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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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Místní akční plánování probíhá na území Sokolovska a Kraslicka již 
sedmým rokem. Nyní v rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP Kras-
lice III pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020497. 
Třetí ,,díl“ běží od 1. 1. 2022 a potrvá 23 měsíců.

Bohužel okleštěné finance a také způsobilé aktivity neumožňují tak široké 

spektrum aktivit jako v předchozích MAPech, byla zcela vyňata implemen-

tační část. Přesto se realizační tým s ohledem na již letité zkušenosti pokou-

ší nabídnout zapojeným aktérům témata a způsoby setkávání, která jsou 

efektivní a hlavně potřebné. A právě potřebnost je zjišťována nadále přímo 

u zdroje: u ředitelů základních, mateřských a základních uměleckých škol, 

u pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání a také u rodičů a veřej-

nosti. Právě na tyto cílové skupiny se budou realizátoři obracet také v rámci 

evaluace místního akčního plánování. Tato aktivita je totiž jednou z hlavních 

a bude jí tak věnována důkladná péče. 

Pokud jde o konkrétní výstupy projektu, nadále fungují povinné pracovní 

skupiny: PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost, PS pro financo-

vání, PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání a nepovinná PS pro nadání. Po-

slední pracovní skupina byla modifikována z původní platformy nadání, jež 

v projektu již několik let působí. Téma podpory nadaných dětí včetně práce 

s heterogenním kolektivem a rozvoj potenciálu každého žáka je jedním ze 

stěžejních také v tomto projektu.

Zároveň se každé tři měsíce potkávají ředitelé škol z území, aby získali či 

sdíleli informace, probrali aktuální témata, dozvěděli se vše o probíhajícím 

projektu. Zde realizační tým čerpá náměty pro další práci v území.

Novinkou v MAP III jsou pak tematické kavárny. Jsou pořádány v odpoled-

ních hodinách každé poslední úterý v měsíci, oblast diskuse je vždy dána, 

bývá přizván odborník z praxe. Zde je např. využit seznam pedagogických 

lídrů z území, sestavený v průběhu let MAPu. Účastníci si na místě pak mo-

hou sami tvořit program či obsah, nasměrovat debatu. Jde o skutečně inter-

aktivní záležitost, další místo pro potkávání se a síťování aktérů. 

V neposlední řadě se také letos chystá velké setkání aktérů, kterým bývá 

ukončen každý školní rok a setkává se s pozitivním ohlasem. Přijměte tedy 

pozvání na již sedmý ročník velkého setkání aktérů, který se koná dne 28. 6. 

2022 od 14.00 hodin na Statku Bernard v Královském Poříčí. Registrovat se 

můžete zde: https://1url.cz/4rKo2.

Zuzana Odvody

Třetí díl seriálu ,,Místní akční 
plánování“ ….MAP SOKRA III

Koučink? A k čemu?............
krátké hlášení z MAP SOKRA III

Pracovní skupina matematická gramotnost s ABAKU.

Tematická kavárna.

Dost často zaznívá během setkání s učiteli, že jsou unavení, vyhořelí….dost 

často slýchávám, že by ředitel chtěl, ale…..dost často chtějí všichni a neví 

jak…dost často chce jen někdo a bojí se, že to nemá smysl….dost často….

dosaďte si libovolný text. Jak pomoci tomu, aby za dost často nebyl po-

vzdech, ale nadšení? Dobrá, zpomalím…naděje? Pravdou je, že nároky na nás 

jsou čím dále vyšší. Často hledáme rovnováhu, v práci, v osobním životě. Po-

týkáme se s různými vnitřními i vnějšími vlivy. My všichni. A zvláště ti, co chtějí 

odvádět dobrou práci a zároveň být spokojení v životě….nebo být spokojení 

a proto odvádět dobrou práci? Zda bylo dříve vejce nebo slepice teď nevyře-

šíme, co však řešit můžeme a měli bychom, je právě náš vlastní stav energie, 

motivace, kvalita života. A právě tyto myšlenky mě přivedli k jednoduchému, 

prostému zjištění: Každý musí začít u sebe, každý bychom si měl umět pomo-

ci sam. Čekat, že přijde někdo se spásným řešením, nefunguje. A tak jsem se 

já dostala ke koučinku. A zjistila, že jeho nástroje, principy, přístup k člověku 

jsou jednou z možností, jak tohle zařídit….sám sobě, svému okolí. A tak jsem 

téma ,,koučink“ nadhodila také při diskuzích na MAPáckých akcích. A potka-

la několik stejně smýšlejících kolegyň působících na našich školách. Některé 

z nich využily nabídku MAPu II a absolvovaly výcvik pro učitele či ředitele škol 

v Libchavách. Jedna však absolvovala nejen libchavské studium, ale věnuje se 

koučinku dlouhodobě a nyní již i profesionálně. A právě Mgr. Lucii Terekovou 

jsem požádala, zda by pro nás uspořádala setkání s tímto tématem. A tak se 

pod hlavičkou MAP SOKRA III odehrálo v coworkingovém centru v Horním 

Slavkově 2. května 2022 setkání s názvem Workshop s koučinkem.

Lucko, v čem může být koučink zajímavý právě pro učitele?
Velký přínos vidím především v jiném přístupu ke komunikaci s žáky, ale i s ro-

diči. Koučovací přístup k dětem může rozvíjet jejich vlastní přemýšlení nad ře-

šením úkolů, jejich zadání i případných problémů. Zpočátku je to dost "bolí", 

protože nejsou zvyklí sami vyvíjet aktivitu a hledat cesty, jak na to, ale postu-

pem času a pravidelným "tréninkem" pochopí, jaký přínos to pro ně je a tento 

jiný způsob práce pro ně začne být přirozený a zábavný. Aha momenty, které 

děti zažívají při takové práci jsou pak cennou přidanou hodnotou ve vyučování. 

Učitel si zároveň připraví půdu pro samostatnost svých žáčků a to samozřejmě 

vede do budoucna k ulehčení práce, které má každý kantor až nad hlavu. 

A co v komunikaci s rodiči? 
S pohodovými si zpříjemníte rozhovor vhodně volenými otázkami, které mo-

hou vést ke zlepšení společné práce nebo společnému cíli. Správně volené 

otázky mohou pomoci i s problémy, se kterými za učitelem mohou rodiče 

přijít. Pak je hledání společné cesty za řešením jednodušší a efektivnější. Proto, 

aby se vyřešila situace, se kterou rodič za učitelem přišel, ale také proto, aby 
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se kantor cítil jistý a dokázal takového rodiče dovést do pozitivně neutrálního 

módu, ve kterém se daný problém vyřešit dá. Sami asi cítíte, že takový přístup, 

jakým je právě ten koučovací, bude fajn i při komunikaci s kolegy na praco-

višti i mimo něj.

Jak koučink ovlivnil tvůj život, mohu-li se ptát?
V mém životě koučink zakotvil přímo v práci kouče, kdy pracuji s klienty na je-

jich cestě za určitým cílem a změnou v jakékoli životní oblasti. Proto jsem 

vystudovala školu Vědomého koučinku, Profesionálního kouče na stejné škole 

a ráda bych se ještě zaměřila na mentorink. Učitel koučem na akademii v Lib-

chavách byla specializace směrem do školství, které bych se ráda věnovala. 

