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PODĚKOVÁNÍ

Karlovarský kraj děkuje všem 
žákům středních zdravotnic-
kých škol, studentům lékař-
ským fakult a dobrovolníkům, 
kteří se obětavě a vstřícné 
zapojili do pomoci v nemoc-
nicích po celém regionu, 
v covidovych centrech i soci-
álních službách. Velký dík pa-
tří také hasičům a vojákům, 
kteří s obrovským nasazením 
pracují po boku zdravotníků 
ve zdravotnických zaříze-
ních, odběrových centrech, 
vedle sociálních pracovníků 
v sociálních službách a dal-
ších místech. Lékaři, sestry, 
další personál a záchranáři 
odvádějí v době vrcholící co-
vidové pandemie neskutečné 
výkony na hranici lidských 
možností, proto si zaslouží 
nesmírný respekt a pomoc. 
DĚKUJEME VŠEM!

Hejtmanem Karlovarského 
kraje se stal Petr Kulhánek
KARLOVARSKÝ KRAJ   V čele 
Rady Karlovarského kraje stojí 
od pondělí 14. prosince Petr Kul-
hánek (STAN, KOA, VPM Cheb, 
TOP09). Na ustavujícím jednání 
krajského zastupitelstva byl zvolen 
celkem 24 hlasy ze 44 přítomných 
zastupitelů. Statutárním zástup-
cem, a tedy 1. náměstkem hejtma-
na, zastupitelé zvolili Jana Bureše 
(ODS), jenž kromě zastupování 
hejtmana bude řídit oblast dopravy 
a silničního hospodářství.

Nový hejtman, který ve funkci vy-
střídal Petra Kubise (ANO), bude 
mít na starosti oblast ekonomiky, 
financí, zdravotnictví, legislativy, 
bezpečnosti a krizového řízení, 
vnějších vztahů a vnitřních zále-
žitostí a komunikaci s ústředními 
orgány státní správy. „Výzvy, které 
jsou teď před námi, máme zma-
povány a dostali jsme příležitost 
postupně odpoutat kraj od pomy-
slného dna tabulky, kde se nachází.  
Vnímám neutěšenou pandemickou 

situaci a rozhodně navážu na to, co 
se v kraji udělalo v boji proti koro-
naviru. Chceme také dopracovat 
návrh krajského rozpočtu a po krát-
kodobém rozpočtovém provizoriu 
v únoru návrh schválit. Uvědomuji 
si problém s finanční situací Kar-
lovarské krajské nemocnice, to je 
další z našich priorit, které chceme 
řešit. A jsme na cestě transformace 
regionu související s útlumem těž-
by, i to je zásadní věc,“ uvedl Petr 
Kulhánek po svém zvolení.  (KÚ)

Kdo je Petr Kulhánek
• Člen zastupitelstva Karlovarského kraje
• Člen zastupitelstva města Karlovy Vary
• Primátor města Karlovy Vary v letech 2010 – 2018, 

během té doby: 
 Svaz měst a obcí ČR, Místopředseda pro evropské 

záležitosti
 Předseda Sdružení lázeňských míst ČR
 Předseda Mayors‘ Steering Group, Great spas of 

Europe (skupina významných evropských lázeň-
ských míst usilující o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO)

 Místopředseda pro oblast střední Evropy, Rada evropských obcí a regionů 
(CEMR/CCRE)

Vzdělání a zaměstnání:
• Střední průmyslová škola
• Vysoká škola ekonomická v Praze
• Dvě roční stáže 
 Foothill College, San Francisco Bay Area,: Economics, Small Business Man-

agement, Business Administration
 Australian Pacific College, Sydney: Business Administration

• 1998-2000 – ředitel HOPI Logistic
• PROMENÁDA, rodinné vydavatelství, společník, 2000-2013 ředitel
• 2005-2010: Generální tajemník F.I.J.E.T. (Fédération Internationale des Jour-

nalistes et Ecrivains du Tourisme, Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů 
cestovního ruchu)

• 2018 – 2020 personalista ve společnosti Hofírek Consulting
Politická činnost: 
2006 – spoluzakladatel Karlovarské občanské alternativy (KOA). 
2006 – dosud člen zastupitelstva města Karlovy Vary
2010 – 2018 primátor města Karlovy Vary 
2012 – dosud člen zastupitelstva Karlovarského kraje 
Osobní údaje: 
Narozen: 14. března 1971, Karlovy Vary
Rodina: ženatý, má dva syny
Záliby: film - spoluzakladatel Filmového klubu Karlovy Vary (1993)
Sporty: vytrvalostní běh
Jazyky: plynně - čeština, angličtina, částečně - němčina, ruština

V anketě získalo ocenění celkem osm osobností 
z Karlovarského kraje. 

 více na straně 5

Kraj ocenil Seniory roku 2020

Jedna z největších investičních akcí v oblasti dopravy 
vyšla na 266,7 milionu korun. 

 více na straně 3

Obchvat Mariánských Lázní 
začíná sloužit řidičům

Prvním miminkem roku 2021 
v kraji je holčička Zora

SOKOLOV    Prvním miminkem roku 2021 
v Karlovarském kraji se stala holčička 
Zora, která se narodila 1. ledna 2021 
v 5 hodin ráno v sokolovské nemocnici. 
Pevné zdraví a hodně štěstí osobně po-
přál mamince i dítěti v pondělí 4. ledna 
hejtman Petr Kulhánek. Mamince dítěte 
předal hejman šek na 10 tisíc korun. Hol-
čička bude s rodinou žít v Hroznětíně na 
Karlovarsku. V minulých letech dostávali 
všichni novorozenci, kteří přišli na svět 
1. ledna nového roku, zlatý řetízek s an-
dělem, plyšovou hračku a další drobné 
dárky. Nově kraj odměnil prvního z nich. 
„Domníváme se, že v této nelehké době 
rodičům finanční dar udělá radost a urči-
tě jim pomůže při pořizování mnoha věcí 
potřebných k péči o miminko,“ vysvětlil 
hejtman Petr Kulhánek.  Foto: KÚ

Do devítičlenné Rady Karlo-
varského kraje (RKK) byli dále 
zvoleni:
Náměstek hejtmana 
Vojtěch Franta (Česká pirátská 
strana): oblast lázeňství, cestovního 
ruchu, UNESCO, transformace regionu 
a příprava pro čerpání FST (Fond pro 
spravedlivou transformaci), informač-
ních technologií
Náměstek hejtmana 
Dalibor Blažek (Místní HNHRM): 
oblast správy majetku a investic
Člen RKK  Patrik Pizinger (Místní 
HNHRM): oblast oblast regionálního 
rozvoje, projektového řízení

Člen RKK Jindřich Čermák (Česká 
pirátská strana): oblast vzdělávání, 
školství a mládeže, oblast tělovýchovy 
a sportu
Členka RKK Olga Haláková (KDU-
-ČSL): oblast kultury a památkové péče
Člen RKK Vít Hromádko (SNK1): 
oblast rozvoje venkova a zemědělství
Člen RKK Robert Pisár (STAN, 
KOA, VPM Cheb, TOP09): oblast soci-
álních věcí
Jako uvolnění členové Zastu-
pitelstva Karlovarského kraje 
budou působit:
Uvolněný zastupitel 
Pavel Čekan (Místní HNHRM): 

předseda Výboru pro regionální rozvoj, 
gesčně ve spolupráci s radním pro regi-
onální rozvoj
Uvolněný zastupitel Karel Ja-
kobec (ODS): oblast životního prostředí
Uvolněný zastupitel 
Josef März (VOK): oblast zdravotnic-
tví, gesčně ve spolupráci s radním pro 
zdravotnictví
Uvolněná zastupitelka 
Markéta Monsportová (Česká pi-
rátská strana): předsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny, oblast lázeňství 
a cestovního ruchu a kreativních prů-
myslů, gesčně ve spolupráci s radním 
pro lázeňství a cestovní ruch

INFORMACE
VÝZVA O POMOC
S ohledem na zhoršující se per-
sonální situaci v zařízeních soci-
álních služeb znovu vyzývá Karlo-
varský kraj dobrovolníky k pomoci. 
Výzva se týká nejen pracovníků ve 
zdravotnictví, ale také pomocných 
profesí. Potřeba jsou dobrovolníci 
například pro práci v prádelně, ku-
chyni a pro úklid. 
Kontaktním místem je i nadále 
dobrovolnické centrum INSTAND, 
kontakty: koordinátorka dobrovol-
níků Mgr. Eliška Volfová, e - mail: 
dobrovolnictvi@instand.cz či na 
telefonním čísle 605 001 950.

  INFORMACE 
K OČKOVÁNÍ 
PROTI COVID-19:
V Karlovarském kraji jsou v prv-
ní fázi (vzhledem k počtu státem 
dodávaných vakcín) očkování 
zdravotníci, pracovníci pobytových 
sociálních služeb, příslušníci Inte-
grovaného záchranného systému 
Karlovarského kraje a další, kteří 
jsou v přímém kontaktu s nemoc-
nými nebo potenciálně nakaže-
nými. Dále pak budou následovat 
klienti pobytových zařízení soci-
álních služeb, pedagogové a další 
pracovníci školských zařízení, se-
nioři, poté veřejnost. Předpokládá-
me, že očkování veřejnosti bude 
spuštěno během února  až března 
2021 a bude dostupné prostřed-
nictvím rezervačního systému.
V únorových Krajských listech 
uveřejníme veškeré podrobnosti.



STRANA 2, 3
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ODBĚROVÁ MÍSTA  KARLO-
VARSKÉM KRAJI
Pro občany Karlovarského kraje, 
které praktický lékař či hygienik indi-
koval k testu na COVID-19, je zřízena 
nová telefonní linka k rezervaci na 
odběrová místa v regionu: 950 380 
380. Seznam odběrových míst pro 
testy na COVID-19 v ČR najdete také 
na stránkách MZ ČR.

Nemocnice Karlovy Vary (na 
parkovišti vedle bývalého dětského 
oddělení ve spodní části nemocniční-
ho areálu). Pro osoby s elektronickou 
žádankou.
Lab In v Karlových Varech (Be-
zručova 1098/10). Pro samoplátce, 
ale případně i osoby s elektronickou 
žádankou.
NZZ Garant-Service (Fr. Krejčího 
6 - před rodinným domem, Karlovy 
Vary). Určeno samoplátcům.
Sokolov - NEMOS, Komenského 
77 (areál společnosti Sokolovská 
bytová).  Pro osoby s elektronickou 
žádankou.
Nemocnice Cheb (K Nemocnici 
17). Určeno pouze lidem s elektronic-
kou žádankou indikovaným praktic-
kým lékařem či hygienikem.
Lab In v Mariánských Lázních 
(Komenského 515/6). Pro osoby 
s elektronickou žádankou i samo-
plátce. 
Lab In v Aši, Nemocniční 52 (areál 
LDN Carvac). Pro osoby s elektronic-
kou žádankou i samoplátce. 
Léčebné lázně Mariánské Láz-
ně (Villa Butterfly, Hlavní 655, boční 
vchod). Pro samoplátce.

ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ   Prvních 
975 dávek vakcíny proti koronaviru 
společnosti Pfizer obdržel na pře-
lomu roku Karlovarský kraj a hned 
začal v očkovacích centrech karlo-
varské, sokolovské a chebské ne-
mocnice s očkováním zdravotníků, 
zaměstnanců pobytových sociál-
ních služeb a složek Integrovaného 
záchranného systému (IZS), tedy 
záchranářů, hasičů či policistů. Za-
hájení dobrovolného a bezplatného 
očkování zájemců z řad veřejnosti 
se předpokládá s největší pravdě-
podobností od února 2021.
„Prioritní je pro nás v tuto chvíli 
zajistit akutní zdravotní péči v ne-
mocnicích na území regionu, čin-
nost záchranářů a dalších složek 
IZS, pracovníků v zařízeních ná-
sledné péče, v domovech pro seni-
ory a osoby se zdravotním postiže-
ním. Proto budeme v Karlovarském 
kraji v první fázi očkovat právě 
zájemce z těchto profesí. Platí to 
i pro praktické lékaře a ambulantní 

specialisty,“ vysvětlil Josef März, 
uvolněný zastupitel Karlovarského 
kraje pro oblast zdravotnictví.
Kraj ve spolupráci s nemocnicemi 
nyní připravuje objednávkový sys-
tém očkování pro veřejnost. Záro-
veň s tím se pak stanoví ordinační 
doba očkovacích center. „Pro imo-
bilní zájemce o očkování počítáme 
s výjezdy odběrového týmu záchra-

nářů. Všechny informace, které 
budou občané k očkování potřebo-
vat, včas zveřejníme. Očkování je 
jedinou cestou, jak můžeme vyhrát 
boj s koronavirem. Věříme proto, že 
tuto možnost využije hned po zdra-
votnících a ostatních vybraných 
profesích co největší počet našich 
občanů. Proces vakcinace nastaví-
me tak, aby lidé bezprostředně po 
aplikaci byli pod dozorem v očko-
vacím centru, a my jsme měli jisto-
tu, že všechno zvládli v pořádku,“ 
dodal Josef März. 
Vakcína se aplikuje ve 2 dávkách, 
a to v rozmezí 21 dní. Počet očkova-
ných osob je tedy třeba dělit dvěma. 
Příprava očkování zatím probíhá 
na celostátní i krajské úrovni. Jak-
mile budou známy všechny potřeb-
né informace, budou k dispozici 
u praktických lékařů, lidé je najdou 
na stránkách Karlovarského kraje, 
Karlovarské krajské nemocnice, 
Nemocnice Sokolov i na sociálních 
sítích.  (KÚ)

Zdravotníci, sociální pracovníci a složky IZS 
jsou proti koronaviru očkovaní jako první

KARLOVARSKÝ KRAJ   Prakticky 
od jarního nástupu koronavirové 
pandemie zahájila provoz linka 
Hasičského záchranného sboru 
a později krajské call centrum, 
které je hlavním komunikačním 
uzlem pro rezervace na testy do od-
běrových míst po celém kraji. Pro 
představu - za poslední týden před 
Vánoci provedli operátoři call cen-
tra 2568 rezervací jen na samotné 
antigenní testování veřejnosti. 
K tomu call centrum v tu dobu za-
jistilo 5196 rezervací na PCR test 
a zodpovědělo stovky dotazů týka-
jících se odběrů, karantén a dalších 
souvisejících témat. I přesto se 
jeho pracovníci setkávají s nevolí 
občanů a negativními reakcemi.
„Jsme vytížení na maximum, bě-
hem druhé vlny koronaviru pro-
vádíme až kolem 900 rezervací za 
den. Přitom cítíme, jak jsou volající 
čím dál více netrpěliví, podráždění, 
což nám jenom komplikuje rychlý 
průběh rezervace. Přitom ty pro-
blémy často pramení z nepřiprave-
nosti člověka poskytnout základní 
informace, rodné a telefonní číslo, 
adresu. O to víc si vážíme pocho-
pení a slušného jednání na druhé 
straně linky. Věřte, že ani pro nás ta 
situace není jednoduchá a snažíme 
se být co nejvíc vstřícní,“ uvedl Mi-
roslav Lukeš ze štábu Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského 
kraje.
Nepřetržitě fungují také odběrová 
místa v kraji, která ještě rozšířila 
svou činnost o antigenní testování. 

„Bez nároku na odpočinek řešíme 
pandemii koronaviru v kraji už 10. 
měsíc, v březnu začala vyjíždět do 
domácností první mobilní odběro-
vá skupina Zdravotnické záchran-
né služby Karlovarského kraje, 19. 
března 2020 jsme otevřeli první 
odběrové místo v areálu karlovar-
ské nemocnice. Sestry a další pra-

covníci v odběrových místech, ale 
i na „covidových“ jednotkách, mají 
stovky přesčasových hodin, a pak 
je každé milé slovo a úsměv od lidí 
přijíždějících na testy či od pacien-
tů k nezaplacení,“ dodala Dagmar 
Uhlíková, krajská koordinátorka 
intenzivní péče a lékařská ředitelka 
Karlovarské krajské nemocnice.

Na to, že v boji s koronavirem ještě 
není vyhráno, upozorňují i krajští 
hygienici. „I Krajská hygienická 
stanice je nepřetržitě několik mě-
síců ve velmi intenzivním kontaktu 
s veřejností a bohužel je třeba říci, 
že se agresivita některých lidí stup-
ňuje. Chápeme, že obavy a strach 
z nákazy panují už příliš dlouho, 

ale prosíme všechny, aby pochopi-
li, že je nutné respektovat pravidla, 
abychom ochránili sami sebe, své 
rodiny, seniory i všechny ostatní. 
Často se setkáváme s tím, že pozi-
tivně testované osoby, se kterými 
komunikujeme kvůli dalšímu po-
stupu, jsou překvapené, že musí 
do izolace a jejich kontakty do ka-
rantény. A to i po tak dlouhé době, 
kdy se o koronaviru všude mluví 
a informuje,“ uvedla Martina Pro-
kopová, ředitelka protiepidemic-
kého odboru KHS.
Také pro Zdravotnickou záchran-
nou službu byl tento rok atypický 
a náročnější než přechozí. „Kro-
mě zajištění přednemocniční péče 
už dlouhé měsíce zajišťujeme také 
mobilní odběrové týmy, což od jara 
vygenerovalo mnoho hodin práce 
navíc jak pro naše záchranáře, tak 
operátory. Totéž samozřejmě platí 
napříč profesemi, které zabezpe-
čují celý systém odběrů v chodu. 
Všichni dělají maximum pro do-
statečnou kapacitu a plynulost jak 
při rezervaci termínů, tak při od-
běrech samotných. I my tedy pro-
síme o shovívavost a pochopení 
a to vůči všem, kteří se na systému 
podílejí,“ shrnul Miloš Kukačka, 
zástupce ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského 
kraje.
Veškeré informace k rezervacím, 
testování a odběrovým místům 
v Karlovarském kraji najdete na 
krajském Bezpečnostním portálu. 
 (KÚ)

O pochopení a trpělivost žádají pracovníci krajského 
call centra i zdravotníci v odběrových místech

Krajské call centrum je hlavním komunikačním uzlem pro rezervace na testy do odběrových míst po celém regionu. 
 Foto: KÚ

Vakcíny proti koronaviru    Jako první 
jsou v kraji očkovaní záchranáři, hasiči 
a policisté. Zájemci z řad veřejnosti by 
měli přijít na řadu v únoru. 
 lustrační foto: Tumisu

ZPRÁVY Z KRAJE 
Zásahy u dopravních nehod? 
Hasiči ze Skalné mají nové 
vybavení
Hasiči ze Skalné našli pod vánoč-
ním stromečkem nové vybavení 
pro zásahy u dopravních nehod. 
Celkem stálo téměř 773 tisíc ko-
run. Karlovarský kraj přispěl do-
tací ve výši 600 tisíc korun z pro-
gramu Podpora jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Kar-
lovarského kraje. Zbylé finanční 
prostředky poskytlo město Skal-
ná ze svého rozpočtu. Vyprošťo-
vací sadu v provedení AKU doda-
la firma Nordstahl Servis z Jílo-
vého u Prahy. Nová vyprošťovací 
sada nahradí dosluhující sadu, 
která již nedosahuje účinných 
parametrů pro zásahy u doprav-
ních nehod s ohledem na materi-
ály a bezpečnostní prvky použité 
u moderních vozidel. Nákupem 
nové vyprošťovací techniky do-
jde ke zvýšení akceschopnosti 
jednotky na místě zásahu, a to ve 
smyslu vytvoření rychlejšího a še-
trnějšího vstupu pro vyproštění 
zraněných osob z havarovaných 
vozidel po dopravní nehodě. Na 
zásahy u dopravních nehod je 
jednotka ze Skalné určena od ro-
ku 2013. Pro tento typ událostí se 
hasiči neustále vzdělávají a věnují 
náročné odborné přípravě.  (KÚ)

Kraj podpořil projekt Lázní 
Kyselka
Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje na svém prosincovém zase-
dání schválilo poskytnutí dotace 
ve výši 350 000 korun lázním 
v Kyselce. Podpoří tak projekt 
„Lázně Kyselka – architektonic-
ký územní generel a studie pro-
veditelnosti“, v jehož rámci má 
dojít k rehabilitaci památkového 
areálu městských lázní v Kysel-
ce. „Na základě vytvoření gene-
relu celého areálu bude možné 
popsat a srozumitelně veřejnosti 
představit celkovou revitalizaci 
a budoucí využití objektu Lázní 
Kyselka, a to pomocí krátkého 
spotu. Vytvořené video pak bude 
sloužit také k oslovení dalších in-
vestorů i možných provozovatelů 
areálu,“ uvedla Olga Haláková, 
krajská radní pro oblast kultury 
a památkové péče. Tento projekt 
Karlovarský kraj podpořil již 
v roce 2019, nyní se jedná o jeho 
rozšíření. Práce na architektonic-
kých studiích jednotlivých objek-
tů zahrnují například zpracování 
návrhu ve variantách skic a pra-
covních modelů, vymodelování 
3D objektů, animaci objektů are-
álu, zpracování vizualizací a do-
plňkových obrazových materiálů 
a další.  (KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

RUDOHOR SCHLICK -SVÁTEČNÍ LEŽÁK
PIVOVAR RUDOHOR S.R.O.

Kontakt:
Pivovar Rudohor, s.r.o.
Dolní Žďár 1
363 01 Ostrov
T: +420 703 361 158
E: info@rudohor.cz
W: www.rudohor.cz

Pivo vařené metodou spodního 
kvašení, z českých chmelů a z pl-
zeňského a bavorského sladu.
Jedná se o ležák s nižší hořkostí 
a více sladovou chutí, vhodný ke 
svátečním příležitostem.

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

BLAHOPŘEJEME

Oslavila 100. narozeniny. A prozradila recept na pevné zdraví
DALOVICE V období vánočních svátků oslavila své sté narozeniny další oby-
vatelka Karlovarského kraje. Františka Skoupá z Dalovic prozradila, že pevné 
zdraví si udržuje díky třináctému karlovarskému prameni. V jeho výrobně také 
strávila část svého pracovního života. Dlouhé chvíle jí zpříjemňují její čtyři dcery 
s rodinami a také oblíbená literatura. A jak sama paní Františka říká, ráda se 
dívá na zprávy v televizi, protože si tak udržuje povědomí o dění nejen u nás 
v České republice, ale také za hranicemi našeho státu. Paní Skoupé přejeme 
ještě jednou mnoho zdraví, optimismu, pohody a šťastných chvil.  Foto: KÚ

KARLOVY VARY Osmý ročník 
výtvarné soutěže pro seniory 
s názvem „Věk pro nás není pře-
kážkou“ vyhlásil hejtman Karlo-
varského kraje. Umělecké klání je 
určené seniorům z Karlovarského 
kraje ve věku od 60 let. 

„Je mi potěšením, že mohu vy-
hlásit další ročník velmi oblíbe-
né soutěže, která se zaměřuje na 
naše nejstarší občany. V této ne-
lehké době se tak mohou chopit 
malířských potřeb, fotoaparátů 
a dalších propriet pro ruční práce 
a vytvořit jedinečná díla, která se 
budou ucházet o umístění v na-
ší soutěži. Při tvorbě tak mohou 
alespoň na chvíli zapomenout na 
starosti, jež přináší současné situ-

ace,“ uvedl hejtman Petr Kulhá-
nek. Cílem soutěže je ukázat, že 
i senioři v Karlovarském kraji jsou 
aktivní a dokáží vytvořit hodnot-
ná umělecká díla. Každý účastník 
může přihlásit jednu práci do ka-
ždé z kategorií. Těmi jsou – ruční 
práce, kresba, malba, grafika a fo-
tografie. Oceněné budou vždy tři 
nejlepší práce v každé kategorii. 

