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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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Veselé Vánoce  

a šťastný nový rok 2020

vážení partneři a příznivci Mas sokolovsko,

dovolte nám vám touto cestou jménem všech pracovníků 

Mas sokolovsko o.p.s. poděkovat za vaši přízeň, trpělivost 

a ochotu podílet se s námi na realizaci strategie komunit-

ně vedeného místního rozvoje. Jsme rádi za vaše zapojení 

do projektů a aktivit, kterými se všichni snažíme aspoň trošku 

pomoci našemu regionu.

Přejeme vám krásné vánoční svátky, klid, pohodu a odpoči-

nek. a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody.

Za tým Mas sokolovsko Ing. Ivana Jágriková



Druhá polovina roku 2019 navýšila počet úspěšně zrealizovaných 
projektů v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS z počtu 8 na 15 
(jedná se o projekty ukončené a proplacené).  Dalších 8 projektů z 2. 
výzvy PRV je v současné době v realizaci a probíhá postupné předklá-
dání Žádostí o platbu a tím ukončení projektu. 

Z projektů podaných do 3. výzvy PRV v roce 2019 jsou některé již v realizaci,  

2 žadatelé podepsali už Dohody o poskytnutí dotace,  2 žadatelé své projekty 

stáhli, 5 projektů bylo úspěšně schváleno a žadatelé se chystají na podpis Do-

hody o poskytnutí dotace a 1 projekt je těsně před schválením.

Rok 2019 znamenal pro Program rozvoje venkova v rámci MAS Sokolovsko 

rok velké změny. Stejně jako zbývající 2 programové rámce SCLLD MAS So-

kolovsko, tak i Programový rámec PRV (PR PRV) čekala v roce 2019 evaluace 

a zodpovězení otázky, zda se tento programový rámec ubírá směrem, kterým 

si přejeme, kde jsou jeho rezervy a nedostatky. Právě evaluace nám ukázala 

na potřeby území a také odkryla fiche, o které v území není zájem nebo je 

minimální (často bohužel z důvodů špatně nastavených pravidel pro žadate-

le). Zároveň letošní rok umožnil MASkám po evaluaci provést změnu Strate-

gie a implementovat do ní nově článek 20 Základní služba a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech, což přináší větší příležitost pro rozvoj obcí. S ohle-

dem na nezájem o některé fiche a implementací článku 20, má v současné 

době MAS Sokolovsko podanou významnou změnu SCLLD, která upravuje 

také finanční prostředky pro PR PRV tak, aby co nejvíce reflektoval potřeby 

v území. V dalších letech již nebudou vyhlašovány fiche zaměřené na podpo-

ru vzdělávání, polní cesty a krátké dodavatelské řetězce a místní trhy. Zároveň 

rozhodnutím Valné hromady partnerů byla vypuštěna z PR PRV fiche na spo-

lupráci MAS a všechny prostředky, které z těchto fichí zbyly, budou rozloženy 

do fichí, o které je zájem.

V příštím roce by MAS Sokolovsko v rámci své 4. výzvy ráda vyhlásila  

5 fichí v následujících alokacích:

Výzva č. 4 bude vyhlášena v návaznosti na proces schvalování změny SCLLD, 

v současné době předpokládáme únor/březen 2020, nelze však s ohledem 

na procesní náležitosti vyloučit, že toto nastane o něco později. Výzva č. 4 se 

svojí alokací bude patřit mezi ty hodně štědré a osobně doufám, že počet po-

daných projektů v příštím roce potvrdí to, co naznačuje dosavadní animace 

území, že tato výzva bude v rámci PRV tou nejúspěšnější. Očekávaný počet 

projektů v příštím roce bude dozajista také velkou výzvou pro kancelář MAS. 

Přesto si myslím, že ve spolupráci s žadateli, se s touto výzvou i my popasuje-

me úspěšně a v území dojde k další realizaci velmi pěkných projektů.

A co říci závěrem? Pojďte do toho s námi, možností je dosti a společně se s tím 

dokážeme úspěšně poprat

Mgr. Michaela Polláková

Program rozvoje venkova ve znamení pokračující úspěšné 
realizace projektů a velkých změn pro následující roky

 název Fiche alokace*
F2 Podpora zemědělských podniků 4,1 mil. Kč

F3 Podpora lesnictví 2 mil. Kč

F5 Podpora jiného drobného podnikání 3,2 mil. Kč

F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa 1,5 mil. Kč

F9 Základní infrastruktura venkova 10,2 mil. Kč

Alokace 2020 celkem 21 mil. Kč

*Částky zaokrouhleny a mohou být ještě upraveny  
na základě připomínek ŘO.