V dnešní době je pomoc dětem či mladistvým v jejich nasměrování a roz-

hodování, co se svým životem, velmi aktuálním tématem a mnoho z nich by 

pomoc ráda uvítala. 

Co náš workshop, který jsme minulý týden 
pro zájemce z řad kantorů uspořádaly?
Přínos vidím zejména v šíření osvěty o možnostech koučinku, který byl dlou-

hou dobu zkreslený, ale v dnešní době má mnoho co nabídnout. Bylo vidět, 

že zájem ze stran učitelů, asistentů, rodičů i ředitelů o toto téma byl přímo 

úměrný dojezdové vzdálenosti od jiných měst, ale o to větší cenu měla každá 

účastnice (a že jich nebylo málo). Děkuji jim touto cestou za zájem, aktivitu, 

a především otevřenou mysl, se kterou přijely načerpat nové informace a in-

spiraci. Děkuji i MAP za možnost šířit povědomí o koučinku a jeho přínosu 

nejen pro učitele, ale i pro každého z nás...

A jak hodnotí setkání některé účastnice? Proč se přihlásily, co si odnesly?
Koučink jsem si vybrala, protože jsem chtěla zjistit, co se ukrývá za tímto po-

jmem. Nějakou představu jsem samozřejmě měla, ale realita byla malinko jiná. 

Co mi studium v Libchavách přineslo? Především jiný pohled na práci se žákem 

nebo třídou. Pomohlo mi v mém dalším osobním rozvoji a porozumění sama 

sobě. Koučink mě oslovil tak, že pokračuji během prázdnin ve studiu, tento-

krát už v Praze. Myslím, že koučink by měl patřit na pedagogických školách 

k povinným předmětům a vůbec tam, kde se jedná s lidmi. S tím souvisí i dal-

ší dovednost, a to je dovednost správné komunikace. Mgr. Ivana Vacková,  
pedagožka ZŠ Švabinského, Sokolov

Na workshop "koučink" jsem se přihlásila proto, abych měla možnost lépe 

pracovat s dětmi. Dozvěděla jsem se, že je možné tímto přístupem využívat 

skutečný potenciál žáků, rozvíjet jejich kreativní myšlení.  Mgr. Alena Mucho-
vá, pedagožka ZŠ Dukelská, Kraslice

Téma pro mě zajímavé. Po online setkání  z mé strany šlo o porovnání, zda 

v prezenční formě bude jiné. Pravdou je, že v prezenční formě jsem vyslechla 

teorii, která vůbec nezazněla v online setkání. Tam nás lektor rozdělil do sku-

pinek a mluvili jsme na zadaná témata . Už si přesně nepamatuji která. Dob-

ře si pamatuji vystupování toho přednášejícího. Nezanechal ve mně dobrý 

pocit a z toho důvodu jsem se nepřihlásila do kurzu. Po setkání ve Slavkově 

jsem litovala. Věřím, že zájem o téma mě ještě přivede k bližšímu poznání.  

Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka ZŠ Lomnice

Na koučink jsem se přihlásila proto, že jsem o koučinku nic nevěděla. Chtěla 

jsem se o tom něco dozvědět a možná i něco na sobě změnit. Milé zjištění 

bylo, že některé informace, které byly zmíněny, člověk praktikuje v osobním ži-

votě a zjistí, že to vlastně dělá dobře. Dávám prostor pro seberealizaci či učení 

se novým věcem. Setkání bylo velice příjemné a velmi přínosné. Za mě určitě 

patří velké díky všem iniciátorům za otevření se a předávání svých zkušenos-

tí. A co si z koučinku odnáším? Pokusit se o, byť nepatrnou, změnu ve svém 

osobním nebo pracovním životě. Marie Pohlodková, asistentka pedagoga

Přemýšlela a ptala se:  Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu

Nejen na začátky fungování naší MAS, jsem se ptala pana Miroslava 
Boudy, bývalého předsedy správní rady MAS (2006-2021) a starosty 
města Březová.

Pane starosto, vzpomínáte, jak to tenkrát s MASkou začalo? 

Vzpomínám. Tenkrát každá obec fungovala samostatně, mikroregiony tepr-

ve začínaly. S myšlenkou na MASku přišel Míra Makovička s Ivanem Stefa-

nem. Měli informace z okolních krajů, kde MASky již začínaly fungovat. Byla 

to novinka – myšlenka spolupráce obcí, neziskovek, podnikatelů, nadšenců. 

Vzpomínám i na první workshopy, kde Míra u flipchartu lidem vysvětlo-

vat, o co v hnutí leader vlastně jde. Jo byly to pionýrský časy. Vzpomínám 

i na nějakou Jágrikovou a další nadšence, pracovitou partu lidí, kteří zdarma 

chodili na všechny workshopy a MASku dávali dohromady. Řada z nich je 

v MASce dodnes, lidé jako pan Mikeš, paní Lechanová, Farovi, pan Matyo, 

pan Zemek z Habartova a další, mnozí z nich už s námi dnes nejsou. A sa-

mozřejmě mnoho dalších a dalších lidiček.

Jak to tenkrát probíhalo? 

No ze začátku opatrně, nikdo moc nevěděl, co očekávat. Ale když vznik-

ly nebo se zrekonstruovaly první zvoničky, rozhledny, ale i třeba chodníky 

a hřiště, tak to už mi to dělalo radost. Oceňuji, že MASky se snaží podpořit 

spíše větší množství finančně menších projektů, často ale o to potřebněj-

ších.

Počátky si spojuji hlavně se „stovkami“ workshopů, potkávali jsme se často, 

s nadšením. Sledoval jsem, jak postupem let se MASky začaly organizovat, 

krajsky i celorepublikově.

Pamatuji si, jak jsme jezdili každý rok na ministerstvo zemědělství obhajo-

vat naši činnost, výstupy, a přitom ti úředníci často neměli potuchy, co se 

na venkově děje.

Jak vnímáte současnou pozici MASky v regionu?
Velmi hrdě, vždycky patřila a patří k nejúspěšnějším, jak v krajském, tak re-

publikovém pojetí. Často jsme se mohli pochlubit tím, že jako jedni z prv-

ních máme přidělenou alokaci, že jsme v něčem dobří. Ale opět říkám, nešlo 

by to bez vizionářů jako jsou Míra Makovička a Ivan Stefan, nešlo by to bez 

odborníků v řadách partnerů MAS, ale i v kanceláři MAS, nadšenců. Oceňuji, 

že se u nás nikdy neprojevila nevraživost, nikdy jsme neřešili žádné větší 

potíže, odvolávání, pomluvy, pocity neoprávněnosti. Jsem rád, že funguje-

me spíše v rodinném, a ne úředním pojetí organizace. Je to funkční celek. 

Jen lituji toho věčného boje s úřední byrokracií, kterou na MAS jednotlivé 

úřady valí.

Jak vnímáte působení MAS nyní a při jejich začátcích, co se změnilo?
Bohužel ku prospěchu věci nejsou mantinely a byrokracie, ty zpočátku tak vel-

ké rozhodně nebyly. Ale i tak bych řekl, že se daří realizovat obrovské množství 

projektů, které mají neméně obrovský společenský přínos pro region.

