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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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Začátek roku 2020 znamenal pro Programový rámec Programu 
rozvoje venkova mnoho změn. Souhrnně se dá říci, že tyto změ-
ny byly pro MAS Sokolovsko významné, ale určitě ne negativní. 
Přináší spoustu nového a otevírají další možnosti.

Hned na samém začátku roku došlo ke schválení velké změny SCLLD ze 

strany Řídícího orgánu. Tato změna mimo jiné obsahovala podstatnou 

úpravu právě Programového rámce Programu rozvoje venkova (dále jen 

PR PRV) na základě provedené evaluace, která proběhla v loňském roce. 

Na základě zjištěných skutečností a našich zkušeností, bylo možné upra-

vit PR PRV tak, aby co nejlépe reflektoval potřeby území a žadatelů. Což 

znamenalo, že jsme se pro druhou polovinu programového období roz-

loučili s fichemi, o které nebyl v území zájem, anebo pro které byly na-

staveny tak nevýhodné podmínky čerpání, že zájem o ně byl minimální. 

Ve změně PR PRV po evaluaci bylo možné také prvně zařadit do naší 

Strategie tzv. článek 20, který přináší investice do základní infrastruktury 

obcí. Což nově otevírá větší možnost čerpání prostředků z PRV pro obce 

a také se podstatným způsobem rozšiřuje okruh způsobilých žadatelů 

například z řad církve, spolků, neziskových organizací či školských zaří-

zení. Na základě komunitních projednávání v rámci prováděné evaluace 

bylo rozhodnuto, že MAS Sokolovsko do svého PR PRV v rámci článku 20 

zařadí k podpoře projekty z oblastí zaměřených na veřejná prostranství, 

mateřské a základní školy, vybrané kulturní památky a kulturní či spolko-

vá zařízení včetně knihoven.

V důsledku zrušení nečerpaných fichí, úpravy finančního plánu PR PRV, 

na základě animace území a předchozích zkušeností, došlo k novému 

rozdělení prostředků do jednotlivých fichí. Ty měly být vyhlášené v roce 

2020 jako jedna z posledních velkých výzev PRV co se do objemu finanč-

ních prostředků týče. V následujících letech jsme plánovali vyhlašovat 

pouze zbytkové alokace. 

MAS Sokolovsko míní a Ministerstvo zemědělství mění. Tentokrát však 

v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Na konci ledna 2020 jsme dosta-

li od Ministerstva zemědělství informaci, že naše místní akční skupina 

splnila podmínky stanovené pro přerozdělení nevyčerpané či odebrané 

alokace v rámci PRV. Protože jsme se díky úspěšným výzvám PRV v před-

chozích letech zařadili mezi MASky, které nadprůměrně čerpají alokova-

né prostředky, byla mezi těchto 43 MASek rozdělena nevyčerpaná alo-

kace či alokace, která byla odebrána MAS, které čerpaly nedostatečně. 

Díky velikosti našeho území, co se týká rozlohy i počtu obyvatel, obdr-

žela naše MAS do příštího roku nejvyšší možnou alokaci ze všech MAS 

v celkovém objemu přes 24,5 milionu korun. O rozdělení mezi jednotlivé 

fiche rozhodne v červnu 2020 Valná hromada partnerů. Z výše uvedené-

ho vyplývá, že letošní vyhlášená výzva není zdaleka tou poslední, dá se 

očekávat, že finanční prostředky v rámci PRV z nynějšího období bude 

možné čerpat v rámci výzev ještě minimálně 2 roky.

O tom, kterým MAS byla alokace v r. 2020 navýšena a kterým naopak 

ponížena, informuje následující mapa. Zdroj. Národní síť MAS ČR, z.s.

A co přináší pro letošní rok vůbec výzva PRV s pořadovým číslem 4? Cel-

kem bylo k 2. březnu 2020 vyhlášeno 5 fichí – F2 Podpora zemědělských 

podniků, F3 Podpora lesnictví, F5 Podpora jiného drobného podnikání, 

F6 Rozvoj rekreační funkce lesa a nově F9 Základní infrastruktura venko-

va v celkové alokaci přes 21 milionů Kč. V rámci této výzvy bylo podáno 

celkem 30 projektů. Největší zájem byl o Fichi 9  – celkem 12 projektů 

a dále pak Fichi 2 - celkem 9 projektů, Fichi 5  - celkem 8 projektů a Fichi 

6 - 1 projekt. Do Fiche 3 nebyl v letošním roce podán žádný projekt. 

Do příštího roku nám tedy zůstává cca tedy dalších 5,5 milionu Kč, o kte-

ré bude možné navýšit nově přidělenou alokaci.

Nejen život země, ale také život některých žadatelů podstatným způso-

bem ovlivnil nouzový stav v ČR a pandemie koronaviru. Mnozí poten-

ciální žadatelé své projekty z tohoto důvodu nakonec vůbec nepodali. 

Věříme však, že využijí případnou možnost podat své projekty v příštím 

roce. Se stávajícími žadateli jsme v současné situaci také v kontaktu 

a konzultujeme případné důsledky pandemie na jejich projekty a admi-

nistrativně pomáháme s jejich řešením či zmírněním s ohledem na zá-

vazky projektů. I zde by se hodilo použít heslo uplynulých týdnů „Spolu 

to zvládneme“. Osobně v to věřím a nepřestávám doufat. 

Co nám tedy rok 2020 pro začátek vzal a dal? Vzal nám fiche, které 

do území nepřinášely žádné projekty či přinášely projektů minimum. Dal 

nám možnost úpravy Strategie, aby lépe reagovala na potřeby území. 

Dal nám poměrně velký objem nových finanční prostředků do příštího 

roku. Dal nám poměrně obsáhlou již 4. výzvu PRV. A stále nám dává nové 

zkušenosti. 

Mgr. Michaela Polláková

Program rozvoje venkova 
– co nám vzal a co naopak nově dává rok 2020
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se můžete podívat na některé z již dokončených projektů. V dalších letech 

se můžeme těšit na nové dokončené potřebné projekty z IROP. Nejvíce pro-

jektů v IROP je v opatření doprava, což je opatření velmi poptávané ze strany 

starostů obcí. Příkladem je chodník v Loketské ulici a podél místní komuni-

kace v Hornické kolonii v Novém Sedle. Fotografie stavu před rekonstrukcí 

ukazuje, že se jedná o opravdu potřebnou investici. V rámci stavby bude 

též zrekonstruováno veřejné osvětlení, které bude osazeno úspornými LED 

svítidly. V Hornické Kolonii bude zrekonstruována dešťová kanalizace v celé 

délce a v části Loketské ulice bude komunikace odvodněna pomocí nových 

bočních vpustí. V Hornické Kolonii bude provedeno osvětlené místo pro 

přecházení. Stavební práce by měly být dokončeny k 31. 7. 2020. 

Hned na úvod článku o programovém rámci IROP musím poděkovat 
realizátorům projektů a  členům orgánů MAS Sokolovsko za  skvě-
lou práci v minulých letech. Díky tomu, že jsme v MAS Sokolovsko 
prokázali, že umíme připravit projekty a čerpat alokaci IROP dle sta-
novených finančních plánů, obdržela naše MAS navýšení alokace 
v IROP o více než 8 mil. Kč. V tomto článku se dozvíte přehled v jed-
notlivých opatřeních IROP a nastíníme si výhled do budoucna.

