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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.
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Šťastné a veselé Vánoce

Vážení, dovolte nám popřát Vám všem, abyste letošní vánoční svátky  

užili v klidu a rodinné pohodě. Ať Vás v roce 2022 neopouští zdraví,  

ani ti, které máte rádi. Přejeme Vám, ať se nemusíte bát žít a obejmout  

své příbuzné a známé. Ať vždy máte dost práce i penízků.

Ráda bych Vám jménem svým i mých kolegyň poděkovala za Vaši přízeň.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2022 nám všem.

Za tým MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková



Letošní rok, tedy rok 2021, je pro nás takovou malou oslavou. V září uply-
nulo neuvěřitelných 15 let, co se parta nadšenců rozhodla založit obec-
ně prospěšnou společnost s názvem MAS Sokolovsko o.p.s. Na úvod je 
třeba zmínit především dvě jména, která stála u zrodu a svou myšlenku 
založit tuto společnost dotáhla do zdárného konce. Ta dvě jména zní Mi-
roslav Bouda, který po celých uplynulých 15 let působil také jako před-
seda správní rady. A Ing. Miroslav Makovička, který svými nápady a snad 
nikdy nekončící aktivitou na nás, pracovníky MAS vždy tlačil, abychom 
nepolevovali a stále hledali nové cesty a činnosti, které našemu regionu 
pomohou. Oběma za to patří obrovský dík.  

Vize a sny těchto dvou pánu společně s dalšími zakladateli MASky z řad ve-

řejného, neziskového a podnikatelského sektoru, se stala realitou a zrodila se 

společnost, na kterou jsem hrdá. 

Pomalými krůčky začala MAS Sokolovsko plnit své cíle. Realizací vlastních pro-

jektů i podporou stovek projektů místních podnikatelů, obcí i dobrovolníků. 

V očích lidí z jiných regionů jsme často vnímáni jakožto malá, těžbou uhlí špi-

navá, nic zajímavého nenabízející oblast. My to tak nevnímáme. Dobře víme, 

že našeho území skýtá velké možnosti, má úžasnou přírodu, dobré lidi. A uvě-

domujeme si také své nedostatky, v oblasti školství, nízké finanční gramotnosti 

naši občanů a s tím spojená obrovská množství exekucí a těžkých životních osu-

dů. Svými projekty a aktivitami chceme toto vypudit a ukázat, že i Sokolovsko 

je místo nádherné k bydlení, podnikání, poznávání přírodních či kulturních krás. 

Toto vše by ale nešlo, bez úžasných lidí, kteří působí jako partneři MAS, jako 

členové orgánů této organizace či bez pracovníků naší organizace. Ti všichni 

zaslouží obrovskou pochvalu a poděkování. Proto jsme se také rozhodli 17. září 

2021 toto společně oslavit. 

Oslava 15. výročí založení MAS proběhla v krásných prostorách Městského 

domu kultury v Sokolově. Děkujeme vedení města Sokolov za to, že nám 

tyto prostory umožnilo využít za velmi výhodných podmínek. Děkujeme 

všem, kteří to přišli s námi, pracovnicemi MAS, oslavit. I těm, kteří nedora-

zili, ale dali nám vědět, že na nás myslí a že nás podporují. Děkujeme také 

pracovníkům a studentům Střední školy živnostenské v Sokolově za úžasné 

občerstvení i obsluhu.

Nálada byla úžasná, lidé i prostředí též. Zavzpomínali jsme na uplynulá léta, 

i na ty z nás, kteří nás již bohužel opustili. Sfoukli jsme svíčky na dortu s pocitem 

dobře odvedené práce. A také jsme si na něm náležitě pochutnali. Zatancovali 

jsme si při poslechu skvělé místní kapely Sing String. 

Děkujeme všem za úžasné dárky, které jsme k 15. narozeninám dostali, děku-

jeme za váš čas, vaši přízeň. A připíjíme MAS Sokolovsko a všem jejím přízniv-

cům na zdraví, pevné nervy a odvahu dál se snažit bojovat o to, co považujeme 

za správné a důležité.

Těšíme se s Vámi na mnoho dalších let.

Za tým MAS Sokolovsko: Ing. Ivana Jágriková

Krásných 15 let  
MAS Sokolovsko o.p.s.
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Jak jsme již informovali v předchozím čísle, letošní rok byl u Programu 
rozvoje venkova rekordní. MAS Sokolovsko vyhlásilo největší alokaci 
v rámci PRV, přijalo rekordní počet žádostí o dotaci a stejně tak rekord-
ní počet žádostí byl doporučen ze strany MAS k podpoře získání dotace 
a předán na SZIF. Celkem se do vymezené alokace vešlo 42 projektů, kte-
ré byly úspěšně zaregistrovány na regionálním odboru SZIF. 

Během měsíce listopadu jsme obdrželi potěšující zprávu o tom, že prvních 18 

našich letošních projektů bylo úspěšně schváleno ze strany SZIF a žadatelům 

již nic nebrání v realizaci jejich záměrů. 

Nabízí se otázka, zda jsme se letošní rekordní a úspěšnou výzvou nevyčerpali. 

Ale kdeže. U Programu rozvoje venkova se zatím zahálet a odpočívat nechys-

táme. Již nyní je připravena 6. výzva, která byla vyhlášena 20.12.2021. Vyhlá-

šená alokace činí přes 9 milionů korun, a je rozdělena mezi 3 fiche. Jedná se 

o Fichi 2 Podpora zemědělských podniků (30 % z alokace), Fiche 5 Podpora 

jiného drobného podnikání (30 % z alokace) a Fiche 9 Základní infrastruktura 

venkova (40 % z alokace). V této výzvě bychom rádi cílili na menší, rychle rea-

lizovatelné projekty, z důvodu rychlejší administrace a jejich následné realiza-

ce. Důvodem je rychle se blížící konec stávajícího období a nutnost dočerpání 

alokací. Informace o aktuálních výzvách jsou k dispozici na webu MAS: http://

mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/.

A ani po této výzvě si ještě nevydechneme, čeká nás tzv. přechodné období, 

které by nám mělo přinést alokaci přes 12 milionů korun. S touto výzvou za-

tím počítáme k vyhlášení během příštího roku. Uvidíme, jak se podaří tento 

plán naplnit.

V  Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) v  MAS So-
kolovsko aktuálně dobíhá programové období 2014 – 2020 a  zároveň 
připravujeme rozjezd nového období 2021 – 2027. Poslední výzva kon-
čícího období byla zaměřena na bezpečnou dopravu, což je téma hod-
ně poptávané starosty obcí a počítáme s ním i do nového IROP. Ačkoliv 
přibydou některé nové oblasti podpory, IROP nejde cestou revoluce, ale 
evoluce. I když není nyní jasné, kdy přesně budou vyhlášeny výzvy nové-
ho IROP, nepodceňme přípravu.