Projekty úspěšně ukončené a proplacené v roce 2019
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Automobil pro sociální služby města Rotava

Autobusová zastávka jako součást terminálu v Lokti

Na podzim byly vyhlášeny dvě výzvy: Sociální podnikání na úze-
mí MAS Sokolovsko III a Prorodinná opatření na území MAS So-
kolovsko III. Bohužel reálný zájem o výzvy se lišil od toho avizo-
vaného v  rámci animace území. Již na  seminářích pro žadatele 
bylo zřejmé, že potencionální zájemci zřejmě od  záměru podat 
žádost o dotaci v těchto oblastech ustoupí, a to z důvodu pro ně 
nevhodně nastavených podmínek či velké administrativní zátě-
že. Nakonec pro každou oblast bude hodnocena vždy jedna žá-
dost, která byl podána.

O dalších možných výzvách budeme jednat s Řídícím orgánem na zá-

kladě případné zůstatkové alokace a v rámci podmínek, které případně 

MPSV nastaví.               

Veškeré informace k programu jsou dostupné na webu http://mas-soko-

lovsko.eu/sclld/vyzvy/op-zamestnanost/.

Mgr. Zuzana Odvody

Aktuální informace z Programového rámce IROP 

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2019 byly v lednu vyhláše-
ny výzvy v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko a během léta 
až podzimu znala většina žadatelů výsledek celého procesu hod-
nocení a výběru projektů. Letos získaly podporu v rámci IROP dva 
projekty týkající se infrastruktury a vybavení základních škol, jeden 
projekt zaměřený na bezpečnou dopravu a jeden projekt související 
s národní kulturní památkou poutním kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Chlumu Svaté Maří. V době přípravy tohoto článku není 

Šicí stroj sociálního podniku Sedmé nebe v Oloví

ještě dokončen proces hodnocení u výzvy č. 14 zaměřené na infra-
strukturu v oblasti sociálních služeb.

Všechny projekty z výzev z roku 2017 jsou již dokončeny a vyúčtovány, což naši 

MAS řadí mezi ty místní akční skupiny, které úspěšně čerpají v rámci IROP a plní 

ukazatele stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekty z roku 2018 bu-

dou průběžně vyúčtovávat na konci letošního a v průběhu příštího roku. V tom-

to článku přinášíme fotodokumentaci ze čtyř dokončených projektů.

Vybudování bezbariérovosti v ZŠ Kynšperk nad Ohří
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Pro rok 2020 jsou v plánu dvě výzvy. Dle rozhodnutí Valné hromady part-

nerů a Programového výboru budou tyto výzvy zaměřeny na cyklodopra-

vu a infrastrukturu základních škol. Vyhlášení výzev předpokládáme v dub-

nu 2020. Jedná se o zbytkové výzvy a přesná výše alokace se bude odvíjet 

od zbytků po vyúčtování dokončovaných projektů. Aktuální odhad alo-

kace těchto výzev je 7,5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů u cyklodo-

pravy a 3,5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů u základních škol. Připra-

vované projekty doporučujeme konzultovat s pracovníky kanceláře MAS 

Sokolovsko a kontaktními osobami na Centru pro regionální rozvoj.

Kritérium Změny a důležité informace

Připravenost finanční
Dochází ke zrušení bodování za stavební připravenost, zde je potřeba 
řídit se specifickými pravidly dané výzvy. Dochází k úpravám ve způsobu 
doložení splnění kritéria finanční připravenosti.

Připravenost zadávacích a výběrových řízení

Nově přidáváme toto kritérium věcného hodnocení. Nejedná se 
o povinnost mít uzavřené smlouvy o dílo či smlouvy s dodavateli před 
podáním žádosti o podporu, ale kritérium dává možnost získat za tuto 
připravenost projektu body ve věcném hodnocení.

Spolupráce
Zůstává doložení spolupráce pomocí partnerských smluv. Byla přidána 
definice ekonomicky propojené osoby, protože nelze uznat partnerství 
s ekonomicky propojenou osobu.

Počet obyvatel obce Kritérium zůstává.

Dopad projektu na území více obcí Kritérium zůstává.

Finanční náročnost
Kritérium zůstává, nicméně přesné hranice celkových způsobilých výda-
jů v jednotlivých bodovaných podkritériích budou upraveny dle alokace 
výzvy.

Projednání záměru s cílovými skupinami Kritérium zůstává.

Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu
Dochází ke komplexní změně ve znění kritéria. Předmětem kritéria je 
uvedení projektu ve strategickém dokumentu rozvoje obce nebo mik-
roregionu. 

Mobiliář a zeleň
Nové kritérium věcného hodnocení. Body lze získat, pokud součástí 
projektu je mobiliář (lavičky, přístřešky) a venkovní zeleň.

Komplexnost projektové dokumentace (relevantní pro cyklodopravu)
Nové kritérium věcného hodnocení. Předmětem kritéria je to, zda exis-
tuje komplexní projektová dokumentace a předkládaný úsek cyklostez-
ky je součástí komplexní plánované cyklostezky.

Odtok srážkových vod (relevantní pro dopravu)
Nové kritérium věcného hodnocení. Body lze získat za realizaci opatření 
vedoucí ke zmírnění následků odtoku srážkových vod ze zpevněných 
a zastavěných ploch. 

