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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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Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-
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Letos budou vyhlášeny také 2 výzvy na zbylá opatření v OPZ, tedy Za-
městnanost (alokace 3.000.000,-Kč) a Prorodinná opatření (alokace 

3.452.000,- Kč), a to na přelomu dubna a května v závislosti na kontrol-

ním procesu Řídícího orgánu MPSV.

Následně jsou chystány v tomto programovém období ještě tyto výzvy:

 � r. 2018 opatření Podpora začleňování sociálně vyloučených osob 

a prevence sociálního vyloučení s alokací 3.200.000,- Kč

 � r. 2019 opatření Zaměstnanost s alokací 3.000.000,- Kč

Tento operační program je pro CLLD novinkou, ať už formou spolupráce 

s Řídícím orgánem, tak povahou projektových žádostí a následného hod-

nocení, které vyžaduje znalost problematiky jak obsahové stránky žádostí, 

tak formy hodnocení. Do celého procesu také vstupují mnohé faktory, se 

kterými je nutno se vypořádat. Zároveň se MAS Sokolovsko potýká s pro-

blémem vycházejícím z posunu témat OP Z (nezaměstnanost, sociální 

problematika, prorodinná opatření) a zjištění absorpční kapacity v době 

psaní SCLLD – mnozí tehdy zjištění zájemci o možnost dotace již své zá-

měry naplnili jinak či se jejich plány zcela změnily. Přesto věříme, že vy-

čerpáme alokované částky pro tento operační program a přispějeme tak 

k rozvoji území MAS Sokolovsko také v těchto oblastech.

Mgr. Zuzana Odvody 

V  letošním roce se vůbec poprvé rozběhly výzvy OP Zaměstna-
nost v  rámci komunitně vedeného místního rozvoje MAS Soko-
lovsko. V měsíci lednu byly vyhlášeny první dvě výzvy. 

Do první z nich, výzvy č. 031/03_16_047/CLLD_15_01_064 Sociální 
služby a další programy na podporu sociálního začleňování, ko-
munitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolov-
sko s alokací 3.800.000,- Kč byla podána pouze jedna žádost, a to NZDM 

Klub Michal Sokolov, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_064/0006994. 

V druhé výzvě č. 032/03_16_047/CLLD_15_01_064 Sociální podnikání 
na území MAS Sokolovsko s alokací celkem 7.000.000,-Kč byly přijaty 

2 žádosti:  

CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_064/0007023 Hartenberg – základna sociálního 

podniku CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_064/0007019 Krajinářské a zahradnické 

práce.  

U žádostí nyní probíhá proces hodnocení.

Pro tyto dvě výzvy proběhly na Statku Bernard dne 14. 2. 2017 seminá-

ře pro žadatele, na nichž byly výzvy detailně představeny včetně všech 

požadavků na projektové žádosti. Zároveň byli přítomní upozorněni 

na možná úskalí, seznámeni s příklady dobré praxe, apod.

Jak jsme jako první MAS vyhlásili výzvy do IROPu

Mezi čtenáři tohoto časopisu je jistě mnoho žadatelů do  výzev 
do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ko-
munitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko. Smyslem 
tohoto článku není detailně vás informovat o  jednotlivých opat-
řeních a výzvách, ale pokusit se vám trochu přiblížit zákulisí okol-
ností, za kterých jsme se stali první místní akční skupinou v České 
republice, které se podařilo vyhlásit výzvy do  IROPu. Kolegyně 
o mne tvrdí, že jsem trochu soutěžní typ. V tomto případě to ne-
byla z mojí strany soutěž, ale snaha nezdržovat a konečně vyhlásit 
výzvy do IROPu, na které jste vy, žadatelé, netrpělivě čekali.

Co tomu předcházelo? Pro připomenutí, prvním krokem v běhu na mož-

ná více než maratónskou trať v počátku tohoto programového období 

EU, byla standardizace MAS. Po té následovalo dopracování a odevzdá-

ní tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS 

Sokolovsko (SCLLD). Tu jsme odevzdali mezi prvními MAS v říjnu 2015. 

V tu dobu nebyly prakticky žádné pokyny ze strany Řídícího orgánu IROPu 

k tomu, jak má vypadat tzv. Programový rámec IROP. Později se ukázalo, že 

ve věcném hodnocení strategií jsou rozhodující právě Programové rámce. 

Že jsme sbírali informace a popisovali v analytické části prakticky všechno 

na území MAS Sokolovsko, že jsme ve strategické části určili jako potřeb-

ná i opatření v současné době nepodporovatelná z evropských dotací, to 

vlastně nikoho moc nezajímalo. Závazné metodiky a pokyny, jak má vlast-

ně vypadat Programový rámec IROP, vydal Řídící orgán až na začátku roku 

2016. První připomínky ke strategii nám přišly v květnu 2016 a v podstatě 

v nich bylo napsáno: předělejte vše dle pokynů, které jsme vydali až po té, 

co vy jste strategii odevzdali. Prošli jsme si všemi vypořádáními připomí-

nek a koly věcného hodnocení. Před podáním poslední možné opravy 

strategie jsme já i paní ředitelka dva týdny nemohly usnout. Kdybychom 

ve vypořádání připomínek udělaly chybu, znamenalo by to konečnou. Což 

se některým MAS stalo a musely strategii podávat znovu, pokud to stihly 

ještě v roce 2016. „Ne“ od IROPu se bohužel dočkala jedna MAS i na za-

čátku roku 2017 a znamená to pro ni nemožnost vyhlásit výzvy do IROPu 

na celé programové období.
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Konečně jsme mohli slavit. Dne 4. 11. 2016 přišla depeše o schválení 

strategie. Avšak zároveň nás čekala další práce. Připadala jsem si jako ho-

rolezec, který se pracně vyšplhal na vysokou horu, otevřel se před ním 

nádherný výhled, ale zároveň vidí další vrcholy, na které ještě musí vylézt. 

Takže hurá do práce, ať už můžeme vyhlašovat! Nejprve bylo potřeba mít 

schválené směrnice pro jednotlivé operační programy. Směrnice k IROPu 

je nejobsáhlejší, ale za to v ní najdete poměrně detailní postup ke všem 

možným situacím spojeným s vyhlašováním výzev a výběrem projektů. Až 

praxe ukáže, zda jsme všechny postupy nastavili správně nebo zda bude 

potřeba provést nějaké změny ve směrnici. Dále jsme pracovali na znění 

hodnotících kritérií pro věcné hodnocení. K prvnímu návrhu sestavenému 

Výběrovou komisí přišlo mnoho připomínek od Řídícího orgánu a vlastně 

polovina kritérií byla označena za nevhodná. Tedy zdůvodnit nebo sma-

zat a vymyslet nějaké jiné kritérium. Úpravy tam a zpátky. Když už jsem 

ve schválení dalšího návrhu ani nedoufala, byl tento návrh schválen. 