Mediálním partnerem 8. roční-
ku soutěže se stal Český rozhlas 
Karlovy Vary, který vybere a udělí 
zvláštní cenu Českého rozhlasu 
Karlovy Vary jednomu ze soutěží-
cích. Výsledky soutěže budou zve-
řejněny v měsíci dubnu na webu 
Karlovarského kraje, facebooku 
a v Krajských listech. Chybět ne-

bude ani tradiční výstava všech 
soutěžních prací, která se uskuteč-
ní v prostorech Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.

Příspěvky do soutěže, které ne-
jsou starší více než dva roky, je 
možné odevzdávat do 1. března 
2021. Účastníci je mohou doručit 
na krajský úřad osobně, a to po 
předchozí telefonické domluvě na 
čísle 354 222 116, případně je mo-
hou zaslat poštou na adresu: 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, Závod-
ní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. 
Každé dílo by mělo být označeno 
názvem a popiskem se jménem 
a příjmením, adresou, telefonní 
kontaktem a věkem autora. � (KÚ)

Osmý ročník výtvarné soutěže odstartoval
VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU



MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    Bohatší 
o novou krajinnou památkovou 
zónu, kterou se stal někdejší lovec-
ký revír Kladská, je Karlovarský 
kraj. Ministerstvo kultury o tom 
rozhodlo na základě vysoké kultur-
ně-historické i přírodní hodnoty, 
již toto území vykazuje.
Předmětem ochrany v nové krajin-
né památkové zóně je především 
areál bývalé lovecké obory Kladská 
včetně souvisejících krajinářských 
úprav, ojedinělý soubor historické 
architektury ve švýcarsko-alpském 
stylu ze 70. let 19. století stylově 
doplněný v průběhu stavebního 
vývoje osady, lesní hrobka prince 
Otto Sigismunda Schönburg-Wal-
denburga na úpatí vrchu Lysina, 
a jako součást nehmotného dědic-
tví také lovecká tradice spojená 
s jedním z největších honebních 
revírů v Čechách.
Nejvýznamnější součástí areálu 
je lovecký zámeček. Dřevěné části 
stavby byly dovezeny ve 22 vago-
nech až ze Švýcarska a švýcarští 

řemeslníci na Kladské následně 
celý zámeček zkompletovali. Jižně 
od zámečku je výletní restaurace 
U Tetřeva, od 80. let 19. století ob-
líbený cíl lázeňských hostů z Mari-
ánských Lázní. S řadou původních 
řemeslných prvků jako jsou okenní 
výplně s kruhovými tabulkami, vy-
řezávané sloupky, rámování oken 
či dřevěné šupiny pokrývající fasá-
du, patří objekt k vůbec nejauten-
tičtěji dochovaným stavbám celé 
osady. Počátkem 20. století přibyly 
ještě ve shodném švýcarském stylu 
tři sruby, budova rentovního úřadu 
a fořtovna. Soubor staveb na Klad-
ské si zachoval až do současnosti 
svůj architektonický vzhled i pů-
vodní urbanistickou strukturu.
Bezprostřední okolí loveckého 
zámečku bylo upraveno jako ro-
mantický park navazující na roz-
sáhlá rašeliniště s vodní hladinou 
rybníka.
Vedle zmíněných kulturních hod-
not se území vyznačuje i bohatý-
mi hodnotami přírodními. Kromě 

parkových úprav a arboreta to 
jsou významné aleje a stromořadí, 
například u Lazů či obce Prame-
ny. Krajinářsky vysoce hodnotná 
je soustava vodních nádrží a luk.  
Území památkové zóny je součástí 
CHKO Slavkovský les a částečně 
i NPR Kladské rašeliny, jež zde by-
la vyhlášena už v roce 1933.
Krajinná památková zóna je spe-
cifickým typem chráněného úze-
mí, které vykazuje jak přírodní, 
tak kulturně-historické hodnoty, 
jejichž význam je pro vyhlášení 
ochrany daného území rozhodují-
cí. V Karlovarském kraji je nyní pět 
krajinných památkových zón. Kro-
mě Kladské to jsou Valečsko, Be-
čovsko, Hornická kulturní krajina 
Abertamy – Horní Blatná – Boží 
Dar a Hornická kulturní krajina 
Jáchymov. Dvě posledně jmeno-
vané jsou součástí Hornického 
regionu Krušnohoří/Erzgebirge 
zapsaného na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.  (KÚ)

Obchvat Mariánských Lázní začal sloužit řidičům
ZPRAVODAJSTVÍLEDEN | 2021

NEPROPÁSNĚTE  
Vlaky v Karlových Varech 
nově staví u KV Areny
Nová železniční zastávka slouží 
cestujícím, kteří by chtěli jet vla-
kem od karlovarské KV Areny na 
trase Karlovy Vary dolní nádra-
ží - Mariánské Lázně. Zastávku 
včetně okolních úprav nechala 
vybudovat Správa železnic za 
19 milionů korun. Zastávku jis-
tě ocení především návštěvníci 
hokejových zápasů či kulturních 
akcí v KV Areně, volejbalových 
a dalších utkání v Hale míčových 
sportů, lidé, kteří navštěvují are-
ál Světa záchranářů. Nástupiště 
je dlouhé 100 metrů, jeho výška 
550 mm nad temenem kolejnice 
cestujícím zajistí pohodlný ná-
stup do vlaků. Součástí zastávky 
je přístřešek s příslušným mobi-
liářem, který tvoří lavička, vitrína 
s informacemi pro cestující a koš 
na odpadky. Největší objem sta-
vebních prací provedli stavebníci 
firmy Strabag Rail během plá-
nované výluky od 2. do 21. září. 
Technici upravovali železniční 
spodek a svršek, přeložky kabeli-
zace a zakládali nástupní hrany. 
Na přelomu listopadu a prosince 
byla dokončena hlavní přístupo-
vá cesta, její osvětlení a také pří-
střešek.  (KÚ)

Chytrý region mohou 
rozvíjet obce i města
Rozvoj chytrého venkova je je-
den z cílů Karlovarské agentury 
rozvoje podnikání (KARP). Prá-
vě z toho důvodu KARP chystá 
pro obce našeho regionu osobní 
setkání s nabídkou pomoci v re-
alizaci chytrých řešení. Co je to 
chytrý (Smart) region? Nejedná 
se pouze o zavádění chytrých 
a drahých technologií do běžné-
ho života obyvatel. Jedná se o ta-
ková řešení, která jsou finančně 
efektivní, šetrná k životnímu 
prostředí, a především reagují 
na problémy identifikované ve 
spolupráci s občany. Komuni-
kace s občany a jejich zapojení 
do rozvoje měst a obcí je klíčo-
vým znakem chytrého regionu. 
V jarním období agentura KARP 
vypracovala na základě veřejně 
dostupných informací „Analýzu 
chytrých řešení pro města a ven-
kov“. Z té vyplynulo, že zatímco 
velká města svá realizovaná chy-
trá řešení aktivně prezentují, ma-
lé obce a menší města často ani 
nevědí, že aktivity, které realizu-
jí, mohou být součástí chytrého 
regionu. Ze získaných odpovědí 
vyplývá, že několik z nich aktivity 
zaměřené na podporu chytrého 
regionu již v minulosti realizo-
vala. Velké procento obcí a měst 
v dotazníku sdělilo, že se do bu-
doucna plánuje otázce chytrého 
regionu věnovat. Obce se nejví-
ce v otázkách chytrého venkova 
zajímají o témata komunikace, 
odpadové hospodářství, chytré 
veřejné osvětlení a o obnovitelné 
zdroje energie. (KÚ)

Projekt na zkvalitnění řízení 
škol a zvýšení kvality 
vzdělávání skončil
Projekt s názvem „Implemen-
tace Krajského akčního plánu 
1 v Karlovarském kraji“ skon-
čil. Zařadil se tak mezi úspěšně 
zrealizované projekty Operač-
ního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, který se zaměřuje 
na zvýšení kvality vzdělávání, 
zajištění podmínek pro kvalitní 
výzkum, propojení vzdělávání 
a výzkumu s trhem práce a posí-
lení principu rovného přístupu 
ke vzdělávání. Tento dlouhodobý 
projekt přinesl školám v kraji na-
příklad program Malé technické 
univerzity, jenž byl určený dětem 
v mateřských školách a žákům 1. 
a 2. tříd základních škol. Peda-
gogové se mohli v době letních 
prázdnin zúčastnit letních škol, 
kde se vzdělávali ve čtenářské 
a matematické gramotnosti 
a rozšiřovali své poznatky v ob-
lasti environmentální výchovy. 
Dále byly pro pedagogické pra-
covníky připravené zajímavé 
semináře, besedy a exkurze. 
Z aktivit projektu byl zpracován 
sborník, který je možné stáhnout 
na stránkách Školského portálu 
Karlovarského kraje. 
 (KÚ)

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    Jednu 
z největších investičních akcí v ob-
lasti dopravy - výstavbu silniční-
ho obchvatu Mariánských Lázní 
završil Karlovarský kraj. Obchvat 
by měl přinést výrazné zklidnění 
dopravy nejen v samotném lázeň-
ském městě, ale i ve Velké Hleď-
sebi. Celkové stavební náklady 
projektu činí cca 266,7 milionu 
korun, z toho je předpokládaná 
výše dotace z IROP cca 135,5 mi-
lionu korun, příspěvek ze státního 
rozpočtu činí cca 8 milionů korun. 
Zbývající náklady ve výši cca 123,2 
milionu korun budou kryty schvá-
leným úvěrem a následně hrazeny 
z rozpočtu Karlovarského kraje.
Stavbu řídila Krajská správa 
a údržba silnic, která se musela 
mimo jiné vypořádat s potřebný-
mi zábory soukromých pozemků, 
a následně celý postup zkompliko-
valy církevní restituce. Harmono-
gram stavebních prací navíc bylo 
nutné sladit se stavbou obchvatu 
obcí Trstěnice a Drmoul, jejž zpro-
voznilo Ředitelství silnic a dálnic 
v tomto roce a na který je obchvat 
Mariánských Lázní u Drmoulu 
napojen. „Dokončení stavby ob-
chvatu přinese obrovskou úlevu 
pro provoz v Mariánských Láz-
ních, které zatěžovala tranzitní 

doprava. Ve městě i jeho okolí se 
bude jezdit mnohem bezpečněji 
a plynuleji. Chtěl bych poděkovat 
stavebníkům, kteří dokázali dodr-
žet termín dokončení stavebních 
prací i přesto, že v roce 2019 došlo 
v místě stavby k vykolejení náklad-
ního vlaku. Následně bylo třeba 
provést odklízecí a zabezpečovací 

práce, poškozeny byly už zhotove-
né konstrukce. Přeji všem řidičům, 
aby se jim po novém obchvatu jez-
dilo komfortně a zvládli to bez ne-
hod,“ uvedl 1. náměstek hejtmana 
Jan Bureš s tím, že poděkování za 
přípravu a realizaci stavby patří ta-
ké bývalému náměstkovi hejtma-
na Karlovarského kraje Martinu 