Výzvy Operačního programu Životní prostředí

V  rámci MAS Sokolovsko byly vyhlášeny celkem 3 výzvy do  
Operačního programu Životní prostředí.

V prvních dvou výzvách, které byly otevřeny do 30. září 2019 byly podány 

2 žádosti na opatření Sídelní zeleň. Do opatření Územní systém ekologické 

stability byla podána 1 žádost o podporu, která byla na základě nesoula-

du s Pravidly pro žadatele žadatelem stažena. MAS Sokolovsko reagovala 

na nová pravidla OP č. 23 a proto 2. 10. 2019 byla vyhlášena nová výzva 

na Sídelní zeleň. V rámci nových pravidel došlo k úpravě způsobilosti výdajů 

a některým žadatelům tak tato změna bude ke prospěchu. Příjem žádostí 

byl ukončen 28. 11. 2019, kdy byly podány 3 žádosti o podporu. Zároveň 

proběhl v říjnu 2019 seminář pro žadatele, který se může pyšnit hojnou 

účastí. Veškeré informace jsou uvedeny na webu MAS Sokolovsko v sekci 

SCLLD 2014-2020.

Mgr. Anna Maria Schröcková

Zároveň upozorňujeme žadatele na změny v kritériích věcného hodnocení 

a formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvy vyhlašované v roce 2020. 

Přesné znění kritérií bude dle pravidel IROP zveřejněno až s vyhlášením 

výzev, následující informace vycházejí z návrhu projednaného Výběrovou 

komisí MAS Sokolovsko. Důležitou změnou je, že jeden žadatel bude moct 

do jedné výzvy IROP v roce 2020 podat pouze jednu žádost o podporu. Zá-

kladní informace o změnách ve věcném hodnocení shrnujeme do následu-

jící tabulky. Návrh změn kritérií věcného hodnocení je zveřejněn na webu 

MAS Sokolovsko v části IROP: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/

Přejeme bezproblémovou realizaci a vyúčtování schválených projektů. Budeme pracovat na tom, abychom splnili všechny požadavky ŘO IROP nutné 

k vyhlášení výzev v roce 2020 a doufáme, že obdržíme žádosti o podporu na zajímavé projekty potřebné k rozvoji regionu. V neposlední řadě děkujeme 

členům Monitorovacího výboru, Výběrové komise a Programového výboru za jejich odpovědnou práci při hodnocení a výběru projektů.

Ing. Markéta Hendrichová
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Aktivity projektu MAP Karlovarsko II  
ve školním roce 2019/2020

Ve spolupráci s kolegy z MAS Vladař a MAS Kraj živých vod se MAS 
Sokolovsko angažuje také v  oblasti rozvoje vzdělávání na  Karlo-
varsku. Nadále pokračujeme v  přípravě zajímavých vzdělávacích 
aktivit nejen pro učitele základních a  mateřských škol. Probíhají 
pravidelná setkání pracovních skupin a Řídícího výboru a pro škol-
ní rok 2019/2020 jsme v projektu MAP Karlovarsko II připravili šest 
dlouhodobých či opakujících se aktivit, které mohou školy využít 
dle svého zájmu.

Během května a června si ředitelé zapojených základních a mateřských škol 

mohli vybrat z nabídky aktivit projektu ve školním roce 2019/2020. Dle zá-

jmu škol a možností rozpočtu projektu jsme sestavili akční plán. Některé 

aktivity jsou stejné jako minulý školní rok, ale přibyly nám tři nové. Konkrét-

ně se jedná o:

•	Putování krajem živých vod je oblíbenou aktivitou pro mateřské ško-

ly a třídy prvního stupně základních škol. Školy si mohou vybrat, zda 

chtějí jet do Bečovské botanické zahrady, na Kladskou či do Kláštera pre-

monstrátů v Teplé. Aktivita pomáhá rozvoji regionální identity.

•	Paměť a  efektivní učení je také žádanou aktivitou. Lektor Aleš Pro-

cházka seznamuje žáky a pedagogy zábavnou formou s moderními po-

znatky o mozku a paměti. 

•	Přístupy k vedení třídnických hodin opakujeme i v tomto školním 

roce s lektorkou Martinou Kekulovou. Letos se pravidelně schází skupin-

ka učitelů z jiných škol, než tomu bylo loni. Přímá práce lektorky s žáky 

probíhá letos na dvou karlovarských školách, a to ZŠ J. A. Komenského 

Karlovy Vary a ZŠ 1. Máje Karlovy Vary.

•	Diverzifikovaná třída – náměty na vzdělávání je pro letošní školní 

rok novou aktivitou. Lektorka Ellen Mlátilíková navštíví dvakrát každou ze 

zapojených škol a proškolí pedagogický sbor v oblasti diverzifikovaného 

vzdělávání. Každá škola si může obsah školení dopředu zacílit dle svých 

konkrétních potřeb. Lektorka názorně ukazuje, jaké možnosti mají školy 

při práci s heterogenním kolektivem.

