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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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Vážení přátelé a přízniVci MaS SokoloVSko,

rok se sešel s rokem a já tu opět sedím nad vánočním přáním. Mám pocit, jako by to bylo před 

měsícem, a ne před rokem, kdy jsem Vám přála vše nejlepší do roku 2020.

nejspíš mi dáte za pravdu, že ten rok uplynulý, byl opravdu zvláštní, v mnohém jedinečný. 

Vzal nám řadu možností společenského soužití i vyžití. Mnozí z nás si sáhli „na dno“ při 

boji s domácí výukou i prací, při souboji s kolísajícím internetem (nejlépe zrovna ve chvíli, 

kdy jste prostě „museli“ být online) nebo při smutku nad tím, že zrovna Vy máte tu smůlu 

a podnikáte či pracujete v oboru, který byl po značnou část roku výrazně omezen vlivem 

koronavirové krize. 

pro mnohé z nás uplynulý rok přinesl i mnoho nového. Hodně jsme se naučili trpělivosti, 

nových způsobů práce, strávili jsme mnohem více času s  rodinou. zjistili jsme, že to, co 

normálně nejde a není na to čas, tak najednou šlo, ten prostor tu byl. a mnozí toho využili. 

kdy jste naposledy strávili tolik času se svým partnerem, svými dětmi? zkrátka byl to rok 

intenzivní ve všech aspektech našeho života.

co nám všem popřát do nového roku 2021. aby situace byla co nejdříve zase co nejvíce 

„normální“. abychom se nemuseli bát podat si při setkání ruce, či obejmout své příbuzné 

a přátele. aby láska nechodila po horách, ale po  lidech. a hlavně, aby zdraví nám všem 

sloužilo, jak nejvíce to bude možné. 

závěrem bych Vám ráda jménem svým i mých kolegů poděkovala za Vaši přízeň a ochotu 

podílet se s námi na rozvoji naše regionu.  

krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021 nám všem. ing. ivana Jágriková



Na jaře jsme Vás informovali o tom, že je nejvyšší čas pustit se do pří-
pravy nového programového období EU 2021-2027. Již v  tu dobu 
bylo jasné, že jeho spuštění bude mít zpoždění.

Paralelně nám nyní dobíhá (a ne nijak v malém rozsahu) stávající období, 

v rámci jeho dočerpávání pro Vás např. připravujeme výzvy z IROP či Progra-

mu rozvoje venkova ČR (ale o tom se dozvíte více v samostatných článcích 

v tom Zpravodaji). Současně s tím připravujeme co nejvíce jde, do období 

nového. Nikoho z nás nepřekvapuje, že je jeho příprava na národní i evropské 

úrovni ve skluzu. Dva roky sem či tam, to už je víceméně standard spojený 

s každou „sedmiletkou“. Jen letos se dá „vymlouvat“ na něco nového, máme 

tu přece Covid19 a s tím spojenou krizi. Řada prací se pozastavila, jen Času to 

zapomněli jaksi říct a ten si zvesela běží dál. Klademe si s kolegyněmi otázku, 

co s tím můžeme dělat my? Co můžeme připravovat, aniž bychom pak veške-

rou práci nezahodili do koše (ano, to je ta oblíbená ikonka na ploše každého 

počítače) a nemuseli se do práce pustit z novu, od začátku, prostě jen proto, 

že nemáme noty, podle kterých začít hrát. Jak máme připravovat strategii, 

když pořádně netušíme, co vlastně se nás bude z připravovaných operačních 

programů týkat, přesněji řečeno, ani který z nich se nás bude týkat!

Některé MAS zvolily strategii vyčkávání. My však razíme cestu „tahu na branku“. 

Ostatně tento postup se nám vyplatil i před 5 lety, kdy jsme zpracovávali stra-

tegii na stávající období. A právě díky tomu jsme byli mezi prvními, kdo výzvy 

vyhlašoval, mezi nejúspěšněji čerpajícími (za to patří dík také Vám, protože 

na svých záměrech pracujete a pečlivě si je připravujete) a díky tomu taky 

mezi nejbohatšími MAS z hlediska velikostí alokací, protože právě díky výše 

zmíněným úspěchům nám jednotlivé řídící orgány opakovaně navyšovaly 

alokaci. Neb jsme dokázali, že tento region je připravený a schopný čerpat. 

Co se nám tedy za letošní rok v přípravách na nové období již poda-
řilo splnit?

1.  Dosáhli jsme úspěšně 1. mety – schválení tzv. standardizace MAS, kdy 

naše MAS byla 1. standardizovaná v rámci Karlovarského kraje. Za pozi-

tivní také považuji fakt, že žádost o standardizaci ve stanoveném termí-

nu podalo 180 MAS z celé ČR.

2. Stihli jsme uspořádat 2 prezenční workshopy spojené s přípravou 

Koncepční části strategie CLLD21+. K tomu jsme uspořádali online 

workshop 7.12.2020, kde jsme Vám prezentovali vše, co jsme k nové-

mu období ve vazbě na MAS věděli a současně jsme od Vás získali řadu 

podnětů, co do připravované strategie ještě doplnit . Zrealizovali jsme 

anketu, kde jsme se ptali všech partnerů, ale i široké veřejnosti, na Vaše 

názory a priority ve vazbě na rozvoj našeho území. Ze získaných pod-

kladů skládáme první tzv. Koncepční část strategie pro nové období, 

kterou bychom rádi podali ke kontrole na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR co nejdříve to bude možné (počítáme s přelomem zima/jaro 2021).

V roce 2021 nás bude čekat v rámci příprav a schvalování nové strategie ještě 

zpracování druhé části strategie, a to tzv. Akčních plánů, které se budou zpra-

covávat pro jednotlivé operační programy. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou 

operační programy schválené, nelze na těchto akčních plánech pracovat, ale 

předpokládáme jejich odevzdání a schválení ze strany jednotlivých řídících 

orgánů v průběhu r. 2021. Z toho by plynulo, že první alokace místních akč-

ních skupin, by se teoreticky mohly vyhlašovat již v r. 2022. Do té doby vše 

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

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

Závěrem mi dovolte připomenout, že část výdajů kanceláří místních akčních 

skupin, které jsou spojené s přípravou a realizací výzev, je spolufinancována 

z dotací. V našem případě je tomu tak v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_

003/0009315 s názvem Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 

2018-2023, který je realizován ze specifického cíle 4.2 IROP. 

Ing. Ivana Jágriková

Jak jsme na tom s přípravou na nové období?

Pojďme si představit, co nás ještě čeká. Šance využít dotace z IROP 

v tomto programovém období bude již jen v roce 2021 v posledních 

výzvách MAS. Hned v lednu otevíráme příjem žádostí do výzvy č. 19 

cyklodoprava s alokací 5 mil. Kč a č. 20 infrastruktura základních škol 

s alokací 3,9 mil. Kč. 

Naše místní akční skupina disponuje v tomto programovém obdo-
bí v IROP částkou 128,1 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích. 
Projekty mají 95 % dotaci, takže celková částka dotace je 122,7 
mil. Kč.  Aktuálně máme vyčerpáno v dokončených a nyní realizo-
vaných projektech 93 % přidělené alokace IROP. V roce 2021 půjde 
IROP CLLD MAS Sokolovsko do finále posledních výzev.
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V tabulce vidíte stav čerpání v jednotlivých opatřeních od prvních výzev 

roku 2017 do stavu ke konci roku 2020. Úspěšnost MAS Sokolovsko v IROP 

je zásluhou všech žadatelů, kteří se nebáli poprat se s pravidly IROP, vy-

mysleli, připravili, postavili a úspěšně vyúčtovali své projekty. Rovněž také 

děkuji členům orgánů MAS Sokolovsko, kteří se podílejí na nesnadném 

úkolu hodnocení a výběru projektů či řeší odvolání žadatelů.