Hurajčíkovi, který měl na starosti 
v uplynulém období oblast dopra-
vy.
Stavbu provádělo sdružení firem 
v čele se společností Silnice Topo-
lany a společníkem Petrom stav-
by a to od poloviny května 2018 
do 22. prosince 2020. „Obchvat 
se povedlo zprovoznit 32 měsíců 

od zahájení prací a otevřít jej pro 
běžnou dopravu. S úplným do-
končením a předáním stavby včet-
ně úprav zeleně v okolí počítáme 
v srpnu příštího roku,“ dodal Jan 
Lichtneger, ředitel Krajské správy 
a údržby silnic.
Začátek trasy obchvatu v délce 2,4 
km je navržen v místě stávající kři-
žovatky se silnicí III/2114 u Mari-
ánských Lázní. V rámci stavby by-
la tato křižovatka rekonstruována 
na okružní křižovatku. Dále trasa 
překračuje údolí Kosového potoka 
a podchází stávající železniční trať 
ve směru Plzeň – Cheb. Následně 
silnice pokračuje lesním kom-
plexem jižně od koupaliště Lido, 
po zemědělsky využívaných po-
zemcích až ke stykové křižovatce 
Drmoul, kde je napojena na novou 
trasu silnice I/21. Celkově projekt 
obsahuje 21 samostatných staveb-
ních objektů, včetně vyvolaných 
přeložek inženýrských sítí, nor-
ných stěn a přeložek stávajících 
lesních a polních cest. Zajímavostí 
je 142 metrů dlouhá mostní esta-
káda přes biokoridor Kosího po-
toka, na kterou navazuje podjezd 
pod železniční tratí.  (KÚ)

Obchvat Mariánských Lázní    Jedna z největších investičních akcí v oblasti dopravy vyšla na 266,7 milionu korun. 
 Foto: KÚ

Území někdejšího loveckého revíru Kladská 
se stalo krajinnou památkovou zónou

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    V rámci 
soutěže Zlatý erb, která oceňuje 
nejlepší webové stránky měst, ob-
cí, elektronických služeb a Smart 
city, se uskutečnilo také vyhlášení 
výsledků celostátního kola soutěže 
o Cenu ministryně pro místní roz-
voj za nejlepší turistickou prezen-
taci. A právě tuto cenu v kategorii 
měst a obcí získal Oficiální turistic-
ký portál města Mariánské Lázně.
Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny 
ministryně pro místní rozvoj za nej-
lepší turistickou prezentaci 2020 
se uskutečnilo 9. prosince v pro-
storách pražské haly Universum 
u O2 Areny. Ceny na slavnostním 
ceremoniálu předal poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky Jakub Janda a generální 
ředitel agentury Czech Tourism Jan 
Herget. Oba se shodli na důležitosti 
kvalitních webových stránek všech 
subjektů jako důležitém marketin-
govém nástroji v současné situaci, 
kdy turistický ruch je významně 
poznamenán pandemií a kdy všich-

ni hledají cesty k oživení tohoto 
segmentu, jenž je tolik důležitý pro 
ekonomiku země.        
Porota hodnotila předem stanove-
ná kritéria pomocí bodové škály. 
Součet bodů pak stanovil vítěze. 
Mezi hodnocenými kritérii ne-
chyběly například jazyková verze, 
databáze služeb, kalendář akcí, 
nabídka produktů, počet aktivně 
využívaných sociálních médií nebo 
itinerář cesty.
Vítězný Oficiální turistický portál 
města Mariánské Lázně pak na 
pomyslných stupních vítězů dopl-
nily městys Karlštejn, jehož webové 
stránky získaly 2. místo a 3. místo 
obsadily webové stránky Turistic-
kého informačního centra města 
Brna.   
Soutěže se v letošním roce zúčast-
nily obce a města ze všech 14 kra-
jů celé České republiky. Celkově 
se zapojilo 403 webových stránek 
a projektů obcí a měst včetně elek-
tronických služeb a turistických 
prezentací.  (KÚ)

Zlatý erb 2020. Mariánské Lázně 
zvítězily v celostátním kole

Cena ministryně pro místní rozvoj    Oficiální turistický portál města Mariánské 
Lázně zvítězil v celostátním kole díky nejlepší turistické prezentaci. 
 Ilustrační foto: Štěpán Látal

Lovecký revír Kladská   Ministerstvo kultury rozhodlo o nové krajinné památkové zóně na základě vysoké kulturně-his-
torické i přírodní hodnoty, již toto území vykazuje.  Foto: Barbora Tintěrová

KARLOVARSKÝ KRAJ Medaili, 
kterou uděluje Karlovarský kraj 
za zásluhy o bezpečnost, převza-
lo v pátek 11. prosince dalších 8 
osobností z oblasti zdravotnictví 
i bezpečnostních složek. Cenu pře-
vzali přítomní za úsilí a obětavost 
v době pandemie koronaviru, kdy 
společně se svými týmy pracují na 
zabezpečení součinnosti nemoc-
nic, fungování laboratoře vyhod-
nocující vzorky testovaných osob, 
na zajištění provozu informačních 
technologií a systémů především 
rezervace do odběrových center, 
za práci hygieniků a pomoc hasičů 
i armády. Medaile a pamětní listy 
převzali: David Hepnar (jednatel 

Sang Lab – klinická laboratoř), 
Veronika Kropfreiterová (ředitel-
ka Nemocnice Mariánské Lázně), 
Miroslav Lukeš (vedoucí oddělení 
ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení HZS Karlovarského kraje), 
Lenka Petráková (ředitelka Krajské 
hygienické stanice Karlovarského 
kraje), Jitka Samáková (Generální 
ředitelka Karlovarské krajské ne-
mocnice), Jaroslav Šesták (vedoucí 
starší důstojník – specialista Kraj-
ského vojenského velitelství Kar-
lovy Vary), Jiří Štefan (zdravotní 
ředitel Penta Hospitals) a Oldřich 
Volf (náměstek ředitele Hasičského 
záchranného sboru KK). 

 (KÚ)

Vedení kraje ocenilo další 
osobnosti v boji proti COVID-19

KARLOVARSKÝ KRAJ   Posky-
tovatelé sociálních služeb napříč 
Karlovarským krajem dostanou 
vyšší vratnou finanční podporu, 
díky které se nemusí obávat, že by 
nebyli schopni v příštím roce za-
jistit vlastní provoz. Karlovarský 
kraj jim každoročně poskytuje zá-
půjčky na dobu, než sociální služ-
by dostanou první část dotace od 
státu. Z původně plánovaných 32 
milionů 997 tisíc korun se částka 
navýší na 49 milionů 994 tisíce 
korun.
„Navýšení objemu zápůjček 
nebude mít dopad do rozpočtu 
Karlovarského kraje, protože do 
konce května roku 2021 posky-

tovatelé sociálních služeb po ob-
držení dotace od státu zápůjčku 
vrátí. V minulých letech se tento 
krajský fond na poskytnutí zápůj-
ček nevalorizoval, pro příští rok 
bychom tak byli schopni uspoko-
jit pouze okolo 60 procent poža-
dovaných finančních prostředků. 
Tím by smysl fondu vůbec nebyl 
naplněn, protože poskytovatelé 
by si už někdy v březnu museli ně-
kde peníze na provoz půjčit. Jsem 
proto velmi rád, že zastupitelé na-
výšení financí schválili,“ upřesnil 
krajský radní Robert Pisár.
Ve stanovené lhůtě byly odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje doručeny žá-

dosti o poskytnutí zápůjček od 21 
poskytovatelů sociálních služeb 
na zajištění celkem 59 sociálních 
služeb. Zápůjčky kraj poskytuje 
registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb, kteří působí na 
území Karlovarského kraje.
K podporovaným službám patří 
azylové domy, centra denních slu-
žeb, domy na půl cesty, domovy 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domovy pro seniory, denní 
stacionáře, domovy se zvláštním 
režimem, chráněné bydlení, in-
tervenční centra, osobní asisten-
ce, pečovatelská služba, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi i pro seniory a další.  (KÚ)

Sociální služby? Vratná finanční 
podpora na udržení provozu bude vyšší
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Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
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s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
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Střední škola 
živnostenská 

Sokolov, 
příspěvková organizace

Den otevřených dveří:
10. 2. 2021

Pro školní rok 2021/2022 
nabízíme tyto obory:

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 65,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

www.zivnostenska-sokolov.cz
Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Sladovník-pivovarník 
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) 
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) 
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů 
Podnikání - denní dvouleté studium 
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Řemeslo mábudoucnost
Školní jídelny v Sokolově, Kynšperku 
a  Kraslicích a domov mládeže v Sokolově 
zajišťují ubytování a stravu. 

www. spsostrov .cz

Partner školy

DNY 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
po individuální domluvě

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3
www.vsfs.cz/karlovyvary

KARLOVARSKÝ KRAJ   V anketě 
Senior roku 2020 získalo ocenění 
celkem 8 osobností z Karlovarského 
kraje. Většina z nich převzala ceny 
z rukou hejtmana Petra Kulhánka 
během slavnostního ceremoniálu 
v Městském kulturním domě v So-
kolově. Součástí akce, kterou měla 
možnost sledovat i veřejnost pro-
střednictvím online přenosu, byl 
vánoční koncert zpěváka a moderá-
tora Vladimíra Hrona.
Karlovarský kraj vyhlásil anketu 
Senior roku 2020 prostřednictvím 
svých webových stránek, kde byl 
uveřejněn anketní lístek. Nomino-
vat bylo možné jednotlivce z našeho 
regionu, kterému musí být minimál-
ně 60 let. Zájemci hlasovali během 
srpna a zaslali 30 platných nomi-
nací, prostřednictvím kterých na-
vrhli na ocenění 24 osobností. Rada 
Karlovarského kraje pak následně 
schválila 3 vítěze v hlavní kategorii 
Senior roku 2020 a 5 držitelů mimo-
řádné Ceny hejtmana Karlovarské-
ho kraje.
Držitelé titulu Senior roku 2020 do-
stali speciálně navržené a vyrobené 
ceny ze sklárny Moser, všichni pak 
obdrželi pamětní listy, dárkové ko-

še, dárkové tašky a květiny.
A tady jsou naši Senioři roku 2020:

Pavla Andrejkivová 
(Karlovy Vary)
Pavla Andrejkivová byla po same-
tové revoluci zakladatelkou Farní 
charity Karlovy Vary, je zaklada-
telkou Agentury LADARA, která 
poskytuje pečovatelskou službu 
a osobní asistenci nejen ve měs-
tě Karlovy Vary, ale rozšířila se do 
ostatních obcí Karlovarského kraje. 
Paní Pavla se celý život snaží rozvíjet 
sociální a zdravotní služby (zejména 
domácí péči) pro znevýhodněné či 
nevyléčitelně nemocné spoluobča-
ny, šíří kolem sebe lásku a pozitivní 
energii, pro každého má slova em-
patie a porozumění. Překážky jsou 
pro ni výzvou, ve svém věku 74 let 
je neskutečně činorodá. Je také or-
ganizátorkou odborné konference 
v Karlových Varech, jejímiž tématy 
jsou právě zdravotní a sociální služ-
by a jejich propojování.

František Radkovský 
(Františkovy Lázně)
Mons. František Radkovský, eme-
ritní kaplan v Mariánských Lázních, 

správce farnosti ve Františkových 
Lázních, pozdější biskup plzeňský 
(částečně i s teritoriem Karlovar-
ského kraje). Absolvoval Matema-
ticko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. V roce 1966 na-
stoupil do kněžského semináře a za-

čal studovat na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměři-
cích. Kněžské svěcení přijal v Praze 
v roce 1970. Po vysvěcení působil 
dva roky jako kaplan v Mariánských 
Lázních. A poté, od roku 1972 až do 
roku 1990, byl duchovním správ-

cem Římskokatolické farnosti Po-
výšení sv. Kříže ve Františkových 
Lázních. Prvním biskupem plzeň-
ské diecéze se stal v roce 1993. Pak-
liže Karlovarský kraj vznikl až v roce 
2000, Mons. František Radkovský 
působil v Západočeském kraji ce-

lých dalších 7 let. Svým „ovečkám“ 
v celé oblasti tedy sloužil celých 30 
roků.