•	Kurz podnikavosti je také novou aktivitou. Kurz podporuje u žáků 

rozvoj komunikačních dovedností, žáci trénují reálné situace, navštíví 

skutečné firmy, seznámí se s životní realitou ve svém okolí. O kurz byl 

větší zájem, než jsme mohli s ohledem na rozpočet projektu a kapacitu 

lektorů uspokojit. Kurz jsme na podzim zahájili v ZŠ a MŠ Kyselka a Dob-

ré Vodě (zde v rámci organizace Český západ, o.p.s. poskytující sociální 

služby).

•	Hodina angličtiny s rodilým mluvčím je poslední letošní novinkou. 

Cílem aktivity je uspořádat zajímavou vyučovací hodinu, kdy budou žáci 

komunikovat s rodilým mluvčím. Bohužel opět kvůli rozpočtu projek-

tu a kapacitě lektora je rozsah aktivity omezen na tři návštěvy rodilého 

mluvčího na škole.

Minulý školní rok členové realizačního týmu projektu MAP Karlovarsko II 

navštívili všechny základní, mateřské a základní umělecké školy, které jsou 

zapojeny do projektu. S řediteli škol jsme provedli strukturované rozhovo-

ry. Bavili jsme se o rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, zjišťovali 

jsme zkušenosti škol se vzděláváním dětí a žáků-cizinců, zajímalo nás, zda 

školy jezdí na vícedenní výlety, jaké jsou názory ředitelů na nabídku dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, co si myslí o skutečnosti, že školy 

v Karlovarském kraji vycházejí dlouhodobě nejhůř v různých testováních 

a srovnáních a věnovali jsme se dalším a dalším tématům. Souhrn infor-

mací z těchto rozhovorů jsme sepsali do dokumentu, který jsme zveřejnili 

na webových stránkách projektu. Údaje jsou anonymizovány tak, abychom 

netvořili žebříčky škol a někoho nepoškodili. Protože z rozhovorů vyplynuly 

některé dotazy, které členové realizačního týmu neuměli zodpovědět, ob-

rátili jsme se na Českou školní inspekci. Dokument tak obsahuje i doporu-

čení České školní inspekce, která mohou využít ředitelé škol. Dokument je 

dostupný na webu MAP Karlovarsko II: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/

aktualni/map-karlovarsko-ii/

Pozvánky a zajímavosti zveřejňujeme také na facebooku projektu:  

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

Uvítáme další zájemce o účast v pracovních skupinách projektu. Pra-

covní skupiny jsou výbornou příležitostí ke sdílení zkušeností, inspiraci 

a debatě s kolegy. Informace o pracovních skupinách jsou dostupné 

na webu projektu. Pro co nejlepší zacílení aktivit pro školy potřebují 

členové realizačního týmu projektu mít v pracovních skupinách další 

motivované učitele, které baví jejich práce a chtějí přispět ke zlepšování 

vzdělávání na Karlovarsku. Pracovní skupiny jsou generátorem nápadů, 

pojďte rozšířit počet jejich členů!

Doufáme, že aktivity naplánované na školní rok 2019/2020 pomohou zlep-

šovat kvalitu vzdělávání a přispějí k naplňování vize projektu „Chceme, aby 

Karlovarsko bylo místem příležitostí“.

Mgr. Markéta Hendrichová

Členové pracovní skupiny čtenářská gramotnost se bavili  
o inspirativních knížkách z dětství i z dospělosti

Hodina angličtiny s rodilým mluvčím
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A máme to potvrzeno čísly…
MAP SOKRA funguje a má smysl

V  rámci projektu Místní akční plán ORP Sokolov a  ORP Kraslice 
II (dále jen zkr. MAP SOKRA) byl evaluován Strategický rámec. 
Jedná se o dokument vytvořený již na počátku původních MAPů, 
MAP ORP Sokolov a MAP ORP Kraslice. Pro druhou etapu v tom-
to programovém období se rozhodl realizační tým projektu obě 
ORP sloučit a zefektivnit tak jeho administraci i samotnou reali-
zaci. Strategický rámec byl tvořen tzv. zdola, v rámci konzultač-
ního procesu, za účasti desítek nejen pedagogických pracovníků 
působících ve  vzdělávání dětí a  žáků. Byly tak postupně vytvo-
řeny priority vzdělávání na  Sokolovsku a  Kraslicku, stanoveny 
cíle, kterých je žádoucí dosáhnout a s nimi samozřejmě indikáto-
ry reflektující jejich naplňování. Nyní byly právě tyto indikátory 
kvantifikovány a  čísla jsou to více než uspokojivá. Pro ilustraci 
vybíráme: 

Priorita 2 KVALITNÍ A MOTIVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl 2.2 Kompetentní a motivovaný vzdělavatel, pedagog, 
pracovník zájmového a neformálního vzdělávání

Indikátory Šablony MAP

Počet vzdělavatelů, pedagogů, pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání absolvují-
cích vzdělávací aktivitu.