Nejvíc projektů z IROP bylo zaměřeno na chodníky a infrastrukturu ZŠ
Na podzim jsme vyhlásili poslední výzvu CLLD IROP dobíhajícího programové-

ho období 2014 – 2021. Výzva byla zaměřena na oblíbené téma, a to bezpeč-

nou dopravu.  V souhrnu bylo nejvíc podpořených projektů v IROP v MAS So-

kolovsko zaměřeno právě na rekonstrukci a výstavbu chodníků a infrastrukturu 

základních škol. V době psaní tohoto článku ještě není uzavřen příjem žádostí 

do poslední výzvy MAS. Dá se předpokládat, že projekty budou o alokaci výzvy 

soutěžit a bude tak záležet na bodování ve věcném hodnocení. Z rozhovorů se 

starosty obcí vyplývá, že výstavbu a rekonstrukci chodníků považují starostové 

za zásadní. Proto také v novém IROP v programovém období 2021 – 2027 s bez-

pečnou dopravou počítáme jako s jednou z prvních výzev MAS.

Program rozvoje venkova přes MAS Sokolovsko během uplynulých let oslovil 

velké množství žadatelů a dal jim možnost realizovat své záměry a tím pomoci 

jejich rozvoji. Věhlas v území se již šiří samospádem a ozývají se nám stále noví 

zájemci o získání dotací. Velmi nás těší, že jsme se mohli podílet, stále podílíme 

a také i nadále budeme podílet nezanedbatelným podílem na rozvoji území 

a podpoře místních aktérů.

Mgr. Michaela Polláková

Témata nového IROP
Budoucí IROP přinese i některá nová témata, například je to veřejná infrastruk-

tura cestovního ruchu, kulturní památky, veřejná prostranství, nádrže na požár-

ní vodu, infrastruktura profesionálních obecních knihoven a muzeí. Zůstávají 

ale i některá pro IROP tradiční témata. Kromě již zmiňované bezpečné dopravy 

se jedná o cyklodopravu, infrastrukturu základních a mateřských škol, vybave-

ní a rekonstrukce zbrojnic jednotek sborů dobrovolných hasičů II, III a V a in-

frastrukturu pro poskytovatele sociálních služeb. Obecně se v IROP nechystají 

žádné velké změny. Jak rád říká ředitel Řídícího orgánu IROP Ing. Mazal: „IROP 
nejde cestou revoluce, ale evoluce.“

Program rozvoje venkova má 
za sebou úspěšný rok 2021  
a má stále co nabídnout

V IROP se nechystá revoluce, 
jdeme cestou evoluce

Mikrobus a minibus půjčovny sociálního podniku Radim Hurdes.

Nové herní prvky v MŠ Loket

Nové herní prvky v MŠ Citice
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Zdůrazním, že výdaje nového IROP jsou uznatelné od 1. 1. 2021, takže třeba 

lze uplatnit fakturu za projektovou dokumentaci pořízenou v letošním roce. 

Platí ale podmínka, že projekt nesmí být ukončen před podáním žádosti 

o podporu. Ovšem i přes evoluční charakter je potřeba počítat s některými 

řekněme kosmetickými změnami. Jedná se zejména o detailní podmínky, kte-

ré budou přesně známy až s vyhlášením výzev. V tuto chvíli můžeme detaily 

jen odhadovat. Avšak nejste na to sami, v kanceláři MAS pečlivě sledujeme 

přípravy nového IROP a můžete s námi konzultovat vaše připravované zá-

měry. Pro inspiraci se můžete podívat na fotografie některých již hotových 

projektů z IROP přes naši MAS.

Včasná příprava projektů do nového IROP je zásadní, protože stejně jako v dobí-

hajícím období bude opět tlak na rychlé čerpání. V novém IROP o to víc, že část 

alokace Řídící orgán IROP uvolní jednotlivým MAS až dle výše zrealizovaných 

a proplacených projektů. 

Připravenému štěstí přeje. Buďme vzájemně v kontaktu, abychom mohli přípra-

vu nového IROP v naší MAS co nejlépe zacílit.

Informace k novému IROP jsou na webu naší MAS:

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/

Ing. Markéta Hendrichová

Komunitní centrum Josefov. Nový chodník v ulicích Loketská a Hornická kolonie v Novém Sedle.

Bezbariérový přístup do budovy ZŠ Královské Poříčí.Komunitní centrum Nová Ves.

Vybavení v komunitním centru Nová Ves. Vybavení učebny v ZŠ Královské Poříčí. 

Jednání Řídícího výboru.  ► 

Projekt MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II končí k 31. 12. 2021, a pro-
to Vám přinášíme souhrnná čísla za čtyři roky jeho realizace. A jak nej-
lépe ukázat, co se událo? K tomu Vám poslouží fotografie. 

MAP SOKRA v číslech  
a fotografiích
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Podpora kreativity prostřednictvím karet Imaglee (IMP 1).

Zažij práci na živo (IMP 2).

Beseda s řemeslníkem (IMP 2).

Práce asistenta a pedagoga v MŠ a ZŠ (MAP). Sobota s Mensou - diagnostika a deskové hry (IMP 1).

Počet zapojených škol: 69

Řídící výbor: 24 členů/8 setkání 

Pracovní skupiny: 5 pracovních skupin/80 členů/80 setkání 

Aktivity MAP: 54 aktivit/870 účastníků

Aktivity implementace: celkem 310 aktivit/1.926 účastníků 
/4.456 podpořených dětí a žáků

V souhrnných číslech jsou uvedené počty za jednotlivé aktivity, některé z nich 

se pro velký zájem několikrát opakovaly. Jako příklad lze jmenovat Kurz 1. po-

moci, který proběhl celkem 13×, Beseda s řemeslníkem proběhla 36×, Plat-

forma nadání se setkala 16× a seminář Práce asistenta pedagoga v základní 

a mateřské škole 4×. Pozn.: Článek byl napsán ještě před realizací všech aktivit, 

tudíž nejsou čísla konečná.

Implementace MAP je rozdělena do 3 bloků: IMP 1 = Podpora nadání aneb 

co s dětmi, které vědí, umí a chtějí? IMP 2 = Podpora klíčových kompetencí, 

IMP 3 = Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompetencím 

a regionální identitě

•	 Z	toho	IMP	1:	29	aktivit/294	účastníků		

•	 Z	toho	IMP	2:	111	aktivit/593	účastníků/1.842	dětí	a	žáků		

•	 Z	toho	IMP	3:	170	aktivit/1.039	účasníků/2.614	dětí	a	žáků				

Mgr. Anna Maria Schröcková
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V  MAP Karlovarsko se dlouhodobě snažíme o  rozvoj kvalitního 
vzdělávání na Karlovarsku. Dosud se nám dařilo dostat do regionu 
zajímavé a přínosné vzdělávací aktivity, například přístupy k vede-
ní třídnických hodin, angličtinu s rodilým mluvčím či programy pu-
tování krajem živých vod. Ovšem v dalších dvou letech se budeme 
kvůli pravidlům poskytovatele dotace věnovat zejména plánování. 
K tomu nám pomůže znalost největších výzev roku 2022 pro regio-
nální školství na Karlovarsku, a proto jsme se zeptali zástupců ředi-
telů, učitelů a  dalších aktérů v  oblasti výchovy a  vzdělávání na  co 
se má vzdělávání soustředit v roce 2022. Odpovědi jsou různorodé, 
a  to od  konkrétního dění v  hodinách, doučování, prevence riziko-
vého chování a předčasných odchodů ze vzdělávání přes podpůrná 
pracoviště a síťování až po materiální zabezpečení škol a investiční 
projekty, ale důraz respondenti kladou i  na  to, co je vlastně cílem 
vzdělávání a co mají školy v žácích rozvíjet a jak. Například ředitel 
božičanské školy zdůrazňuje nenahraditelnost výuky přímo ve  tří-
dách, distanční výuka byla zajímavé zpestření, ale je potřeba vrá-
tit se do  normálního stavu. S  tím souvisí i  podpora etické výchovy 
a  prevence rizikového chování, o  čemž mluví učitelka 2. stupně 
na  ZŠ jazyků Karlovy Vary. Nesmíme zapomenout ani na  tvrdé in-
vestiční projekty, jak zdůrazňuje starosta Žlutic.