Posledním krokem bylo schválení samotných textů výzev. Řídící orgán 

vydal tentokrát včas vzor formuláře na vyplňování textů výzev, ale stejně 

nebylo vše úplně jasné a ping – pong v podobě připomínkování a zapra-

cování připomínek jsem hrála docela dlouho. K tomu se začala přidávat 

chybovost v podobě překlepů vlivem únavy z úmornosti toho všeho a zá-

roveň snahy nezdržovat.

Konečně schválení všeho. Aspoň to tak chápu. Je 14. 2. 2017 Valentýn, 

svátek zamilovaných. Já sedím večer doma u počítače, poslouchám pís-

ničky Beatles a s otevřenou lahví cideru čekám, až náš webmaster exter-

nista dá na web texty výzev. Manžel je v zahraničí na služební cestě a já 

po dvanácti letech manželství Valentýn neprožívám. I když od manžela 

jsem dostala dopředu netradiční dárek, ale podrobnosti si s dovolením 

nechám pro sebe. Webmaster je mladší než já a tak je mi líto, že mu 

komplikuji svátek zamilovaných. Konečně ve 22:30 jsou výzvy na webu, 

zítra v 8:00 spustím vyhlášení v systému MS2014+. Ale ráno v 7:59 při-

jde komplikace v podobě e-mailu a následného telefonátu od Řídícího 

orgánu. Jsme první MAS a oni mají ne úplně vychytaný systém, neví, 

kdo má komu co kdy schvalovat. Prostě se to na nás učí. Komplikace 

vyřešena. Vyhlášeno.

Na tomto místě je třeba poděkovat vám všech partnerům, přívržencům 

MAS Sokolovsko a kolegům v kanceláři MAS, protože bez vaší práce v or-

gánech MAS a vaší podpory by komunitně vedený místní rozvoj nemohl 

existovat. Věřím, že projekty ve výzvách MAS Sokolovsko, přispějí k roz-

voji našeho regionu. A v neposlední řadě je třeba, abych poděkovala 

metodičce CLLD na Centru pro regionální rozvoj v Karlových Varech 

Ing. Janě Landové za její obětavou práci a vstřícnost při řešení připomí-

nek ke směrnicím, výzvám a konzultacím s MAS i žadateli.

Přeji hodně štěstí žadatelům při přípravě a následné realizaci projektů 

v rámci komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sokolovsko.

Ing. Markéta Hendrichová

Výzvy MAS Sokolovsko do Integrovaného 
regionálního operačního programu

Po  tříletém zpoždění se konečně rozbíhá proces čerpání pro-
středků z operačních programů v rámci integrovaných nástrojů, 
tedy i  prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) místních akčních skupin. MAS Sokolovsko na začátku to-
hoto roku vyhlásila první výzvy do Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Konkrétně byly dne 15. 2. 2017 vy-
hlášeny toto výzvy: 

1. „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“ (zkráce-

ně „doprava“) s celkovou částkou dotace na tuto výzvu 27 mil. Kč

2. „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ (zkráceně „sociální inkluze“) 

s celkovou částkou dotace na tuto výzvu 11,4 mil. Kč

3. „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochra-

ny a rozvoje kulturního dědictví“ (zkráceně „památky“) s celkovou 

částkou dotace na tuto výzvu 5 mil. Kč

4. „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“ 

s celkovou částkou dotace na tuto výzvu 7,5 mil. Kč

Dne 6. 3. 2017 proběhl ve školící místnosti na Statku Bernard v Králov-

ském Poříčí seminář pro žadatele do těchto výzev. Žadatelé zde mohli 

konzultovat své projekty nejen s manažerkou MAS Sokolovsko, ale také 

s pracovnicemi Centra pro regionální rozvoj (CRR) v Karlových Varech. 

Obdobně i individuální konzultace s žadateli probíhají také ve spolu-

práci s CRR. Důvodem je systém hodnocení a administrace integrova-

ných projektů v IROPu. Kancelář MAS provádí hodnocení přijatelnosti 

a formálních náležitostí, věcné hodnocení je v kompetenci Výběrové 

komise MAS Sokolovsko a následně se k vybraným projektům vyjad-

řuje ještě Programový výbor MAS Sokolovsko. Projekty vybrané k pod-

poře jsou pak postoupeny na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti 

projektu. Přičemž kritéria věcného hodnocení jsou spíše v „masáckém 

duchu“ s důrazem např. na projednání s cílovou skupinou, potřeb-

nost projektu, preferenci realizace projektu v menších sídlech apod. 

Závěrečné ověření způsobilosti projektu je obdobné jako v tzv. „vel-

kém“ IROPu, ale není zde již bodování, kritéria nabývají pouze hodnot 

„ano“, „ne“ (případně „nerelevantní“). Výhodou oproti výzvám do IROP 

napřímo je např. v dopravě možnost podpořit projekt v obci s menším 

průjezdem vozidel nebo cyklostezka mezi malými sídly, kdy tyto typy 

projektů by v celorepublikové výzvě IROPu nedosáhly na minimální 

bodovou hranici. Po výběru projektů k podpoře probíhá další admini-

strativa v režii CRR, kancelář MAS Sokolovsko se vyjadřuje pouze k pří-
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padným podstatným změnám projektu. Samozřejmě nás bude také 

zajímat, zda se podařilo projekt úspěšně zrealizovat, to potřebujeme 

vědět kvůli evaluaci Strategie.

V rámci první vlny výzev do IROPu bylo pomocí systému MS2014+ za-

registrováno 17 žádostí o podporu. Projekty byly podány do všech čtyř 

výzev. Největší zájem byl o opatření „Řešení dopravní infrastruktury“. 

V současné době probíhá hodnocení těchto žádostí o podporu. Věříme, 

že proces hodnocení proběhne bez větších komplikací, které jsou dány 

především problémy s funkčností systému MS2014+, a vybrané projekty 

budou moci být úspěšně realizovány k rozvoji Sokolovska.

Dne 3. 4. 2017 byla vyhlášena druhá vlna výzev MAS Sokolovko do IRO-

Pu. Byly vyhlášeny výzvy do zbývajících tří opatření IROPu v naší Strategii:

5. „MAS Sokolovsko – IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udr-

žitelného rozvoje“ (zkráceně „studie) s celkovou částkou dotace 

na tuto výzvu 1,4 mil. Kč

6. „MAS Sokolovsko – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-

tury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (zkráceně „školy“) s celko-

vou částkou dotace na tuto výzvu 20 mil. Kč

7. „MAS Sokolovsko – IROP - Řešení integrovaného záchranného sys-

tému“ (zkráceně „hasiči“) s celkovou částko dotace na tuto výzvu 

8,6 mil. Kč

Dne 10. 4. 2017 proběhl seminář pro žadatele k těmto výzvám. Příjem 

žádostí o podporu v MS2014+ trvá do 1.6.2017. 

Pro následující roky jsou v plánu další výzvy MAS Sokolovsko do IROPu. 