180 961

Celkový počet realizovaných vzdělávacích aktivit/z toho zaměřených na moderní formy výuky 244/57 93/1

Podíl zapojených vzdělávacích zařízení do vzdělávacích aktivit/z toho do aktivit zaměřených 
na moderní formy vzdělávání jako např. mentoring, spolupráce – tandemová výuka, apod.

68,57 % / 42,86 % 82,86 % / 5,71 %

Priorita 2 KVALITNÍ A MOTIVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl 2.6 Aktivní spolupráce a komunikace škol  
i dalších subjektů ve vzdělávání

Indikátory Šablony MAP

Počet projektů spolupráce mezi školami. 29 41

Počet škol zapojených do projektů spolupráce 24 56

Priorita 4 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl 4.1 Připravenost k zavádění systémových změn  
prostřednictvím vzdělaného otevřeného pedagoga

Indikátory Šablony MAP Dotazníkové  
šetření

Počet vzdělávacích akcí zaměřených na společné vzdělávání a její zavádění do praxe 15 15 x

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří absolvovali vzdělávací akci zaměřenou na společné 
vzdělávání a její zavádění do praxe

15 127 x

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

Pro více informací sledujte náš web http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo FB profil https://www.facebook.com/MAPSOKRA/ , pří-

padně kontaktujte manažerky projektu.

Mgr. Zuzana Odvody
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Já, v  sobotu 9. 11. 2019 na  Bernardu. V  rámci projektu MAP SO-
KRA II ve spolupráci s Mensou ČR byla uspořádána velkolepá akce 
nazvaná ,,Chytrá sobota s  Mensou“. Přítomní se dozvěděli výho-
dy a  vzdělávací možnosti správně zvolených deskových her, pře-
devším si je však mohli přímo na  místě osahat a  zahrát, aniž by 
zdlouhavě studovali návody. Sama jsem si stihla s  dcerou zahrát 
3 parádní hry a rovnou jsme si je připsaly na seznam pro Ježíška. 
A o to šlo. Aby učitelé objevili možnosti zakomponování deskovek 
do výuky nebo přestávek a družin, rodiče přišli na chuť společně 
strávenému času se svými ratolestmi a  děti jsme odtáhli od  mo-
bilů a  tabletů, aniž by je to ,,bolelo“. Schválně, kolik deskovek 
máte doma ve skříni vy? A kdy naposledy jste si nějakou zahráli? 
Během soboty se to povedlo téměř padesátce návštěvníků naše-

ho workshopu deskových her, během čtyř hodin byly obsazeny 
všechny stoly a některé deskovky šly z ruky do ruky, resp. ze stolu 
na stůl. Turnaj v ,,Cinku“ na závěr jen potvrdil, že i jednoduchá hra 
strhne všechny, bez rozdílu věku, včetně všech manažerek projek-
tu. (Nechci se chlubit, ale vyhrála jsem, heč).

Doprovodnou akcí bylo zároveň testování IQ pro děti i dospělé, kterého se 

zúčastnilo téměř 30 osob. 

Děkuji tímto všem, kteří přišli a hráli si s námi, a také rodině Čavojských, bez 

kterých by se nic podobného nekonalo. 

Mgr. Zuzana Odvody

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

Kdy jste naposledy hráli dobrou deskovku?
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Projekt InduccI: nová příležitost pro Sokolovsko

Mikroregion Sokolov-východ (MSV) dostal více než před rokem 
nabídku účastnit se nového mezinárodního projektu InduCCI. 
MSV již má zkušenosti s  realizací mezinárodních projektů s  ná-
zvem ReSource a SHIFT-X, proto se stal součástí i nového projek-
tu (více informací o  projektech naleznete na  stránkách: https://
www.sokolov-vychod.cz). Nový projekt je zaměřen na  podporu 
kulturních a  kreativních průmyslů. Co jsou kulturní a  kreativní 
průmysly? Jak může jejich podpora pomáhat rozvíjet náš region?

Kulturní a kreativní průmysly (KKP) zahrnují aktivity spojené s tvořením 

nových myšlenek v oblasti reklamy, architektury, umění, řemesel, desig-

nu, módy, videa, filmu, hudby apod. KKP jsou příležitostí, jak udržet mla-

dé a vzdělané lidi v regionu, protože poskytují perspektivní uplatnění. 

Představte si, že jste mladý člověk, který se rozhoduje o své budoucnosti. 