6 aktérů z karlovarského školství vyzdvihuje své priority
Jana Krausová, ředitelka ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19: Zaměřit se 

na podporu učebních oborů: z naší školy se každoročně většina žáků hlásí 

na střední školy, často jsou to i ti s horšími vzdělávacími výsledky. Mám po-

cit, že většina rodičů považuje fakt, že by se jejich dítě primárně přihlásilo 

na učební obor, za ostudu. Nahrává jim i to, že míst na středních školách 

je hodně a díky nastaveným podmínkám přijímacího řízení bývá úspěšná 

naprostá většina uchazečů. V regionu se pak potýkáme s nedostatkem kva-

lifikovaných řemeslníků.

Ladislav Landsfeld, ředitel ZŠ a  MŠ Božičany: Největší výzva pro náš 

kraj spočívá ve znormalizování výuky ve školách. Distanční výuka je zají-

mavé, někdy i užitečné, zpestření školního života, ale vyučování napřímo 

ve třídách je podle mne nenahraditelné. Další významná výzva je pokusit 

se finanční prostředky, které náš kraj získá navíc od státu nebo od EU, využít 

skutečně pro zkvalitnění vyučování ve školách (pomůcky, učebnice, mož-

nost přidat více vyučovacích hodin pro konkrétní potřebné žáky, školení pro 

učitele zaměřená na didaktiku atd.)

Jana Táborková, učitelka ZŠ jazyků Karlovy Vary: Jako pedagog i rodič 

v jedné osobě bych si přála, aby bylo vzdělávání pro děti nejenom dostupné 

a profesionální, ale také bezpečné a všestranné. Myslím tím, že by proces 

učení neměl zahrnovat pouze získávání znalostí a dovedností, ale že by měl 

být více podpořen také psychický, sociální i morální rozvoj dětí. Bylo by pro-

to vhodné vylepšit podmínky pro realizaci aktivit z oblasti psychosociální 

a etické výchovy i z oblasti prevence rizikového chování.  

Aleš Procházka, lektor a trenér paměti, Karlovy Vary: Již nyní je velkou 

výzvou říct si, co je učení pro 21. století?! Neplnit pouze nádoby, ale rozvíjet 

myšlení, tvořivost, zvídavosti, flexibilitu, sebepoznání, porozumění světu, 

schopnost spolupracovat. Snažit se být future - proof.

Anketa MAP KV: Jak ve školách 
rozvíjet zvídavost a flexibilitu 
a zároveň zajistit dostatek  
řemeslníků?

Václav Slavík, starosta města Žlutice: Domnívám se, že po měsících pří-

prav ve školách, u zřizovatelů i v rámci MAPu bude největší výzvou začít 

realizovat konkrétní projekty. Dotace z Integrovaného regionálního ope-

račního programu (IROP) by se měly spustit na jaře 2022 a všichni aktéři 

tedy budou mít napilno. Pro podání žádosti i administraci projektu bych 

určitě doporučil spolupráci s nějakou externí firmou, kvalitních je celkem 

dost. Když to zřizovatelé a vedení škol podpoří dobrou spoluprací a tahem 

„na bránu“, stane se z výzev využitá příležitost pro zkvalitnění podmínek re-

gionálního školství na Karlovarsku.

Mikuláš Tichý, Ministerstvo pro místní rozvoj, konzultant inkluziv-
ního vzdělávání, Valeč: Výzvy v oblasti organizační vidím v dobrém na-

plánování aktivit k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, udržení 

sítě dobře fungujících projektů MAP a rozvoje škol i přes díru ve financování 

mezi OP VVV a OP JAK. V oblasti tematické to je síťování a spolupráce škol 

a NNO, zajištění obsazení školních podpůrných pracovišť a zajištění kvalitní-

ho a funkčního doučování.

Expertní pohled
O shrnutí a expertní pohled jsme rovněž požádali konzultanta společnos-

ti EDUin Karla Garguláka: Rok 2022 bude stále ve znamení vyrovnávání se 

s dopady pandemie covid-19. Pevně věřím, že se školám v Karlovarském 

kraji dostane náležité podpory, jak v pedagogické práci (s cíli a obsahem 

vzdělávání), tak řešení situace žáků z nepodnětného prostředí (především 

v posílení mezirezortní spolupráce se sociálními službami). Karlovarsko 

dlouhodobě trápí nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných učitelů. Ne-

dostupné jsou kapacity dalšího pedagogického personálu - speciálních 

pedagogů, sociálních pedagogů a dalších – financovaných z národních 

i evropských peněz. Právě v roce 2022 by měly z mého pohledu být vytvo-

řena a spuštěna taková opatření, která v boji s nepříliš ideální situací v kraji, 

skutečně účinně pomohou.

Priority z ankety vtělíme v letech 2022–2023 do plánu intervencí
V letech 2022 a 2023 budeme v projektu MAP pracovat na přípravě plánu 

intervencí z evropských dotací v oblasti vzdělávání na Karlovarsku, a právě 

pro jejich co nejlepší zacílení a efekt je potřeba znát různé potřeby a úhly 

pohledu aktérů v praxi. V anketních odpovědích se často objevuje dopad 

doby vzdělávání na dálku. To koresponduje i s našimi zjištěními v projek-

tu MAP, kdy minulý školní rok proběhly strukturované rozhovory s řediteli 

všech zapojených škol. Debata se obvykle točila zejména kolem fungování 

škol v době covid omezení, a to nejen z hlediska dostupnosti techniky, ale 

i s ohledem na potřebu motivování žáků a pedagogů a návrat k normálu. 

