účastníci se dozvěděli moderní poznatky o fungo-

vání mozku, naučili se cvičení pro trénování paměti, vyplnili si test učících 

stylů a dozvěděli se mnoho dalších užitečných informací, které mohou vy-

užívat ve své práci s dětmi a žáky. Skupinka učitelek českého jazyka se třikrát 

během školního roku sešla v klubovně městské knihovny v Nové Roli. Paní 

učitelky se pod vedením lektorky Hany Košťálové proškolily v dovednosti 

vést užitečné dílny čtení. K ožehavé problematice vzdělávání žáků – cizinců 

jsme se vrátili prostřednictvím vzdělávací aktivity doc. Jaromíry Šindelářové 

z pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, přední odbornice na výuku českého 

jazyka u cizinců. Navazovali jsme také na loňský seminář k Hejného matema-

tice. Nyní jsme se spojili s kolegy z MAP Sokolov a Kraslice a společně jsme 

uspořádali seminář Hejného matematiky pro mírně pokročilé. Lektorka Valérie 

Fukárková účastníky hravou formou seznámila s prostředími součtových troj-

úhelníků a pavučin. Do Karlových Varů přicestoval také Robert Čapek se svým 

seminářem „Líný učitel“. Vzhledem k velkému zájmu o „Líného učitele“ jsme se 

s lektorem domluvili na opakování stejného semináře v březnu 2020. Pro uči-

telky mateřských škol připravila lektorka Jitka Poulíková hravý den s názvem 

„Radostný a přirozený rozvoj pozornosti“. Využili jsme také zájmu o vzdělávací 

aktivity organizace Tvořivá škola a objednali pro učitelky prvního stupně ZŠ 

seminář „Prvouka činnostně“. Jak co nejlépe na populární projektové vyučová-

ní se učitelé dozvěděli od lektora Tomáše Kotena. 

Pro ředitele, ekonomické pracovníky škol a zřizovatele škol bylo přínosné 

strávit jeden den s projektem MAP věnovaný problematice financování škol. 

V tomto dni nabytém informacemi byl také bod týkající se připravované re-

formy financování regionální školství. Pro účastníky bylo přínosné, že se in-

formace dozvěděli přímo od osoby nejpovolanější, a to náměstkyně ministra 

školství pro řízení sekce ekonomické paní Matuškové. 

Kromě jednorázových vzdělávacích aktivit probíhaly po celý školní rok dlou-

hodobé či opakující se aktivity (tzv. implementace MAP). Byly to:

•	 Putování krajem živých vod, kdy proběhlo 30 vzdělávacích programů 

pro děti z MŠ a žáky prvních ročníků ZŠ. Školy si mohly vybrat, zda chtějí 

jet do Bečovské botanické zahrady, na Kladskou či do Kláštera premon-

strátů v Teplé.

•	 Podpora polytechniky na ZŠ, v rámci níž jsme spolu s Krajskou hospo-

dářskou komorou Karlovarského kraje zorganizovali 20 exkurzí do míst-

ních průmyslových podniků pro žáky zejména 8. ročníků ZŠ.

•	 Paměť a  efektivní učení, kdy lektor Aleš Procházka realizoval  

14 vzdělávacích workshopů na školách, aby se učitelé a žáci 5. tříd nau-

čili techniky, jak se učit pro 21. století.

•	 Přístupy k  vedení třídnických hodin, kdy během školního roku se 

skupinka učitelek 10 x sešla, aby se pod vedením lektorky Martiny Keku-

lové naučila metodiku vedení třídnických hodin.

V projektu MAP Karlovarsko II také působí 5 pracovních skupin, jejichž členové 

se pravidelně schází a podílejí se na plánování aktivit projektu, sestavili SWOT 

analýzy a analýzy problémů a potřeb pro jednotlivé řešené oblasti (čtenářská 

gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, financování a výuka 

angličtiny).

