Velké investiční akce
Rekonstrukce záchranky, operační sály pro sokolovskou
nemocnici, depozitář krajské knihovny či 1. etapa revitalizace
Císařských lázní. Kraj má letos v plánu dokončit investice za tři
čtvrtě miliardy korun. 
více na straně 2
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ZPRÁVY Z KRAJE
Hejtman ocenil muže
za záchránu lidských životů
Z rukou hejtmana Petra Kubise
a za přítomnosti členů Bezpečnostní rady Karlovarského kraje
převzali v polovině června ocenění dva obětaví muži z našeho
regionu - Pavel Kott a Vlastimil
Zajíček, kteří zachránili život čtyř
lidí při dopravní nehodě. Muži byli
v lednu svědky dopravní nehody
dvou osobních aut v Herstošicích u Bochova. Jedno z vozidel
se převrátilo na střechu a spadlo
do rybníka. V tu chvíli se ve voze
nacházeli čtyři lidé. Zachránci
nezaváhali, skočili do vody a pomohli na břeh celé posádce z potápějícího se vozidla. V něm zůstala
zaklíněna dívka, kterou se mužům
podařilo vyprostit přes zavazadlový prostor. Vzhledem k celé situaci
a klimatickým podmínkám se jednalo o velmi náročný zákrok. Jen
díky rychlému zásahu a pomoci
obou zachránců měla tato událost
šťastný konec. Zachránci získali
kromě pamětního listu od Karlovarského kraje také peněžní dar
jako poděkování za jejich statečnost a pohotové jednání.  (KÚ)
Obcemi přátelskými rodinám
a seniorům jsou Ostrov a Dasnice
Každoroční soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům“, kterou
pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci
s partnery, se letos zúčastnilo na
82 obcí a měst. Vítězná sídla získávají příslib poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na rok 2020 ve výši 15,5 milionu
korun. Mezi oceněnými nechybí
ani zástupci z našeho kraje. Ostrov obsadil druhé místo v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel.
Druhá příčka patřila také Dasnicím, a to v kategorii do 1 000
obyvatel. O titul „Obec přátelská
rodině 2020“ a „Obec přátelská
seniorům 2020“ se mohly ucházet všechny obce České republiky,
včetně jednotlivých obvodů statutárních měst. Své síly poměřovaly
v pěti velikostních kategoriích
podle počtu obyvatel. Finanční
prostředky jsou nejčastěji využívány na pořádání různých kulturních akcí, které jsou možností
pro setkávání a aktivní komunitní
život, za účelem vzdělávání veřejnosti, poskytování různých typů
poradenství, organizace seminářů
či mezigeneračních aktivit.  (KÚ)
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Vojenská škola v Sokolově přivítá
první studenty už po prázdninách
SOKOLOV Tříleté úsilí vedení Karlovarského kraje o otevření pobočky Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany
Moravská Třebová v Sokolově se
úspěšně završilo. Zatím 19 uchazečů o studium uspělo v 1. kole přijímacího řízení a další ještě mohou
přibýt po 2. kole. Vojenská škola tak
v prostorách ISŠTE Sokolov otevře
od školního roku 2020/2021 jednu
třídu 1. ročníku oboru Strojírenství.
Po Moravské Třebové je Sokolov
druhým městem v zemi, kde mohou
zájemci na Vojenská střední škole
Ministerstva obrany studovat.
„Považujeme to opravdu za obrovský úspěch. I když se v předchozích
letech nedařilo budoucím studentům zvládnout přijímací zkoušky,
letos to konečně vyšlo. Myslím, že
nábor ovlivnilo jak to, že jde o prestižní školu, tak i oblíbené Dny otevřených dveří pro rodiče i uchazeče
o studium, které škola uspořádala
přímo v Sokolově. Konala se řada
besed pro žáky 9. tříd základních
škol s novodobými veterány, vojáky ze 4. brigády rychlého nasazení.
Snažili jsme se o propagaci studia
v tisku i v rádiích. Velký dík za to, že
kromě policejní školy budeme mít
v kraji i školu vojenskou, patří především ministru obrany Lubomíru
Metnarovi, který stál u zrodu obou
poboček. Dále také zástupcům armády a řediteli ISŠTE Sokolov, kde
budou mít žáci zázemí. Vyvinuli
jsme maximální úsilí a to se nakonec vyplatilo,“ uvedl hejtman Petr
Kubis.
Uchazeči o studium vykonali přijímací zkoušky z českého jazyka
a z matematiky, prokázat tělesnou Vojenská střední škola Ministerstva obrany
Brigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního
zdatnost nemohli z důvodu probí- štábu Armády ČR, společně s hejtmanem Petrem Kubisem oznámila otevření pobočky vojenské školy v Karlovarském kraji od
hající koronavirové krize. „V prv- školního roku 2020/2021.
Foto: KÚ
ním kole přijímací zkoušky udělalo

21 budoucích žáků, přihlašovací
lístky si ale podalo 19 uchazečů.
Uspěli zájemci z Plzeňského, Karlovarského, Královéhradeckého či
Ústeckého kraje, ale i z Prahy. Pro
druhé kolo bylo podáno 11 přihlášek,“ potvrdila brigádní generálka
Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády
ČR, která se účastnila mimo jiné
právě Dnů otevřených dveří. „Jako
velmi důležitá se ukázala především
detailní informovanost jak žáků, tak
rodičů, kteří se zajímali o zaměření
výuky, uplatnění po ukončení studia, dále o ubytování a stravování,
povinnost nošení uniformy, možnost získání stipendia, zájmovou
činnost a další,“ dodala. Podle ní
se absolventi sokolovského oboru
Strojírenství velmi dobře uplatní
u všech složek armády, pokračovat
ve studiu navíc mohou na Univerzitě obrany.
Vojensko-odborné
předměty
v pobočce vojenské školy povedou
pedagogové z Moravské Třebové,
ostatní předměty pak učitelé z ISŠTE Sokolov, která má pro budoucí
žáky připraveno moderní zázemí.
„Do budoucna uvažujeme o tom, že
by vojenská škola měla v Sokolově
vlastní objekt, a to v areálu 1. základní školy. V současné době tam
bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce, stěhování plánujeme na rok
2023. Sokolovská uhelná také dále
pokračuje v rekonstrukci prostor
internátu, kde už nyní bydlí studenti policejní školy. Na podzim k nim
tedy přibydou i budoucí vojáci,“ dodal hejtman.
První zářijový den nastoupí všichni žáci vojenské školy v Moravské
Třebové, kde je dále 26. září čeká
slavnostní slib. Do lavic v Sokolově
usednou poprvé 1. října 2020.(KÚ)

Ceny za zvládnutí koronavirové krize
převzali zdravotníci i složky IZS
KARLOVARSKÝ KRAJ Slavnostní ceremoniál pro představitele
týmů, které se podílely na opatřeních v rámci pandemické situace
v regionu, uspořádal začátkem
července Karlovarský kraj. Členové vedení kraje v prostorách karlovarského divadla předali pamětní
medaile za zásluhy o bezpečnost
a děkovné listy zástupcům zdravotníků, policistů, hasičů a dalších složek IZS Karlovarského
kraje i osobnostem, jež se zasloužily o řešení koronavirové krize.
„Nebylo to lehké období a právě
díky vám a všem dobrovolníkům
v Karlovarském kraji můžeme říci

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

- zvládli jsme to. A v případě, že by
snad přišla nějaká druhá vlna, budeme připraveni znovu ochránit
naše občany,“ připomněl v úvodu
slavnostního ceremoniálu hejtman Petr Kubis.
Oceněným zahrál slavnostní
fanfáry žesťový kvintet Hudby
hradní stráže a Policie ČR. Přítomní se pak mohli zaposlouchat
do tónů Smetanovy Vltavy a skladeb Antonína Dvořáka v podání
Karlovarského symfonického orchestru v čele s dirigentem Janem
Kučerou. Závěrečnou árii z opery
Rusalka zazpívala sopranistka
Lucie Silkenová. 
(KÚ)

Přehled oceněných:
Milan Petrák (zástupce společnosti REFIL spol. s r.o.), plk. Mgr. Petr Macháček (ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje), MUDr. Dagmar Märzová (krajská koordinátorka,
Karlovarská krajská nemocnice a. s.), Olga Pištejová, DiS. (ředitelka, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče), Ing. Martina Prokopová, MBA (hlavní epidemioložka, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje),
MUDr. Jiří Smetana (ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje), Mgr. Roman
Sviták (vedoucí pracovní skupiny Krizového štábu Karlovarského kraje), Mgr. Martina Vránová
(ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje),
plk. Ing. Václav Klemák (ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje), plukovník gšt. Ing. Jaroslav Kořínek (ředitel Krajského vojenského velitelství),
Ing. Alena Šalátová (vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Rekonstrukce Domova
pro seniory „Spáleniště“
v Chebu pokračuje
Karlovarský kraj finančně podpoří rekonstrukci Domova pro
seniory „Spáleniště“ v Chebu.
Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy.
Předpokládané náklady jsou
vyčíslené na 22, 5 milionu korun. Kraj žádá o dotaci ve výši
pěti milionů korun z Evropského fondu soudržnosti. Zbytek
bude hradit ze svého rozpočtu.
Stavební úpravy se týkají dvou
spojených objektů. Jeden z nich
slouží jako ubytovací zařízení
Domova, druhý je hospodářskou budovou. V rámci energetických úspor dojde k zateplení
obvodových stěn a střech na
obou objektech. Podle platných
předpisů o ochraně energií budou také vyměněna okna v hospodářské budově. V obytné
části jsou již nová plastová okna
a vstupní dveře. V hospodářské
části pracovníci stavební firmy
rozšíří dveře v jídelně, z nichž
bude přístup na zahradu po
nově vybudované bezbariérové
rampě. 
(KÚ)
Praktickým lékařům pomohou s eRecepty dotace
Rada Karlovarského kraje na
svém zasedání schválila poskytnutí dotace v rámci „Programu
na podporu vybavení ordinací
praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti
s e-Receptem“, a to ve výši 98
602 korun. Získané finance slouží k nákupu vybavení
a techniky, která je potřebná
k vydávání eReceptů. Příspěvky
na nákup techniky pro vydávání
elektronických receptů získaly
obec Žlutice a Plesná. Ve Žluticích se jedná o dvě ordinace.
V jedné ordinuje lékař dětí a dorostu, ve druhé praktický lékař
pro dospělé. V Plesné bude zakoupeno vybavení do ordinace
praktického lékaře pro dospělé.
Karlovarský kraj doposud podpořil v „Programu na podporu
vybavení ordinací praktických
lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem“ 15 ordinací a bylo vyplaceno celkem 508 584 korun. Kraj
se poskytnutím dotace snaží
o zjednodušení a zachování dostupné lékařské péče v menších
obcích regionu. 
(KÚ)
K vývoji testu na COVID-19
přispěla i firma z Jáchymova
Letošní pandemie, která na
několik měsíců ochromila naše životy, nám přinesla i něco
pozitivního. Dala dohromady
tým vědců, kterým se podařilo
vyvinout vlastní test na onemocnění Covid-19 s vylepšenou
přesností. Na vypracování finální dokumentace se významně
podílel také lékař Thomas Baranek z jáchymovské společnosti
LaNova Consulting, která se
stala zároveň garantem kvality
výroby testu. Právě díky skvěle
připraveným podkladům a validačním testům trvala registrace
testu slovenským Státním ústavem pro kontrolu léčiv (ŠUKL)
pouhé 4 dny. Během krátké doby se tak podařilo vyrobit špičkový produkt. Ve spolupráci
s vědci ze společností Multiplex
DX, Biomedicínského centra
Slovenské akademie věd a Vědeckotechnického parku Univerzity Komenského v Bratislavě a za pomoci firem Lambda
Life a ProScince Tech se podařilo připravit první registrovaný
slovenský test na onemocnění
COVID 19. Díky procesu validace testů se podařilo slovenským vědcům přijít na způsob,
jak zvýšit jejich citlivost. V současné době probíhá certifikace
ze strany WHO, kde se rovněž
v brzké době počítá s pozitivními výsledky. Jáchymovská
společnost LaNova Consulting
nyní participuje na přípravě testu, který by umožnil současné
testování a rozlišení mezi COVID-19 a chřipkou.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Zachovat probíhající a naplánované investice
je pro Karlovarský kraj velmi důležité
KARLOVARSKÝ KRAJ V letošním roce má kraj v plánu dokončit investice za tři čtvrtě miliardy
korun. Platí to mimo jiné o rekonstrukci základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje v Sokolově, vybudování operačních sálů sokolovské nemocnice, výstavbu silnice k budoucímu
areálu BMW na Podkrušnohorské
výsypce, dostavbu depozitáře krajské knihovny či 1. etapu revitalizace Císařských lázní v Karlových
Varech. Do konce roku by měla
být hotova nová lávka přes Ohři ve
Svatošských skalách a cyklostezka
v úseku Všeborovice - Šemnice na
Karlovarsku.
Ještě letos by se měla rozběhnout zastavená dostavba nemocnice v Chebu. „V době, kdy se celá
republika vzpamatovává z pandemie koronaviru, je velmi důležité,
aby kraj zachoval probíhající a naplánované investice. Pomůže to
všem oblastem života v regionu,
ať jsou to opravy silnic, zdravotnictví nebo cestovní ruch a další.