Další zásadní výzvou je vypořádat se se zdánlivým rozporem mezi potřebou 

učit dle požadavků světa 21. století, tedy klást důraz na rozvoj zvídavosti, 

tvořivosti a flexibility, a potřebou zatraktivnit učební obory a dostat na ně 

více žáků. Cestou, jak se s tím vypořádat, je změna rámcových vzdělávacích 

programů na středních školách a vůbec celého stávajícího systému stře-

doškolského vzdělávání v ČR. Avšak to je výzva pro nové politické vedení 

MŠMT, ne pro MAP. Rolí MAPu je předávat nahoru na MŠTM podněty z te-

rénu a komunikovat potřeby zdola. To se nám daří, vzpomeňme například 

loňské online setkání k představení priorit Strategie vzdělávací politiky ČR 

do roku 2030+ s náměstkem ministra školství Jaromírem Beranem. Ostat-

ně jednou z implementačních karet této celorepublikové strategie je právě 

inovace oborové soustavy středních škol. Potřeby identifikované zdola se 

tak potkávají s plány shora.

Pro budoucnost místního akčního plánování je pozitivní, že spojovacím 

prvkem odpovědí v anketě je spolupráce. Právě rozvoj spolupráce aktérů 

ve vzdělávání je jedním z hlavních úkolů projektu MAP a na to se rozhodně 

chceme zaměřit.

Přivítáme i vaše náměty – napište nám svůj pohled na facebook MAP Karlo-

varsko: https://www.facebook.com/MAPKarlovarsko/

Markéta Hendrichová (hendrichova@mas-sokolovsko.eu)
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Také v  letošním roce MAS Sokolovsko navázalo na trend úspěšné spo-
lupráce s  Celostátní sítí pro venkov (dále jen CSV) a  to rovnou dvěma 
významnými akcemi.  Jednou z nich byla exkurze do severních Čech, kte-
rá byla realizována také ve spolupráci se spřátelenou MAS Český sever 
a druhou akcí byl zářijový seminář s názvem „Udržitelný venkov – 15 let 
lokálního rozvoje“.

Pojďme nyní krátce zavzpomínat na obě úspěšné akce.

Na exkurzi severním směrem jsem se vydali začátkem června. Také letos nás 

čekaly 3 dny nabité zajímavými projekty, sdílením zkušeností a spoustou no-

vých zážitků a setkáních. V dopoledních hodinách prvního dne jsme v dobré 

náladě dorazili do obce Růžová, kde nás přivítala paní Štáfková z MAS Český 

sever a dovedla nás k farmě pana Martina Honzy. Tato útulná farma byla totiž 

první zastávkou naší exkurze. Kromě spousty získaných informací o farmě, jsme 

měli možnost podrbat si chovaná zvířata a třešničkou na dortu byla ochutnávka 

vynikajících místních mléčných produktů. Cestou na oběd jsme navštívili další 

úspěšný projekt podpořený z PRV – penzion Růžák a mimo program také úžas-

ně voňavou mýdlárnu Rubens.

Po obědě nás v restauraci přivítala rázná a energetická paní starostka obce Rů-

žová, která představila několik krajinných opatření realizovaných v rámci PRV 

(větrolam, suchá nádrž, polní cesta ad.), které jsme pak měli možnost vidět 

na živo. Paní starostka účastníky seznámila také se zrodem nevšední rozhledny, 

která se tyčí nad obcí, rozhledny Růženka. Tuto roztomilou rozhlednu připomí-

nající chobotničku, jsme měli možnost poté navštívit. 

Cestou na hotel jsme navštívili Kamenický Šenov s jeho dominantou Panskou 

skálou, která nejednomu připomněla scénu z Pyšné princezny. Pak už nás čeka-

lo jen ubytování v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, který realizoval rekonstrukci 

několika pokojů s podporou z PRV. V pivovaru jsme si tak užili dvě noci s vý-

borným jídlem, krásným ubytováním a okolím, ale bohužel s naprosto tristním 

pivem. Což však večerní náladě nijak neuškodilo a také letos dle předchozích 

zvyklostí proběhly dva veselé večery.

Druhý den byl programově zcela nabitý. Dopoledne jsme započali v obci Miku-

lášovice, kde jsme měli možnost navštívit Nožířské muzeum a několik dalších 

zajímavých projektů podpořených z PRV. Z Mikulášovic jsme se vydali do obce 

Lipová, kde nás přivítal pan starosta, a představil projekt vybudování dětského 

hřiště a podělil se s námi o zkušenost s rekonstrukcí podstávkového domu, jenž 

jsme měli možnost také navštívit. Po obědě naše cesta pokračovala do Šluk-

nova, kde nás přivítala paní starostka a představila úspěšné projekty – přírodní 

zahrada MŠ, podium pro pořádání kulturních akcí – podpořené z PRV a také 

projekty IROP – bezbariérovost ZŠ, cyklostezka Šluknov – Rožany.  Zmíněné pro-

jekty jsme měli možnost si také osobně prohlédnout.

Třetí den začal turistickým výšlapem na rozhlednu Vlčí hora, která nabízela nád-

herný kruhový rozhled. Tento poslední den exkurze jsme končili v Krásné Lípě, 

kde jsme navštívili mimo jiné sportovní hřiště, nízkoprahové centrum, a také 

Dům Českého Švýcarska se sklářskou expozicí. 

Poté už nás čekala zpáteční cesta domů. I přes náročné tři dny, nálada v auto-

buse panovala výborná, nechybělo ani dvojité obkroužení kruhového objezdu 

před Sokolovem a při zaznění standardní rozlučkové C´est La Vie ani letos si ne-

šlo nevšimnout dojetí některých účastníků, že tyto pohodové dny opět končí.

Exkurze však nebyla letos jedinou vydařenou akcí ve spolupráci s CSV. Tou dru-

hou byl zářijový seminář na téma „Udržitelný venkov – 15 let lokálního rozvo-

je“. Protože nejen zábavou je člověk živ, připravili jsme tak zajímavý seminář se 

spoustou inspirativních řečníků.

Po úvodním slovu ředitelky MAS Ing. Jágrikové nastínil Ing. Makovička regionál-

ní rozvoj v Karlovarském kraji během uplynulých 15 let a vyzdvihl hlavní hrozby, 

které by měl kraj neustále řešit. Z obecného tématu regionálního rozvoje jsme 

S Celostátní sítí pro venkov 
za inspirací a novými zážitky

Rozhledna Vlčí hora.
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se přesunuli do oblasti ekologického zemědělství. Jako první vystoupil docent 

Marada, který přítomné seznámil s vlastním přístupem, jak dokázal vrátit život 

do krajiny pomocí různých krajinných opatření. Jím obhospodařovaná kraji-

na tak nabízí prostor nejen pro zemědělskou výrobu, ale také pro život rostlin 

a ptáků a relaxaci lidí. Na téma ekologického zemědělství navázal pan Rudolf-

ský, který zase dokázal obnovit vinařství na Kutnohorsku, a který se celým svým 

srdcem věnuje oblasti biodynamického zemědělství.

Z oblasti zemědělství jsme se přesunuli na chvíli do oblasti vodního hospo-

dářství, kde Ing. Pail seznámil přítomné s problematikou sucha v Karlovarském 

kraji a také představil mimo jiné oblasti s rizikem povodní. Na toto téma navázal 

Ing. Krása a hovořil o tom, proč je důležitá stabilita vodního prostředí a předsta-

vil opatření, která mohou ke stabilitě vodního prostředí přispívat.

