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Období ticha u Programu rozvoje venkova nehrozí

Nutno podotknout, že poslední dva roky v  rámci Programu rozvoje 
venkova byly pořádná jízda. Na MAS jsme přijali nejvíce žádostí za celé 
programové období 2014–2020. V těchto dvou letech se do území roz-
dělila více než polovina celkové alokace PRV. Povědomí o  dotačních 
možnostech MAS se rozšířilo mezi spoustu nových subjektů. 

S jazykem na vestě bychom mohli nejen my, ale také žadatelé a zpracovate-

lé žádostí, v dálce vyhlížet klidnou tichou dobu na přelomu starého a nové-

ho programového období, jako je tomu u ostatních operačních programů. 

Ale kdeže. Program rozvoje venkova nám nabízí elegantní překlenutí tohoto 

potenciálně hluchého místa a přináší tzv. přechodné období. 

Přechodné období s sebou přináší finanční prostředky v objemu cca 12,5 mi-

lionů korun. Tyto prostředky budou pro 7. výzvu navýšeny o finance z ukon-

čených projektů a o zbytky po projektech vyplacených. Celková výše alokace 

7. výzvy bude stanovena až těsně před vyhlášením výzvy tak, aby došlo k co 

nejefektivnějšímu čerpání zbytkových financí a financí přidělených pro pře-

chodné období. 

Výzva je v plánu k vyhlášení na počátku roku 2023. Je možný posun vyhlá-

šení výzvy s ohledem na termíny řídícího orgánu. V rámci této výzvy bude 

možné podat žádosti do Fiche 2 Podpora zemědělských podniků, Fiche 

5 Podpora jiného drobného podnikání a Fiche 9 Základní infrastruktura 

venkova – zde konkrétně veřejná prostranství, mateřské a základní školy, 

památky a kulturní a spolková zařízení, vč. knihoven. Nutno podotknout, 

že pro oblast veřejných prostranství, školských zařízení a památek výzva 

č. 7 bude zřejmě poslední možností podání žádostí v rámci PRV. V novém 

programovém období tato témata již budou řešena v rámci IROP. Uvedené 

schéma přibližuje rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche.

Tímto tedy apeluji zejména na obce, případně školská zařízení, pokud chtějí rea-

lizovat projekty zaměřené na revitalizaci či doplnění veřejných prostranství nebo 

na vybavení školských zařízení či například doplnění herních prvků v zahradách 

MŠ, ať neváhají podat své projekty do 7. výzvy PRV. 

Slovo ředitelky MAS Sokolovsko
Vážení čtenáři,

s blížícím se koncem roku bilancujeme, ohlížíme se za odvedenou prací, co se 

nám podařilo, co nás potěšilo, kde jsme naopak zaváhali, zda jsme mohli být 

lepší. Naše MAS Sokolovsko v uplynulém roce 2022 pozvolna dotáhla poslední 

výzvy z minulého programového období. Podařilo se nám tak v uplynulých 7 le-

tech v území podpořit více než 200 projektů s celkovou dotací přes 220 mil. Kč. 

Současně jsme se připravovali na období nové. Podařilo se nám zpracovat velmi 

hezkou koncepční část strategie na léta 2021-2027. Jsme mezi prvními MASka-

mi, které podaly, a dokonce již mají schválený, programový rámec pro Integro-

vaný operační program (IROP) a v roce 2023 se tak můžeme těšit na první výzvy. 

Bez přestávek nám běží také výzvy z Programu rozvoje venkova, v únoru 2023 to 

již bude výzva taktéž z prostředků nového období. Máme podaný tzv. akční plán 

do Operačního programu Zaměstnanost+ a s ním i projekt, který nám v příštích 

3 letech umožní uskutečnit řadu aktivit zaměřených na mládež a její zapojení 

do života pro „konkurenceschopnost“ v obci. Poprvé se nám nejspíše podaří vy-

hlásit i výzvy z OP Technologie a aplikace, kde budeme moci podpořit nákup 

moderních technologií a softwarů v malých a středních podnicích.

Od roku 2016 nepřetržitě působíme v oblasti místního akčního plánování ma-

teřských a základních škol na Kraslicku, Sokolovsku, a dokonce i na Karlovarsku. 

Máme za sebou již 6 ročníků úžasné a úspěšné dobrovolnické akce Čištění řeky 

Ohře. Každý rok organizujeme exkurze pro naše partnery s cílem inspirovat se 

projekty z jiných místních akčních skupin. Snažíme se zapojovat do projektů 

přeshraničních i mezinárodních. O všem výše zmíněném si můžete více přečíst 

v tomto Zpravodaji či na našich webových stránkách.

Vše není samozřejmě jen dokonalé. Občas z nedostatečné kapacity, jindy z obav 

o přílišné roztříštění našich aktivit, některé příležitosti nechytíme „za pačesy“. Ale 

i ty se snažíme alespoň sledovat. 

Věřím, že se kolektivu naší MASky daří odvádět velmi dobrou práci. Toto by sa-

mozřejmě nešlo bez obrovské podpory, kterou dostáváme z území. Neobešli 

bychom se bez našich partnerů a dobrovolníků, bez jejich času a ochoty zapojit 

se do plánovacích, hodnotících či rozhodovacích procesů MASky.  Pomáhá nám 

v tom společný cíl, rozvoj venkova a života na něm.

Srdečně vám děkujeme a těšíme se na rok 2023, ať už přinese jakékoli „výzvy“.  

Ivana Jágriková 
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V této výzvě budou totiž podmínky mírnější a oblast podpory s men-

ším omezením, než tomu následně bude v novém období v rám-

ci IROP. Pro konzultaci připravovaných projektů mne kontaktujte na  

pollakova@mas-sokolovsko.eu či na telefonním čísle 731 112 671.

Jak bylo již uvedeno, Program rozvoje venkova nás zahálet nenechá, a tak pojď-

me směle do další výzvy, která přináší mnoho nových možností pro vytvoření 

zajímavých projektů. Já osobně už se těším, co nového tato výzva přinese. 

Michaela Polláková

Co a jak bude v CLLD IROP MAS Sokolovsko

Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim umožnilo tzv. podání programového rámce IROP. To je důležitý krok, protože bez něj nelze vyhlašovat výzvy MAS. 
Pojďme si nyní shrnout, co bude v CLLD IROP v následujících letech a jaký je postup podání žádosti o podporu. V IROP jde primárně o investiční projekty zamě-
řené na stavební úpravy nebo pořízení vybavení. Pro všechny projekty platí udržitelnost po dobu 5 let od schválení závěrečného vyúčtování. V rámci CLLD je 
dotace pro všechny projekty 95 %, ale žadatel si musí projekt předfinancovat. 

Kolik máme k dispozici peněz
Alokace MAS Sokolovsko pro programové období 2021 – 2027 je 115 mil Kč, přičemž 30 % z této částky musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů 

a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 80,9 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 76,9 mil. Kč v do-

taci. O podílu financí na jednotlivá opatření rozhodla Valná hromada partnerů dne 16. 6. 2022. Následující tabulka ukazuje rozdělení disponibilní alokace na jednotlivá 

opatření programového rámce.