Na přelomu roku 2019 a 2020 provedli pracovníci ŘO IROP porovnání čerpá-

ní prostředků na úrovni jednotlivých MAS. Místním akčním skupinám, které 

neplnily finanční plány, byla alokace pokrácena, a naopak došlo k navýšení 

alokace u těch MAS, které byly v čerpání rychlejší a plnily nastavené finanč-

ní plány. Je třeba poznamenat, že u některých MAS bylo příčinou krácení 

alokace například odstoupení žadatele od realizace projektu či personální 

změny v kanceláři MAS, tudíž ne vždy to svědčí o jakési „nekvalitě“ dané 

MAS. MAS Sokolovsko byla alokace navýšena o více než 8 mil. Kč. O využití 

této nové alokace rozhodne valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Jed-

nou z možností je navýšení výzev vyhlášených v letošním roce. Na mapě je 

vidět, kterým MAS byla alokace navýšena, kterým krácena a u koho nedošlo 

ke změnám. 

Níže uvedená tabulka ukazuje přehled počtu projektů a jejich stavu dle jed-

notlivých opatřeních v programovém rámci IROP. Aktuálně jsou vyhlášeny 

výzvy zaměřené na infrastrukturu pro cyklodopravu a základní školy. Jedná 

se o výzvy zbytkové alokace, neboť více než 90 % prostředků je v již ho-

tových projektech a projektech v realizaci. Zaměření projektů IROP v rámci 

naší MAS je poměrně pestré, využili jsme téměř celou nabídku možností 

programového rámce IROP. V doprovodných fotografiích k tomuto článku 

Změny alokace IROP u jednotlivých MAS (zdroj: prezentace  
NS MAS ČR na Národní stálé konferenci 02/2020)

Cyklostezka Kraslice Hraničná

Žákovská kuchyňka v ZŠ Březová

Dílny v ZŠ Březová

V programovém rámci IROP byla navýšena alokace  
pro MAS Sokolovsko

Stav chodníku v Novém Sedle před rekonstrukcí (zdroj: město Nové Sedlo)
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Opatření IROP CLLD Stav projektů

Doprava

Výzva z roku 2017: 9 projektů vyúčtováno. 
Výzva z roku 2018: 1 projekt vyúčtován. 
Výzva z roku 2019: 1 projekt v realizaci. 
Výzva z roku 2020: otevřen příjem žádostí o podporu do 13. 7. 2020. 
Lze vyhlásit výzvu v roce 2021, závisí na rozhodnutí valné hromady partnerů MAS.

IZS
Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány. 
Výzva z roku 2019: 1 projekt vyúčtován. 
Výzvy v tomto opatření již nebudou vyhlašovány.

Sociální inkluze
Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány. 
Výzva z roku 2018: 2 projekty v realizaci.

Sociální inkluze

Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány. 
Výzva z roku 2018: 2 projekty v realizaci. 
Výzva z roku 2019: 3 projekty v realizaci. 
Výzvy v tomto opatření již nebudou vyhlašovány.

Sociální podniky
Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány. 
Výzva z roku 2018: 1 projekt v realizaci. 
Výzvy v tomto opatření již nebudou vyhlašovány.

Vzdělávání

Výzva z roku 2017: 5 projektů vyúčtováno. 
Výzva z roku 2019: 2 projekty v realizaci. 
Výzva z roku 2020: otevřen příjem žádostí o podporu do 13. 7. 2020. 
Lze vyhlásit výzvu v roce 2021, závisí na rozhodnutí valné hromady partnerů MAS.

Památky
Výzva z roku 2017: 1 projekt vyúčtován. 
Výzva z roku 2019: 1 projekt v realizaci. 
Výzvy v tomto opatření již nebudou vyhlašovány.

Celkem

23 projektů vyúčtováno. 
10 projektů v realizaci. 
90,5 % alokace je ve vyúčtovaných projektech a projektech v realizaci. 
11,5 mil. Kč (9,5 % alokace) je ve vyhlášených výzvách roku 2020. 
Alokace MAS byla navýšena o 8 mil. Kč, o rozdělení prostředků rozhodne valná hromada partnerů MAS.

Tab. Stav realizace projektů v jednotlivých opatřeních IROP k 1. 4. 2020

V době psaní tohoto článku se situace v přípravě nového programové-

ho období jeví tak, že IROP bude i nadále součástí programových rámců 

strategií místních akčních skupin. Přípravě nové strategie jsme se začali 

věnovat již v lednu 2020. Do vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s ko-

ronavirem jsme stihli uspořádat dva plánovací workshopy, z jejichž výstu-

pů je možno vyčíst potřebnost témat podporovaných z IROP. Nastavení 

oblastí podpory v novém IROP by mohlo být podobné stávajícímu IROP, 

ale již nyní je zřejmé, že nějaké změny zde budou. Budoucnost se aktuálně 

těžko odhaduje, a to platí i o dotacích z IROP. Nicméně přesto bych ráda 

apelovala zejména na starosty obcí, aby strategicky plánovali, zamýšleli se 

nad prioritami své obce a připravovali projektové dokumentace. Říká se, 

že připravenému štěstí přeje…

Ing. Markéta HendrichováRekonstruovaná hasičská zbrojnice v Horním Slavkově

Dovolím si tentokrát vzít to trochu obšírněji. Operační program Zaměstna-
nost se od počátku jevil jako prima jednoduchý ,,operák“ se zacílením na lidi, 
na konkrétní potřebné cílové skupiny. První kvalitní žádosti do našich výzev 
procházely poměrně hladce, samozřejmě při splnění všech dotačních pod-
mínek. Od loňského roku se něco změnilo. Došlo k personálnímu ,,škatulata, 
škatulata, hýbejte se“ na Řídícím orgánu. To by až tolik nevadilo, naladili jsme 
se vzájemně pracovně i s novými manažery. Především však došlo k obratu 
o 180 stupňů při hodnocení žádostí. To, co dříve šlo, nyní neprochází, žádosti 

před lety uznané jako kvalitní by dnes neobstály. Více než rok se například 
trápíme spolu s žadatelem o dotaci na příměstské tábory a dohadujeme s Ří-
dícím orgánem o pravidlech, jejich netransparentnosti. Stejně tak již půl roku 
bojuje s Řídícím orgánem realizátor projektu týkajícího se školního klubu…
to, co bylo v žádosti o dotaci schváleno, je najednou problém. Nastaly spory 
prakticky o každou položku výdajů, dohady, zda jsou způsobilé. Bohužel se 
tak děje u aktivit, které primárně a zcela slouží cílové skupině a jejich smyslu-
plnost dokládá enormní zájem a potřeba v místě realizace.
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V  rámci MAS Sokolovsko byly v  roce 2019 vyhlášeny celkem  
2 výzvy do  Operačního programu Životní prostředí – Realizace 
sídelní zeleně. 

Příjem žádostí do 1. výzvy byl ukončen 30. 9. 2019 a následoval hodno-

tící proces ze strany MAS. Celkem byly podány dvě žádosti o podporu, 

kdy obě splnily podmínky ze strany MAS a byly předány na Řídící orgán. 

Obě žádosti splnily podmínky způsobilosti k financování.

Příjem žádostí do 2. výzvy byl ukončen 28. 11. 2019 a taktéž následoval 

hodnotící proces ze strany MAS. Do druhé výzvy byly celkem podány 

Výzvy Operačního programu Životní prostředí

tři žádosti o podporu. Všechny žádosti splnily podmínky ze strany MAS 

a byly předány na Řídící orgán. Hodnocení ze strany Řídícího orgánu OP 

ŽP nebylo zatím dokončeno. 

MAS Sokolovsko měla k dispozici 8,2 mil. Kč na výzvy Realizace sídelní 

zeleně, celkem bylo podáno 5 žádostí o podporu s celkovými způsobi-

lými výdaji 7.286.110,79 Kč, kdy podpora tvoří 60 %. Bohužel tak nedošlo 

k vyčerpání celé alokace a MAS bude nevyčerpanou alokaci vracet. 

OP ŽP využije nevyužité alokace v rámci svých dalších individuálních 

výzev, prostředky se tak nebudou vracet EU.