Po vodním prostředí následovala velmi zajímavá přednáška Ing. Lípy o starých 

odrůdách ovocných stromů v našem regionu. Nikdo z přítomných nečekal, že 

přednáška o hruškách může být tak strhující.

S blížícím koncem semináře jsme se přesunuli k lesnímu hospodářství a les-

nictví. Ing. Berková představila, co obnášení hospodaření v městských lesích 

a také přiblížila projekty realizované či podané přes MAS Sokolovsko. Následně 

byl představen úspěšný projekt, zaměřený na neproduktivní investice v lesích 

podpořený přes MAS Sokolovsko, Domácí vrch – únik z nudy do přírody.

Úplně na konec nás ještě paní Prchalová seznámila s rodinnou Biofarmou Belina 

v Nežichově a přítomní měli možnost ochutnat mléčné výrobky z této farmy 

a také jiné lokální produkty.

Vymezený čas semináře utekl jako voda, přítomní se dozvěděli mnoho velmi 

zajímavých a inspirativních informací.

Děkujeme CSV za možnost zrealizovat tyto zajímavé akce a všem účastníkům 

a partnerům slibujeme, že pro vás zase něco vymyslíme. 

Holky z MASky

V Kamenickém Šenově.

Panská skála.

Obec Růžová.

Farma Růžová.

Rozhledna Růženka.
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Projekt Mikroregionu Sokolov-východ, „Nové cesty komunální spolu-
práce v prostoru Euregia Egrensis“

Po velmi dlouhém období, kdy jsme byli odkázáni na setkávání pouze ve virtu-

ální prostoru, jsme se po otevření hranic s radostí vrhli do příprav aktivit založe-

ných na osobním potkávání. 

A byli jsme jak „utržení ze řetězu“. Možná jste se sami zúčastnili některých akcí, 

tak Vám rádi tyto zážitky připomeneme. Pro ty, kteří je propásli, se je pokusíme 

alespoň trochu popsat a věříme, že se příště také připojí.

První akcí léta byla studijní cesta našich německých partnerů po Sokolovsku 

v termínu 19. – 20. 7. 2021. Začali jsme diskusí o problémech venkova a mohli 

navzájem srovnávat, jak se s různými situacemi vypořádáváme my a jak je řeší 

naši němečtí sousedé. Účastníky zajímalo i to, jakým způsobem fungují městské 

a obecní úřady v Německu, systém voleb a další témata. Po obědě následoval 

jazykový kurz, během něhož jsme se nejen něco naučili, ale také se dost po-

bavili. Když slyšíte, jak se němečtí kolegové trápí s těžkou českou výslovností 

a nástrahami české gramatiky, uvědomíte si, že na tom s tou naší němčinou 

nejsme až tak špatně. Večer si pak všichni přítomní mohli své jazykové pokroky 

vyzkoušet v praxi, což nám s podporou českého piva šlo velmi dobře. Druhý 

den byl věnován poznávání našeho regionu – navštívili jsme společně důl Jero-

ným a Hornické muzeum v Krásně.

Další velmi příjemnou akcí byla Přehlídka regionální kuchyně na Statku Ber-

nard dne 7. 8. 2021. Návštěvníci měli možnost ochutnávat místní speciality 

v kategoriích teplá jídla a nejlepší koláč, jak od amatérských kuchařů, tak od pro-

fesionálů. Všichni nejen ochutnávali, ale i vybírali tři nejchutnější jídla. Při výdeji 

jídel lidé dostali kromě porcičky také dobrou náladu (a někde i vtípek). A na své 

si přišly snad všechny smysly, protože ochutnávání jídel bylo doprovázeno pro-

gramem pro dospělé i děti. A kdo nakonec uvařil a napekl nejlépe? Na to se bu-

dete muset podívat na webové stránky Mikroregionu Sokolov-východ (www.
sokolov-vychod.cz/aktuality/den-mikroregionu-sokolov-vychod-nevsedni-zazitek).

Během září se pod hlavičkou „Kulturní září na  Sokolovsku 2021“ konalo 

celkem 10 různých akcí. Všechny byly propagovány jedním společným plaká-

tem, a to nejen na Sokolovsku, ale i v Německu. Ten, kdo zvládl navštívit všech-

ny, určitě musel celý říjen odpočívat.

Léto a podzim plné zážitků

Návštěva dolu Jeroným a Hornického muzea Krásno.

Přehlídka regionální kuchyně na Statku Bernard.

Jenišovské slavnosti.

Plakát Kulturního září na Sokolovsku.
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A celý maraton zážitků jsme zakončili ve dnech 11. 10.  – 12. 10. 2021 stu-
dijní cestou do Bad Lobensteinu, kde nás pro změnu hostil náš německý 

partner. Této exkurze se zúčastnili především starostové a zástupci měst a obcí 

Mikroregionu. A aby se všichni mohli plně soustředit na nové zážitky, poznatky 

a zkušenosti, vyrazili jsme ze Sokolova všichni společně autobusem. Na místě 

probíhal program v obdobném duchu jako v červenci u nás – tedy pracovní 

jednání, jazykový kurz a poznávání Bad Lobensteinu a jeho okolí. Naši němečtí 

kolegové si pro nás připravili plavbu lodí po přehradě Bleilochtalsperre, prohlíd-

ku lázní ARDESIA-Therme nebo zámku Burgk.

Projekt „Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis“ je rea-

lizována v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 

2014 – 2020 již třetím rokem Mirkoregionem Sokolov-východ ve spolupráci 

s vedoucím partnerem městem Bad Lobenstein.

Zdroj u všech obrázků: Fotodokumentace projektu

Ing. Eva Slámová, manažerka projektu

Na konci září měli ti, co propásli ochutnávky na Statku Bernard v srpnu, možnost 

přijít na Přehlídku regionální kuchyně do Nového Sedla, která se konala 

poslední zářijovou sobotu 25. 9. 2021. Tady měli návštěvníci možnost ochut-

návat a hodnotit speciality v kategoriích bramborový salát a makové překvape-

ní a opět za doprovodu bohatého kulturního programu. Výsledky a další foto-

grafie naleznete opět na webových stránkách Mikroregionu Sokolov-východ 

(www.sokolov-vychod.cz/aktuality/den-mikroregionu-sokolov-vychod-v-novem-
-sedle)  nebo na Facebooku Mikroregionu.

Přehlídka regionální kuchyně v Novém Sedle.

Společná fotografie účastníků studijní cesty v Bad Lobensteinu.

V  Josefově se dotací nebojí a  využívají téměř každý dotační titul. 
Ovšem dle zkušeností starosty obce, pana Mgr.  Jana Onaka, to stojí 
mnoho úsilí a času. Díky těmto zkušenostem mohou porovnávat, jako 
nejkomplikovanější se jeví národní dotační tituly, naopak nejlepší 
spolupráce je podle starosty s  místní akční skupinou. Obec se také 
pravidelně zapojuje do  soutěží, které jsou pro malé obce atraktivní 
díky finanční odměně. 