Císařské lázně v Karlových Varech Mezi největší plánované investiční akce v příštím roce patří další etapa
revitalizace. 
Ilustrační foto: Ryszard Walica
Musím také připomenout, že kvůli chebské nemocnice, což nás moc a oprava nemocnice se tím protaproblémům se zhotovitelem byla mrzí, protože to zkomplikovalo huje. V tuto chvíli máme připravepřed časem zastavena revitalizace život pacientům i zdravotníkům nou zadávací dokumentaci pro to,

abychom znovu vyhlásili zadávací
řízení. Podle nového harmonogramu bychom na konci září měli
mít vybraného zhotovitele podepsanou smlouvu a s dokončením
stavby pak počítáme v první polovině roku 2022,“ upřesnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.
Mezi největší plánované investiční akce v příštím roce pak bude patřit další etapa revitalizace
Císařských lázní, rekonstrukce
budovy Střední školy živnostenské Sokolov pro potřeby policejní
školy a přestavba další budovy pro
výuku Střední školy živnostenské
Sokolov. V následujících měsících
by měla být zahájena projektová
příprava Společného operačního
střediska složek Integrovaného
záchranného systému Karlovarského kraje. „Počítáme také s debatou ohledně zahájení projektové
přípravy řešení budovy Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary,“
uzavřel Dalibor Blažek.

(KÚ)

Ekofinance cílí na další dva projekty Podkrušnohorská výsypka.
NOVÉ SEDLO, STARÉ SEDLO
V Karlovarském kraji se budou
realizovat další dva projekty na
zahlazení škod vzniklých těžbou
hnědého uhlí. Jedná se o revitalizaci vodní nádrže v Novém Sedle
a o přípravu území pro výstavbu
rodinných domků v Starém Sedle.
Na svém 49. zasedání to schválila
a doporučila meziresortní komise
řešení ekologických škod jmenovaná vládou ČR.
Peníze na tyto akce rozděluje stát
z programu na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském
kraji. „Celkem oba projekty získají
cca 90 milionů korun včetně DPH.
Ministerstvo financí po obdržení
veškerých podkladů pro přípra-

vu zadávacího řízení zahájí práce.
Předpokládáme, že samotná realizace prací by mohla začít v průběhu
roku 2021. Máme z toho velkou radost, protože se tak z oblastí zasažených těžbou stanou další příjemná
místa našeho kraje, která se mohou
stát výletním cílem, nebo si tady lidé
vybudují nové bydlení,“ uvedl Karel
Jakobec, krajský radní pro oblast
životního prostředí, zemědělství
a energetiky.
Předpokládané náklady projektu
„Revitalizace vodní nádrže Malá
Anna“ v Nové Sedle by měly dosáhnout 16 milionů korun včetně
DPH. Díky revitalizaci by mělo dojít
k úpravě dna, hráze, funkčních objektů, odtokového potrubí a v okolí
se vysází zeleň.
Druhým podpořeným projektem

je „Příprava území pro výstavbu
rodinných domů“ v Starém Sedle
v části Pod lesem. V tomto případě
se počítá s náklady 74 miliony korun včetně DPH. Cílem projektu je
zasíťování lokality pro následnou
výstavbu 48 rodinných domů.
Karlovarský kraj má v programu
tzv. 15 miliard, v současné době
díky RE:STARTU 18 miliard, v realizaci ještě výstavbu Lesoparku
v Chodově a přípravu území pro budování rodinných domů v Novém
Sedle. „Letos by pravděpodobně
měla proběhnout již 5. aktualizace Koncepce řešení ekologických
škod, která umožní obcím zahrnutým do tohoto programu, zařadit
a následně realizovat nové projekty
na svém území,“ doplnil Karel Jakobec. 
(KÚ)

Silnice k budoucí komerční
zóně je hotová

SOKOLOV Výstavbu dopravního
napojení na komerční zónu v Podkrušnohorské výsypce na Sokolovsku dokončil Karlovarský kraj. Jedná
se o silnici, která povede také k chystanému vývojovému a testovacímu
centru automobilky BMW Group.
Projekt vedla Krajská správa a údržba silnic, práce realizovala stavební
společnost STRABAG.
Na Podkrušnohorské výsypce
vznikla příjezdová komunikace
s kruhovou křižovatkou. „K jejímu
vybudování se zavázal Karlovarský
kraj v memorandu, které uzavřel
s firmou BMW Group a společností
Sokolovská uhelná,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Náklady na stavbu dosáhly 92,3 milionu korun s DPH, na vybudování
silnice kraji podařilo získat finance
ze SFDI.
Stavba trvala téměř deset měsíců.
„Během výstavby se nevyskytly žádné zásadní komplikace. Toto nové
napojení bude hlavní příjezdovou
cestou do vzniklé komerční zóny
a bude sloužit i při výstavbě areálu
BMW Group. Velice děkuji všem

zúčastněným za velmi dobře odvedenou práci,“ dodal ředitel Jan Lichtneger, Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje.
Výstavba samotného areálu již
běží. „Tento projekt je významným
strategickým krokem. Velice vítám
takový tip investic, které do kraje
přinesou vysokou přidanou hodnotu a kvalifikovaná pracovní místa.
Pomůže to řešit pracovní uplatnění
obyvatel v regionu a oživit jeho ekonomiku,“ uvedl hejtman Petr Kubis.
Součástí areálu budou zkušební
okruhy, administrativní a provozní
budovy, dílny a sklady. Kraj se bude
podílet na vybudování parkoviště,
nabíjecích stanic pro elektromobily
a zastávek pro autobusy. Se zprovozněním centra se počítá v roce 2022.
„Dokončení příjezdové komunikace pro komerční zónu Podkrušnohorské výsypky je dalším důležitým
krokem v projektu Vývojového centra BMW Group. Významně přispěje k dalšímu průběhu stavby, která
započala v polovině května,“ řekl
Andreas Heb, vedoucí projektu Vývojového centra BMW Group.  (KÚ)

Krajský úřad výrazně
uspoří v provozu

Porodnice v chebské nemocnici už se vrátila ke svému běžnému chodu. Výstavba pavilonu A přinesla pacientům i personálu větší komfort. Nově vybudované prostory, které kraj nechal vybudovat v rámci revitalizace nemocnice, velmi oceňují především maminky, jež se dočkaly zbrusu nové porodnice, nebo lékaři z operačních
oborů, kteří mají nyní v Chebu k dispozici špičkové moderní operační sály. 
Foto: archiv KKN

Řešení bezpečnosti na území regionu pokračuje
KARLOVARSKÝ KRAJ Otázkou
bezpečnosti na svém území se intenzivně zabývá Karlovarský kraj.
Z toho důvodu nechal provést nejen k aktualizaci bezpečnostních
plánů, ale z dotace udělené ministerstvem vnitra také pořídil mobilní zábrany k využití na veřejných
akcích s vysokou návštěvností.
I letos se tak naplňuje krajský
projekt „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji“.
„V dnešní době potřebujeme mít
precizní bezpečnostní plány, abychom přesně věděli, jak postu-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

povat v případě ohrožení našich
občanů. Za nedílnou součást projektu ale považujeme i pořízení
mobilních zábran. Kraj získal dotaci na pořízení 242 kusů těchto
zábran, které mají zamezit nenadálému nájezdu vozidla do davu
lidí na velkých akcích, kam přijde
více než 10 tisíc osob. Zábrany
jsou k dispozici +v každém okresním městě,“ upřesnil hejtman Petr
Kubis. V případě potřeby mohou
při pořádání velkých akcí pro veřejnost požádat o zapůjčení zábran
i další města a obce.

Karlovarský kraj kromě ochrany
veřejných prostranství řeší i bezpečnost ve zdravotnických zařízeních, kde se konají instruktáže pro
pracovníky nemocnic o postupu
v případě přítomnosti ozbrojeného
útočníka v daném zařízení. „Chceme mít ale také zabezpečené školy,
ochránit žáky, studenty, pedagogy
a další zaměstnance. Proto jsme
spustili projekt „Bezpečná škola
– prevence především“ zaměřený
na nácvik modelových situací pro
případ ohrožení ozbrojencem ve
škole,“ uzavřel hejtman. 
(KÚ)