V čem vidíte největší přínos/potenciál MAS?
Určitě v systému řízení. MASky by mohly být ukázkovým příkladem. Je úžas-

né, že to uskupení jednotlivce nepustí do toho, aby si prosazoval své vlast-

ní zájmy. Někteří z nich do toho s tímto určitě šli a ten systém je do toho 

prostě nepustil, vedl je ke slušnosti, k předsazování společných zájmů před 

zájmy jednotlivce. Jsou to slušní lidé. Z lidí kolem MASky se za ty roky stali 

v mnoha případech přátelé. Vždy, když jednaly komise, bylo to čistě, bez 

lobbingu, lidsky.

Jak jste vnímal svoji pozici předsedy SR a  přineslo Vám to něco, 
ovlivnilo Vás to?
Určitě. Vnímám rozdíl – mikroregiony – ty jsou pro obce. Ale MASky spojují 

lidi napříč. Líbí se mi i ta procentuální vyváženost různých sektorů (obcí, 

neziskovek, podnikatelů), byť je to samozřejmě další práce navíc (papírování 

kolem sledování dodržování poměrů a tak). A i když mají lidé v MASce různé 

názory a cíle, tak se nakonec vždycky domluvili.

Táhnout za jeden provaz
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Mikroregion Sokolov – východ již řadu let podporuje regionální identitu a přispívá tak ke zlepšení image regionu, především prostřednictvím 
dvou aktivit: regionální značky a soutěže Tradiční výrobek roku.

Mikroregion Sokolov – východ podporuje regionální identitu

Regionální značka Original product of Sokolovsko Soutěž Tradiční výrobek roku

Typ aktivity Zájemci o udělení značky mezi sebou nesoutěží. Kdo splní podmínky 
a získá dostatek bodů, může se stát certifikovaným. 
Nově certifikovaných může být každý rok několik.

Jedná se o soutěž. 
Vítězem je jedna osoba každý rok. 

Kdo se může přihlásit Živnostník, firma, neziskovka, zemědělec, včelař ze zájmového území Obyvatel ze zájmového území, může a nemusí být podnikatel

Zájmové území Území okresu Sokolov + obce Hory, Jenišov, Mírová Karlovarský kraj

Kdo rozhoduje Certifikační komise na základě informací v žádosti o udělení značky 
a předloženého vzorku výrobku

Lidé na internetu podle fotografií výrobků

Povinnosti držitele Dodržet postup výroby a certifikační kritéria a značit své výrobky 
(značit výrobek logem regionální značky)

Žádné povinnosti

Logo

Více informací https://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko https://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku

Co tyto dvě aktivity spojuje? 

Ze soutěžících se často stanou certifikovaní. Lidé se přihlásí do soutěže Tradiční výrobek roku, začnou tak komunikovat s koordinátorkou soutěže a regionální značky. 

Pokud potenciálně splňují podmínky pro certifikované, je jim nabídnuta možnost podat žádost o udělení regionální značky Original product of Sokolovsko.

Pozici předsedy vnímám jako určité ocenění své práce, jako poděkování, 

byť to byla další práce navíc oproti pozici starosty Březové, určitě to bylo 

důležité. Je mi ctí, že jsem ve správní radě měl lidi, které vnímám velmi dob-

ře, jsou to úžasní lidé, patrioti. Mojí snahou bylo, aby MASka byla co nejvíc 

operativní, abych do ní moc nezasahoval, ale dával jsem prostor a zázemí 

k tomu, aby se mohla vyvíjet. Snažil jsem se tmelit kolektiv, vést lidi k tomu, 

že mají táhnout za jeden provaz. 

Pevně věřím, že pokud podobnou roli na pozici předsedy bude zastávat i nový 

předseda, pak to bude fungovat dobře. Věřím, že bude udávat směr, jak nejlépe 

to půjde.“ (pozn. od 6/2021 je novým předsedou SR Ing. Petr Janura)

Máte nějakou osobní radu, kam působení MASky směřovat? Chtěl 
byste MASce něco popřát, vyřídit?
Určitě by bylo škoda nepokračovat, dokud možnosti dál se posouvat jsou, 

tak je třeba je využívat. A bojovat za jejich jednoduchost. Té bohužel ubývá. 

Mým přáním je poděkovat a přát všem, kdo hnutí MAS drží, aby nepodlehli 

depresi, skepsi ze stále rostoucí byrokracie. Věřte mi, ono to za to stojí. Je to 

o vyslechnutí názorů ostatních lidí, a to je důležité. Pokud mi to věk a zdraví 

dovolí, udělám vše, abych hnutí MASek podpořil.

Děkuji Vám pane starosto za rozhovor a za roky úspěšného směřování naší MASky.

Za kancelář MAS Sokolovsko se ptala Ivana Jágriková
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Držitelé regionální značky „Original product of Sokolovsko“ (stav k 30. 4. 2022)

Výrobek Výrobce Místo

Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a svíce z palmového vosku
Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE, 
nově SVITSOL s.r.o.

Statek Bernard

Selská truhla chebského stylu Správa pamětihodností, s.r.o., truhlárna Statek Bernard

Med Rudolf Šnábl Staré Sedlo

Rychnovský oříšek Jiří Halaj Dolní Rychnov

Zuzčin ovocný pečený čaj „Rebarboráček“, „Lesní políbení“, „Lesní zahrád-
ka“, „Štrůdl“, „Jahůdka“, Červená zahrádka“ a „Švestka“ z místního ovoce

Ing. Zuzana Stulíková Sokolov

PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý ležák 12°, Tmavý speciál 14° PIVOVAR KRUŠNOHOR    s. r. o. Kraslice

Loubkový stromeček, Žerlice – žertovná lžíce Daniel Krejčí – řezbářství Akácie Libavské Údolí

Vozembouchy Miroslav Kalouda Rotava

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

Drátované vánoční svícny, betlémy a ozdoby Helena Malinová Loket

Ryté zdobené gravírované kožené doplňky, výrobky z hověziny - kůže Petr D´Agnolo Vintířov

Havířova rychnovská sůl Jiří Halaj Dolní Rychnov

Chlumské vitrážové dekorace Jitka Nejedlá Chlum Svaté Maří

Přehled přihlášených výrobků do soutěže Tradiční výrobek roku 2022

Kontakt: Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a soutěže Tradiční výrobek roku, hurkova@sokolov-vychod.cz

Dagmar Hůrková
Mapka s certifikovanými producenty
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Po čtyřech letech, kdy MAP byl hlavně o organizování konkrétních vzdělá-
vacích aktivit, je nyní opět čas na široce pojatý sběr námětů, nápadů a po-
třeb. Víme, že učitelé a ředitelé škol vnímají jako nejpřínosnější část projektu 
MAP konkrétní vzdělávací aktivity. Snažíme se proto o zapojování vzdělává-
ní i do plánovacích činností. A jdeme na to akčně, protože členové realizační-
ho týmu jsou ti, kterým na vzdělávání na Karlovarsku opravdu záleží. Pojď-
me si stručně zrekapitulovat, co v MAPu na Karlovarsku nyní probíhá a kam 
směřujeme. V roce 2022 v MAPu vnímáme jako stěžejní jednak pokračování 
v započatých aktivitách, kterými jsou soutěž v angličtině a němčině a tes-
tování didaktických pomůcek, a zároveň transparentní a otevřená diskuze 
o budoucnosti vzdělávání.