Během září až února pracovníci realizačního týmu projektu navštívili všech-

ny školy, které jsou zapojeny do projektu. S řediteli škol jsme vedli struktu-

rované rozhovory. Získané poznatky jsme vyhodnotili a ředitelé škol a další 

zájemci byli s výstupy seznámeni na setkání v květnu. Na tomto setkání jsme 

také představili návrh dlouhodobých či opakujících se aktivit (implementace) 

na příští školní rok. Kromě aktivit, které probíhaly již letos, uvažujeme o těchto 

nových aktivitách: kurz podnikavosti, práce s diferencovanou třídou, anglič-

tina – hodiny s rodilým mluvčím. Zapojené školy si pomocí dotazníkového 

šetření během června vyberou, o které aktivity mají zájem. Konkrétní nasta-

vení (zejména kolikrát jsme schopni každou aktivitu zopakovat na různých 

školách) bude také záviset na finančních možnostech projektu.

Členové realizačního týmu projektu MAP Karlovarsko II jsou rádi, že organi-

zované vzdělávací aktivity jsou učiteli navštěvovány a že členové pracovních 

skupin aktivně přicházejí s nápady. Těší nás pochvalná slova ředitelů škol. Jsme 

rádi, že to, co děláme, má smysl.

Pojďme společně posouvat vzdělávání kupředu a dávat mu smysl. Ráda bych 

na závěr tohoto článku citovala „Líného učitele“ Roberta Čapka: „Co má dělat 

učitel? Má dávat žákům myšlenkové nástroje pro budoucí práci a studium, 

soft skills, a to bez ohledu na konkrétní učivo. Učitel otevírá žákům cestu 

ke svému předmětu, učitel miluje svůj obor a chce, aby tento obor měli žáci 

také rádi.“

Ing. Markéta Hendrichová

Aktivity projektu MAP Karlovarsko II

Z jednání pracovní skupiny k výuce angličtiny Děti z MŠ Žlutice na Kladské v rámci aktivity Putování krajem živých vod
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Realizace „Karlsroute II“ se blíží do finále

Většina aktivit projektu již byla zrealizována a celý projekt se tak blíží 
ke konci. Druhá polovina roku 2018 byla ve znamení stavebních prací, 
které byly zahájeny obnovou stezky okolo „Bílé vody“ v Chodově. Vyti-
pované úseky dostaly nový povrch, aby cyklisté mohli po stezce jezdit 
bezpečněji a pohodlněji. 

Stejná firma, která realizovala obnovu stezky (Dušan Mihok - KOHIM STAV) 

se ujala i dodání nové závory, stojanu na kola, stolu, lavic i odpočívadla pro 

cyklisty. Všechny tyto aktivity se nyní dokončují, a tak se cyklisté na mobiliář 

mohou těšit ihned, jakmile se umoudří počasí. 

Na samotný konec projektu je naplánovaná publicita projektu pomocí letá-

ků a informační cedule, jež bude umístěna u odpočívadla.

Celý projekt „Karlovy stezky II“ byl realizován od září roku 2016 a měl být 

ukončen v červnu 2019. Z důvodu technických obtíží při realizaci stavby 

na straně Lead partnera projektu však dochází k jeho prodloužení o jeden 

rok. Naše činnosti ale končí dle plánu již v červnu 2019. 

Na tomto přeshraničním projektu se podílelo celkem 11 partnerů. Každý 

partner měl za úkol jiné aktivity, avšak všichni měli stejný cíl, a to zatraktiv-

nění cykloturistické infrastruktury v regionu. MAS Sokolovsko o.p.s. se může 

pochlubit zhotovením Masterplanu na propojení cyklotras v Chodově, ob-

novou části stávající stezky a novým mobiliářem pro cyklisty. Celkové ná-

klady projektu činí 3.592.883,04 Euro (z toho na MAS Sokolovsko připadá 

120.579,00 Euro). 

Bc. Jana Vinšová

Altvaterturm Lehensten, Zdroj: vlastní dokumentace
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Nový projekt Mikroregionu Sokolov-východ

Od 1.1. 2019 probíhá v rámci Programu spolupráce Česká Republi-
ka – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 realizace projektu „Nové ces-
ty komunální spolupráce v  prostoru Euregia Egrensis“. Vedoucím 
partnerem projektu je město Bad Lobenstein a partnerem na české 
straně Mikroregion Sokolov - východ. Projekt je primárně zaměřen 
na obce z území Mikroregionu, ale přivítáme zapojení i dalších zá-
jemců ze Sokolovska – obcí, spolků, podniků a dalších organizací. 
Kontakty, na koho se můžete obrátit, naleznete na webových strán-
kách Mikroregionu Sokolov-východ https://www.sokolov-vychod.
cz/, sekce Projekty.