Tab. rozdělení alokace CLLD IROP MAS Sokolovsko (částky jsou zaokrouhleny)

Opatření % z celkové alokace Disponibilní alokace 
jako CZV v KČ Dotace

Rozvoj dopravní infrastruktury obcí (doprava) 36 29 mil Kč 27,7 mil Kč

Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích (veřejná prostranství) 10 8,1 mil Kč 7,7 mil Kč

Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS (hasič) 7 5,7 mil Kč 5,3 mil Kč

Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání (vzdělávání) 17 13,8 mil Kč 13,1 mil Kč

Infrastruktura pro zvyšování kvality a  dostupnosti sociálních služeb 
(sociální služby)

2 1,6 mil Kč 1,5 mil Kč

Obnova kulturních památek a  Rozvoj infrastruktury knihoven a  muzeí 
v obcích (kultura)

18 14,6 mil Kč 13,8 mil Kč

Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (cestovní ruch) 10 8,1 mil Kč 7,7 mil Kč

Pro vyhlášení výzev MAS je nutné, kromě schválení programového rámce, aby 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tzv. nadřazené výzvy. V těch jsou uvede-

na specifická pravidla a kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektu. Vy-

hlášení těchto nadřazených výzev se předpokládá postupně na přelomu roku 

2022 a 2023. Po schválení programového rámce IROP budou na nadřazené 

výzvy reagovat výzvy MAS. Opět nás shora tlačí k rychlému čerpání přidělené 

alokace, důležitým milníkem bude tentokrát polovina roku 2025.

Jaký je postup
Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr a podklady pro přidělení 

bodů ve věcném hodnocení. Pracovníci kanceláře MAS provedou administra-

tivní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzován 

Výběrovou komisí MAS Sokolovsko dle kritérií věcného hodnocení. Přesné 

znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou. Při pří-

pravě záměru můžete vycházet z návrhu kritérií, který byl připraven ve spolu-

práci s Výběrovou komisí a je zveřejněn na webu MAS Sokolovsko. Následuje 

výběr projektových záměrů Programovým výborem. Vybrány budou záměry, 

které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko 

MAS o souladu záměru se SCLLD MAS Sokolovsko. Následně žadatelé vypra-

cují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS 

zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání 

žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem 

kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální 

rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti, ta jsou zveřejněna 

na webu IROP a MAS Sokolovsko.

Připravované záměry doporučujeme konzultovat s pracovníky kanceláře MAS. 

Pojďme využít dotačních možností k vytvoření smysluplných projektů pro rozvoj 

našeho regionu.

Podrobné informace naleznete na webu MAS Sokolovsko v sekci IROP:

https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/informace/

a na webu Ministerstva pro místní rozvoj

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
Markéta Hendrichová

strana3



Do lesa? Bez wifi??? A co proboha tam?
Klasické otázky, které pokládá většina našich ratolestí, pokud jim oznámíme, že 

se půjde na výlet do lesa. Sbírat houby ještě ano, ale co tam jako dělat jiného?

Přes MAS Sokolovsko bylo podpořeno v rámci Programu rozvoje venkova ně-

kolik projektů, které rozvíjejí rekreační funkci lesa. Tvoří tak prostředí, kde si děti 

přijdou na své na několik desítek minut (někde i hodin). A nudit se nebudou 

ani dospělí.

Již v roce 2019 se podařilo slavnostně otevřít rozsáhlý projekt Domácí vrch – 

únik z nudy do přírody v Kraslicích. Rozsáhlé území dotčené realizací projektu 

nabízí návštěvníkům velmi hezky zpracovanou Loupežnickou naučnou stezku, 

doplněnou prvky na procvičení fyzické zdatnosti, agility prvky, cyklotrasy, ferra-

ty a také autorské sochy. Tento projekt se stal inspirací pro projekty zrealizované 

v roce 2022.

První projektem ukončeným v roce 2022 byla Skalní stezka v Rájeckém údolí 

u Stříbrné. Tento projekt v ukrytém skalním městě nabízí návštěvníkům zajiště-

nou skalní cestu, tzv. ferratu. 

Dalším projektem v pořadí byly Loketské stezky 2021, které posílily rekreační 

potenciál velmi oblíbené lokality známé jako „Loketské pěšiny“.

Ke konci roku 2022 došlo ke zdárnému ukončení dalších 3 mimořádně vyda-

řených projektů:

1. Les poznání na Knocku, Kamenice, kde došlo k vybudování interaktivní 

naučné a relaxační stezky využívající prvky landartu a posilující místní 

identitu.

2. Aschberg v proměnách času, který zpřístupnil zaniklou část Bublavy – ob-

last Herrn. Vybudovaná naučná stezka zvyšuje povědomí o tomto zajíma-

vém místě s poutavou historií.

3. Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket – tento projekt vytvořil en-

vironmentální, odpočinkovou a rekreační stezku taktéž využívající prvky 

landartu.

Z výše uvedeného vyplývá, že lesy, ve kterém byly realizované projekty přes 

MAS Sokolovsko, určitě nenabízí nudu, ale naopak velké množství zábavy a po-

znání. A my velmi doporučujeme návštěvu těchto neobvyklých, ale o to více 

zajímavých projektů.

Michaela Polláková

Les poznání na KnockuTřešňovka, Loket

Výsledky soutěže žáků základních škol  
v tvůrčím psaní v angličtině a němčině
Jak jsme čtenáře informovali v minulém čísle našeho časopisu, proběhl 
druhý ročník soutěže v tvůrčím psaní v angličtině a němčině. Na orga-
nizaci soutěže se podílely pracovnice kanceláře MAS Sokolovsko. Sou-
těž byla původně zahrnuta v  projektu MAP Karlovarsko III, ale kvůli 
podmínkám dotace jsme museli toto financování opustit a žádáme o fi-
nanční podporu příštího ročníku akce z rozpočtu Karlovarského kraje.

Ve školním roce 2021/2022 byly tři kategorie v angličtině: pro žáky první-

ho stupně acrostic poem, žáci druhého stupně mohli psát esej nebo tvořit 

komiks. Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří 

mají němčinu jako druhý cizí jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie 

v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení Goethe-Institutu Praha. 

Hodnocení prací v angličtině prováděla odborná čtyřčlenná komise, sou-

částí komise byli dva rodilí mluvčí. Do soutěže v němčině se zapojilo 5 škol, 

celkem jsme obdrželi 16 prací. Do části soutěže v angličtině přišly práce 

od 7 škol, v kategorii acrostic poem to bylo 6 prací, komiksů přišlo 14 a esejí 

bylo celkem 13. Oceněné práce jsou zveřejněny na webu projektu MAP Kar-

lovarsko: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/

Markéta Hendrichová
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Skalní stezka v Rájeckém údolí u StříbrnéAschberg v proměnách času

Loketské stezky 2021

Zapojení venkovské mládeže
V  rámci Národní sítě MAS jsem členkou Platformy pro venkovskou 
mládež. Naším hlavním cílem je zjistit potřeby mládeže na venkově, 
zvýšit jejich participaci na místním dění a podpořit tak jejich místní 
sounáležitost.

Již přes dva roky napříč celou Českou republikou společně s kolegy z jiných 

MAS intenzivně pracujeme a vymýšlíme, jak podpořit mládež na venkově. 