Jejich harmonogram a celkovou výši dotace na výzvu musí ovšem ješ-

tě schválit Programový výbor. Předběžný návrh harmonogramu výzev 

na rok 2018 vycházející z plánu ve Strategii je:

 � opatření „Infrastruktura pro sociální podnikání“ – 4 mil. Kč

Pro rok 2019 je:

 � opatření „Řešení dopravní infrastruktury“ – 9 mil. Kč

 � opatření „Řešení integrovaného záchranného systému“ – 4 mil. Kč

 � opatření „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí 

k sociální inkluzi“ – 5,7 mil. Kč

 � opatření „Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultur-

ního dědictví“ – 5 mil. Kč

Je ovšem možné, že díky evaluaci čerpání integrovaných nástrojů dojde 

ke změnám v alokacích. Doufejme, že směrem k navýšení a k umožnění 

realizace projektů ve prospěch rozvoje Sokolovska. Avšak do hry vstu-

puje příliš mnoho nevyzpytatelných faktorů, které lze jen těžko odha-

dovat…

Ing. Markéta Hendrichová

Fiche 4: Podpora zemědělství s alokací 4.000.000,- Kč

Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání s alokací 9.945.220,- Kč

Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa s alokací 3.000.000,- Kč,

Dne 2. 3. 2017 proběhl na Statku Bernard seminář pro žadatele do této 

1. výzvy. Přítomným účastníkům byla představena pravidla poskytování 

dotací v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014 – 2020 a byli 

seznámeni s podrobným obsahem jednotlivých vyhlášených fichí. Zá-

roveň byl představen Portál farmáře, který tvoří základní komunikační 

prostředek mezi žadatelem na jedné straně a Státním zemědělským in-

tervenčním fondem (SZIF) na straně druhé. Přítomným bylo také ukázá-

no, jak z Portálu farmáře vygenerovat a vyplnit žádost o dotaci, kterou 

následně předloží na MAS.

MAS Sokolovsko vyhlásila výzvu č. 1
Programu rozvoje venkova

Od poslední vyhlášené výzvy MAS Sokolovsko v rámci Programu 
rozvoje venkova uplynuly již 3 roky. Vyhlášením 1. výzvy PRV 
dne 20. února 2017, tak zahájila naše Místní akční skupina nové 
období čerpání prostředků z operačního programu Program roz-
voje venkova prostřednictvím komunitně vedeného místního 
rozvoje místních akčních skupin. 

V rámci této 1. výzvy PRV bylo vyhlášeno 6 fichí s celkovou alokací (objem 

prostředků určených na dotování schválených projektů) 28.195.220,- Kč:

Fiche 1: Vzdělávání pro rozvoj venkova s alokací 250.000,- Kč

Fiche 2: Podpora zemědělských podniků s alokací 8.000.000,- Kč

Fiche 3: Podpora lesnictví s alokací 3.000.000,- Kč

Seminář pro žadatele.
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Přijaté projekty v rámci 1. výzvy PRV MAS Sokolovsko.

Ve dnech 13. 3. 2017 – 26. 3. 2017 probíhal v kanceláři MAS Sokolovsko 

na Březové příjem žádostí o dotaci. Celkem bylo podáno 13 žádostí. Nej-

větší zájem byl o Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání, ve které 

bylo podáno celkem 10 žádostí. Tři zbývající žádosti byly podány do Fi-

che 2 podpora zemědělských podniků. Ostatní 4 fiche nebyly v rámci  

1. výzvy PRV využity zejména z důvodu nepřipravenosti projektů poten-

ciálních žadatelů. 

Po příjmu žádostí následovala jejích administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti prostřednictvím kanceláře MAS. Po této kontrole byli žada-

telé vyzváni k doplnění svých žádostí. Následovat bude věcné hodnoce-

ní žádostí prostřednictvím Výběrové komise MAS Sokolovsko a následně 

pomocí Programového výboru bude určen konečný výběr projektů do-

poručených k podpoře. Tyto vybrané projekty budou následně předány 

na Regionální odbor SZIF, který provede ověření administrativní kontro-

Fiche Název žadatele IČ Místo realizace 
projektu Název projektu

č. 2 – Podpora  
zemědělských podniků 

Danko Jan – DASO spol. s r.o. 29067286 Březová Investice do farmy

č. 2 – Podpora  
zemědělských podniků

Chlupáčková Hana 49762541 Horní Slavkov Investice do ekologické farmy

č. 2 – Podpora  
zemědělských podniků

Kofroň  Miroslav 61762474 Březová Pořízení shrnovače píce pro farmu

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

AGRAFA s.r.o. 48362689 Horní Slavkov Pořízení diagnostického vozu

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

AZUS Březová s.r.o. 25226207 Svatava Pořízení technologie - AZUS Březová s.r.o.

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Bartoň František 61766186 Horní Slavkov Rozšíření ekologické farmy o agroturistiku

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

BAUPORT s.r.o. 29077516 Březová BAUPORT - podpora vybavení společnosti

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Holek Miloslav 05324211 Sokolov
Pořízení automobilu pro rozvoj podnikání 
- M. Holek

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Hrabal David 72286661 Habartov
Pořízení formátovací pily - Truhlářství 
Hrabal Habartov

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Obchodně technické služby s.r.o. 26353865 Svatava Modernizace prádelny

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Sauková Barbora 87592495 Loket
Vybudování ubytovací kapacity 
č.p. 126 v Lokti

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Soukupová Iveta 44646895 Horní Slavkov Rozšířeni administrativní činnosti

č. 5 – Podpora jiného 
drobného podnikání

Správa pamětihodností s.r.o. 26407493 Královské Poříčí
Statek Bernard - rozšíření ubytovacího 
zařízení

1. Výzva Programu rozvoje venkova MAS Sokolovsko – seznam přijatých žádostí:
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Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ realizovaný MAS Sokolovsko 
ve spolupráci s MAS Vladař a MAS Kraj živých vod má již za sebou 
první rok. Kombinací metod komunitního projednávání, expertní 
analýzou a syntézou poznatků jsme vypracovali dokument „Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary“. Definovali 
jsme si vizi „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“. 
K naplnění této vize pracujeme s prioritami:

1. Infrastruktura a vybavení

2. Kvalita a motivace

3. Inkluze = vzděláváme se spolu

Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
na Karlovarsku pokračuje

Priority jsou dále rozpracovány v cíle a ty jsou pak naplněny návrhy kon-

krétních aktivit, jež mají postupně napomáhat k tomu, aby se Karlovar-

sko stalo místem příležitostí.

První priorita „Infrastruktura a vybavení“ se týká tvrdých investičních pro-

jektů. Bez zařazení projektových záměrů do Strategického rámce místního 

akčního plánu nemohou být žádosti o podporu vybrány k financování 

z Integrovaného regionálního operačního programu. Aktualizace Strate-

gického rámce, a tedy i přidávání nových investičních záměrů, je možná 

pouze jednou za půl roku. V březnu 2017 schvaloval Řídící výbor verzi 2.0 

Strategického rámce a o další aktualizaci bude jednat až 26. září 2017.

ly, kontrolu přijatelnosti a jejich závěrečné hodnocení. Žadatelé, jejichž 

projekty budou ze strany SZIF schváleny k podpoře, by cca na podzim 

(v případě, že nebudou provádět výběrové řízení) nebo před koncem 

roku (v případě, že se jejich projektu výběrové řízení týká) mohli být vy-

zváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Po těchto nutných krocích 

již nebude nic bránit úspěšné realizaci jejich projektů.

