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Informace ze seminářů pro potenciální žadatele
z výzev MAS Sokolovsko

Ve dnech 7. a 13. dubna 2016 uspořádali pracovníci MAS Sokolovsko dva semináře pro potenciální žadatele z našeho území,
kteří plánují podat svůj projekt do některé z výzev MAS v rámci
integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje
(tzv. CLLD = community-led local development).

V závěru semináře byli účastníci informováni o možnosti bezplatného
využití služeb pracovníků MAS při poradenství s tzv. šablonami, které se
týkají mateřských a základních škol. Jedná se o zjednodušený způsob
čerpání neinvestičních dotací, díky kterým se školy a školky mohou zapojit např. do tandemové výuky, vybudování čtenářských klubů, zajištění služeb školního psychologa ad.
V případě dotazů k výzvám MAS kontaktujte tyto pracovníky:
V úvodní části Ing. Jágriková informovala přítomné o aktuálním stavu
schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD). Dále představila hlavní změny
výzev MAS od předchozího období a také od výzev, které jsou vyhlašovány tzv. napřímo, tj. mimo MAS Sokolovsko. Následovalo představení 3
programových rámců, v rámci kterých budou výzvy vyhlašovány. Jedná
se o programové rámce Program rozvoje venkova, Operační program
Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program (IROP).
Poté proběhlo představení dvou elektronických prostředí, ve kterých se
žádosti budou vyplňovat a předkládat ke schválení. Pro Program rozvoje
venkova se jedná o tzv. Portál farmáře, u OP Zaměstnanost a IROP se
jedná o tzv. monitorovací systém MS2014+. Účastníci se dozvěděli, jak
se do těchto elektronických systémů mohou zaregistrovat a jaké jsou
hlavní funkcionality těchto programů.

Program rozvoje venkova ČR – Ing. Ivana Jágriková
Integrovaný regionální operační program – Ing. Markéta Hendrichová
Operační program Zaměstnanost – Mgr. Zuzana Odvody
Animace mateřských a základních škol (tzv. šablony) – Stanislava Slunčíková
Prezentace z výše uvedených seminářů i kontakty na naše pracovníky jsou k dispozici na nových webových stránkách MAS Sokolovsko: http://mas-sokolovsko.eu
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS

Přehled plánovaných výzev MAS a alokací
na období 2016-2021

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (dále jen SCLLD) postupně prochází
hodnocením ze strany Řídících orgánů jednotlivých ministerstev
(dále jen ŘO), která řídí operační programy, které budou vyhlašovány i prostřednictvím místních akčních skupin.
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MAS Sokolovsko, v případě, že bude její SCLLD schválená, bude vyhlašovat výzvy v letech 2016 až 2021 (konec realizace projektů nejpozději
31.12.2023). V květnu 2016 jsme obdrželi od ŘO připomínky k věcnému
hodnocení SCLLD, které jsme museli obratem do dokumentu zapracovat. Připomínky se promítly i do původního plánu výzev a rozdělení
finančních alokací. Aktuální plán výzev vč. k tomu navázaných alokací
Vám představujeme na následujících stránkách.

Program rozvoje venkova ČR (PRV)

Výše alokace vyhlašované v jednotlivých letech (v tis. Kč)

Fiche

2016

1. Předávání znalostí a informační akce

250

2. Investice do zemědělských podniků

4000

3. Lesnická infrastruktura

3000

2017

4000

5500

6. Neproduktivní investice v lesích

3000

2020

4000

1000

4445,22

3000

Celkem alokace v dané
ﬁchi (v tis. Kč)

2021

250

500

2000

10 000
1000

5 000
5 000

2000

2500

7. Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Celkem alokace v jednotlivých letech (v
tis. Kč)

2019

1000

4. Zemědělská infrastruktura
5. Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

2018

3000

17 945,22

1000

6 500

1000

15750

1 000

13445,22

7500

4250

4000

1000

45 945,22

Alokace Programu rozvoje venkova
v rámci výzev MAS Sokolovsko (v tis. Kč)
7. Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a…

1 000

6. Neproduktivní investice v lesích

6 500

5. Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

17945,22

4. Zemědělská infrastruktura

5 000

3. Lesnická infrastruktura

5 000

2. Investice do zemědělských podniků

10 000

1. Předávání znalostí a informační akce

500
0

4000

8000

12000

16000

Integrovaný regionální operační program
(IROP)

Výše alokace vyhlašované v jednotlivých letech (v tis. Kč)

Opatření

2016

1. Řešení dopravní infrastruktury

18000

2. Řešení integrovaného záchranného systému

2017

9000

8600

4000
5700

5700

5700

4. Infrastruktura pro sociální podnikání

4000

3500

5. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

4000

6. Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví

5000

7. Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje

1400
27700

2019

9000

3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi

Celkem alokace v jednotlivých letech (v tis. Kč)

2018

37200

2020
4500

2021
4683,281

20000
Celkem alokace
v daném opatření
(v tis. Kč)
45 183,281
12 600

1900

19 000

4000

1500

13 000

8000

4000

4000

5000

20 000
10 000
1 400

12000

23700

11900

8683,281

121183,281
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Alokace IROP v rámci výzev MAS Sokolovsko (v tis. Kč)
7. Studie, strategie a plány v oblasti
udržitelného rozvoje