Miroslava Komárková 
(Kynšperk nad Ohří)
MUDr. Miroslava Komárková je 
skvělá a zkušená pediatrička, které 
prošly rukama již tři generace dětí 
a tento rok již definitivně končí se 
svou praxí v Kynšperku nad Ohří. 
Byť je již v důchodovém věku dlou-
ho, její fyzickou aktivitu a úžasnou 
empatii se svými klienty a jejich 
rodiči by jí mohl leckdo závidět. Ka-
ždý  se na ni mohl kdykoliv obrátit 
s žádostí o pomoc či radu. Nikdy 
nešetří milými slovy podpory, útě-
chy, ale umí „drobečkům“ i vyčinit, 
když mají svojí hlavu. Je to žena 
s velkým Ž.  (KÚ)

Senior roku 2020. Ocenění v anketě získalo osm osobností

Senior roku 2020   Držitelé titulu převzali speciálně navržené a vyrobené ceny ze sklárny Moser. Na snímku jsou (zleva) 
František Radkovský, Zdeňka Čepeláková, hejtman Petr Kulhánek, Pavla Andrejkivová, Marta Bočková, Viktor Cibulka a Lev 
Novobilský. Foto: KÚ Ceny hejtmana Karlovarského 

kraje získali: 
Viktor Cibulka (Karlovy Vary), 
Marta Bočková (Krásné Údolí), 
Mgr. Zdeňka Čepeláková (Ost-
rov), Ing. Lev Novobilský (Mar. 
Lázně), Bohunka Procházková 
(Karlovy Vary)
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malíř a lakýrník

Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže 
v Karlových Varech - Drahovicích, Stará Kysibelská 45  

cca 300 metru od školy i od dílen.

do maturitního oboru:  
  stavebnictví

do tříletých oborů pro absolventy ZŠ: 
  zedník, instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář, malíř a lakýrník, pokrývač

do dvouletého oboru:  
  stavební práce

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 UČ TE SE S NÁMI CHUTĚ S CHUTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
  65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista
  29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník
  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie (dálkově)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz
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programování CNC strojůmechanik elektronik - robotizaceagropodnikníumělec-
ko-řemeslná stavba hudebních nástrojůekonomika a podnikáníinformační technolo-
giemechanik motorových vozidelřidič kamionové a osobní dopravyelektromecha-
nikstrojírenské prácezahradníkfarmář opravář zemědělských strojůzemědělské 
prácetruhlářdřevařská výrobaprodavač a výrobce lahůdekřezník - uzenářpotravi-
nářská výroba - cukrářinstalatérkadeřníkprogramování CNC strojůmechanik elektro-
nik - robotizaceagropodnikníumělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojůekonomika 
a podnikáníinformační technologiemechanik motorových vozidelřidič kamionové a 
osobní dopravy

Integrovaná střední škola Cheb
ISŠ Cheb
příspěvková organizace

21 15 6 4
21 OBORŮ 15 VÝUČNÍCH 6 MATURITNÍCH 4 ODBORNÉ ŠKOLY

www.iss-cheb.cz

ZAČNĚTE S NÁMI!ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI!

Přijímáme studenty
do 1.-4. ročníku gymnázia
Nabízíme
• respekt tvé individuality a vlastního učebního stylu
• cílenou práci s tvými silnými stránkami
• realizaci tvých vlastních projektů
• přípravu na VŠ dle tvého výběru i na jinou,

např. uměleckou dráhu
• ti stát se leaderem svého života

Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov

Přijď 29. ledna k nám do školy. Vyzkoušíš si přijímačky nanečisto, naučíš se vést 
ústní pohovor a vytvářet si profesní portfolio. To se ti hodí nejen pro přijímačky 
u nás, ale i pro studium na zahraniční škole či pro přijetí do zaměstnání.  

Více informací: wwww.skolamujprojektmanesova.cz
či emailu eliska.binova@skolamanesova.cz

fb.com/Skola.Muj.Projekt.Manesova
IG: @skolamujprojektmanesova

Vzděláváme každého, kdo má chuť učit se a zkoumat nové věci

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, je vzdělá-
vací a výchovnou institucí s mnohaletou tradicí. Nabízí také služby speciálně 
pedagogického centra. Poskytuje vzdělávání a zájmové činnosti dětem 
a žákům i se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola rozšířila nabídku oborů vzdělání střední školy v denní formě 
vzdělávání na adrese: Závodu míru 339/144, Karlovy Vary - Stará Role:
• Praktická škola dvouletá - 78–62–C/02 - dvouletý učební obor zakon-

čený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce. 
 Uplatnění absolventa: jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb 

a výroby. 
• Provozní služby - 69-54-E/01 - dvouletý učební obor zakončený závě-

rečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. 
 Uplatnění absolventa: při úklidu ve zdravotnických a sociálních zaříze-

ních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. 
Dále  při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žeh-
lení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.

• Keramická výroba - 28–57–E/01- tříletý učební obor zakončený závě-
rečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. 

 Uplatnění absolventa: při výkonu povolání pomocný pracovník v ke-
ramické výrobě a výrobě stavebních hmot, při výrobě užitkové kerami-
ky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu 
a další speciální keramiky.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2020 budou zveřejněná 
na www.specskoly.cz.
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka, telefon: 608 867 999.

Střední pedagogická škola, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,   
příspěvková organizace 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

 Obory vzdělání SPgŠ a G: Obory vzdělání SPgŠ a G:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNOU ONLINE
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První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
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je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.
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KARLOVARSKÝ KRAJ   Celkem 2 
miliony 16 tisíc korun rozdělí Kar-
lovarský kraj mezi žadatele o kraj-
ská stipendia pro vysokoškoláky. 
V akademickém roce 2020/2021 fi-
nance dostane celkem 29 studentů. 
Příspěvek už schválila Rada kraje. 
„Máme radost, že žadatelé zare-
agovali na navýšení stipendií pro 
pedagogické a lékařské obory, pro-
tože nejvyšší počet žádostí přišel 
od studentů pedagogických fakult. 
Právě kvalifikované učitele základ-
ních škol, a pak především prak-
tické lékaře a zubaře kraj nejvíce 
postrádá. Proto jim nabízíme sti-
pendia podmíněná tím, že po ukon-
čení studia budou pracovat přímo 
v regionu. Původně jsme měli vylo-
sovat ze všech žádostí 25 stipendis-
tů. Vzhledem k tomu, že bezchybně 
žádost podalo 29 lidí, rozhodli jsme 
se udělit stipendium všem,“ vysvět-
lil krajský radní Jaroslav Bradáč.
Z celkové částky bude 744 tisíc 
korun vyplaceno studentům, kteří 
žádají o stipendium opakovaně, 
další 1 milion 272 tisíce korun ža-

datelům, kteří podali žádost o sti-
pendium poprvé. Studenti vybra-
ných pedagogických a lékařských 
oborů mohou získat 48 tisíc korun 
ročně, pokud ovšem splní veškeré 
podmínky udělení dotace. Roční 
stipendium pro ostatní úspěšné ža-
datele z řad vysokoškoláků činí 24 
tisíc korun. Informace o pravidlech 
získání vysokoškolských stipendií 
najdou zájemci na Školském portá-
lu Karlovarského kraje.  (KÚ)

Vysokoškoláci dostanou 
opět stipendiaKARLOVARSKÝ KRAJ    Odborový 

svaz novinářů a pracovníků médií 
České republiky vyhlásil 12. ročník 
soutěže „Nejinspirativnější stře-
doškolský časopis“ pro rok 2020.
Přihlášená periodika musí vychá-
zet alespoň jednou za čtvrt roku, 
minimálně však jednou ročně, a to 
ve stejné grafické úpravě. Soutěž je 
rozdělena do tří kategorií – tištěný 
časopis, e-časopis a poezie.
Periodika bude hodnotit odborná 
porota složená ze zástupců Odbo-
rového svazu novinářů a pracov-
níků médií a dalších mediálních 
odborníků. Předmětem hodnocení 
bude především grafická kvalita 

časopisů a jejich vyváženost v rám-
ci soutěžního ročníku.
Všichni finalisté obdrží diplom 
a Press průkaz Odborového svazu 
novinářů a pracovníků médií plat-
ný po dobu jednoho roku.
Uzávěrka přihlášek je 10. února 
2021, v březnu pak bude následo-
vat vyhlášení deseti semifinalistů 
mezi tištěnými časopisy a tří fina-
listů v kategorii e-časopis. Kom-
pletní vyhlášené výsledků s předá-
váním cen by se mělo uskutečnit 
14. května 2021. Více informaci je 
uvedeno na webových stránkách 
svazu odborovysvaznovinaru.cz. 
 (KÚ)

Středoškolské časopisy: Finalisté dostanou Press průkaz 

KARLOVARSKÝ KRAJ   Společnost 
Tutor vyhlašuje již 3. ročník ankety, 
jejímž cílem je ocenit ředitele a ře-
ditelky českých škol. Zejména rok 
2020 přinesl do školních životů ne-
čekané a dosud nepoznané situace, 
které museli prvotně řešit ředitelé 
škol a koordinovat pedagogické 

sbory. A právě vyhlášená anketa má 
sloužit jako poděkování za jejich 
nasazení.
Máte-li svého favorita mezi řediteli 
škol v Karlovarském kraji, neváhej-
te ho nominovat. Stačí k tomu na 
webu tutor.cz vyplnit nominační 
formulář a doplnit informaci o tom, 

proč by měl vyhrát zrovna vámi na-
vrhovaný ředitel.
Na základě nominací zvolí odborná 
porota finalisty, kterým následně 
zadá speciální domácí úkol. Ten bu-
de v podobě otázek z oblasti školství 
a porotu bude zajímat také vlastní 
pohled na věc.

Vyhlášení výsledků je naplánováno 
na duben roku 2021. Oceněni bu-
dou vítězové ve třech kategoriích – 
malotřídky, základní školy, střední 
školy a gymnázia. Zároveň bude 
vyhlášen také absolutní vítěz, který 
získá titul „Ředitel roku“ pro rok 
2020/2021.  (KÚ)

Ředitel roku. Nominujte svého kandidáta do ankety
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Letos�rozhodneme�o�naší�budoucnosti
Karla Maříková
krajská 
zastupitelka 
za SPD,  
poslankyně

Minulý rok byl zcela jistě pro nás 
velmi náročný, ale o to náročnější 
bude ten letošní, budeme však mít 
příležitost rozhodnout o naší bu-
doucnosti. Vládní opatření poško-
zují turismus a lázeňství domény 
našeho kraje a to mělo a ještě bude 
mít zásadní dopad na služby na 
to navázané a celkovou zaměstna-
nost. Hospody, hotely, pivovary, 
porcelánky, služby další opatření 
nepřežijí a kde lidé najdou práci 

a příjem?  Doposud se Karlovarský 
kraj mohl pochlubit mizerně ohod-
nocenými pracovními místy, bude 
li toto pokračovat, tak se trh s pra-
covními nabídkami velmi zmenší. 
Když procházím prázdné kolonády, 
potkám pár lidí a vidím zavřené 
obchody a restaurace, kde byl dří-
ve život, tak mi je smutno a kladu 
si otázku zda tohle je nutné, nebo 
cílené. Vzpomínám na dobu, kdy 
Karlovy Vary byly prázdné a neo-
pravené, tak dnes je to stejné jen 
s tím rozdílem, že zahraniční ma-
jitelé nemovitostí je nechali opra-
vit. Nejen hotely, ale třeba sklářský 
průmysl jako je věhlasná značka 
Moser založena na tradičním ruč-
ním řemesle čelily historicky řadě 
hospodářským těžkostem už od dob 
první světové války, přežijí však tyto 
vládní opatření? Restrikce a opat-

ření jsou větší a větší a čísla pozi-
tivních jsou přesto vyšší a vyšší. Má 
tedy tohle všechno smysl a bylo to 
nutné? Letos v říjnu bude mít každý 
z nás příležitost vládě vystavit vy-
svědčení a dát tak jasně najevo, že 
politici by neměli lidem řídit život 
a přikazovat jim, co si smějí třeba 
kupovat a nebo je omezovat v pod-
nikání a vydávat zbytečná naříze-
ní, která nejsou schopni sami do-
držovat a nebo nemají s ochranou 
zdraví nic společného. Politik má 
sloužit lidem, hájit a zachovávat 
jejich osobní svobody a práva. Až se 
budete letos rozhodovat pamatujte 
na to, že vláda má brát občany jako 
rovnocenného partnera, má bránit 
naši suverenitu, identitu, bezpeč-
nost a zachovávat osobní svobody 
a práva svých občanů, protože jen 
takovou vládu může lid respektovat. 