Další výzva v rámci PRV je plánovaná na únor 2018. O konkrétních vyhla-

šovaných fichích a předpokládaných alokacích vás budeme informovat 

v příštím Zpravodaji Leader MAS Sokolovsko.

Doufáme, že více žadatelů stihne své projekty do této doby dostatečně 

připravit, případně že se podaří rozšířit povědomí o výzvách MAS Soko-

lovsko na našem území.

Mgr. Michaela Polláková

Seminář - WS fyzika, chemie, přírodpopis.
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Další dvě priority jsou rozpracovány v cíle týkající se měkkých neinvestič-

ních aktivit škol a aktivit spolupráce. Náměty na tyto aktivity jsme disku-

tovali během jednání pracovních skupin a při setkávání s aktéry výchovy 

a vzdělávání. Naplánované aktivity budou moct být finančně podpořeny 

z výzev MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) navazují-

cích na tvorbu místních akčních plánů. Jedná se o výzvu na pokračování 

místních akčních plánů, monitoring jejich aktivit a evaluaci, tedy výzvu 

na MAP II, a o výzvu na tzv. implementaci MAPu. Vzhledem k výši alokací 

na tyto výzvy a k tomu, kolik různých vzdělávacích aktivit, setkávání, sdí-

lení zkušeností apod. je vůbec území schopno kapacitně pojmout, věnu-

jeme květnová setkání s aktéry projektu prioritizaci sesbíraných námětů 

na aktivity spolupráce. Poté vypracujeme detailní akční plán na školní 

rok 2017/2018 a v červnu představíme celý dokument zřizovatelům škol. 

Při procesu akčního plánování nezapomínáme ani na aktivity spoluprá-

ce, které běží v současné době i bez projektu „MAP ORP Karlovy Vary“, 

jedná se např. o stávající spolupráci mateřských a základních škol, škol 

a středisek volného času, škol a knihoven apod. Těchto aktivit je mnoho 

a je dobře, že probíhají. V akčním plánu je zmiňujeme, ovšem není v si-

lách zpracovatelů dokumentu, vyjmenovat všechny tyto aktivity. Akční 

plán chápeme především jako „kuchařku“ pro návazné projekty ve vzta-

hu k financování návazných projektů z OPVVV. V tomto smyslu jsou v do-

kumentu vytýčeny cíle, monitorovací indikátory a aktivity.

Během akčního plánování na Karlovarsku jsme si vyzkoušeli různé vzdě-

lávací aktivity, workshopy a semináře na sdílení zkušeností a přenos 

dobré praxe. Například v listopadu si na workshopu „Fyzika, chemie, 

přírodopis“ vyměňovali zkušenosti učitelé přírodovědných předmětů, 

bavili jsme se také o požadavcích zaměstnavatelů velkých nadnárodních 

korporací na zaměstnance, o námětech na zajímavé pokusy ve škole 

a o problematice zdravého stravování a složení potravin. V březnu 2017 

proběhl seminář „Současná česká literatura pro děti a mládež“, jehož 

součástí byla hodina žáků s básníkem a spisovatelem Radkem Malým 

a následná beseda tohoto autora s učiteli. Pro učitelky (a učitele) ma-

teřských škol byl připraven třídenní seminář o waldorfské pedagogice 

na Waldorfské základní a mateřské škole Wlaštovka Karlovy Vary. Na jaře 

2017 proběhly a proběhnou další vzdělávací aktivity a setkání. Díky spo-

lupráci s ostatními zpracovateli místních akčních plánu v Karlovarském 

kraji (zejména Sokolov a Kraslice, které také realizují manažeři MAS So-

kolovsko), se učitelé z Karlovarska mohou účastnit vzdělávacích aktivit 

v jiných ORP a naopak.

Další informace k projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ naleznete zde:  

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

Na webových stránkách projektu jsou pozvánky na aktuální vzdělávací 

aktivity a také si zde můžete stáhnout rozpracovaný dokument místní 

akční plán. Vaše připomínky a náměty k tomuto dokumentu nám může-

te zasílat na e-mail sluncikova@mas-sokolovsko.eu.

Ing. Markéta Hendrichová

Seminář - „Současná česká literatura pro děti a mládež“

Seminář - waldorfská pedagogika

Tvorba MAP ORP Sokolov

Místní akční plán ORP Sokolov běží plným proudem. Kromě mraven-
čí práce na analytické a strategické části dokumentu probíhají práce 
na implementačním návrhu. Dále jsou realizována četná setkávání 
s aktéry působícími v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let, jako 
např. jednání pracovních skupin, Řídícího výboru, workshopy, kula-
té stoly, apod. Souběžně pak běží aktivity v rámci budování znalost-
ních kapacit, na  které jsou zvány různé cílové skupiny, především 
pak pedagogové a další vzdělavatelé. Dosud proběhly např. kurzy 

na téma Leadership pro vedoucí pracovníky, Strategické plánování 
a  řízení na  školách, Kariérové poradenství, Kritické myšlení se za-
měřením na  čtenářskou a  matematickou gramotnost. Za  zvláštní 
zmínku stojí akce uspořádané pod taktovkou místních tzv. pedago-
gických lídrů, tedy těch pedagogů, kteří jsou ochotni se o své zna-
losti a zkušenosti podělit s ostatními. Takový byl seminář Mgr. Ivety 
Svobodové s  názvem NTC Learning a  stáž u  Mgr.  Jitky Kacálkové 
na ZŠ Nové Sedlo.

Název projektu: MAP ORP Sokolov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000046
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Seminář NTC Learning se konal 28. 2. 2017 na Statku Bernard a vzbudil 

velký ohlas u přítomných, především díky interaktivní podobě a erudo-

vanosti lektorky spolupracující s Mensou ČR, Mgr. Ivety Svobodové. Pří-

tomné dámy z řad učitelek mateřských a základních škol a z řad rodičů se 

dozvěděly mnohé z oblasti stimulace a návazných cvičení zaměřených 

na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny byly rovněž časté rodičovské 

chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte. Účastnice se mohly 

ptát a vyzkoušet si některé metody na vlastní kůži. Děkuji Mgr. Svobodo-

vé za její čas a nasazení.