Dá se očekávat, že během roku 2021 přibydou další prostředky po vyúč-

tování projektů, které budou v tomto roce předkládat závěrečnou žádost 

o platbu. Tyto prostředky budou rozptýleny do různých opatření a o je-

jich kumulaci do jedné poslední výzvy bude rozhodovat valná hromada 

partnerů. Tato poslední výzva IROP CLLD MAS Sokolovsko bude vyhláše-

na na podzim 2021. Je potřeba počítat s nutností dokončit projekty IROP 

nejpozději do 30. 6. 2023. 

 a závěr přináším fotografie některých doprovodných prvků u projektů 

IROP, například zabezpečení základní školy, doprovodná zeleň u doprav-

ní infrastruktury a herní prvky u cyklostezky. Doprovodné prvky mohou 

být realizovány i z vlastních prostředků žadatele, pomáhají dotvářet 

komplexnost projektu. 

V novém programovém období nás budou čekat zajímavé výzvy, napří-

klad v podobně modrozelené infrastruktury a chytrých prvků na veřej-

ných prostranstvích. Pojďme společně do toho.

Ing. Markéta Hendrichová

Zeleň u chodníku v ulici Ležnická v Horním Slavkově jako doprovodná aktivita

Plot a zabezpečení základní školy v Březové jako vedlejší aktivita IROP

Herní prvky u cyklostezky v Kraslicích financované z vlastních zdrojů města

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 vyúčtován.
Výzva z roku 2020: 3 projekty v realizaci.
V roce 2021 otevřena výzvy na cyklodopravu.

IZS
Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány.
Výzva z roku 2019: 1 projekt vyúčtován.

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 vyúčtovány.
Výzva z roku 2019: 1 projekt vyúčtován, 2 projekty v realizaci.

Sociální podniky
Výzva z roku 2017: 2 projekty vyúčtovány.
Výzva z roku 2018: 1 projekt vyúčtován.

Vzdělávání

Výzva z roku 2017: 5 projektů vyúčtováno.
Výzva z roku 2019: 1 projekt vyúčtován, 1 projekt v realizaci.
Výzva z roku 2020: 1 projekt v realizaci, 1 projekt v hodnocení na CRR.
V roce 2021 otevřena výzva na infrastruktura ZŠ.

Památky
Výzva z roku 2017: 1 projekt vyúčtován.
Výzva z roku 2019: 1 projekt v realizaci.

Celkem

29 projektů vyúčtováno.
9 projektů v realizaci.
93 % alokace je ve vyúčtovaných projektech a projektech v realizaci.
9,2 mil. Kč (7 % alokace) je k dispozici pro výzvy roku 2021.

Tab. Stav realizace projektů v jednotlivých opatřeních IROP k 6. 11. 2020
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Program rozvoje venkova neztrácí dech ani 
ke konci programového období EU 2014–2020

přechodným obdobím, kdy bude možné pokračovat ve výzvách MAS bez 

přerušení, s financemi z nového období, avšak za podmínek období starého. 

Toto by mělo být umožněno ke konci roku 2021 anebo v roce 2022. Před-

pokládaný objem alokací po roce 2021, a než dojde k plnému rozeběhnutí 

nového programového období, však nedosáhne tak vysoké alokace, kterou 

MAS Sokolovsko vyhlásí v roce 2021. 

Všem potenciálním zájemcům určitě doporučujeme využít štědrosti výzvy 

PRV v příštím roce. PRV přes MAS Sokolovsko totiž dech určitě neztrácí, spíše 

to vypadá, že chytlo druhou mízu. Pojďme toho společně využít.

Mgr. Michaela Polláková

Většinou, když se něco chýlí ke  konci, slábne to, zmenšuje se. To 
však není případ Programu rozvoje venkova a jeho alokace v rám-
ci MAS Sokolovsko. Letošní, v  pořadí již 4. výzva, svým objemem 
vyhlášených prostředků obstojně konkurovala výzvám na začátku 
programového období (1. a  2. výzvě). Na  počátku byl vyhlašován 
větší objem přidělené alokace, který se však čerpal v menší míře vli-
vem nízkého povědomí o dotačních možnostech přes MAS Sokolov-
sko, anebo kvůli nepřipravenosti projektů. I přesto, že letošní výzva 
nebyla nejbohatší, jedno prvenství měla. Celkem bylo v letošní vý-
zvě podáno 30 projektů. Ty byly navíc všechny podpořeny ze strany 
MAS. U těchto projektů probíhá kontrola ze strany SZIFu a již 10 jich 
bylo schváleno k získání dotace.

Za normálních okolností by v příštím roce MAS Sokolovsko vyhlašovala již 

jen zbytkovou nevyčerpanou alokaci, která by se pohybovala okolo 7,5 mili-

onů korun. S ohledem na navýšenou alokaci za dobré čerpání a s přihlédnu-

tím k proplaceným projektům, bude výzva číslo 5 v roce 2021 velmi štědrá. 

Celkově MAS Sokolovsko nabízí možnost rozdělit v území celkem 32,3 mi-

lionu korun ve výzvě PRV, jejíž vyhlášení odhadujeme na počátek r. 2021. 

S touto vydatnou alokací očekáváme také větší množství úspěšných pro-

jektů. Pro žadatele to bude poslední velká příležitost čerpat za stávajících 

známých podmínek. Což neznamená, že další příležitost již nebude. Bude, 

avšak skromnější. V následujících letech budeme vyhlašovat zbytkovou alo-

kaci. Zároveň jako jediný operační program v tuto chvíli počítá PRV s tzv. 

Jak dlouho je přípustné sedět u prázdné obrazovky a přemýšlet, 
co k tématu napsat? A není pak zjevné, je-li tato doba blížící se 
půlhodině, že asi není o čem psát? Přesně tato chvilka právě pro-
běhla…

Ovšem informace k jednomu z operačních programů zapojených 

do CLLD si zasloužíte. My všichni. Bohužel Vám však v této oblasti ne-

mám příliš co nabídnout. Snad jen krátkou rekapitulaci a následnou na-

ději, že se již něco rýsuje.

Takže: prostřednictvím CLD OPZ utratili realizátoři projektů bezmála 16 

miliónů korun. Vzniklo a je provozováno nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež v Sokolově, do světa sociálního podnikání se vrhly dva sub-

jekty, byl založen dětský klub pro děti potřebných rodin a je v Chodově 

také provozován, souborem komplexních aktivit pro návrat a udržení 

se na trhu práce byla podpořena cílová skupina nezaměstnaných nebo 

proběhly a proběhnou příměstské tábory pro děti.

Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020
Operační program Zaměstnanost plus 2021 - 2027

alokace
32.335.925 Kč

F2 Podpora zemědělských podniků
4.000.000 Kč

F3 Podpora lesnictví
3.236.539 Kč

F5 Podpora jiného drobného podnikání
6.000.000 Kč

F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa
6.000.000 Kč

F9 Základní infrastruktura venkova
15.099.386 Kč

Rozdělení alokace v roce 2021 ukazuje následující schéma:
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Pomalu se loučíme s IROPem v programovém období 2014 – 2020 
posledními výzvami, ale to není konečná. Jedeme dál. Místní akč-
ní skupiny připravují strategie pro nové programové období 2021 
– 2027. Postup tvorby a schvalování nových strategií se v mnoha as-
pektech liší od toho, co pamatujeme z let minulých. Avšak zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj tvrdí, že IROP nejde do nového obdo-
bí cestou revoluce, nýbrž evoluce. Naše MAS se chce znovu ucházet 
o programový rámec IROP. Pojďme si v tomto článku představit, jaké 
typy projektů budou pravděpodobně v CLLD IROP podporovány.