Hlavním cílem projektu je vybudovat partnerské vztahy mezi městem Bad 

Lobenstein a městy a obcemi Mikroregionu Sokolov - východ. Do projektu 

nebude zapojeno jen vedení měst a obcí, ale i jejich zaměstnanci a zástupci 

dalších organizací a institucí z regionu, kteří se budou pravidelně setkávat 

během studijních cest a jednání pracovních skupin. Každý řeší své každo-

denní starosti, potýká se s různými problémy, a také se těší z větších či men-

ších úspěchů. Když opustíme svoji „ulitu“ a vydáme se za hranice obce, regi-

onu nebo země, zjistíme, že i ostatní jsou na tom podobně. Naše úspěchy 

mohou být pro druhé cennou inspirací a naopak. V tomto projektu budeme 

mít ideální příležitost pravidelně se potkávat a poznávat, hledat řešení pro 

své problémy.

Projekt přináší i možnost navázat nové kontakty a prodiskutovat náměty pro 

další projekty přeshraniční spolupráce. Budeme definovat shody a rozdíly 

ve fungování úřadů, legislativě nebo školském systému. Díky tomu bude 

snazší připravit s německými partnery projekt, který bude respektovat po-

třeby obou stran. 

Pro lepší vzájemné porozumění bude všechny projektové aktivity do-

provázet tlumočník. Kromě toho budou mít účastníci projektu možnost 

zlepšit si své jazykové schopnosti díky dvojjazyčnému česko-německému 

jazykovému kurzu a následně si své nové vědomosti v praxi prověřit třeba 

při neformálním večerním posezení během studijních cest.

Pojďme se tedy setkávat, učit se a užít si nové zážitky!

Ing. Eva Slámová

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Hlavní témata pro jednání pracovních skupin:
•	 Kultura a sport

•	 Práce s dětmi a mládeží

•	 Sociální úlohy obce

•	 Hospodářství a jeho podpora 

•	 Cestovního ruch

•	 Rozdílné fungování samosprávy

Projektové aktivity města Bad Lobenstein
•	 Instalace vícejazyčných tabulí, příp. informačních míst (historie, obecní 

agenda, pamětihodnosti, přehledný interaktivní plán)

•	 Fitness stezka a Kneippova koupel spolu s prezentací zúčastněných 

obcí na informačních tabulích

•	 3 Sportovní akce s účastí českých sportovců

•	 3 „Dlouhé noci vědy“ v Bad Lobensteinu (školy a firmy se představují)

•	 2 společné výstavy
•	 2 školní exkurze
•	 3 německo-české lidové veselice

Projektové aktivity Mikroregionu Sokolov-východ
•	 3 x Kulturní září na Sokolovsku – série kulturních akcí během září

•	 3 x Přehlídka regionální kuchyně  – prezentace české a durynské ku-

chyně včetně zapojení středních odborných škol nebo učilišť

•	 Malé sportování na venkově – nákup vybavení a 2 x sportovní turnaj 

ve vybraném sportu

Fotografie z úvodního setkání k projektu, Statek Bernard, 15. 4. 2019

Bad Lobenstein, Zdroj: www.thueringen-entdecken.deAltvaterturm Lehensten, Zdroj: vlastní dokumentace
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Název projektu: MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574

Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby….a na Sokolovsku 
a Kraslicku prostě chceme. Mateřské a základní školy zapojené do pro-
jektu Místní akční plán ORP Sokolov a ORP Kraslice II (zkr. MAP SOKRA) 
měly v  tomto školním roce možnost zapojit se do  aktivit spolupráce 
v rámci implementace akčního plánu. Zároveň byl komunitně tvořen 
akční plán nový, pro následující školní rok, a to na jednání pracovních 
skupin projektu a Řídícího výboru MAP.  Nabídka k zapojení právě míří 
na všechny školky a školy v regionu.

A co smysluplného tedy proběhlo? Za zmínku určitě stojí soubor workshopů, 

seminářů, besed pro děti a jejich učitele/učitelky. V mateřských školách a na prv-

ním stupni základních škol se děti např. s paní Mgr. Sylvií Pešavovou Poorovou 

dozvěděly, jak si správně čistit zoubky či s Jitkou Maluškovou zjistily, jak si pro-

táhnout tělo.