Jelikož se v Karlovarském kraji nenachází univerzita, odcházíte studovat 

do ostatních krajů. Otázkou je, jak zajistit, aby mladí lidé viděli Karlovar-

ský kraj jako perspektivní místo pro svou práci a budoucí život? Řeše-

ním může být právě kulturní a kreativní průmysl, který je významným 

dodavatelem kreativních myšlenek. Mikroregion Sokolov - východ bude 

usilovat o tvorbu návrhu sdíleného prostoru pro začínající podnikate-

le, rozvoj kreativních odvětví, bude působit na studenty středních škol 

a pořádat pro ně několikadenní workshop. Podpora bude cílena zejmé-

na na podnikatele a naši mladou generaci. 

Projekt InduCCI je zaměřený na rozvoj regionů, které jsou charakteris-

tické průmyslovou výrobou. Původcem myšlenky a hlavním partnerem 

projektu je město Chemnitz, které má již mnoho zkušeností s podpo-

rou kreativity a inovací. Každoročně například organizuje festival Maker 

Faire, kde podnikatelé kreativních oblastí prezentují své projekty a spo-

lupracují s ostatními obdobně smýšlejícími osobami i s veřejností. MSV 

může čerpat zkušenosti od partnerů z Rakouska (Kreativní region Linz), 

Slovinska (Centrum podpory podnikání Kranj), Polska (Rozvojová agen-

tura Bielsko-Biala), Itálie (Hospodářská komora města Padova) a Belgie 

(organizace STEBO).  
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Sdílení zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu

Benátská věž dědictví/Venezia Heritage Tower

Projekt InduCCI je realizován od 1. 4. 2019, zahajovací setkání meziná-

rodního projektového týmu proběhlo 17. 6. 2019 - 19. 6. 2019 v Padově 

v Itálii. Zástupci regionů objevovali společné výzvy spojené s kulturním 

a kreativním průmyslem a prezentovali příklady dobré praxe. Italský 

partner představil např. start-up na podporu začínajících kreativních 

podnikatelů a Benátskou věž dědictví (Venezia Heritage Tower). Ve zmí-

něném start-upu byla například vyvíjena myšlenka vzniku nové autobu-

sové buňky bez řidiče, která se dokáže připojovat k dalším buňkám a od-

pojuje se v závislosti na počtu cestujících a celkové hustotě přepravy. 

Jsme na začátku realizace projektu InduCCI a proto vítáme jakékoliv 

náměty k tématu a Vaši účast v projektu. V případě zájmu nás prosím 

kontaktujte na emailu rihova@sokolov-vychod.cz.

Mgr. Lucie Říhová
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Přehlídka regionální kuchyně 
"Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis"

V  sobotu 28. září 2019 se v  Amfiteátru v  Lokti uskutečnila Pře-
hlídka regionální kuchyně, kterou pořádal Mikroregion Sokolov 
– východ jako jednu z řady aktivit přeshraničního projektu „Nové 
cesty komunální spolupráce v  prostoru Euregia Egrensis“. Aby-
chom celou akci více zatraktivnili, byla přehlídka zároveň i sou-
těží o nejlepší polévku a ovocný koláč.

Již krátce po 10. hodině začali přicházet první návštěvníci, aby ochut-

nali připravená jídla. Přehlídka nebyla jen o ochutnávání, ale především 

o setkávání lidí. Nikdo nedokázal rychle sníst všechny vzorky najednou, 

takže lidé zůstávali, sdíleli své gurmánské zážitky s ostatními nebo si po-

vídali se soutěžícími. Pro děti, které přišly se svými rodiči nebo prarodiči, 

byl připraven doprovodný program v podobě divadelních představení 

a šermířských soubojů. 

Tým Polévka Koláč

Březová - Rudolec Rudolecká hříbková
Rudolecký ovocný 
koláč naruby

Helena Farová Kulajda Švestkový koláč 

Viktor Mejstřík Drštková  
Variace ovocných 
koláčů

Bad Lobenstein
Schwammespalken 
(houbová polévka)

Babiččin jablečný 
koláč

Střední škola živnos-
tenská Sokolov  

Lázeňská brambo-
račka

Hruškový koláč s kori-
andrem

Nové Sedlo Zelňačka
Švestkovomakový 
obrácený koláč

Obec Šabina Zelňačka
Hrníčkový rybízový 
koláč

Loket Dýňová polévka
Loketský švestkový 
koláč
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Akci navštívilo více jak 250 českých i německých ochutnávajících diváků, 

kteří měli následně nelehký úkol, vybrat tu nejlepší polévku a nejlepší koláč. 

Mnoho z nich, když odevzdávali své hlasovací lístky, tvrdilo, že by nejraději 

dali svůj hlas každému, protože všechna jídla byla prostě vynikající. 