V době, kdy píši tento článek, nejsou ještě operační programy schvále-

ny a můžeme usuzovat jen z jejich pracovní verze. Upozorňuji tedy, že 

některé detaily se ve finále mohou lišit. Nicméně příprava investičních 

projektů je dlouhodobá záležitost a i v novém programovém období 

bude velký tlak na rychlost čerpání v prvních letech. Je tedy důležitá 

připravenost projektů. V tabulce se pokusím shrnout, jaké možnosti pod-

pory by mohly v novém IROP přes MAS být k dispozici. 

Zdůraznila bych některé zajímavé novinky v budoucím IROP, například 

rekonstrukce učeben neúplných základních škol, obecní knihovny, ve-

řejná infrastruktura cestovního ruchu. Zajímavá je také podpora zázemí 

škol pro komunitní aktivity, kdy škola je jediným centrem komunitních 

aktivit v malé obci. Pro IROP jsou nová také veřejná prostranství, kde je 

kladen důraz na prvky modrozelené a chytré infrastruktury. U veřejných 

prostranství chci ještě zdůraznit povinnost mít zpracovánu studii veřej-

ného prostranství dle metodiky zveřejněné na webu Ministerstva pro 

místní rozvoj.

Je zřejmé, že příprava investičních projektů je náročná. Pojďme společně 

připravovat projekty do nového IROP, aby nám neujela tato příležitost 

pro další rozvoj Sokolovska.

Ing. Markéta Hendrichová

IROP CLLD 2021 – 2027: Jedeme dál…

Pro nové programové období proběhlo mnoho jednání. Radilo se a řešilo. 

Orgány k tomu kompetentní zvažovaly, zda vůbec v následujících letech 

umožní Místním akčním skupinám vstoupit v rámci OPZ+ do hry. A pokud 

ano, za jakých podmínek. A jaké aktivity budou pro žadatele CLLD povo-

leny. A až je povolí, jak budou žádosti administrovány a hodnoceny? A až 

se vyhodnotí, jak bude probíhat jejich správa? No, měly a stále mají toho 

k jednání mnoho. Z informací, které byly MASkám poskytnuty, lze usuzo-

vat, že nás pustí. S omezenými zdroji, v omezené množství, ne všechny 

(MAS). Také aktivity by měly být oproti těm stávajícím okleštěny (z mého 

pohledu nutno dodat, že spíše ku prospěchu věci). Tolik z oficiálních zdro-

jů o neoficiálních skutečnostech – na závěrečný platný verdikt a podobu 

zapojení MAS a CLLD do OPZ+ si musíme ještě chvíli (snad) počkat. Dou-

fáme, že se nám prostředky pro naše území podaří získat a podpoříme 

podobně pěkné projekty jako vidíte na fotkách. 

Mgr. Zuzana Odvody

Oblast Specifikace
Bezpečnost 
v dopravě

Výstavba, modernizace a  rekonstrukce komunikace pro pěší 
v trase nebo v křížení pozemní komunikace.
Zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními 
úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu. 
Rekonstrukce místních komunikací (asi jen jako doplňková aktivita).

Infrastruk-
tura pro 
cyklistickou 
dopravu

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací 
pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo 
napojující se na stávající cyklostezky, včetně doprovodné infrastruktury.
Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených 
komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Veřejná pro-
stranství

Realizace veřejných prostranství: Realizace zelené infrastruktury 
a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality 
veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství 
umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační ná-
drže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní 
prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová 
hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety). Realizace nevyužívaných ploch, 
kde budou budována veřejná osvětlení a zelená infrastruktura.

Integrovaný 
záchranný 
systém

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů II, III a IV kategorie. 
Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, 
vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

Vzdělávání •	 Rekonstrukce infrastruktury MŠ a  zařízení péče o  děti typu 
dětské skupiny (navýšení kapacit a úpravy související se snižováním 
počtu dětí ve třídě, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování 
vzdělávání, úpravy v souvislosti s eliminací výjimky od krajské hygie-
nické stanice).

•	 Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce 
učeben neúplných škol (klíčové kompetence IROP, konektivita škol, 
zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami, zázemí pro pedagogické a nepeda-
gogické pracovníky školy, zázemí pro komunitní aktivity = škola jako 
centrum komunitních aktivit obce).

Sociální 
služby

Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o soci-
álních službách.

Kultura •	 Kulturní památky (revitalizace památek, expozice, depozitáře, tech-
nické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vy-
bavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbír-
kových fondů, parky u památek, parkoviště u památek).

•	 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí (revitaliza-
ce muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, 
edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, 
evidence a dokumentace sbírkových fondů).

•	 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
(rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro 
digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven).

Veřejná in-
frastruktura 
cestovního 
ruch

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (budování 
a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, např. odpo-
čívadla, parkoviště, sociální zařízení. Budování a revitalizace sítě značení 
páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, propojená a otevře-
ná řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, 
rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních 
center).

Tab. Pravděpodobné zaměření CLLD IROP v období 2021 – 2027 
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Když Covid zavelí...

Nechtěla jsem. Téma Covid na nás číhá při každé diskuzi, v televizi, na interne-

tu, ovlivňuje náš život už mnoho měsíců. Jenže musím. A vlastně i chci, když 

se to vezme kolem a kolem. Protože navzdory všem omezením a opatřením 

MAP jede svou spanilou jízdu dál. Na jaře jsme byli vyplašení: ,,Co teď? Konec 

aktivitám ve školách. Konec besedám, seminářům, jednáním. Konec plánová-

ní – nikdo neví, co bude, nikdo nechce zbytečně předjímat či slibovat.“ 

A tak jsme všechny aktivity odložili, až se bude moci. Ty, které šly převést 

do on-line prostředí, jsme takto zrealizovali. Tedy až poté, co realizační tým 

prošel sám jakýmsi obrozením ve využívání ICT technologií pro videokonfe-

rence a schůzky (a pochlubíme se, dnes už pořádáme akce s kamerou, pro 

několik desítek účastníků). Naučili jsme se. Já osobně tak, že bych v tomto 

modu částečně pokračovala i za ,,normálního“ stavu. A také jsme zkoumali. 

Výstupy našich dotazníkových šetření pro rodiče a pro školy najdete na na-

šem webu http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ 

v sekci Evaluace. A pak přišlo léto… a rozvolnění… a my naskočili do pláno-

vání a scházení se, nové termíny, podzim praská ve švech, nabušený akcemi, 

jupí. A dále už tu pohádku znáte. Ten podzim přišel, ne že ne. A s ním další 

vlna opatření, nouzový stav. Tentokrát už jsme však nebyli ani vyplašení, ani 

paralyzovaní. Dobře, tak jen chviličku, než se zakázalo vše a přestali jsme 

spekulovat o tom, kolik, kde a za jakých podmínek se nás může setkat a zda 

je daný kurz přípravou na povolání či nikoliv. Znovu tedy vše, co jde, jede-

me on-line. Co nejde, opět přesunuto, s příslibem prvních míst v pořadníku 

lektorů, jakmile se situace zlepší. To by však bylo málo. Chceme být školám 

a ostatním zapojeným subjektům k užitku. A tak nastává období nových 

témat – jak zvládnout distanční výuku s prvňáčky, kyberšikana ještě aktu-

álnější než kdy jindy, prezentace v on-line prostředí, zvyšování ICT doved-

ností. Mimochodem, seminář zaměřený na tvorbu on-line kvízů v lednu 

letošního roku obsazen šesti zájemci, v listopadu padesáti. Doba nás holt 

ovlivňuje všechny a nutí do věcí, které některým nebyly blízké. Kromě těch-

to aktivit MAP nabízí školám otevřenou formu pomoci ve smyslu ,,řekněte si, 

co potřebujete a my se pokusíme vám pomoci“. Takto proběhne například 

proškolení sboroven v pokročilém užívání některých aplikací či v oblasti for-

mativního hodnocení. Zkrátka děláme maximum pro to, abychom školám 

pomohly, nezatěžovaly je více, než je nutné a především, abychom vzdělá-

vání dětí a žáků v našem regionu posouvali kvalitou stále výš a výš.