V letošním roce jsme učinili rozhodnutí. Budeme realizovat strukturované 

dialogy s mládeží a to v 13 krajích ČR. V každém kraji je určen jeden koordi-

nátor, který bude dle svých možností realizovat strukturovaný dialog. 

Náš kraj je sice malý, ale rozhodla jsem se ukrojit si právě takové sousto, 

které je pro realizaci reálné. V rámci našeho kraje tak od ledna 2023 plánuji 

realizovat rozhovory právě na území naší MAS. 

Co je pro to potřeba? Zajistit partnery, kteří vyslyší potřeby mládeže, oslo-

vit cílové skupiny, realizovat rozhovory a pracovat s výstupy. Chceme, aby 

mládež dostala zpětnou vazbu a zjištěné potřeby byly v území vnímány, 

komentovány a v nejlepším případě realizovány. 

Anna Maria Schröcková

Práce s mládeží dá mladým důvod žít ve Vaší obci a neodcházet.

Naslouchejte mládeži

Zapojte ji a aktivizujte

Ukažte, že ji chcete a v obci potřebujete

Co vám nabídneme?

Organizaci

Záštitu

Realizaci

Propojíme území

Zpětnou vazbu

Cíl platformy: Zapojit mládež do života v obcích

Dejte mládeži důvod se vrátit!

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Maria Schröcková

MAS Sokolovsko o.p.s.

tel.:731 565 046

schrockova@mas-sokolovsko.eu

Zapojme mládež do života v obcích

Proč Vás má mládež zajímat?
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Foto z jednání fokusní skupiny pedagožek mateřských škol ze dne 17. 10. 2022. PS pro matematickou gramotnost a PS pro podporu nadání ze dne 24. 10. 2022

Foto z jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka a PS pro podporu nadání ze dne 24. 10. 2022.

Ač se může zdát, že projekt MAP SOKRA ustal, opak je pravdou. Jeho život 

se však s ohledem na způsobilost, resp. nezpůsobilost k financování mnoha 

aktivit ze strany MŠMT přesunul ze školících místností a škol do zasedaček 

a prostorů pro setkávání a jednání zapojených aktérů z řad koordinátorů 

zapojených subjektů a členů pracovních skupin. Těm všem patří velký dík 

za ochotu se stále scházet, jednat a pracovat nad výstupy místního akčního 

plánování i bez reality konkrétních smysluplných aktivit pro ně či jejich ško-

ly. Činíme  tak s nadějí navazujících MAPů IV, které figurují v harmonogramu 

plánovaných výzev MŠMT a slibují financování právě implementačních akti-

vit s dopadem přímo na další cílové skupiny (pedagogičtí a další pracovníci 

ve vzdělávání a děti a žáci). 

Jedním z výstupů současných setkávání bude právě akční plán pro roky 

2023, 2024 a 2025. Ten obsahuje/bude obsahovat návrhy aktivit spoluprá-

ce pro naplnění potřeb našich mateřských, základních a základních umě-

leckých škol, které byly v průběhu uplynulých let identifikovány. Právě nad 

optimalizací existujících SWOT3 analýz, analýz problémů-příčin-řešení nyní 

diskutujeme. Cílem je právě pro nalezené příčiny identifikovaných potíží, 

resp. jejich řešení, jež vidíme jako reálná z naší strany, najít konkrétní in-

tervence, aktivity. ,,Naší stranou“ nemáme na mysli pouze MAP a dotační 

možnosti, ale také to, co by školy mohly dělat samy. 

Co se děje v podloubí - informace z MAP SOKRA III

Zároveň s přípravou budoucnosti či blízké přítomnosti, chcete-li, se reali-

zační tým zabývá ohlédnutím do minulosti, a to ne lecjakým. Jednou z klíčo-

vých povinných aktivit je totiž evaluace místního akčního plánování od jeho 

počátku, tedy od roku 2016. Evaluační aktivity probíhají na základě metodi-

ky stanovené ze strany MŠMT a evaluačního designu navrženého realizač-

ním týmem.  Proces probíhá ve dvou liniích – externí evaluátor v podobě 

profesionální společnosti připravil rozsáhlé komplementární dotazníkové 

šetření, interní evaluátor ve spolupráci s hlavní manažerkou pak vede fokus-

ní skupiny s jednotlivými cílovými skupinami a/nebo s ohledem na zadané 

téma/cíl. Sešly se tak např. učitelky mateřských škol nad efektivitou aktivit 

zaměřených na podporu polytechnického vzdělávání nebo nad dopadem 

získaných poznatků v rámci MAPu do své praxe. Dále proběhla focus group 

s členy Řídícího výboru, kdy jsme zjišťovali např. účelnost – do jaké míry se 

v našem území podařilo dosáhnout dílčích cílů jako třeba systémové zlep-

šení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního 

plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol nebo zda se dařilo postu-

povat v souladu s principy MAP. Těmi jsou spolupráce, zapojení dotčené ve-

řejnosti do plánovacích procesů, dohoda, otevřenost, SMART, udržitelnost 

a partnerství. Z proběhlé evaluace se členy Řídícího výboru vyplývá, že se 

tyto principy daří naplnit téměř maximálně. Celkové výstupy však budou 

vyhodnocovány a evaluační zpráva tvořena až na závěr projektu na základě 

získání maximálně možného množství dat. Čekají nás skupiny s pedagogy 

MŠ, ZŠ, řediteli škol, členy pracovních skupin atd. 

Zuzana Odvody
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MAP Karlovarsko má 4 priority

Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Karlovarsku (tzv. MAP) 
se v roce 2022 týkalo hlavně sběru námětů a potřeb a následné tvor-
by akčního plánu do roku 2025. Ten je podstatný nejen pro čerpání 
evropských dotací, ale i k vytýčení priorit a směřování úsilí ke zlep-
šování vzdělávání. 

Vize a priority
V roce 2022 jsme se v MAPu soustředili na činnost pracovních skupin 

a na potkávání se s řediteli zapojených škol. Od nich, a také díky probíhající 

externí evaluaci, jsme sesbírali mnoho podnětů, které jsme uspořádali do 4 

priorit a 11 cílů. Navržené aktivity spolupráce se orientují na rozvoj regionál-

ní identity, kreativitu a podnikavost, cizí jazyky, toleranci a spolupráci, rozvoj 

a propojování gramotností atd.  Akční plán nám vytyčuje, kam má směřovat 

úsilí všech, kteří chtějí pohnout k lepšímu se stavem vzdělávání na Karlo-

varsku. A jak se ukazuje na konkrétních datech, pohnout se máme kam…

Přehled priorit:
•	 Infrastruktura a vybavení

•	 Kvalita a motivace

•	 Kvalitní společné vzdělávání

•	 Rozvoj spolupráce

Nesmíme zapomenout rovněž na vizi: “Karlovarsko je místem pro život, mís-

tem příležitostí a inspirace.“

Inspirace a hosté
Samozřejmě málokoho baví jen plánovat. Setkání pracovních skupin jsme 

proto připravovali ve spolupráci s hosty, kteří měli k diskutovaným tématům 

co říct. V květnu nás například navštívila paní Michaela Kaslová z Pedagogic-

ké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která pedagogy inspirovala konkrétní-

mi příklady propojování čtenářské a matematické gramotnosti. Pokračovali 

jsme ve sdílení mezi malotřídními školami, konkrétně exkurzí do ZŠ Králov-

ské Poříčí a ZŠ a MŠ Božičany. Vyučující českého jazyka se mohli seznámit 

s procesem vzniku knihy a učitelé cizích jazyků trénovali různé techniky, 

které mohou žákům pomoci ke snazšímu zapamatování si slovíček.