1 400

6. Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví

10 000

5. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

20 000

4. Infrastruktura pro sociální podnikání

13 000

3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a
opatření vedoucí k sociální inkluzi

19 000

2. Řešení integrovaného záchranného systému

12 600

1. Řešení dopravní infrastruktury

45 183,28
0

10 000

20 000

30 000

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výše alokace vyhlašované v jednotlivých letech (v tis. Kč)

Opatření

2016

1. Podpora zaměstnanosti

2017

2018

3000
3000

3200

3. Podpora začleňování sociálně vyloučených osob a prevence sociálního
vyloučení

3000

2400

Celkem alokace v jednotlivých letech (v tis.
Kč)

2020

2021
6 000

800

800

7 000

800

7 000

3452

6000

6452

50 000

Celkem alokace v daném opatření (v tis. Kč)

3000

2. Sociální podnikání

4. Podpora prorodinných opatření pro
zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce

2019

40 000

3 452

5600

3000

800

1600

23 452

Alokace OP Zaměstnanost v rámci výzev MAS Sokolovsko
(v tis. Kč)
4. Podpora prorodinných opatření pro zvýšení
uplatnění rodičů na trhu práce

3 452

3. Podpora začleňování sociálně vyloučených
osob a prevence sociálního vyloučení

7 000

2. Sociální podnikání

7 000

1. Podpora zaměstnanosti

6 000
0
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2 000

4 000

6 000

8 000

Celková alokace MAS na programové období 2014-2020, tj. výzvy v letech 2016-2021,
činí 190 580 501 Kč. Ta je rozděleno do 3 programových rámců následovně:

Rozdělení celkové alokace MAS Sokolovsko
do jednotlivých programových rámců
ϭϮй
Ϯϰй

ϲϰй

PRV

IROP

OPZ

Místní akční plány ORP Sokolov a ORP Kraslice

Od 1. 4. 2016 začala realizace těchto projektů. Pro ty z Vás, kdo neměli možnost číst předchozí číslo našeho časopisu a článek o přípravě těchto projektů, příp. se s pojmem místní akční plán (dále
MAP) dosud nesetkali, stručně shrnujeme, co je jejich obsahem.
MAPy jsou projekty zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Spadají
do tzv. prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
jejíž základní tezí je, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní
a kompetentní učitelé a ředitelé.
Cílem projektů je pak prostřednictvím společného plánování a spolupráce v území přispět k naplnění této teze. Zprostředkovat společnou řeč relevantních aktérů vzdělávání dětí a žáků do 15 let na daném
území ORP, zmapovat toto území v klíčových oblastech, najít prioritní
problémy k řešení a navrhnout taková opatření, která k nim povedou,
vytvořit strategický plán dlouhodobých záměrů ve vzdělávání na všech
úrovních, prostřednictvím toho pak zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách
s důrazem na rozvoj potenciálu každého žáka, zlepšit kulturu na školách
ve smyslu motivovaného a motivujícího pedagoga.
Výstupem projektů pak bude rozsáhlý dokument ,,Místní akční plán“ obsahující např. dohodu o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, seznam investičních záměrů v rámci
infrastruktury vzdělávání, soubor aktivit s navrhovaným konkrétním řešením místních problémů v dohodnutých prioritách, atd.

Dalším výstupem projektů budou realizované vzdělávací aktivity prostřednictvím tzv. excelentních pedagogů v rámci budování znalostních kapacit.
Zkušení učitelé budou předávat své znalosti a dovednosti svým kolegům.
V tuto chvíli byl vytvořen v obou MAPech základní pracovní orgán tzv.
Řídící výbor, který reprezentativně zastupuje povinné oblasti subjektů
ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Proběhla první ustavující jednání
Řídících výborů, v pondělí 9. 5. 2016 pro MAP ORP Sokolov na Městském
úřadě v Sokolově a ve středu 11. 5. 2016 pro MAP ORP Kraslice na Městském úřadě v Kraslicích.
Nyní probíhají práce na analytické části dokumentu, sběr relevantních dat
včetně všech investičních záměrů v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let,
diskuze v území, dílčí jednání, příprava pracovních skupin a workshopů.
Zásadou realizace těchto projektů a přípravy dokumentu je komunitní projednávání. To se odehrává na několika úrovních. Jednou z nich jsou pracovní
skupiny, v nichž budou probíhat zásadní diskuze a tvorba výše uvedeného,
dalšími jsou např. různé formy setkávání v území, workshopy ad.
Tímto vybízíme všechny zájemce z řad vzdělavatelů dětí a žáků do 15
let, učitele, vychovatele, pracovníky v neformálním vzdělávání, odborníky (logopedy, psychology, apod.), kteří mají zájem o aktivní podílení se
na přípravě dokumentu MAP a plánování aktivit vedoucích ke zkvalitnění vzdělávání našich dětí, aby se přihlásili hlavní manažerce obou projektů Mgr. Zuzaně Odvody, e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, mobil
605 108 877.
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Stejně tak, znáte-li ve svém okolí výborného učitele, vychovatele, vedoucího zájmového kroužku, apod., budeme rádi za tip na něj.

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kraslice/
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-sokolov/.