Mgr. Zuzana Odvody

Setkání aktérů MAP SOKRA aneb tradičně 
v netradičním hávu

Jako každý rok, také letos, na závěr školního roku 2019/2020, jsme v červ-

nu uspořádali setkání aktérů vzdělávání dětí a žáků na území Sokolovska 

a Kraslicka, kteří spolupracují v rámci projektu Místní akční plán ORP Soko-

lov a ORP Kraslice (dále jen MAP SOKRA). Letos netradičně mimo zdi, pod 

střechou stodoly na Statku Bernard, abychom si po všech izolacích a karan-

ténách užili čerstvého vzduchu a prostoru. Zúčastněným vždy zrekapitulu-

jeme, co se v projektu událo, představíme novinky a navnadíme na to, co je 

čeká. Co však hlavně a především, se bavíme, předáváme zkušenosti a také 

si hrajeme. Kdo jiný než ti, co učí nebo se jinak starají o děti a žáky, by si měli 

umět hrát. Letos jsme absolvovali klání ve hře Cink (bylo to drsné, leckde šlo 

o prsty, ne-li dlaně), luštili jsme kvíz, hádali tajný předmět v krabici a na zá-

věr vyráběli ze dřeva s naším dvorním řezbářem (o tom, proč je dvorní, jste 

se mohli dočíst v minulém čísle časopisu). Hojná účast, sluníčko a radost 

z opětovného setkání po zavřených školách a zakázaných setkáních byla 

patrná po celé odpoledne.

MAP SOKRA podporuje třídnické hodiny 
na základních školách

V rámci Implementace MAP jsme Vám představili již několik aktivit. Tento-

krát bychom rádi představili aktivitu Přístupy vedení třídnických hodin, která 

probíhala jak v projektu MAP SOKRA, tak obdobným způsobem také v MAP 

Karlovarsko II. 

Vedení třídnických hodin na základních školách bývá často opomíjeno, 

proto jsme se rozhodli s Mgr. Martinou Kekulovou ve školních letech 

2018/2019 a 2019/2020 realizovat workshop, který třídním učitelům ZŠ 

představí možnosti, jak tyto hodiny vést. Lektorka vždy nejdříve přestavi-

la program dne a pak se šlo rovnou do konkrétní třídy (byla vždy vybrá-

na jedna třída na ZŠ). Tam lektorka předvedla možnosti, jak utužit třídní 

kolektiv, odstranit spory mezi žáky a jak sblížit žáky s třídním učitelem. 

Následně ještě proběhla diskuze s účastníky (učiteli), kde byly jednotlivé 

aktivity konzultovány. 

Celkem se aktivita uskutečnila na čtyřech školách (ve třídách I. i II. stupně), 

kdy se zapojilo dohromady 17 třídních učitelů různých škol. Mezi realizova-

ná témata a ukázky patří např. utužení kolektivu na začátku školního roku, 

MAP SOKRA
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mapování a orientace ve vztazích třídy, přechod žáků na II. stupeň, podpora 

verbální a neverbální komunikace či ukončení školního roku a rozloučení se 

před prázdninami. 

Abychom Vám aktivitu více přiblížili, zeptali jsme se samotné lektorky 

a dvou účastnic na jejich zhodnocení. 

Otázky na lektorku:

Jak vznikla myšlenka této aktivity? Na  běžných seminářích na  téma 
práce se třídou, vedení třídnických hodin. Bylo vždy pro mě velmi náročné (až 
vyčerpávající) vysvětlovat aktivity a reakce žáků, tříd, na různá témata (např. jak 
nastavit pravidla třídy, jak pracovat s osobními pravidly apod.). Zprostředkované 
postřehy nemají takový náboj, jaký lze zachytit přímo při práci se třídou, a to ne-
jen pro mě jako lektorku, ale s tímto postřehem přicházeli i účastníci, účastnice.

Jaké to je přijít do  cizího kolektivu žáků? Jsem zvyklá neustále chodit 
do nových, cizích kolektivů tříd, je to pro mě každodenní práce. I mě to baví po-
znávat se, načítat, rozklíčovávat, komunikovat s  novými lidmi (jak dětmi, tak 

učiteli). Učím se od nich. Je to "živá tvorba, teď a tady", vždy objevím něco no-
vého, i  když to zpočátku může být nepříjemné (př. náročný kolektiv s  nekázní, 
nedůvěra v dospělého, apod.).  Lektoruji ve třídách už dlouho a nejnáročnější je 
pro mě vždy asi nastavování fungování svého i žáků a třídních pedagogů. V této 
konkrétní aktivitě jsme si rychle našli cestu a na jednotlivá setkání jsem se těšila. 
Potkávali jsme se v pravidelných intervalech po dobu celého školního roku a lou-
čení (tzv. balení kufru) v červnu bylo "smutnější" než by se zdálo.

Jak realizace této aktivity pomáhá třídním učitelům? Dle sdělení účast-
níků (většinou třídních učitelů) je hodně fajn, že nemusí vést třídu, ale jsou zú-
častněnými pozorovateli. Soustředí se na atmosféru, nahlíží, mají čas, někteří si 
zaznamenávají své, co sami potřebují, jiným stačí jen pozorovat. Nejen samotné 
pozorování bylo pro zúčastněné důležité, ale i vzájemné sdílení.  
Musela jsi v průběhu realizaci řešit nějaký zvlášť ošklivý spor mezi 
žáky? V  jednom třídním kolektivu ano, šlo o  třídu na  1. stupni. Konkrétně 
vznikl konflikt mezi třeťáky. Je to pro děti období, kdy začínají "soutěžit" o  po-
zornost mezi sebou, začíná se tvořit skupina. Pro jednoho ze žáků bylo náročné 
spolupracovat, rád se prosazoval. Situaci jsme ale prokomunikovali a  vyřešili. 
(Mgr. Martina Kekulová)

Otázky na účastnice:

Jak byste zhodnotily celkový kurz? Další vzdělávání na téma třídnických 
hodin jsme si vybrali záměrně, protože si uvědomujeme jejich důležitost pro pre-
venci patologických jevů ve škole a pro rozvoj sociálních dovedností žáků. Chtěli 
bychom na naší škole z třídnických hodin udělat pravidelnou činnost, kde bude-
me využívat aktivity, které jsme se s Mgr. Kekulovou a s kolegyněmi (a kolegou) 
v kurzu naučili. Nechtěli jsem se učit jen teorii, a objevovat formou pokus – omyl 
již prověřené postupy. Stáli jsme o praktické předvedení průběhu třídnických ho-
din, což se podařilo.