Můžete v krátkosti představit Vaši obec?
Josefov se osamostatnil v roce 1991, skládá se ze 4 od sebe poměrně vzdále-

ných částí. V současné době je u nás hlášeno 400 obyvatel s trvalým pobytem. 

Co se Vám v obci v poslední době podařilo?
Záleží na tom, v jakém časovém horizontu máme úspěchy hodnotit. Pokud 

budu posuzovat období od svého nástupu do funkce starosty, jsem pyšný ze-

jména na změny ve vzhledu obce a úspěchy při získávání dotací. V roce 2016 

jsme po diskusích s občany sestavili Program rozvoje obce Josefov a postupně 

se snažíme vytyčené cíle realizovat. Samozřejmě, ne vše se nám podařilo, stá-

le v obci chybí řada prvků základní občanské vybavenosti. Z přibližně 6 mil. 

rozpočtu nám po úhradě základních výdajů zbývá na investice cca 800.000 Kč 

ročně. Snažíme se šetřit, kde se dá. Významnou úsporou je neuvolněný sta-

rosta i místostarosta a zaměstnanci na VPP. Bez dotací bychom ale stejně 

nezrealizovali v podstatě nic. Za zmíněné období jsme získali majetek za cca 

20.000.000 Kč. Skoro bezhlavě se vrháme téměř do každého vhodného titulu, 

stojí to však mnoho sil, fyzických i psychických, a času.

Vrháme se téměř  
do každé dotace

Buďte, prosím, konkrétnější.
Postavili jsme dětská hřiště v každé osadě, vybudovali společně s občany pří-

rodní amfiteátr, nové komunitní centrum, tůňky, máme nové veřejné osvětle-

ní, postupně opravujeme a budujeme komunikace, svépomocí stavíme nový 

sběrný dvůr… V roce 2018 u nás byli na návštěvě dokonce představitelé vlády, 

byli jsme první obcí v kraji, která se úspěšně zapojila do kotlíkových dotací. Po-

máhali jsme občanům s vyřizováním žádostí, poskytujeme bezúročné půjčky. 

Získali jsme tak 3.000.000 Kč na ekologické projekty ze SFŽP, které jsme chtěli 

použít na spolufinancování řady projektů, ale… 

V čem je problém?
Podáváme u MŽP opakovaně žádosti, s ohledem na přetlak žadatelů, neúspěš-

ně. Nikdo nebere ohled na aktivitu a množství práce spojené s administrativou 

„kotlíkovek“. Obecně v ČR je systém přidělování dotací komplikovaný, zejména 

těch národních.
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Na co získané peníze využíváte?
Snažíme se zpříjemnit život obyvatelům, spolufinancujeme výlety, kroužky, zá-

jezdy, permanentky, setkávání seniorů, pořídili jsme obecní moštárnu, uspořá-

dali soutěž o nejlepší kotlíkový guláš… Za nejlepší „investici“ považuji osobně 

příměstské tábory. 

Jaké plány máte do budoucna?
Výstavbu chodníku podél hlavní silnice v Josefově, kdy se nám opakovaně 

kvůli některým občanům nedaří získat stavební povolení.  Propojit Josefov cy-

klostezkou s jezerem Medard a vybudovat malou přehradu nad Radvanovem, 

která bude sloužit k volnočasovým aktivitám občanů a zároveň ochrání osadu 

před každoročními povodněmi.  Dále budeme žádost o dotaci na vybudová-

ní kanalizace v Radvanově a Hřebenech, biocentra ve Hřebenech, zateplení 

obecního úřadu atd.

Nějaká slova na závěr?
Děkuji všem lidem, kteří svým přístupem a postojem pomáhají, kteří jen nekri-

tizují, ale umí i pochválit, všem, kteří rozdávají radost! Naštěstí, žije kolem mě 

takových lidí dost. Krásné dny!

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěšně 
zvládnutých projektů.

Dotazovala se Ing. Ivana Jágriková

Rozhovor s Ing. Annou Filipovou, vedoucí ekonomického a personální-
ho oddělení společnosti ept connector.

Společnost ept connector s.r.o. je výrobcem součástek pro elektrotech-
niku - především kontaktů a  konektorů. Společnost má provozovny 
v  Habartově a  Svatavě a  zaměstnává zde 230 zaměstnanců. Firma se 
věnuje vývoji vlastních produktů, spolupracuje se středními školami 
a sponzoruje místní aktivity. Zeptali jsme se, co je v habartovské pro-
vozovně nového.

Jaké komplikace máte na mysli?
Obce musí platit projekty a dotační management, bez ohledu na získání 

dotace, věnovat se shromažďování podkladů, zpracovat žádosti obvyk-

le v poměrně šibeničních termínech a např. u zmíněných ekologických 

projektů čekáme na vyhodnocení více než rok. Úspěšnost žádostí z Kar-

lovarského kraje je velmi nízká. U MMR bylo v poslední výzvě z více než 

90 žadatelů úspěšných jen 7. Naše žádost byla zamítnuta kvůli nepatrné, 

nepodstatné administrativní chybě. U většiny zamítnutých dotací nemá-

te ani zpětnou vazbu, poskytovatelé odmítají dle vyjádření našeho do-

tačního managementu i konzultace, často nejsou jednoznačně popsané 

podmínky. Nejhorší zkušenosti máme s NSA (Národní sportovní agentura). 

Hodiny, dny, měsíce práce, finance za projekty a často zbytečně vynalože-

né. Naopak, nejlépe se nám spolupracuje s MASkou. 

Děkujeme za pochvalu. Vraťme se ještě k úspěchům, v po-
sledním roce jste se účastnili několika soutěží.
V letošním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže „Zlatý erb“ a získali 2. 

místo v krajském kole za nejlepší webové stránky obcí. V soutěžích MPSV 

„Obec přátelská rodině“ a “Obec přátelská seniorům“ jsme v kategorii obcí 

do 600 obyvatel obě soutěže vyhráli. Těchto soutěží se účastníme pravi-

delně, od roku 2018, kdy jsme byli na 2. místě, v roce 2019 jsme získali 

dvě 2. místa. Pro malé obce je důležitá také finanční odměna spojená se 

stupněm vítězů. 

Elektrokonektory z Habartova 
pomáhají při řízení auta, ale 
i v plicních ventilátorech

Můžete nějak názorně popsat, co a jak společnost ept connec-
tor vyrábí? Ačkoliv se s elektrokonektory setkává většina z nás 
každý den, laik si těžko takovou výrobu představí.
Společnost ept connector s.r.o. působí v České republice od roku 1993. 

Naše portfolio tvoří výrobky nejen pro automobilový průmysl, ale i oblast 

letectví, lékařství, energií a automatizace. S našimi výrobky se v běžném 

životě setkáte například při řízení auta v dešti použitím dešťových senzo-

rů, dále v lékařství – v minulém roce jsme dodávali konektory například 

do plicních ventilátorů.

ept connector vyvíjí nové produkty a spolupracuje se školami

Často slyšíme, že Česká republika nemá být zemí montoven. 
Společnost ept connector se věnuje i vlastnímu vývoji. Co to 
obnáší a jaké jsou nutné kroky, aby se výrobní firma uplatnila 
i na poli výzkumu a vývoje a nebyla jen montovnou?
Naše společnost disponuje vysoce kvalifikovaným oddělením Engineerin-

gu, kde se programátoři a konstruktéři podílejí na vývoji produktů s vysokou 

přidanou hodnotou. Je to například stavba nových automatizačních celků 

pro výrobu nebo konstrukce strojního a nástrojového vybavení. 