A na závěr zveme všechny, kteří se o vzdělávání dětí a žáků do 15 let
zajímají, na první veřejné workshopy, které se budou konat dne 22. 6.
2016 pro oblast ORP Kraslice a 27. 6. 2016 pro ORP Sokolov. Přesný čas
zahájení a místo konání bude upřesněno, sledujte prosím web MAS Sokolovsko:

Mgr. Zuzana Odvody

Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ – výlet k sousedům

Jak již jste se mohli dočíst v minulém čísle časopisu, manažeři
MAS Sokolovsko připravili 3 žádosti o dotaci na tzv. Místních
akčních plány (zkráceně MAPy). Všechny tři projekty byly vybrány k podpoře a od dubna probíhá jejich realizace. Hlavními cíli
projektů jsou tvorba místních akčních plánů a prohloubení spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků.
MAS Sokolovsko je tedy nositelem těchto projektů na území obcí s rozšířenou působností Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. A proč vlastně i Karlovy Vary? Není to výlet k sousedům?
Vlastně je, i není.
Během přípravy žádosti probíhala jednání mezi možnými nositeli projektů, tedy mezi zástupci Statutárního města Karlovy Vary a místními
akčními skupinami působícími na tomto území. Z hlediska MASek se
jedná o složité území – velké město a kolem něj čtyři MASky. Jelikož
Krajská síť MAS Karlovarského kraje nebyla dle výzvy možným žadatelem, bylo dohodnuto, že nositelem bude MAS Sokolovsko, přičemž realizace bude probíhat za spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary
a ostatními MAS. Na území ORP Karlovy Vary se nacházejí tři partnerské obce MAS Sokolovsko – Hory, Mírová a Jenišov. Do Karlových Varů
a okolí to díky velikosti našeho kraje také nemáme moc daleko, pomáhá
nám místní znalost autora tohoto článku (hlavního manažera projektu)
a současně začlenění manažerů MAS Kraj živých vod a MAS Vladař do realizačního týmu projektu.
Díky souběžné realizaci podobných tří projektů si můžeme předávat zkušenosti, ať již z hlediska managementu projektu, ale také ve zprostředkování přenosu dobré praxe z hlediska výchovy a vzdělávání dětí a žáků
mezi všemi územími našich projektů. Již nyní chvíli po rozběhnutí prvních
aktivit projektu je patrné, že v mnoha problémových oblastech jsou území stejná. Například v dotazníkovém šetření MŠMT z konce loňského roku
byla všude identifikována jako hlavní překážka nedostatek finančních prostředků potřebných k rozvoji mnoha aktivit základních a mateřských škol.
Naopak v některých oblastech jsou už teď odlišnosti, například základní
školy na území ORP Karlovy Vary uvádějí na druhém místě v potřebnosti
podporu rozvoje matematické gramotnosti, ale v celokrajském a celorepublikovém měřítku byla tato oblast až na čtvrtém místě za podporou
rozvoje čtenářské gramotnosti a podporou polytechnického vzdělání.
Mimochodem, na prvním místě školy shodně vidí potřebnost rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a pořízení vybavení.
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Ustavující jednání Řídícího výboru projektu „MAP ORP Karlovy Vary“
Odbočme na chvíli k investicím. Investiční záměry škol nyní sbíráme.
Pro žádost o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu
na některé typy rekonstrukcí, staveb nebo vybavení je třeba, aby záměr
školy byl v souladu s jedním z výstupů tohoto projektu.
I samotné území ORP Karlovy Vary je různorodé, jiné problémy trápí
školy přímo ve městě Karlovy Vary a něco jiného řeší venkovské oblasti
na sever a na jih od Karlových Varů, kdy hlavně na jihu do hry vstupuje
i problematika sociálního vyloučení a chudoby obyvatel.
V rámci projektů má být také prohlubována spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků, kdy se jedná nejen o formální vzdělávání
reprezentované základními a mateřskými školami, ale také neformální
vzdělávání, tedy i různé kroužky a zájmové aktivity. Na školení pro žadatele
pořádané MŠMT zaznělo: „naučte všechny spolu více komunikovat!“ Budeme rádi, když se nám díky aktivitám projektu, které se postupně rozbíhají,
podaří nejen tento cíl naplnit. A hlavně bude-li tato komunikace sama
od sebe fungovat, aby vydržela i po skončení projektu.
Aktuální informace o aktivitách projektu se dozvíte na: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/. Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat a zapojit se třeba do některé z pracovních skupin nebo přijít na některé ze setkání.
Jedná se o otevřené partnerství a Vaše náměty a zkušenosti jsou vítány!
Ing. Markéta Hendrichová

Ukázková hodina pro učitele prvního stupně ZŠ

V rámci projektů na zpracování místních akčních plánů je možno
realizovat také vzdělávací aktivity pro učitele zaměřené například na přenos dobré praxe a sdílení zkušeností. V projektu „MAP
ORP Karlovy Vary“ jsme se rozhodli vyzkoušet tuto aktivitu již
na začátku projektu.

kdy například v prvouce žáci v čítance přečetli článek o lese a pak ve skupinách „zasadili“ správné stromy do listnatého, jehličnatého a smíšeného lesa.
Po skončení vyučování paní učitelky diskutovaly o využití různých metod pro práci s heterogenní skupinou žáků a předávaly si zkušenosti.