Vše, co jsme se naučili, bychom nyní rádi předali třídním učitelům. Věříme, 
že na  dětech bude vliv třídnických hodin znát, že spolu budou lépe komu-
nikovat, lépe se poznají a nebudou se mezi sebou tolik stydět. Věříme, že se 
zlepší vzájemné vztahy, jak mezi žáky, tak mezi žáky a učiteli. (Děkujeme 
za kurz. Mgr. Zorka Šimralová a Mgr. Iveta Kořínková, ZŠ Sokolov, 
Pionýrů)

Mgr. Anna Maria Schröcková

Od začátku března 2020 do současnosti funguje vzdělávání žáků na zá-
kladních školách v  neobvyklých podmínkách. Téměř nikdo z  učitelů, 
rodičů a žáků, kteří byli ze dne na den postaveni před náročnou situaci 
vzdělávání na dálku, neměl předchozí zkušenosti s tímto modelem vý-
uky. V projektu MAP Karlovarsko II se zabýváme vzděláváním, síťuje-
me školy a snažíme se mapovat a pomáhat řešit jejich potřeby. Zkuše-
nost s distanční výukou vyvolává různé otázky. Protože se tato situace 
může opakovat, zajímal nás pohled žáků a jejich zákonných zástupců. 
A také nás zajímalo, co ze vzdělávání na dálku by dle jejich názoru šlo 
uplatnit i v rámci běžné výuky. Pojďme se podívat na výsledky ankety 
mezi žáky a jejich zákonnými zástupci.

Anketa probíhala na přelomu června a července 2020. Celkem přišly od-

povědi od 91 respondentů. Z toho přibližně 75 % bylo od zákonných zá-

stupců (68 respondentů) a 25 % od žáků (23 respondentů). Anketa byla 

šířena prostřednictvím facebookového profilu projektu MAP Karlovarsko 

II a byla zveřejněna na webu projektu. Všechny otázky byly formulová-

ny jako otevřené, respondenti tak psali volně své odpovědi a nevybírali 

z přednastavených možností.

Mezi nejčastěji uváděné pozitivní přínosy vzdělávání na dálku patří čas 

na to, aby rodina byla spolu, čas na organizaci aktivit dle vlastních zájmů 

a potřeb a větší samostatnost a zodpovědnost dítěte. Rodiče také čas-

MAP Karlovarsko II v době distanční výuky
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to uváděli, že měli větší přehled o obsahu učiva a schopnostech svých 

dětí v rámci vzdělávacího procesu. Naopak negativa spojená s výukou 

na dálku se týkala pocitů (například stres, obavy, zhoršení vztahů doma) 

a formy výuky na dálku (například přesunutí výuky ze školy na rodiče, 

nedostatečná zpětná vazba od učitelů). Žáci i rodiče také negativně po-

ciťovali absenci sociálních vztahů a kolektivu. 

Přibližně 25 % respondentů se vyjádřilo, že by z výuky na dálku do běžné 

výuky nic nepřebíralo. Často to bylo zdůvodněno přáním, aby žáci zase 

chodili do školy tak, jako tomu bylo dříve. Z naší ankety vyplynulo, že 

žáci a jejich zákonní zástupci by z výuky na dálku uvítali zachovat to, aby 

škola více vedla k zodpovědnosti a samostatnosti. Konkrétně by měla 

škola více rozvíjet kritické myšlení, diskuzi, argumentaci, kreativitu a pre-

zentační dovednosti. Zmiňován byl také odklon od zbytečných úkolů, 

změna množství toho, co se má žák naučit nazpaměť, přidání informací 

opravdu užitečných k životu, více projektového vyučování, výuky v blo-

cích a venku. Další náměty se týkaly formy komunikace a zadávání úkolů, 

například využití Google Classroom. Přínosné by bylo zvýšení vzájemné 

komunikace mezi školou a rodinou. Zajímavým námětem je zavedení 

forem výuky na dálku či možnosti online připojení do hodin pro žáky 

se zdravotním omezením, žáky sportovce a žáky, kteří zůstanou doma 

kvůli nemoci.

Kompletní výsledky ankety jsou zveřejněny na webu projektu MAP Karlo-

varsko II.  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/

V rámci běžné činnosti projektu MAP se nacházíme nyní ve stejné situaci 

jako na jaře 2020. Jsme v čase videokonferencí.

Nemožnost prezenčních jednání, běžného setkávání či školení pro celý 

pedagogický sbor postavilo realizační tým projektu MAP Karlovarsko II 

před rozhodnutí, zda plánované aktivity rušit a posouvat v čase, nebo 

zkusit hledat náhradní řešení. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, 

i když je to pro nás organizačně náročnější. Kolegyně, která má na staros-

ti implementační aktivity, nejprve hledala se školami a lektory termíny 

pro plánovaný prezenční průběh aktivit a nyní tráví další dny telefonová-

ním, domlouváním změn a operativním přizpůsobování aktivit aktuálně 

platným nařízením. Některé aktivity bohužel nejdou jednoduše překlo-

pit do online prostředí. Například při kurzu podnikavosti má probíhat 

skupinová práce žáků a ti jsou teď zavaleni úkoly a video vyučováním 

od učitelů, u školení sboroven v tématu metodických chyb v matema-

tice by změna do online prostředí byla na úkor kvality a přínosu vzdělá-

vací aktivity apod.

Pomocí videokonferencí se nám podařilo uskutečnit školení zaměřené 

na chyby ve správním řízení ve školství, setkání zástupů škol a sociálních 

služeb a sdílení zkušeností s výukou na dálku. Jednání Řídícího výboru 

probíhá také formou videokonference a následuje per rollam hlasování 

k jednotlivým prodiskutovaným bodům. Dále připravujeme také online 

sdílení zkušeností s třídnickými hodinami. Jednání pracovních skupin 

probíhá také na dálku, výjimkou byly pracovní skupiny k matematické 

gramotnosti a k financování, které stihly prezenční jednání za dodržení 

všech nutných opatření.

Zajímavé poznatky přinesla videokonference ke sdílení zkušeností s vý-

ukou na dálku. Většina času byla věnována prezentacím toho, co se osvěd-

čilo základním školám na Karlovarsku a následné diskuzi mezi účastníky. 

Dozvěděli jsme se o práci v EduPage, Google Classroom a dalších nástro-

jích Googlu, zkušenostech s natáčením vlastních výukových videí učiteli, 

využití aplikací Quizizz, Quizlet, Kahoot a ESLvideo a v neposlední řadě 

o důležitosti nastavení jednotného systému distanční výuky v rámci školy 

a roli neziskových organizací při vzdělávání v této složité době. 

Ještě bych chtěla zmínit, že v projektu MAP Karlovarsko II jsme letos vy-

hlásili první ročník soutěže pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině. Nápad 

na tuto soutěž se zrodil v hlavách členek pracovní skupiny k výuce an-

gličtiny. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině, ale důraz 

klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak před-

stavuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit 

i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž se skládá ze 

školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Kar-

lovarska. Výhodou je, že v této soutěži není nutné fyzicky se potkávat. 

Žáci mohou pracovat na svých soutěžních pracích doma, vítězné práce 

školního kola jsou k nám na kancelář MAS zasílány emailem. Výsledky 

soutěže budou známy koncem školního roku 2020/2021 a v dalších čís-

lech tohoto časopisu Vás s nimi seznámíme. 

Na závěr chci poděkovat ředitelům a pedagogickým pracovníkům za je-

jich v této složité době ještě náročnější práci a o to více si cením jejich za-

pojení do plánovacích procesů v projektu MAP. Projekt MAP Karlovarsko II 

má před sebou poslední rok, připravujeme navazující projekt III, ve kterém 

budeme plánovat aktivity až do roku 2025. K tomuto plánování budeme 

potřebovat ředitele škol a učitele a jejich nápady.

Ing. Markéta Hendrichová

MAP Karlovarsko II se přesunul do prostředí videokonferencí.
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MAS Sokolovsko o.p.s. bylo jedním z čekých partnerů projektu „Kar-
lova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky„ a mohlo 
tak přispět k rozvoji cykloturistiky. 