Pro svůj další rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu společ-

nost aktivně spolupracuje s technickými školami v rámci Karlovarského 

kraje s cílem získávat a školit budoucí kvalifikované zaměstnance z řad 

dnešních studentů. K tomuto účelu společnost vybudovala vzdělávací 

centrum ve Svatavě a do tohoto programu dlouhodobě investuje vý-

znamné částky. 
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Inovace a moderní technologie s sebou nesou nové nároky 
na zaměstnance. Jaká jsou doporučení od Vás z praxe směrem 
k základním a středním školám? Jak by měly žáky připravovat 
na budoucnost?
Školy by se měly zaměřit na zdůraznění tradičního pojetí, ale zároveň se ne-

bránit novým výzvám. V tradičním oboru strojírenství by se školy měly zaměřit 

na oblasti IT, elektromobility a dalších oborů s vysokou přidanou hodnotou. 

Z praxe vidíme nutnost zlepšit jazykovou vybavenost studentů. 

V Habartově plánují stavbu nové haly

Sokolovsko prochází transformací v souvislosti s odklonem 
Evropy od uhlí. To má dopady na zaměstnanost, a to nejen 
stávajících pracovníků uhelné společnosti, ale i na budoucí 
uplatnění mladých lidí v našem regionu. Připravujete v Habar-
tově nějakou novou investici, která přinese zaměstnání dalším 
místním lidem?
Naše společnost připravuje ve střednědobém horizontu rozšíření výroby, a to 

výstavbou nové výrobní haly v Habartově, do které by měla směřovat část pro-

dukce z mateřského závodu v Německu, čímž bude v závodě v Habartově vý-

robní proces zkompletován od spotřeby surovin, až po finální výrobek. 

V MAS Sokolovsko ept connector vnímáme jako regionální-
ho lídra v oblasti mezisektorové spolupráce a zájmu o region. 
Můžete uvést několik konkrétních příkladů?
Jak už bylo řečeno, naše společnost úzce spolupracuje se středními školami 

v Karlovarském kraji, např. s SPŠ Ostrov a ISŠTE Sokolov. Jsme také partnery 

lokálních sportovních klubů, zájmových organizací a kulturních akcí.

Děkujeme za rozhovor, vážíme si přínosu společnosti ept co-
nnector pro region, zapojení do Výběrové komise MAS Soko-
lovsko a sponzoringu v rámci Čištění řeky Ohře.

Dotazovala se Ing. Markéta Hendrichová

V Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně byly dne 21. 9. ozná-
meny výsledky soutěže Komunální projekt roku 2021, která i letos ob-
držela záštitu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. V letošním 
už sedmém ročníku soutěže se sešlo 51 projektů obcí a měst, které se 
ucházely o vítězství v některé ze sedmi soutěžních kategorií. Z těchto 
sedmi dílčích vítězů byl pak vybrán celkový vítěz soutěže. A nutno říci, 
že naší Březové se velmi dařilo, zvítězila hned dvakrát.

Vyhlašovatelé soutěže – vydavatelství Profi Press s. r. o. spolu s redakcí jeho ča-

sopisu Moderní obec – na slavnostní ceremoniál pozvali nositele všech sou-

těžních projektů, bez ohledu na jejich umístění v soutěži. Přítomni byli rovněž 

členové hodnotitelské komise soutěže, která se rok co rok vždy skládá přede-

vším z vítězů předchozího ročníku soutěže, tedy zkušených praktiků z řad místní 

samosprávy, kteří nejlépe dokážou docenit přínos každého soutěžního projektu 

pro obec či město, kde byl uskutečněn, i práci a obětavost, která se za jeho 

přípravou a zdárným uskutečněním skrývá. Nikoliv náhodou nositelé vítězných 

projektů, tedy osobnosti, které nejvíce přispěly k realizaci vítězných projektů, 

jako cenu už tradičně přebírají křišťálové srdce v otevřené dlani. Vítězné obce 

a města pak od partnerů soutěže obdrží finanční odměny.

Vedení radnice přihlásilo novou multifunkční kapli do kategorie Utváření ve-

řejného prostoru. Zde byla multifunkční kaple v našem městě prezentována 

nejen jako sloužící pro smuteční obřady, ale také pro výstavy, koncerty apod., 

a zároveň jako stavba, která městu dodává i výrazný duchovní rozměr. Ocenění 

si na slavnostním ceremoniálu převzal nositel projektu, starosta Miroslav Bouda.

A aby toho nebylo málo, březovská kaple byla rovněž vyhlášena jako celkový 

vítěz soutěže pro letošní rok.

Kromě prestiže a zadostiučinění pro vedení radnice získalo město rovněž 

finanční odměnu ve výši 50.000 Kč.

Mgr. Michal Bedeč, KD Březová

Březová zabodovala v soutěži 
Komunální projekt roku 2021
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V roce 2021 o titulu Osobnost Karlovarského kraje rozhodovala rada 
kraje na základě nominací, které podávala široká veřejnost. 

Celkem bylo nominováno 31 osob. Oceněnými jsou: Eva a Lubor Hankovi - 
dlouhodobí vedoucí Souboru písní a tanců Dyleň, kteří se zasazují o zachová-

ní a šíření tradiční lidové kultury na Karlovarsku. Lubomír Zeman – pracovník 

V pátek 15. října se v prostorách Kulturního domu uskutečnila o rok od-
ložená oslava 60. výročí povýšení Březové na město.

V kinosále byl pro přítomné návštěvníky připraven program složený z promít-

nutí několika dokumentárních prezentací o Březové a integrovaných vsích 

a dále z koncertu živé hudby. O moderaci programu se postaral březovský ro-

dák Matěj Chmelenský, který úvodem přivítal přítomné hosty a připomněl, že se 

akce koná se zpožděním kvůli loňským covidovým opatřením. 

Poté přišla na řadu promítání dvou krátkých prezentací o Březové a okolních 

vesniček, které obsahovaly jak historické fotografie, tak fotky a letecké snímky 

ze současnosti. Divákům nabídly také záběry na náš bohatý kulturní, spor-

tovní a společenský život. Po prezentacích vystoupil s krátkým proslovem 

starosta města. Nečekaným bodem programu bylo i poděkování krajských 

zástupců s věnováním pamětního listu hejtmana Karlovarského kraje, právě 

březovskému starostovi.

Mgr. Michal Bedeč, KD Březová

Oslava 60. výročí povýšení 
Březové na město

Titul Osobnost Karlovarského kraje 2021
Národního památkového ústavu v Lokti, kde se věnuje výzkumům a průzku-

mům historické architektury v regionu. Titul osobnost kraje zaslouženě získal 

pan Miroslav Bouda - starosta města Březová, kde působí již od roku 1998. 