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé výdaje projektu

1. výzva – Realizace sídelní zeleně

Město Kraslice Revitalizace parčíku ul. Wolkerova, Kraslice 229 616,15 Kč

Obec Jindřichovice Parkové úpravy v centru obce Jindřichovice 804 372,12 Kč

2. výzva – Realizace sídelní zeleně

Obec Bukovany Revitalizace zeleně Bukovan – II. etapa 1 119 732,65 Kč

Město Habartov Revitalizace veřejné zeleně ve městě Habartov 2 497 740,62 Kč

Obec Jenišov Revitalizace veřejné zeleně v obci Jenišov 2 634  649,25 Kč

Mgr. Anna Maria Schröcková

Někteří žadatelé znalí situace nám pak odstupují od svých záměrů. Nutno při-

pomenout, že u operačního programu Zaměstnanost jde o tzv. měkké aktivity. 

Zde neplatí čísla ve smyslu délky upravené silnice nebo počtu zakoupených 

strojů. Jde o dopad na lidi a ten je vždy hůře měřitelný. Proto nezbývá, než se 

smířit se skutečností, že tento program bude vždy tak trošku dojmologií, hodně 

o slohu a detailně sepsané žádosti a ještě více o diskuzích a obhajobách naplá-

novaných aktivit. Přesto věříme, že to má smysl a nevzdáváme se… příkladem 

jsou již úspěšně realizované projekty…. 

Za všechny představujeme Školní klub Klubíčko, realizovaný v rámci projektu 

Mají si kde hrát. Místem realizace je Chodov a kromě školního klubu organi-

zuje zapsaný spolek Klubíčko např. také příměstské tábory či doprovody dětí 

do kroužků. Zájem rodičů je obrovský.

Mgr. Zuzana Odvody
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Staré končí, nové přichází aneb CLLD 2021+

Ať se nám to líbí nebo ne, čas utíká velmi rychle. Než jsme se stihli 
„rozkoukat“ máme skoro za sebou stávající programové období EU 
pro roky 2014-2020. Pravda, rozjelo se již tradičně později, vlastně 
až v r. 2017. Na druhou stranu, jeho realizace ještě bude 3 roky do-
bíhat. Tomuto posunu se říká n+3. Znamená to tedy, že ještě v  le-
tošním roce, a  v  případě některých operačních programů i  v  roce 
příštím, ještě vyhlásíme výzvy. Projekty však budou muset být do-
končeny a vypořádány do konce r. 2023.

Ve stávajícím období se nám vyplatila sázka na rychlost, na to být ide-

álně první. A opravdu se nám to podařilo, naše strategie byla schválena 

mezi prvními 15 v ČR. I díky tomu patří naše MAS mezi nejlépe čerpající 

v celé České republice. Odměnou za to nám bylo počátkem letošního 

roku oznámeno výrazné navýšení alokací pro programové rámce Pro-

gram rozvoje venkova (PRV) a Integrovaný regionální operační program 

(IROP). Konkrétně se jedná o částky 24.585.880 Kč pro PRV a 328.879,06 

EUR, tj. cca 8,5 mil. Kč pro IROP! Přiložená mapa představuje MAS, kterým 

budou obdobně alokace navyšovány přinášíme níže. Tmavě zelená bar-

va představuje ty, u kterých se navyšují oba programové rámce, tj. PRV 

i IROP. Děkuji zde především kolegyním Markétě Hendrichové a Michae-

le Pollákové, které mají tyto programové rámce u nás v gesci.

Nechme stávající dobře běžet a soustřeďme se i na budoucnost. Je be-

zesporu neméně důležité začít s dostatečným předstihem připravovat 

období nové. 

Co víme už nyní:
A) určitě bude mít opět zpoždění, odhadem tradiční 2 až 3 roky, 

B) určitě bude zapotřebí mít MAS tzv. standardizovanou, 

C) a určitě bude potřeba mít připravenou a kvalitně zpracovanou strate-

gii na nové období tzv. CLLD21+.

 

Co naopak nevíme jistě:
1)  které operační programy budou pro nás otevřené a jakým způsobem,

2) co z nich bude přesně financovatelné,

3) kolik finančních prostředků v nich bude pro nás alokovaných a na zá-

kladě jakého klíče. 

Vše pečlivě sledujeme, analyzujeme, snažíme se flexibilně reagovat. Tam, kde 

to jde, tak také lobovat za to, co považujeme v našem regionu za důležité.

Co jsme proto dosud udělali? 

Ad A) Vycházíme z toho, co víme jistě a s tím se snažíme aktivně pra-

covat. Víme, že pokud v r. 2023 (kalkuluji 3leté zpoždění) chceme začít 

s vyhlašováním výzev, musí být strategie schválená v r. 2022, tzn. že musí 

být odevzdaná ke schválení ideálně v r. 2021. Rok 2020 tak logicky při-

padá na přípravu…

Ad B) Standardizace – oslovili jsme v průběhu března 2020 datovou 

schránkou všechny obce se žádostí, aby na svém nejbližším zastupitel-

stvu schválily zapojení svého území do MAS i v letech 2021-2027. Toto 

je nezbytná podmínka standardizace. Postupně začneme upravovat po-

vinné dokumenty, jako jsou Statut, Organizační řád ad. dle podmínek 

standardizace (pozn. Autora: podmínky dosud oficiálně nebyly zveřej-

něny ze strany MMR). 

Ad C) Strategie CLLD21+, zde jsme se mj. pustili do realizace workshopů 

cílených na témata, o kterých víme, že budou povinnou součástí strate-

gie. Pozvánky, konkrétní výstupy a fotografie z obou dosud uskutečně-

ných workshopů máme zveřejněny na webu MAS v nové záložce, kterou 

jsme pro tyto účely zřídili http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komu-

nitni-reseni/. Děkujeme všem, kteří se do workshopů aktivně zapojili. 

Zde je několik fotografií pro inspiraci a motivaci zúčastnit se.

 
Ing. Ivana Jágriková

Přehled navýšení alokací MAS v r. 2020

strana 6



Zkušenost z doby koronavirového vzdělávání na dálku: V MAP 
Karlovarsko II si klademe otázky o obsahu a formě výuky

Z komunikace s členy pracovních skupin, řediteli škol a rodiči vyvstávají 

otázky. Učí se žáci opravdu to, co je potřebné a užitečné? Odpovídá obsah 

a forma výuky 21. století? Bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-

vy reflektovat zkušenosti z aktuální výuky na dálku do revize rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) a doporučení školám pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů (ŠVP)? Provedou si sami ředitelé škol a učitelé 

zhodnocení zkušeností a upraví obsah a formu výuky? Byly školy připra-

veny na využití ICT? Jaký je dopad vzdělávání na dálku na žáky z různého 

rodinného zázemí? Jak se připravit na možné budoucí opakování podob-

né situace? To jsou důležitá témata, kterým se chceme v MAPu v dalších 

letech věnovat - získat data, analyzovat, diskutovat, spolupracovat.

Zajímáte-li se o téma vzdělávání, sledujte náš web a facebook: 
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/

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

Ing. Markéta Hendrichová

Hodinu angličtiny s rodilým mluvčím na ZŠ Kolová spojili s oslavou masopustu

Aktivita Paměť a efektivní učení na ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19

V době, kdy píši tento článek, uvažuje vláda ČR o prodloužení nou-
zového stavu v souvislosti s koronavirem. Až se toto číslo časopisu 
Leader MAS Sokolovsko dostane ke svým čtenářům, možná už bu-
dou někteří žáci zpět ve školách, rodiče si oddechnou od asistence 
při výuce na dálku a znovu se naplno rozběhnou projektové akti-
vity místního akčního plánování. Projekt MAP Karlovarsko II fun-
guje v  nouzovém stavu na  dálku a  vyvstávají nám nová důležitá 
témata. V tomto článku se pokusím shrnout, jaké aktivity proběh-
ly ve školním roce 2019/2020 za normálního stavu, co mapujeme 
v nouzovém stavu a k jakým úvahám nás aktuální zkušenost vede.