KARLOVY VARY Propad daňových příjmů, který kvůli opatřením
souvisejícím s pandemií COVID
– 19 postihl celou ČR, řešil Karlovarský kraj už v předstihu. Na
dofinancování propadu se rozhodl
použít finance z přebytku hospodaření za rok 2019. Další úspory
kraj samozřejmě hledal v provozu
krajského úřadu.
„Řešení koronavirové krize zasáhlo státní rozpočet a odrazilo se
i v rozpočtech jednotlivých krajů.
Už nyní se potýkáme s propadem
daňových příjmů s předpokladem
cca 560 milionů korun. Požádali
jsme proto všechny odbory krajského úřadu, aby předložily úspory i ve výdajové stránce rozpočtu.
Podařilo se dosáhnout úspory ve
výši 90, 1 milionu korun,“ vyčíslila
náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.
Krajský úřad ušetří například na
nákupech služeb, osobních výdajích, na nerealizovaných akcích pro
veřejnost, jež se nemohly uskutečnit, a v dalších oblastech. „I nadále
kontrolujeme každou objednávku,
fakturu, smlouvu, a to i přesto,
že jsou prostředky v rozpočtu již
schválené. V žádném případě nebudeme rušit investice, které jsme
si naplánovali, ať už jde o pokračování revitalizace Císařských lázní,
dokončení stavby operačních sálů

v nemocnici Sokolov, o dostavbu
nemocnice v Chebu, depozitář
krajské knihovny, opravy silnic
a mostů i modernizace sociálních
zařízení,“ uvedla Jana Mračková
Vildumetzová s tím, že v původním rozsahu kraj rovněž zachoval
téměř všechny dotační programy
v oblasti kultury, sportu, pro města
a obce či podnikatele. „Jsem za to
moc ráda, protože naším hlavním
cílem je, aby se rozvoj kraje nezastavil a pokračoval dál,“ doplnila.
Ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 se počítalo s daňovými příjmy ve výši 2
966 438 tisíc korun, z toho částku
1 milion korun představují správní poplatky a částku ve výši 2 965
438 tisíc korun výnosy ze sdílených
daní. Výše výnosů ze sdílených
daní vycházela z procentní výše,
kterou se Karlovarský kraj podílí
na celostátním výnosu daní a z predikce výnosu daňových příjmů na
rok 2020, kterou zveřejňuje ministerstvo financí. Plánovaná výše
sdílených daní byla ve schváleném
rozpočtu Karlovarského kraje už
původně ponížena preventivně
o 4,5 procenta, nyní ministerstvo
financí predikci výnosu dále snižuje. O dofinancování propadu daňových příjmů rozhodovalo krajské
zastupitelstvo na svém květnovém
zasedání. 
(KÚ)
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O situaci v lázeňství přijeli jednat členové vlády
KARLOVY VARY Situace v cestovním ruchu a lázeňství po koronavirové pandemii a možnosti
pomoci těmto sektorům ze strany
státu byly hlavním tématem návštěvy premiéra Andreje Babiše
v Karlových Varech v závěru června. Předsedu vlády doprovodili
do krajského města vicepremiér
Karel Havlíček a ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Společně s představiteli města byli ke společnému jednání přizváni
významní aktéři z oblasti lázeňství, cestovního ruchu a služeb.
Nechybělo ani vedení kraje v čele
s hejtmanem Petrem Kubisem.
Premiér Andrej Babiš po jednání
shrnul: „Diskutovali jsme o tom,
jakým způsobem znovu nalákat
zahraniční klientelu i domácí turisty a o pomoci státu tomuto sektoru. Zástupci lázeňských domů
kvitovali již zavedený kurzarbeit
i program ochrany zaměstnanosti
Antivirus. V rámci vlády i koalice
diskutujeme o jejich prodloužení.
Sektor lázeňství je velice důležitý
a my se snažíme pomoci, aby byla jistota, že lidé zde nebudou bez
práce.“ Spuštěný je projekt Ministerstva pro místní rozvoj na podporu českého lázeňství. Zájemci
o ozdravnou nebo preventivní lázeňskou kúru získají čtyřtisícový
poukaz na pobyt s léčebně rehabi-

litačními procedurami. Ministryně
Klára Dostálová představila také
chystaný program přímé podpory,
který má provozovatelům ubytovacích zařízení kompenzovat ztráty
vzniklé v důsledku uzavření jejich
provozu.
Hejtman Petr Kubis upozornil:
„Lázeňství a cestovní ruch v našem kraji jsou především závislé na
německých a ruských lázeňských
hostech, proto jsme velmi rádi, že
jsme s panem premiérem a dalšími
členy vlády debatovali i o tom, jak
je znovu přilákat do regionu. Informoval jsem představitele státu, že
mám na 29. července domluvené
setkání s vládními prezidentkami
Bavorska a Saska, se kterými chci
tuto věc řešit. Dále jsme hovořili
o záměru zavést regionální víza,
která by hostům z Ruské federace
urychlila a usnadnila možnost lázeňského pobytu v našem regionu.
A moc by nám pomohlo i to, kdyby
Pendolino v budoucnu nekončilo
svou trasu v Chebu, ale zajíždělo
až do Karlových Varů. Návrh jsem
předložil panu vicepremiérovi
Havlíčkovi, který přislíbil, že zjistí
možnosti prodloužení trasy.“
Vládní delegace mimo jiné navštívila rovněž proslulou karlovarskou sklárnu Moser a jednala
V Karlových Varech Na pracovní návštěvě premiéra Andreje Babiše v Karlových Varech doprovázela také exs vedením společnosti.
Foto: KÚ

(KÚ) hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. 

Základna záchranné služby
v Sokolově je zmodernizovaná
SOKOLOV
Záchranáři v Sokolově mají od nynějška k dispozici
kvalitnější prostory pro svou práci. V rámci projektu „Zodolnění
výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje v Sokolově“ prošlo zařízení
stavebními úpravami za účelem
zvýšení odolnosti stanice vůči mimořádným událostem. Kraj na akci
získal dotaci a částečně ji spolufinancoval.
„Stavebními úpravami areálu
výjezdové základny, která pracuje v režimu rychlé zdravotnické
pomoci a rychlé lékařské pomoci
a zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový
provoz, se nám podařilo vytvořit
moderní zázemí pro naše záchranáře i ostatní složky. Umožňuje to
nejen kvalitnější přenos informací,
ale i zrychlení výjezdů k pacientům.
V rámci Karlovarského kraje se jed-

ná o jednu z nejvytíženějších výjezdových základen, proto bylo nutné,
aby tomuto faktu odpovídalo i její
zařízení a zázemí,“ upřesnil radní
pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Základna bude plnit hned několik
funkcí najednou. „Výjezdová základna v Sokolově skýtá také zázemí krizovému štábu Integrovaného
záchranného systému Karlovarského kraje při řešení mimořádných
událostí a má zde záložní operační
středisko, které je pro chod Zdravotnické záchranné služby životně
důležitým prvkem,“ doplnil ředitel
Zdravotnické záchranné služby Jiří
Smetana.
Celkové náklady byly vyčíslené
na 18,9 milionu korun. Na realizaci projektu se Karlovarskému kraji
podařilo získat dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj ve výši
16,1 milionu korun, dalších téměř

950 tisíc korun bylo uhrazeno ze
státního rozpočtu. Částkou 1,9
milionu korun přispěl Karlovarský
kraj.
Stavební práce provedla společnost Inženýrské stavby Sokolov.
Třípodlažní budova a objekty garáží jsou zateplené podle předpisů
o ochraně energií a zajištěné proti
vzlínání zemní vlhkosti. Stavebními
úpravami se řešila hlavně dispozice
třetího podlaží, kde byly vyměněny
výplně dveřních otvorů, podlahové
krytiny a rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Dále
stavebníci rozšířili vjezdy do areálu
a nainstalovali také bránu s elektrickým pohonem a s bezpečnostními prvky. V souvislosti s výstavbou
došlo i ke zpevnění manipulačních
a parkovacích ploch. V areálu byl
zbudovaný nový sjezd na přilehlou
komunikaci. 
(KÚ)

Příspěvek dovybaví
cyklopůjčovny Českých drah
KARLOVARSKÝ KRAJ Individuální
dotaci ve výši 150 tisíc korun odsouhlasila Českým drahám Rada Karlovarského kraje. Peníze jsou určeny na
nákup nových jízdních kol a elektrokol, včetně příslušenství a zajištění
pravidelného servisu. Cyklopůjčovny
Českých drah jsou lidem k dispozici
ve stanicích Karlovy Vary, Sokolov,
Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy
Lázně, Aš a Nejdek.
„Obliba cyklopůjčoven v našem
kraji postupně stoupá. Jen v uplynulém roce jsme evidovali na 980
výpůjček jízdních kol, elektrokol
a koloběžek, což bylo o 172 výpůjček
více než v předcházejícím roce. Lidé

si nejčastěji půjčovali kola ve větších
městech, jako jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
a Cheb, odkud pak vyráželi na výlety
do celého regionu. V letošním roce
navíc očekáváme, že kvůli doznívající pandemii koronaviru poroste zájem o domácí turistiku a cykloturistiku. To je také jedním z důvodů, proč
jsme se rozhodli podpořit žádost
Českých drah o individuální dotaci,“
uvedl Josef Janů, radní pro oblast
regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky.
Největší výhodou zůstává, že lidé
po celodenním výletu za poznáním
krás naší přírody a kulturních pa-

mátek nemusí vracet kolo v místě,
kde si ho půjčili. Příznivé jsou i ceny
půjčovného, které se pohybují v rozmezí od 180 do 350 korun v závislosti na typu zapůjčeného prostředku
a délce výpůjčky. Pokud je navíc
cyklista držitelem InKarty, nebo se
prokáže platnou jízdenkou Českých
drah, platí pro něj zlevněné nájemné. Zapůjčit si lze i přilby, dětské
sedačky či vozíky. Půjčovny kol Českých drah jsou každoročně v provozu od 1. dubna do 31. října, pouze
v letošním roce došlo kvůli šířícímu
se koronaviru a vládním nařízením
k přechodné změně otevírací doby.

(KÚ)

DEN S HEJTMANEM
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem
nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Petr Kubis bude
lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát
19. srpna od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý
občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy
lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů
najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.
kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu
v měsíci, tentokrát to tedy bude 5. srpna. 
(KÚ)

S přípravou strategických projektů
pomohou asistenční vouchery
KARLOVARSKÝ KRAJ Rádi byste získali prostředky na realizaci
strategického projektu z některého
z vyhlašovaných dotačních programů a příprava podkladů je pro vás
náročná a velice nákladná? Pak
využijte možnosti získání podpory
v rámci tzv. asistenčních voucherů
Karlovarského kraje, které vám
pomohou s uhrazením potřebných
výdajů. Příjem žádostí probíhá od
22. dubna 2020 a ukončen bude
v momentě vyčerpání alokace, nejdéle však 28. února 2022.
„Jedná se o skvělý způsob, jak
můžeme pomoci žadatelům o národní i evropské dotace s přípravou
projektu, který má dopad na konkurenceschopnost našeho regionu
a rozvoj inovačního prostředí. Zároveň ale zvyšujeme i jejich šanci
na úspěšnost při získaní požadované podpory. Maximální výše dotace může v jednotlivém případě dosáhnout částky až 300 tisíc korun,
minimálně pak 100 tisíc korun.
Celkově máme na tyto účely vyčleněny 3 miliony korun. Dotační
program je vyhlašován v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor
2.0, který je z 85 procent spolufi-

nancován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a z 15
procent z rozpočtu kraje,“ uvedl
Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky.
Žadatelem o dotaci může být jak
veřejný subjekt, tak i soukromý
subjekt nebo právnická osoba,
která má sídlo, pobočku či pracoviště na území Karlovarského kraje.
Dotace je poskytována výlučně na
přímé neinvestiční způsobilé výdaje, jako jsou osobní náklady na
odborné zaměstnance, cestovné
a outsourcované služby. Mezi posledně zmíněné patří například vypracování odborných studií, průzkumů trhu, cost-benefit analýz,
technického řešení či dokonce projektových žádostí. Připravovaný
strategický projekt musí být v souladu se schválenou Regionální inovační strategií Karlovarského kraje
a musí mít prokazatelný dopad do
regionu. Před samotným podáním
žádosti o dotaci je pak nutné absolvovat konzultaci ohledně věcné
náplně projektu a jeho strategičnosti se zaměstnanci Karlovarské
agentury rozvoje podnikání.  (KÚ)