V roce 2016 probíhaly přípravné práce projektu a v roce 2017 proběhlo jed-

nání s hlavním partnerem, městem Nová Role a porcelánkou Thun, kde se 

jednalo o vedlejší trase s názvem „Porcelánový okruh“, která bude propojovat 

Novou Roli, Chodov, Loket a Karlovy Vary. 

Dále se zrealizovalo výběrové řízení na zhotovitele Masterplanu a samotná 

realizace této studie probíhala koncem roku. Výsledkem dokumentu je návrh 

5 nových cyklotras po městě Chodov. Po dokončení Masterplanu se realizační 

tým v roce 2018 vrhl na přípravu zadávací dokumentace obnovy stezky okolo 

„Bílé vody“ v Chodově. Výběrové řízení bylo v červnu ukončeno a zhotovite-

Rekapitulace Karlovy stezky a její závěr

lem se stala firma Dušan Mihok - KOHIM STAV. V červenci proběhlo předání 

staveniště a samotná realizace obnovy stezky byla dokončena v srpnu. Vyti-

pované úseky dostaly nový povrch, aby cyklisté mohli po stezce jezdit bez-

pečněji a pohodlněji. 

Dále probíhaly práce na výběru dodavatele nové závory, stojanu na kola, sto-

lu, lavic a v neposlední řadě i odpočívadla, které bude pro cyklisty k dispozici 

na stezce přímo u „Bílé vody“. Realizace se ujala stejná firma Dušan Mihok - KO-

HIM STAV a všechny práce byly dokončeny v roce 2019. Rok 2020 byl ve zna-

mení propagace a ve spolupráci s městem Nová Role vznikly informační bro-

žury o nově vzniklém Porcelánovém okruhu, který je součástí Karlovy stezky 

a propojuje Novou Roli, Chodov, Loket a Karlovy Vary. Na nově vybudovaném 

odpočívadle pak byla instalovaná informační cedule.

Bc. Jana Vinšová

Projekt „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“

Letošní jaro nám trochu zkomplikovalo realizaci projektu, protože 
jsme se nemohli osobně navštěvovat a realizovat společné aktivity. 
Toto období jsme přečkali díky online aktivitám, a když už jsme se 
znovu nadechovali a připravili odložená setkávání, koronavirus nás 
opět zastavil.  Už si ale začínáme pomalu zvykat, že můžeme komu-
nikovat pouze na dálku, a neztrácíme optimismus. 

Podzim byl i přes veškeré překážky poměrně bohatý na zajímavé zážitky 

a zde je jejich rekapitulace:

•	 15. 9. 2020 – proběhlo školení komunikace, kterého se ještě zúčastnili čeští 

i němečtí partneři.
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•	 29. 9. 2020 – v rámci odborných workshopů jsme navštívili Bečovskou 

botanickou zahradu. Bohužel už jen čeští partneři, ale našim německým 

kolegům jsme návštěvu zprostředkovali alespoň videem. Většina z nás 

byla překvapena, co vše toto malebné zákoutí nabízí. Hlavní aktivitou 

jsou výukové programy s motem „…s námi ucítíte přírodu všemi svými 

smysly…“. Zahradu si můžete projít i sami a zajímavosti se dočíst na te-

matických naučných panelech, můžete zkusit zdolat bioferratu, projet se 

lodičkou po Korunním rybníku nebo s partou vyzkoušet nabízené poby-

tové programy.

•	 13. 10. 2020 se ve stejném režimu konal workshop na Kozodoji. Kromě 

práce na koncepci jsme se těšili hlavně na prohlídku nově vybudované 

kvízové stezky. Z té nabízíme malou „ochutnávku“ v podobě pár fotografií.

•	 Další workshopy 23. 10. a 11. 11. 2020 proběhly už jen online formou 

a byly věnovány posledním úpravám koncepce a připomínkování společ-

ného propagačního materiálu – mapy ekocenter.

Jediné, co se nám nepodařilo zrealizovat, byly projektové dny na Statku 

Bernard pro žáky základních škol z Čech a Bavorska. Připravené materiály 

k těmto programům jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského 

sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. http://ksmas-karlovarsko.cz  a mo-

hou být podkladem a inspirací pro práci s dětmi při jejich environmentální 

výchově. Na zmíněných webových stránkách naleznete i všechny ostatní 

výstupy projektu. 

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

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

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., 
na bavorské straně Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. 
a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V.. Asociova-

nými partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a Naturpark 
Fichtelgebirge e.V.

Ing. Eva Slámová
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Ještě v létě roku 2020 jsme informovali o tom, že Mikroregion Soko-
lov-východ (MSV) zdárně připravil hlavní projektové aktivity InduCCI 
a již čeká na startovní čáře, aby se mohl rozběhnout směrem k realiza-
ci těchto aktivit. Je nutno říci, že tento optimismus bohužel nevydržel 
dlouho, protože všudypřítomný ničitel aktivit “kovid“ nám všem po-
řádně zamíchal kartami. Na začátku listopadu již bylo jasné, že někte-
ré aktivity budou muset být online, některé se také možná zpozdí, ale 
rušit se snad nic nebude.

Troufám si říct, že je to tak, že si na tuto situaci musíme zvykat a myslet o to 

kreativněji při řešení nových výzev. Zde se dostává na scénu téma kreativity 

a vlastně i téma projektu: Kulturní a kreativní průmysly (KKP). Přemýšlet ne-

obvykle je v této době nutností. Možná Vás ale napadne: to se snadno poví, 

ale jak na to? 

Základem je určit problém, což je nejobtížnější částí procesu, protože reálný 

problém se může lišit od toho, co sami definujeme. Nejlépe pochopíte, co 

tím myslím, když uvedu příklad: Určila jsem si problém, že jednu z aktivit 

projektu InduCCI s názvem „Cesta za poznáním KKP“ nelze realizovat kvůli 

koronavirové pandemii. Aktivita zahrnuje představení „Kulturních a kreativ-

ních průmyslů“ pomocí workshopu, studijní cesty a E-learningového kurzu. 

Problém ale není v aktivitě samotné, ale spíše v tom, že prozatím nevím, 

jak ji realizovat online. Začnu se tedy sama sebe ptát: Jak lze naplánovat 

aktivitu online? Kdo by mi mohl pomoci s realizací aktivity? Jak zachovat co 

nejvíce původní plán aktivity? Stejně tak Vy se začněte ptát na otázky, které 

se soustředí na jeden problém. Po určení otázek dojdeme do fáze genero-

vání nápadů. Najděte si čas a začněte první otázkou. Vaším cílem bude najít 

co nejvíc možných i nemožných řešení problému. Pamatujte: žádné řešení 

není hloupé a špatná odpověď na otázku neexistuje. Cílem je dosáhnout 

více jak 50 nápadů. Dejte si do druhého dne pauzu a zkuste pak vymyslet 

ještě další řešení. Když máte před sebou nápady, je čas vypracovat plán řeše-

ní problému, včetně harmonogramu a postupných kroků. Nejjednodušším 

krokem je samotná realizace. Tak pojďme na to!