Unikátní příležitostí zjistit, jak oživit třídnické hodiny a pracovat s žáky, měly 

možnost učitelky během deseti stáží na Základní škole a mateřské škole v Oloví 

a Základní škole v Lomnici. Během těchto dopolední mohly sledovat při práci 

ve třídě Mgr. Martinu Kekulovou a následně pak aktivity rozebíraly.

Velmi úspěšné byly také interaktivní besedy s truhlářem, panem Danielem Krej-

čím. Během těch si děti sáhly samy na dřevo a jednoduché nářadí, samy si práci 

vyzkoušely. Také program Dopravní ABECEDA PhDr. Lenky Frajerové zaujímá 

první příčky zájmu mateřských i základních škol. Skutečnost, že lze učit dopravní 

výchovu zábavně a efektivně i bez dopravního hřiště, zjistili na desítkách škol.

Ty z vás, kteří dění v našem projektu sledují, teď možná napadá: ,,A co to nadání, 

to tam měli taky, ne?“ Nebojte se, na to jsme nezapomněli. V implementační 

aktivitě Podpora nadání proběhlo několik seminářů a kurzů pro pedagogické 

pracovníky, ale také rodiče a veřejnost. Spolupráce probíhá s Mensou ČR nebo 

Centrem nadání. Skvělým počinem bylo spojení teorie s praxí. Na podzim bylo 

18 učitelek proškoleno v metodě NTC Learning a na jaře nás pak Pavlína Zábran-

ská, ředitelka MŠ Sportovní v Horním Slavkově, pozvala do své školky, kde už 

napříč třídami metodu praktikují. Kromě toho, že si paní učitelky vše vyzkoušely 

na vlastní kůži, se také ptaly a odnesly si praktické tipy, jak teoretické poznatky 

přenést do běžných dní ve školce.

A to samozřejmě není zdaleka vše. Pro více informací sledujte náš web http://

mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo FB profil https://

www.facebook.com/MAPSOKRA/, případně kontaktujte manažerky projektu.

Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu

MAP SOKRA…..konečně něco smysluplného na míru
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VEŘEJNÉ
SETKÁNÍ

MFC BŘEZOVÁ
20. 6.  2019
14,00 HOD
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Vidím to jako dnes ten okamžik, kdy jsme poprvé stáli před 
otázkou, jak využít průmyslovou kulturu právě v  našem regi-
onu. Uplynulo již několik let a my jsme v rámci projektu Indu-
Cult2.0 úspěšně otestovali, jakým směrem by se v této oblasti 
mohly ubírat naše budoucí aktivity. Zjistili jsme, že největším 
lákadlem jsou pro místní obyvatele i návštěvníky kulturní akce. 
Proto jsme podpořili tvorbu nového produktu Kulturní září 
na  Sokolovsku. Tento produkt obsahoval 8 kulturně-průmys-
lových akcí konaných v  září roku 2018. Naším cílem bylo, aby 
návštěvníci a  místní obyvatelé měli možnost účastnit se kaž-
dý víkend v září roku 2018 minimálně jedné kulturní události 
a uvědomili si, že průmysl formoval a stále formuje náš region, 
ale nejedná se o negativní rys regionu, ale spíše o motor, kte-
rý je schopen nastartovat regionální rozvoj. Produkt „Kulturní 
září na  Sokolovsku“ bude pokračovat i  v  následujících letech 
pod hlavičkou Mikroregionu Sokolov-východ. 

Přilákat návštěvníky se nám může podařit také pomocí různých vý-
stav spojených s průmyslem. My jsme organizovali putovní výstavu, 
která prezentovala místní průmyslové podniky, jejich zajímavosti, 
produkty, výrobní postupy a technologie. Velký význam při rozvoji 