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz

Co�bych�si�přál�do�nového�roku

Máte i vy nějaké novoroční přá-
ní? Určitě ano. Asi každý by chtěl 
zdraví, nějaké to štěstí, po hektic-
kém loňském roce asi i trochu té 
pohody a možnosti se zase volně 
nadechnout. 

Když mi na minulém jednání 
krajského zastupitelstva kolem 
hlavy létala v rámci nějaké politic-
ké přestřelky slova ne zcela hodná 
tohoto důstojného shromáždění, 
trochu jsem se zamyslel. Uvažoval 
jsem, jaké by to bylo, když bychom, 

místo toho kdo nosí svetr a kdo 
sako, řešili něco normálního. Něco 
co má smysl a po tom nářezu z loň-
ského roku aspoň i nějaký trochu 
pozitivní náboj. Třeba co bychom 
přáli našemu kraji do nového roku. 

Osobně bych mu v první řadě po-
přál, aby se jeho obyvatelé i politici 
poučili ze svých minulých chyb. 
Abychom nebyli cimrmanovský-
mi hledači slepých uliček v situ-
acích, kdy jinde už dávno našli 
cestu. A abychom i my našli cestu 
k úspěšné ekonomické transfor-
maci Sokolovska. I když to možná 
tak z pohledu od Aše nebo Toužimi 
nevypadá, je totiž zcela klíčová pro 
to, jaká bude síla našeho kraje za 
dvacet nebo třicet let.

Také by bylo fajn, kdyby nám ten 
uplynulý coronavirový rok nalil 
do žil trochu sebevědomí. V uply-
nulých měsících jsme sami sobě 

ukázali, že jsme schopni vzít věci 
kolem sebe do vlastních rukou 
a společně je řešit. Ano, společně. 
Nemusíme čekat že to za nás udě-
lá někdo shora. A když to děláme 
my sami, je to takové, jaké chceme 
aby to bylo a ne takové, jaké nám to 
někdo naservíruje. A je jedno jestli 
jde o opravu kapličky u Žlutic, na 
který každý z okolí přinese jednu 
cihlu, šití roušek a pomoc zdra-
votníkům, nebo o něco většího, co 
musíme řešit třeba v krajském za-
stupitelstvu.

Vlastně bych podobných přání 
měl ještě víc, ale je tu málo místa. 
A kdybychom přidali i ta vaše, asi 
bychom popsali celé Krajské listy. 
Ale vlastně, proč ne? Přání jsou 
přece od toho, aby se vyplnila. Aby 
byl náš život, svět, i náš kraj, zase 
o něco lepší místo. Přeji všem skvě-
lý rok 2021.

Patrik Pizinger
člen Rady 
Karlovarského 
kraje a krajský 
zastupitel za 
HNHRM

Jsme�skutečně�připraveni�
na�dobu�pouhelnou?

Lukáš Zykán
krajský 
zastupitel 
za Českou 
pirátskou 
stranu

V souvislosti s útlumem a ná-
sledným ukončením těžby hnědé-
ho uhlí v regionu vyvstává několik 
zásadních otázek. Jednou z těch 
základních je „kdy“. Jakožto soko-
lovský patriot jsem zaregistroval již 
mnoho termínů, které stanovovaly 
definitivní ukončení těžby hně-
dého uhlí v našem regionu. Tyto 
termíny se ale neustále posouvají 
až hluboko za rok 2030. K mému 
nepochopení ale v předchozích dva-
ceti letech nedocházelo k souběžné 
diskuzi, jakým novým směrem se 

budeme ubírat. Nejvíc mě mrzí, že 
ze strany dobyvatele této nerostné 
suroviny nedošlo k personální při-
pravenosti, tedy kam s propouště-
nými zaměstnanci, kteří vzhledem 
ke své kvalifikaci, jen těžkou budou 
hledat uplatnění v době pouhelné. 
Domnívám se, že tomuto šlo přede-
jít tvorbou pracovních pozic napří-
klad vybudováním průmyslových 
zón na vlastních pozemcích. Jen 
těžko spekulovat o tom, proč se tak 
nestalo.

Na druhé straně vnímám i pro-
jektové nesouznění s ústupem od 
uhelné energie, a to zejména v cen-
trálním vytápění. Nově budované 
i rekonstruované objekty jsou stále 
koncipovány s výměníkovými stani-
cemi tepla, které jsou přímo závislé 
na těchto zdrojích. Těžko odhado-
vat z jakých důvodů nejsou do pro-
jektů více zapracovány zdroje čisté 
energie.

Je třeba si přiznat, že konec 
uhlí se opravdu blíží a vzhledem 
ke zvyšujícím se cenám emisních 
povolenek, nebude energie z něho 
získaná levnější. O čistotě a dopa-
du na krajinu netřeba spekulovat 
vůbec. Otázkou tedy je, jestli se těž-
ba v regionu a následné spalování 
uhlí či jiných surovin produkující 
energii nadále vyplatí a ke konci 
těžby se pak budeme přibližovat 
rychleji. Nicméně následně je tře-
ba se na přechod na jiné zdroje 
důkladně připravit, a to nejen pro-
jektově. Tam podle mého názoru 
stále pokulháváme. Věřím ale, že 
nové vedení kraje k této problema-
tice přistoupí rychle a zodpovědně, 
aby dotčené subjekty závislé nejen 
na centrální dodávce tepla pocíti-
ly tuto změnu minimálně a mohly 
se věnovat svým činnostem pro ně 
určeným, než aby se zabývaly, čím 
nahradit současný zdroj tepla.

Prioritou�je�v�této�chvíli�
rozpočet�na�rok�2021

Vážení čtenáři, po dvou měsí-
cích komplikovaných povolebních 
jednáních, byla uzavřena koaliční 
smlouva dvaceti pěti krajských za-
stupitelů, kteří se v zastupitelstvu 
následně ujali řízení správy Karlo-
varského kraje. Prioritním úkolem 
krajského zastupitelstva je v této 
chvíli rozpočet na rok 2021, který 
vzniká v nepříznivé společenské 
situaci a s nepřesnou finanční pre-

dikcí pro následující měsíce. Ve vo-
lebních programech jsme definova-
li naše priority a cíle. A nyní pracu-
jeme nad návrhem rozpočtu, který 
v rámci předpokládaných možnos-
tí poskytne maximální možnou 
podporu jednotlivým správním 
oblastem, krajským příspěvkovým 
organizacím, spolkovým aktivitám 
a dalším okruhům lidské činnosti 
a základních potřeb života. V pří-
padě kultury a památkové péče jde 
zejména o zajištění provozu muzeí, 
galerií, činnosti symfonických or-
chestrů, divadel, filmových festiva-
lů, ale také o příspěvky na kulturní 
aktivity široké veřejnosti, výchov-
ných koncertů, výtvarných soutěží, 
vydávání neperiodických publikací 
atd.  Jedná se o okamžitou finanč-
ní a morální podporu, přesto ovliv-

něnou záměrem podpořit ty oblasti 
a aktivity, které umožní dlouhodo-
bý rozvoj kraje. Za hlavní cíle pro 
kulturu a památkovou péči v Kar-
lovarském kraji považuji zvýšení 
kulturní úrovně života v našem 
kraji po všech stránkách a obnovu 
historického dědictví, které nás od-
lišuje od jiných míst a vzbuzuje vel-
ký zájem veřejnosti.  Vážení čtená-
ři, domnívám se, že právě v dnešní 
nelehké době, která změnila naše 
životy, se vrátíme k podstatným 
otázkám současného života a ne-
necháme se zatížit zbytečnostmi. 
Přeji nám, aby se podařilo kultivo-
vanost prosadit do výchovy, vzdělá-
vání, vzájemné komunikace mezi 
všemi generacemi, každodenního 
života a to ve všech společenských 
vrstvách.  

Olga Haláková
členka Rady 
Karlovarského 
kraje a krajská 
zastupitelka za 
Koalici ODS 
a KDU-ČSL 
s podporou 
Soukromníků

Nebudeme�vám�lhát.�Štve�nás�to.�A�mrzí
Mgr. Jana 
Mračková 
Vildumetzová
krajská 
zastupitelka 
za ANO, 
poslankyně

Čtyři roky jsme pro kraj tvrdě 
makali. Snažili se, aby byl vidět 
a bylo o něm slyšet. Všechno jsme 
hlídali, kraj bezchybně hospodařil, 
a hlavně se povedlo spousty velkých 
a konkrétních projektů. Dostavba 
D6, znepoplatnění úseku Karlovy 
Vary-Cheb, po 20 letech se konečně 
opravují Císařské lázně, do kraje 
vstoupil investor BMW, v září se 
v Sokolově otevřela vojenská škola. 
A mnoho dalšího. 

Z toho máme ohromnou radost. 
A ještě větší pak, že to lidi ocenili ve 
volbách.

Bohužel, ostatní politici v kraji po 
volbách udělali možné i nemožné, 

aby nás obešli. A povedlo se jim to. 
Sestavili neuvěřitelnou 11ti partaj-
ní koalici a mají většinu.

Fajn, bereme to. Taková je aktu-
álně u nás politika. Všichni proti 
ANO.

Co na tom, že budoucí hejtman 
nevyhrál volby, neměl nejvíc pre-
ferenčních hlasů, a to ani na své 
kandidátce. Co na tom, že když 
kdysi vedl Karlovy Vary, tak město 
nikam neposunul. A zbyla po něm 
jen prázdná kasa.

Když má většinu v zastupitelstvu, 
právo vést náš region má a my to 
respektujeme. Jen jeho poslepované 
vedení si dalo název Koalice změ-
ny! A co se zatím změnilo? Zruši-
la se kontrola objednávek, faktur 
a smluv, protože je to administra-
tivně náročné pro hejtmana kraje, 
kraj nemá schválený rozpočet kra-
je. Hasiči, záchranáři, senioři, sta-
rostové, včelaři, rybáři, sportovci 
nemají schválené dotační progra-
my, nevědí, zda dostanou nějaké 
finance na činnost.

Na druhém zastupitelstvu bylo 
jasně vidět, že se vracíme ke starým 
praktikám, „ty jsi můj příznivec 
a kamarád, tobě usnesení schválí-
me, ostatní mají smůlu.“ A z toho je 
nám opravdu smutno. Stejný metr 
pro všechny byl základ, který jsme 
si hlídali.

Nejdřív nám nebylo jasné, jak 
mohli někteří tuto koalici podpo-
řit. Ale pak nám to došlo. Nejde 
o občany, o program, ale jen o pla-
cené posty. Proto, aby koalice vůbec 
vznikla, jsou vůbec poprvé v historii 
našeho kraje schválení 4 uvolnění 
tedy placení zastupitelé, kteří bu-
dou náš kraj stát okolo 10 milionů 
ročně. A v téhle době, kdy potřebu-
jeme každou korunu.

Věřili jsme, že kolegové budou 
chtít navázat na naši společnou 
úspěšnou práci, na to, co se po-
vedlo, ale zatím to opravdu vypadá 
tak, že se vracíme se do starých 
kolejí, do pořádků, které se zdály 
být dávno úspěšně zapomenutou 
minulostí.