Kampaň pomáhá informovat veřejnost o potřebnosti pěstounské péče
KARLOVARSKÝ KRAJ Od roku
2016, kdy byla informačně - náborová kampaň“ Staňte se pěstounem“ zahájena, pomohla najít
téměř stovce dětí pěstounskou
rodinu, která jim poskytla tolik potřebné rodinné zázemí.
V loňském roce byla dlouhodobá
pěstounská péče zprostředkována
20 dětem, což je po roce 2016 v této oblasti druhý nejlepší výsledek.
Pokračuje i dlouhodobý pozitivní trend, kdy se daří umisťovat
děti do pěstounské péče převážně

v rámci Karlovarského kraje.
Od počátku roku obdržel Úřad
Karlovarského kraje celkem již
9 dokumentací žadatelů, kteří si
přejí stát se náhradními rodiči, což
je více žádostí, než za některé předešlé roky celkem.
Ukazuje se tedy, že ani lidem
v Karlovarském kraji není lhostejný osud dětí, které se nedobrovolně ocitly bez vlastní rodiny,
citových a sociálních vazeb a bez
domova.
Hlavním informačním zdrojem

kampaně „Staňte se pěstounem“
jsou webové stránky www.pestounskapecevkk.cz, kde zájemci
najdou odpovědi na otázky týkající
se procesu, jak se stát pěstounem,
od podání žádosti, přes zařazení
do evidence, až po převzetí dítěte

do péče.
Také je zde možné najít mapu
kontaktů sociálních pracovníků
v celém Karlovarském kraji, aktuality týkající se pěstounské péče,
či informace a termíny akcí konaných v rámci této kampaně.
Nově KÚKK uveřejňuje na webu
i příběhy stávajících pěstounů,
které jsou velkou inspirací pro
nové zájemce, ale zároveň pravdivě upozorňují na všechna úskalí
a problémy pěstounství.
Kampaň „Staňte se pěstounem“

je aktivní také na sociálních sítích,
a to na Facebooku i Instagramu,
kde stále přibývají noví fanoušci
a návštěvníci, kteří zde aktivně
diskutují a pokládají dotazy.
Více informací o pěstounské
péči a o způsobu, jak se stát pěstounem, mohou zájemci získat na
Krajském úřadu Karlovarského
kraje - na odboru sociálních věcí,
u pracovnic pro náhradní rodinnou péči, případně u organizací,
které uzavírají dohody o výkonu
pěstounské péče. 
(KÚ)

NEPROPÁSNĚTE
Veřejná sbírka pomůže
mladé mamince a těžce
nemocnému chlapci
Pomozte společně s Karlovarským krajem mladé mamince
Soně z Horního Slavkova, která
onemocněla ve svých třiačtyřiceti letech cévní mozkovou příhodou a ochrnula. Velkou nadějí je pro ni léčba kmenovými
buňkami. Každý, kdo bude chtít
přispět, může přispět na transparentní bankovní účet, jehož
číslo je 123-1774900277/0100.
Libovolný obnos lze také vhodit do sběrací pokladničky na
recepci krajského úřadu či na
vybraných akcích pořádaných
Karlovarským krajem. Pokladničky můžete samozřejmě využít také u další veřejné sbírky.
Ke zlepšení stavu čtrnáctiletého Matěje z Ostrova, jenž
trpí vzácným Angelmanovým
syndromem, může přispět intenzivní rehabilitace, během
níž je využívána metoda Therasuit. Odesílat peníze lze také
na transparentní účet s číslem
123-1568640267/0100.

(KÚ)
Sledujte Bezpečnostní
portál Karlovarského kraje
Aktuální zpravodajství či přehled plánovaných akcí v oblasti
bezpečnosti, krizového řízení
a prevence – to vše a ještě mnohem více najdou občané regionu na internetovém portálu
s názvem BEZPORT. Veřejný
bezpečnostní portál vznikl ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a na jeho správě se
podílejí jak zaměstnanci krajského úřadu, tak hasiči. Portál
je rozdělen na dvě sekce, a sice
na veřejnou, kam mají přístup
všichni uživatelé internetu,
a na neveřejnou, která je určena přímo pro orgány krizového
řízení. Občané se ve veřejné
části dozví, jaké mimořádné
události a krizové situace mohou v našem regionu nastat
a kde konkrétně hrozí. Zároveň
se seznámí s platnými právními předpisy i zpracovanými
metodikami a doporučenými
postupy. Neveřejná část pak
obsahuje především zpracovanou plánovací dokumentaci
pro potřeby orgánů krizového
řízení. Její součástí jsou i potřebné kontakty a aplikace, které využijí odborníci při přípravě
a řešení mimořádných událostí
a krizových situací.

(KÚ)
Kotlíkové dotace? Bude i na
projekty, na které ve třetí
vlně nezbylo
Podali jste žádost o kotlíkovou
dotaci a kvůli vyčerpané alokaci
jste se ocitli v zásobníku projektů? Pak nezoufejte. Zastupitelstvo Karlovarského kraje
na svém posledním zasedání
odsouhlasilo podání žádosti
o dotaci do podprogramu Ministerstva životního prostředí ČR
s názvem „Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační
opatření“.
Prostřednictvím
něho je možné dofinancovat
projekty, na které již nezbyly finanční prostředky v rámci třetí
vlny kotlíkových dotací. Podporu by získaly projekty s pořadovým číslem až 950, s jejich
dofinancováním se pak počítá
v průběhu září či října letošního roku. Později by se mohly
uvolnit peníze i na další projekty s vyšším pořadovým číslem.
„Z tohoto důvodu doporučujeme všem zájemcům o kotlíkové
dotace, aby i nadále předkládali
své žádosti, protože existuje reálná šance, že i ony mohou být
nakonec úspěšné,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek. V současnosti čeká kvůli
vyčerpané alokaci na dofinancování více než 400 projektů
v hodnotě 42 milionů korun.
Ve třetí vlně kotlíkových dotací
mohou o dotaci žádat majitelé
rodinných domů, v nichž se nachází kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3.,
4. a 5. emisní třídu.

(KÚ)
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PROMĚNY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
V KRAJI BĚHEM
UPLYNULÝCH 20 LET
KARLOVARSKÝ KRAJ
Nejen
obyvatelé Karlovarského kraje,
kteří dnes a denně usedají za volanty svých automobilů, ale i ti, co
například jezdí do práce či do školy
vlakem a autobusem, nebo využívávají místní cyklostezky za poznáním jedinečné přírody a památek,
mohou sledovat, jak se postupně
mění dopravní infrastruktura v regionu k lepšímu. Pojďte si společně
s námi připomenout nejvýznamnější projekty a investice za uplynulých 20 let.
V Karlovarském kraji se nachází
poměrně hustá silniční síť. Vzhledem k jeho poloze mají silnice I.
třídy nadregionální význam a jsou
hlavními spoji do vnitrozemí i do
Německa. Klíčovou komunikací
pro region zůstává nedokončená
dálnice D6, která by jej v budoucnu
měla propojit s Prahou. Během posledních 20 let bylo na území kraje
postaveno celkem 34,5 kilometru
dálnic a 14,4 kilometru silnic I.
třídy. Opravy řídil stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dodnes by na D6 lidé jezdili s poplatkem, ale v roce 2017 vyslyšelo
ministerstvo dopravy apel vedení
kraje a izolovanou část dálnice znepoplatnilo.
Silnice II. a III. třídy převzal do
správy Karlovarský kraj v roce
2001, a to ve velmi špatném stavu.
Celkem obhospodařuje více jak
1800 kilometrů silnic a 472 mostních objektů. Na jejich průběžnou
modernizaci, dílčí opravy i zimní
údržbu každoročně vynakládá
stovky milionů korun. V tomto
nelehkém úkolu je mu nápomocna
příspěvková organizace Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, která vznikla v roce
2002. Za dobu své existence stihla
zrealizovat téměř 200 jednotlivých
akcí za 4 miliardy korun a 283,5
milionu korun. Z těch největších
připomeňme jihovýchodní obchvat Chebu za téměř 358 milionů
korun nebo modernizaci silniční
sítě v Hroznětíně za bezmála 396
milionů korun.
Karlovarský kraj zajišťuje pro své

Dopravní terminál Marianské Lázně (2012)

obyvatele také veřejnou dopravu.
Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Koordinátor integrovaného
dopravního systému Karlovarského kraje navrhuje jízdní řády
a postupně buduje systém veřejné
dopravy tak, aby byla zaručena
návaznost spojů a zajištěno pohodlné cestování. Zároveň nechal pro
cestující vybudovat nové dopravní
terminály, v roce 2011 dokončil
terminál v Sokolově za 91,7 milionu korun a v roce 2012 pak byly
slavnostně zprovozněny terminály
v Mariánských Lázních za 62,4
milionu korun a v Chebu za 101,9
milionu korun. Obyvatelům kraje
i jeho návštěvníkům zpříjemňují cestování po železnici od roku
2012 moderní motorové soupravy
RegioShark, přičemž pořizovací
cena jedné soupravy byla tehdy
zhruba 65 milionů korun.
Nedílnou součástí dopravní
infrastruktury v kraji je i jedna
z nejrozvinutějších sítí cyklotras
a cyklostezek v celé České republice. Největší oblibu si mezi cyklisty

SERIÁL

získala jednoznačně páteřní cyklostezka Ohře vedoucí z Chebu přes
Sokolov až do Karlových Varů. Její
stavba byla započata v roce 2004
a doposud bylo vybudováno na 62
kilometrů této poměrně nenáročné
trasy. Od roku 2004 kraj také uděluje dotace na podporu výstavby
dalších cyklotras a cyklostezek,
celkem bylo vyplaceno na 54 milionů korun.
Jako jeden z mála regionů v České republice se kraj může pochlubit
mezinárodním letištěm, jež vlastní
od roku 2004. O dva roky později
byla zahájena jeho rozsáhlá modernizace. Nejenže byla vybudována nová letištní hala za 98,1 milionu korun, která evokuje představu
kovového trupu letadla, ale rekonstrukcí prošla rovněž vzletová
a přistávací dráha, kde se náklady
vyšplhaly na necelých 113 milionu
korun, a světelné zabezpečovací
zařízení, jež stálo více jak 33 milionů korun. V minulém roce pak byla
zprovozněna nová požární stanice
za 32 milionů korun.
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Výhody Senior Pasu využívá už
více než 17,5 tisíce lidí
KARLOVARSKÝ KRAJ Prožívat
aktivně podzim života se svou rodinou a přáteli umožňuje slevová
karta Senior Pas, kterou v regionu
využívá na 17 530 osob ve věku nad
55 let. Slevy lze čerpat nejenom na
služby či zboží v oblasti zdravotnictví, ale zvýhodněné nabídky platí
rovněž pro vybrané kulturní instituce, sportovní a wellness zařízení
nebo například vzdělávací organizace. Do infocenter po celém regionu byl rozvezen aktuální katalog
poskytovatelů slev. Brožuru najdete také na obecních a městských
úřadech a k dispozici jí mají i seniorské kluby.
Karlovarský kraj vstoupil do projektu Senior Pas již v roce 2017.
„Jsem rád, že se situace ohledně
koronaviru postupně uklidňuje
a senioři, kteří se museli doposud
zdržovat doma, budou opět moci
naplno využívat výhod slevové karty. Od počátku se snažíme podporovat aktivní stáří, chceme, aby lidé
v důchodovém věku měli radost ze
života a nepodléhali chmurám, které s sebou stáří často přináší. S tím
samozřejmě souvisí i postupné
rozšiřování nabídky služeb, na něž
mohou čerpat nejrůznější výhody.
V současnosti u nás evidujeme na
286 poskytovatelů slev,“ uvedl hejtman Petr Kubis.
Přehled o poskytovaných slevách
lze získat také prostřednictvím
mobilní aplikace. Ta je dostupná
zdarma pro operační systémy Android a iOS a pokud není v blízkos-

ti internetové připojení, funguje
i v režimu offline. Její výhodou je,
že seniora upozorní na nejbližší poskytovatele slev v jeho okolí, ukáže
mu polohu na mapě, včetně otevírací doby, což se hodí například při
výletech či dovolených. Karlovarský kraj zároveň chystá 3 velké informační roadshow, během kterých
zájemcům připomene, jaké výhody
Senior Pas přináší, pomůže s registrací a s instalací mobilní aplikace.
Nabídka aktivit pro seniory z našeho regionu se však neomezuje
pouze na výhody spojené s využíváním slevové karty. Již nyní
Karlovarský kraj připravuje celou
řadu vzdělávacích akcí, na které
se senioři mohou těšit na podzim
letošního roku. V plánu jsou kurzy
bezpečnosti, díky nimž se dozví, jak
se chránit před podvodníky, zloději
a násilníky. Přichystány budou také
zdravotní semináře, zaměřené na
správnou životosprávu a pohybová
cvičení, nebo semináře v dopravě,
které připomenou zásady bezpečného chování v silničním provozu.
Senioři nepřijdou ani o oblíbené
tréninky paměti. „Zároveň bych
chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na oslavu Mezinárodního dne
seniorů, která se letos uskuteční ve
čtvrtek 1. října v Chebu a Chodově.
Připraven bude opět bohatý kulturní program plný tance, hudby a zábavy. Věřím, že si společně užijeme
příjemné odpoledne tak jako vloni
v Ostrově a Kraslicích,“ doplnil
hejtman Petr Kubis. 
(KÚ)