Ve školním roce 2019/2020 probíhaly v projektu MAP Karlovarsko II dlou-

hodobé či opakující se aktivity na jednotlivých školách (tzv. implementace 

MAP). Konkrétně se jednalo o:

 � Putování krajem živých vod.

 � Paměť a efektivní učení.

 � Přístupy k vedení třídnických hodin.

 � Diverzifikovaná třída – náměty na vzdělávání.

 � Kurz podnikavosti.

 � Hodina angličtiny s rodilým mluvčím.

Bohužel se některé aktivity nepodařilo dokončit v plánovaném rozsahu 

z důvodu zastavení denní výuky ve školách. Dále jsme pořádali jednorá-

zové vzdělávací aktivity pro pedagogy a další zájemce o dané téma, na-

příklad to byly semináře Líný učitel s Robertem Čapkem, Motivace, aktivi-

zace a hodnocení žáků na ZŠ s Tomášem Kotenem, Sociokulturní aspekt 

vzdělávání dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními 

podmínkami s Jaromírou Šindelářovou, přední odbornicí na problematiku 

vzdělávání žáků-cizinců a výuku českého jazyka pro cizince. Velmi zajíma-

vý byl také workshop o smysluplnému využití ICT na školách, jeho velkým 

přínosem bylo, že si účastníci sdíleli zkušenosti s pedagogy místních kar-

lovarských škol.

Na druhou polovinu března a duben jsme připravovali seminář k chybám 

ve správním řízení ve školství, workshop ke sdílení zkušeností s třídnickými 

hodinami, setkání zástupců škol, zřizovatelů a sociálních služeb působí-

cích na Toužimsku a Tepelsku a společné setkání členů všech pracovních 

skupin spojené s exkurzí v karlovarské mezinárodní škole (Carlsbader In-

ternational School). Všechny tyto aktivity jsme museli kvůli nouzovému 

stavu odložit na neurčito.

Nicméně i během nouzového stavu projekt MAP Karlovarsko II funguje. 

Jednání pracovních skupin proběhla v březnu a dubnu na dálku pomocí 

e-mailové korespondence a následného on-line setkání ke shrnutí disku-

tovaných problémů. Zaměřili jsme se na zkušenosti rodičů a učitelů s for-

mou vzdělávání na dálku. Moc si vážíme všech odpovědí členů pracovních 

skupin a názorů rodičů, kteří nám napsali přes facebookový profil projektu. 

Snažíme se postupně mapovat stav vzdělávání na dálku na jednotlivých 

školách. Oslovili jsme ředitele škol s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku 

o tom, jak která škola uchopila vzdělávání na dálku, jaké používají nástro-

je, jak komunikují s žáky a rodiči. Toto téma chceme podrobně analyzovat 

formou strukturovaných rozhovorů s řediteli škol, které plánujeme všechny 

navštívit příští školní rok. Výsledky z dotazování škol ke stavu vzdělávání  na 

dálku k 15. 4. 2020 jsou zveřejněny na webu projektu.
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Na setkání, které následovalo po exkurzi, žáci dostali k vyluštění křížov-

ku, která ověřovala jejich znalosti o firmě získané právě v rámci exkurze. 

Skupina, která nejrychleji vyluštila tajenku, dostala body do hodnotící 

tabulky. A  nyní úkol pro vás, milí čtenáři - můžete se sami přesvědčit, jak 
dobře znáte chemický závod Synthomer a  vyluštit následující křížovku. 

vlastními slovy vysvětlit, co se píše v daném usnesení, aby pochopila 

dění v jejich obci. Dále zpracovali návrh toho, co by mohlo být umís-

těno na volném pozemku v obci. Skupiny připravily návrhy na využití 

pozemku pro dětské hřiště, domov důchodců, restauraci a multifunkč-

ní centrum. V týmu si poté rozdělili role: matka/otec, dítě, důchodce, 

Všechny skupiny poté vytvářely návrh na inovace ve firmě Synthomer 

v Sokolově. Abychom trénovali prezentační dovednosti, museli žáci 

vždy představit své návrhy ostatním. Představeny byly například tvor-

ba prostorů pro rekreaci, podniková posilovna, zlepšení podmínek 

pro zaměstnance, lepší propagace v zahraničí, vytvoření webových 

stránek pro českou pobočku, svítící helma pro zaměstnance, zajištění 

bydlení pro zaměstnance nebo zrychlení přepravy výrobků k zákazní-

kovi. V druhé části lekce byli žáci informováni o Obecním úřadě v Bu-

kovanech a jeho výkonných orgánech. Poté byl žákům rozdán zápis 

z jednání zastupitelstva v Bukovanech. Každá skupina měla za úkol 

Kurz na téma rozvoj kreativity a podnikavosti

Kurz pro rozvoj kreativity a podnikavosti se v tomto školním roce 
2019/2020 realizoval na čtyřech základních školách v ORP Soko-
lov a v ORP Kraslice (ZŠ Bukovany, ZŠ Nové Sedlo, ZŠ a MŠ Oloví, 
ZŠ Březová). Byl veden formou zážitkového učení. Účastníci, po-
většinou jedna školní třída, byli  rozděleni do  čtyř týmů, které 
proti sobě soupeřili v plnění organizačních úkolů. Příkladem ak-
tivity jsou plánování školního výletu, využití volného pozemku 
v obci, tvorba vlastního životopisu, inovace výrobku, prezentace 
školy snů apod. Součástí kurzu mohla být také exkurze ve výrob-
ním podniku, pracovní pohovor na zkoušku anebo účast na jed-
nání zastupitelstva obce. Obsah kurzu byl pro školy volitelný. 
V  Bukovanech se kurzu zúčastnili žáci 8. a  9. třídy (byli spojeni 
do jedné třídy - celkem 21 participantů). Součástí kurzu byla ex-
kurze v chemickém závodu Synthomer v Sokolově.

 Exkurze žáků ZŠ Bukovany ve firmě Synthomer

podnikatel a starosta. Každý žák měl za úkol vymyslet dva argumenty, 

jak by podpořil z pozice přidělené role schválení svého návrhu. Poté 

proběhlo mezi žáky fiktivní jednání zastupitelstva, kde se snažili ob-

hájit své návrhy. Aktivity byly ukončeny hlasováním za nejlepší návrh 

a přidělením bodů. Další lekce byla organizována přímo na obecním 

úřadě, kde si účastníci kurzu vyslechli reálné jednání zastupitelstva. 

Kurz je koncipován ryze prakticky, účastníci se často poprvé dostávají 

do kontaktu s reálným pracovním životem a trhem práce nebo veřejným 

životem ve své obci. A to je hlavním cílem aktivity – probudit, navnadit, 

ukázat, nechat zažít. Cokoli. Vše se hodí.

1. Doplňte větu:  "Pro polymeraci (chemická reakce 
kdy z monomerů vznikají polymery) je zapotřebí 
i 360 ………Celsia"

2. Vysokomolekulární látka

3. Barvení  stěny odborněji (první ………….) - 
jedná se o podstatné jméno

4. Metoda oddělování kapalných látek na základě 
různých bodů varu.

5. Nejznámější značka lepidla

6. Prostor určený pro pokusy, vědecký výzkum nebo 
míšení látek.

7. Výchozí látka používaná k výrobě polymerů 
(např. ethen nebo propen)

8. Výrobek firmy označovaný zjednodušeně jako 
lepidlo (také se jedná o směs látek, z nichž jedna 
je jemně rozptýlena v druhé).