Cizí jazyky jsou důležité
Jednou z priorit rozvoje vzdělávání na Karlovarsku je rozvoj kompetencí v používání 

cizích jazyků. Ve školním roce 2021/2022 probíhá v MAPu na Karlovarsku pod zášti-

tou pracovní skupiny k výuce angličtiny již druhý ročník soutěže pro žáky základních 

škol v tvůrčím psaní v angličtině a letos nově i v němčině. Soutěž je alternativou 

k tradičním konverzačním soutěžím, propojuje v sobě formální jazykové znalosti, 

cit pro použití cizího jazyka a kreativitu a fantazii. Do anglické části poslalo letos 

soutěžní příspěvky 7 základních škol a do německé 5 základních škol. Na hodnocení 

se podílejí rodilí mluvčí a v německé kategorii spolupracujeme také s Goethe-In-

stitutem. Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webu projektu MAP Karlovarsko III.

Školy mohou zdarma testovat pomůcky
V MAPu Karlovarsko nabízíme školám možnost zapůjčit si k vyzkoušení didaktické 

pomůcky. Je to příležitost, jak si zadarmo vyzkoušet nové pomůcky a dle zkušeností 

se může škola rozhodnout, zda si pomůcky koupí z vlastních prostředků. K dispo-

zici jsou robotické a přírodovědné sady, ale i hračky k rozvoji manuální zručnosti 

a inspirativní knihy pro pedagogy. Testování pomůcek je součástí činnosti pracovní 

skupiny k rozvoji matematické gramotnosti.

Sbíráme náměty a potřeby, zapojit se může každý
V první polovině roku 2022 se soustředíme na sběr námětů a potřeb, což bude 

základ pro sestavování akčních plánů na roky 2023 až 2025. Ředitelé škol, pedago-

gové, lektoři a další aktéři ve vzdělávání mohou vyplnit formulář, ve kterém nám na-

píší, jaké již vyzkoušené aktivity by si chtěli zopakovat, jaké mají další náměty, co by 

potřebovali a jak mohou sami přispět a co mohou nabídnout. Průběžně pořádáme 

prezenční i on-line tematická setkání, na kterých se bavíme o potřebách k rozvoji 

vzdělávání. Například na začátku března proběhl workshop k šancím a budoucnosti 

ve vzdělávání na Karlovarsku, na kterém účastníci otevřeně diskutovali a bylo vidět, 

že prezenční forma se na tento typ jednání hodí více než on-line. Od podzimu 2022 

Co teď dělá „parta bláznů“, 
které jde o vzdělávání  
na Karlovarsku?

začneme posbírané náměty seskupovat a sestavovat z nich konkrétní akční plány, 

které by měly být základem pro cesty spolupráce ve vzdělávání na Karlovarsku 

v dalších letech. Uzavře se tak akční plánování na Karlovarsku v OP VVV v programo-

vém období 2014 – 2021 a přejdeme do další etapy. Pojďme ji společně vymyslet 

co nejsmysluplněji. 

Podrobnosti jsou na webu a facebooku MAP Karlovarsko:
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/

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

Markéta Hendrichová

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) v MAS So-
kolovsko jsme na podzim loňského roku vyhlásili poslední výzvu ob-
dobí 2014 - 2020, zároveň se pilně připravujeme na rozjezd nového 
období 2021 – 2027. Témata nového IROP budou podobná jako do-
sud, přibudou některá nová opatření jako třeba veřejná infrastruktu-
ra cestovního ruchu a veřejná prostranství, naopak přes místní akční 
skupiny již v  novém IROP nebudou podporovány sociální podniky 
a národní kulturní památky.

Rekapitulace IROP 2014 – 2020: dokázali jsme využít 99,4 % alokace!

Těsně před vánočními prázdninami jsme dokončili příjem žádostí o podporu 

do poslední výzvy CLLD IROP, tato výzva byla zaměřena na bezpečnou dopravu, 

což je oblast dotační podpory, která je velmi oblíbená u starostů. V této výzvě 

jsme obdrželi 3 žádosti o podporu. Všechny splnily podmínky MAS, ale bohu-

žel jeden projekt zůstal náhradním, protože se již finančně nevešel do alokace, 

kterou nebylo již z čeho navyšovat. Aktuálně má naše MAS 99,4 % alokace IROP 

vázané ve vyúčtovaných projektech a v projektech v realizaci. V IROP mohou 

projekty dokončit realizaci až do 30.6.2023, ale případné finanční zbytky po vy-

účtování či odstoupení od realizace již nemůže MAS využít na další výzvu. Proto 

je pravděpodobné, že výsledná finanční bilance nebude 99,4 % využité finanční 

alokace, ale o něco méně. Kancelář MAS nyní nemůže dělat víc než držet rea-

lizátorům projektů palce, aby vše dobře dopadlo, a maximálně tak v případě 

nečekaných problémů pomoci odbornou radou.

Připravenému štěstí přeje,  
to platí i pro IROP

Ustavující jednání Řídícího výboru.

Workshop k budoucnosti a šancím ve vzdělávání na Karlovarsku.

Exkurze do ZŠ Královské Poříčí a sdílení zkušeností malotřídních škol.
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Učebna přírodních věd v ZŠ Březová.

Cyklostezka v Dolním Rychnově.

V případě změn a nenadálých komplikací upozorňujeme nositele projektů, 

aby vše včas hlásili prostřednictvím žádosti o změnu v MS2014+ a v případě 

nejasností dopředu konzultovali svůj postup s kanceláří MAS a s Centrem pro 

regionální rozvoj. Včasné řešení případných problémů může zamezit sankcím či 

dokonce vrácení celé dotace.

Z tabulky s přehledem projektů v jednotlivých opatřeních IROP je vidět, že 

nejvíce projektů bylo zaměřeno na dopravu a na infrastrukturu ve vzdělávání. 

Nejméně pak na podporu národních kulturních památek, sociálních podniků 

a integrovaného záchranného systému (IZS).

IROP 2021 – 2027: podaří se skloubit rychlost čerpání a kvalitu projektů?
Kancelář MAS Sokolovsko věnuje patřičnou pozornost také přípravě nového 

programového období. Zatím se nám v IROP vyplatilo řídit se rčením „Připra-

venému štěstí přeje…“ a věřím, že i v novém IROP navážeme na tuto strategii. 

Oproti programovému období 2014 – 2020 budou žadatelé na MAS podávat 

jen projektový záměr. Plnou žádost o podporu v MS21+ pak budou žadatelé 

vyplňovat až po věcném hodnocení a výběru záměrů ze strany orgánů MAS. 

Výzvy MAS budou opět kolové a bude v nich věcné hodnocení. Naopak výzvy 

do velkého IROP budou koncipovány jako průběžné bez věcného hodnocení. 

To znamená, že bude velmi záležet na včasné přípravě (v podstatě „kdo dřív 

přijde, ten dřív mele…“). Rychlost čerpání bude ovšem hrát roli i v případě MAS, 

protože část alokace CLLD bude uvolněna až na základě splnění finančního čer-

pání v prvních letech nového programového období. Stručně řečeno: připra-

vujte již nyní projektové dokumentace a mějte své záměry co nejvíc připravené. 

Na stránky časopisu Leader MAS Sokolovsko se nevejde detailní výčet ob-

lastí podpory CLLD IROP v novém programovém období. Určitě doporuču-

jeme podívat se do Programového dokumentu IROP a na náš web: http://

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

Přehled oblasti podpory v CLLD IROP 2021 – 2027:

•	 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

•	 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

•	 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

•	 Podpora sboru jednotek dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární 

ochrany II, III a V

•	 Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

•	 Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce 

učeben neúplných škol

•	 Infrastruktura pro sociální služby

•	 Revitalizace kulturních památek

•	 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

•	 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

•	 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Na závěr si dovolím provokativní otázku. Podaří se nám na Sokolovsku skloubit 

požadavky shora na rychlost čerpání, shora dané omezující podmínky, co lze 

a co nelze finančně podpořit z IROP s tím, aby projekty přes naši MAS byly co 

nejvíc smysluplné z hlediska rozvoje území, inovativní a komplexní a využívaly 

opravdu chytrá řešení?