Na závěr byly všechny hlasy sečteny a byla vyhlášena první tři místa v ka-

ždé kategorii. Další pořadí jsme záměrně nehodnotili, protože za nás byli 

vítězové všichni – už jen proto, že navařili a napekli takové množství 

vynikajících dobrot. Za to si zaslouží obrovský dík a úctu. Samotné hlaso-

vání ukázalo velmi vyrovnané výsledky mezi všemi soutěžícími. 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Kategorie polévka:
1. místo:  Zelňačka, Nové Sedlo

2. místo: Rudolecká hříbková, Rudolec - Březová

3. místo: Zelňačka, Šabina

Kategorie ovocný koláč:
1. místo: Rudolecký ovocný koláč naruby, Rudolec - Březová 

2. místo: Švestkovomakový obrácený koláč, Nové Sedlo

3. místo: Hruškový koláč s koriandrem, SŠŽ Sokolov.

Ceny do soutěže věnovala města Nové Sedlo, Chodov, Loket a obec Ša-

bina. Tímto bychom jim chtěli poděkovat. Celá akce splnila svůj záměr 

a tím je sbližování lidí žijících v příhraničním regionu prostřednictvím 

dobrého jídla. To určitě potvrdí všichni, kdo přišli. Dobrá nálada a po-

zitivní energie se zde šířila od začátku až do konce. Na závěr bychom 

chtěli poděkovat všem účastníkům přehlídky i návštěvníkům a budeme 

se těšit na setkání při dalších ročnících této akce.

 

Tým projektu
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Exkurze do rakouského Štýrska

V letošním roce se již po 3. konala dobrodružná expedice pod hlavičkou 

MAS Sokolovsko. Tentokrát jsme vyjeli díky Celostátní síti pro venkov 

do vysokých hor rakouského Štýrska. 

Ve středu 28. 8. 2019 se brzy ráno seskupili účastníci exkurze okolo au-

tobusu v ulici Dr. Kocourka v Sokolově. Jako malé tematické přivítání 

dostal každý kousek štrůdlu a následně proběhla kontrola pasů. Již u au-

tobusu bylo patrné, že se někteří účastníci velice na exkurzi těší, a tak se 

dva z našich věrných partnerů oděli do krásných krojů, aby mohli naší 

celou skupinu reprezentovat. Když se všichni usadili na svá preferovaná 

místa, mohla naše expedice započít. Čekala nás několikahodinová cesta 

autobusem, která však nebyla nikterak náročná a díky připravené i nepři-

pravené zábavě všem rychle utekla a během chvilky jsme již byli v hor-

ských výšinách, kde jsme měli strávit následující 3 dny. 

Jako první zastávka byla vybrána obec Trofaiach, kde jsme se seznámili 

s projekty realizované skrze Leader. Malebná obec v horském údolíčku, 

potýkající se s odlivem obyvatelstva a úpadkem drobného podnikání, 

využila dotační možnosti ideálně. Obec vytváří podmínky a podporuje 

drobné podnikatele, zajišťuje prostory pro počáteční podnikání, ale také 

nezapomíná na vybavení a infrastrukturu pro své obyvatele. Pěkná ukáz-

ka toho, co vše lze z projektů realizovat. 

Poté jsme se vydali do nedaleké obce Vordernberg, kde jsme se jednak 

dozvěděli něco o městě, a zároveň jsme se podívali do zdejšího muzea 

a seznámili se se zajímavostmi o Štýrské železné stezce. 

Jelikož program byl pestrý a cesta náročná, přesunuli jsme se do našeho 

hotelu, ze kterého byl opět uchvacující výhled na hory a okolní přírodu. 

Každý měl nyní čas se rychle osvěžit, odpočinout si, či naladit se na ve-

černí program. A jelikož nám přálo počasí, mohli jsme si večeři vychutnat 

pod širým nebem na terase a užívat si tak čerstvého vzduchu a krásné 

krajiny. Velice chutná večeře poskytla skvělý základ pro následující zába-

vu, kdy se všichni účastníci dobře bavili. 

Druhý den exkurze byl opět velice nabitý, ale díky skvělému osazenstvu 

byla unaveným jedincům energie doplněna, a ti kteří jí měli přespříliš 

dokázali tak zásobovat po celý den všechny ostatní. 

Nejdříve jsme se jeli podívat do Präbichlu, kde jsme měli možnost vidět, 

jak lze využít sportovní areál po celý rok. Mimo jiné se zde nachází i nej-

výše položená škola pro potápění a opět krásná příroda. 

Jako další bod programu na nás čekala projížďka dumprem, tzv. Hau-

ly, díky kterému jsme měli možnost projet se v aktivním lomu Erzberg. 

Bezpečí bylo na prvním místě, a tudíž každý měl svou helmu a byl při-

poutaný. Hodinová projížďka lomem byla velice fascinující a možná by 

v budoucnu mohlo být něco podobného také v našem regionu. 

Po adrenalinové jízdě jsme si dali oběd a čekala nás malebná příroda po-

dél jezera Leopoldsteiner See, Krásné horské jezero s dominantními ho-

rami v těsné blízkosti nám dali možnost nasát přírodní atmosféru, „dobít 

baterie“, a užít si krásné počasí. A jelikož bylo doopravdy krásně, někteří 

odvážlivci neváhali a využili možnost osvěžit se v jezeru. 