9. Kyselina, která slouží pro výrobu syntetických 
barev. (produkt firmy)

Tajenka

Řešení křížovky: 1. stupňů, 2. polymer, 3. nátěr, 4. destilace, 5. Herkules, 
6. laboratoř, 7. monomer, 8. disperze, 9. akrylová

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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s dlátem. Pana řezbáře však s úsměvem na rtech nepozorují jen děti, ale 

také paní učitelky, které nezřídka podotkly, že působí téměř až pohád-

kově. Aby také ne, přichází stylově oděn v košili s vestou, šátkem kolem 

krku, zástěrou a čepicí, jeho hlas uklidňuje.

Větším oříškem jsou pak starší děti. Lze vůbec zaujmout starým řemes-

lem na základních školách puberťáky? Ano, lze. A přes naše obavy je 

to vcelku snadné. Na základních školách cílíme na 8. a 9. třídy. Do tříd 

nejen pan řezbář vstupuje s obavou, jak budou tito žáci reagovat, přeci 

jen v jejich věku je těžké upoutat jejich pozornost žádoucím směrem. 

Ve většině případů se však tyto obavy brzy rozplynou a žáci se zapojují 

do vzájemné komunikace, ptají se, zajímají a jako bonus mají možnost 

si na jednoduché figurce ovečky vyzkoušet práci s dláty „na vlastní ruce“ 

(někdy i prsty). Přes prvotní ostych si práci s dlátem postupně chce vy-

zkoušet stále více žáků, kteří se do této práce zaujatě ponoří. Zajímavé je 

zjištění nejen jejich, ale také mé, že práce 

s dlátem není tak snadná, jak vypadá v ru-

kách profesionála.  Minuty plynou, zvoní 

na přestávku, přesto by žáci klidně v se-

znamování s řezbařinou pokračovali dále, 

což je asi tou největší odměnou pro pana 

řezbáře. 

Řezbařina je fascinující řemeslo, vonící dře-

vem a mnoho z nás, dětí i žáků, se s ním díky 

spolupráce v projektu setkává poprvé v ži-

votě. Věříme, že někteří ne naposledy.  

Mgr. Michaela Polláková

Inovace ve výrobní firmě Synthomer Fiktivní jednání zastupitelstva na ZŠ Bukovany

V  rámci projektu se nám podařilo navázat úžasnou spolupráci 
s panem řezbářem Danielem Krejčím, který se řezbařině věnuje 
na profesionální úrovni. A tak prostřednictvím implementačních 
aktivit realizujeme návštěvy řezbáře v mateřských školách a be-
sedy s řezbářem na školách základních. 

Jak je možné představit nejmenším dětem řezbářské řemeslo? Návštěvy 

pana řezbáře v mateřských školkách jsou velmi interaktivní. Hravou for-

mou a pomocí vzájemné komunikace seznamuje děti s tím, kdo je řez-

bář, čemu se věnuje a během povídání předvádí své řezbářské řemeslo. 

Děti tak vidí, jak se z neopracovaného kusu dřeva pod jeho rukama rodí 

například dřevěná lžíce. Povídají si o dřevě, stromech a jako velké zpes-

tření pomáhají panu řezbáři opracovat dřevěné figurky zvířátek, které 

jim následně zůstávají na památku. I ti nejmenší mají oči navrch hlavy, 

se zájmem hltají každé slovo a pozorují hbité ruce pana řezbáře a práci 

Mgr. Lucie Říhová, koordinátorka implementace a lektorka 
Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu a koordinátorka 

implementace

MAP SOKRA přibližuje voňavé řemeslo dětem
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Budování KKP platformy v Karlovarském kraji

Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se účastní mezinárodního pro-
jektu InduCCI. Tento projekt je zaměřen na  podporu kulturních 
a  kreativních průmyslů (KKP) v  Karlovarském kraji. Téma kultur-
ních a  kreativních průmyslů se v  České republice začalo dostávat 
do povědomí teprve nedávno. První aktivity spojené s mapováním 
a  hledáním přidané hodnoty KKP byly vedeny Institutem umění 
- Divadelním ústavem (2011 - 2015). V té době se testovaly pilotní 
projekty, které ale prioritně nezasahovaly na území Karlovarského 
kraje. Na ně navázalo Ministerstvo kultury, když začalo v roce 2018 
vytvářet Strategii rozvoje a  podpory KKP. V  současnosti se téma 
podpory KKP již začalo řešit i na úrovni Karlovarského kraje s tím, 
že proběhne mapování kulturních a kreativních průmyslů a vznikne 
platforma pro subjekty spojené s KKP. 

Co jsou ale zmiňované kulturní a kreativní průmysly? Zahrnují aktivity spo-

jené s tvořením nových myšlenek, technologií nebo obsahů v oblasti např. 

umění, řemesel, designu, videa, filmu, hudby apod. KKP jsou příležitostí, 

jak udržet vzdělané a kreativní lidi v regionu, protože poskytují perspektiv-

ní pracovní příležitosti. Vytváří také prostor pro mezioborovou spolupráci 

a vzdělání ke kreativitě. 

V rámci projektu InduCCI proběhlo 1. setkání a diskuze místních subjektů 

spojených s KKP  již koncem roku 2019. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci 

Karlovarského kraje, MAS Sokolovsko, obcí, designérů, Mikroregionu Soko-

lov - východ a API (Agentura pro podnikání a inovace). Hlavním výstupem 

tohoto setkání bylo, že je nutné zřídit regionální platformu, která by podpo-

rovala kulturní a kreativní průmysly a umožnila pravidelnou diskuzi. Mimo 

podpory platformy usiluje MSV o tvorbu prostoru, který by umožnil spo-

lupráci různě oborově zaměřených specialistů jako designerů, uměleckých 

řemeslníků ale i technicky zaměřených osob a také plánuje organizovat pro-

jektové vyučování s míchanými týmy žáků ze tří středních škol.

Zástupci Mikroregionu Sokolov-východ se účastnili na podzim roku 2019 

druhého setkání k projektu InduCCI v rakouském Linzu a zde prezentovali 

nejen své plánované regionální aktivity, ale i příklady dobré praxe. Jed-

ním z příkladů dobré praxe v Karlovarském kraji je galerie Supermarket 

WC, která vznikla v prostoru brownfieldu a která poskytuje výstavní prostory, 

prostory pro workshopy, kavárnu a místo, kde se schází kreativně smýšlející 

lidé. V rámci InduCCI se lze učit od projektových partnerů. Např. v Linzu byla 

znovu využita bývalá továrna na výrobu tabáku. Vznikly zde kanceláře pro 

start-upy, sdílené kanceláře, laboratoře a veškerá další potřebná infrastruktu-

ra pro podporu kreativců. S partnery projektu jsme v Linzu navštívili také Ars 

Electronika centrum, kde se propojují moderní technologie např. s uměním, 

hudbou a filmem. Moderní technologie (ramena stroje) jsou využívány pro 

ovládání divadelních postaviček.

Vytvoření CCI platformy se nakonec pravděpodobně podaří díky Karlovarské 

agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci. Pokud byste měli pocit, 

že můžete jakýmkoliv způsobem přispět k tématu, neváhejte mě kontaktovat 

na emailu rihova@sokolov-vychod.cz.

Mgr. Lucie Říhová - projektová manažerka  
Mikroregionu Sokolov-východ

Setkání a diskuze k projektu InduCCI

Druhé setkání k projektu InduCCI v Linzi

Na obou fotografiích je vidět příklad dobré praxe využití KKP k rozvoji města 
Linz - prostor pro start-up a FabLab v bývalé továrně na tabák  

Příklad dobré praxe využití KKP k rozvoji města Linz - Centrum Ars Elektronica
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ČÍSLA OPĚT VZROSTLA. Na začátku roku 2020 započala příprava dal-
šího ročníku Čištění řeky Ohře. Zájem ze strany dobrovolníků byl tak 
veliký, že jsme dokonce museli stopnout přihlašování, neboť jsme za-
čátkem března měli přihlášeno téměř 1.300 dobrovolníků. Toto číslo 
nám vyrazilo dech, ale práce pokračovala. Trička se potiskla a začala 
rozdělovat. Vyzvednutí sponzorského daru ve formě pitného režimu 
od Karlovarských minerálních vod a.s. bylo také již domluveno, do-
konce jsme měli již první část ochranných pomůcek od Povodí Ohře. 
Měli jsme nakoupenou už část svačin, a další část byla objednaná. Ne-
lenili jsme a vše jsme pilně připravovali, neboť nám bylo jasné, že pro 
tolik dobrovolníků nás to bude stát opět o něco času více. 