Žáci při skupinové práci
Dne 17.5.2016 proběhly na Základní škole v Nové Roli ve třídě 2.B pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Rotové za sebou dvě ukázkové hodiny matematiky a prvouky s prvky skupinové práce. Na hodiny se přijely podívat tři paní
učitelky prvního stupně za základních škol v Toužimi, Nejdku na Náměstí
Karla IV. a ze Základní a střední školy v Karlových Varech. Žáci ve 2.B během
celého školního roku pracují často ve skupinách, společně řeší různé úkoly
a vzájemně si pomáhají. Do těchto ukázkových hodin byly zapojeny i hostující paní učitelky a také paní ředitelka. Viděli jsme propojení mezi předměty,

Paní učitelky uvítaly možnost zúčastnit se tohoto ukázkového vyučování
a na závěr si také domlouvaly další možnosti spolupráce.

S paní ředitelkou společná kontrola samostatné práce
na poznávání druhů stromů

Hostující paní učitelky zapojeny do určování druhů lesa

Děláte-li na Vaší škole také něco zajímavého, chcete-li se podělit o Vaše
nápady nebo zkušenosti, ozvěte se, protože v projektech na tvorbu místních akčních plánů můžeme uspořádat další podobnou aktivitu.
Ing. Markéta Hendrichová
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Česko – německé setkání na Karlově stezce
V den sedmistého výročí narození Karla IV. proběhlo česko – německé cyklistické setkání na Karlově stezce na hraničním přechodu Jelení. Karlova stezka spojuje přes krušnohorský hřeben města
Aue a Karlovy Vary a zároveň tak spojuje i Muldavskou cyklostezku (Mulderadweg) na německé straně a Cyklostezku Ohře na české
straně. Setkání navázalo na loňské slavnostní otevření Karlovy stezky a stane se jistě tradicí i pro další roky. Letos poctil přítomné svou
návštěvou i sám Karel IV., který zde oslavil své 700. narozeniny. Jak
sám řekl, udržuje se i v tomto věku ve výborné kondici, protože jezdí na kole po Karlově stezce.

Jako odbočky z hlavní trasy Karlovy stezky vznikají další vedlejší trasy na německé i české straně, dále jsou zapotřebí různé obnovy povrchu nebo doprovodné infrastruktury a také propagace konceptu této cyklotrasy. Z tohoto důvodu byla podána žádost o dotaci na přeshraniční projekt „Karlova
stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky“. MAS Sokolovsko je
jedním z partnerů tohoto projektu, kdy v rámci vedlejší trasy bude Karlova
stezka napojena přes Chodov a Hory na páteřní Cyklostezku Ohře u Lokte.
Ing. Markéta Hendrichová
Karel IV. slaví narozeniny na Karlově stezce

Vzdělávání zaměstnanců MAS Sokolovsko

V dubnu a květnu tohoto roku se naše dvě zaměstnankyně zapojily do projektu "Další vzdělávání v managementu produktů
cestovního ruchu" v rámci tzv. e-learningového kurzu, který pořádala společnost Tradiční řemesla Bernard, z. s.
Kurz je věnován především tvůrcům, poskytovatelům a zprostředkovatelům produktů cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Cílem kurzu je
přispět ke zvýšení znalostní úrovně a kompetencí podnikatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob v oboru cestovního ruchu.
Kurz obsahově pokrývá témata: reálie Karlovarského kraje pro cestovní
ruch, projektové řízení v managementu cestovního ruchu, marketing
pro cestovní ruch a dotační financování cestovního ruchu. Kurz tedy obsahuje 4 hlavní kapitoly, jež jsou dále členěny do podkapitol.
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Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je splnění 5 závěrečných
testů, tj. 1 testu vždy na konci hlavní kapitoly a 1 závěrečného testu za
celý kurz. Časová náročnost kurzu se pohybuje mezi 20 až 30 hodinami
(podle znalostí účastníka kurzu). Zaměstnanci MAS Sokolovsko úspěšně
absolvovali tento kurz a doplnili si tak své profesní životopisy.
E-learningový kurz bude otevřen i v dalších letech, pokud máte zájem o
absolvování a doplnění si svého vzdělání, sledujte internetové stránky
pořadatele kurzu http://tradicni-remesla-bernard.webnode.cz/, na kterých naleznete potřebné informace a kontakty.
Stanislava Slunčíková

Krajské sdružení místních akčních skupin
Karlovarského kraje zaštítilo čištění řeky Ohře

Celoregionální akci ve spolupráci s půjčovnami lodí Dronte, Rafting
Ohře, Pirrat.cz, Leština a Maskáč a státním podnikem Povodí Ohře
zaštiťovalo Krajské sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS21, MAS Krušné Hory, MAS Kraj
živých vod a MAS Vladař. Každá MASka zajišťovala čištění na svém
území. Celkově se zapojilo do akce 776 lidí, kteří vyslyšeli výzvu
k úklidu, prošli břehy řeky prakticky od Chebu po Stráž nad Ohří
a Žatec a sesbírali bezmála 25 tun odpadu. I přes nepřízeň počasí
byla akce probíhající ve dnech 16. a 23. dubna více než úspěšná.
Díky patří hlavně dobrovolníkům, jichž se k naší radosti přihlásil
velký počet., bez jejichž pomoci by se Čištění Ohře neobešlo.