Další úspěšnou akcí byla stáž a  následný seminář s  výměnou zkuše-
ností na téma ,,Vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným posti-
žením“ konaná dne 21. 3. 2017. Kapacita této akce byla vzhledem k povaze 

třídy omezená, přítomné paní učitelky se seznámily s prostředím, pomůc-

kami a metodami vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným postižením, 

získaly podnětné informace a tipy, diskutovaly o problematice a sdílely své 

zkušenosti. Pro velký úspěch byla stáž zopakována také v měsíci dubnu. Zde 
si neodpustím osobní vyjádření neskutečného obdivu všem pracov-
níkům, pedagogickým i  nepedagogickým, kteří se věnují dětem 
s těmito formami postižení a dávají své práci nejen 100% nasazení, 
spousty času, ale především svou životní energii a srdce. Klobouk 
dolů…a velké poděkování Mgr.  Kacálkové za  skvěle připravené, 
smysluplné a podnětné dopoledne.

Mgr. Zuzana Odvody

Místní akční plán (dále jen MAP) ORP Kraslice je plánovací pro-
jekt pro aktivity vedoucí k naplnění dlouhodobého záměru zlep-
šení kvality vzdělávání na školách a rozvoje potenciálu každého 

žáka. Důraz je zde kladen na partnerství, rozvoj a udržení dlou-
hodobé a efektivní komunikace aktérů působících ve vzdělávání 
na území Kraslicka. 

Učitelé (se) učí a baví zároveň v rámci 
MAP ORP Kraslice

Název projektu: MAP ORP Kraslice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000045
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ciálními potřebami, a to velice zábavnou a originální formou. Účastníci 

se tedy nejen dozvěděli zajímavé informace, ale především si vyměnili 

také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními potřebami a zároveň se 

náramně bavili. 

Za realizátora projektu srdečně děkujeme paní učitelce Sokolové a paní 

učitelce Klvačové za nevšední zážitek, paní ředitelce Mgr. Šípošové 

za umožnění této akce na "její“ škole a všem přítomným za účast a vy-

tvoření skvělé atmosféry na semináři.

Mgr. Zuzana Odvody

Jednou z podaktivit projektu je tzv. budování znalostních kapacit, což 

v praxi mimo jiné znamená vyhledávání, identifikaci dobrých učitelů, tzv. 

pedagogických lídrů, kteří jsou ochotni se o své znalosti, zkušenosti po-

dělit se svými kolegy. A právě takovými jsou paní učitelky Základní školy 

Opletalova v Kraslicích, Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová. Aktivně 

a nadšeně se chopily přípravy a realizace zajímavého semináře na téma 

,,Alternativní a augmentativní komunikace“, který pro své kolegy reali-

zovaly dne 15. 2. 2017 ve své domovské základní škole.  Paní učitelky 

představily problematiku speciální komunikace s dětmi s různými spe-

Čištění řeky Ohře 2017 

s hrůzou zjišťuji, že toho bude málo. Musím dokoupit pytle. Na druhou stra-

nu jsem mírně spokojená, že mám materiál, minerální vody a trika, alespoň 

něco mohu nabídnout dobrovolníkům. 

Na večer se jdu projít na "moje" oblíbené výsypky, potřebuji si vyčistit hla-

vu. Bohužel i tam zvedám telefon a zajišťuji některé věci, i tak procházka 

pomohla.

Úterý 4. 4. 2017
Opět probdělá noc. Scházím se dopoledne s ostatními MASkami, předává-

Pondělí 3. 4. 2017
Nemohu spát (jako ostatně už skoro měsíc), vstávám z postele, na hodin-

kách čas 2:47, procházím se po nočním bytě a přemýšlím. Do vypuknutí 

akce zbývá šest dní. Co všechno musím ještě udělat…stále bylo dost času, 

stále se dalo něco měnit, ale teď už je to opravdu za TÝDEN! Celé měsíce 

jsem se na tento týden těšila, ale nyní mám strach, že to bude jinak, než 

jsem si vysnila…

Do kanceláře mi z Povodí Ohře, s. p. paní Hubertová dováží materiál (pyt-

le, rukavice, plachty do lodí, provazy). Po kontrole dovezeného materiálu 
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me si své pocity, trička a minerální vody. Snažíme se jeden druhého po-

vzbudit. Svačinové balíčky - počítám a počítám, objednávám, snad bude 

všeho dostatek. 

Středa 5. 4. 2017 

Je zima, prší, snad v sobotu bude alespoň trochu přívětivěji. Celý den mám 

telefon u ucha a komunikuji s dobrovolníky, respektive jejich vedoucími sku-

pinek. Řešíme předání materiálu, do tabulky si zapisuji časy předání, dále 

řešíme, kde nechávat pytle s odpadky. Nakupuji pytle. Hlásí se mi další dob-

rovolníci, přiobjednávám svačinové balíčky. Stále bojuji s pocitem, že něco 

chybí, že něco zapomenu, že díky počasí nepřijdou dobrovolníci a mnoho, 

mnoho dalšího. 

Čtvrtek 6. 4. 2017 
Pro jednotlivé skupinky dobrovolníků počítám a skládám do krabic rukavice, 

pytle, trika, minerální vody. Svačinové balíčky vyzvednu zítra ráno, pak je 

napočítám a přibalím do krabic. Odpoledne svítí sluníčko, super, hlavně ať 

to vydrží. Jedu si do Karlových Varů vyzvednout buřty z Doupovských uze-

nin Pelant. Po předání buřtů přejíždím do vodácké půjčovny Rafting k panu 

Sýkorovi, kde předávám materiál pro vodáky. Domlouváme podrobnosti 

k sobotnímu úklidu. Dávám si kávu, pozoruji řeku, jak si líně teče a vůbec 

netuší, co se kvůli ní děje. Je krásná, klidná. Je 16:30 hodin, odjíždím domů, 

auto je provoněné 150 kusy buřtů. 

Pátek 7. 4. 2017 
V 8:00 hodin odjíždím do Královského Poříčí vyzvednout svačinové ba-

líčky - je toho opravdu hodně, skládám do auta všude, kde se dá. Opět 

vykládám balíčky v kanceláři, kdybych to dělala častěji, možná bych 

měla svaly. Začínám rychle sáčkovat svačiny, neb po deváté hodině do-

razí první skupinka dobrovolníků. Je to hotové. V kanceláři se mi začínají 

Početná skupinka dobrovolníků z Dasnic pod vedením Gabriely Turnerové.

Ještě chvíli půjdeme a můžeme změnit naši činnost na  

"MAS Sokolovsko - prodejce kvalitních pneumatik"

 A pytle se plní a plní.

Zvířecí člen skupiny byl pasován za nejlepšího nosiče svačin.

Vodácká skupinka dobrovolníků pod vedením Radka Šimka

Když úklid, tak pořádný.

Naše MASka
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postupně scházet dobrovolníci, hlavně předat vše, na nic nezapome-

nout. S každým debatuji, předávám poslední informace k zítřejší akci. 

Dobrovolníci jsou natěšeni, dodávají mi energii. Opět prožívám den s te-

lefonem u ucha. Večer po zvednutí telefonu se ozve reportér z Českého 

rozhlasu, vedeme dvacetiminutový rozhovor, možná budeme slavní. 