regionu má nejen průmyslová kultura, ale současně také tzv. krea-
tivní průmysly. Jedná se o odvětví jako například architektura, re-
klama a design, která jsou podporována jako hnací síly pro rozvoj 
průmyslu. Spolupráce průmyslových podniků a kreativně smýšlejí-
cích osob vede k vývoji inovací a neustálému pokroku vpřed. Díky 
spolupráci designérů a podniku na výrobu porcelánu vznikl v rámci 
projektu InduCult2.0 návrh na design nového návštěvnického cen-
tra v Klášterci nad Ohří na téma filmu Holky z porcelánu. V Karlovar-
ském kraji se postupně rozvíjí iniciativy, které podporují kulturní 
a  kreativní průmysly. Jsou jimi Karlovarská agentura rozvoje pod-
nikání, Czech Invest, Krajská hospodářská komora Karlovarského 
kraje, PROTEBE live, Podnikatelský inkubátor Kanov a další. Za velký 
úspěch v rámci projektu  InduCult2.0 se také považuje několik nově 
vzniklých vazeb mezi školami a průmyslovými podniky. Spoluprá-
ce škol a průmyslových podniků je cesta k udržení mladé generace 
v  regionu. Projekt InduCult2.0 je již u  svého konce, ale nesmíme 
polevit ve  svých aktivitách pro budování konkurenceschopného 
regionu. Přispět může každý. V případě zájmu o spolupráci nás ne-
váhejte kontaktovat na emailu.

Mgr. Lucie Říhová (pribylova@ksmas-karlovarsko.cz)

Exkurze dětí ve firmě Koito Czech, s.r.o. Hornický průvod spolufinancovaný z projektu InduCult2.0

Průmyslová kultura v Karlovarském kraji  
může přilákat návštěvníky
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Již z názvů výrobků je patrné, že se jedná o zajímavé a často velice 
originální nápady. Skutečným pohlazením duše je však až zhlédnutí 
všech fotografií, protože názvy zdaleka nezachytí pozitivní emoce. 

Na fotografie všech výrobků se můžete stále (i po ukončení hlasová-
ní) podívat: https://www.sokolov-vychod.cz/nominovane-vyrobky

Během května lidé mohli hlasovat na internetu a také osobně dne 
18. května 2019 na Statku Bernard během akce Tradiční řemesla 
našim dětem.

V roce 2019 se na stupních vítězů umístily výrobky:

1. Andělky
2. Loutky
3. Lžičky s nápisy zdobené fimohmotou

Děkujeme všem zúčastněným i hlasujícím!

Pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Veškeré 
informace naleznete na internetu http://www.sokolov-vychod.cz/
tradicni-vyrobek-roku

1. místo

2. místo

3. místo

Výrobek Výrobce Místo

Mé tvoření Vendula T. Cheb

Šité a háčkované hračky Zuzana K. Sokolov

Panenka Eliška a další háčkované hračky Barbora M. Cheb

Maxi Minnie Eva N. Karlovy Vary

Drátované adventní svícny Helena M. Loket

Andělky Eva O. Vintířov

Lžičky s nápisy zdobené fimohmotou Kamila L. Sokolov

Loutky Jarmila Č. Rotava
Novorozenecké plenky s křidélky a nepromokavé plenkové kalhotky s 
křidélky Tereza T. Horní Nivy

Obrazy - olej Miloslav Z. Dolní Rychnov

Do konce dubna se letos přihlásilo 10 rozmanitých výrobků z Karlovarského kraje. 

Nový projekt Mikroregionu Sokolov-východ
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Další číslo časopisu 
Sokolovsko

Český vzdělávací systéme, jaký máš cíl, máš-li vůbec nějaký?

S českým vzdělávacím systémem se pracovně již několik let setká-
vám v  roli manažera projektu MAP. Zároveň jsem také rodič dvou 
synů tento školní rok stále ještě na prvním stupni spádové základní 
školy. Někdy mi v  mé práci zkušenost rodiče pomáhá, jindy mám 
pocit, že to jde proti sobě. Setkávám se s učiteli a řediteli škol, kteří 
mají elán, práce s dětmi a žáky je baví, vyhledávají novinky ve svém 
oboru a  stále ještě chodí do  zaměstnání rádi. Dle mého názoru je 
dobrý učitel tím nejdůležitějším faktorem v celém procesu školního 
vzdělávání. Různé projekty z  IROP a  dalších dotačních zdrojů mo-
hou školám pomoci k pořízení vybavení či zaplacení vzdělávání pe-
dagogů apod., ale opravdu dobrý učitel si poradí i bez drahého vy-
bavení a naopak školní učebna přeplněná moderní technikou sama 
o sobě nezaručí, že vzdělávání bude opravdu kvalitní.