Poříčí, Dasnice, Libavské Údolí, Dalovice, Sadov, Kyselka, Velichov, Vojkovice,
Stráž nad Ohří, Bečov nad Teplou, Vodná, Krásný Jez, Teplá, Ovesné Kladruby,
Otročín, Bezvěrov, Nevřeň, Úterý, Stružná a Žatec.

Podnik Povodí Ohře dodal rukavice, igelitové pytle a zajistil odvoz nashromážděného odpadu. Vodáci uklízeli ze svých raftů, ostatní se vydali podél
řeky v předem dohodnutých úsecích. Při čištění byly nalezeny i kuriozity
typu lednice, vysavač, mačeta a také spousta bot a pneumatik.
Do akce se zapojilo 29 měst a obcí - Pomezí nad Ohří, Cheb, Třebeň, Nebanice, Odrava, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nové Sedlo, Březová, Královské

V roli sponzorů se na akci podílely Karlovarské minerální vody, a.s., SDH Plesná, Chodovar s. r. o., Maso – uzeniny Košata s. r. o., Tritia s. r. o., Chevak Cheb
a.s., Pracant s. r. o., TOI TOI s. r. o., Statek Bernard, Doupovské uzeniny Pelant,
Kynšperský pivovar, Magistrát města Karlovy Vary, Hospoda U Lípy, Svatošky
Dětský ráj, Maso-Uzeniny Prima, město Ostrov a obce Děpoltovice, Otovice,
Nové Hamry a Křižovatka.
Prezentace z výše uvedených seminářů i kontakty na naše pracovníky jsou
k dispozici na nových webových stránkách MAS Sokolovsko: http://mas-sokolovsko.eu
Mgr. Zuzana Odvody
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Lanzarote – harmonie a jedinečnost
Jarní prázdniny jsou pro rodiny s dětmi školou povinnými příležitostí k dovolené
a odpočinku od povinností
a starostí všedních dní. Kam
ale vyjet za teplem koncem
února nebo začátkem března? Blízký východ je nyní nebezpečný, Asie moc daleko.
Na letošní jarní prázdniny
u nás padla volba na Kanárské ostrovy a konkrétně ostrov Lanzarote.

trově můžete navštívit mnoho zajímavostí: muzea, vyhlídku, kaktusovou
zahradu, přírodní jeskyni s malými bílými kraby propojenou s restaurací
a koncertním sálem… bojím se vyjmenovávat, abych na něco nezapomněla. Dále na různých místech ostrova můžete obdivovat Césarem
Manriquem vytvořené pohyblivé sochy, tzv. větrolamy. A v neposlední
řadě César Manrique v obavě před ztrátou autenticity ostrova, která by
byla způsobena stavbou unifikovaných hotelových komplexů, dokázal
prosadit omezení pro stavbu domů na ostrově. Budovy musí respektovat
původní styl, obvykle jsou v jasně bílé barvě a maximálně dvoupatrové,
aby svou výškou nepřevyšovaly okolní palmy. Tento styl je dodržován
na celém ostrově s výjimkou několika budov v hlavním městě Arrecife. Návštěvník tak může na celém ostrově obdivovat parkovou úpravu
a typickou architekturu doplněnou úžasnými výtvory Césara Manriqua.

Když jsem si před odletem
na dovolenou vyhledávala na internetu informace o Lanzarote,
Logo Nadace Césara Manriqua zjistila jsem, že mají některé podobné problémy regionálního
rozvoje jako my na Sokolovsku. Řeší například odliv mladých z ostrova
do pevninského Španělska a pracovní příležitosti. Ekonomika Kanárských ostrovů je dnes založena hlavně na cestovním ruchu.

Ještě bych chtěla zmínit jednu pro návštěvníka příjemnou skutečnost.
V recepci hotelu jsem si vzala mapu ostrova, na které jsou vyznačeny hlavní zajímavosti včetně stručného popisu a otevírací doby. Můžete si koupit
souhrnnou vstupenku například na šest zajímavostí a pak už vám na ní
jen přibývají razítka. Auto si půjčíte v půjčovně, všechny památky a zajímavosti jsou velmi dobře značeny. A bez problémů se domluvíte anglicky.

Kanárským ostrovům se někdy říká ostrovy věčného jara, protože je zde
stabilní klima. Teplota vzduchu se zde pohybuje celoročně od 18 °C
do 25 °C, teplota vody v oceánu je kolem 19 °C. Mimochodem, nepotřebují zde v domech ani klimatizaci ani topení. Není zde tedy takové vedro,
které by uspokojilo dovolenkáře vyhledávající pouze válení na pláži. My
jsme například měli z šesti dnů slunečno a teplo jen dva dny. Já jsem si
v moři zaplavala, ale na manžela a děti byla voda studená. Co tedy může
Lanzarote návštěvníkům nabídnout kromě výborného jídla a fantaskní
krajiny sopečného původu?
Jedinečnost Lanzarote spočívá v díle a odkazu tamního rodáka umělce
Césara Manriqua (1919 – 1992). Na Lanzarote vytvořil spoustu zajímavostí, ve kterých se až snově propojuje tradiční a moderní architektura,
umění a příroda v podobně lávových polí, vody, palem a kaktusů. Na os-
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Podkladem pro plánování vhodných aktivit a investic pro rozvoj území
mohou být různé územní studie. V rámci komunitně vedeného místního
rozvoje na území MAS Sokolovsko mohou obce s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov využít tematického zaměření specifického cíle 3.3
IROP a v projektu si nechat zpracovat územní studie zaměřené na krajinu
nebo na infrastrukturu. Také pomocí těchto studií je možno hledat cesty
k dalšímu rozvoji našeho území.
Co dodat? Na Lanzarote můžeme hledat inspiraci v harmonii, jedinečnosti a využití odlišností. Zkuste si sami odpovědět na otázku: Jaké jsou
jedinečnosti a odlišnosti Sokolovska? Můžeme jich využít, i když nemáme Césara Manriqua.
Ing. Markéta Hendrichová
Jameos del Agua