Markéta Hendrichová

Výzva č. 21 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury 
VI (poslední výzva MAS v programovém rámci IROP v období 14 -20)

Město Sokolov Chodník v ul. Závodu míru od sil. 11/210 k ul. 
Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS 
ONO, v úsek OK - Stará Ovčárna

Město Kynšperk nad Ohří Modernizace chodníků v ulici Nádražní, 
Kynšperk nad Ohří

Město Březová Prodloužení části chodníku v obci Rudolec

Tab. Přehled žádostí o podporu přijatých do výzvy č. 21

Opatření Počty a stavy projektů

Doprava 12 projektů vyúčtováno, 1 projekt v realizaci (v roce 2021 
došlo k odstoupení od realizace u 1 projektu, který byl 
v roce 2020 veden jako v realizaci), 3 projekty z výzvy 
z roku 2021 jsou v době psaní tohoto textu v procesu 
hodnocení, u 1 projektu přijatého do výzvy v roce 2021 
také v roce 2021 žadatel od realizace odstoupil. 

IZS 3 projekty vyúčtovány

Sociální inkluze 6 projektů vyúčtováno, 1 projekt v realizaci

Sociální 
podniky

3 projekty vyúčtovány

Vzdělávání 10 projektů vyúčtováno, 2 projekty v realizaci

Památky 1 projekt vyúčtován, 1 projekt v realizaci

Tab. Přehled počtu projektů v jednotlivých opatřeních IROP  
(stav k 10. 4. 2022)
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Na transformaci regionu, ale i vaření a cestování jsme se ptali Pat-
rika Pizingera, starosty města Chodov a  člena rady Karlovarského 
kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

Karlovarský kraj prochází transformací v souvislosti s útlumem těž-
by hnědého uhlí, zároveň se ale kvůli válce na Ukrajině hovoří o od-
klonu od  dodávek zemního plynu z Ruska. Jak vidíte v této složité 
situaci budoucnost energetiky na Sokolovsku?
Není pochyb o tom, že válka na Ukrajině mění podobu současné Evropy, 

ať kvůli humanitární krizi a přesunu statisíců uprchlíků, tak kvůli ekonomic-

kým problémům a dalšímu nárůstu cen energií, které jsou s tím spojeny. 

Kromě cen je zásadní také dostupnost plynu a bezpečnost jeho dodávek. 

Zároveň s tím vyvstává otázka, zda je nadále v platnosti záměr útlumu těžby 

na Sokolovsku a v dalších regionech ČR, zda se pro Sokolovsko něco mění. 

Vzhledem k současné výši cen emisních povolenek žádné velké změny asi 

nenastanou, ale je to téma pro diskusi. Hlavní hráč na Sokolovsku, SUAS 

GROUP, má naplánovanou řadu transformačních projektů, které souvisejí 

s využitím nových zdrojů energie, ale hledat okamžité řešení není v silách 

jednoho regionu, ani jedné země.

Jak nám v  oblasti energetiky může pomoci Fond pro spravedlivou 
transformaci?
Věříme, že díky financím z Fondu spravedlivé transformace se nám podaří 

nastartovat přeměnu Karlovarského kraje, jehož slabinou je především odliv 

mladých lidí, absence vědy a výzkumu, nedostatečné zázemí pro nově vzni-

kající inovativní firmy, ale samozřejmě i přechod od fosilních paliv k novým 

energetickým zdrojům. Zatím čekáme na vyhlášení Operačního programu 

Spravedlivá transformace, do vypsaných výzev se mimo jiné budou hlásit 

tři strategické projekty ze Sokolovska, 2 z toho připravila SUAS Group. Je-

den z těchto dvou projektů zahrnuje přípravu lokalit Staré Sedlo, Přátelství, 

Silvestr I. a II a Podkrušnohorská výsypka pro rozvoj ekonomických aktivit 

v oblasti Sokolovska. Vizí projektu je vytvořit atraktivní nabídku uhlíkově ne-

utrálních nemovitostí a zón pro rychlý vstup investorů z moderních oblastí 

jako například čisté mobility, akumulace energie, výroby vodíku, zpracování 

kovů vzácných zemin opřená o profesionální tým projektových manaže-

rů území. Záměr je také částečně přípravou na vstup investorů v souladu 

s konceptem Battery Value Chain. My se ale stále snažíme o to, aby veřejnost 

vnímala transformaci regionu nejen jako šanci pro Sokolovsko, nejen opti-

kou budoucí uhlíkové neutrality, ale jako příležitost rozvoje celého regionu, 

včetně vzdělávání, cestovního ruchu a dalších odvětví. 

Jde teď o skutečnou proměnu regionu

Transformace regionu ale není jen energetika. Co nabízí Fond pro 
spravedlivou transformaci v  dalších oblastech? Jaké nástroje jsou 
připraveny pro podnikatele, obce nebo školy?
V současné době připravujeme v rámci Operačního programu Spravedli-

vá transformace podporu podnikání ve formě voucherů. Budou k dispozici 

jak pro začínající podnikatele, tak i na podporu inovací, kreativity, exportu 

a zvyšování kvalifikace ve firmách. Karlovarský kraj chystá také tematické 

výzvy, ve kterých se snaží vyjednat pro území a na podporu podnikání co 

nejlepší podmínky. První výzvy by mohly být vyhlášené již na podzim to-

hoto roku.

Jak se transformace týká běžného občana? Zaznamenala jsem, že 
jako člen rady Karlovarského kraje pořádáte jednou za  měsíc on-
-line setkání pro veřejnost „Otevřeně o  změně“, ale návštěvnost je 
zde zatím malá.
Lidé samozřejmě nejvíce reagují na ty změny, které vidí fyzicky na vlastní 

oči ve svém okolí. Ale my se jim snažíme informace o transformaci předá-

vat prostřednictvím krajských sociálních sítí, kde dlouhodobě prezentuje-

me jednotlivé strategické projekty a další aktuální věci.  Zprovoznili jsme 

webový portál Měníme kraj (www.menimekraj.cz), kde mohou občané 

Lidé chtějí vidět  
změny na vlastní oči

získat veškeré informace o stavu transformace, o plánovaných projektech 

a jejich financování. V Krajských listech publikujeme každý měsíc část série 

o transformaci. Formát diskuse „Otevřeně o změně“ je poměrně nový, jde 

o diskuse v prostředí Teams a myslím, že si postupně své zájemce o účast 

v debatě najde. Nicméně dokud nebude možné peníze čerpat a zahájit rea-

lizaci projektů, není to pro veřejnost tak zajímavé téma, přestože se snažíme 

vysvětlovat, že jde o budoucnost celého kraje, o nové pracovní příležitosti, 

o skutečnou proměnu regionu.

Jste zároveň členem rady Karlovarského kraje i  starostou města 
Chodova. Jak se Vám sedí „na dvou židlích“? 