Snad Vás tento návod inspiroval ke kreativnímu myšlení. Podstatou projektu 

InduCCI je podporovat kulturní a kreativní odvětví tak, aby byla vnímána jako 

příležitost k zaměstnání a obživě. Osoby umělecky, kreativně či řemeslně nada-

né mají v počátcích svého podnikání před sebou velmi obtížnou cestu. Jejich 

práce bývá považována za koníček, a proto za ní není vyplácena odpovídají-

cí odměna. Tito podnikatelé často nemají dostatečný prostor, nástroje ke své 

práci, ale i zkušenosti s podnikáním samotným. Díky projektu InduCCI vznikne 

návrh na tvorbu co-workingového centra na Sokolovsku, kde bude kreativcům 

poskytnuta podpora v podnikání, vzdělávací možnosti, prostory, nástroje ale 

i možnost spolupracovat s ostatními. Pro KKP je mezioborová spolupráce velmi 

důležitá. MSV se ji proto snaží podpořit už na středních školách pomocí projek-

tově orientovaných workshopů pro aranžéry, designery ale i IT techniky a strojní 

obory. Studenti by si díky aktivitě měli uvědomit, že společnými silami lze úkol 

řešit mnohem inovativněji, rychleji a efektivněji.

V týdnu od 16.11 do 20.11.2020 proběhlo čtvrté mezinárodní setkání partnerů 

projektu InduCCI (online). Kromě interního jednání partnerů setkání zahrnova-

lo virtuální konferenci (19.11.2020) pro politicky aktivní osoby a všechny, které 

zajímá téma KKP. Konference byla zaměřena hlavně na tato témata: (1) poža-

davky pro prosperující KKP v průmyslových oblastech, (2) nové inovace vzniklé 

prostřednictvím spolupráce KKP a průmyslu a (3) role KKP v transformaci evrop-

ských průmyslových komunit.

Přeji Vám hodně zdaru a kreativity při řešení Vašich výzev.

Mgr. Lucie Říhová - projektová manažerka InduCCI

V  letošním roce Ministerstvo průmyslu a  obchodu zřídilo kancelář 
v rámci projektu Broadband Competence Office pro Českou republiku 
(BCO Česká republika). 

Cílem projektu je:

•	 Prosazování a napomáhání koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových 

staveb s rozvojem vysokorychlostních sítí.

•	 Propagace a prosazování a odstraňování existujících překážek

•	 a snižování investiční náročnosti.

•	 Hledání způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavbu vysoko-

rychlostních sítí.

•	 BCO působí jako odborný partner pro místní samosprávy – sdílení zkušeností.

Bylo vybráno celkem 13 krajských koordinátorů, kteří mají za úkol poskytovat 

poradenství a expertní pomoc samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, 

socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysoko-

rychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí inves-

tiční plány, atd.)

Na území Karlovarského kraje je k dispozici BCO koordinátorka Bc. Jana Vinšová 

(jana.vinsova@bconetwork.cz, +420 607 207 797)

Více informací naleznete na www.bconetwork.cz

Bc. Jana Vinšová

Rozvoj vysokorychlostního internetu
v Karlovarském kraji

Co takhle řešit problémy kreativně?
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Také na letošní rok MAS Sokolovsko ve spolupráci s Celostátní sítí 
pro venkov (CSV) připravovala exkurzi pro partnery a přátele MAS. 
Vyrazit jsme měli již počtvrté a  tentokrát na  území Kutnohorska, 
které spadá pod MAS Lípa pro venkov. Nakonec jsme také vyrazili, 
ale jak se říká – doopravdy za 5 minut 12. Být to o pár dní později, 
zůstali jsme s ohledem na nařízení vlády všichni doma.

Na cestu jsme se vydali v ranních hodinách ve středu 9. září. Ještě jsme ani 

neminuli Statek Bernard a nálada v autobuse byla naladěna na přátelskou 

a zábavnou notu. Což vydrželo po celou dobu třídenní exkurze. Také letos 

jsme se snažili koncipovat program tak, aby byl zajímavý, přínosný a každý 

si v něm, našel to své. 

Cesta ubíhala bez komplikací a po rychlém ubytování v hotelu v centru Kut-

né Hory, na nás čekal před nedalekým Voršilským klášterem manažer MAS 

Lípa pro venkov pan Radek Tvrdík, aby nás v Kutné Hoře přivítal. A proč jsme 

se s ním setkali právě před klášterem? V jeho prostorách se totiž nacházelo 

první místo programu, o kterém když se někteří účastníci dozvěděli, jejich 

vinařské srdce zaplesalo, nedej bože, když byla ke všemu právě sezóna 

burčáku. Ano, čekala nás návštěva Vinných sklepů Kutná Hora s prohlíd-

kou sklepení, degustací a předáním zkušeností s obnovou tradice vinařství 

a biodynamickým zemědělstvím. Po velmi zajímavém výkladu a degustaci 

jsme pokračovali, světe div se, stále poměrně pevným krokem, do prostoru 

Café restaurant, Benešova 6. V jeho prostorách došlo k realizaci již 2 projektů 

v rámci PRV přes MAS Lípa pro venkov. Účastníky přivítala osobně paní jed-

natelka, která se podělila o své zkušenosti s čerpáním dotací. 

Posledním bodem programu prvního dne, byla návštěva Tylova divadla 

a projektu Setkání u Tyla – Divadelní minigalerie. Paní ředitelka divadla nám 

ukázala prostor, který vznikl realizací projektu – divadelní bistro, místo pro 

setkávání, prostor pro minigalerii. Nejpozoruhodnější z celého projektu byla 

rekonstrukce krásné vitrážové stěny.

A co by byla návštěva Kutné Hory bez Barbory? Po oficiálním programu 

jsme se procházkou přes město, s podrobným a zajímavým výkladem pana 

Tvrdíka, přesunuli k Chrámu sv. Barbory. V jeho blízkosti jsme měli možnost 

spatřit také viniční trať, která patří pod Vinné sklepy Kutná Hora. Sám Chrám 

sv. Barbory, který se tyčil v pozadí, nejednoho udivil svou impozantností.  

Následoval návrat na hotel, rychlá večeře a pro většinu z účastníků program 

ještě zdaleka nekončil. Jako překvapení na ně čekala noční prohlídka Kost-

nice v Sedleci osvětlené pouze svíčkami. Protože nejen Barbora, ale také 

kostnice prostě patří k tomu, co se prostě musí v Kutné Hoře vidět. 

Druhý den exkurze nás čekal nabitý program. Dopoledne jsme strávili v Ma-

lešově, kde jsme navštívili zrekonstruovanou tvrz, po které nás provedl sám 

„hradní pán“ a prohlídku doplnil velmi poutavým výkladem. Následovala 

prohlídka Přátelského pivovaru Malešov ukončená degustací piva. 

Abychom neustále nepopojížděli autobusem či neposedávali při návštěvě 

podpořených projektů, čekala nás návštěva naučné stezky Cestou husit-

ských hejtmanů, která patřila také mezi úspěšné projekty podpořené z PRV. 

Tato naučná stezka pracuje s hlavní myšlenkou nevyzdvihovat v území jen 

to významné a proslulé, ale upozornit také na to méně známé, ať už památ-

ky či historická fakta.

Po procházce jsem se přesunuli na oběd do Mlýna Pančava, který byl mimo 

jiné také zrekonstruován z dotací SZIF. Ani v odpoledních hodinách druhé-

ho dne jsme nezaháleli. Čekala nás návštěva Vodního domu Želivka, kde 

jsme měli možnost vidět velmi zajímavou interaktivní expozici věnovanou 

vodě, vodním organismům a zvířatům, vodnímu hospodářství. Asi největ-

ší pozornost u našich účastníků vzbudilo atrium, ve kterém byly umístěny 

různé vodní prvky – čerpadla, pumpy, vodní mlýnky, hráze a rozvodníky, jež 

symbolizovaly cestu vody od pramene k ústí.