Později večer propadám mírné skepsi, neb pan Sýkora z vodácké půj-

čovny má další dobrovolníky. Nemám pytle, rukavice, vše jsem rozdala… 

Nakonec se domlouváme a skupinka půjde z Lokte směr Svatošské skály. 

Sobota 8. 4. 2017 

Je to tady. Nadešel den, pro který jsem dva měsíce nespala, počítala, 

balila, přenášela, nakupovala, komunikovala s dobrovolníky, sponzory 

a dalšími účastníky. Nedočkavě vylézám z ložnice ve 4:30 hodin. Cvičím 

svou oblíbenou jógu, jsem nervózní. V sedm hodin vyrážím na autobus 

a telefonuji Janě Blehové (MAS Krušné hory), potřebujeme se vzájemně 

uklidnit, že dnes všechno klapne. Kolem osmé hodiny ranní se schá-

zím s kolegy v kanceláři. Je divné vidět tváře kolegů i v sobotu, všichni 

mají na sobě pracovní oděv a holinky. Odjíždíme naloženi materiálem 

na Svatošské skály, kde začíná náš úklid. Rozdělíme se na dvě party, aby-

chom pokryli oba břehy. Svítí sluníčko, při neustálém zvedání odpad-

ků se zahříváme velice brzy. Přijíždí k nám zástupce z Povodí Ohře s. 

p., kterému předávám informace o jednotlivých skupinkách na našem 

úseku Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary. Pokračujeme v úklidu a plníme 

pytle a pytle a pytle odpadu. Je toho víc, než jsem si dokázala představit. 

Máme dobrou náladu, ale síly ubývají, ve 14 hodin začínáme být dosti 

unavení a rozhodujeme, že snad jsme pro přírodu udělali dost a pomalu 

končíme. Nedošli jsme tam, kam jsem si plánovala, jsem zklamaná, ale 

chápavá. 

Špinavá a v celku zdrchaná přijíždím domů, po otevření bytu dostávám 

od svých dvou dětiček otázku "Mami cos nám koupila?", nemám odpo-

věď… Opět ze sebe dělám člověka a se sklenkou dobrého vína v ruce ob-

volávám dobrovolníky, kteří mají stejné pocity jako já: unavené, ale šťastné. 

Snažím se na nic nemyslet. Večer vytahuji svou podložku na jógu a chci me-

ditovat, oprostit hlavu od veškerých myšlenek. Po dlouhé době se nemůžu 

naladit, neustále se mi vrací myšlenky na dnešní den, na hromady odpadu, 

ale především na krásnou, šumící řeku Ohři na - "mojí" řeku. 

Na závěr bych ráda dodala, že akce se i dle zpětných vazeb od jednotlivých 

dobrovolníků velice zdařila a v dalším roce se opět zapojí do této bohulibé 

činnosti. Společnými silami toho dokážeme víc. 

Všem moc DĚKUJEME!

Stanislava Slunčíková

Mapa ostrova Lanzarote

Pro Ohři uděláme všechno, ale lepší je zůstat v suchu.

Cesta vlakem byla příjemná a hurá na úklid.

Před čištěním řeky je třeba zvolit vhodný outfit Kdo by se tahal s plnými pytli? Do vozíku naložíme i sebe.

Studenti Střední školy živnostenské ze Sokolova pod vedením Mgr. Dagmar Vaďurové.

Skupinka dobrovolníků rozdělaná na dvě party z Klubu českých turistů pod vedením Josefa Tichy.

Skupinka dobrovolníků pod vedením Václava Šambergera Rodina Milana Vacína ze Sokolova

Po úklidu zasloužená odměna, mňam.

A řeka teče a my sbíráme a plníme pytle i lodě.

Brácha jsme dobří, všechno sami a táta jen fotí.   
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Evropská unie nejsou jen dotace

V  dnešní době má většina z  nás pojem „Evropská unie“ spojen 
především s  dotacemi. Zvykli jsme si na  tzv. evropské dotace. 
Pomáhají k  realizaci projektů, které bychom jinak nedokázali 
nebo s velkým obtížemi dokázali uskutečnit. Je logické, že pení-
ze na realizaci těchto projektů z nebe nespadly, někde se musely 
vzít, a toto je také častým zdrojem kritiky odpůrců Evropské unie. 
O  této otázce ale v  tomto článku psát nechci. Stejně tak nechci 
debatovat o tom, nakolik si stát z tzv. evropských peněz saturuje 
vlastní činnost nebo o tom, že projekty jsou spojeny s byrokracií 
a neposkytují často trvalé řešení, protože projekt a s ním spojené 
financování nějaké potřebné činnosti jednou skončí. V podstatě 
i  samotný pojem „projekt“ nabyl s  příchodem tzv. evropských 
dotací pozměněného obsahu. Chtěla bych tímto článkem ale při-
pomenout, že Evropská unie nejsou jen dotace. Bylo by možno 
jmenovat mnoho argumentů ve  prospěch Evropské unie. Naše 
vnímání přínosů (nebo negativ) členství České republiky v Evrop-
ské unii je dáno našimi zkušenostmi, prožitky, naší profesí, naším 
politickým přesvědčením, jsme ovlivněni názorem osob v našem 
okolí apod. Já bych chtěla v  tomto článku zdůraznit jeden z  as-
pektů spojených s  Evropskou unií, který osobně vnímám jako 
velmi důležitý a na který často zapomínáme, protože jej bereme 
jako samozřejmost. Tím je cestování.

Dnes nám připadá normální, že po Evropě cestujeme bez omezení. 

Na dovolenou stačí občanka a platební karta. Překročení státní hranice 

při cestování autem nebo vlakem, či při turistice pěšky, na kole nebo 

na běžkách si vlastně ani neuvědomíme. „A kdy už bude vlastně ta hrani-

ce?“ ptala jsem se kdysi na Dunajské cyklostezce při přejezdu z Německa 

do Rakouska. „Vždyť ta už byla, už jsi 10 km v Rakousku!“, zněla odpověď 

mého parťáka. 

Často zapomínáme, že tomu tak ještě v nedávné minulosti nebylo. Když 

pominu specifika spojená s cestováním v době před listopadem 1989, 

ani poté před vstupem České republiky do Evropské unie, to nebylo tak 

jednoduché jako dnes. Opět uvedu osobní příklad. V roce 2002 jsem 

v rámci programu Erasmus jela na výměnný studijní pobyt na univerzitu 

v Thessaloniki v Řecku. My jsme v Evropské unii ještě nebyli, Řekové už 

ano. Za jakých okolností se tam dostali, je jiná otázka, ale Češi byli „non 

EU“ a Řekové „EU“. Hned při příletu výslech na letišti: „Co zde budete dě-

lat? Proč sem jedete? Máte zajištěné ubytování? Máte peníze? Ukažte 

zvací dopis od univerzity.“ Pro čtyřměsíční pobyt jsem potřebovala ví-

zum a to stojí peníze. Jenže vízum bylo jen na tři měsíce a platí ode dne 

vystavení, nikoliv zahájení pobytu. Pak bylo nutno zažádat o povolení 

k trvalému pobytu. A to opět stojí peníze za kolek a za povinnou půlden-

ní lékařskou prohlídku v nemocnici, co kdybych měla nějakou infekční 

chorobu. Pak mi přidělili žádost o povolení k pobytu do 31. 7., déle nelze, 

v srpnu jsou akademické prázdniny. I když jsem neúnavně vysvětlovala, 

že mám zpáteční letenku na 2. 8., protože poslední červencové letadlo 

do Prahy bylo čtvrt roku dopředu vyprodané a jiné neletí. Naštěstí 1. 8. 

ani 2. 8. mne na ulici nezastavili policisté nebo vojáci, kteří tak rádi kon-

trolovali doklady cizincům. Pobyt se ale celkově vydařil, poznala jsem ji-

nou zemi a jinou univerzitu, navštívila jsem antické a byzantské památky, 

viděla jsem pěknou přírodu a plavala v moři. 