Působení ve vedení města a zároveň ve vedení karlovarského kraje se vzá-

jemně doplňují. Není to stejné jako kdybych pracoval na radnici a zároveň 

seděl třeba v poslanecké sněmovně nebo senátu, které se svou agendu 

velmi výrazně liší. Navíc oba úřady leží v těsné blízkosti, není tedy potřeba 

nikam daleko dojíždět. Jediné, na co má toto situace vliv, je můj osobní čas. 

Velká část práce na městě i na kraji je na úkor mého volného času i mojí 

rodiny. To ale není stížnost pouze konstatuji. Do politiky jsem šel s tím, že 

budu muset dělat i spoustu věcí navíc a bude mě to i něco stát.

Energetický management je důležitý

V Chodově se v poslední době hodně buduje. Například proběhla re-
konstrukce základní umělecké školy a stavíte novou knihovnu, která 
by měla být se zelenou střechou a energeticky úsporná. Můžete pro-
zradit recept na tato chytrá řešení ve veřejné infrastruktuře?
Recept je vlastně jednoduchý. V první řadě je důležité si uvědomit, jak dů-

ležité pro nás, naše životní prostředí, ale i rozpočty je důležité správně za-

cházet s energiemi. Nástrojů, jak tohoto dosáhnout, je dnes naštěstí mnoho. 

V Chodově se energetickému managementu věnuje celý tým lidí, který jed-

nak hledá vhodná řešená, implementuje je a také, a to je důležité, se v této 

oblasti neustále vzdělává.  

Jaké další zajímavé projekty připravuje město Chodov?
V následujících letech se budeme intenzivně věnovat veřejným prostran-

stvím. Připravujeme kompletní revitalizaci sídliště v ulici Husova, které bude 

mít jednu zajímavost. V rámci tohoto projektu by měla vzniknout jakási ná-

plavka a Chodovákům zpřístupnit břeh Chodovského potoka. Vedle toho 

ve spolupráci s Mikroregionem Sokolov – východ připravujeme realizaci cy-

klostezky z Chodova, přes Nové Sedlo do Lokte. A další cyklostezka, kterou 

chystáme, je z Chodova do Božičan a Nové Role. 

Jednou za čas je potřeba šlápnout na brzdu

Při Vašem pracovním vytížení je jistě nezbytné najít si čas na relaxa-
ci. Vím, že rád cestujete, nedávno jste navštívil Maroko. Jakou inspi-
raci jste si odtamtud přivezl?
Ano Maroko je velmi inspirativní. Asi nejvíce mě oslovil přístup Maročanů 

k životu. Jejich hodnoty jsou úplně jinde a když jste mezi nimi, tak si uvě-

domíte, jaké hlouposti a zbytečnosti mnohdy řešíme, a ještě navíc z nich 

děláme zásadní věci. Takové „šlápnutí na brzdu“ vřele doporučuji každému. 

A  na  závěr Vás požádám o  prozrazení Vašeho oblíbeného letního 
jídla. Tipuji, že by to mohlo být něco připraveného na veřejném cho-
dovském grilu u Bílé vody nebo?
Griluji velmi rád. Ale moje oblíbené letní jídlo, které si rád připravuji i doma 

je studená španělská polévka Gazpacho. Když si ji připravím z rajčat, okurek 

a paprik, které si vypěstujeme s rodinou na naší zahradě, tak je prostě ne-

překonatelná.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho elánu.

Za kancelář MAS Sokolovsko se ptala Markéta Hendrichová
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Koncem loňského roku jsme vyhlásili poslední, v  pořadí již šestou, výzvu PRV z  tzv. starého programového období. Zatímco předchozí 5. výzva 
nabízela žadatelům nejvyšší alokaci ve výši 32 milionů korun, poslední výzva byla objemem alokace několikanásobně menší. Úměrně s klesajícími 
financemi výzvy, však neklesal počet přijatých žádostí. A tak jsme ke konci ledna 2022 přijali 48 žádostí.  

Během celého programového období EU 2014–2020 bylo v rámci PRV přijato na MAS úctyhodných 189 žádostí. Ne všechny byly ze strany MAS podpořeny k obdržení 

dotace, a ne všechny projekty žadatelé nakonec realizovali. Přesto tzv. ve hře (zrealizovaných či v realizaci) zůstalo 133 projektů a dalších 37 projektů z poslední výzvy 

bylo ze strany MAS podpořeno k obdržení dotace.

První výzvu PRV jsme vyhlásili v roce 2017 a poslední v roce 2021. V průběhu těchto 5 let byly podpořeny více než 4 desítky projektů drobných podnikatelů a projektů 

obcí či spolků, přes 3 desítky zemědělských projektů.  Ale také 1 polní a 2 lesní cesty a 6 projektů na podporu rekreačních funkcí lesa. Podnikatelé si pořídili vybavení 

pro svou činnost, v menší míře pak zrekonstruovali provozovny. Zemědělci rozšířili své strojové vybavení či zrekonstruovali zemědělské stavby. Obce revitalizovaly či 

doplnily veřejná prostranství mobiliářem, modernizovaly školy či školky anebo pořídily mobilní vybavení pro kulturní akce pro veřejnost, spolky rozšířily svá materiální 

zázemí. Rekreační funkci lesa můžeme hojně využívat na Domácím vrchu v Kraslicích a další podobné projekty se začínají realizovat.

I přesto, že byla vyhlášena poslední výzva PRV z programového období 2014–2020, neznamená to konec výzev PRV. Již na podzim chystáme další výzvu tzv. přechod-

ného období. A i v této výzvě lze očekávat velký zájem v území a spoustu nových zajímavých projektů.

Michaela Polláková

Vyhlásili jsme poslední výzvu Programu rozvoje venkova  
z programového období EU 2014–2020

Některé úspěšně zrealizované projekty si lze prohlédnout na přiložených obrázcích
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gové centrum, které by vedlo lidi ke kreativitě a mezioborové spolupráci. Je to ještě 

dlouhá cesta k otevření dveří centra pro veřejnost, ale pokusíme se pro to udělat 

maximum. Ověřili jsme také nutnost vést žáky středních škol ke kreativnímu myšle-

ní a spolupráci napříč různými obory jak učebními, tak maturitními. Nám se velice 

osvědčilo používat metodu tzv. Designové myšlení a otevřeli jsme pomocí něj ob-

zory ne jednomu žákovi střední školy. Tyto aktivity budou pokračovat, ať již skrze Mi-

kroregion Sokolov-východ, nebo za podpory designerů ze společnosti ProTebe live.

V závěru projektu proběhla velkolepá závěrečná mezinárodní konference dne 24. 3. 

2022, která se konala v belgickém Genku, a zároveň byla vysílána online. Účastnit se 

tedy mohl kdokoliv a odkudkoliv. Konference ukázala příklady dobré praxe z part-

nerských regionů, ale i různé cesty, jak partneři rozvíjejí KKP. Panelové diskuze ohled-

ně budoucího rozvoje KKP v regionech se účastnila i zástupkyně Karlovarského 

kraje, která jednoznačně potvrdila, že náš kraj se chce nadále ubírat cestou podpory 

KKP. Kreativce a umělce bude motivovat například pomocí kreativních voucherů 

(jednorázová dotace na spolupráci např. umělce a firmy). Projekt InduCCI a jeho 

výstupy jsme prezentovali i v Karlovarském kraji dne 11. 3. 2022 (viz fotografie). 