Senior Pas Slevy lze prostřednictvím karty čerpat nejen na služby či zboží v oblasti zdravotnictví, ale zvýhodněné nabídky platí rovněž pro vybrané
kulturní instituce, sportovní a wellness zařízení nebo například vzdělávací
organizace. 
Foto: Julita/ Christian Northe

Obchvat Hroznětína (2015)

POSÍLEJTE NOMINACE
NA SENIORA ROKU

Letiště Karlovy Vary, odbavovací hala (2009)

Regioshark (2012)

Zlatý erb 2020. Krajské kolo zná své vítěze
ZLATÝ ERB 2020
Výsledky krajského kola:
NEJLEPŠÍ INTERNETOVÉ
STRÁNKY MĚST:
1. Habartov
(www.mestohabartov.cz)
2. Mariánské Lázně
(www.muml.cz)
3. Sokolov
(www.sokolov.cz)

Zlatý erb 2020 Ceny vítězům 22. ročníku krajského kola soutěže byly předány při slavnostním ceremoniálu na
krajském úřadě. 
Foto: KÚ
KARLOVARSKÝ KRAJ Ceny vítězům 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí byly ve čtvrtek 25. června
předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Karlovarského
kraje. Diplomy a ceny předal soutěžícím hejtman Petr Kubis a krajský
radní Josef Janů.
„Jsem velmi rád, že se krajské
www.kr-karlovarsky.cz

kolo soutěže včetně vyhlášení výsledků mohlo i přes koronavirovou
krizi uskutečnit. V tomto náročném
období se prokázalo, jak je důležité, aby města a obce měla fungující a uživatelsky přívětivé webové
stránky. Ocenit musím i snahu všech
o kvalitní elektronické služby a důraz na to, aby komunikace s občany
touto formou byla co nejlepší,“ uvedl
Petr Kubis během slavnostního pře-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

dávání cen v krajském kole.
Do celostátního kola postupují
město Habartov, obec Pila a Mariánské Lázně s elektronickou službou. Soutěže se opět účastní všech
14 krajů České republiky, vítězové
v celostátním kole budou vyhlášeni
na konferenci ISSS konané ve dnech
18. a 19. října v Hradci Králové.

(KÚ)

NEJLEPŠÍ INTERNETOVÉ
STRÁNKY OBCÍ:
1. Pila (www.obec-pila.cz)
2.Velká Hleďsebe
(www.velkahledsebe.cz)
3. Andělská Hora
(www.andelskahora.cz)
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY:
1. Mariánské Lázně
(Kalendář akcí města Mariánské Lázně, www.marianskelazne.cz/kalendar)
2. Habartov (Dovozová
služba Habartov, on-line
rezervace)
3. Cheb (Rozklikávací rozpočet)

KARLOVY VARY Také letos chce kraj ukázat, že v našem regionu žije
celá řada činorodých seniorů, kteří pomáhají lidem ve svém okolí a mají
spoustu zájmů a aktivit. Proto vyhlásil další ročník krajské ankety Senior
roku. Návrhy na ocenění může veřejnost zasílat prostřednictvím on-line formuláře umístěného na webu kraje od 3. července až do 15. srpna
2020.
„Setkávám se s našimi seniory na krajských akcích, na vyhlášení výsledků různých soutěží a přicházejí za mnou i v rámci Dne s hejtmanem.
A vždycky mě překvapí, jak jsou i ve svém věku plní nadšení pro věc, kterou zrovna řeší. Mám radost, že se stále zajímají o cestování, sportovní
a kulturní akce, mají nápady, jak zlepšit život kolem sebe. Proto se snažíme tyto osobnosti ocenit, zviditelnit jejich životní osudy a inspirovat nejen jejich vrstevníky, ale mnohdy i lidi o generace mladší,“ uvedl hejtman
Petr Kubis.
Zájemci mohou nominovat jednotlivce z našeho regionu, kterým musí
být minimálně 60 let. Formulář anketního lístku najdou na informačním
portálu Karlovarského kraje:
https://www.kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku/seniorroku.php.
Při vyplňování lístku je třeba uvést informace také o člověku, který
nominaci posílá, a sdělit důvod, proč danou osobu navrhuje na ocenění.
Všechny správně vyplněné nominace zaslané v požadovaném termínu
budou předloženy na vědomí Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. listopadu 2020 ve slavnostním
sále Grandhotelu PUPP.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na pracovníky odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, konkrétně na Ivu
Hauptmannovou, která je k zastižení na telefonním čísle: 354 222 237
nebo na e-mailu: iva.hauptmannova@kr-karlovarsky.cz. 
(KÚ)
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Západočeská univerzita rozšiřuje aktivity v regionu
CHEB Působení fakult Západočeské univerzity (ZČU) v Karlovarském kraji se v akademickém roce
2020/21 rozšíří. Klíčový podíl na
tom má finanční podpora Karlovarského kraje a města Cheb. Kromě
Fakulty ekonomické, která nabízí
nový studijní program Marketingové řízení, bude v Chebu působit
i Fakulta pedagogická, která svým
programem pro učitele 1. stupně
základních škol chce pomoci řešit
problém nedostatku kvalifikovaných učitelů. Jejím cílem je otevřít
v Chebu svoji stálou pobočku.
„Velmi si vážíme toho, že se podařilo rozšířit aktivity Západočeské
univerzity v našem kraji, a to už od
příštího akademického roku. Karlovarský kraj považuje spolupráci
s univerzitou za velmi významnou
pro náš region, který nemá na svém
území veřejnou vysokou školu.
Proto jsme podpořili jednak výuku
učitelů 1. stupně, kteří si v rámci
programu celoživotního vzdělávání
budou moci v chebské budově školy
doplnit kvalifikaci na Fakultě pedagogické, naše podpora také směřuje
k aktivitám Fakulty ekonomické.
Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů
především na základních školách
a toto je přesně cesta, která nám
pomůže problém vyřešit,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Petr
Kubis.
Fakulta pedagogická ZČU otevře v akademickém roce 2020/21
v Chebu program celoživotního
vzdělávání, který umožní doplnění kvalifikace učitelům 1. stupně.
O program, který má v karlovarském regionu pomoci snížit počet
nekvalifikovaných pedagogů na 1.
stupni základních škol, má zájem
přibližně osmdesát učitelů. Do prvního ročníku jich může nastoupit
třicet. S dalšími uchazeči tak fakul-

Michaela Krechovská Děkanka
ekonomická fakulty.

Foto: z archivu ZČU
ta počítá pro následující roky. Do
budoucna pak zvažuje svoji nabídku v Karlovarském kraji ještě rozšířit i pro učitele 2. stupně.
Výuka bude probíhat jedenkrát
týdně v chebské budově Západočeské univerzity v Hradební ulici,
kde působí Fakulta ekonomická.
Díky dotaci Karlovarského kraje ve
výši 1 milionu korun bude studium
poskytováno bezplatně. Finanční
podpora města Cheb, která se bude
pohybovat kolem 300 tisíc korun,
umožní nakoupit materiální vybavení, zejména pomůcky pro výuku
výtvarné, hudební a tělesné výchovy. „Cílem naší fakulty je otevřít
v Chebu stálou pobočku, která by
umožňovala efektivně řešit nedostatek učitelů s odpovídající kvalifikací a aprobací a další problémy
regionálního školství,“ řekl děkan
Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.
Postupně by tak mělo v Chebu vzni-

kat zázemí, které umožní kvalitní
a dlouhodobé působení Fakulty pedagogické v Karlovarském kraji.
Fakulta ekonomická rozšířila v Chebu pro akademický rok
2020/21 nabídku studijních programů. Její činnost podpoří nyní
Karlovarský kraj částkou 2,5 mil.
Kč a město Cheb částkou 600 tisíc
Kč. „Díky těmto finančním podporám můžeme rozvíjet vzdělávání
v regionu. Vedle již tradičního bakalářského studijního programu
Podniková ekonomika a management nabízíme v Chebu zcela nový
program Marketingové řízení. Tímto reagujeme na požadavky zaměstnavatelů v regionu, především z oblasti služeb a cestovního ruchu,“
upřesnila děkanka fakulty Michaela
Krechovská.
Studium na Fakultě ekonomické
nabízí také řadu možností, jak při
studiu vycestovat do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta
nabízí krátkodobé i dlouhodobé
stáže na partnerských institucích
po celém světě, studenti mají zároveň možnost absolvovat programy
dvojího diplomu. Tříletý bakalářský
studijní program Marketingové
řízení nabízí fakulta v prezenční
formě studia. V případě splnění
stanovených podmínek se studenti
v rámci tohoto programu mohou
zapojit do studia typu double degree a získat nejen český diplom
z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v bavorském
Hofu (Hochshule Hof – University
of Applied Sciences). Možnost získat dvojí diplom mají také studenti
bakalářského studia Podniková
ekonomika a management, který
lze v Chebu studovat v kombinované formě. Double degree studium
nabízí Fakulta ekonomická ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK

Dětský domov v Plesné ožil
návštěvou Járy ze SuperStar

Vzácná návštěva O rozruch se v Dětském domově Plesná postaral
mladík Jára Olah, zpěvák poslední řady SuperStar. 
Foto: DD Plesná
PLESNÁ
O večer plný upřímnosti, motivace a zpěvu se dětem
v Dětském domově Plesná postaral
mladík Jára Olah, zpěvák poslední
řady SuperStar. Kromě hudebního
vystoupení povyprávěl svůj životní příběh. Sdílel, co se mu v životě
podařilo, co méně, proč se přihlásil
do soutěže SuperStar, jaké jsou jeho
sny a plány do života. Doprovod mu
dělala jeho malá dcera. Setkání zorganizoval Pavel Kuncl, koordinátor
projektu Začni správně společnosti
yourchance, který má na starosti
Karlovarský kraj.
Járovi je 28 let a pochází z Chodova
u Karlových Varů. Letos se úspěšně
účastnil pěvecké soutěže Superstar.
Až do finálové dvacítky se mu však
dveře neotevřely. Je bývalým fotbalistou klubu Baník Sokolov. Dlouhá
léta žil v Anglii, kde začal boxovat
a po návratu se postupně přeorientoval na MMA (Mixed Martial Arts).