Rozhodování na základě dat
Realizační tým projektu vidí smysl nejen v participativním projednává-

ní (které je bezesporu zásadní), ale také v propojení subjektivních dojmů 

s tvrdými daty. A právě množstvím zajímavých dat, porovnáním s podob-

nými regiony a doporučeními ke zlepšení nás zásobil tým PAQ Research 

pod vedením mediálně známého sociologa Daniela Prokopa. V přehledně 

zpracované publikaci nalezne čtenář data o vzdělávacích výsledcích, sociál-

ní situaci, ale i financování školství. Věděli jste například, že: 

•	 Destabilizující chudoba je v ORP Karlovy Vary vyšší než v 84 % ORP 

v ČR. Destabilizující chudoba má silnou souvislost se vzdělávací ne-

úspěšností.

•	 Vzdělávací neúspěšnost je v ORP Karlovy Vary vyšší než v 66 % ORP 

v ČR.

•	 20 % rodičů žáků základních škol v ORP Karlovy Vary je v exekuci. Exe-

kuce zvyšují stres a nejistotu. Exekuce mohou zásadně ovlivnit vzdělá-

vací dráhu a šanci na úspěch v životě dítěte.

•	 3,5 % žáků v ORP Karlovy Vary propadá již v prvním ročníku. Průměr 

za ČR je 2,9 %, ale aspirovat bychom měli k ještě nižší hodnotě. Pro-

padání v první třídě je vážný projev vzdělávací neúspěšnosti, často 

se jedná o propadání silně sociálně znevýhodněných dětí. Může být 

vyústěním slabé podpory rodiny a nedostatečné prevence. Propadání 

v první třídě proto může výrazně ovlivnit motivaci a vzdělávací trajek-

torii dítěte.

•	 Podíl žáků s odlišným mateřských jazykem v našich školách před kon-

fliktem na Ukrajině byl v ORP Karlovy Vary 6,4 %, celorepublikový prů-

měr je 3,2 %.

•	 Podíl nekvalifikované výuky je v ORP Karlovy Vary 21,7 %, celorepubli-

kový průměr je 8,9 %.

Celá publikace je dostupná na webu: https://1url.cz/@KVdata

Některé aktivity pokračují i bez finanční podpory z MAP
V neposlední řadě nás velmi těší, že některé aktivity vyzkoušené v MAPu 

v minulých letech tak říkajíc žijí svým vlastním životem. Pravidla poskytova-

tele dotace nyní neumožňují financovat z MAPu konkrétní vzdělávací aktivi-

ty, ale našly se jiné cesty a zdroje. Pokračují tak například programy Putování 

krajem živých vod a semináře Paměť a efektivní učení.

Zapojit se může každý
Už od roku 2016 přinášíme v MAPu do škol nová témata a postupně otevírá-

me prostor pro uvažování o tom, co a jak se děti a žáci učí. Změna v oblasti 

školství je během na hodně dlouhou trať. Tedy, i proto je zde MAP a pojďte 

nám s MAPem pomoci, protože realizační tým to bez vás za vás nezmění. Ví-

táni jsou noví členové pracovních skupin.  Pracovní verze dokumentu MAP 

a návrh akčního plánu až do konce roku 2025 jsou zveřejněny na webových 

stránkách projektu a každý z aktérů ve vzdělávání na Karlovarsku má mož-

nost se k tomu vyjádřit.

https://www.mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/

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

Markéta Hendrichová
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Inspirace z Vysočiny

Díky dlouholeté spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) mana-
žerky MAS opět zajistily spolufinancování a  připravily exkurzi pro 
transfer zkušeností. V letošním roce se 35 účastníků vydalo na Vyso-
činu, konkrétně na území MAS Královská stezka. Během 3 nabitých 
dní měli účastníci možnost seznámit se s 25 projekty financovanými 
v rámci operačních programů PRV, OPZ a IROP. 

A čím se účastníci mohli například inspirovat? 
V rámci tří dní měli účastníci možnost vidět a nechat se inspirovat skrze 

velkou spoustu různorodých projektů: vybavení do kuchyně v hostinci, 

vybavení truhlářské dílny, sociální podnik formou kavárny, zemědělskou 

techniku, modernizované vybavení restaurace a hotelu, obnova a konzer-

vace dvorních průčelí na hradě Ledeč, technologie výkrmu prasat, FOOD 

Truck či komunitní centrum. Toto jsou jen ve zkratce pojmenovány projek-

ty, které jsme viděli. 

Co nás zaujalo? 
Těžko se z takového množství vybírá jen několik highlightů, ale pokusili jsme 

se o to. První den jsme měli možnost navštívit Statek u Pipků v Nové Vsi, 

kde jsme se seznámili se zemědělskou technikou, novou střechou, a přede-

vším s novým vybavením pro občerstvení – díky čemuž jsme měli možnost 

ochutnat výbornou domácí dýňovou polévku, domácí klobásu a sladký de-

zert s dýňovou marmeládou. Pro kulináře nezapomenutelné. 

Druhý den jsme navštívili hrad Ledeč, kde jsme si jednak prohlédli obnovu 

a konzervaci průčelí a zároveň nás místní velmi přívětivý a upovídaný kaste-

lán provedl celým hradem. Odvážní měli možnost se podívat také do hradní 

věže, odkud měli krásnou vyhlídku na celé město. 

Jako třetí highlight nám dovolte zmínit Včelařství Sláma. Zde jsme se sezná-

mili nejen s projekty – rozšíření zpracovatelského provozu a nákup techno-

logického vybavení, ale také s celým procesem výroby medoviny se všemi 

úskalími, které toto odvětví skýtá. Díky ochutnávce sladké medoviny měl 

každý hned jasno, jaký suvenýr přiveze domů. 

Toto je však jen krátký výčet všech zajímavostí a inspirací, které jsme mohli 

na Vysočině vidět a získat. Ten, kdo se zúčastnil má dozajista své vzpomínky 

a oblíbené okamžiky, a pro ostatní bude třeba exkurze opět v příštím roce.  

Holky z MASky

Tematické přivítání účastníků u autobusu
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První krok k výstavbě nového 
mostu přes Rolavu u města  
Přebuz je hotový
V roce 2022 jsme požádali Karlovarský kraj o in-

dividuální dotaci na pořízení projektové doku-

mentace a stavebního povolení, podle kterého 

by se obnovil most přes řeku Rolavu na cyklostezce Přebuz – Chaloupky. Kraj 

na pořízení dokumentace přispěl částkou 266.200 Kč. Veškerou dokumentaci 

vč. stavebního povolení zpracoval Ing. Marcel Zoufálek, autorizovaný inženýr 

pro mosty a inženýrské konstrukce. Stávající stav mostu je havarijní a je navr-

žen k demolici. Snahou naší, kraje i města Přebuz je proto co nejrychlejší vý-

stavba mostu nového. Most je navržen tak, aby umožňoval přejezd IZS vozidel 

do 3,5 tuny a přejezd sněžné rolby s max. hmotností 5,2 tuny. 