Poté nás čekalo ještě kostelní opevnění St. Oswaldi, kde nám sice „lehce“ 

pršelo, to však nebránilo účastníkům v jejich zájmech. Mnoho dotazů 

padlo právě na tomto místě a díky znalostem a trpělivosti paní průvod-

kyně byly všechny otázky zodpovězeny. Dokonce jsme měli i soukromý 

varhanní koncert, ke kterému se od našich neodbytných účastníků ne-

chala paní průvodkyně přemluvit. 

V letošním roce se dva z našich partnerů ujali tematického oblečení

Návštěva města Trofaiach

Návštěvou kostela opět skončil náš program a mohli jsme se vydat zpět 

do místa ubytování a vychutnat si společnou večeři a vzájemnou, ve-

lice příjemnou, společnost. A jelikož jsme byli doopravdy společenské 

uskupení, neváhali jsme, a přestěhovali jsme v hotelu půl jídelního sálu, 

abychom všichni mohli sedět pohromadě. Večer byl doprovázen velkým 

počtem vtipů, vyprávění, a především dobrou náladou. 

Na dobrou náladu z večera bylo hned u snídaně opět navázáno. Jediná 

špatná zpráva byla, že je poslední den exkurze. V tento den nás čekala 

ještě prohlídka dvou zemědělských farem. Zde jsme se dozvěděli, jak 

vznikají hybridy kukuřice, jak jsou důležité bílkoviny, mohli jsme ochut-

nat a zakoupit dýňový olej a později také nakrmit prasata a dozvědět se 

něco o rakouském způsobu zemědělství. 

Poté nás ještě čekal společný oběd a nezbývalo nám nic jiného než se 

vydat na cestu domů. I když to znamenalo konec exkurze, nikdo se ne-

nechal otrávit a nálada v autobuse se nesla ve velmi pozitivním a vese-

lém duchu. Vlastně jako celá exkurze. 

Určitě by se dalo napsat spoustu dalšího, co se na exkurzi stalo, to by 

však pak nebyla potřeba se znovu scházet a společně zavzpomínat, či se 

vydat na další exkurzi. Všem, kteří s námi na exkurzi byli, bychom chtěli 

srdečně poděkovat za jejich dobrou náladu a elán, díky nimž byla naše 

exkurze doopravdy nezapomenutelná. 

A vzhledem k pozitivní zpětné vazbě právě od účastníků se těšíme 

na další společné setkání, ať už v rámci exkurze, či kdekoli jinde.

Holky z MASky
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Návštěva muzea v obci Vordernberg Chvilka odpočinku u Vordernberg

Dva z partnerů MAS Sokolovsko

Výhled u sportovního areálu u Vordernberg 
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Haully – Erzberg

Holky z MASky  Každý měl povinnost na Haullym mít helmu 

 Celá delegace u Haullyho
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Návštěva druhého regionální statku LanzerPříprava ochutnávky dýňového oleje na regionálním statku Haffelner

Zvířata statku Lanzer 

Leopoldsteiner SeeVyhlídka do lomu Erzberg 

Vyhlídkový ochoz u Kirchenburg St. Oswaldi (vlevo zástupce spřátelené rakouské MAS)Kirchenburg St. Oswaldi
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Další číslo časopisu 
Sokolovsko

Čištění řeky Ohře 2020

Tato dvojice soch stála původně u hotelu Ohře, kde byla demontována v roce 2002. 
Na křižovatku u Městského úřadu byla instalována v roce 2018. (viz článek na str. 29) 

Při výrobě se používal jednoduchý dřevěný soustruh 
(ponk). (viz článek na str. 26)

Pokryv zeleného pyromorfitu .
(viz článek na str. 37)

a

22001199

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

Obsah: 

 ● Chodovská kostelní krypta a její výzkum

 ● „Sametová revoluce“ roku 1989 v Sokolově

 ● Smutný příběh ze Starého náměstí

 ● Střípky z historie antinacistů Kraslicka

 ● Odbor Národní jednoty severočeské v Habartově aneb střípky ze 

života české menšiny

 ● Výroba perleťových knoflíků a její tradice na Kraslicku

 ● Umění ve veřejném prostoru Sokolova 

 ● Ilegální protistátní organizace Krajková 

 ● Minerály a historie těžby města Oloví

Již tradiční dobrovolnická akce, kterou pořádá MAS Sokolovsko 
se bude konat také v příštím roce. 

4. ročník proběhne v sobotu 4. 4. 2020 již tradičním způsobem. Přes-

to se však snažíme naši práci neustále zlepšovat, proto byla založena 

facebooková stránka – Čištění řeky Ohře, a také web MAS Sokolovsko 

byl upraven - http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/. Nově naleznete 

veškeré informace v samostatné záložce. Veškeré informace tak budou 

snadněji dosažitelné. 

Těšíme se na další ročník a věříme, že se opět překonáme!

Mgr. Anna Maria Schröcková