Současně pracuje v Barber Shopu
v Sokolově, nadále se věnuje zpěvu
a chystá se nahrát svoje první CD.
„Děkuji všem, kteří tu dnes byli. Byl
pro mě skvělé zjistit, že i děti v dětském domově jsou šťastné, zdravé,
mají své sny a obrovskou chuť do
života,“ řekl o setkání Jára.
Mlaďoška Nella hodnotila setkání
s Járou vesele: „Jsem moc ráda, že
Pavel domluvil návštěvu a večer s Járou u nás v domově. Vážím si toho,
že tu byl. Udělal nám tu všem radost
a pořádně jsme si to užili. Měli jsme
možnost se s ním pobavit a poznat
ho. Dal mi jednu obrovskou radu do
života: nikdy neposlouchat jiné, dělat, co tě baví, věřit si a jít si za tím,
protože jen tak toho dosáhneš. Járo,
děkuji, snad se ještě potkáme!“
Dětský domov Plesná se nachází
v bývalém okrese Cheb na hranici se
SRN. Najdete zde rodinné skupiny.
Vedle každodenních činností spoje-

ných s chodem domácností a s přípravou na vyučování, se domov věnuje kvalitnímu využívání volného
času. Děti navštěvují kroužky při
základních školách, oddíl kopané,
hasičský kroužek a ZUŠ. V domově
najdete krásnou zahradu. Všichni
se společně snaží vytvářet si pěkné
prostředí domova.
„Byl to moc příjemný a uvolněný
podvečer. Svým osobitým stylem
mluvil Jára o svém příběhu. Zmínil se o podceňování a o tom, jak se
vždy snaží postavit čelem věcem,
které si vysnil, a i přes nepřízeň okolí se mu daří cílů dosahovat. Jak pro
mě, tak pro děti to bylo inspirativní
setkání s člověkem, který jen nemluví, ale opravdu koná,“ popisuje
setkání koordinátor Pavel.
Pavel Kuncl se stal koordinátorem projektu Začni správně úvodem letošního roku. Navázal tak na
rozjetou spolupráci jeho kolegyně
Jany Fajfrové s dětskými domovy
a konkrétními mladými lidmi, kteří
brány domova opouští a snaží se
postavit na vlastní nohy. Pomalými, ale jistými kroky Pavel vytváří
takové prostředí, ve kterém budou
děti z dětských domovů odcházet
do dospělého života s větší šancí
na úspěch a šťastný život. Pavel vyzdvihuje dobře regionálně fungující
spolupráci s Domovy na půl cesty
a zaměstnavateli, kteří bez předsudků nabízí mladým práci i brigády.
„Celková ochota lidí, kteří mohou
jakkoliv přispět ke zkvalitnění života a uspokojení potřeb dětí z dětských domovů a pěstounské péče, je
na Karlovarsku obrovská. Jsem za to
velmi šťastný,“ doplnil situaci Pavel.

(KÚ)

DĚTI MALUJÍ SENIORŮM K SVÁTKU! ZAPOJTE SE DO PROJEKTU
Na první říjnový den připadá Mezinárodní den seniorů. A právě k němu směřuje také celonárodní kampaň
Ministerstva práce a sociálních věcí Děti malují seniorům k svátku.pdfDěti malují seniorům k svátku. Cílem
projektu je propojit generaci seniorů s dětmi předškolního a školního věku a ukázat jejich sounáležitost. Děti
mohou namalovat pro babičky a dědečky přání, která pak poputují do pobytových zařízení nebo do domácností, ve kterých žijí osamělí senioři. Zájemci z řad dětí, kteří chtějí vykouzlit úsměv na tvářích starších lidí pomocí
vlastní tvorby, mohou kontaktovat krajského koordinátora projektu Implementace politiky proti stárnutí na
krajskou úroveň, pana Miloslava Čermáka prostřednictvím emailu miloslav.cermak@mpsv.cz. Uzávěrka přihlášek je 14. srpna. 
(KÚ)

University. Kromě dvou semestrů
na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí student ZČU také na
praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získá nejen český
a finský diplom, ale také výraznou
konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.
„Jelikož donedávna reálně hrozilo, že ekonomická fakulta po 30
letech fungování Cheb opustí, jsem
velmi potěšen vývojem v posledním
měsíci, kdy se společnou iniciativou
města Cheb a Karlovarského kraje
podařilo nejen zajistit pokračování výuky ekonomických oborů, ale
i rozšíření možností vzdělávání
v Chebu o studium pro učitele 1.
stupně ZŠ. Jednak to umožní činnost ZČU v Chebu ekonomicky
stabilizovat, jednak tím napomůžeme zvýšit nízkou kvalifikovanost
pedagogických sborů v kraji. Cheb
dlouhodobě finančně podporuje
činnosti univerzity a jsme připraveni přispět i na rozjezd jejích dalších
oborů v našem městě,“ uvedl Antonín Jalovec, starosta města Cheb.
Fakulta ekonomická ZČU působí
v Karlovarském kraji od roku 1990.
1. července tomu bylo přesně 30 let,
co byla zřízena v Chebu a poskytuje zde vysokoškolské vzdělávání.
Dlouhodobě pořádá také kurzy celoživotního vzdělávání a univerzitu
třetího věku. Fakulta podporuje
rozvoj a prosperitu regionu také
prostřednictvím řady projektů aplikovaných právě v tomto kraji a řešených ve spolupráci s podniky i institucemi Karlovarského kraje.
Ke studiu na Fakultě ekonomické se mohu uchazeči hlásit v rámci
druhého kola přijímacího řízení až
do 31. července, a to prostřednictvím elektronické přihlášky, podrobné informace uchazeči naleznou na webu Fakulty ekonomické.

(KÚ)

FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
letos slaví 30 let od svého založení v Chebu
a právě zde letos otevírá
nový atraktivní program
Ve 2. kole přijímacího řízení nabízíme tyto bakalářské studijní
programy/obory:
- Podniková ekonomika a management (kombinovaná forma)
- Marketingové řízení (prezenční forma) – NOVINKA!
„Marketingová koncepce se stává významnou součástí fungování nejen firem, ale též veřejných institucí,“ říká děkanka
Fakulty ekonomické Michaela Krechovská. „Chceme našim
studentům představit marketing z pohledu řízení v takových
institucích a dobře je připravit na jejich budoucí profesní dráhu. Navíc v Karlovarském kraji je poptávka po marketingových
specialistech, kteří dokážou znalosti a dovednosti aplikovat
v oblasti služeb a cestovního ruchu. Ve spolupráci s řadou partnerů z regionu jsme tak připravili obor, který reflektuje potřeby
zaměstnavatelů a absolventům zajistí atraktivní uplatnění na
trhu práce. Tento obor je tudíž vhodný pro absolventy obchodních akademií, středních hotelových škol nebo gymnázií.“
Nabízíme kvalitní zázemí chebské pobočky:
- výuka v malých skupinkách
- ubytování přímo ve škole
- kvalitně vybavená počítačová učebna
- posilovna
- mimořádné stipendium pro studenty s výborným prospěchem
Studijní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a dalších:
- 60 partnerských institucí po celé Evropě
- 10 mimoevropských univerzit v Asii, v USA a Mexiku
- program Double Degree a možnost získat dva diplomy (český
i německý) za jedno studium
Přihlásit se můžete do 31. 7. 2020 na eprihlaska.zcu.cz.
Více informací na www.fek.zcu.cz/uchazec.
Sledujte nás na sociálních sítích @FEK.ZCU.
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Konec uhlí na Sokolovsku
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Studenti po celém světě stávkují
za ochranu klimatu a tento trend
se začíná rozšiřovat i do České republiky. Jaké jsou ale dopady na
průmysl, hospodářství a ekonomiku, si nikdo z nich neuvědomuje.
Omezení těžby se dotýká velkých
i malých hráčů a jedním z nich je
i Sokolovská uhelná, která zahajuje postupný útlum těžby hnědého
uhlí. Důvodem je celoevropský tlak
na útlum těžby a zpracování uhlí,
který se promítá do cen emisních
povolenek. Aktuálně se cena jedné
povolenky pohybuje nad hranicí 25
EUR. Cílem emisních povolenek je
konec uhlí a využívání zelenějších

a efektivnějších zdrojů. Emisní povolenky fungují zjednodušeně jako
motivační kolektivní hra. Jak to vše
začalo. Řada průmyslových zemí
v roce 1997 dojednala závazek snížit emise skleníkových plynů. Výsledkem byl Kjótský protokol k Rámcové
úmluvě OSN o klimatických změnách, který většina zúčastněných
zemí včetně ČR během následujících
let ratifikovala. Konkrétní závazky
jednotlivých zemí se lišily. Dodatek
z roku 2012 zajistil pokračování
závazku v letech 2013-2020. Ne
všechny státy, které k závazku přistoupily v prvním období, se rozhodly pokračovat i v druhém. Pro státy
EU z toho vznikl požadavek snížit
do roku 2020 emise o 20 % v porovnání s rokem 1990. V následujících
letech 2021 až 2030 pak o 40 %
oproti roku 1990. Jednotlivé státy
mohou využít různých mechanismů,
jak velké znečišťovatele ovzduší přimět ke spolupráci nebo je podpořit
v zavádění ekologicky šetrnějších
technologií. Jednou z možností jsou

právě emisní povolenky zavedené
napříč Evropskou unií. Emisní povolenka umožňuje vypouštět skleníkové plyny do ovzduší. Jedna povolenka
opravňuje k vypuštění jedné tuny
CO2. Cílem je tedy motivovat podniky k investicím do nových technologií
a inovací. V celosvětovém srovnání
produkují státy Evropy ani ne 10
% všech emisí skleníkových plynů.
Evropa ani zdaleka není největším
znečišťovatelem ovzduší. Největším
zdrojem skleníkových plynů na světě
je Čína. Velký podíl na celosvětové
produkci má také USA a Indie. EU
je však lídrem v zavádění politik,
které ji mají nasměřovat k nízkouhlíkové ekonomice. Aktivnější by
však měly být jiné kontinenty. Toto
zelené šílenství pouze paralyzuje
trh a bude mít velké hospodářské
dopady pro celou Evropu. Zatím co
rozvojové země si lámat hlavou s nějakými opatřeními na snížení emisí
skleníkových plynů nebudou, tak nás
bude EU šikanovat, budeme zavírat
podniky a propouštět lidi.