V MAS Sokolovsko působil v uplynulých 15 letech jako předseda správní rady 

a taktéž předseda valné hromady partnerů. Srdečně gratulujeme.
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Pravidelně zde informujeme o  stavu projektu InduCCI. Jedná se 
o mezinárodní projekt, který má pro kraj velký význam, a ve kterém 
je zapojena, mimo Mikroregion Sokolov-východ, také MAS Sokolov-
sko jako přidružený partner.

Účastnit se mezinárodního projektu není jednoduché, je vždy potřeba mít 

kontakty v zahraničí a zároveň být spolehlivým partnerem. Mikroregion So-

kolov-východ se díky projektu InduCCI stal partnerem v rámci dotačního 

programu Central Europe již po třetí. Od roku 2007 bylo v Karlovarském kraji 

realizováno pouze sedm projektů z operačního programu Central Europe. 

Je pro nás velká čest působit po tak dlouhou dobu na poli mezinárodních 

projektů. I projekt InduCCI se nám však pomalu blíží ke konci. Konkrétně 

bude ukončen v březnu roku 2022, což znamená, že již proběhla většina 

hlavních aktivit. Implementaci projektu nám zkomplikoval COVID-19, na-

štěstí všechny aktivity nakonec proběhly. Proto vidím v nastalé situaci spíše 

Už jen krůček k úspěšnému 
ukončení projektu InduCCI

pozitiva, jelikož jsme se díky ní naučili pracovat s online prostředím. Možná 

jste o projektu InduCCI ještě neslyšeli a ptáte se tedy, co jsme realizovali 

a jak to přispělo ke změně regionu? 

Podařilo se nám otevřít nové téma kulturních a kreativních průmyslů. Jsme 

region z velké části zaměřený na průmysl či cestovní ruch, velmi málo však 

podporujeme kreativitu a inovace. Čerpali jsme ze zkušeností od partnerů 

projektu, kteří mají s rozvojem kulturních a kreativních průmyslů zkušenosti. 

Velkým vzorem pro nás byla Tobacco Factory v Linci, kde ve staré továrně 

na výrobu tabáku vzniklo centrum na podporu kreativity s FabLab (dílenské 

prostory s vybavením), sdílenými pracovními prostory a start-upy (prostory 

pro začínající podnikatele). Uvědomili jsme si díky tomu, že bychom také 

rádi podpořili kreativní podnikatele na našem území např. pomocí kreativ-

ního inkubátoru, který by zahrnoval dílny, školící prostory, sdílené kancelá-

ře a prodejní prostory. Pracovně jsme tomuto prostoru začali říkat cowor-

kingové centrum, ale stejně tak by se mohlo jmenovat centrum talentu, 

či centrum kreativních nápadů (viz obrázky log). Přáli bychom si, aby bylo 

možné pracovat s vlastním talentem, a dokonce na jeho základě něj vytvořit 

podnikání. Lidé by pak mohli mít zajímavá povolání, která je baví a neustále 

rozvíjí jejich potenciál. Takový prostor jsme popsali a navrhli v nové budově 

„Zrcadla“ Statku Bernard (viz obrázek - budova napravo je nová budova „Zr-

cadlo“ Statku Bernard), je však možné jej vybudovat i na jiném místě. Díky 

InduCCI jsme si také uvědomili, že z daleka nestačí jen podpořit lidi, kteří 

už jsou kreativní a snaží se to využít k podnikání. Měli bychom apelovat 

Pokud budete připravovat projekty do Programu přeshraniční spolupráce, mů-

žete se touto strategií nechat inspirovat.

Ing. Eva Slámová

realizovaný v rámci Dispozičního fondu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný 

stát Bavorsko 2014-2020 a v rámci Společného fondu malých projektů v Eure-

giu Egrensis v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. je lead partnerem projektu „Stra-

tegie přeshraniční spolupráce“. Jedná se o třístranný projekt realizovaný na úze-

mí Karlovarského kraje, Saska a Bavorska.

V předchozím čísle časopisu LEADER jsme Vás informovali o připravované Stra-

tegii přeshraniční spolupráce a s tím souvisejícími workshopy. Workshopy se 

konaly ve dnech 25. 8. 2021 a 5. 10. 2021 na Statku Bernard za účasti českých, 

bavorských a saských zástupců. Během roku 2021 jsme zpracovávali podklady 

pro tuto strategii, vypracovali analytickou i návrhovou část. Nyní je strategie 

překládána do německého jazyka a na konci roku budou obě verze, česká i ně-

mecká, zveřejněny na webových stránkách Krajského sdružení MAS Karlovar-

ského kraje www.ksmas-karlovarsko.cz

Projekt „Strategie  
přeshraniční spolupráce“
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i na našíi mladou generaci, která ve školách není příliš vedena ke kreativitě 

a mezioborové spolupráci. V několika online workshopech si proto mohli 

žáci tří středních škol vyzkoušet designově přemýšlet při tvorbě vzděláva-

cích únikových her. 

Téma kulturních a kreativních průmyslů (KKP) se stalo v Karlovarském kraji 

hojně podporované také díky vzniku nové Inovační platformy pro KKP, kte-

rou vede Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Díky této platformě nako-

nec vznikl i nápad na tvorbu projektu „4K kanceláře“, která by se měla stát 

opěrným bodem pro KKP v Karlovarském kraji.

Projekt InduCCI se sice pomalu chýlí ke konci. Čeká nás však ještě závěrečná 

mezinárodní konference a také setkání, které proběhne u nás, a kde bychom 

rádi zábavnou formou prezentovali to, co se nám v regionu povedlo realizo-

vat. Ani po ukončení InduCCI by neměla naše práce ustat. Velmi si přejeme 

pokračovat v tom, co umíme a opět se stát součástí nějakého mezinárodní-

ho projektu v dalším dotačním období.

Mgr. Lucie Říhová

Možná loga názvů zamýšleného centra.
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Hrázděnka před rekonstrukcí. (viz článek na str. 23)

Stav domu v roce 2021. (viz článek na str. 23)

a

2021

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

Obsah: 

 ● 120 let od narození učitele Jaroslava Ondříčka

 ● Franz Keil - zapomenutý alpinista z Krušnohoří

 ● Nález kachle s motivem svatého Antonína Velikého

 ● Pomníky prezidentu T. G. Masarykovi na Sokolovsku

 ● Stopy nedávné minulosti

 ● Osud židovské rodiny Starků

 ● Zpráva o roubeném a hrázděném patrovém dvojdomě č. p. 217, 218 

v Kraslicích z roku 2021

 ● August a Adolf Schramovi – Úspěšná bratrská dvojice z Falknova

 ● Kraslický rodák – profesor Franz Josef Renner

 ● Budova ISŠTE v Sokolově (č. p. 1620)

 ● Příběh srdce v nostitzovské hrobce kláštera v Sokolově

Farma Růžová. (článek na str. 7) Suchá nádrž. (článek na str. 7)

Farma Růžová. (článek na str. 7)