Chtěli byste i nyní zažívat podobnou byrokracii při cestování po Evropě? 

Já si rok 2002 často připomínám, když balím a odjíždím na dovolenou. 

Kolegům, kteří vycestovali na stejnou řeckou univerzitu následující rok, 

již stačila jen ta občanka a platební karta.

Mějme na paměti, že Evropská unie není jen o dotacích, ale také o ces-

tování, potkávání se, sdílení zkušeností a získávání inspirace v rámci Ev-

ropy. A dotace berme jako bonus. Využívejme jich k realizaci potřebných 

investičních i měkkých projektů, které přispívají k rozvoji našeho regi-

onu. Hledejme při tom zároveň inspiraci i v jiných evropských státech. 

Podívejme se, jak to dělají jinde, a poučme se, zda by něco z toho nešlo 

využít i u nás. A tyto pak zkusme proměnit v „projekt“ třeba do Integro-

vaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova 

nebo Operačního programu Zaměstnanost v rámci komunitně vedené-

ho místního rozvoje na území MAS Sokolovsko.

Ing. Markéta Hendrichová

Využití průmyslového kulturního dědictví ve Španělsku

Projektem InduCult2.0 se nezisková organizace Krajské sdružení 
MAS Karlovarského kraje přihlásilo k odkazu našich předků v oblasti 
průmyslového kulturního dědictví. Využití tohoto odkazu v moderní 
době není zase až tak jednoduchým úkolem. Co si budeme nalhávat. 
Výraz „průmyslové kulturní dědictví“ nezní nijak atraktivně a je to zá-
roveň tak trochu záhada, co pod tímto názvem vlastně rozumět. 

Na dovolené ve Španělsku jsem se setkal s krásným příkladem, který stojí 

za to prezentovat. Průmyslová stavba, o které chci vyprávět, je dnes již 

více jak 100 let stará a umožnila ve své době rozvoj průmyslu Andalusie. 

Původně na přelomu 19. a 20. století tam někde v horách nad Mala-

gou na jihu Španělska nikdo o turistickém využití stavby samozřejmě 

nepřemýšlel. Úzká a strmá soutěska na řece Quadalhorce se zajímavým 

převýšením skýtala možnost energetického využití. A tak se naši předci 

(resp. španělští) rozhodli vybudovat asi 2,5 km dlouhý přivaděč k vodní 

turbíně, a to v místech jinak prakticky nepřístupných. Museli proto vy-

tvořit na skalách zavěšenou obslužnou lávku. Vodní dílo časem zaniklo, 

zbytky lávky v úchvatné krajině přetrvávají dodnes. Již ve 20. letech mi-

nulého století místo navštívil Španělský král a na počest jeho návštěvy 

dostala lávka název Caminito del Rey – Královská cesta. Časem ovšem 

chátrala i ona lávka a tak bylo místo více než pro jeho krásu lákadlem 

pro nejednoho dobrodruha, který si chtěl na polozbořené, často již bez 
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zábradlí a samozřejmě zakázané cestě, vyzkoušet své nervy. Ročně zde 

zahynulo i 5 lidí a tak se cesta dostala do podvědomí jako nejnebezpeč-

nější stezka světa. Na svou novu šanci čekala několik desetiletí. Této se 

dočkala v nedávné době. Po rekonstrukci, která nebyla zase až tak moc 

drahá (cca 2,7 mil Eur), byla stezka za přítomnosti slavného andaluské-

ho rodáka Antonia Banderase v roce 2015 znovu otevřená. Dnes je to 

významná místní pamětihodnost lákající desetitisíce návštěvníků ročně. 

Je to památka, která díky průmyslu umožňuje pozorovat neskutečně 

krásné přírodní úkazy. Skály, divokou vodu, hejna supů, sukulenty a to 

v záplavě typického jihošpanělského slunce.   

 Ing. Miroslav Makovička

Dne 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017 se uskutečnilo druhé společné setkání partne-
rů projektu InduCult2.0 ve městě Padova v Itálii. Tohoto mezinárodního 
setkání se účastnili i zástupci KS MAS KK. První setkání partnerů proběh-
lo 12. - 14. 10. 2016 ve městě Leoben v Rakousku. Projekt InduCult2.0 
spojuje průmyslové oblasti, které se potýkají v důsledku průmyslové ak-

tivity s problémy a na základě vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností 
se snaží tyto problémy řešit. Projekt InduCult2.0 spojuje tyto průmyslové 
oblasti: zemský okres Zwickau (Německo), město Leoben (Rakousko), 
oblast Padova (Itálie), území KS MAS KK (Česká republika) území v blíz-
kosti města Kranj (Slovinsko), Sisak-Moslavský kraj (Chorvatsko), město 
Opole a jeho okolí (Polsko) a město Genk (Belgie). Součástí projektu jsou 
také dva partneři odpovědní za vědeckou činnost: Univerzita v Graz (Ra-
kousko) a Leibniz institut pro regionální geografii (Německo).

Cílem projektu InduCult2.0 je zatraktivnit průmysl v  očích veřejnosti. 
Průmysl prostupuje životem obyvatel Karlovarského i  Ústeckého kraje 
a  podílí se na  tvorbě image těchto regionů. Image regionů může být 
v důsledku průmyslu jak pozitivní, tak negativní. Průmyslové oblasti jsou 
ale často považovány spíše za špinavé a turisticky nezajímavé. V názvu 
projektu jsou spojena dvě slova průmysl a kultura (v anglickém jazyce: 
Industrial Culture). I průmysl v sobě nese kulturní prvky. Ty budou nale-
zeny a představeny veřejnosti tak, aby si začala uvědomovat, že průmysl 

2. setkání partnerů projektu InduCult2.0 
ve městě Padova

Umístění: Padova, Itálie, Camera di Commercio, Piazza Insurrezione 1/a | Datum: 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017 | Účastníci: Projektoví partneři 
Centrála: Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.(KS MAS KK) | Informace: Mgr. Lucie Přibylová, pribylova@ksmas-karlovarsko.cz

Skleněné produkty ze sklářské dílny.