Jak dál v Karlovarském kraji?
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

Už nějakou dobu si kladu otázku,
co bude s naším regionem v budoucnosti. Jakým směrem se vlastně ubíráme, kde je to pomyslné dno, od kterého se musíme odrazit a co bude tím
impulsem, kdy nahlas řekneme, že
tudy už cesta nepovede. Do propasti
padáme několik desítek let. Občas se
nám povede vyšplhat se o pár metrů
výš, ale pak, opojeni úspěchem, zase
sjedeme dolů. Co si pamatuji, byl
Karlovarský kraj vždy na okraji zájmu centrálních úřadů. Nikoho moc
nezajímalo (a vlastně ani nezajímá),
že stále nemáme dálniční spojení

na Prahu, které mělo být původně
dokončeno v roce 2005, pak v roce
2010, 2015, a tak dále. Máme rok
2020, do Prahy stále jezdíme až na
výjimky po okreskách a nikomu to
vlastně nevadí. Alespoň ne natolik,
aby přiměl státní orgány konat tak,
aby se bájné D6 dočkali naši vnuci.
Poměrně rychle na náš region začínají doléhat následky koronavirové
krize. Lázeňství a navazující služby
nespasí sliby ani dotace, Sokolovská
uhelná bude propouštět, malé provozovny a firmy zanikají, v problémech
jsou i podniky jako je Moser, Realistic a další. Navíc jsme strukturálně
postiženým regionem. Stín Sudet se
nad námi vznáší od konce války a
kdo ví kdy, a zda se vůbec rozplyne.
Ve spoustě oblastí si umíme pomoct
sami. V některých to ale prostě nejde. Musíme si přiznat, že ať už je u
vlády kdokoli, stát věnuje Karlovarskému kraji jen malou pozornost. A
tak nezbývá nic jiného, než se spo-

lehnout na vlastní síly. Teď už víme,
že ve složitých a krizových situacích,
umíme držet při sobě, což jsme dokázali právě při koronavirové krizi.
Díky „Holkám z Moskevské“, dobrovolníkům a dalším ochotným lidem,
doputovaly všechny podomácku ušité roušky, desinfekce nákupy a další
drobnosti tam, kam měly, a to včetně nemocnic, domovů pro seniory i
zařízení sociálních služeb. Ocenění
a hluboká poklona patří všem zdravotníkům, hasičům, prodavačům a
dalším, kteří zasahovali v první linii. Totéž platí pro Karlovarský kraj.
Díky jeho vedení se podařilo vše organizačně zvládnout a včas zasáhnout
tam, kde byla potřeba. Možná právě
proto není v regionu v době, kdy píšu
tento článek ani jeden nakažený.
Dálnici si ale sami nepostavíme a
mnoho věcí prostě bez státu nejde. A
tak nezbývá než hodně hlasitě křičet:
„Haló, my jsme taky součástí České
republiky!“ Nebo nejsme?
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Modernizace chebské
nemocnice bude pokračovat

CHEB Mezi dlouhodobé priority
Karlovarského kraje patří investice
do zdravotnických zařízení a především do svých nemocnic. Jenom
v roce 2020 jsou ukončovány rozsáhlé projekty rekonstrukce operačních sálů, únikových cest a trafostanice v nemocnici sokolovské za
více než 150 milionů a na konci roku
2019 byla dokončena modernizace
porodnického oddělení za zhruba
90 milionů korun v nemocnici karlovarské. O pokračování dostavby
chebské nemocnice hovoří Dalibor
Blažek, náměstek hejtmana pro investice a zároveň starosta města Aš.

úrovni fakultních nemocnic včetně
centrální sterilizace, lůžkové části
dětského oddělení, gynekologie,
porodnice a novorozeneckého oddělení. Druhou částí stavby byla
rekonstrukce a modernizace druhé
poloviny současného pavilonu B, ve
které by nadále měla působit endoskopie, transfuzní stanice, rentgeny,
nejrůznější ambulance, vyšetřovna
SONO a lůžková oddělení chirurgie,
ORL a interního oddělení. Součástí
celého projektu byla i rekonstrukce
příjezdových a účelových komunikací včetně chodníků. Vítěz výběrového řízení „Společnost ESB-VCS
Nemocnice Cheb“ zahájil stavbu
20. ledna 2017 a zpočátku se zdálo,
že vše bude probíhat podle schváleného harmonogramu. Časem se
však začaly objevovat problémy s plněním jednotlivých milníků a také
s kvalitou předávaného díla. Největším problémem se ukázalo zřejmě podcenění finanční náročnosti
a neschopnosti rekonstrukci provést za cenu, se kterou společnost
vyhrála výběrové řízení. Ta z tohoto
důvodu radě kraje předložila návrh
dodatku ke smlouvě, který částku
zvyšoval a současně prodlužoval
termín dokončení. Tento postup
však není možný z pohledu zákona
o veřejných zakázkách, protože by
jej velmi pravděpodobně napadli
všichni ostatní soutěžící, kteří ve veřejné zakázce neuspěli a Karlovarský
kraj by se vystavil vysokým pokutám
i možné trestní odpovědnosti. Přesto
jsme tento návrh nechali posoudit
ministerstvem pro místní rozvoj
jako garanta pro zákon o zadávání
veřejných zakázek i Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže. Obě
stanoviska byla totožná a potvrzovala správnost postupu kraje. Od této
doby se začaly projevovat obstrukce
ze strany zhotovitele, práce se zpomalily a začalo docházet ke zpoždění
v dokončování jednotlivých milníků
stavby. Přestože se podařilo dokončit stavbu nového objektu, v jejím
převzetí bránilo veliké množství vad
a nedodělků. Stavebně technický
dozor byl v jejich odstraňování často
přísný, nicméně u novostavby za půl
miliardy korun všichni očekáváme,
že převezmeme nemocnici v prvotřídní kvalitě a nebudeme se hned
od počátku trápit problémy, které
měla odstranit stavební firma před
předáním. Nemocniční prostředí je
navíc komplikovanější než jiné stavby a proto pro nás bylo nepřípustné,
aby se například ve zprovozněných
lůžkových odděleních mezi pacienty
pohybovali zedníci, elektrikáři či jiné
profese.

Můžete připomenout začátky revitalizace Nemocnice Cheb?
V chebské nemocnici byla v roce
2017 zahájena rozsáhlá modernizace v objemu cca 480 milionů korun
a dalších 170 milionů je určeno na
vybavení moderními lékařskými
přístroji a nábytkem. Byl to velmi
důležitý krok, protože Chebsko
je významnou a někdy tak trochu
odlehlou částí kraje a rozsáhlá modernizace nemocnice v Chebu byla
proto vnímána jako pádná odpověď
na nepodložené a nepravdivé zprávy
o přípravě privatizace tohoto zdravotnického zařízení. Do financování
projektu se navíc zapojilo i samotné
město Cheb svým příspěvkem ve výši
10% nákladů stavby až do částky 40
milionů korun. Projekt rekonstrukce
byl zahájen na podzim roku 2016
výběrovým řízením a v lednu roku
2017 samotnou stavbou. Ukončení
všech prací a předání nových moderních pracovišť zdravotnickému
personálu a vlastně také pacientům
mělo proběhnout v prosinci 2019.
To se ale nestalo a tak jak je to u nás
běžné, se mezi občany začaly rychle
šířit informace o zpackané rekonstrukci, o zastavení prací z důvodu
nedostatku peněz, opět se začalo
mluvit o prodeji této části Karlovarské krajské nemocnice a tak dále. Je
proto asi důležité celou situaci ještě
jednou vysvětlit a nastínit, jak bude
Karlovarský kraj v této investici po- Kdy se stavba
kračovat.
takzvaně zasekla?
Největším problémem se ale ukázalo
Práce v první etapě probíhaly
to, že zhotovitel odmítl převzít rebez problémů?
konstrukci levého křídla pavilonu B
Rozsáhlá modernizace byla rozdě- a stavba se vlastně zastavila. Postuplena do několika etap, ale pokud to ně se na staveništi objevovalo stále
zjednoduším, jedná se o dvě hlavní méně a méně řemeslníků až zmizeli
části. Tou první bylo zbourání bý- zcela. Protože bylo zřejmé několikevalé administrativní budovy a na ré zásadní porušení uzavřené smloujejím místě vystavení zcela nového vy o dílo ze strany dodavatele a přemoderního pavilonu, ve kterém se stala existovat i jakákoliv teoretická
budou v budoucnu nacházet dětské možnost dokončení stavby na záklaambulance, centrální laboratoře, dě uzavřené smlouvy, schválila Rada
tři moderní operační sály na vysoké Karlovarského kraje i s vědomím

velkých potíží, které tento neuspokojivý stav působí krajské nemocnici, jejím zaměstnancům i pacientům
odstoupení od této smlouvy a téměř
okamžitě začala podnikat kroky
k možnému dokončení celého projektu. To samozřejmě není jednoduchá věc. V první řadě bylo zapotřebí
upravit projektovou dokumentaci na
změny v projektu a oddělení prací,
které již byly vykonány, přepočítat
ceny na ty platné v roce 2020, připravit návrh nové smlouvy s budoucím
dodavatelem stavby a v neposlední
řadě připravit vše na novou soutěž,
kterou kraj musí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyhlásit.
To vše si vyžádalo svůj čas a v neposlední řadě i peníze. Tyto problémy
by nevznikly, kdyby původní dodavatel řádně dokončil celé dílo tak, jak se
k tomu v uzavřené smlouvě zavázal.
Jak to vypadá s dostavbou
nemocnice v této chvíli?
Současná nedořešená situace se
stavbou v chebské nemocnici mne
velmi mrzí. Již půl roku měli podle
původní smlouvy pracovat zaměstnanci v moderních a krásných prostorách, pacienti by určitě ocenili
komfort zdravotního zařízení odpovídající 21. století. Nemocnice je
dokončena zhruba z poloviny. Zatímco v novém pavilonu A již může
nemocnice své služby poskytovat,
ve zbytku se stále pohybujeme v provizoriích, protože jsme pro stavbu
museli vyprázdnit polovinu pavilonu
B a všechna oddělení či ambulance
přesunout, kam se dalo a tento stav
nějaký čas ještě bohužel potrvá.
Jsem velmi rád, že vedení Karlovarského kraje velmi rychle odsouhlasilo pokračování stavby, i když
se pravděpodobně cena za dokončení zvýší. A nejenom cena stavby.
Díky tomu, že chebská nemocnice
nemůže fungovat na „plný výkon“
vytváří se každý měsíc finanční ztráta z úhrad zdravotních pojišťoven
v milionových částkách. To v konečném součtu velmi negativně ovlivňuje hospodaření celé Karlovarské
krajské nemocnice. Je proto logické,
že se snažíme celou situaci řešit co
nejrychleji to jde. Na konci letošního
června byla radou kraje schválena
„tendrová dokumentace“ a může
tak být vyhlášena nová soutěž na
dokončení stavby. Byli bychom rádi, kdybychom mohli během měsíce
září podepsat novou smlouvu o dílo
a v říjnu znovu zahájit stavbu s termínem dokončení v prvním čtvrtletí
roku 2022. Stále se jedná o náročnou stavbu ve finančním objemu
přes 200 milionů korun a chceme
věřit, že se podaří vybrat zodpovědnější stavební společnost. Z pohledu
náměstka odpovědného za investice však musím zdůraznit, že nelze
přebírat nekvalitní práci a již vůbec
není možné porušit zákon o zadávání veřejných zakázek. Po dokončení
této rekonstrukce se bude moci Cheb
i Karlovarský kraj pyšnit moderní
nemocnicí a věřím, že to ocení především její pacienti. Všechny bych
proto požádal o trpělivost a toleranci
a zároveň se za potíže zejména zaměstnancům omluvil. Nastalou situaci jsme však nemohli řešit jinak a již
vůbec ne rychleji. 
(KÚ)

Výkup

starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

INZERUJTE
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Karlovarský folklorní festival bude!