Po domluvě s KÚ KVK byla zvolena varianta mostu ze železobetonových opěr 

s využitím kamenného obkladu z původní konstrukce na obklad spodní stav-

by, vrchní stavba bude ze dřeva (podlaha z příčných dubových hranolů). Zá-

bradlí je navrženo z dubových trámů. Pro představu přikládáme vizualizaci 

Havarijní stav mostu (foto 4/2022)

budoucí stavby. Odhadovaná předběžná cena výstavby tohoto mostu činí 

5 mil. Kč. Věříme, že se stavbu mostu podaří zrealizovat v r. 2023 a omezení 

na této oblíbené cyklostezce a běžkařské trase, bude co nejrychleji ukončeno.  

Ivana Jágriková
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20 let organizace Agentury 
osobní asistence a sociálního 
poradenství o.p.s.
Umožňujeme lidem, aby zůstali ve svém domácím prostředí, aby byli obklopeni 

blízkými. Během dvou desetiletí Agentura osobní asistence a sociálního poraden-

ství poskytovala péči mnoha stovkám lidiček. Ať už v péči o sebe, o někoho blízkého 

nebo jen radou. Pro moderní společnost je člověk s omezením stále tabuizovaným 

tématem. Ale my se tímto tématem zabýváme a tvrdíme, že společnost je vyspělá 

dle postarání se o své blízké, kteří jsou již na sklonku svého života, kteří jsou nějakým 

způsobem handicapovaní. Patří k tomu i rady ohledně chování k lidem s demencí, 

k lidem po nehodách i lidem s fyzickými a psychickými problémy.Projděte s námi 

postupně dvě desetiletí, která představují naši kariéru, jakožto Agentury osobní asi-

stence a sociálního poradenství, obecně prospěšné společnosti.

Rok 2002-2006
Úplně na začátku vznikl nápad. Nápad se postupně rozvíjel, až v roce 2002 

vznikla organizace s názvem Centrum služeb a pomoci pro zdravotně postiže-

né Karlovarského kraje. Nápad vznikl již v roce 1994, kdy se služby poskytovaly 

pod Sdružením zdravotně postižených v ČR se sídlem v Praze, kdy hlavní aktér-

ka a zároveň zakladatelka pracovala jako vedoucí Centra služeb pro zdravotně 

postižené pro okres Sokolov. Tímto byl dán základ k dalším krokům v následují-

cích létech. Od začátku se myšlenka formovala a utvářela, až v roce 2001 uzrála. 

Na základě nabídky od MÚ Sokolov se paní Janurová přihlásila do výběrového 

řízení na provozovatele volných prostor, které se v té době nabízely od města 

k pronájmu.  Byl tímto představen podnikatelský záměr pro denní Stacionář pro 

zdravotně postižené. Takže původně se služba poskytuje pod jiným názvem. 

V této době ještě neplatil Zákon o sociálních službách a vše i s tímto projektem 

vznikalo za pochodu a jak se říká na koleně. „Ještě dnes se mi vybavují souvis-

losti s tímto nápadem. Bylo to hrozně těžké vysvětlit představitelům města, co 

všechno by se mohlo zde a jak provozovat. Naštěstí bylo pár lidí, kteří byli nápa-

dem nadšení a se mnou jej sdíleli“, vzpomíná paní Janurová. 

Činnost Centra byla tedy po všech peripetiích oficiálně zahájena v červenci 2002. 

V té době se začínalo pouze se čtyřmi osobními asistenty. Nikdo z řad veřejnosti 

ještě nevěděl, co tato práce obnáší a úřady se neustále zamýšlely nad tímto za-

městnáním. Ke Stacionáři náležela i tzv. respitní péče, kterou dnes známe pod 

názvem odlehčovací služba. Prostory v té době byly vybaveny nejen veškerým 

zařízením, ale také lůžky. Rodiny do prostor Centra vozily své blízké a ponechávali 

je dočasně v zařízení. Zájem o službu byl veliký, ale velmi se řešili osobní asistenti, 

z důvodu jejich nedostatku. Jiný typ služby zde v blízkosti nebyl, a tím tato služba 

byla velmi vytížená. Nebylo více finančních prostředků pro provoz, hlavně na pla-

ty osobních asistentů, a tak se péče moc nerozšiřovala a počet klientů musel být 

velmi omezen. Prostory byly poskytnuty i pro jednotlivá setkání různých Svazů 

zdravotně postižených a Klubu důchodců. Také v těchto prostorách probíhaly 

různé aktivity, jako například výuka znakového jazyka. 

V dalších letech i přes těžkosti došlo k navýšení finančních prostředků, kdy se 

vlastně prokázalo, že tato péče ve městě schází a je nutná pro další zabezpečení 

občanů. Také se začal zajímat o sociální oblast Karlovarský kraj, kdy služby byly 

již rozvíjené pro celý Karlovarský kraj. V roce 2005 se začal s konečnou platností 

utvářet Zákon o sociálních službách, který poté začal platit. 

V uplynulých pěti letech jsme se radovali, jak je služba využívaná a jak služba na-

dále běží. Ale nastal zlom ve vykazování služby úřadům, kdy MPSV doporučilo, 

aby veškeré prostředky na činnost byly poskytnuty jen NNO, a ne fyzickým oso-

bám, jako to bylo v tomto případě. Muselo se opět přemýšlet, co a jak a jakým 

stylem se dále v této oblasti pohybovat.

Další myšlenka uzrála na jaře, roku 2005. V srpnu téhož roku byla vytvořena 

obecně prospěšná společnost pod jiným názvem „Agentura osobní asistence 

a sociálního poradenství, o.p.s“. Služba osobní asistence zůstala, ale respitní 

péče se ukončila. Nadále se provozuje, za přispění finančních prostředků MPSV, 

KK a měst, obcí a donátorů.

Rok 2007-2014
V roce 2007 jsme požádali Karlovarský kraj o registraci sociální služby a registra-

ce trvá do dnešních dní. 

Průběžně docházelo k odchodu zaměstnanců, ale i k náboru nových zaměst-

nanců. Organizace se postupně rozvíjela. Ke klientům do domácnosti postup-

ně během těchto let chodilo až 10 asistentů. Nebylo stále mnoho prostředků 

na zakoupení automobilu, kterým by se asistenti dopravovali ke klientům. Nej-

více klientů v této době bylo z města Sokolova. Zde asistenti využívali městskou 

hromadnou dopravu, nebo se dopravovali pěšky, případně na kole. Postupně 

přibývaly automobily a v roce 2016 jich bylo dokonce 7. Poté se mohla služba 

rozšířit i do vzdálenějších obcí, kam se asistenti mohli dopravit. Služba byla stále 

žádaná a nepolevovala ani o víkendech i svátcích. 

Musím zmínit dobrou práci a asi i štěstí na lidi, jakožto asistenty. I když byli velice 

vytížení, tak pracovali bez problémů a s úsměvem. Také přemýšlím nad prací se 

založením organizace. Velice mi pomohli Ing. Urbánková a JUDr. Soural, kteří 

vnesli řád do všech dokladů nutných k jejímu založení. Bez těchto lidí bych or-

ganizaci zakládala velmi zdlouhavě a s jinými myšlenkami. 