Součástí této závěrečné akce byla také prezentace dvou žáků ISŠTE Sokolov, kteří 

představili výslednou únikovou hru vytvořenou díky projektu InduCCI. 

Pojďme tedy nadále podporovat kulturní a kreativní průmysly a obohaťme náš život 

o inovativní nápady.

Lucie Říhová

Projekt InduCCI byl v březnu roku 2022 oficiálně ukončen. Zdá se mi to 
jako včera, když jsme v červnu roku 2019 začínali a byli jsme plni očekává-
ní, zda pomůžeme rozvoji kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Kar-
lovarském kraji. Tehdy se zdálo téma KKP novou, zajímavou, ale zároveň 
i neprobádanou oblastí. Za ty tři roky jsme se neskutečně posunuli nejen 
my ale i region, který ze začátku nijak nepodporoval KKP, ke kraji, kterému 
nejsou KKP lhostejné a  výrazně je rozvíjí pravidelným setkáváním zain-
teresovaných osob. Brzy můžeme očekávat i vznik 4K kanceláře, která se 
postará o to, aby kulturní a kreativní průmysly byly nadále podporovány. 

Pro mě osobně byl projekt InduCCI a s ním související rozvoj KKP jako dítě, o které 

jsem se starala a vedla jej k postupnému osamostatnění se. Teď je to tady, ten den, 

kdy dítě vyletělo z hnízda. Projekt sice skončil, ale některé jeho aktivity budou po-

kračovat. Díky InduCCI jsme zjistili, že na Sokolovsku je potřeba vytvořit coworkin-

Projekt InduCCI skončil, pod-
pora kulturních a kreativních 
průmyslů nikoliv

Závěrečná konference v Belgii. Prezentace výstupů v Karlovarském kraji.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Ba-
vorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

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

„Vzkaz v láhvi“.

Máme za sebou více než rok realizace projektu Vzkaz v láhvi. Během té doby na-

vštívili lektoři partnerů projektu celkem 21 tříd mateřských, základních a středních 

škol v Karlovarském kraji a Bavorsku. Stěžejním tématem je řeka Ohře, význam 

vody v krajině a ekosystémy v jejím okolí. Jako zpestření si mezi sebou žáci posílají 

vzkazy v láhvi, které jsou fyzicky předávány lektory a učiteli ve školách. Zároveň je 

tato komunikace zveřejňována i na webových stránkách projektu www.flasche-

npost321.eu. Vzkazy si můžete přečíst hned na úvodní stránce přímo pod obráz-

kem. Dále na těchto stránkách naleznete i pracovní listy nebo obrázky živočichů, 

které děti nalezly při svém „výzkumu“ u vody. 

V květnu a červnu probíhaly projektové týdny setkávání u našeho německého 

partnera, který připravil pětidenní program pro česko-německé skupiny žáků zá-

kladních škol. Jedním z bodů programu byla i návštěva na Statku Bernard, kde 

kromě kreativní tvorby a plnění společných úkolů vytvářeli žáci i úkoly do pracov-

ních listů. Tyto pracovní listy také již brzy najdete na webu projektu.

Projekt 321 „Vzkaz v láhvi“ V závěrečné fázi projektu nás v polovině října čeká konference s prezentacemi 

výsledků a zajímavostí a také zahájení putovní výstavy, která bude „plout“ proti 

směru toku Ohře z Karlových Varů až do Wunsiedlu.

Informace o projektu:
Doba realizace projektu: 1. 2. 2021 – 31. 12. 2022 

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., na bavor-

ské straně Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. a Umweltsta-
tion Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. Asociovanými partnery pro-

jektu jsou Základní škola Loket, Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní škola 

a střední škola Karlovy Vary, Naturpark Fichtelgebirge e.V., Grundschule Marktleu-

then, Luisenburg – Gymnasium a Jean-Paul Mittelschule.

Eva Slámová
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O možnostech transformace regionu se přesvědčili zástupci Mikroregi-
onu Sokolov – východ na pracovní cestě v Belgickém městě Genk a oko-
lí, v rámci projektu InduCCI ve dnech 23. 3. – 25.3. 2022. 

V tomto regionu byla ukončena těžba uhlí v roce 1980, což sebou neslo krva-

vé protesty. Brzy poté našli obyvatelé pracovní uplatnění v nové automobilce 

Ford, která byla ovšem uzavřena v roce 2014, opět po vlně protestů. Poslední 

významné pracovní příležitosti v regionu pak nabídla společnost Philips, kte-

rá nabídla v místě tisíce pracovních míst, ovšem i tato společnost postupně 

ukončila činnost. Neblahý vývoj událostí přinutil zástupce tamního regionu 

k odklonu od modelu, kdy je v oblasti jedna dominantní společnost. Bylo tedy 

rozhodnuto o zaměření na více menších podnikatelských subjektů, což si vy-

žádalo obrovské investice do infrastruktury a dalších oblastí. Nově se tedy re-

Transformace regionu? 
Klidně třikrát!

gion zaměřuje na podporu podnikatelských subjektů, kulturních a kreativních 

průmyslů, vzdělávání, hi-tech technologií, na udržitelné zdroje a další moderní 

ekonomické oblasti. V důsledku pak menší společnosti zaměstnávají více lidí 

než předchozí velké společnosti. Genk se tak stal dynamickým podnikatelským 

městem s vysokou životní úrovní, a daří se i celému regionu.

Na závěrečné konferenci k projektu InduCCI promluvila k tématu rozvoje naše-

ho regionu Ing. Bělohoubková, z odboru regionálního rozvoje Karlovarského 

kraje, která nastínila možnosti transformace našeho regionu a představila pr-

votní kroky ze strany kraje. 

Vzdělávací cesta pak byla ukončena několika exkurzemi po významných cen-

trech, z nichž asi největší je Corda campus: https://www.cordacampus.com/ 

a Campus T2: https://t2-campus.be/

Daniel Tomín
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Od  1. února 2022 se v  Horním Slavkově v  nově zrekonstruovaném 
Domě služeb otevírá sdílený kancelářský prostor Nová653ka. Prostor-
ný coworking zaujímá více jak 200 m2 posledního podlaží objektu. Uži-
vatelům nabízí nejenom klasické kancelářské vybavení, ergonomické 
pracovní stoly s nastavitelnou výškou pracovní plochy, možnost barev-
ného tisku a kopírování, samozřejmostí je kvalitní wifi připojení. 

Zasloužený odpočinek mohou návštěvníci prolenošit třeba v sedacím vaku 

pod designovými svítidly, obklopeni téměř opravdovým trávníkem. Pracovní 

schůzky je možné uskutečnit v pohodlné lenošce se šálkem kávy připraveným 

ve vybavené kuchyňce. A pokud by nebyl obsah vašeho rozhovoru vhodný pro 

cizí uši, přijde vám vhod oddělená místnost. Jistě oceníte i naše další vychytávky 

jako zamykatelné skříňky s elektrickými zásuvkami nebo třeba do zdi vestavěné 

USB nabíječky.