Výroba vázy ve sklářské dílně.
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Karlova stezka

Milovníci cykloturistiky se tak již mohou těšit na zatraktivnění cykloturis-

tické infrastruktury a region opět nabude větších hodnot.

Ing. Ivana Jágriková

Po  úspěšné realizaci projektu „Karlova stezka“ (2012-2015), 
v rámci kterého byla mezi městy Karlovy Vary a Aue vybudována 
přeshraniční turistická cyklotrasa „Karlova stezka“, je nyní v rea-
lizaci následný projekt „Karlova stezka II – Další rozvoj a pokra-
čování Karlovy stezky“.

Jedním z koordinačních partnerů projektu je i MAS Sokolovsko o.p.s., 

která prostřednictvím projektových aktivit vypracuje Masterplan na pro-

pojení stávajících cyklotras v Chodově s Karlovou stezkou, zrekonstru-

uje část stávající trasy a také se bude podílet na vyznačení cyklostezek 

a jejich propagaci.

V březnu 2017 proběhlo jednání s hlavním partnerem projektu (svazek 

Muldentalradweg), městem Nová Role a porcelánkou Thun, kde se jed-

nalo o vedlejší trase s názvem „Porcelánový okruh“, která bude propojo-

vat Novou Roli, Chodov, Loket a Karlovy Vary.

Aktuálně se realizuje výběrové řízení na zhotovitele Masterplanu, s jehož 

realizací se počítá do konce letošního roku. Na rok 2018 je naplánována 

rekonstrukce trasy se značením a v roce 2019 se budou vypracovávat 

propagační materiály.

Jednání o „Porcelánovém okruhu“.

v  jejich okolí má co zajímavého nabídnout. Konkrétně bude vytvořen 
turistický produkt, který bude zahrnovat několik kulturních akcí zamě-
řených na  průmysl. Projekt bude podporovat propagaci těchto akcí 
a zároveň i částečně financovat některé z průmyslových akcí. Regionální 
průmyslové produkty budou představeny pomocí putovní výstavy. Pu-
tovní výstava bude zahrnovat 10 vitrín s průmyslovými produkty. Vitríny 
budou cestovat napříč územím KS MAS KK tak, aby byly dostupné pro co 
největší počet návštěvníků.

Město Padova, kde probíhalo v  pořadí již druhé setkání partnerů, se 
nachází v  průmyslově zaměřené oblasti, která leží v  blízkosti důležité-
ho turistického cíle: město Benátky. Přes město Padova většinou ná-
vštěvníci pouze projíždí do  nedalekých Benátek. Průmyslová aktivita 
také nepřidala městu na  jeho atraktivitě. Problémy italského partnera 
se v  mnohém shodují s  problémy KS MAS KK v  České republice.  Obě 
oblasti mají průmyslové dědictví, které není dostatečně oceňováno tu-
risty a návštěvníky. V Padově a v okolí města je rozvinut zejména sklář-
ský průmysl. Na obrázku 1 můžete vidět fotografii pořízenou ve sklářské 
dílně na jedné ze studijních cest pořádané italským partnerem (obrázek 
3 poté představuje ukázky z výroby této sklářské školy). Území v okolí 
města Padova je také charakteristické výrobou obuvi a oceli. Další stu-
dijní cesta směřovala do školy Politecnico Calzaturiero, kde se vyučuje 
výroba a design obuvi (obrázek 2, obrázek 4 ukázky výrobků studentů).  
KS MAS KK v současnosti pracuje na vyhotovení dokumentů, kde budou 
uvedeni konkrétní účastníci projektových aktivit. Bude se jednat o obce, 
základní a střední školy, muzea, kreativně smýšlející jedince (designery) 
a průmyslové podniky v Karlovarském kraji a částečně v Ústeckém kraji. 

Účastníci projektu prozatím nejsou vybráni, tzn. může se do něj zapojit 
kterákoliv z výše uvedených institucí v zájmovém území.

Ukázky výrobků studentů.

Škola zaměřená na design a výrobu obuvi (Politecnico Calzaturiero)
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Další číslo časopisu 
Sokolovsko

Porcelánka RUDOLF KÄMPF v Loučkách slaví 110. výročí

Kaiserpanorama v Třebíči (viz článek na str. 33). 

Otto Seidl v pokročilejším věku jako hráč na flétnu (viz článek na str. 24). 
a

2017 

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

Obsah: 

 ● Zvony kostela svatého Archanděla Michaela v Literbachu

 ● Kašpar Šlik († 1449). Biografická črta kancléře tří císařů

 ● Poslední demokratické parlamentní volby v ČSR před ná-

stupem nacistické a  komunistické totality a  jejich odraz 

v sokolovském regionu Zhrzená důstojnická čest

 ● Čeští učitelé v Kostelní Životní příběh Otto Seidla 

 ● Označování ulic a domů v Sokolově 

 ● Sokolovské Kaiserpanorama

 ● Kamenné pařezy pod Habartovem 

 ● Josef Telín st. – zapomenuté osudy

 ● Sokolovský generál

Psal se rok 1907, kdy Američan Benjamin Franklin Hunt získal staveb-
ní povolení na výstavbu továrny na porcelán. V r. 1909 byla porcelán-
ka prodána dvěma Rudolfům — Dieterlovi a Kämpfovi, kteří v r. 1911 
založili společnost Porzellanfabrik Rudolf Kämpf G.m.b.H., Grünlas 
a zvolili jako ochrannou známku korunu se třemi písmeny RGK (Ru-
dolf — Grünlas — Kämpf). Tak vznikla továrna na výrobu prvotříd-
ního porcelánového nádobí a doplňků z porcelánů s ruční malbou. 

Píše se rok 2017 a  porcelánka RUDOLF KÄMPF v  Loučkách pokraču-
je v  tradici, která byla nastartována právě před 110 lety. Vyrábí široký 
sortiment růžového, bílého porcelánu i v barvě slonové kosti. Prostřed-
nictvím manufakturní výroby se z každého kousku se stává originál. Vý-
robky značky Leander a luxusní řady Rudolf Kämpf jsou vyváženy do zá-
padní Evropy, USA, do Ruska i na Blízký východ. 

Na oslavu 110. výročí nové vedení společnosti, jednatelka Ing. Jana Bel-
díková a ředitel závodu Ing. Adam Richtr, připravuje akci Den otevřených 

dveří, kdy 17. 06. 2017 se otevřou brány porcelánky veřejnosti, budou 
organizovány prohlídky s ukázkami vybraných procesů výroby. Návštěv-
níci budou moci navštívit nově otevřenou outletovou prodejnu s výpro-
dejovým zbožím. Pro děti bude připraveno mnoho zajímavých atrakcí 
– skákací hrad, malování na obličej, stanoviště „Vytvoř si svůj výrobek“ 
Vše za doprovodu hudby. Veškeré atrakce budou pro návštěvníky zdar-
ma a pracovníci porcelánky se těší, že budou moci ukázat všem návštěv-
níkům výsledky své práce.