Poskytovala se pomoc i cenné rady obcím, městům i spolkům. Organizovala se 

různá setkání, a dokonce i zájezdy pro postižené a seniory.

 „Vzpomínám na pobytový zájezd k moři do Itálie - Bibione, který poskytoval 

zázemí pro mnoho účastníků. Vždy se jezdilo autobusem. Bylo to sice náročné 

na organizaci, ale krásné v tom, že se lidé dokázali spojit v jednotu. I když byli 

jedinci, kteří na tom byli jinak a dokázali prudit po celý pobyt. Ještě teď mě 

zastavují lidé, se kterými jsme jezdili a vzpomínají na krásná léta. Jezdili i lidé 

s vozíčkem, s berlemi. Bylo to zajímavé a každý den jiné“. 

Pořádaly se dny otevřených dveří, kde se organizace mohla představit. Chodili 

také k nám zástupci měst a obcí, aby se seznámili s naší prací. Pořádaly se také 

různé přednášky k zdravému životnímu stylu, k právu atd.  Počet klientů po-

stupně přibýval, jako přibývali osobní asistenti. Organizace nabízela i pomoc 

s pedikúrou, kadeřnicí a masáží. 

2015-2022
V období let 2015-2022 se ustálil počet osobních asistentů na čísle 13. S narůs-

tajícím počtem klientů narůstal počet zaměstnanců. Také narůstají veškeré fi-

nanční prostředky pro provoz organizace. S tím souvisí již v minulých obdobích 

zmiňované dopravní prostředky. V tomto období jsme dostali od HZS Karlovy 

Vary prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje jeden automobil, 

nutno podotknout bezúplatně. Slouží již 4 roky a doufáme, že ještě nějakou 

dobu sloužit bude. Počet pracovníků v organizaci vyrostl na číslo 19. A všichni 

pracovníci jsou důležitou součástí celku.

Služba nadále v tomto období pokračuje, i když nám s ní hodně zamíchal Co-

vid a omezení s ním spojená. Každopádně jsem hrdá, že jsme do dnešních 

dní neukončili činnost, jako mnozí poskytovatelé. Ať už z důvodu nedostaču-

jících finančních prostředků, nebo právě z důvodu omezení služby při Covidu. 

I my jsme hledali nové cesty, jak mohou být pracovníci v terénní službě platní 

v době pandemie a opakovaně vyhlašovaném nouzovém stavu. Postupně jsme 

se učili být v kontaktu s klienty za ztížených podmínek.

Zaznamenali jsme nárůst klientů s úzkostmi, projevy dlouhodobého stresu, po-

ruchami spánku atd. Pracovníci se potýkali, a ještě nyní potýkají s každodenními 

změnami. Docházelo k nejednomu setkání u klienta v ochranných oblecích. Vše 

se řešilo ze dne na den. Tato doba nám sebrala mnoho energie do další činnosti. 

Ale my jsme dobrý tým a vydržíme. 

Těší mně, že i při vypjatých situacích si dokážeme poradit. Že i při malém množ-

ství finančních prostředků dokáží vzniknout projekty, jako např. mezigenerační 

setkávání. Vymysleli jej senioři, kteří se u nás v prostorách setkávají a zároveň se 

školkou Kosmonautů Sokolov setkání probíhá i v našich prostorách v organiza-

ci. Nadále k nám chodí kluby a spolky, např. paličkářky, Klub důchodců Háječek, 

zpívánky a tělesně postižení. Opět se vše vrací do starých kolejí a po covidových 

opatřeních se navrací k normálu.
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Máme za sebou 20 let činnosti terénní služby Osobní asistence. Cestou zdolá-

vání překážek jsme se postupně dostali na hranici. Hranici pro otázku „co dále?“ 

Jsme uznávanou profesní organizací v Karlovarském kraji a jak ji nadále udržet 

v tomto stavu? Čeká nás spousta práce i spousta klientů a jejich rodin k poznání. 

Řekla bych jen: „jít dál a nezastavovat“.

Bc. Dana Kábrtová 

vedoucí sociální služby osobní asistence 
a sociálního poradenství o.p.s.

mob.: 725 518 515
 kabrtova.agentura@seznam.cz

Dana Janurová 
ředitelka statutární zástupce

 
mob.: 724 295 610

 djanurova@volny.cz

IČO: 26395517

o.p.s.o.p.s.o.p.s.

O NÁS

Jsme 20 let zavedenou organizací nabízející terénní
sociální službu v domácím prostředí klienta - 

Osobní asistence. Nabízíme pomoc člověku, který 
se nachází v nějaké nepříznivé sociální situaci,

ať už pomoc ve smyslu osobní asistence,
nebo základního poradenství. 

Na základě přání klienta se domlouvá čas
i úkony péče o jeho osobu, 

Vše je zapsané ve smlouvě s klientem. 

Dle Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. ,platného od 1.1.2007

a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 poskytujeme: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu

-  pomoc při osobní hygieně 

- pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 - zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při

obstarávání osobních záležitostí  

„Na závěr bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, donátorům a dalším li-

dem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Hlavně také svému manželovi, bez 

kterého bych se neposunula v mnoha věcech dále. A také své rodině, která mě 

podporuje a bude navazovat s mou prací v dalších letech“.

Za organizaci: Dana Janurová, ředitelka organizace
Bc. Dana Kábrtová, MBA
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Krásno uspělo podruhé za  
sebou v soutěži „Vesnice roku“  
Karlovarského kraje
Projekt „Vesnice roku“ je soutěž, do které se mohou přihlásit obce vesnické-
ho charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel    a splňují některé další 
podmínky. Účast je dobrovolná. Hodnocení soutěže proběhlo v uplynulém 
čtyřletém období díky pandemickým omezením pouze dvakrát. V roce 2019 
se zúčastnilo v Karlovarském kraji 22 obcí a měst, v roce 2022 obcí 17.

Město Krásno obdrželo v srpnu letošního roku podruhé za sebou významné ocenění 

v této soutěži „Vesnice roku“ v Programu obnovy venkova. Je tak společně s Hazlovem, 

vítězem roku 2019 a Velkou Hleďsebí, která zvítězila v roce letošním, nejúspěšnější 

obcí Karlovarského kraje. Krásno se stalo jedinou obcí Karlovarského kraje, která získa-

la v posledních dvou ročnících jedno z hlavních ocenění, což svědčí o usilovné práci 

vedení města a příkladném zapojení jeho obyvatel do veřejného života.

V ročníku pořádaném v roce 2019 Krásno obdrželo „Modrou stuhu“ za společenský 

život v obci a v roce letošním bylo oceněno „Bílou stuhou“ za práci s mládeží. V roce 

2019 se Krásno prezentovalo nejen celkovým výrazným rozvojem ve všech odvět-

vích, ale i kvalitním celoročním kulturním programem. Na podpoře kulturního a spo-

lečenského života město dlouhodobě pracuje, a díky svému již více než sedmnáctile-

tému aktivnímu partnerství s městem Bischofgrün, využívá spolupráce s Regionálním 

sdružením obcí a měst Euregiem Egrensis a je jeho nejaktivnějším členem. Stejně tak 

město aktivně spolupracuje na realizaci svých rozvojových projektů s Místní akční sku-

pinou Sokolovsko.