Nový�podvýbor�v�Senátu�
aneb�šance�i�pro�Karlovarsko

Ing. Jan Horník
krajský 
zastupitel za 
STAN + KOA + 
VPM + TOP 09, 
senátor

Karlovarský, Ústecký a Moravsko-
slezský kraj jsou nejzaostalejšími 
regiony v České republice. S příkla-
dy této zaostalosti se setkávám při 
svých aktivitách na Karlovarsku 
i Ústecku velmi často. Jedním z mých 
poznatků byla i skutečnost, že při 
revitalizaci sídlišť byly finanční pro-
středky investovány především do 
obnovy bytových domů, ale už ne do 
úprav mnohdy neutěšeného a zde-
vastovaného veřejného prostoru 
kolem nich. To mě před dvěma lety 
vedlo k iniciování vzniku senátního 
Podvýboru pro bydlení. Činnost to-
hoto orgánu se však poté rozmělnila 
do celé republiky a bohužel nepřines-
la očekávané výsledky právě pro tyto 
naše zaostalé regiony.

Na základě těchto zkušeností jsem 
po loňských podzimních volbách do 
Senátu i s ohledem na začátek no-
vého programovacího období Evrop-
ské unie, inicioval ukončení činnosti 
senátního Podvýboru pro bydlení, 
a naopak vznik nového Podvýboru 
pro regiony v transformaci, který by 
byl zaměřen konkrétně na pomoc 
třem výše jmenovaným krajům. Pro 

tento záměr se mi v rámci povolební-
ho jednání postupně povedlo získat 
podporu kolegů ze senátorského klu-
bu Starostové a nezávislí a následně 
vyjednat i podporu dalších senátor-
ských klubů.

Ve snaze získat maximální vliv 
v tomto senátním podvýboru pro náš 
Karlovarský kraj jsem oslovil kolegu 
Miroslava Balatku senátora za So-
kolovsko, aby tomuto orgánu před-
sedal. Jsem rád, že tuto výzvu přijal 
a po odsouhlasení plénem Senátu se 
předsednictví podvýboru ujal. Další 
výhodou pro náš kraj je zapojení do 
práce podvýboru i třetího senátora 
Miroslava Plevného nově zvoleného 
za Chebsko a Tachovsko.

Činnost Podvýboru pro regiony 
v transformaci bude zaměřena na 
dlouhodobé problémy těch oblastí 
republiky, které se potýkají s trans-
formací ekonomické základny. Jedná 
se například o ukončení těžby uhlí, či 
konec tradičních průmyslových od-
větví a na ně navázanou nezaměst-
nanost. Stejně tak se jedná o eko-
nomické a sociální aspekty, kterými 
jsou např. odliv občanů, vysoký počet 
exekucí, vyloučené lokality a další 
negativní jevy v naší společnosti.

Na svém prvním zasedání se podvý-
bor věnoval také předpokládanému 
rozdělení peněz z evropských fondů, 
které by měly pomoci transformaci 
postižených regionů, jako jsou Fond 
spravedlivé transformace a Moder-
nizační fond. Již na tomto zasedání 
bylo k několika ministerstvy navrže-

ným mechanismům vzneseno mnoho 
fundovaných výhrad a otázek podlo-
žených na základě zkušeností z do-
savadní praxe čerpání evropských 
a národních dotací.

Zástupci ministerstev poskytli 
členům podvýboru mimo jiné i in-
formace o připravenosti projektů 
Karlovarského kraje pro čerpání fi-
nančních dotací z uvedených fondů. 
Na základě toho dospěli senátoři 
z našeho kraje k závěru, že jen ně-
které v kraji připravované projek-
ty budou odpovídat požadavkům 
možnosti podpory z těchto fondů. 
Zřejmě i proto byly v předložených 
materiálech ministerstvy uvedeny 
podpory pouze v poloviční výši fi-
nančních prostředků oproti tomu, 
o čem se prozatím spíš v oblasti 
zbožných přání diskutuje na úrovni 
našeho kraje.

Věřím a udělám maximum nejen 
v rámci nového senátního podvý-
boru, aby náš Karlovarský kraj 
nakonec společnými silami všech 
zainteresovaných stran využil tuto 
jedinečnou možnost podpory pro 
jeho obnovu, a to ve všech oblastech 
činností od školství až po podnikání. 
První jednání k tomu byla na půdě 
kraje již zahájena a osobně jsem 
z nich nabyl velmi dobrého dojmu, 
že od letitého bezbřehého, nikam 
nevedoucího tlachání, dostává náš 
kraj konečně šanci pozitivního bytí 
a budoucího rozvoje.     

Přeji Karlovarskému kraji a nám 
všem šťastný rok 2021 

JSME S VÁMI 
JIŽ 120 LET

STÁLE FLEXIBILNÍ 
A INOVATIVNÍ.

JIŽ 120 LET

STÁLE FLEXIBILNÍ 
A INOVATIVNÍ.
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Křížovka o ceny 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
ZÁMEK CHYŠE 

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Milada 
Hoiszová z Dolního Žďáru, 
Monika Jančíková z Horního 
Slavkova a Dagmar Blažková 
z Mariánských Lázní.

Když jej v první polovině 13. 
století vyrobili na zakázku pro 
benediktýnský klášter v belgic-
kém Florennes, dalo se tušit, že 
jednou bude velmi vzácným. 
Co se však nedalo předpoklá-
dat, byla jeho pohnutá pouť 
staletími. Po francouzské 
revoluci, kdy byl klášter ve Flo-
rennes zrušen, se jako částečně 
poškozený ocitl mezi starým 
nábytkem v sakristii spřátele-
ného farního kostela. V roce 
1838 jej pak od církevní rady 
odkoupil Alfred de Beaufort-
-Spontin a o několik let později 
jej nechal za tři tisíce franků 
zrestaurovat. V roce 1889 ho 
Beaufort přemístil do Karlovar-
ského kraje, kde vlastnil zámek. 
Po 2. světové válce, když Beau-
fortové museli, kvůli kolaboraci 
s nacisty, opustit zemi, se však 
po něm doslova slehla země. 
Na dlouhých 40 let. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 2. 2021 
na email: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, 
Závodní 353/88, 
360 06 Karlovy Vary

KULTURA

Výstava - Pan Muzeum 
Výstavu pod širým nebem připravilo Muzeum Karlova Vary u příleži-
tosti 70. narozenin PhDr. Stanislava Burachoviče, který byl v muzeu 
zaměstnán jako odborný pracovník a historik. Pracoval na desítkách 
úspěšných výstav a knih, napsal také mnoho odborných a popularizač-
ních článků.  Jeho jméno se tak stalo téměř synonymem pro tuto institu-
ci. Výstava ho představuje očima přátel a spolupracovníků. 
středisko Svatý Linhart, do 28. 2. 2021  

Online přednáška – Chlapci z opičích hor – padesátá léta ve 
Slavkovském lese
Muzeum Sokolov připravilo další online přednášku. Tentokrát na téma 
50. léta na Kostelní Bříze, aneb něco o vojácích na Kostelce. Ředitel mu-
zea Michael Rund seznamuje sledující s historií vojenských stanových 
táborů a vysvětluje také zánik několika obcí na Sokolovsku. Zájemci se 
také mohou dozvědět, z čeho vychází označení „chlapci z opičích hor“. 
Přednášku je možné zhlédnout na facebookovém profilu Muzea Soko-
lov.  

Virtuální prohlídka – Bod 
Galerie umění Karlovy Vary nabízí další virtuální prohlídku stálé expo-
zice. Nyní se jedná o výstavu s názvem Bod Miroslava Párala. Centrem 
zájmu je nevšední objekt z keramického materiálu. Prohlídka zavede 
sledující do raného období autorovy tvorby. V té se věnoval svéráznému 
keramickému nábytku a zejména unikátním architektonickým objek-
tům, jimiž jsou konstrukce z kameniny. Odkaz na virtuální prohlídku je 
umístěn na webových stránkách Galerie umění Karlovy Vary. 

KULTURNÍ TIPY

CHEB   V únoru tohoto roku byla 
v kasematech Chebského hradu 
dokončena odborná demontáž uni-
kátních kamen vyrobených v letech 
1941 – 1944.  Jejich další cesta pak 
vedla do rukou restaurátorů. Na ja-
ře by se měla opět vrátit do Chebu 
a stát se tak dominantním exponá-
tem národopisné části expozice.  
Jedná se o vzácná kachlová kamna 
Williho Russe, která představují 
chebský (egerlandský) národopis 
v trojrozměrném obraze. Nabízejí 
ojedinělý pohled na zapomenutou 
minulost zdejšího regionu, kdy 
v šestnácti figurálních scénách 
představují významné zvyky a tra-
dice hospodářského, církevního 
a rodinného života venkovského 
lidu na Chebsku. Čtrnáct krojo-
vaných párů předvádí lidový oděv 
v různých částech regionu, a to od 
konce 18. století až po 30. a 40. 
léta 20. století. Plastické stuhy, jež 
se vlní mezi jednotlivými scénami, 
zachycují chebský dialekt v podobě 
63 přísloví, pořekadel, mravních 
ponaučení, úryvků z koled a pís-
ňových textů. To vše doplňuje he-
raldická výzdoba čítající 71 znaků 
měst a rodových znaků.
V rámci restaurátorských prací 
prošla kamna procesem takzvané-
ho odsolování, kdy byly jednotlivé 
kachle zbaveny solí, které pronikly 
do keramiky z vnitřních vyzdívek. 
Tyto práce jsou v současné době 

v konečné etapě. Zároveň probíhá 
odstraňování krust a výkvětů na ke-
ramice a pokračuje čištění cementu 
ze spár. Spárování drží dle vyjád-
ření restaurátorů velice pevně a na 
některých místech bude opracova-
né jen mikrobruskou. Pokračují ta-
ké zkoušky glazur a bylo zahájeno 
lepení a zajišťování rozlomených 
a naprasklých kachlů.

O dalším postupu restaurátorských 
prací, na něž poskytl finance Kar-
lovarský kraj, bude muzeum veřej-
nost i nadále informovat a návštěv-
níci se mohou těšit na závěrečnou 
etapu, tedy instalaci kamen v expo-
zici Muzea Cheb. Kamna by měla 
být v jarních měsících představena 
poprvé v původní podobě, kterou 
jim dal jejich autor, krásenský so-

chař a keramik Willi Russ. Mo-
hutné těleso kamen se základnou 
286 x 145 cm výškou 238 cm bude 
dle autorského záměru usazeno na 
zděném soklu kopírujícím dnešní 
základnu kamen, vysokém 45 cm. 
Kamna budou doplněna rovněž 
o kamnovou lavici, tak jak  to u kla-
sických chebských kachlových ka-
men bývalo pravidlem. (KÚ)

SLEDUJTE NÁS

Národopisná kamna Williho Russe 
se na jaře vrátí do Muzea Cheb

Kamna Williho Russe    Vzácná kachlová kamna budou dominantním exponátem národopisné části expozice Muzea Cheb. 
 Foto: KÚ

CHEB   Muzeum Cheb již tradičně 
vydal před Vánoci svůj sborník, je-
diné cíleně zaměřené periodikum na 
dějiny a přírodu chebského regionu 
a Karlovarského kraje. Tentokrát je 
hlavním lákadlem článek o řezbáři 
a loutkáři Gustavu Noskovi, ale zá-
jemci v něm naleznou i další články 
s vlastivědnou, historickou a příro-

dovědnou tématikou.   V příspěvku 
s názvem Život s vůní lipového dře-
va se čtenáři seznámí se životním 
příběhem řezbáře a občana města 
Chebu Gustava Noska, který je zná-
mý jako tvůrce nejdéle vystupující 
dvojice loutek Spejbla a Hurvínka. 
Druhý životopisný příspěvek připo-
míná operní pěvkyni a rodačku ze 