Po krátké zimní pauze, kdy jsme se v rámci pracovních skupin potkávali pou-

ze v online prostředí, jsme se opět setkali osobně v pondělí 16. května 2022 

na Statku Bernard. Nejprve jednala pracovní skupina a věnovala se srovná-

vání veřejné správy v Čechách, Sasku a Duryňsku. Dále německé účastníky 

zajímala problematika příjímání a integrace uprchlíků z Ukrajiny. Na závěr 

byly domluveny termíny dalších akcí a tady přinášíme jejich přehled:

Toto vše si můžete užít každý všední den mezi 7 a 21 hod., a to buď za jed-

norázových 250 Kč na jeden den nebo jako náš stálý klient za měsíční paušál 

1.200 Kč s neomezeným počtem vstupů.

Nová653ka nabízí k pronájmu mimo sdíleného prostoru i samostatnou zase-

dací místnost o velikosti 40 m2 s 20 místy k sezení. Veškeré informace včetně 

rezervačního formuláře najdete na www.653ka9.webnode.cz.

Alexandr Terek, starosta města Horní Slavkov

•	 18. 7. 2022 – exkurze německého partnera na Sokolovsko

•	 1. – 3. víkend v září 2022 – slavnosti v zámeckém parku v Bad Lobensteinu, 

11. 9. – den pro rodiny s dětmi

•	 9. 10. 2022 – koncert v dobových kostýmech na zámku v Bad Lobensteinu

•	 17.10. – 18.10. 2022 – exkurze do Bad Lobensteinu a jeho okolí

Po obědě se účastníci věnovali vzdělávání během specifického česko-ně-

meckého jazykového kurzu pro úředníky a trénovali věty, které by se jim 

na úřadě mohly hodit. Výhodou je možnost vyzkoušet si ihned, zda nám 

druhá strana opravdu porozumí, a pilovat výslovnost pod dohledem rodi-

lých mluvčí.

I nadále platí možnost připojit se ke kurzu online, a to každý pátek do 9.30 

do 11.00 hodin. Případní zájemci mohou kontaktovat přímo mě na telefonu 

774 087 510.

Eva Slámová

Pokud už vás nebaví  
práce z domova, vyražte  
do coworkingu

Projekt Mikroregionu Sokolov-
-východ, „Nové cesty komu-
nální spolupráce v prostoru 
Euregia Egrensis“
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V  letošním roce proběhla naše tradiční dobrovolnická akce Čištění 
řeky Ohře již po sedmé, kdy nám bohužel počasí opět zrovna nepřá-
lo. Ranní teploty okolo 0 °C však neodradilo velké množství dobro-
volníků, a  dokonce se našlo pár hrdinných srdcařů, kteří se nebáli 
a vyrazili na lodích čistit koryto řeky Ohře.

Na úseku Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary (Chebský most) a  příto-
cích: Svatava, Lobezský potok, Loučský potok a Dlouhá stoka se o víkendu 

1. - 3. 4. 2022 vydalo celkem 880 dobrovolníků čistit dominantu našeho 

regionu. Zároveň se našlo několik odvážných vodáků, kteří se plavili na 22 
lodích. Celkově se na tomto úseku nasbíralo 6,48 tun odpadu a min. 50 
pneumatik. 

Pro srovnání připomínáme loňská čísla (2021): 565 dobrovolníků, 6,5 tun 

odpadu, 136 pneumatik a 36 lodí. 

Také proběhla již tradiční soutěž o největší nalezenou kuriozitu. Výherní 

kuriozity jsou: 1. místo = meč, 2. místo = kříže, 3. místo = kamna. Mezi dal-

ší nalezené kuriozity patří: několik kočárků, autosedačka, jízdní kola, lyže, 

součásti automobilů, staré a často strašidelné hračky, boby, telefon a další 

elektronika, potopená loď, květináče a mnohé další. 

OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ: 
Všem DOBROVOLNÍKŮM!!!

MĚSTŮM a OBCÍM, které akci podpořily finančně, materiálně či zapojením 

svých obyvatel do úklidové akce: město Březová, obec Citice, obec Dasnice, 

město Habartov, město Chodov, město Karlovy Vary, obec Královské Poříčí, 

město Krásno, město Kynšperk nad Ohří, město Loket, město Nové Sedlo, 

město Sokolov, obec Staré Sedlo, obec Šabina, obec Šindelová, obec Těšo-

vice a obec Vintířov.

SPONZORŮM A  PARTNERŮM, kteří akci podpořili finančně či materiál-

ně: hlavní partner akce Povodí Ohře s.p., hlavní sponzor pitného režimu 

– Mattoni 1873, hlavní sponzoři – Kaufland Česká republika a Lidl Česká 

republika, Karlovarský kraj, mediální partner Český rozhlas Karlovy Vary, TSR 

Czech Republic s.r.o., AZUS Březová, s.r.o., DOP – HC s.r.o., pan Miloslav Šni-

cer, Bauport s.r.o., Maister prodej nářadí s.r.o., PAPE kancelářské potřeby s.r.o. 

a ept connector s.r.o., Obchodně technické služby s.r.o., Vodárna Sokolov 

s.r.o., pan Michael Anger, pan Pavel Srba, restaurace Pizza Bella.

VODÁCKÝM PŮJČOVNÁM, které poskytly lodě a jejichž vodáci se sami 

vydali na řeku: Maskáč, Leština, Dronte s.r.o. (na ostatních úsecích pak pře-

devším Rafting Ohře).

Ani mráz nás nezastaví – 
Čištění řeky Ohře 2022
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Ještě jednou DĚKUJEME VŠEM, kterým není řeka Ohře lhostejná

Všechny fotografie, kuriozity a další zajímavosti najdete na webu MAS:  
http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/ nebo na Facebooku Čištění řeky Ohře 
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Záznam o odsouzení Š. Demka orgány SSSR za překročení hranic. (viz článek na str. 15)

 Hrob Oldřicha Vohradníka. (viz článek na str. 2) Avers a revers medaile Alberta Schweitzera 
organizace Animal Welfare Institute 

(viz článek na str. 4) a

2022

OPÉKAČKA 
Díky sponzorskému daru od Kaufland Česká republika a Lidl Česká republika 

jsme pro dobrovolníky a sponzory všech ročníků čištění uspořádali 14. 5. 2022 

opékačku v kempu Baron v Královském Poříčí.  Nápad uskutečnit nějakou dě-

kovnou akci už se několikrát objevil (v roce 2020 byl již připraven celý kon-

cept, ale kvůli kovidu jsme to museli zrušit). V letošním roce jsme se rozhodli, 

že akci doopravdy zrealizujeme! 

Hlavním smyslem bylo poděkovat všem, co se nějakým způsobem zapojili 

do akce Čištění řeky Ohře, a to od roku 2016, kdy proběhl 0. ročník. Každý, 

kdo se registroval (všem byla zaslána pozvánka) a přišel v tričku z jakéhokoli 

ročníku (tmavě modrá, zelená, červená, žlutá, oranžová, světle modrá) dostal 

zdarma pivo/limo a buřt. Byl zajištěn drobný program pro děti, hudební do-

provod a hned několik táboráků, aby si všichni mohli opéct svého buřta. Akce 

se zúčastnilo cca 100 dobrovolníků.

Anna M. Schröcková a Zuzana Odvody

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

Obsah: 

 ● 120 let od narození učitele Oldřicha Vohradníka

 ● Gustav Bohland – neznámý výtvarník z Kraslic

 ● Zdimír ze Sedlce, loketský purkrabí a hejtman Bratrstva obruče a kladiva

 ● Historie městské policie v Sokolově

 ● Účastníci bitvy u Sokolova ze Sokolovska 

 ● „Bimbo“ v Kraslicích

 ● Muzikolog a skladatel se sokolovskými kořeny Heinrich Rietsch

 ● Přejmenování našeho města a jeho ulic