I přes velmi složité období let 2020 a 2021 Krásno i nadále dokázalo intenzivně pra-

covat na svém všestranném rozvoji v oblastech týkajících se všech generací obyvatel. 

Společným cílem vedení města i jeho obyvatel je zajistit ve městě co nejpříjemnější 

prostředí pro život po všech stránkách.

V květnu letošního roku tak mohlo Krásno opět po dvou letech prezentovat svou 

všestrannost, se zaměřením zejména na práci s mládeží, kde se Krásnu daří ve všech 

směrech a péči o zeleň a životní prostředí.

Prezentace mnohaleté práce desetičlenné ministerské komisi byla stejně úspěšná 

jako v roce 2019. Součástí představení společné práce byla mimo jiné návštěva 

naší Mateřské školy Pampeliška, kde její žáčci předvedli krásné vystoupení, Zá-

kladní umělecké školy, kde také vystoupilo několik žáčků, a nakonec se v kultur-

ním domě představil lidový taneční soubor „Máječek“, složený z malých dětí.  Hod-

notitelé mohli zhlédnout i celou řadu rozvojových projektů, díky kterým se Krásno 

každý rok mění k lepšímu. Bílá stuha tedy letos putuje do Krásna a s ní finanční 

ocenění ve výši 100 000 Kč z Karlovarského kraje a 600 000 Kč z Ministerstva pro 

místní rozvoj České republiky Na těchto úspěších má zásluhu nejen vedení města, 

ale zejména desítky dobrovolníků, kteří se bez váhání podílí na přípravě a pořádání 

kulturních akcí, ve svém volném čase připravují akce pro děti a věnují se komunit-

ním projektům, pracují formou dobrovolné účasti, sází ovocné aleje, či se podílejí 

na realizaci úprav veřejných prostranství.  Bez obyvatel města, kteří aktivně podpo-

rují dění v Krásnu a bez rodičů, kteří věnují svůj volný čas svým dětem a motivují 

je k tomu, aby se učily různým dovednostem, by Krásno tyto ocenění nezískalo. 

Děkujeme všem, kteří se na těchto úspěších podíleli. Krásno se díky zapojení svých 

obyvatel do komunitního společenského života stalo nejúspěšnější obcí Karlovar-

ského kraje v celostátní soutěži „Vesnice roku“ za poslední 4 roky.

Josef Havel, starosta města
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Vzkaz v láhvi doplul téměř ke svému cíli a pochlubil se svými úspěchy.

Ve  středu 12.10. 2022 se na  Statku Bernard uskutečnila závěrečná 
konference projektu „Vzkaz v láhvi“ a zároveň byla představena pu-
tovní výstava, jejímiž autory jsou žáci základních a  středních škol 
z Karlovarska a Bavorska. 

Na Statku Bernard se sešli zástupci 11 partnerů projektu, aby představili, co vše 

za dobu necelých dvou let stihli realizovat a vytvořit. Nejprve své výstupy a aktivity 

představili 4 hlavní projektoví partneři, tedy Krajské sdružení MAS Karlovarského 

kraje, z.s, Kozodoj z.s., Ökologische Bildungsstätte Hohenberg e.V. a Umweltstati-

on Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. Všechny prezentace sledoval i maskot 

projektu – žabička jménem „Žáby“. Její neobvyklé jméno má svůj přeshraniční 

příběh. Poprvé byla tato postavička představena v rámci projektového dne v Ho-

henbergu a děti dostaly za úkol vymyslet její jméno. Za pomoci překladače si na-

šly, jak se řekne žabička, překladač jim nabídl slovo žáby. A protože se jim i dobře 

vyslovovalo, bylo rozhodnuto. Až později při setkání s českými účastníky vyšlo 

najevo, že slovo žáby označuje množné číslo. Ale to už bylo jméno maskota vžité 

a českým dětem se líbilo, takže nebyl důvod nic měnit.

Jedním z cílů projektu bylo testování a zavádění inovativních metod výuky 

ve formě projektového vzdělávání. To se všem projektovým partnerům po-

dařilo, protože během projektových dnů ve školách byly žákům vštěpovány 

nejen znalosti z oblasti ochrany životního prostředí, ale také přírodovědy 

(poznávání a identifikace živočichů a rostlin ve vodních tocích a okolí), děje-

pisu (společná historie prezentovaná příběhem rytíře Hroznaty), zeměpisu 

(řeka Ohře a města na jejím toku, společná cesta k prameni Ohře), výuky 

cizích jazyků, pracovních činností (při výrobě dřevěných vodních mlýnků), 

fyziky ( jak rozpohybovat vodní mlýnek pomocí vody), výtvarné výchovy 

nebo informatiky (audiovizuální slovník). Během necelých dvou let proběh-

lo celkem 80 projektových dnů, do kterých se zapojilo přes 600 žáků mateř-

ských, základních a středních škol na území Karlovarska a Bavorska. 

Kromě jednodenních programů se podařilo zrealizovat i 3 turnusy česko-

-německých týdnů setkávání, kterých se zúčastnilo 122 dětí a 13 učitelů. 

Pro jejich účastníky si lektoři připravili program plný zajímavých aktivit, jak 

jinak než opět z oblasti environmentálního vzdělávání s hlavním tématem, 

kterým byla řeka Ohře. Ta byla ostatně také spojujícím prvkem a inspirací 

celého projektu, protože pramení v Bavorsku a pokračuje dále Karlovarským 

krajem. Zároveň je názorným příkladem toho, že příroda nezná hranice, je 

společná pro nás všechny. Řeka si prostě plyne a nezastaví ji ani státní hra-

nice ani přísná covidová omezení. Není divu, že jedním z výstupů, které žáci 

během projektových týdnů vytvořili, byla řeka Ohře vyrobená z filcu. 

I péči o Ohři byl v projektu věnován prostor. Každý rok skupina dobrovolníků 

vyčistila její tok a břehy na bavorském i českém území. Z projektu byla po-

řízena dětská trička, která si mohli mladí dobrovolníci nechat na památku. 

Celkem během dvou ročníků se do čištění řeky Ohře zapojilo 420 dětí.

Je evidentní, že mládeži byl v projektu věnován velký prostor. A byla dokon-

ce hlavním tvůrcem některých výstupů. Těmi jsou například pracovní listy, 

putovní výstava a komiks.

Tvorba pracovních listů byla v projektu pojata netradičně. Bývá zvykem, že 

úkoly do pracovních listů tvoří odborníci a pedagogové. Nikoliv tak u Vzka-

zu v láhvi. Tady byl ponechám prostor žákům základních a středních škol. Ti 

ve skupinách tvořili vždy jeden úkol na téma vody nebo řeky Ohře a vznikly 

tak kvízy, křížovky, osmisměrky nebo přesmyčky. Mladí si mohli vyzkoušet, 

jak náročné je vymyslet zdánlivě jednoduchý úkol, který vyřeší za 5 minut. 

Ale jeho tvorba jim zabrala minimálně hodinu času. Možná si budou příště 

více vážit úkolů, které jim připraví učitelé ve školách pro zpestření výuky.