Střížova u Chebu Margarethu Ka-
hler. Sborník obsahuje také článek 
o zdravotní péči na Karlovarsku v le-
tech 1938 – 1945. 
Další z příspěvků reflektují napří-
klad postup zpracování valdštejn-
ských relikvií ve sbírce Muzea Cheb 
nebo si všímají popěvku na kachli 
slavných národopisných kamen 

Williho Russe. Na své si přijdou ale 
také milovníci přírody. Druhou pu-
blikací je drobný příspěvek ke sta-
vebnímu vývoji města Chebu až do 
současnosti, který přináší přehled 
jednotlivých stavebních akcí ve měs-
tě. Nechybí ani fotografická příloha 
se zejména nepublikovanými sním-
ky z 2. poloviny 20. století.  (KÚ)

V novém sborníku Muzea Cheb se dočtete 
o Gustavu Noskovi, řezbáři a loutkáři

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka
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Všichni mají možnost být Messi nebo Ronaldo
SOKOLOV   FK Baník Sokolov se 
věnuje dětem již od 5 let a intenziv-
ně se věnuje všeobecné sportovní 
průpravě. Přípravková mužstva čí-
tají 100 dětí od 5 do 11 let věkově 
rozdělených do 6 kategorií. Více se 
dočtete v následujícím rozhovoru s 
vedoucím trenérem přípravek To-
mášem Hájkem.
Pokud se malí fotbalisté roz-
hodnout vstoupit do řad FK 
Baník Sokolov, na co se mohou 
těšit?
V naší nejmenší kategorii U 6 se vě-
nují všeobecné pohybové přípravě, 
různým pohybovým hrám, nechybí 
samozřejmě základy míčové tech-
niky. Také hrají vlastní miniturnaje, 
kde převažuje radost ze hry, nikde 
se nezveřejňují výsledky, je zkrát-
ka jedno, zda vyhrají, či prohrají.  
Žádný náš trenér nesmí výsledek 
upřednostnit před herním proje-

vem svého týmu. Ten je prvořadý, 
a nejvíce nás samozřejmě zajímají 
jednotlivé individuální výkony dětí.

Na co jsou tréninky zaměřené? 
Věnují se při nich děti i jiným 
sportům?
Je důležité, aby se děti rozvíjeli 
komplexně, proto se věnujeme jak 
fotbalovým dovednostem, tak i vše-
obecné průpravě. Hravou formou 
trénujeme rychlost a koordinaci, 
věnujeme se také základům gym-
nastiky. Cílem je připravit děti po 

všech stránkách na budoucí mož-
nou vysokou sportovní výkonnost.

Jak často se trénuje?
Tréninky probíhají 2x týdně v are-
álu přípravek Bohemia v Sokolově.

Za jak dlouho budou hrát nově 
příchozí zápasy?
Pokud tomu nepřekáží nějaké 
zvláštní okolnosti, tak nové děti 
mohou ihned hrát bez omezení mi-
niturnaje.
FK Baník Sokolov pořádá každo-
ročně halový turnaj právě pro pří-
pravky. Vždy jsou k vidění pěkné 
dětské fotbalové výkony. Určitě 
hrají se zaujetí, nasazení a snahou. 
Bohužel i tuto akci pozastavila sou-
časná situace s pandemií. To je na 
přípravkách to nejlepší – stále mají 
všichni možnost být Messi, nebo 
Ronaldo.  pr

SPORT

MICHALU NOVÁKOVI k jeho vůbec prvnímu umístění závodu světového poháru mezi nejlepšími deseti 
běžci na lyžích. Reprezentační jednička z Nových Hamrů na Karlovarsku postoupila v rámci první etapy 
Tour de Ski, kterou 1. ledna hostilo švýcarské Val Müstair, do semifinále sprintu volně a připsala si konečné 
9. místo. „V semifinále bylo vidět, že jsem do něho postoupil poprvé a že se pořád učím. Trochu jsem zaspal 
ve sjezdu a dostalo se přede mě víc lidí, než jsem čekal. Pak se mezi námi udělal trochu rozestup, který už 
nešel dotáhnout. I tak si ale myslím, že to je super výsledek,“ radoval se z výsledku Michal Novák. My se 
radujeme společně s ním a gratulujeme, jen tak dál!   Foto:�SLČR

BLAHOPŘEJEME

KARLOVY VARY     Těsně před 
vystoupením na vrcholné meziná-
rodní scéně přišli volejbalisté Kar-
lovarska o klíčového hráče. První 
nahrávač Lukáš Ticháček si pora-
nil lýtkový sval a na turnaji Ligy mi-
strů v Trentu ho nahradil narychlo 
povolaný nizozemský reprezentant 
Wessel Keemink. „Potěšilo mě, že 
se vyhrál v každém zápase aspoň 
jeden set,“ poznamenal kapitán tý-
mu k výsledkům svých spoluhráčů.

Co jste prožíval při sledování 
Ligy mistrů na dálku?
Já jsem říkal vždycky, že je horší 
se na volejbal dívat, než ho hrát. 
Samozřejmě jsem měl u televize 
obrovský stres, protože všechny ty 
chyby, které se dějí, si víc uvědo-
muješ a vidíš jich víc než na hřišti. 
A hlavně jsem měl hrůzu z těch 
chyb, které jsme dělali, takže jsem 
se chytal za hlavu. Sprostý jsem 
samozřejmě nebyl, ale myslím, že 
jsem to s klukama prožíval víc, než 
kdybych byl na hřišti.

Čím vás hráči Karlovarska potě-
šili a v čem měli rezervy?
Gratuluji klukům k tomu prvnímu 
setu v soutěži, to je jasné. Potěšilo 
mě, že se vyhrál v každém zápase 
aspoň jeden set. Na druhou stranu 
nejsem žádný fanoušek, který by 
s tím byl spokojený.

Co konkrétně vás trápilo?
Přišlo mi to málo, protože všech-
ny ostatní týmy byly oslabené. 
Například Trento bylo bez nahrá-
vačů, univerzál hrál na nahrávce, 
na jeho postu pak nehrál ten hráč, 
který měl. Proti nim se mělo urvat 
mnohem víc, ale my jsme se nedo-
stali ani do vyrovnané koncovky 
setu, o to víc to bolí. A začátek proti 
Friedrichshafenu, tam se podepsa-
la obrovská nervozita všech hrá-
čů. V půlce setu dostat pět es a asi 
sedm nevynucených chyb, takhle 
se zápasy nezačínají.

Dovolte mi otázku na tělo: Jak 
kvalitní by byl výkon Karlovar-

ska, kdybyste nahrával vy?
Je úplně jedno, jak by to vypadalo, 
kdybych tam byl já. Byl tam Ho-
lanďan, který je hvězda národního 
týmu, z mého pohledu je to posila 
pro klub. Hrál v Modeně v nejlepší 
lize světa. Teď dostane trochu času, 
ta Champions League se hrála po 
jeho týdenním trénování s týmem, 
takže se nějaké věci z jeho strany 
daly omluvit. Ale teď už by to mělo 
být stoprocentní. Ten tým se nemů-
že cítit oslabený, v lize by teď měli 
kluci všechno vyhrávat. A jestli 
ne, tak ode mě dostanou pokuty 
(úsměv)

Do Trenta vás nepustilo zraně-
ní. Jakého je charakteru?
Jde o natržený lýtkový sval. A z jed-
né čtvrtiny poškozený, to je podle 
doktora docela dost.

Jak probíhá léčba?
Rekonvalescence je dlouhá. Podle 
lékaře potřebuje svalové zranění 
čas, nedá se to zrychlit. Je potřeba 

mít minimálně šest týdnů klidu, 
aby to srostlo, aby se tam vytvořila 
jizva, která bude pevná, protože ka-
ždé její narušení vytvoří další jizvu 
a už to nebude tak pevné a pružné.

Co nastane po těch šesti týd-
nech?
Teprve potom se začíná cvičební, 
zatěžovací rehabilitace, od Nové-

ho roku nějaké klusání, pobíhání. 
Do posilovny samozřejmě chodím, 
můžu normálně posilovat horní 
část těla, břicho, záda, v tom pro-
blém není.

Kdy vás tedy volejbalový fa-
noušek zase uvidí?
Já jsem na hale skoro pořád, na zá-
pasy taky chodím. Takže kdo bude 

chtít, ať přijde, až nám zase vláda 
dovolí, že lidi budou moct přijít do 
haly, můžeme se tam vidět.

A kdy budete hrát?
To nechám na doktorovi. Uvidíme, 
jak se to bude rychle hojit, jestli 
tam nebude nějaký problém. Ne-
budeme si dávat časové limity, aby-
chom to nezakřikli.  (KÚ)

Zraněný Ticháček: Prožíval jsem Ligu mistrů víc než na hřišti

Liga mistrů    Utkání ve své skupině odehrají volejbalisté Karlovarska na dvou místech, v Trentu a ve Friedrichshafenu. Počet 
zápasů zůstává stejný.  Foto: vk-karlovarsko.cz

KARLOVY VARY   Volejbalisté 
Karlovarska mají za sebou úspěš-
ný podzim. Solidně reprezentovali 
český volejbal v Lize mistrů a v do-
mácí extralize bojují o nejvyšší 
pozice. „Pozitivní je, že jsme se 
dokázali vyrovnat se všemi ná-
strahami, když přišlo přerušení 
soutěže a s tím spojená nařízení,“ 
vzkázal Jiří Novák, trenér VK ČEZ 
Karlovarsko.
Až do samotného konce kalendář-
ního roku doháněl tým Karlovar-
ska manko extraligových utkání. 
Během prosince odehráli svěřenci 
kouče Nováka devět zápasů. „Klu-
ci toho mají dost, jsou zahlcení, 
proto jsme některé pasáže zápasů 
měli slabší, není to jednoduché,“ 
připomněl trenér zejména nedáv-
nou prohru v Ostravě. „Ani ne 
hrát dva zápasy ve dvou dnech, ale 
spíš vždycky přeskočit ze soupeře 
na soupeře, hráči musí vstřebat 
hodně informací. Téměř se pře-
stalo trénovat, teď to nemůže být 
souvislá práce, jde vždy jen o ta-
kové útržky, to je z dlouhodobého 
hlediska špatné.“
Prosincový maraton zápasů 
odstartoval turnaj Ligy mistrů 
v italském Trentu, kde hráči Kar-
lovarska vzali set každému ze tří 
špičkových soupeřů. Navíc tehdy 

řešili náhlou změnu na klíčovém 
postu nahrávače. „Myslím, že se 
toho Wess (nahrávač Wessel Kee-
mink) chytil velice dobře na to, že 
se vše odehrálo narychlo a on sám 
relativně dlouho nehrál,“ hodnotil 
kouč Novák. „Spolupráce funguje 
díky jeho charakteru, hned pocho-
pil situaci, snažil se sžít s týmem. 
A dobře zapadl. I Martin Kočka 
zvládl zápasy na výbornou a po-
souvá se dál.“
Dalším postem, nad kterým visí 
otazník, je v kádru Karlovarska 

pozice univerzála. Úlohu jednič-
ky plní reprezentant Patrik Indra, 
klub ale momentálně hledá hráče, 
který by ho doplňoval. V polovi-
ně prosince totiž vedení ukončilo 
spolupráci se švédským univer-
zálem Fredricem Gustavssonem. 
„Úplně se neprosadil do základní 
sestavy, což by cizinec měl,“ ob-
jasnil trenér Novák. „Patrik Indra 
si místo na hřišti udržel, řekli jsme 
si, že nemá zásadní význam ho dr-
žet jen jako člena týmu.“
  (KÚ)

Karlovarsko vstoupí do boje 
o play off z vysoké pozice

Liga mistrů   Na druhém turnaji základní skupiny se volejbalisté Karlovarska 
představí první únorový týden v německém Friedrichshafenu. 
 Ilustrační foto: VK ČEZ Karlovarsko

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.
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