KULTURNÍ TIPY
Noční komentované prohlídky na hradě Seeberg
Tématem letošních nočních komentovaných prohlídek s kastelánkou
je „Jak se zachránil zničený hrad“. Návštěvníky provede obdobím
Druhé světové války až po znovuotevření hradu v roce 1990. Účastníci se dozvědí nejen zajímavé informace o historii Seebergu z doby
nedávno minulé, ale navštíví také prostory, které jsou běžně nepřístupné. Nebude chybět ani kvízová otázka a malá odměna za správnou odpověď.
Hrad Seeberg, každou sobotu v době letních prázdnin (vyjma 22. 8.)
Výstava připomene historii filmu a osudy filmových hvězd
„Sláva – úspěchy – skandály – pády nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“
je podtitul expozice připomínající slavné filmy prvorepublikové
a protektorátní éry, která bývá často nazývána zlatým věkem české
kinematografie. A především pak tehdejší největší filmové hvězdy
a jejich osudy. Návštěvníci si prohlédnou hereckou šatnu, osobní věci
například Nataši Gollové, Oldřicha Nového a dalších, reprinty filmových plakátů a originály karikatur, dobové oděvy, doplňky, fotografie,
časopisy a knihy.
Muzeum Karlovy Vary, 2. 7. – 30. 8. 2020
Odkud známe Vodníka a Polednici?
Výstava u příležitosti připomenutí 150. výročí úmrtí významného českého spisovatele, básníka a představitele romantismu Karla Jaromíra
Erbena, se zaměří na Erbenovo nejznámější literární dílo, soubor třinácti balad s názvem Kytice. Výstava představí nejen ilustrace k Erbenově Kytici, ale také díla, která jsou jejími motivy inspirovaná. K vidění budou práce Ludmily Jiřincové, Jana Konůpka, Emílie Tomanové,
Jaroslava Vodrážky nebo Stanislava Suchardy, ze sbírkových fondů
Galerie umění Karlovy Vary.
Letohrádek Ostrov, 4. 6. – 30. 8. 2020

KARLOVY VARY Přes organizační
problémy, spojené s pandemickou
situací v tomto roce, se i letos v prvním zářijovém týdnu (od 3. do 6. září) uskuteční Karlovarský folkorní
festival, tedy jeho 25. ročník. Opět
se všemožné soubory lidových tradic představí na různých scénách
v Karlových Varech a dalších městech našeho kraje.
Zatímco se čtvrtek ponese v rytmu zahajovacích koncertů, v pátek
bude mezinárodní folklorní lázeň
pokračovat programem Svět tančí
pro žáky základních a středních
škol a představením v Jáchymově,
v sobotu a neděli pak programy na
různých scénách v centru Karlových Varů včetně sobotního slavnostního galavečeru, jedinečné
příležitosti vidět postupně všechny
zúčastněné ansámbly na jednom
Karlovarský folkorní festival 25. ročník se uskuteční v prvním zářijovém týdnu.
pódiu.
Foto: kffestival.cz.
Počet pozvaných zahraničních 

souborů je tento rok s ohledem na
mezinárodní situaci logicky omezen, diváci se ale mohou určitě těšit
na evropské soubory z Rumunska či tradičně oblíbené Slováky.
Nebudou chybět ani české a moravské soubory, např. Formani ze
Slatiňan, Dyjavánek ze Znojma,
Chrlis z Chrástu, Stázka z Teplé,
pravidelný návštěvník Skejušan
z Chomutova a domácí organizátorský soubor Dyleň.
Stejně jako v minulých letech se
návštěvníkům předvedou svoje taneční, hudební a také kulinářské
umění menšiny Karlovarského kraje a to na scénách v Karlových Varech a Sokolově. Festival tak nejen
poučí o jiných kulturách a zvycích,
ale jako vždy hlavně pobaví. Přesný program lze najít na webových
stránkách www.kff.cz či na FB
stránkách Karlovarského folklorního festivalu.
Hynek Rint

PUTOVNÍ VÝSTAVA: MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

Barokní památky Lokte
Zájemci se mohou vydat na naučnou vycházku, která je zavede za barokními památkami Lokte. Čeká je povídání o historii, architektuře
a sochařství ve městě. Průvodcem bude pracovník Muzea Karlovy Vary Marcel Paška. Účastníci si zakoupí vstupenku u pokladny na hradě,
sraz je pak před jeho branami v 16 a v 18 hodin.
Loket, 2. 8. 2020
Za vodním světem nejen pod mikroskopem
Muzeum Cheb zve milovníky vodního světa na exkurzi v rámci cyklu přírodovědných vycházek do přírody. Tentokrát se zaměří na život
pod vodní hladinou v nádržích a vodních plochách v blízkosti národní
přírodní rezervace Kladské rašeliny. V terénní části exkurze odeberou
vzorky planktonu a zhodnotí jejich ekologický stav. V mikroskopické
části exkurze si nalovený plankton prohlédnou a určí pomocí mikroskopového zvětšení v Domu přírody Slavkovského lesa. Sraz účastníků je v 10:45 před Domem přírody na Kladské.
Kladská, 15. srpna 2020

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: HRÁZDĚNÉ
DOMY V DOUBRAVĚ
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Miroslav
Liška (Sokolov), Jitka Miková
(Dalovice), Jaromír Kabát
(Horní Slavkov).
Prožívat aktivně podzim života
se svou rodinou a přáteli
umožňuje služba, kterou v
regionu využívá na 17 530
osob ve věku nad 55 let. Slevy
v rámci ní lze čerpat nejenom
na oblast zdravotnictví, ale
zvýhodněné nabídky platí
rovněž pro vybrané kulturní
instituce, sportovní a wellness
zařízení nebo například
vzdělávací organizace. Jak se
tato služba jmenuje, to najdete
v tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 7. 8. 2020
na email:
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

KYSELKA Putovní výstava Má vlast cestami proměn zavítala také letos do Karlovarského kraje. Jedná se expozici, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných nebo zchátralých míst, která lidé opět přivedli k životu. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí
a po ní. Výstava je rozdělena do několika oblastí. Karlovarský kraj se se svými proměnami prezentuje v oblasti památkových objektů, kam je zařazena
rekonstrukce hradu Hauenštejn a také márnice ve Žluticích. Dva zástupce má město Velká Hleďsebe, která představuje kulturní dům Marion v kategorii občanská vybavenost a Oázu klidu v kategorii zahrada, park. V kategorii technických památek prezentuje Karlovarský kraj obnova dřevouhelné vysoké pece v Šindlelové.
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování, které začíná vernisáží na pražském Vyšehradě. U příležitosti zahájení si partnerské kraje předávají symbolické kamenné Srdce vlasti. Letos ho předával náměstek hejtmana Martin Hurajčík hlavnímu partnerskému kraji 12. ročníku, kterým se stal Středočeský kraj. Srdce vlasti a jednotlivá Srdce krajů tradičně předával kardiochirurg Jan Pirk.
V současné době je možné výstavu Má vlast cestami proměn zhlédnout v Kyselce, kde se představuje kolekce projektů z Jihomoravského a Zlínského
kraje a také ze Slovenska. Od 20. srpna se na stejném místě představí projekty Jihočeského, Karlovarského a Plzeňského kraje. 
Foto: KÚ

SPORT

Na podporu sportu v regionu
půjde nyní 31,5 milionu korun
KARLOVARSKÝ KRAJ O dva
miliony korun více než loni na
sportovní aktivity dětí a mládeže
letos dá Karlovarský kraj ze svého
rozpočtu. Celkem jde o 17 milionů 500 tisíc korun. Na obnovu
a údržbu sportovních zařízení,
vrcholový sport a sportovní akce
je určeno zbývajících 14 milionů
korun. Další dotace do sportu pak
kraj plánuje na podzim. Na svém
červnovém zasedání schválili rozdělení většiny dotací krajští zastupitelé.
„Podpora sportu a především
sportování dětí je pro nás velmi
důležitá. Proto jsme se rozhodli

ve vedení kraje, že i přes propad
daňových příjmů v souvislosti
s koronavirovou krizí nebudeme
finanční prostředky pro sport v regionu nijak krátit. Na sportovní
aktivity dětí a mládeže tak jde 17, 5
milionu korun, na obnovu a údržbu sportovních zařízení 6 milionů,
na sportovní akce jsou připraveny
3 miliony a na vrcholový sport 5
milionů korun. Sportovní kluby
a sportovci tak nemusejí žít v nejistotě, zda očekávanou krajskou
dotaci dostanou,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.
Podle krajského radního Josefa

Váni se sportovní komise, která
působí při Radě kraje, snažila
rozdělit dotace po dlouhé diskusi
velmi pečlivě. „Pro nás je zásadní
to, aby se o sport zajímalo co nejvíce dětí už od nižšího věku a aby
jim láska ke sportu vydržela až do
dospělosti. Velmi živě jsme proto diskutovali o rozdělení dotací
a snažili jsme se vyjít vstříc všem
žadatelům. Jsem rád, že krajští zastupitelé odsouhlasili poskytnutí
příspěvků, protože už nic nebrání tomu, aby se potřebné finance
k jednotlivým sportovním organizacím dostaly co nejdříve, dodal
krajský radní Josef Váňa.  (KÚ)

BLAHOPŘEJEME
HOKEJOVÉMU TRENÉROVI KARLU MLEJNKOVI
k nové roli reprezentačního kouče. Bývalý lodivod extraligových Karlových Varů a ještě nedávno prvoligového Sokolova se ujal trénování českého výběru dvacetiletých hokejistů. Na první soustředění pozval do Rokycan pozval v polovině června široký, dvaatřicetičlenný kádr včetně sedmnácti krajánků ze zámoří. Někteří
hráči měli úlevy kvůli maturitním zkouškám. Vrcholem Mlejnkova výběru v sezoně by mělo být na přelomu
roku mistrovství světa v Edmontonu a Red Deeru. Nový trenér české hokejové dvacítky si chce klást postupné cíle. 
Foto: hcsokolov.cz

Krajská dotace je letos vyšší Na sportovní aktivity dětí a mládeže letos vydá kraj ze svého rozpočtu o dva miliony korun
více než loni. 
Foto: Michal Jarmoluk

Švédský univerzál se do Karlovarska těší.
Česká liga má dobrou pověst, říká
KARLOVY VARY Vedení Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko
odhalilo poslední letní posilu.
Z turecké ligy zamířil na západ
Čech švédský univerzál Fredric
Gustavsson. Jsem natěšený na sezonu v české lize, věřím ve vysokou
kvalitu soutěže, v podporu našich
fanoušků a samozřejmě i v dobré
výsledky,“ vyprávěl devětadvacetiletý světoběžník.
Fredric Gustavsson odcházel ze
švédské ligy jako dvojnásobný mistr a trojnásobný vítěz národního
poháru. Za posledních pět sezon
vystřídal kluby v šesti zemích včet-

ně Japonska. Předloni patřil mezi
nejvíce bodující hráče Poháru CEV
a dovedl belgický Aalst až do čtvrtfinále. „Mně se na něm líbí, že je
pravák, má dynamickou ruku, už
prošel mnoha kluby v Evropě, takže to pro něho nebude první zahraniční zkušenost,“ zdůvodnil výběr
Gustavssona trenér Karlovarska
Jiří Novák.
S českou ligou i se svým novým
angažmá se bude Fredric teprve seznamovat. „Bude to pro mě úplně
nový tým, z Karlovarska jsem předtím nikoho neznal. Ale slyšel jsem,
že úroveň ligy je vysoká, co se týká
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volejbalových dovedností, ale i po
fyzické stránce. A také se těším, že
se dozvím něco víc o Česku.“
V týmu Karlovarska se švédský
univerzál na svém postu připojí
k další posile mužstva Patrikovi
Indrovi. „Dopředu nejsou žádné preference, vždycky hraje ten,
kdo je lepší, pokud je možnost výběru,“ poznamenal kouč Novák.
A Gustavsson doplnil: „Já chci být
hráčem, na kterého je spolehnutí
na hřišti i mimo něj. Nějaká konkrétní individuální pozice není
podstatná, důležité je vítězit jako
tým.“ 
(KÚ)
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