Během konference vznikala i putovní výstava a jejími autory byly opět 

děti. K dispozici měly 10 prázdných malířských stojanů a spoustu vlastních 

obrázků, fotek, pracovních listů, dopisů z láhve a 2 hodiny času. Na závěr 

konference tak mohla proběhnout i vernisáž putovní výstavy, která bude 

od 1.11. do 29.11. 2022 k vidění ve vstupní chodbě Krajské knihovny v Kar-

lových Varech a poté od 1.12. do 30.12. 2022 v budově Landkreis Wunsiedel 

i. Fichtelgebirge ve Wunsiedlu.

Ukázkou skvělé přeshraniční spolupráce je i česko-německý komiks, kte-

rý je dobrodružstvím Žáby s nalezeným vzkazem v láhvi a jejím přátelství 

s Honzíkem a Stefi. Autorkou komiksu je Ivanka Zoufálková, žákyně 9. třídy 

základní školy. Komiks zaujal nejen Ivaniny učitele, kteří jej hodlají využít při 

hodinách němčiny, ale i odbor školství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

který komiks doporučil jako pomůcku pro nácvik německé konverzace.

Není toho málo, co během 2 let vzniklo, a to zdaleka nebylo zmíněno vše. To 

nejdůležitější se však nedá změřit nebo ukázat v prezentaci. Tím jsou nově 

navázané kontakty, přátelství a naprosto přirozená spolupráce napříč hrani-

cemi. Partneři získali ujištění, že se mohou spolehnout jeden na druhého, 

učit se od sebe a navzájem se inspirovat. Děti získaly nové přátele, zjistily, 

že jazyková bariéra není zas až takovou překážkou a že se mohou společně 

bavit, učit nebo se dokonce zamilovat. 

Nutno podotknout, že projekt začal v době covidu a nejpřísnějšího loc-

kdownu a různá omezení jej doprovázela po většinu doby realizace. O to 

více úsilí museli všichni partneři vynaložit, aby se jim zdárně podařilo do-

plout až k cíli. Takže i tady se ukázalo, že kdo chce, hledá způsoby, kdo ne-

chce hledá důvody. 

Projekt č. 321 „Vzkaz v láhvi“ je spolufinancován z prostředků Evropské Unie 

v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. 

Eva Slámová
Další informace k projektu
Doba realizace projektu: 1. 2. 2021–31. 12. 2022

Partneři: Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.., ekofarma Kozodoj 

z.s, Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Ler-

nort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V.

Asociovaní partneři: Základní škola Loket, Základní škola Kynšperk nad Ohří, 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Naturpark Fichtelgebirge e.V., Grund-

schule Marktleuthen, Luisenburg – Gymnasium a Jean-Paul Mittelschule.

CELKOVÉ PLÁNOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 
330.470 €, dotace 85% tj. 280.900 €
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DORAZILI JSME DO CÍLE

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

V závěrečné části projektu v letních a podzimních měsících se uskutečnily dvě 

exkurze. V červenci nás na Sokolovsku navštívili zástupci německého partnera. 

Setkání proběhlo 18. 7. na Statku Bernard v Královském Poříčí a program byl 

hodně nabitý – jednání pracovní skupiny, jazykový kurz a na závěr návštěva 

rozhledny Cibulka, kde se hostům věnoval starosta obce Oloví, pan Jiří Mikuláš.

 Na podzim ve dnech 17. a 18. října se zástupci Mikroregionu zúčastnili stu-

dijní cesty do Bad Lobensteinu.  První den setkání proběhlo jednání pracovní 

skupiny a česko-německý jazykový kurz, na kterém již byl znát posun v poro-

zumění na obou stranách. A abychom nebyli po celý den uzavřeni v prosto-

rách úřadu, byla pro nás připravena i návštěva městečka Hirschberg s pro-

hlídkou muzea koželužství a procházkou podél řeky Saale, kterou v minulosti 

vedla vnitrostátní hranice. 

Při společné večeři jsme si všichni mohli vyzkoušet praktické znalosti z jazy-

kového kurzu. Díky konverzaci v obou jazycích a uvolněné atmosféře jsme se 

společně i hodně nasmáli. 

Druhý den dopoledne jsme si prohlédli centrum města Bad Lobenstein 

a poté následoval přejezd do muzea vodní elektrárny v obci Ziegenrück, kde 

jsme se dozvěděli nejen spoustu teoretických znalostí o výrobě elektřiny, 

ale mohli se vyřádit i při různých interaktivních pokusech. Nebylo divu, že se 

nikomu muzeum nechtělo opouštět. Oběd už probíhal v atmosféře loučení 

a vzpomínek na společné zážitky během projektu, který k poslednímu říjno-

vému dni skončil.

Eva Slámová
manažerka projektu

Starosta vyhlíží lepší zítřky

Kdo rozsvítí žárovku rychleji a jasněji?
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Mikroregion Sokolov – východ podporuje regionální identitu
Mikroregion Sokolov – východ již řadu let podporuje regionální identitu a přispívá tak ke zlepšení image regionu, především prostřednictvím dvou aktivit: 
regionální značky a internetové soutěže Tradiční výrobek roku.

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 po-

tenciálně splňují podmínky pro certifikované, je jim nabídnuta možnost podat žádost 

o udělení regionální značky Original product of Sokolovsko.

Do internetové soutěže Tradiční výrobek roku se každý rok do konce dubna mo-

hou hlásit lidé, kteří ať už volnočasově nebo profesionálně vyrábí cokoli zajímavého 

na území Karlovarského kraje. V květnu probíhá internetové hlasování. Na všechny, 

i v předchozích letech přihlášené výrobky, se můžete podívat na webových strán-

kách mikroregionu. V roce 2022 v soutěži Tradiční výrobek roku zvítězil výrobek 

s názvem „Radost dětem - háčkované výrobky“. Háčkované výrobky vyrábí paní 

Pavlína Cmuntová z Kraslic.

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

Nově certifikované výrobky v roce 2022 jsou Autorské cínované šperky, Medový punč, Svíce vonná „SVITSOLKA“.
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Mapa rozvodu vody z roku 1860. (viz článek na str. 32)

Přepadová šachta, zv. Tlama ve vodojemu.
(viz článek na str. 32)

Titulní strana Körblovy knihy, vydání 
z roku 1910. (viz článek na str. 30)

a

2022

Výrobek Výrobce Místo
Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a  svíce vyrobené z  palmového, 
sojového a kokosového vosku a řepkového oleje

SVITSOL s.r.o. Statek Bernard

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

Autorské cínované šperky Jitka Nejedlá Chlum Svaté Maří

Medový punč Jiří Halaj Dolní Rychnov

Svíce vonná „SVITSOLKA“ SVITSOL s.r.o. Statek Bernard

Držitelé regionální značky „Original product of Sokolovsko“ – Stav k 31. 10. 2022
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Obsah: 

 ● Menšinový učitel Václav Junek 

 ● Wenzel Gebler - kraslický stavitel

 ● Jeden pomník v Kraslicích aneb  
smutný konec životní pouti Saši Munka

 ● Zloději, vrazi a čarodějnice:  
Spravedlnost v Horním Slavkově raného novověku 

 ● S nacistickou minulostí

 ● Případ „Hundstoni“

 ● Sokolovský arciděkan Michael Pelleter a jeho dějepisné dílo

 ● Stavba sokolovského vodovodu Františka Josefa I. v roce 1889

 ● Sokolovský badatel Josef Weitzer