Bohužel však nastala neočekávaná situace, republikou a celým světem se začal 

šířit koronavirus COVID-19 a my jsme se začali obávat, že budeme muset akci 

zrušit. Dlouhou dobu jsme odolávali a věřili/doufali, že to nebude tak zlé. Situace 

se však měnila každým dnem až jsme byli nuceni akci odložit. Rozhodně jsme 

akci pro tento rok ještě nezrušili! Zatím jsme ji pouze odsunuli na podzim. 

Zdraví nás všech je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, a proto nevěšíme hlavu. Úseky máme 

naplánované, věříme, že pokud to bude možné, tak že se přihlášení dob-

rovolníci rádi zúčastní také na podzim a máme tak určitou část přípravy už 

hotovou. I když to znamená, některé věci dělat podruhé, nevadí. Čištění řeky 

Ohře je natolik hezká a smysluplná akce, že to uděláme rádi. 

Rádi bychom poděkovali všem obcím a sponzorům, jejichž finanční a hmot-

né dary či samotné zapojení do akce nám velice pomohli při přípravě akce 

a budou využity na podzim. 

Města a obce: Sokolov, Loket, Staré Sedlo, Kynšperk na Ohří, Citice, Králov-

ské Poříčí, Dasnice, Šabina, Těšovice, Svatava 

Sponzoři: Povodí Ohře, státní podnik, Karlovarské minerální vody a.s., Leše-

ní Trubač s.r.o., pan Miloslav Šnicer, DOP – HC s.r.o., TSR Czech Republic s.r.o., 

Obchodně technické služby s.r.o., poslankyně za Karlovarský kraj Bc. Iva Kalá-

tová, Hospůdka u Šabalků (Dasnice), pan Radomír Ryška, AZUS Březová, s.r.o, 

UFARMA spol. s r.o., Bauport s.r.o., Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s.r.o., 

Český rozhlas Karlovy Vary, ept connector s.r.o., MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ 

s.r.o., PAPE kancelářské potřeby s.r.o., Velta Plus EU, s.r.o. a Ukliďme Česko. 

Obrovské DÍKY patří tedy všem našim sponzorům, ale také všem dobro-

volníkům, kteří projevili zájem, udělat něco pro naše okolí. Doufám, že se 

všichni opět ve zdraví sejdeme a na podzim to řece pořádně vynahradíme. 

Sledujte náš Facebook – Čištění řeky Ohře nebo WEB MAS Sokolovsko, kde 

se dozvíte nejnovější dění. 

Mgr. Anna Maria Schröcková

Čištění řeky Ohře 2020

Podzimní termín akce: 19. 9. 2020. Těšíme se na Vás :)
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Projekt „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“

Naposledy jsme Vás na stránkách tohoto časopisu o projektu in-
formovali na konci roku 2018. V únoru 2020 se projekt přehoupl 
do posledního roku realizace. V průběhu předchozích dvou let se 
nám dařilo průběžně uskutečnit plánované aktivity, rozvíjet síť 
ekocenter a  upevňovat vzájemnou spolupráci. Měli jsme mož-
nost se poznávat při odborných workshopech nebo konzultacích 
a  byly vytvořeny opravdu pevné vazby mezi aktéry, navázána 
nová přátelství. Víme, že se jeden na  druhého můžeme spoleh-
nout a  požádat o  pomoc. Postupně se k  nám přidávala další 
ekocentra a  všichni si uvědomili, že jejich činnost, byť na  první 
pohled stejná, je ve skutečnosti pestrou mozaikou nabídky růz-
ných environmentálních programů. O  konkurenčním boji mezi 
ekocentry tedy rozhodně nemůže být řeč.

Malý přehled našich aktivit v roce 2019:
•	 28. 2. 2019 – workshop na statku Bernard, kde jsme si vyzkoušeli jedno-

duchou jazykovou animaci a dost se přitom pobavili. Obzvláště naše 

německé kolegy potrápila česká výslovnost. 

•	 19. 3. 2019 – workshop na ekofarmě Kozodoj, kde část programu byla 

věnována praktickým ukázkám pedagogicko-psychologické terapie se 

zvířaty.

•	 24. 9. 2019 – workshop v infocentru Waldhaus Mehlmeisel.

•	 22. 10. 2019 – workshop  spojený se školením v Hohenbergu u Ökolo-

gische Bildungsstätte Burg Hohenberg e. V.

•	 Byly dokončeny jednodenní vzdělávací programy pro žáky základních 

škol na téma bylinky, hospodářská zvířata a význam vody v krajině.

•	 Kozodoj vydal dvojjazyčné zvířecí pohádky a dokončil kvízovou stezku 

„Za zvířátky do pohádky“.

Nyní zpracováváme společnou koncepci, kde se snažíme ukázat návody 

ostatním, jak být úspěšným v oblasti environmentálního vzdělávání. Kon-

cem tohoto roku by již měla být dostatečně vypilovaná a bude ke stažení 

na webu všech partnerů. Za nás konkrétně na stránkách Krajského sdruže-

ní MAS Karlovarského kraje, z.s. http://ksmas-karlovarsko.cz/.

V současné době se však musíme při realizaci projektu potýkat s velkým 

problémem a tím je uzavření hranic z důvodu mimořádných opatření 

vlády v souvislosti s epidemií koronaviru. S tím bychom si asi dokázali 

nějak poradit, kdybychom věděli, jak dlouho budou tato opatření trvat. 

To bohužel nevíme a názory se různí. Navíc jsme zjistili, že v Německu 

jsou o situaci u nás v České republice informováni jen okrajově, takže 

toho ví, ještě méně než my. Naštěstí můžeme být v kontaktu alespoň 

ve virtuální rovině, intenzivně spolu komunikujeme a snažíme si udržet 

optimistickou náladu.

Co nás ještě do konce projektu čeká? 
•	 7 workshopů – část z nich proběhne formou videokonference, ale rádi 

bychom ještě společně navštívili Bečovskou botanickou zahradu a Kví-

zovou stezku na Kozodoji. 

•	 Projektové dny na Statku Bernard pro žáky základních škol z Čech a Ba-

vorska  - ty byly plánované na jaro 2020, ale zatím jsme je museli od-

ložit na neurčito.

•	 Dvě školení pro pracovníky ekocenter – jedno mělo proběhnout již 

v dubnu, druhé je plánované na září.

•	 Vytvoření mapy ekocenter v Karlovarském kraji a v Bavorsku – zde nám 

nic nestojí v cestě, protože mailová komunikace zavirovaná naštěstí 

není.

Držme si palce, ať se vše brzy vrátí k normálnímu stavu a my zase bude-

me moci volně cestovat a realizovat aktivity, které jsme museli prozatím 

odložit. Věřím, že si pak vzájemné setkávání budeme o to více užívat, 

protože už víme, že jej nemůžeme brát jako samozřejmost.

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. Asociovanými 

partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a Naturpark Fichtel-

gebirge e. V.

Kontakt: Eva Slámová, tel.: 774 087 510

Ing. Eva Slámová, manažerka projektuJazyková animace

Terapie se zvířaty
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Už jste viděli tašku s logem 
„Original product of Sokolovsko”?

Od  ledna 2020 Mikroregion Sokolov – východ distribuuje bavlně-
nou látkovou tašku s logem regionální značky a můžete ji vidět mezi 
lidmi na území Sokolovska.