Jardin de Cactus

Pohyblivá socha

Etiketa vína navržená Césarem Manriquem

Mapa ostrova Lanzarote
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Štrasburk aneb cirkus na kolečkách?
Byť se v oblasti evropských dotací pohybuji již roky, platím spíše
za euroskeptika. A protože politika nikdy nebyla oblastí pro mě
zajímavou, mé znalosti o unijních strukturách tomu do značné
míry odpovídaly. Proto jsem s nadšením využila možnost absolvovat dvoudenní studijní cestu do Štrasburku, dovolte mi z ní
krátký a snad pro Vás zajímavý exkurz.

principu. Sídlo se nachází ve Štrasburku, přičemž pod tuto instituci spadá lidem možná více známý Evropský soud pro lidská práva (viz foto)
sídlící ve stejném městě.

Jak jsem s překvapením zjistila, naši europoslanci mají dvakrát ročně
k dispozici finanční prostředky na uspořádání obdobných studijních
cest, s cílem co nejvíce šířit osvětu o fungování Evropské unie. Netuším,
nakolik toto činí. Já se do akce zapojila čirou náhodou a tímto děkuji
za tuto příležitost JUDr. Stanislavu Polčákovi, jednomu z našich nejmladších politiků (36 let) a současně od r. 2014 poslanci Evropského Parlamentu.
Samotná 9hodinová cesta z Plzně do Štrasburku v autobusu plném 50
navzájem se téměř neznajících lidí namíchaných z celé republiky, ze
všech věkových kategorií a mnoha pracovních funkcí byla zážitkem. Byť
jsem odjížděla vcelku skeptická k očekávanému výsledku cesty, přiznávám, že jsem se vracela nabytá informacemi i dojmy. Za toto patří dík
především hlavnímu organizátorovi akce, Ing. Radimovi Sršňovi, který
mj. přednáší o Evropské unii na Vysoké škole ekonomické v Praze a je
místopředsedou ELARD (sdružení podporující činnost místních akčních
skupin při EU). Jeho přednáška nás provázela značnou částí cesty přes
Německo a především jeho praktické poznatky o fungování EU všechny
zaujaly.
Když jsme konečně překročili řeku Rýn, přírodní hranici mezi Německem
a Francií, rozprostřel se před námi pohled na téměř 300tisícový Štrasburk. K mému šoku jsem hned na hotelovém parkovišti zachytila cenu
ubytování, skromný dvoulůžkový pokoj s ještě skromnější snídaní za 150
EUR/noc. Po rychlém uložení zavazadel na pokojích, náš 50hlavý hladový dav vyrazil do ulic města ulovit si večeři. Ženy na ulicích žádné, v restauracích po nich také ani vidu ani slechu. Ženská polovina naší osádky
chytře usoudila, že pohybovat se bez mužského doprovodu po ulicích
zde není standardem.
Druhý den ráno začal hlavní program akce. První naše kroky vedly do budovy Rady Evropy. Tato mezinárodní organizace spojuje 47 zemí Evropy
(viz foto).

Rada Evropy vč. Soudu pro lidská práva má 2000 úředníků a jednání
této organizace je tlumočeno do 6 světových jazyků. Nás se zde ujal
p. Vogel pocházející z České republiky, který v Radě Evropy působí již
od roku 1993. Jeho hodinová přednáška o fungování organizace, kdy
ochotně odpovídal na všechny naše dotazy, na nás hluboce zapůsobila.
Přiznávám, že mě přesvědčil o potřebě existence Rady Evropy i Soudu
pro lidská práva jako takové. Z naší malé zemičky si často neuvědomujeme, jaké situace a životní příběhy se k těmto institucím dostávají
jakožto k poslední „inštanci“. Samozřejmě jsme kladli i zvědavé otázky
na fungování města. Asi nejvíce vypovídající je jeho závěr, že za dva roky,
kdy se dostane do důchodového věku, s celou svou rodinou zamíří zpět
do Čech. Důvod? Bezpečí rodiny je na prvém místě. Překvapivě se neobává teroristických útoků, spíše drobných nepříjemností běžného života. Ten je zde velmi tvrdě ovlivňovaný uprchlickou krizí i již několikátou
generací přistěhovalců. Dovolím si jej citovat: „Štrasburk je ukázkovým
příkladem segregace, zde integrace naprosto neuspěla. Po setmění zde
již nikdo nevychází.“ Druhým významným faktem je proslulý francouzský
sociální systém, který za několik posledních desítek let vybudoval u řady
lidí (především mládeže) pohrdání prací. Sociální systém zde rodiny
uživí lépe, než obyčejná práce. Velmi mě také zaujaly jeho poznámky
o školství. U nás v poslední době často skloňovaná problematika rušení
praktických škol a tlak na zapojení dětí z těchto škol do běžných tříd.
Jeho rada? „Buďte kreativní. Ve Štrasburku proběhlo to samé. Zde se
s tím vypořádali tak, že vytvořili speciální třídy pro nadané děti a pak
jsou běžné třídy, kam chodí všichni ostatní.“ Jak se říká v Čechách, vlk se
nažral a koza zůstala celá.
Naše další cesta vedla do nedaleké budovy Evropského parlamentu. Krásná moderní stavba z dálky se blýskala v ústrety. Před vchodem
do budovy proběhla pečlivá prohlídka zavazadel i osob. Kladete si otázku, proč probíhá prohlídka před budovou a ne v ní? Teroristický útok
na bruselské letiště bylo poučením. Když dojde k výbuchu, nechť je to
mimo budovu. Tvrdá realita, na místě zřejmě zůstane mnoho mrtvých,
ale fungování Parlamentu tím nebude ovlivněno.
V Evropském parlamentu se nám věnoval pan Řebřina z oddělení pro
návštěvy a semináře. Rychlokurz o fungování organizace jako takové
i o „praktikáliích“ politického vyjednávání všechny zaujal. Pár faktů si dovolím vyjmenovat. Evropská unie je aktuálně největší světový vývozce