Když jsme si dostatečně vyhráli, zrelaxovali a něco nového se dozvěděli, 

přesunuli jsme se do Zruče nad Sázavou, kde nás čekaly poslední body pro-

gramu pro druhý den. Ve Zruči jsme navštívili areál zámku Zruč nad Sázavou, 

kde byly v rámci projektu z PRV doplněny drobné prvky zámecké architek-

tury. Prošli jsme naučnou stezkou zámeckým parkem, která je tvořena velmi 

zajímavě zpracovanými naučnými cedulemi, které obsahují mimo jiné i do-

bové fotografie, a také úkoly pro děti.

Po prohlídce zámeckého areálu nás čekal poslední bod programu a tím bylo 

dětské dopravní hřiště. Dopravní hřiště je zasazeno do areálu školní jídelny, 

v němž se nachází také rozsáhlé dětské hřiště se spoustou zajímavých her-

ních prvků a také s rozsáhlou kuličkovou dráhou, která zaujala nejen děti, 

ale zejména dospělé.

Já jsem z Kutné hory aneb MAS Sokolovsko  
počtvrté na cestách

strana 12



 

Druhý nabitý den jsme zakončili výbornou společnou rautovou večeří, 

po které následovala čilá debata mezi účastníky a také se zástupci MAS Lípa 

pro venkov. V pozdějších večerních hodinách někteří neutahatelní ještě za-

hájili turnaj v bowlingu, kde za přispění jukeboxu se nejen hrálo, ale také 

tančilo.

Třetí den ráno začínalo s poněkud smutnou příchutí. Čekal nás poslední den 

a po obědě cesta domů. Po snídani jsme se vydali do hypocentra v Miskovi-

cích. Centrum poskytuje hipoterapii zejména dětem, ale slouží také jako ko-

munitní centrum pro setkávání různých skupin. Areál je tak velmi zajímavým 

propojením zemědělské činnosti, sociálních služeb, komunitních setkávání 

a společensko-sportovních aktivit.

V poledne jsme se v Miskovicích rozloučili se zástupkyní MAS Lípa pro ven-

kov paní Ivetou Marhanovou a tím jsme ukončili naší další exkurzi. Čekala 

nás cesta domů. Ta se však stále nesla ve veselém duchu.  Když však pan 

řidič pustil před Sokolovem C’est La Vie a autobusem se rozeznělo „Řeknu 
c'est la vie, c'est la vie. Tímto končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál, 
naposledy“, tak se některým zaleskly oči, a všichni jsme si uvědomili, že právě 

končí 3 dny útěku od reality, od vládních nařízení a najednou se domů zas 

až tak nikomu nechtělo.

Děkujeme CSV za možnost vydat se již po čtvrté s přáteli MAS na cesty, dě-

kujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a slibujeme, že zase někam 

společně vyrazíme.

Holky z MASky

Čištění řeky Ohře 2020

V letošním roce došlo k menší komplikaci. Byli jsme v plné přípra-
vě, vše jsme měli nakoupené, trička potištěná, ochranné pomůcky 
vyzvednuté a báli jsme se co přijde. Plánovaný termín realizace byl 
4. duben, který jsme v souvislosti s Covid-19 museli odložit. Nový 
termín připadl na  19.9. Přípravy započaly nanovo. Naštěstí máme 
v území velký počet zájemců a dobrovolníků, kterým není řeka lho-
stejná. Na podzim se tedy konal 4. ročník Čištění řeky Ohře. I přes 
skutečnost, že jsme akci přesunuli, se také v  letošním roce VELICE 
POVEDLA! Na území MAS Sokolovsko se zúčastnilo celkem 820 dob-
rovolníků, kterým se povedlo nasbírat celkem 3,1 tun odpadu.  

Již tradičně od nás dobrovolníci dostali balíček – tedy malou svačinu, pití, 

rukavice a pytle a samozřejmě trička, jako poděkování za jejich aktivitu. 

V tomto roce jsme zvolili žlutou barvu. Také v tomto ročníku jsme na to ne-

byli sami. Bohužel se do akce zapojila v podzimním termínu pouze MAS 

Krušné Hory (od Karlových Varů dále po toku) a z úseku MAS 21 pouze obec 

Nebanice. V rámci celé akce se tak zúčastnilo 1185 dobrovolníků, kteří na-

sbírali 5,5 tun odpadu. 

S ohledem na předchozí ročníky je patrný pokles množství odpadu. Na jed-

nu stranu (víme také od dobrovolníků) odpadků ubývá, na druhou stranu 

podzimní příroda není čištění zrovna nakloněná. Vysoká tráva, zarostlé bře-

hy, a dokonce nepřístupné břehy nám v letošním roce trochu ztížily čištění. 

Budeme však pozitivní, tedy to, co jsme neposbírali teď, tak posbíráme opět 

na jaře.  Zároveň máme novinku – založili jsme Facebookovou stránku. Nově 

nás tedy naleznete pod názvem Čištění řeky Ohře. S tím jsme také aktuali-

zovali naše webové stránky, kde máme rovnou samostatnou záložku, kde 

najdete veškeré informace a fotky ke všem realizovaným ročníkům.
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Již opakovaně proběhla soutěž o největší kuriozitu, která ani v letošním roce 

nepřišla o velice zajímavé úlovky. Na prvních třech místech se umístily: za-

rostlý „stoletý“ plyšový pes, garnýže a na třetím místě boby. A co dobrovol-

níci našli dále? Byl to například „křišťálový“ lustr, několik vrtaček či mixérů, 

elektrické pojistky, bombu na hélium, několik jízdních kol, automobilových 

součástí (např. volant), strašidelné hračky či malý cirkusový stan.  
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Velké DÍK! patří: 
Městům a  obcím: Sokolov, Lo-

ket, Staré Sedlo, Kynšperk nad 

Ohří, Královské Poříčí, Citice, 

Dasnice, Šabina, Těšovice za fi-

nanční podporu či aktivizaci 

a utvoření skupiny dobrovolní-

ků z řad obyvatel. Sponzorům: 
Povodí Ohře s.p., Mattoni 1873, 

Carl Stahl & spol, s r.o., DOP – HC 

s.r.o., pan Miloslav Šnicer, Ufarma 

spol. s r.o., Lešení Trubač s.r.o., 

AZUS Březová, s.r.o., Obchodně 

technické služby s.r.o., Hospůdka 

u Šabalků, pan Radomír Ryška, 

TSR Czech Republic s.r.o., Bc. Iva 

Kalátová, poslankyně za Karlo-

varský kraj, Bauport s.r.o., L&B 

Auto universal s.r.o., MAISTER 

PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., PAPE 

kancelářské potřeby s.r.o., Agro 

& Kombinát Dolní Žandov spol. 

s.r.o. a ept connector s.r.o., Vel-

ta Plus EU s.r.o. a „Ukliďme svět. 

Ukliďme Česko“. Mediálním 
partnerům akce: Český rozhlas 

Karlovy Vary, Radiohouse s.r.o. 

a rádio Hitrádio Dragon. Vodác-
kým půjčovnám: Rafting Ohře 

s Martinem Sýkorou a Dron-

te s.r.o. a  VŠEM ZAPOJENÝM 
DOBROVOLNÍKŮM.

Těšíme se na příští rok
Mgr. Anna Maria Schröcková
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Další číslo časopisu 
Sokolovsko

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

Obsah: 

 ● Obsah: 

 ● Requiescat in pacem, čili odpočívej v pokoji Z dějin pohřbívání 

v městě Sokolově

 ● Židovské úryvky z Kraslic 

 ● Několik dalších druhoválečných příběhů ze Sokolovska 

 ● Hrobka a závěť 

 ● Odhalené tajemství nalezených znaků EMO

 ● Hotel Ohře v Sokolově

 ● Útěk z Dolního Rychnova 

 ● Loketský skřet Štrakakal

 ● Návštěva geologického unikátu Vysoký kámen a jeho minerálů

č. 2
2020