Značka „Original product of Sokolovsko“ garantuje především původ vý-

robku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na dané území. 

I na území Sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápaditých produ-

centů. 

Věříme, že regionální značka napomůže ke změně image Sokolovska.

Správcem značky je Mikroregion Sokolov – východ. 

Veškeré informace včetně katalogu certifikovaných výrobků naleznete 

na internetu www.sokolov-vychod.cz. Kontakt: Dagmar Hůrková, koordi-

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

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 Jitka Šimůnková 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 Miroslav Kalouda Rotava

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

Rozhledna, Krásenská rozhledna Jitka Šimůnková Krásno

Certifikované regionální výrobky (stav k 30. 4. 2020)

Dagmar Hůrková
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Šablony III 

30 let Odboru KČT Krušné hory Sokolov 1990 – 2020

Nová výzva MŠMT na zjednodušené projekty z OP VVV – tedy Šablony 
III byla vyhlášena 31. 3. 2020. Tato výzva je určena pro mateřské a zá-
kladní školy, kdy míra podpory činí 100  %. I když nese výzva pojmeno-
vání římská tři, mohou o podporu zažádat také školy, které zatím tento 
druh podpory nečerpaly. Pro někoho již známý pojem, pro někoho 
novinka. O co tedy jde? Škola může podat žádost o podporu do Šab-
lon III, a může tak získat personální podporu (např. školního asistenta, 
psychologa, chůvu apod.), nebo rozvíjet aktivity ICT, rozvíjet spoluprá-
ci s  rodiči a  veřejností, či provozovat klub pro žáky, doučování nebo 
projektový den ve výuce. Škola má možnost, vybrat si z předem defi-
novaných šablon, tudíž nemusí již vymýšlet a psát projektovou žádost. 

Aby škola mohla podat žádost musí vyplnit dotazníkové šetření. Na základě 

dotazníkového šetření také škola zjistí, jaké jsou její nejslabší oblasti, a právě 

tyto by měla v rámci šablon podpořit. Samozřejmě, že si může vybrat i další 

aktivity. Povinnou aktivitou pro MŠ a ZŠ je nově Projektový den ve výuce, 

který musí realizovat každá škola, která získá podporu (bez zadání této akti-

vity nebude žádost schválena).

Celková alokace výzvy činí 2 730 mil. Kč, přičemž minimální způsobilé výda-

je na projekt jsou 100 tis. Kč a maximální způsobilé výdaje na projekt jsou 

dány výpočtem: 200 000,- Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500,- Kč).

S fyzickou realizací projektu lze začít datem předložení žádosti o podpo-

ru, nejdříve však 1. 8. 2020. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

je poté 30. 6. 2023. Projekt může být realizován ve dvou délkách trvání:  

12 nebo 24 měsíců.

Více informací naleznete na stránkách MAS Sokolovsko, nebo přímo 

na webu MŠMT – OP VVV (https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-

-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm).

 

MAS Sokolovsko o.p.s. je pověřena tzv. animací území, proto každá škola 

může bezplatně využít naší metodickou podporu. 

Mgr. Anna Maria Schröcková

Ohlédnutí zpět
30. výročí založení odboru už si zaslouží alespoň krátké zhodnocení 
činnosti. Od července roku 1990, kdy pětice kamarádů turistů navá-
zala na činnost Klubu českých turistů před rokem 1945 a v 60. letech 
minulého století, se mnohé událo. Někteří ze zakládajících členů 
odboru už se, bohužel, toulají jen po  nebeských stezkách a  snad 
alespoň shora sledují, jestli se nám práce daří. Vzpomeňme alespoň 
na jejich jména: Karel Velek, Václav Petřík, Karel Šašek a Otta Glassl. 
Přicházeli noví členové, rozšiřovala se i činnost odboru a měnilo se 
i zaměření činnosti. 

Odbor vznikl zejména k zajištění dalšího pokračování tradičních akcí před-

listopadového odboru turistiky TJ Baník Sokolov „Lyžařský přejezd Krušných 

hor“ a „Sokolovská padesátka“, kterých se dodnes pravidelně účastní i zahra-

niční turisté. Zejména pro své členy odbor organizoval v devadesátých le-

tech turistické zájezdy s podporou autobusu do sousedního Německa pod 

vedením p. Roberta Maška. Členové odboru se ale věnovali také další práci 

pro veřejnost, zejména značení turistických tras KČT a propagaci turisticky 

zajímavých míst na Sokolovsku mezi turistickou veřejností. V roce 1997 vzni-

kl pod vedením Jany Suché projekt „KORÁLKY – výlety pro rodiče s dětmi“ 

a s nimi došlo i k obnovení v 80. letech oblíbené turistické akce „Lobezský 

žabák a puleček“. Když po deseti letech děti odrostly a i zájmy rodičů se 

posunuly jinam, nabídli jsme výlety s podporou autobusů a později výlety 

s využitím vlaků jak v Čechách, tak v Saském a Bavorském příhraničí. Neměli 

bychom zapomenout ani na úspěšné akce Za posledním puchýřem 2006 

a VI. Letní turistický sraz Sokolov 2018. Jako akce celostátního a meziná-

rodního významu byly zkouškou organizačních schopností nejen pro užší 

realizační tým, ale i pro všechny ostatní členy i nečleny KČT, kteří zajišťovali 

chod akce na jednotlivých stanovištích. Naštěstí jsme měli zkušenosti z po-

řádání akce Za posledním puchýřem v r. 1996 a desítek řady menších akcí 

pro veřejnost a vše dopadlo ke spokojenosti pořadatelů, účastníků i města 

Sokolov. Odbor také pravidelně zajišťuje prostory a servis pro konání oblast-

ních konferencí.

Současnost 
Odbor je v zastoupení svého místopředsedy členem Místní akční skupi-

ny Sokolovsko, která sdružuje města a obce, neziskové organizace i členy 

z podnikatelské sféry ve společném zájmu získat co nejvíce prostředků 

na projekty členů MAS z evropských fondů na obnovu venkova. Kromě 

spolupráce s dalšími odbory v oblasti KČT Karlovarský kraj spolupracuje-

me nebo udržujeme kontakty také s informačními centry a dalšími sub-

jekty, které se věnují oblasti cestovního ruchu, zejména s Destinační 

agenturou Živý kraj z. s., KÚ Karlovarského kraje – odbor kultury, lázeňství  

a cestovního ruchu. Úzká je také spolupráce s Klingenthalským turistickým 

spolkem „Klingenthaler Wandersportverein“. Tradiční činností pro některé 

naše členy je značení turistických tras a příprava turistických akcí pro veřej-

nost a účast na klubových akcích KČT.
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Kalendárium vybraných událostí
1990  Registrace stanov odboru v červenci 1990.

1990 - 2019  Realizováno 29 ročníků turistické akce „Sokolovská pade-

sátka“, jako pokračování předchozích této tradiční turistické 

akce, založené už v roce 1966 (vedoucí Robert Mašek).

1990 - 2019 Realizováno 29 ročníků akce lyžařské turistiky „Lyžařský pře-

jezd Krušných hor“, jako pokračování této tradiční turistické 

akce, založené už v roce 1970 v rámci oslav 600 let Města 

Kraslice (vedoucí Robert Mašek).

1997 – 2007  Realizováno 10 ročníků akce „KORÁLKY – výlety pro rodiče 

s dětmi“ (5 až 10 výletů ročně; vedoucí akce Jana Suchá, 

Yvona Umlaufová a později Eva Šimečková). Robertu Maš-

kovi byl Ústředním výborem KČT udělen Čestný odznak 

Vojty Náprstka (4/1997).

1998 Vychází historicky první vydání oblastního kalendáře turis-

tických akcí KČT pro veřejnost (1998-2001 oblast KČT Kruš-

né hory, 2002-2003 oblast KČT Krušné hory a oblast Cheb, 

od. r. 2004 oblast KČT Karlovarský kraj).

1998 – 2010  Realizováno 11 ročníků obnovené turistické akce „Lobe-

zský žabák a puleček (vedoucí akce Jana Suchá, v užším 

týmu Yvona Umlaufová, Ladislav Zoubek a později Eva Ši-

mečková).

1999 a 2000  Projekt "Na kole za kulturou" - týdenní cykloturistická jízda 

v rámci Festivalu uprostřed Evropy (zadáno ředitelkou fes-

tivalu paní Tomaschke). Projekt nebyl vícekrát uskutečněn, 

protože se nepodařilo skloubit uzávěrku kalendáře turistic-

kých akcí a uzávěrku programu (málo času na propagaci 

a přípravu akce). Přípravu a vedení akce zajišťovali Ladislav 

Zoubek a Jana Suchá.

2000   V březnu vydává KČT Vřesová ve spolupráci s odborem KČT 

Krušné hory Sokolov oblastní odznak SOKOLOVSKO (Ladi-

slav Zoubek, Robert Mašek, a Karel Velek). V dalších letech 

vydal odbor ještě aktualizovaný dotisk. Reedice oblastního 

odznaku KARLOVARSKO (pro potřeby KČT Slovan Karlovy 

Vary zajistil Ladislav Zoubek a vydává KČT Vřesová).

2001  Přestup oddílu rodinné turistiky KČT Vřesová do odboru 

KČT Krušné hory Sokolov a zapojení členů oddílu do po-

řádání akcí odboru. „Lobezský žabák a puleček“ i akce „KO-

RÁLKY – výlety pro rodiče s dětmi“ jsou tohoto roku akcemi 

odboru KČT Krušné hory Sokolov.

2001   První vydání brožurky "Městský vycházkový okruh Sokolov" 

(L. Zoubek, R. Mašek a K. Velek, vydal odbor KČT Krušné hory 

Sokolov).

2002 - 2003  Probíhají přípravná jednání ke sloučení oblastí KČT Krušné 

hory a KČT Cheb do společné oblasti KČT Karlovarský kraj 

v rámci nových krajských hranic (koordinací jednání pově-

řen L. Zoubek).

2002 - 2011  Realizováno 10. ročníků pěší turistické akce IVV „Světový 

den turistiky“ (vedoucí Robert Mašek, Karel Velek, Bořivoj 

Aubrecht).

2004  Od tohoto roku KČT Krušné hory jako jediný odbor v kraji 

zajišťuje vydávání dřevěných turistických známek a turistic-

kých vizitek pro potřeby informačních center a některých 

dalších subjektů cestovního ruchu v okrese Sokolov.

2003 - 2004  Příprava a vyhlášení tematického turistického odznaku "Na-

učné stezky Karlovarského kraje" (záznamník a odznak, vy-

hlášen v dubnu 2004, nákladem KČT Krušné hory Sokolov, 

zpracoval Ladislav Zoubek).

2006  Práce na aktualizaci Cykloportálu Karlovarského kraje (oblasti 

KČT Karlovarský kraj zadal odbor regionálního rozvoje Krajské-

ho úřadu Karlovarského kraje; koordinátor L. Zoubek). V listo-

padu odbor pořádal 35. ročník turistické akce "Za posledním 

puchýřem", kterého se zúčastnilo 1370 turistů z ČR, Slovenska, 

Polska, Německa, Holandska a dalších 130 z Karlovarského kra-

je. Akci zajišťovalo 107 pořadatelů. Při realizaci akce jsme zúro-

čili zkušenosti z 30. ročníku této akce v Lokti a Chodově v roce 

1996 (hlavní organizátoři Ladislav Zoubek a Jana Suchá se v r. 

2001 stali členy odboru). V prosinci odbor KČT Krušné hory So-

kolov navazuje spolupráci s Místní akční skupinou Sokolovsko.

2007  V březnu Město Sokolov oceňuje tým pořadatelů akce 

„Za posledním puchýřem 2006“ za úspěšnou realizaci 

a propagaci města v rámci vyhlášení ankety „Osobnost 

roku za rok 2006“, a to udělením ocenění v kategorii kultura 

vedoucímu akce Ladislavu Zoubkovi. V březnu odbor KČT 

Krušné hory vstupuje do Místní akční skupiny Sokolovsko 

jako plnohodnotný člen.

2009  Vydáno druhé, rozšířené vydání tematického turistického 

odznaku "Naučné stezky Karlovarského kraje".

2008 Robert Mašek se stal Čestným členem KČT (3/2008) a byl 

také zvolen osobností města Sokolov (3/2008). 

2010  Volební Valná hromada odboru KČT Krušné hory Sokolov 

12. 1. 2010. Nově zvolené složení výboru: předseda - Josef 

Ticha, místopředseda - Ladislav Zoubek, jednatel - Robert 

Mašek, členové - Bc. Jana Suchá, Jaromír Havlíček, Vladimír 

Kodýdek, Yvona Umlaufová.

2014  Volební Valná hromada odboru KČT Krušné hory Sokolov 

14. 1. 2014. Nově zvolené složení výboru: předseda - Josef 

Ticha, místopředseda - Ladislav Zoubek, jednatel - Robert 

Mašek, členové - Iveta Meinlschmidtová, Marcela Kožuška-

ničová, František Midloch, Alena Štěrbová.

2015  Změna názvu na KČT, odbor Krušné hory Sokolov a regist-

race pobočného spolku KČT v souladu se změnou Občan-

ského zákoníku.
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2017  V dubnu spuštěn provoz klubovny odboru na portálu Spo-

luhráči.cz (https://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-

-hory-sokolov), ke konci roku facebookové stránky odboru 

(https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov) 

a stránka XVI. Letního turistického srazu Sokolov 2018 

v rámci nově zřízeného webu KČT, oblast Karlovarský kraj. 

Robert Mašek zvolen Seniorem roku Karlovarský kraj 2017 

u příležitosti věku 90 let (10/2017).

2018  Volební členská schůze 18. ledna. Nově zvolené složení vý-

boru na volební období 2018 - 2021: předseda Josef Ticha, 

místopředseda Ladislav Zoubek, jednatel Robert Mašek, 

členové Jaromír Havlíček, Jaroslav Vacek, Marie Havlíková, 

Alenu Štěrbovou, kontrolor Eva Pokrývková. Odbor se ně-

kolika turistickými akcemi zapojil do oslav 100 let republiky 

a 130 let KČT, včetně organizace celotýdenního XVI. Letního 

turistického srazu Sokolov. 

2019  Proškolení členové odboru se podíleli na průzkumu a vyho-

tovení dokumentace k celoklubovému a krajskému projek-

tu Pěší hřebenová trasa Krušných hor, který už mnozí turisté 

znají pod zkráceným názvem „Modrá hřebenovka“. Na zá-

kladě získaných dat a dokumentace budou probíhat další 

práce s cílem vyznačit, vybavit potřebnou infrastrukturou 

a získat certifikaci trasy. Jaromír Havlíček získal titul Zaslou-

žilého mistra turistiky. Dalším dvěma členům odboru byla 

udělena Ústředním výborem KČT Čestná uznání KČT.

Ladislav Zoubek

Další číslo časopisu 
Sokolovsko

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

Obsah: 

 ● Po stopách rodu s rybou v erbu: 3. část

 ● Vražda četníka Storma u Litrbachů

 ● Po stopách Františka Lederera

 ● Několik druhoválečných příběhů ze Sokolovska

 ● 650 let od povýšení vesnice Gresslas na královské město

 ● Hella Guthová – život a dílo

 ● Budova soudu v Sokolově 

 ● O životě poručíka Františka Vítka 

 ● Čertovy kameny v Chodově

 ● Za sekundárními minerály Sokolovska

č. 1
2020