Rada Evropy je nezávislá na Evropské unii a funguje na principu diskuze a hledání společných řešení v ekonomických, sociálních, kulturních,
vědeckých, právních a administrativních otázkách a v udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Zatímco Evropská unie funguje
na principu supranacionality1, Rada Evropy je založená na mezivládním
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1

Supranacionalita = pojem vycházející z mezinárodního práva znamená přesun rozhodovacích

pravomocí z národní úrovně na úroveň vyšší, tedy nadnárodní. Přijatá rozhodnutí na supranacionální úrovni jsou potom pro národní úroveň závazná. V takovémto systému může nadnárodní
úroveň přijmout taková rozhodnutí, která budou proti vůli jednotlivých nižších úrovní.

Budova Evropského parlamentu
výrobků a služeb a 2. největší dovozce na světě, přičemž její populace tvoří
pouhých 7 % obyvatel světa. Z legislativního hlediska téměř 60 % českých
zákonů vychází ze zákonů EU. Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů EU a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty.
Europoslanci jsou voleni napřímo a zastupují především zájmy své země.
EP má 751 poslanců z 28 zemí světa, kteří jsou voleni na 5 let, přičemž
Česká republika má 21 poslanců, Slovensko pro porovnání 13. Vše se tlumočí do 24 řečí, což je považováno za největší lingvistický projekt světa.
Parlament samotný má přibližně 7000 úředníků, Evropská komise dalších
30000, ovšem značnou část tohoto počtu tvoří tlumočníci.
Pro mě osobně bylo asi nejsmutnější neustálé opakování hlášky: „Štrasburk, to je takový cirkus na kolečkách“. Běžně fungujeme tak, že 2 týdny sedíme v Bruselu, pak sbalíme veškeré papíry a vybavení, sedneme
na letadla a speciálně vypravované vlaky, nákladní vozy vše převezou
do Štrasburku. Zde se zasedá obvykle od pondělí do čtvrtka, pak začíná opět balení a převoz všeho zpět do Bruselu. Zbylý týden v měsíci
europoslanci tráví především ve své zemi, příp. na služebních cestách.
Představte si tak např. kuchyni, kde se připravuje jídlo pro tisíce těchto
úředníků, která funguje 4 dny v měsíci, stejně tak vytápění budov apod.
Zde mi konečně došlo, proč činí ubytování hrozivých 150 Euro/noc, jsme
zde v tom šťastném jednom týdnu v měsíci, kdy je ve městě živo.
Velmi nás všechny potěšilo, když se k přednášejícímu přidali i 3 čeští
europoslanci, JUDr. Jiří Pospíšil (mj. bývalý ministr spravedlnosti ČR), dále
již zmiňovaný JUDr. Stanislav Polčák a Ing. Jaromír Štětina (český novinář,
spisovatel a pravicový politik, od r. 2014 také europoslanec) – viz foto.
Leckdy spíše zákulisní informace, z mého pohledu velmi praktický pohled na svět, znalost problematiky i jejich všeobecný rozhled mě ohromil. Ochota odpovídat na naše nekonečné dotazy byla příkladná.

Odpoledne v 15.00 hodin bylo zahájeno jednání Evropského parlamentu,
které jsme měli možnost z ochozů sledovat (vč. sluchátek s volbou překladů do již zmíněných 24 řečí). Zhrozila jsem se liduprázdné místnosti. Byť je
europoslanců 751, napočítala jsem přítomných necelých 30 osob (viz foto).