Jako rodič máte štěstí, když vaše děti vzdělávají motivovaní učitelé, které 

jejich práce stále ještě baví. Jenže učitel stojí před problémem, který zní: 

„Co po mně vlastně český vzdělávací systém chce?“ Má zejména rozvíjet 

u žáků kompetence jako schopnost spolupráce, orientace v problému, sa-

mostatnost a podnikavost? Nebo má především dbát na znalosti, a to hlav-

ně v ročnících, kdy je na pořadu dne nějaké to testování (přijímací zkoušky, 

maturita)? Jak a co má učitel známkovat? Jen výsledek založený na ověřo-

vání znalostí, nebo i proces, jakým bylo výsledku dosaženo? A k tomu jsou 

ve třídách namícháni různí žáci s různými nejen speciálními potřebami.

Tak jako jsou různí učitelé a žáci, tak jsou různí i rodiče. Často slýchám na růz-

ných setkání s učiteli a řediteli škol, že velkým problémem jsou rodiče. Bo-

hužel některým rodičům nejde v prvé řadě o vzdělání jejich dětí, nastavení 

systému sociálních dávek je ještě utvrzuje v motivaci, že dosažené vzdělání 

není důležité. Jsou také rodiče, kterým jde o kvalitu vzdělávání svých dětí, 

přičemž pod pojmem „kvalita“ mohou myslet zcela odlišné věci (aby měly 

znalosti, aby vystudovaly prestižní školu, aby měly velký plat v budoucím 

zaměstnání, aby se neodlišovaly od ostatních spolužáků, aby je škola bavila 

a chodily tam rády, aby se naučily spolupracovat v kolektivu, aby v nich škola 

nezabila ten zbytek kreativity a fantazie, které jim ještě z dětství zůstaly…). 

Mám pocit, že aktuálně probíhají různé mediální štvanice na víceletá gym-

názia a na učební obory. Každý jsme jiný a každému může vyhovovat jiná 

vzdělávací dráha, tak proč kritizovat volbu školy? Spíše bychom se měli jako 

společnost zamyslet nad kvalitou, smyslem a cílem výuky na jednotlivých 

typech škol (základních školách, gymnáziích, učilištích a středních odbor-

ných školách). Také slýchávám, že na některých středních školách jsou „žáci, 

kteří tam nepatří“. Jak nepatří, když splnili podmínky systému pro přijetí? Dle 

mého názoru zlepšení nepomohou restriktivní opatření a přísnější testová-

ní, ale jasné stanovení cíle vzdělávacího systému, tedy co chceme, aby školy 

vlastně učily a jakým způsobem. A to v situaci, kdy díky rychlému pokroku 

vlastně nevíme, čím se naše děti budou živit, a předpokládáme, že bude 

normální několikrát za život změnit profesi a celoživotně se vzdělávat.

Na jednom semináři v projektu MAP vysvětloval lektor zajímavé metody a for-

my práce a také systém hodnocení. Říkal, že u hodnocení je potřeba vždy si 

určit, jaký je cíl. Obávám se, že český vzdělávací systém se potácí na rozbouře-

ných vlnách vášní a pluje si bez cíle oceánem dobře míněných rad.

Ing. Markéta Hendrichová

Kynšperk počátkem 20. století. (viz článek na str. 8) 

Kraslický hřbitov, současný pomník sovětských válečných zajatců. Foto P. Paluch 2019. (viz článek na str. 25)
a

22001199

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

Obsah: 

 ● Po stopách rodu s rybou v erbu: 2. část

 ● Hřbitov zajateckého tábora v Jindřichovicích a jeho obnova

 ● Osud rodiny četníka Josefa Peterky

 ● Úryvky z židovských osudů…

 ● Tři zapomenuté osudy z Kraslicka a Sokolovska

 ● Opona a mozaiky na fasádě bývalého sokolovského divadla a jejich 

autorství

 ● Zapomenutý pomník padlým v Kraslicích 

 ● Výstavba na náměstí Budovatelů v Sokolově

 ● Sokolovští Svědkové Jehovovi v 50. letech

 ● Po stopách třetihor na Sokolovsku
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