Byli jsme uklidňováni prohlášením místně znalých, že počet europoslanců
na jednání během chvíle určitě vzroste, navíc mají možnost sledovat a zapojovat se do jednání ze svých kanceláří.2 Ostatně, byla již středa odpoledne...
Při čtení tohoto článku na mě dýchá pesimismus, vlastnost mě vlastní.
Tomu bych byla nerada, neboť opak je pravdou. Téměř vše, co jsem se
doslechla či namístě dočetla, na mě působilo neuvěřitelně profesionálním
a zkušeným dojmem. Co bylo naopak nejděsivější? Všichni přednášející
vč. europoslanců začali svůj „proslov“ připomínkou, že hlavním důvodem
vzniku Unie byla snaha zabránit další světové válce. Ostatně relativního klidu si přece užíváme už více než 70 let. Mráz mi přecházel po zádech, kolik
informací se asi dostane k obyčejnému smrtelníkovi o tom, co se skutečně
ve světě děje. A kolik z nich vůbec bereme na vědomí.
Vrátila jsem se nabytá informacemi a emocemi. Za ty 2 dny jsem měla
příležitost poznat 50 skvělých a inteligentních lidí z celé naší země,
za což jsem nesmírně vděčná. Potenciálním turistům a milovníkům vína
proslavenou oblast Alsasko, kde se Štrasburk nachází, doporučuji. Jen
po setmění buďte radši opatrní.
Ing. Ivana Jágriková
2

Zájemci mají možnost sledovat online vysílání z jednání EP vč. překladů na internetových stránkách:

http://europarltv.europa.eu/cs/home.aspx).
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Regionální značka „Original product of Sokolovsko”
a soutěž Tradiční výrobek roku
Na území okresu Sokolov se mohou malí
a střední podnikatelé zapojit do dvou zajímavých aktivit, které marketingově podporují regionální podniky. Jedná se o certifikace značky „Original product of Sokolovsko“
a soutěž Tradiční výrobek roku.
Do konce dubna 2016 probíhal příjem přihlášek do soutěže a do konce května byly přijímány žádosti o udělení značky „Original product of
Sokolovsko“. Níže si můžete prohlédnout přehled výrobků přihlášených
do obou aktivit.
Bližší informace o obou aktivitách na podporu výrobců na Sokolovsku
najdete na odkazech:

http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko
Vyhlášení certifikovaných producentů a vítěze soutěže se uskuteční dne
18. června od 11:30 hod. v rámci Veletrhu tradičních řemesel (Festival
řemesel) na Statku Bernard v Královském Poříčí.
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ.
http://www.sokolov-vychod.cz/.
Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková, telefon: 352 723 185,
hurkova@abri-dotace.cz
Bc. Dagmar Hůrková

Přihlášené výrobky do soutěže Tradiční výrobek roku 2016:
Pořadí
přihlášek
1.
2.
3.
4.

Výrobek
Masážní tělové svíce
Bílý a růžový porcelán
Zuzčiny ovocné pečené čaje
Rychnovský oříšek

Výrobce
PK VONNÉ SVÍCE
Porcelánka JAEL
Ing. Zuzana Stulíková
Alena Halajová

Město
Královské Poříčí
Chodov
Sokolov
Dolní Rychnov

Podané žádosti o udělení regionální značky „Original product of Sokolovsko“
Pořadí
žádostí

Výrobek

Výrobce

Město

1.

Rychnovský oříšek

Jiří Halaj

Dolní Rychnov

2.

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

Ing. Zuzana Stulíková

Sokolov

3.

PIVO Výčepní světlé 10°, Světlý ležák 12°,
Tmavý speciál 14°

PIVOVAR KRUŠNOHOR s. r. o.

Kraslice
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23. 4. 2016 | Na trase
0=3ĳ5*703&)4-īƳ
SOKOLOV - LOKET
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Celkem ŎǈíƉÚŅÅųŅƴŅĬĹĝĩƲ
ÒĜŸƋĜĬŅƴƤŸŅÆŅƋƚƖƐţĉţƖǈŎƅ
ŵåĩƚkĘŵĜ±ƤģåģĝÆŵåĘƼØ±ƤƋŅ
Ĺ±ƤƜŸåĩƚǄƤUƼĹŻŞåųĩ±Ĺ±Ú
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ŅĩŅĬŅƴØUų´ĬŅƴŸĩæ{ŅŵĝÒĝØ
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Další číslo časopisu
Sokolovsko

2016

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

Obsah:

● Josef Gerstner
● Sokolovsko za vlády Karla IV. (1346-1378)
● Ze vzpomínek učitele Milana Kozla
● Povodeň na Ohři v Sokolově v roce 1954
● České vyučování v zaniklé obci Sněžná
● Neznámí hrdinové československé
zahraniční armády ze Sokolovska – II. část

● Špionem proti své vůli?
● Příběh mamutího stromu v Kostelní Bříze
● Výstavba sídliště „U Soudu“ v Sokolově
● Příběh Zpravodaje
● Zapomenutý osud Aloise Folaufa ml.
● Vzpomínka na 3 SARPOS a další „místní“ artisty
● Mendlovi: Tragédie habartovské židovské rodiny
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Kontakty na pracovníky MAS Sokolovsko
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka, vedoucí manažer CLLD

Mgr. Zuzana Odvody
projektová manažerka

E-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 739 011 869

E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 605 108 877

Ing. Markéta Hendrichová
projektová manažerka

Ing. Eva Slámová
projektová manažerka

E-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 604 170 443

E-mail: slamova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 774 087 510

Stanislava Slunčíková
administrativní pracovnice

Mgr. Michaela Polláková
projektová manažerka

E-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 775 303 067

E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu

