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Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax: 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
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Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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04 NÁVŠTĚVA EVROPSKÉ KOMISAŘKY
O podpoře z EU, potřebách Karlovarského
kraje v době měnící se geopolitické situace
a problému na trhu s energiemi jednala
v Karlovarském kraji evropská komisařka
pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira.
07 PRÁCE NA CÍSAŘSKÝCH
LÁZNÍCH POKRAČUJÍ
Revitalizace národní památky Císařských
lázní postupuje podle stanoveného časového harmonogramu. V komplexu, který
nabídne zázemí pro Karlovarský symfonický
orchestr, se nyní pracuje na střeše atria i ve
vnitřních prostorech.
12 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Výprava 223 sportovců z Karlovarského
kraje pojede reprezentovat náš region na
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2022 v Olomouckém kraji. Spolu s nimi se
na velkolepou akci, která se uskuteční ve
dnech 26. až 30. června 2022, vydá 45 trenérů
a 3 vedoucí výpravy.
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16 TŘINÁCTÁ SEZÓNA MUZEA
KRASLICKÉ DRÁHY
V expozici Muzea Kraslické dráhy se mohou
dětští i dospělí návštěvníci seznámit s řadou
trojrozměrných exponátů i panelů, které
přibližují historii a technické zajímavosti
nejen regionální trati Sokolov – Kraslice,
ale i dalších drah v regionu.
26 VESNICÍ ROKU JE VELKÁ HLEĎSEBE
V krajském kole letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2022 zvítězila obec Velká
Hleďsebe. Získala Zlatou stuhu pro vítěze
a postup do celorepublikového finále, které
se uskuteční 17. září 2022 v Luhačovicích.
30 DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
V 6. ročníku soutěže se o prestižní značku
kvality utkalo celkem 58 výrobků. Do pěti
kategorií tyto produkty přihlásilo celkem
18 výrobců z našeho kraje. V každé z pěti
kategorií vybrala hodnotitelská komise tři
nejlepší výrobky.
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KRÁTCE Z KRAJE

DEN CYKLOSTEZKY
OHŘE PŘILÁKAL
STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Cyklistickou sezónu v našem regionu zkraje
června symbolicky otevřel Den Cyklostezky
Ohře. Tradiční akce, kterou Karlovarský
kraj pořádá již od roku 2015, se po covidové
přestávce uskutečnila v Karlových Varech
v areálu Meandr Ohře. Jedním z hlavních
témat letošního ročníku byla podpora handicapovaných cyklistů. Pro účastníky akce
bylo připraveno vystoupení dvou hudebních
skupin, cyklisté si mohli nechat v průběhu
akce zdarma zkontrolovat a opravit kolo
v mobilním servisním středisku či zhlédnout výstavu retro kol. O jízdu na simulátorech typu handbike byl celé odpoledne
veliký zájem, stejně jako o ostatní připravené atrakce a stánky.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ:
NÁHRADNÍ LÁSKA
Zvýšit počet pěstounů v regionu, kteří by
dokázali vytvořit domov a rodinné zázemí
pro děti, jež nemohou z různých důvodů
vyrůstat ve vlastní rodině, se dlouhodobě snaží Karlovarský kraj. V rámci
krajské kampaně „Staňte se pěstounem“
se proto jednou z aktivit stala literární
soutěž pro studenty krajských středních
škol. Sešlo se celkem 17 studentských literárních prací na téma „Náhradní láska“.
Vítěznou práci do soutěže zaslal Jakub
Jungwirth z 2. ročníku Obchodní akademie a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu Karlovy Vary. Vítěz získal fotoaparát Instax Mini 11, který se mu určitě
bude hodit nejen během letních prázdnin.
Symbolické odměny ale dostali i všichni
ostatní soutěžící.
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BEZPEČNOSTNÍ PORTÁL MÁ
NOVOU WEBOVOU ADRESU
V březnu 2019 spustil Karlovarský kraj
ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Karlovarského kraje (HZS)
online Bezpečnostní portál. S ohledem
na neustálou snahu kraje i HZS o zlepšování a zkvalitňování služeb v oblasti
bezpečnosti a krizového řízení jej naleznou zájemci od 1. června na nové webové
adrese: https://www.bezport.cz/. BezPort slouží odborné i laické veřejnosti
pro online sdílení informací z oblasti
preventivně výchovné činnosti, krizového a havarijního plánování i pro
podporu činnosti složek integrovaného
záchranného systému při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

KRAJ MÁ DALŠÍ
STOLETOU OBYVATELKU
V Karlovarském kraji žije několik obyvatel,
jejichž věk se zapisuje již trojciferným číslem.
Mezi ně se zařadila také paní Marie Zábranská ze Staré Role, která si užila i velkolepou
oslavu s celou svou rodinou. Do Karlovarského kraje se přestěhovala díky svému manželovi v roce 1946. Pár let bydleli v Chodově,
ale přestěhovali se do Staré Role, kde žije
v domě společně se svou rodinou dodnes.
Do svého odchodu do důchodu pracovala
ve skladu v porcelánce v Nové Roli. Paní
Zábranská měla tři děti, raduje se ze čtyř
vnoučat, sedmi pravnoučat a dvou prapravnoučat. Ještě donedávna ráda četla, nyní jí
nesmí každý den uniknout zpravodajská vysílání v televizi. Oslavenkyně prozradila, jak
cvičí svou paměť před spaním. Když totiž
nemůže usnout, přeříká si všechny básničky
a přezpívá písničky, které si pamatuje. Paní
Zábranské ještě jednou přejeme především
pevné zdraví, mnoho sil a aby ji neopouštěl
optimismus, kterým hýřila při naší návštěvě.

KARLOVARSKÝ
BYZNYS MIXER
Propojování startupů se zkušenými podnikateli a službami. Přesně na to byla zaměřena první konference Inovačního centra
INION – Karlovarský byznys mixer, které se
zúčastnily dvě stovky zájemců o podnikání
z řad studentů, firem, ale i měst nebo organizací podporujících podnikavost. Událost
se konala v Alžbětiných lázních, jež se staly
místem pro přednášky, networking, kurátorskou výstavu digitálního umění pod taktovkou Crypto Portal: NFT Gallery, virtuální
realitu a mnoho další zábavy. Do individuálně
a systémově vedeného programu pro rozvoj
podnikatelských projektů se můžete přihlásit
také vy. Kromě tříměsíčního programu nejen
pro začínající podnikatele INION nabízí pravidelné mentoringové služby formou konzultací
nebo podnikatelskou ambulanci.

DEN S HEJTMANEM
Není vám lhostejné dění ve vaší obci
či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak ke
zlepšení života kolem nás? Přesně pro
vás je připravený Den s hejtmanem. Petr
Kulhánek bude lidem na Krajském úřadě
Karlovarského kraje k dispozici 11. července od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa
petr. kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Naše
budoucnost
je ve změně

ELISA FERREIRA: CÍLEM EVROPSKÉ
UNIE JE MINIMALIZOVAT DOPADY
TRANSFORMACE NA OBYVATELE
O podpoře z EU, o potřebách Karlovarského kraje v době měnící se geopolitické situace a problému na trhu s energiemi jednala v Karlovarském kraji
evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira.

menimekraj.cz

Na krajském úřadě přivítal eurokomisařku Elisu Ferreiru hejtman Petr Kulhánek (vlevo).
Svou návštěvu zahájila v doprovodu
krajského radního Patrika Pizingera
prohlídkou dolu Jiří u Sokolova a karlovarského Světa záchranářů, jehož stavba
byla financována z fondů EU. Součástí
akce se stala i prezentace dvou strategických projektů – rekonstrukce karlovarské „keramky“ a výstavby krajského
inovačního centra.
Během společného setkání na krajském úřadě diskutovala eurokomisařka
Ferreira se zástupci kraje, organizací
z oblasti životního prostředí, místních
akčních skupin i krajského studentského parlamentu. „Měli jsme možnost
představit celou vizi transformace regionu postavenou nejen na finančních
prostředcích, které plánujeme čerpat
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z Fondu spravedlivé transformace, ale
i na zdrojích z celé rodiny evropských
fondů. A bavili jsme se o tom, že transformace v našem kraji nejsou jen investice, ale také finance do vzdělávání, do
oblasti sociálních věcí, do změny celkového klimatu v regionu. Ten by měl na
konci transformace stát na dvou pilířích,
tedy cestovním ruchu a lázeňství a na
průmyslu šetrném k životnímu prostředí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Podle Elisy Ferreiry je cílem Evropské unie díky speciální podpoře minimalizovat dopady transformace na
obyvatele. Proto je potřeba naslouchat zájmům všech aktérů v území,
kteří pomáhají uskutečnit budoucí
vizi rozvoje.
KRAJSKÉ LISTY

EKONOMIKA A FINANCE

NOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
V SOKOLOVĚ UŽ JE
V PLNÉM PROVOZU

Přestavět křižovatku u čerpací stanice ONO v Sokolově nechal Karlovarský kraj. Na financování se podílel
společně s městem Sokolov. Na stavební akci, kterou řídila Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, získal příspěvek ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Původní křižovatka silnice II/210
s ulicemi Stará Březovská a Závodu
Míru už nestačila zvýšenému provozu na příjezdu a výjezdu z města.
„Z toho důvodu jsme se rozhodli pro
celkovou přestavbu na okružní křižovatku, aby řidiči mohli místem
projíždět plynuleji a bezpečně. Na
financování stavby se spolu s Karlovarským krajem podílelo město
Sokolov, kterému bych rád poděkoval za spolupráci. Teď už chybí
z mého pohledu jen pomyslná tečka
za celou akcí, a sice instalovat uprostřed kruhového objezdu drobnost,
která by symbolizovala blízkost
KRAJSKÉ LISTY

sokolovského golfového areálu, třeba
artefakt v podobě golfového míčku,“
uvedl Jan Bureš, uvolněný krajský
zastupitel pro oblast dopravy.
Celkové náklady stavby činily 33,3
milionu korun včetně DPH. Společnost STRABAG, která stavbu prováděla, zahájila práce na začátku
března 2021. Cílem bylo vybudovat jednopruhovou okružní křižovatku s průměrem 42 m a čtyřmi
rameny. Součástí projektu se stalo
i odvodnění zpevněných ploch,
dělicí ostrůvky v místech pro přecházení, přestavba propustku pod
silnicí II/210, nové dopravní značení a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Město Sokolov zajišťovalo
výstavbu obou větví místních komunikací, doplnění chodníků, veřejného osvětlení a také provedení
některých přeložek inženýrských
sítí. Nová křižovatka byla dokončena
28. dubna 2022.

PRÁCE NA CÍSAŘSKÝCH
LÁZNÍCH POKRAČUJÍ
PODLE PLÁNU
Revitalizace národní památky Císařské
lázně, jež se nachází v centru Karlových
Varů, postupuje podle stanoveného
časového harmonogramu. V komplexu,
který nabídne zázemí pro Karlovarský
symfonický orchestr, koncertní multifunkční sál, infocentrum, muzejní
expozice, kavárnu, čítárnu a badatelnu,
se nyní pracuje na střeše atria i ve
vnitřních prostorech.
„V objektu se již dokončují hlavní zednické práce, v procesu jsou také restaurátorské práce na štukových prvcích
a na dřevěném obložení. V rámci příprav na vestavbu koncertního sálu probíhá montáž ocelové střešní konstrukce
a přímo v atriu jsou momentálně prováděny přípravné práce na fasádě. Již je
hotova většina střech a téměř dokončena je také vzorová místnost,“ uvedl
hejtman Petr Kulhánek.
V rámci prací na střeše atria byla provedena demontáž stávající krytiny,
sanace ocelové konstrukce, jež bude na
místě zachována na žádost památkářů,
dále vybetonování zpevňujícího věnce
a montáž nové ocelové konstrukce.
Původní konstrukce tak zůstane nezatížena. Na střeše budou umístěny trapézové plechy v tmavé barvě, po bocích
pak bude umístěno pásové okno, jež
zajistí přívod světla do prostoru. Uvnitř
objektu probíhají práce na úpravě
omítek včetně iluzivních tapet a fládrů.
Následovat budou ještě další práce
například v podobě linkování kleneb
stropů, fixace nástěnné výmalby, tónování parket, oprav vnější fasády a fasády
atria. Dokončeny budou také restaurátorské práce v Zanderově sále.
Do konce prvního čtvrtletí tohoto roku
bylo prostavěno více než 493 milionů
korun, předpokládaná částka za kompletní rekonstrukci se pohybuje kolem
1 miliardy korun, s vestavbou sálu pak
kolem 1,3 miliardy korun. Práce na
Císařských lázních by měly být dokončeny v dubnu roku 2023.
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ZDRAVOTNICTVÍ

ZÍSKAT PRAKTICKÉ LÉKAŘE
A ZUBAŘE POMOHOU
NOVÉ MOTIVAČNÍ PRVKY
Nejvyšší finanční příspěvky v rámci Česka a k tomu
řadu dalších benefitů chystá Karlovarský kraj. Snaží se
do regionu přivést nové lékaře, kteří zde chybí.
Návrh opatření, kterými se snaží do
regionu přilákat nové lékaře, schválila
na svém zasedání Rada Karlovarského
kraje. Jedním z navrhovaných kroků
je zcela zásadní navýšení stipendií,
která mohou získat studenti medicíny,
jež po skončení specializační přípravy počítají s návratem do regionu
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a vykonáváním svého povolání na jeho
území. Výrazně vyšší finanční podporu chce kraj nabídnout například
také na zařízení nových i stávajících
ordinací praktických lékařů, pediatrů,
zubařů, nově také gynekologů nebo na
specializační vzdělávání. Jde o zcela
ojedinělá opatření, která nemají ve

výši finanční podpory nemají v České
republice konkurenci.
„Již dlouhodobě se potýkáme
s alarmujícím nedostatkem lékařů
v Karlovarském kraji, a to napříč specializacemi. Nejvíce však postrádáme
všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře.
Věkový průměr aktivních lékařů dosahuje v některých regionech 65 let.
S jejich odchodem do penze by se
mohl problém s dostupností lékařské
péče ještě prohloubit. Ačkoliv zodpovědnost za poskytování zdravotních
služeb nesou dle platné legislativy
KRAJSKÉ LISTY

ZDRAVOTNICTVÍ

pojišťovny, přesto nám tato situace není lhostejná. Budeme se proto
snažit pomocí finančních dotací
motivovat současné studenty lékařských fakult, kteří se na své budoucí
povolání teprve připravují, aby se po
úspěšném dokončení studia vrátili do
kraje a zde také ve svém oboru pracovali. Naší snahou však bude i přilákat
lékaře z ostatních krajů,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Pokud by nový lékař využil veškeré
finanční nabídky a benefity, které
Karlovarský kraj nabízí, mohl by získat
podporu v řádu až několika milionů korun. Například praktický lékař
pro děti a dorost by mohl dosáhnout
na podporu ve výši až 2,9 milionu

korun, praktický lékař pro dospělé
téměř 2,2 milionu korun a zubař na
částku 1,9 milionu korun. Celorepublikově se jedná o nejvyšší podporu ze
strany kraje.
K plánovaným finančním podporám Karlovarského kraje mohou připojit další finanční i jiné pobídky
také města a obce regionu. Celková
podpora tam může být i násobně
vyšší. Z tohoto důvodu přistoupí
vedení kraje k dalšímu opatření
v podobě vydání sborníku benefitů všech obcí na území kraje pro
nově příchozí lékaře, aby byly tyto
informace dostupné na jednom centrálním místě. „Tento sborník bude
po zpracování vyvěšen na krajských

webových stránkách a distribuován
nejen mezi studenty, ale také mezi
absolventy a stávající lékaře. Sborník
bude pravidelně aktualizován,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.
Všechny tyto nástroje přináší nejširší a nejucelenější okruh podpory
pro lékaře a měly by výrazně pomoci
zajistit a zlepšit dostupnost primární
ambulantní péče v Karlovarském
kraji. Vedle toho bude v Karlovarské
krajské nemocnici v rámci dostupnosti primární lékařské péče zřízena
ordinace všeobecného praktického
lékařství a ordinace praktického
lékařství pro děti a dorost/pediatrie,
která bude standardně registrovat
dětské a dospělé pacienty.

MOTIVAČNÍ PRVKY PRO NOVÉ LÉKAŘE
Přípravné kurzy
Pro zvýšení šancí na přijetí ke studiu na lékařské fakulty chce vedení kraje pro zájemce o studium zajistit přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám optimálně na území Karlovarského kraje. Ty se budou zaměřovat na výuku biologie, fyziky a chemie
a konkrétních okruhů vycházejících z požadavků přijímacích zkoušek. Ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání se také připravuje projekt „Medikem na gymplu“, jehož cílem je příprava studentů gymnázií v kraji ke studiu na lékařských
fakultách. Jedná se o dílčí část projektu Smart Akcelerátor 3, jenž bude financován z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Stipendium
Dle navrhovaných opatření by mohli o stipendium žádat již studenti 1. ročníku lékařských fakult. Naprosto zásadní je výše
stipendia, která je nově stanovena na 150 tisíc korun na akademický rok. Tato neobvykle vysoká částka v rámci stipendijního
programu by měla pomoci rodinám uhradit kompletní náklady spojené se studiem. Podmínkou však zůstává, že příjemce
stipendia musí do 3 let od ukončení studia začít pracovat jako lékař ve zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji. Tato
doba vychází z požadavků příjemců stipendií, kteří mohou ještě po dobu tří let od řádného ukončení studia absolvovat svou
specializační přípravu ve fakultních nemocnicích. Doba závazku pak vychází z doby čerpání stipendia. Po návratu do kraje
budou moci případně čerpat další finance na specializační přípravu nebo na případné vybavení ordinací a další.
Ordinace
Zásadní navýšení finančních prostředků je plánováno také v rámci dotačního programu na podporu vzniku, modernizace
a vybavení nových i stávajících ordinací. Finance z tohoto dotačního programu by nově mohly být využity také na odkup ordinací novými lékaři. Tyto dotace by mohli nově využít i gynekologové. Dotace by měly být i nadále poskytovány prostřednictvím obcí, jež znají nejlépe podmínky na svém území. Obce s počtem do 7000 obyvatel budou moci žádat o dotaci na vybavení
ordinací praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví ve výši 800 tisíc korun. Obce s počtem obyvatel nad 7000 mohou získat 400 tisíc korun. Dotace pro vybavení zubních ordinací bude nově stanovena na 1 milion korun.
O schválení změn tohoto dotačního programu by mělo rozhodnout krajské zastupitelstvo na svém příštím zasedání.
Specializace
Jako další a naprosto jedinečnou možnost podpory navrhuje Karlovarský kraj navýšení motivačního příspěvku pro účastníky
specializačního vzdělávání i akreditovaná zařízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie. Zastupitelstvu
bude předložen návrh na zvýšení finanční podpory pro tento obor, a to na 20 tisíc korun měsíčně po celou dobu specializované přípravy.

KRAJSKÉ LISTY
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EKONOMIKA A FINANCE

Foto: Živý kraj

KRAJ PODPOŘÍ ROZVOJ MĚST
LÁZEŇSKÉHO TROJÚHELNÍKU
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
na svém zasedání schválilo poskytnutí dotace městům lázeňského trojúhelníku, která byla v loňském roce
zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
v rámci statku Slavná lázeňská města
Evropy. Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně tak získají
z krajského rozpočtu dotace v celkové
výši 6 milionů korun.
„Po zapsání našich tří lázeňských
měst na seznam UNESCO jsme se
rozhodli, že je nutné, abychom jim
pomohli s vybudováním odpovídající infrastruktury, která vyplývá
z poptávky a také úkolů, k jejichž
splnění se města zavázala ve vztahu
k zapsání na seznam UNESCO. Každé
8

ze tří měst mohlo žádat o dotaci
v maximální výši dvou milionů korun
na podporu rozvoje cestovního
ruchu,“ uvedl Vojtěch Franta, náměstek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.
Celkem bylo doručeno šest žádostí
o dotaci na podporu památek zapsaných na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO. Požadované
prostředky jsou v souladu s alokovanou částkou, proto bylo všem šesti
žádostem vyhověno.
Město Karlovy Vary zažádalo o dotaci
za účelem připravit infrastrukturu města na očekávaný příliv
turistů související právě se zápisem na seznam UNESCO. Konkrétně
se jedná o finanční prostředky na

zpracování projektu na vybudování dvou parkovacích domů, dále
na úpravy Zámecké věže, kde bude
umístěna expozice UNESCO, a také
na podporu výtvarné soutěže na
pitnou vázu. Ve Františkových Lázních chtějí dotační prostředky využít
na rekonstrukci stávajícího infocentra včetně jeho interiéru, a nabídnout tak návštěvníkům odpovídající
služby, a na vybudování veřejných
toalet. Mariánské Lázně budou
z dotace financovat výměnu pruhů
žulových desek na kolonádě za žulové
kostky, opravu všech přístupových
schodišť na kolonádu, nákup odpadkových košů, laviček a vybudování
dvou nových zastávkových přístřešků
v centru města.
KRAJSKÉ LISTY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTA
KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB BUDE POKRAČOVAT

Část klientů Domova pro osoby se
zdravotním postižením (DOZP)
v Mariánské v budoucnu čeká stěhování do vlastních domácností se
zajištěním potřebných sociálních
služeb. Ty by měly vznikat a fungovat v lokalitách, kde je dostupná další
občanská vybavenost, a bude zajištěn
i kontakt těchto klientů se společností. Projekt takzvané transformace
DOZP Mariánská nyní připravuje
Karlovarský kraj.
Také v dnešní době ještě žije mnoho
lidí v sociálních pobytových službách
ústavního typu, které jsou v odlehlejších oblastech. V minulosti kraj
z toho důvodu přemístil obyvatele
Domova pro osoby se zdravotním
postižením PATA v Hazlově a většina
z tehdejších klientů zařízení dnes
již žije v domácnostech s podporou
potřebných služeb. „Záměr transformace domova v Mariánské není
nový. Karlovarský kraj jej má v plánu
několik let a nyní se chystá s dotací
z EU připravit 2 menší objekty,
do kterých by mohly přejít osoby
s poruchou autistického spektra
KRAJSKÉ LISTY

z Domova na Mariánské. Jedná se
o 12 až 16 klientů. Aktuálně kolegové
z krajského úřadu hledají na území
měst Ostrov a Karlovy Vary vhodný
pozemek či objekt pro první část klientů. Uvědomujeme si, že komunitní
služby jsou nákladnější než velkokapacitní ústavy, ale doba, kdy byli
lidé s postižením „odklízeni do lesů“,
skončila. Je to věc priorit a naší prioritou je zlepšení života pro všechny
lidi, kteří podporu sociálních služeb
potřebují, ať už jsou to klienti, nebo
jejich rodiny,“ uvedl krajský radní
Robert Pisár. Druhé místo by mělo
vzniknout v areálu Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Vilík v Chebu, který kraj převezme
do své správy od 1. 1. 2023.
Současná kapacita Domova pro
osoby se zdravotním postižením
v Mariánské je 140 lůžek, z toho
30 lůžek zařízení vyčlenilo pro
seniory. Vedení DOZP Mariánská
bude připravovat transformační
plán, na základě kterého pak lze
žádat o dotaci z EU na vybudování
nových domácností.

PROVOZ PALIATIVNÍ
AMBULANCE
PODPOŘÍ DOTACE
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
schválilo udělení individuální dotace
společnosti LADARA na rozvoj poskytování paliativní péče na území Karlovarského kraje, a to ambulantní formou.
Z krajského rozpočtu je vyčleněno 200
tisíc korun.
„Společnost LADARA je jediným poskytovatelem ambulantní paliativní péče
v našem kraji. Ačkoliv je tato zdravotní
péče částečně hrazena ze zdravotního
pojištění, náklady na provoz této ambulance jsou vyšší. Vzhledem k rozsahu
služeb a cílové skupině pacientů, kterými jsou nevyléčitelně nemocní, chápeme jako nezbytné, abychom provoz
paliativní ambulance podpořili,“ uvedl
hejtman Petr Kulhánek.
Paliativní ambulance je zdravotnické
zařízení, v němž probíhá vyšetření
a následná péče o pacienty. Služba je
určena pacientům v pokročilém stádiu
onkologického onemocnění či dalších
chorob, u nichž bylo diagnostikováno
nevyléčitelné onemocnění a u kterých
byla doporučena paliativní či podpůrná léčba. Jedná se o onemocnění, jež
limitují délku a kvalitu života pacienta
a zároveň přesahují možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
Zdravotní péče je částečně hrazena ze
zdravotního pojištění, tyto prostředky
však nestačí pokrýt skutečné mzdové
a provozní náklady paliativní ambulance. Poskytovaná ambulantní péče
v oboru paliativní medicíny navazuje
na specializovanou paliativní péči,
kterou společnost poskytuje ve spolupráci s odborníky z multidisciplinárního týmu, jimiž jsou lékaři specialisté,
zdravotní sestry, psychoterapeuti, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních
službách a duchovní.
Karlovarský kraj dále finančně podporuje mobilní hospicovou péči, a to
prostřednictvím dotačního titulu - Programu na podporu provozování domácí
hospicové péče.
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DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V CHEBU
Originální folklorní vystoupení, vůni
cizokrajných kuchyní i tradiční hudbu
a zpěv nabídl 14. ročník Dne národnostních menšin, který se konal v sobotu 4.
června v areálu Krajinky v Chebu. Akce
začala sousedskou snídaní, pokračovala
vystoupením slovenského harmonikáře,
na dvoje varhany a kytaru zahrála maďarská hudební skupina, zazněly vietnamské lidové nástroje a vystoupil soubor žen,
představil se ukrajinský pěvecký kvartet
souboru Mrija, Krajinkou se nesl také tradiční mongolský hrdelní zpěv a lidé mohli
obdivovat i mongolskou jurtu. Příchozí
viděli vystoupení skupiny Russkaja duša,
poslechli si cimbálovou muziku Kalejovci
a skupinu Shum Davar Praha, která představila hudbu s prvky klezmer, balkánské,
arménské, gruzínské a běloruské hudby.
Den národnostních menšin pořádal Výbor
pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Karlovarského kraje s přispěním Centra
pro integraci cizinců, Domu národnostních menšin v Praze a města Chebu.
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ŽÁCI ISŠTE SOKOLOV ZVÍTĚZILI
V NĚMECKÉM CHEMNITZ

V německém městě Chemnnitz proběhl
finálový závod projektu H2AC4schools
„Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobily s vodíkem“.
Jedná se o závody českých a saských škol
s modely aut poháněných vodíkem.
Samotnému závodu předcházela přípravná fáze. Kromě nákupu nových akumulátorů se pozornost školního týmu
zaměřila na opravu karoserie, která
dostala nový svěží lak. Nejdůležitější
úprava spočívala ve výměně pohonné
jednotky - ze stejnosměrného motoru
přešli žáci technických oborů školy na
motor střídavý.
Velkého finále, tedy závodu na 4 hodiny,
se zúčastnilo celkem 13 týmů. Povolená

ZUŠ OPEN.
AKCE SE VRÁTILA NA
MLÝNSKOU KOLONÁDU

kapacita akumulátorů byla 7200 mAh
a 14 vodíkových náplní. Úkolem bylo
s tímto omezeným množstvím energie
dojet závod do konce časového limitu,
najet co nejvíce kol na stanovené dráze,
a přitom se pokusit o úsporu energie.
Spolupracujícím partnerem ISŠTE Sokolov byl tým školy EdW Oberwiesenthal.
Taktika se osvědčila a příprava se vyplatila. Tým ISŠTE Sokolov skončil společně s EdW Oberwiesenthal na 3. místě.
V soutěži kooperace týmů obsadil mezinárodní tým úžasné 1. místo.
Členy úspěšného týmu ISŠTE Sokolov
byli: Jan Matyšek, Jakub Svoboda, Tadeáš
Csicsola a Martin Kozler pod vedením
Jaroslava Vlčka.

Po dvou letech pandemických omezení se
opět v lázeňském centru Karlových Varů
představilo více než sto žáků základních
uměleckých škol v rámci celostátního
happeningu ZUŠ Open. Tradiční květnová
přehlídka nabídla k poslechu taneční, filmovou a klasickou hudbu, dále také swing
a několik tanečních vystoupení. Na zajištění programu se podílely ZUŠ z Karlových
Varů, Nejdku a Ostrova.
Nadační fond Magdaleny Kožené, který
poprvé inicioval tento happening napříč
celou republikou v roce 2017, se snaží touto
formou podpořit kulturní život v regionech a prezentovat umělecké školy mimo
obvyklé prostory a prostředí.
Již od 2. ročníku se k projektu připojil
jako pořadatel Karlovarský symfonický
orchestr, který také navrhl právě Mlýnskou kolonádu jako místo ke konání akce.
Prostor v centru města nabízí možnost
prezentace mladých umělců před tuzemskými i zahraničními návštěvníky Karlových Varů..
Na Mlýnské kolonádě se konala vystoupení: Sbor Zvoneček - ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary, Kapela Steam - ZUŠ Nejdek, Drumband Františka Zemana - ZUŠ Ostrov,
Orchestr Šmeralka - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
Bigband Šmeralka - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
Taneční soubory - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Výkup starého papíru
za 10 ct/1 kg (cca 2,50 Kč/kg)

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

Otevřeno: po-pá 9-18 hod.

w w w.schrottmobil.info
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ŠKOLSTVÍ

OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE
SE ZÚČASTNÍ VÍCE NEŽ DVĚ
STOVKY SPORTOVCŮ

Olympijské oblečení, v němž budou reprezentovat Karlovarský kraj, předvádí na snímku mladí tenisté (zleva) Matouš Mudra a Laura Vohryzková z TC
Gejzírpark Karlovy Vary.
Výprava 223 sportovců z Karlovarského
kraje pojede reprezentovat náš region na
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2022 v Olomouckém kraji. Spolu s nimi
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se na velkolepou akci, která se uskuteční
ve dnech 26. až 30. června 2022, vydá 45
trenérů a 3 vedoucí výpravy.
Velkolepý sportovní svátek, který je

prestižní událostí pro mladé sportovce,
nabídne boje o medaile v celkem 20
sportech. Je to atletika, badminton, basketbal, beach volejbal, cyklistika, florbal,
fotbal, házená, judo, karate, kanoistika,
orientační běh, plavání, sportovní gymnastika, sportovní střelba, synchronizované plavání, šerm, tenis, volejbal
a taneční sport. „Velmi dobrého výsledku
bychom mohli dosáhnout v dráhové cyklistice, oproti minulým ročníkům se také
podařil širší výběr šikovných hráček ve
florbale, proto má naše výprava ambice
zaútočit na bodově zajímavé příčky.
V současnosti máme dva medailisty
z prosincového Mistrovství ČR v plavání
v kategorii žactva, i v tomhle případě
věříme v medailové umístění. Dále pak
je v týmu, který bude reprezentovat náš
region, velmi zkušený závodník v kategorii singl kanoe. Ale šance jsou i ve
sportovní gymnastice, tenisu a atletice.
V karate by naše naděje dokonce mohly
svést souboj o zlato. Hlavní ale nejsou
medailové zisky, spíše to, aby se sportovci každou soutěží a každým závodem bavili a šli za svým cílem v duchu
fair play. Všem moc fandíme a budeme
se těšit na jejich výkony,“ uvedl krajský
radní Jindřich Čermák.
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2022 začnou v neděli 26. června slavnostním zahájením, jež se bude konat na
Andrově stadionu SK Sigma Olomouc.
Ceremoniál bude moderovat Libor
Bouček. Po slavnostním nástupu výprav
s vlajkonoši v podobě olympioniků
z daného kraje zahraje všem zúčastněným kapela Slza. Během olympiády,
které se zúčastní téměř 4 tisíce mladých
sportovních talentů, bude rozdáno 686
sad medailí.
Více informací o olympiádě najdou
zájemci na stránkách akce:
https://odm.olympic.cz/2022
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Vyberte si z nabídky
skladových vozů
v Manfred Schöner.

Nový SEAT Arona je smělé, dynamické a kompaktní SUV
s odvážným designem, pro ještě odvážnějšími nápady.
SEAT Arona nabízí širokou škálu možností individualizace
včetně kontrastního lakování střechy.

Arona

Nový SEAT

měsíčně za 4 999 Kč
se SEAT Financial Services.

AUTOSALON Manfred Schöner Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 739 933 620

KRAJSKÉ LISTY

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz SEAT Arona Style 1.0 TSI v ceníkové
ceně 469 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 048 Kč s DPH, 4 999 Kč
bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění
s 10% spoluúčastí s uznáním bonusů za bezeškodný průběh dosavadních pojištěních (48 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností SEAT Financial Services s.r.o.,
a druhou stanou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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CESTOVNÍ RUCH

JAK ZVÝŠIT ZÁJEM O ČR ŘEŠILI
ODBORNÍCI NA CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch v České republice táhnou
domácí turisté. Zatímco v červenci 2019,
tedy před pandemií covidu-19, hosté
ze zahraničí znamenali 35 % hotelových
rezervací, letos si na tuto dobu objednali
jen 19 % pokojů. Vyplývá to z květnových dat systému Previo, který používá
více než 2 100 nezávislých hotelů. Je
tak velmi nutné zvýšit zájem o Českou
republiku v celém světě. A právě to bylo
úkolem Czech Republic Travel Trade
Day, který hostily Karlovy Vary.
Do centra Karlovarského kraje se sjeli
odborníci na cestovní ruch z celého
světa. Konkrétně 73 zástupců cestovních
kanceláří a tour operátorů z 23 zemí
a 86 tuzemských podnikatelů v oblasti
turismu. „To, že se Czech Republic
Travel Trade Day 2022 koná v našem
kraji, považujeme za zcela přirozené.
Kde také jinde než v regionu lázní a hornické krajiny zapsaných na seznam
UNESCO, v regionu fascinujících přírodních krás Krušnohoří a Slavkovského

lesa s hustou sítí cyklostezek a čím
dál kvalitnějším zázemím pro rodiny
s dětmi. Je nám ctí, že můžeme hostit
obchodní setkání aktérů v oblasti cestovního ruchu s mezinárodní účastí:
Přeji všem, ať jsou jednání pro všechny
účastníky zajímavá a úspěšná. Karlovarský kraj je velmi atraktivním cílem
pro malé a velké turisty. Nabídka lázní
dokázala zareagovat na odliv klientely z Ruska a umí zaujmout domácí
návštěvníky, hosty ze sousedního
Německa a dalších zemí. Trailové trasy,
adrenalinové parky, lanová centra ve
spojení s letními filmovými a hudebními
festivaly jsou pak zárukou, že si vybere
každý,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
TTD se koná od roku 2016, akci přerušil pouze covid. Celkem se všech
ročníků zúčastnilo na 300 nákupčích
v cestovním ruchu ze všech kontinentů
včetně těch nejvzdálenějších. Uskutečnilo se více než 7 000 předem domluvených jednání, na jejichž základě se

zvýšil zájem navštívit Českou republiku.
V zahraničí se začalo víc mluvit nejen
o městech, kde se jednání konala, tedy
o Olomouci, Plzni, Liberci a Českých
Budějovicích. Také o souvisejících krajích, účastníci TTD mají možnost region
procestovat a poznat lokální zajímavosti.
Letošní Czech Republic Travel Trade
Day v Karlových Varech byl vyprodaný
v rekordně krátké době. I na tom je vidět
„hlad“ po cestování.
Cestovní ruch, který se významně podílí
na HDP, se týká úplně každého. Ať už se
jedná o vlastní dovolenou, práci v souvisejících službách, cestování za kulturou, sportem, historií apod., vzdělání
či starost o životní prostředí. Nebo
také o udržitelnost, tedy otázku: co
po nás zbude a v jakém stavu to bude.
Pomoci s tím, aby se to, co region nabízí
hostům, do daného místa také v dobrém
vrátilo, má mimo jiné digitalizace
(například systém e-Turista) či připravovaný zákon o cestovních ruchu.

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji?
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu
www.zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).
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TŘINÁCTÁ SEZÓNA MUZEA KRASLICKÉ DRÁHY
23. dubna se v letošním roce poprvé
otevřely pomyslné brány Muzea Kraslické dráhy. Tato instituce je umístěna v pseudorenesančním objektu
bývalé nádražní restaurace na „horním“
nádraží v Kraslicích. V expozici instalované ve dvou velkých původně hostinských sálech se mohou dětští i dospělí
návštěvníci seznámit s řadou trojrozměrných exponátů i panelů, které přibližují historii a technické zajímavosti
nejen regionální trati Sokolov – Kraslice,
ale i dalších drah v regionu.
Výstavní prostory v současnosti jediného kraslického muzea (a také jediné
pravidelně přístupné atrakce na území
města) jsou pro zájemce otevřeny
každou sobotu od předposlední dubnové soboty až do poslední soboty v září
vždy od 9.00 do 16.00 h. Navíc bude
muzeum možné navštívit i o některých
nedělích. Poprvé se tak stalo hned 24.
dubna, kdy do Kraslic přijede „Mezinárodní Musikwinkel Express“ ze saského
Adorfu. Protože tento historický vlak
vedený motorovými vozy z 50. let přijede
do Kraslic dvakrát, mohou se jím svézt
i čeští zájemci. Zpáteční jízdenky v ceně
150,- Kč pro dospělého a 75,- Kč pro děti
budou k dostání u vlakového doprovodu. Další termíny, kdy k nám přijede
německý vlak, jsou 10. a 31. července.
Návštěvníci, kteří do muzea zavítali již
v minulosti, jistě zaregistrují několik
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novinek. Tou největší je rozšíření expozice o část věnovanou kolejové dopravě
v hornictví. Toto se týká jak těžby uhlí
na Sokolovsku, tak i rudného hornictví v oblasti Krušných hor. Vždyť
všechna sídla podél Kraslické dráhy
jsou s těžbou nerostných surovin nějak
spjata. Navíc budovatelé trati do Kraslic
v úseku mezi dnešním Sokolovem a Svatavou využili trasu o několik let starší
báňské vlečky. Kopii smlouvy mezi společností Buštěhradské dráhy a důlním
podnikatelstvím, kterou poskytl archiv
v Nepomuku, si zájemci mohou v muzeu
také prohlédnout.
Návštěvníci muzea si budou nově moci
zakoupit drobné občerstvení a také
některé publikace z produkce Železničního spolku Klub M 131.1, které jsou
věnované historii jak Kraslické dráhy,
tak i dalších tratí v Karlovarském kraji,
pohlednice a další.
Součástí muzea je i archiv čítající nyní
více než 160 kartonů, knihovna technické, dopravní i historické literatury,
sbírka železničních předpisů (více než
osm stovek exemplářů) a také filmotéka.
Některé filmy z této sbírky jsou prezentovány při mezinárodních filmových
festivalech „Kraslický filmVLáček“.
Muzejní expozice je koncipována jako
kontaktní. Nachází se zde řada exponátů, které si mohou návštěvníci
„osahat“, u kterých si mohou vyzkoušet
jejich funkci. Toto potěší zejména děti.

Které z nich třeba zná klasický telefon
s otočným ciferníkem?
Kromě hlavní expozice v Kraslicích
muzeum připravuje i dvě pobočné
expozice. První z nich bude v prostoru
zastávky Hřebeny, kde v odbavovací
budově, která je v podstatě v původním stavu z roku 1876, vznikne jakási
dopravní kancelář a čekárna. Současně
zdejší železnicí nevyužívané plochy
poskytnou prostor pro venkovní expozici, kde budou umístěna mechanická
návěstidla, kolejové vybavení, vodní
jeřáb a další zajímavé exponáty. Další
pak bude ve výpravní budově nádraží
Zwotental, které se nachází na území
Saska osm kilometrů od státní hranice.
Úvodní jednání k tomuto společnému
německo-českému projektu se za účasti
místopředsedkyně Spolkového sněmu
paní Ywonne Magwas uskutečnilo 1.
března na půdě kraslické radnice.
Cílem všech, kteří se na přípravě a provozu muzea podílejí, je vytvořit instituci, která nejen přispěje k zachování
historického dědictví železnice v Karlovarském kraji, ale bude také jedním
z lákadel v rámci turistického ruchu.
Současně má šanci stát se jedním ze
středisek společenského a kulturního
života ve městě. K tomu jistě napomůže
i připravovaná transformace muzea
v obecně prospěšnou společnost Železniční muzeum Kraslice.

Robert Koutný
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TIP NA VÝLET

NA KOLE ZA KRÁSAMI
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Milujete, když vám vítr čechrá vlasy a pod nohama ubíhá krajina? Vydejte
se na cyklovýlet a objevujte středověké hrady, zříceniny či malebné zámky.
Ochutnejte minerální prameny v lázeňských městech či speciality regionálních pivovarů. Prohlédněte si okolní přírodu z rozhleden nebo navštivte
doly, kde poznáte jedinečnou historii hornictví. Tak už na nic nečekejte,
nechte se inspirovat našimi tipy, nasaďte helmu a rozjeďte se po Karlovarském kraji za zážitky.
Cyklovýlet v okolí Mariánských Lázní
délka: 41 km
cyklotrasy: 362, 2135, 2019, 2017
Poznejte krásy Slavkovského lesa ze
sedla kola. Nedaleko obce Horní Kramolín najdete přírodní památku Sirňák
s vývěry sirovodíku a oxidu uhličitého tvořící bahenní krátery. Příjemnou zastávkou je klášterní areál v Teplé
s druhou největší klášterní knihovnou
v Čechách a kostelem z 12. století. Až
si odpočinete, pokračujte po trase do
Mariánských Lázní, kde si na vrcholu
Krakonoš můžete prohlédnout unikátní sochařskou expozici s pohádkovou
tématikou nebo navštívit park miniatur
Boheminium. Nedaleko se nachází Rozhledna Hamelika s krásným výhledem
a cesta k ní vede kolem Obůrky Hvozd,
kde lze sledovat daňky, srnky a jeleny.
Po stopách krušnohorských horníků
délka: 38 km
cyklotrasy: EE, 2000, 2198, 23, 2005
Prohlédněte si to nejlepší z hornické
krajiny Krušnohoří, která patří na
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seznam kulturních památek UNESCO.
Od malebného renesančního města
Horní Blatná se vydejte po stopách
dobývání k Vlčím jámám a Blatenskému
příkopu. Za prohlídku stojí fascinující komplex cínového dolu Mauritius
na Hřebečné, kterou si raději domluvte
předem. K občerstvení láká třeba minipivovar nebo restaurace Salaš Ryžovna
se specialitami z mléka ovcí a krav.
Dalším bodem na trase je Boží Dar, který
nabízí naučné stezky Ježíškova cesta
nebo Božídarské rašeliniště, které jsou
ideální pro rodinný výlet. Až budete sjíždět z kopce do Jáchymova, nahlédněte
do slavné minulosti hornického města
v Muzeu Královská mincovna a v Latinské knihovně. Výlet zakončete v zámeckém parku města Ostrov, který je
součástí komplexu Ostrovského zámku
a Paláce princů.
Velký okruh Chebskou pánví
délka: 53 km
cyklotrasy: 2132, 2130, 23, 2133, 6
Čeká vás výlet krajinou bublajících

plynných vývěrů oxidu uhličitého. Uvidíte třeba Hartšouské mofety a mofet
Bublák. Během trasy si prohlédnete
ukázky tradiční lidové architektury ve
vsi Milhostov nebo v Novém Drahově.
Vynechat byste neměli návštěvu románského hradu Vildštejn. Zdejší historická
hodovna vás doslova přenese v čase do
minulosti. Za zastávku stojí také Národní
přírodní rezervace Soos připomínající
měsíční krajinu, která nemá ve střední
Evropě obdoby.
Poznejte přírodní a historické zajímavosti Smrčin
délka: 30 km
cyklotrasy: 2058, 2060, 2057,
2057A, EV13
V Aši načerpejte energii na cestu krásným výhledem z Bismarkovy kamenné
rozhledny na vrchu Háj. Poté se vydejte
malebnou cestou přes přírodní park
Halštrov a navštivte románský hrad
Seeberg z konce 12. století. Dojedete až
k rybníku v lesoparku Amerika s pláží,
půjčovnou loděk a romantickou výletní
restaurací. V lázeňském městě Františkovy Lázně si můžete odpočinout
v jednom z nádherných parků nebo
v bazénovém centru Aquaforum.
KRAJSKÉ LISTY

CESTOVNÍ RUCH

NOVÁ DESTINAČNÍ AGENTURA
POKRYJE CELOU OBLAST KRUŠNOHOŘÍ
Se záměrem založit společně s Ústeckým krajem Destinační agenturu Krušnohoří
přichází Karlovarský kraj. Působnost by měla na celém území Krušných hor. V sousedním kraji se záměr setkal s velmi pozitivním ohlasem, v kontaktu by nová agentura byla rovněž se sousedním Saskem.
Oblastní destinační agentura by měla intenzivně pracovat na rozvoji cestovního
ruchu a na komplexní propagaci hornické krajiny Krušných hor zapsané na seznam
UNESCO. Společně by se měla řešit také chybějící infrastruktura a budoucnost přeshraničních lokalit Klínovce, pěší Hřebenovky, cyklotras a magistrály pro běžecké
lyžování.
Financování agentury bude zajištěno vícezdrojovým způsobem – na základě členství,
partnerství, díky vlastní činnosti, pomocí podpůrných programů, grantů a fondů
z dalších zdrojů veřejné správy, a také s pomocí sponzorů a donátorů.

MINISTR BARTOŠ
NAVŠTÍVIL
KRUŠNÉ HORY
V červnu zavítal na pracovní cestu do
Karlovarského kraje ministr pro místní
rozvoj Ivan Bartoš. Jednou z jeho zastávek se stala Ryžovna v Krušných horách,
kde s hejtmanem Petrem Kulhánkem
debatovali o cestovním ruchu, který
by se měl v Krušnohoří rozvíjet citlivě a s ohledem na možnosti tamní
infrastruktury. Řeč byla i o záměru
vzniku CHKO Krušné hory. Na snímku
v popředí zleva ministr Ivan Bartoš,
hejtman Petr Kulhánek, uvolněná krajská zastupitelka Markéta Monsportová.

GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY
Aktuální výstava Studio Najbrt – PLAY
IT AGAIN představí 28 let trvající spolupráci Studia Najbrt s MFF Karlovy Vary
a plakáty, tiskoviny a další předměty,
které pro jednotlivé ročníky festivalu
vznikají. Stálá expozici galerie pak prezentuje obrazy a sochařská díla českého
umění 20. století, např. J. Schikanedera, B. Kubišty, J. Zrzavého, J. Čapka,
Toyen, M. Medka, A. Šimotové, Z. Sýkory,
J. Róny ad.
Otevírací doba: denně kromě pondělí 10 – 17 (v době konání MFF denně
10 – 19 včetně pondělí).
KRAJSKÉ LISTY
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DEMOKRACIE, SVOBODA A LIDSKÁ
PRÁVA JSOU PRO LUCII POLÁKOVOU
KLÍČOVÝMI HODNOTAMI
Komunitní osvětové společenství (KOS) založené v roce 2013 Lucií Polákovou
a jejím partnerem Jindřichem Novákem není a nikdy nebylo sociální
služba. Pokud něco jejich aktivity zastřešuje, je to dle nich osvěta. V době
založení KOSa zejména osvěta o životě lidí s postižením a jejich integraci do
přirozené komunity. Postupně se ale výzvy a témata „co je potřeba osvítit“
či prostě rychle udělat proměňovaly. Sociální práce je s touhle dvojicí
těsně spojena přes Vyšší odbornou školu v Chebu, kde oba učí. Vlastně se
dá říci, že KOS reaguje na věci, které vždy těsně souvisejí s dodržováním
etického kodexu sociálních pracovníků. Hodnoty, jako je demokracie,
svoboda a lidská práva, jsou pro ně klíčové a právě to je dává v KOSu do
pohybu. „Zavedenou značkou myslím jsme, jsme taková aktivistická parta,“
říká s úsměvem Lucie Poláková. Nejvíce je prý vystihují tyto dvě nálepky:
„havloidní multikultisekta“ a „klubovna Rychlých šípů“. Obě nosí hrdě. A obě
k sobě táhnou řadu lidí, a jsou jich desítky, kteří s nimi spolupracují jako
dobrovolníci. KOS totiž nemá a nikdy neměl žádné zaměstnance, jeho členy
i dobrovolníky živí jiné profese.
Společně se svým partnerem Jindřichem Novákem jste držiteli Ceny Via
Bona - Srdcař roku 2020 za všeobecnou podporu občanské společnosti
a inspiraci dalších lidí k dobrovolnictví
v Karlovarském kraji. Ovlivnilo ocenění
nějakým způsobem vaši další činnost?
Cena Via Bona je pro nás jednoznačně
nejvýznamnější. Do finále, kde bylo 5
příběhů, jsme se dostali z více než 80
nominací za celou republiku. Odmítli
jsme ale v té pětici soutěžit o první tři
místa a navrhli nadaci, ať finanční výhru
rozdělí všem pěti finalistům rovným
dílem. Tak se i stalo, přišlo nám nepřijatelné, aby mezi sebou „srdcaři“ soutěžili. Vliv na nás cena měla zásadní,
vyšel veliký článek na Aktuálně.cz, který
si přečetly statisíce lidí. Došlo nám,
že těch deset let dobrovolnické práce
v kraji, co byl tou dobou označen jako
„úplně nejhorší ve všem“, je pořádný
kus poctivé práce. V prosinci 2019 jsme
podávali první velký grant určený na
posílení kapacit neziskových organizací a dostali jsme ho. Grant od nadace
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OSF z programu Active Citiziens Fund
a k tomu cena VIA BONA nám zásadně
zvedly sebevědomí. Získali jsme odvahu
pouštět se do větších vizí i projektů.
Provozujete kontaktní dobrovolnické centrum v přízemí Špalíčku na
chebském náměstí. Jak se mu aktuálně daří?
Ve Špalíčku se nám daří moc dobře,
jsme tam na očích a zároveň máme
přímo před nosem Lavičku Václava
Havla, jejíž umístění právě zde jsme iniciovali. Podařilo se nám celou částku
pokrýt prostřednictvím vlastní veřejné
sbírky, pak jsme ji darovali městu
Cheb. V klubovně i na prostranství před
ní pořádáme občanské happeningy,
komorní společenské události i dobrovolnická setkání. Teď aktuálně chystáme
na 2. července výstavu ukrajinských
krajek a příběhů lidí, kteří sem před
válkou utekli. S našimi dobrovolníky se
tu setkáváme často, hodně se zajímají
i turisté. Ve výloze máme velký portrét
Václava Havla a to lidi nejen rozčiluje,

ale i přitahuje. Ptají se, co jsme za
spolek a jak se ten občanský aktivismus
na západě dělá… K tomu je fajn příhoda
jedné zvědavé turistky, která se nakonec ukázala být novinářkou Deníku N
a napsala o nás rozsáhlý text.
Jak lidé využívají lavičku Václava Havla
umístěnou před vchodem?
Lavička je v permanenci vlastně nepřetržitě, což nás hodně baví. Největší
radost mám, když vidím chumel dětí
nebo mladých lidí, vždycky se jdu
zeptat, ze které školy jsou. Sami u LVH
připomínáme třeba 17. listopad, v prosinci výročí úmrtí Václava Havla, ale
třeba i happening za svobodu v Bělorusku. Teď naposledy to byla petice na
podporu Ukrajiny.
Učíte na Vyšší odborné škole sociální
práce v Chebu, kde se snažíte regionu vychovat kvalifikované sociální
pracovníky. Jak se vám to daří? Jaký
je zájem o studium? A je po absolventech poptávka?
Daří se nám to myslím výborně. Na naše
absolventy jsme moc pyšní. Od roku
2011 je jich už 220. Jsou to kvalitní profesionálové, o které je v kraji zájem.
Často k nám do školy chodí pracovní
nabídky s prosbou o předání. Jindřich
má v týmu skvělé profesionály z praxe,
kteří umějí své zkušenosti předat a studenty nadchnout. Pět našich absolventů
u nás ve škole učí. Hlásí se k nám také
lidé, jejichž volba předchozího studia
nebyla ideální a oni se chtějí věnovat
profesionálnímu pomáhání. Druhé kolo
přijímaček běží, tak vyzývám zájemce, ať
se nebojí. Jsme škola, kde se dá opravdu
vyrůst, profesně i osobně, naši absolventi to potvrzují.
Své studenty zapojujete už řadu let do
dobrovolnických a benefičních aktivit
v regionu. Které z aktivit za poslední
KRAJSKÉ LISTY
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dobu považujete vy sama za ty nejvydařenější a na které se v nejbližší
době těšíte?
Jé, to je těžké, to bych potřebovala
tak tři stránky! Stručně: V projektech
v době pandemie bylo zapojeno na dvě
stovky dobrovolníků! Ty dva roky byla
opravdu náročná jízda. Šily se roušky,
peklo se pro zdravotníky, organizovali jsme stovky hodin krizových intervencí a terapií. Těším se teď hodně na
říjen, kdy rozjíždíme projekt „Rosteme
společně na západě“, který podpořila
Nadace OSF v rámci programu Active
Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je
financován z Fondů EHP a Norska. Na 18
měsíců dostane skupina lidí z nezisku
na Chebsku možnost růst podle vlastního vzdělávacího plánu! To bude
skvělé, budeme zkušenosti hodně sdílet
jako skupina, dosáhneme na mentory,
kouče a osobní diagnostiku silných
stránek. A nejvíc se těšíme na stěhování VOŠky do vlastních prostor, kde
k 15. narozeninám školy budeme mít
konečně stabilní zázemí a prostředí,
které je důstojné a kde se dá růst.
Prozraďte, jak se vůbec stane z učitelky
původem z Plzně chebská patriotka?
KRAJSKÉ LISTY

Já se úplně za chebskou patriotku nepovažuji, žiju v Krásné u Aše, ale za občanskou aktivistku Chebska se považuju.
Devět let jsem učila na gymnáziu v Aši.
Od roku 2008 učím sociální práci na
VOŠ v Chebu. Ve škole vedeme studenty k tomu, aby byli sami tou změnou,
kterou chtějí vidět ve světě, je tedy
samozřejmé, že tu změnu sama dělám,
dělá ji VOŠka a dělá ji KOS. Dává mi
to smysl, baví mě to, chci lidi inspirovat a jde mi to, v tomhle věřím na evoluci, ne na revoluci. Změna je možná
zdola a pomalu. Oba naši synové jsou
ten hlavní důvod, proč si neřešíme jen
zahrádku u domu.
Kde v sobě stále berete to odhodlání
i přes pracovní vytížení k dobrovolnické činnosti?
Myslím, že to není ani tak odhodlání
jako spíš přesvědčení a pocit zodpovědnosti. Mám skvělou rodinu, všichni
jsme zdraví a žijeme v míru. To je dost
důvodů dělat něco i ve prospěch druhých, a všímat si, že nežijeme jenom ten
svůj vlastní příběh. Mám ráda neurovědy a všechny možné výzkumy posledních let ukazují, že zážitek radosti, který
máte z práce pro druhé, je nejlepší
pilulka na wellbeing. Mně každá hodina
mého života přijde moc vzácná na to,

abych dělala, co nechci. Tak si prostě
dělám jen to, co chci.
Práce, které se věnuji, mě hodně baví,
takže je to i zároveň zdroj energie,
a taky jsem dost dobrá v říkání NE.
Prostě nejdeme do všeho, co se komu
zachce, a svoje partnery pro spolupráci
si hodně dobře vybíráme. Když není
důvěra, není spolupráce.
Co byste přála Chebu a vlastně vůbec
celému Karlovarskému kraji?
Přála bych si hlavně to, aby tu lidé
opravdu dobře rozvíjeli svůj osobní
potenciál, aby tu rostli a zapouštěli
kořeny. Aby se to dělo už na základkách
a středních školách, kde budou nadšení učitelé vychovávat občany, kteří
kriticky myslí a zároveň ví, co je baví
a v čem jsou dobří. Aby tu lidé nezvedali kotvy z nedostatku příležitostí, kvalitního vzdělání nebo třeba prvotřídní
zdravotní péče. Tohle mi přijde zásadní
a moc ráda bych viděla, že se podaří
právě teď, kdy se děje transformace
regionu a jsou na ni peníze, najít cestu
k podpoře, růstu a dalšímu vzdělávání
těm, co už tu kořeny mají, a potřebují
a chtějí se posouvat vpřed, být lepší
verzí sebe sama! Nápad, jak na to, mám
a pan hejtman už ho slyšel!
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VESNICE ROKU 2022.
V KRAJSKÉM KOLE ZVÍTĚZILA
VELKÁ HLEĎSEBE
V krajském kole letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2022 zvítězila obec
Velká Hleďsebe. Získala Zlatou stuhu
pro vítěze a postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 17. září
2022 v Luhačovicích.
„Blahopřeji všem obyvatelům Velké
Hleďsebe a paní starostce Jaroslavě
Brožové Lampertové k zaslouženému
vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Nedávno jsem v Hleďsebi
byl, na každém kroku je znát, jak se
obec mění. Věříme, že uspěje i v silné
konkurenci obcí z celé ČR,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Z Karlovarského kraje se letos do

krajského kola soutěže přihlásilo 17
obcí: Andělská Hora, Březová u Karlových Varů, Doupovské Hradiště,
Kyselka, Sadov, Hájek, Hroznětín,
Těšovice, Děpoltovice, Krásno, Ovesné
Kladruby, Tři Sekery, Luby, Křižovatka,
Podhradí, Stará Voda, Velká Hleďsebe.
Na vítězi krajského kola se jednomyslně
shodla komise hodnotitelů v čele se starostou Nového Kostela Oto Teuberem.
Ocenění pro další obce budou vyhlášena během slavnostního ceremoniálu
ve Velké Hleďsebi na konci července.
Soutěž Vesnice roku poprvé vyhlásil
Spolek pro obnovu venkova ČR v roce
1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší

MĚSTA A OBCE PŘEVZALY
CENY ZA ÚSPĚCH
V SOUTĚŽÍCH ZAMĚŘENÝCH
NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Na hrad Loket pozval Karlovarský kraj
v polovině května představitele měst
a obcí, které se úspěšně účastnily tradičních soutěží vyhlašovaných v oblasti
odpadového hospodářství. Soutěže obcí
jsou realizovány v rámci společných projektů Karlovarského kraje a společností
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
Projekty cílí na podporu odděleného
sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalů a na třídění elektroodpadu.
„Velmi si ceníme toho, že starostky a starostové dokážou vytvářet podmínky pro
to, aby lidé v obcích mohli třídit, a snaží
se je motivovat, takže se množství
vytříděného odpadu postupně zvyšuje.
Úspěšným obcím bych chtěl poblahopřát
a věřím, že se jim i dál bude nejen v této
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oblasti dařit,“ uvedl během slavnostního
aktu 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec.
Jednotlivé obce do 1 tisíce obyvatel
a nad 1 tisíc obyvatel soutěžily v Lize
odpadů vyhlašované společností EKO-KOM. V soutěži se hodnotí výtěžnost
komodit, jako je papír, plast, sklo či kov,
a efektivita i hustota sběrné sítě přímo
v obcích. Další ceny se udělovaly v soutěži EZ-LIGA 2021 pořádané společností
ASEKOL, v níž se obce poměřují ve sběru
drobného elektra. A nejvyšší výtěžnost
zpětně odebraných elektrospotřebičů se
hodnotí v soutěži obcí za loňský rok společností ELEKTROWIN.
Vítězné obce v jednotlivých kategoriích
obdržely z rukou zástupců kraje a jednotlivých společností diplomy a dárkové
poukazy s finančními odměnami.

program obnovy vesnice”. Od roku 1996
je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí
ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi
vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Cílem soutěže je motivovat obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, ukázat pestrost programů obnovy vesnic a upozornit veřejnost na význam venkova.

LIGA ODPADŮ 2021

Obce do 1 000 obyvatel:
1. místo: obec Potůčky,
2. místo: město Přebuz,
3. místo: město Horní Blatná
Obce nad 1 000 obyvatel:
1. místo: město Hroznětín,
2. místo: obec Velká Hleďsebe,
3. místo: město Žlutice

EZ-LIGA 2021

Obce do 2 500 obyvatel:
1. místo: obec Stráž nad Ohří,
2. místo: obec Kyselka,
3. místo: obec Milíkov
Obce nad 2 500 obyvatel:
1. místo: město Kynšperk nad Ohří,
2. místo: město Mariánské Lázně,
3. místo: město Karlovy Vary

SOUTĚŽ OBCÍ 2021
- ELEKTROWIN

Obce do 2 500 obyvatel:
1. místo: obec Tatrovice,
2. místo: obec Velká Hleďsebe,
3. místo: město Bochov
Obce nad 2 500 obyvatel:
1. místo: město Nejdek,
2. místo: město Toužim,
3. místo: město Loket

KRAJSKÉ LISTY
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DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

O ZNAČKU KVALITY
BOJOVALO 58 PRODUKTŮ
V 6. ročníku soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“ se
o prestižní značku kvality utkalo celkem 58 výrobků. Do
pěti kategorií tyto produkty přihlásilo celkem 18 výrobců
z našeho kraje, kteří splnili soutěžní podmínky.
Hodnotitelská komise vybrala 3 nejlepší produkty v každé
z pěti kategorií. „Potěšil nás zájem producentů, farmářů
a zemědělců z našeho kraje změřit síly v soutěži a ukázat,
že mají co nabídnout zákazníkům. Budeme se proto snažit
jejich výrobky prezentovat na krajských akcích, pomáhat je dostat ke spotřebitelům.
I když většina z výrobců už je dnes dobře známá právě díky vysoké úrovni svých
výrobků,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec.
Hlavní podmínkou účasti v soutěži je, že produkt musí být vyroben v Karlovarském
kraji a hlavní surovina musí mít tuzemský původ.
Slavnostní vyhodnocení výsledků a předání certifikátů novým držitelům značky
„Dobrota Karlovarského kraje“ se uskutečnilo v pátek 17. června na akci Kraj dokořán v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech.

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH
Žlutice, Štědrá, Pšov

Se starosty a zastupiteli Žlutic, Štědré
a Pšova se setkal hejtman Petr Kulhánek
a krajský radní Vít Hromádko na své další
pracovní cestě do měst a obcí Karlovarského
kraje. Společně jednali o zajištění zdravotní
péče, opravách památek a silnic a o odpadovém hospodářství. Ve Žluticích mají v muzeu
zčásti obnovenou expozici, v budoucnu by
měla získat interaktivní podobu. Zapotřebí
je zde oprava silnice směrem do Čichalova
a také nový zubař. Město by také ocenilo,
kdyby se podařilo obnovit zastávku autobusů od Karlových Varů na Prahu v Lubenci.
Ve Štědré obec odkoupila v roce 2011 zdejší
zámek od soukromého majitele a v roce 2012
začala s jeho rozsáhlou rekonstrukcí. Obec
také jedná o výstavbě chodníku. Se signálem
mobilních operátorů se potýkají ve Pšově.
Obec hledá využití budovy bývalé mateřské školy a snaží se o záchranu kostela sv.
Jiljí v Chlumu. V Pšově a místní části Novosedly jsou aktuálně v provozu dva obchody,
kvůli rostoucím nákladům na zajištění jejich
chodu nejsou ale otevřeny po celý den.

Dolní Žandov, Stará Voda,
Lázně Kynžvart

VÝSLEDKY 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE
Masné výrobky: 1. místo: Josef Pelant - Uherský salám, 2. místo: Roman Krčma - Grilovací klobáska niva a pepř, 3. místo: Statek Bor ZEOS - Hovězí maso ve vlastní šťávě
Mléčné výrobky: 1. místo: Belina - Tvarohový dezert Káča, 2. místo: Jiří Kubernát –
Dvojník, 3. místo: Belina - Přírodní čerstvý sýr
Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky: 1. místo: Karlovarská cukrárna - Kostka
se špaldou, 2. místo: Karlovarská cukrárna - Chléb pivovarský, 3. místo: Veronika
Amálie Kušnir - Bezé s lískovým oříškem
Alkoholické a nealkoholické nápoje: 1. místo: Václav Lojín - Pivní medovina, 2.
místo: Pivovar Krušnohor - Summer ALE 10°, 3. místo: Kynšperský pivovar - Kynšperský zajíc, tmavý ležák 12°
Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě: 1. místo: Miroslav
Dimo - Medový krém s ostružinami, 2. místo: Jitka Šimůnková - Andělské čajování,
Krušínek, 3. místo: Miroslav Dimo - Medový krém s višněmi
KRAJSKÉ LISTY

Setkání se starosty měst a obcí kraje se
v květnu uskutečnilo také na Chebsku.
Hejtman Petr Kulhánek spolu s radním pro
oblast rozvoje venkova Vítem Hromádkem
zavítali do Dolního Žandova, Staré Vody
a Lázní Kynžvart. V Dolním Žandově trápí
obyvatele stav komunikace v lokalitě od
potoka k nádraží a dále ve směru na Vysokou a Starou Vodu. Na tzv. mapu bílých míst,
tedy míst, kde se potýkají s nedostatečným
signálem, přibyla Salajna a Podlesí. Hejtman
bude obci nápomocen v řešení problému
s krádežemi dřeva z lesů, a to prostřednictvím jednání s krajským policejním ředitelem. Hlavním tématem jednání ve Staré
Vodě bylo zajištění bezpečného sjezdu
do obce Sekerské Chalupy, spokojení zde
nejsou ani se stavem obecních komunikací, který zásadně ovlivňuje pohyb těžké
techniky a nákladních vozidel. V Lázních
Kynžvart by uvítali častější přítomnost
policejních hlídek, problematická je zde
návaznost autobusových a vlakových spojů
z Mariánských Lázní. Tématem byla také
lázeňská léčebná péče pro děti. V posledních měsících totiž došlo k zásadnímu snížení předepisování dětských lázeňských
pobytů ze strany pediatrů.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ
HORY SDRUŽUJE 27 OBCÍ
Místní akční skupina Krušné hory, stejně jako mnoho dalších, si klade za
cíl zlepšit život na venkově, zkvalitnit prostředí, ve kterém žijeme, a podporovat místní ekonomiku v regionu. Pomocí čerpání peněz z fondů EU se
snaží navýšit finanční možnosti měst, obcí i dalších subjektů ve svém území.
Působí také v oblasti vzdělávání.
Místní akční skupina Krušné hory
aktivně funguje od roku 2013. V současné době sdružuje 27 obcí od Doupovského Hradiště po Boží Dar, má
přes 50 partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Záběr činnosti MAS
se postupně rozrůstá a dá se říci, že
v našem území získává stále více stabilnější pozici.
Prostřednictvím dotačních programů,
jakými jsou IROP, PRV či OPZ, podporuje obce, školy, zemědělce i drobné
podnikatele, za kterými jsou vidět
opravené chodníky, nové cyklostezky,
opravené učebny a šatny škol či nové
zemědělské stroje, vybavené restaurační zařízení a mnoho dalšího.
Kancelář MAS Krušné hory přímo

realizuje již třetím rokem příměstské
tábory, zapojuje se do čištění řeky Ohře,
vydává propagační materiály, Zpravodaj MAS a ve spolupráci se Sdružením
Krušné hory západ a městem Ostrov
připravuje a vydává Krušnohorské
výletní noviny, které již za první číslo
obdržely dvě ocenění. V současné době
administruje MAS Krušné hory nové
žádosti o dotaci z PRV, připravuje tříletý projekt v OPZ+, ve kterém naváže
na příměstské tábory a zaměří se na
podporu mezigeneračního soužití ve
městech a obcích v našem území. Za
zmínku určitě stojí již téměř ukončený
projekt MAP II, ve kterém MAS Krušné
hory úzce spolupracovala se základními
školami a podpořila například výuku

logopeda na MŠ a ZŠ, rozjezd 3D tisku
ve škole a do svého území přivezla unikátní projekt protidrogové prevence –
Revolution Train.
MAS Krušné hory najdete v Ostrově
v Kulturním domě, více informací o její
činnosti můžete získat na www.mas-krusnehory.cz.

NÁZORY

Ing. Martin Kalina
krajský zastupitel za Piráty

SOUBOJ STOLETÍ
Vážení, nenechte se mýlit, nejedná se
o pozvání na nějakou epickou sportovní
bitvu. To, o čem chci psát, je ideový střet
moderního myšlení 21. století s názory století 20. se vším, co k tomu patří. Aktuálně
se tento ideový spor točí kolem tématu
“manželství pro všechny“. Myšlenka je
prostá: povolit homosexuálním párům,
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aby ve 21. století uzavíraly manželství
jako všichni ostatní. Jsem členem Pirátské strany, která myšlenku zrovnoprávnění prosazuje, a jsem na to hrdý. V mé
generaci (je mi 37 let) a v mé sociální bublině opravdu převažuje názor, že lidé by
si měli být ve všem rovni bez ohledu na
jejich sexuální orientaci. Ale i mezi mými
vrstevníky se setkávám s opačným názorem. U starší generace pak zaznívá těchto
protichůdných názorů ještě více. Protiargumenty jsou stále stejné. Některé jsou
úsměvné, jiné zase děravé jako státní rozpočet ministryně Schillerové. Dva hlavní
jsou následující:
1. Teď máme na starosti mnohem důležitější věci, taková podružnost by nás
neměla zdržovat! Toto je oblíbený argument lidí, kteří vlastně žádný jiný nenaleznou a rádi by diskusi zrušili ještě
před jejím začátkem. Vždy bude více
věcí k řešení. Nikdy nám není dopřáno
se zabývat jen jedním tématem a další

odsunout na příhodnější časy. Svět je
pro takové řešení příliš komplexní.
2. Druhým argumentem je údajná degradace manželství, jehož hlavním smyslem
je podle některých výchova následujících
generací. Na dotaz, jak potom argumentovat v případě například matky samoživitelky nebo párů, které se k manželství
rozhodly, ale děti mít nechtějí, odpověď
obvykle nedostanete.
Co tím vším chci říct? Vlastně si chci hlavně
povzdechnout, že i ve třetí dekádě jednadvacátého století musíme svádět bitvy, které
by měly podle mě být již dávno za námi. Je
těžké se jako národ posouvat dál, když si
jeho část stále myslí, že jsme si rovni, ale
někteří jsme si každopádně rovnější. Já se
na to dívám prostě a jednoduše. Pokud
rozhodnutí druhé osoby nijak neovlivní
můj vlastní život, neměl bych mu bránit.
A pokud to toho člověka učiní šťastným,
měl bych ho naopak podpořit.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJSKÉ LISTY
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

KULTURNÍ TIPY
Maxipes Fík a jiné psí kusy
Jiřího Šalamouna
Výstava představuje Jiřího Šalamouna jako
ilustrátora řady knížek pro děti, autora plakátů
a řady volných grafik. Nejvýrazněji však z jeho
prací vystupuje tvorba animovaných pořadů,
z nichž nejznámější je bezesporu Maxipes Fík.
A právě setkání s oblíbenou postavou večerníčků si mohou děti užít v rámci výtvarné dílny
s názvem: Náš Fík.
Interaktivní galerie Becherova vila,
výstava 2. 7. – 11. 9. 2022,
výtvarná dílna 21. 7. 2022 od 16:00 hod.
Detektivové, četníci a sběratelé kostí
Nevšední výstava představí propojení vyšetřování reálných kriminalistických případů
s jejich filmovým zpracováním. K vidění budou
kostýmy z fundusu studia Barrandov, které
se objevily v různých filmových detektivních
příbězích. Návštěvníci se také dozví zajímavé
informace o vědeckých metodách, jež se používají při vyšetřování případů vražd, a prohlédnou si předměty z depozitáře kriminalistického
ústavu. K výstavě je připravena i přednáška
Rekonstrukce tváře z lebky.
Muzeum Karlovy Vary,
výstava 29. 6. – 31. 8. 2022,
přednáška 4. 7. 2022 v 17:00 hod.

KNIŽNÍ LÁZNĚ VYHLAŠUJÍ
ČTENÁŘSKÝ POBYT PRO VEŘEJNOST
Na rozšířený program zve Antonie Formanová
i oceňovaní autoři Marek Šindelka a Vojtěch Mašek
Pro zvýšený zájem veřejnosti letos organizátoři rozšiřují o jeden den program Knižních lázní, 3. ročník tak proběhne v Mariánských Lázních od pátku 29. do neděle
31. července. „Stěžejní program Knižních lázní se letos koná na hlavní kolonádě
Mariánek, svůj čas s knihou tu stráví i výherce čtenářského pobytu,“ říká organizátorka Klára Khine.
Čtenářský pobyt pro veřejnost vznikl vloni jako reakce na pandemii a zároveň
upozornění pozitivních dopadů četby a času stráveného v klidném kulturním
a lázeňském prostředí. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním dotazníku na
www.kniznilazne.cz, v němž je mimo jiné třeba odpovědět na otázku: Jak se
změnil váš život letos po 24. únoru? Uchazečům musí být v době začátku pobytu
18 let. Knižní lázně ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie a Hvězda
Health Spa Hotelem, kde proběhne tento týdenní rezidenční pobyt, podporují
nerušenou soustředěnou četbu ve zdravém prostředí. Cílem pobytu je tak přečíst alespoň jednu knihu. Letošní ročník Knižních lázní zve na jarmark malých
nakladatelů a knihkupců, autorská čtení, odborné diskuse, představení současné
knižní tvorby, autogramiády, ale i workshopy pro dospělé i děti, koncerty a divadlo. Novinkou v programu je Letní škola psaní, do níž organizátoři vyberou na
základě ukázkového textu do pěti normostran zhruba deset začínajících autorek
a autorů od 18 do 35 let.
Ambasadory třídenního knižního festivalu jsou herečka Antonie Formanová
a autoři Marek Šindelka a Vojtěch Mašek, jejichž jména jsou spojená s nedávno
oceněným snímkem Okupace.

Dožínky na statku v Milíkově
U příležitosti konce žní a letní návštěvnické
sezóny se mohou zájemci vydat na zrekonstruovaný statek v Milíkově a užít si prastarý
svátek sklizně - dožínky. V průběhu celého dne
se budou moci návštěvníci seznámit s prostory statku, s tradičními venkovskými řemesly
a tradicemi spojenými s oslavou konce žní.
Chybět nebude ani kulturní program v podobě
vystoupení místních folklorních souborů.
Statek Milíkov,
27. 8. 2022, 10:00 – 17:00 hod.
Archeologické léto 2022 v Kraslicích
Muzeum Cheb se připojilo k celorepublikové
akci Archeologické léto 2022, tentokrát se uskuteční ve městě Kraslice a na zřícenině hradu
Hausberg. V rámci aktuálního archeologického výzkumu se budou moci účastníci seznámit s průběhem prací a výsledky aktuálního
průzkumu. Připraveny budou komentované
prohlídky, setkání zájemců bude na náměstí
28. října v Kraslicích nebo u skalní jeskyně
pod hradem.
Kraslice,
20. 8. 2022, v 10:00, 12:00 a 14:00 hod.
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Antonie Formanová jako ambasadorka Knižních lázní představuje letošní
vizuál festivalu.
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

NA MERISCE. PŘÍBĚH O KAVÁRNĚ
V KARAVANU A BUDOVÁNÍ
MULTIKULTURNÍHO CENTRA
V našem kraji podniká a tvoří celá řada
firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají originální nápady a plány. Někteří jsou dnes
již dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských listů si o nich
můžete přečíst v našem seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci
s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání
a kampaně Žijeme regionem. O svůj podnikatelský příběh, který vypráví o založení
kavárny v karavanu a budování multikulturního centra, se podělili manželé Aylin
a Marek Štruncovi.
Okno své Merisky poprvé otevřeli v listopadu 2021. „Hlavním impulsem byla naše
dcera. Během jejího prvního roku života
přišla i touha se osamostatnit a postavit se
jako rodina na vlastní nohy. Chuť vytvořit
místo, kde si rodiče odpočinou, zatímco si
děti budou bezstarostně hrát na čerstvém
vzduchu. Místo, kde ztratíte pojem o čase.
Multikulturní centrum pod širým nebem,
kde si každý najde to své,“ říkají o spojení
přírody a kultury manželé Štruncovi.

Proč podnikáte právě v Karlovarském kraji?
Karlovarský kraj máme oba moc rádi. Oba
pocházíme z Mariánských Lázní a žijeme ve
vesničce Krásné u Tří Seker. Je to naše srdcová záležitost. Je skvělé vyjít z domu a být za
5 minut v lese. Jsme tu šťastní a chceme, aby
i ostatní poznali to, jak je krásně v Krásném.
Co vám podnikání dalo?
Podnikání nám rozhodně umožnilo svobodu.
Samozřejmě, podnikání stojí hodně úsilí
a starostí a to slovo „svoboda“ někdy není

úplně na místě. Posiluje naši píli a vytrvalost.
Rozhodně nám ale dalo příležitost k tomu,
aby naše nápady, sny a kreativita nezůstaly
jen doma mezi námi, ale aby se staly realitou
pro všechny.

Díky koronavirové situaci vznikla spousta
krásných projektů, lidi, kteří přišli o jistotu,
to donutilo nebát se vytvořit něco svého
a nového. Poslední roky to byla výzva pro nás
všechny a ještě bude.

Máte nějaké podnikatelské sny?
Náš podnikatelský sen je vybudovat
z Merisky multikulturní centrum napříč
generacemi, kde najdou vyžití jak ti nejmenší, tak i nejstarší. Stát se plnohodnotným podnikem i mimo sezónu.

V čem se odlišujete od konkurence? V čem
jste jiní než ostatní?
Jsme kavárna, bistro, bar. Bezpečné místo
pro děti a odpočinek rodičů. Místo pro
koncerty, výstavy nebo také cvičení. Považujeme se za multikulturní centrum pro
všechny věkové skupiny. Naše vize je spojit
lidi dohromady, udělat příjemné venkovní
prostředí, myslet na každého, aby si u nás
našel to své. Dát příležitost mladým tvůrcům, kteří nemají například kde ukázat své
umění. Z Merisky je cítit rodinná atmosféra,
která dává celému místu kouzlo a to je pro
nás prioritou zachovat.

Zdá se vám, že podmínky pro rozjetí podnikání jsou nyní jednodušší? Pokud ano, proč
si to myslíte?
Myslím si, že žádné období není jednodušší
v budování snu. Chce to silnou vůli a důvěru
v to, co děláte. Mít jedinečný nápad a neustále se zlepšovat a realizovat své nápady.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé a originální nápady. Někteří z nich jsou dnes dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Anebo se
můžete seznámit s jejich podnikatelskými příběhy na stránkách Krajských listů.
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SPORT

SPORTOVCI ROKU PŘEVZALI OCENĚNÍ
Nejlepší sportovci převzali v prostorech Karlovarského městského divadla ocenění v rámci vyhlášení výsledků
ankety Sportovec Karlovarského kraje
za rok 2021. Udělena byla také Cena
hejtmana Karlovarského kraje, kterou
získala tenistka a stříbrná olympijská
medailistka Markéta Vondroušová.
„Počty nominovaných sportovců jednoznačně dokazují, že v Karlovarském
kraji funguje celá řada skvělých sportovních spolků a klubů, které vychovávají velmi úspěšné sportovce. Výkony
jednotlivců i kolektivů jsou mnohdy
obdivuhodné a já jsem velmi pyšný
na to, že zrovna dnes můžeme předat
ceny těm, kteří svými výkony reprezentují nejen sami sebe, své kluby,
ale také Karlovarský kraj i daleko
za jeho hranicemi,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek.
Ocenění získali z rukou zástupců Karlovarského kraje, České unie sportu
a Nadace fondu západočeských olympioniků skleněné plakety, finanční
šeky a dárkové tašky s výživovými produkty od společnosti PROM-IN. Ocenění převzalo celkem 12 jednotlivců, 9
sportovních kolektivů, 2 trenéři a jedna

sportovní legenda. Nominace zaslaly
sportovní kluby, organizace a tělovýchovné jednoty. Tyto následně vyhodnotila Komise Rady Karlovarského
kraje pro tělovýchovu a sport. Návrhy
následně schválila Rada Karlovarského
kraje na svém zasedání.

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec
Karlovarského kraje za rok 2021 moderoval sportovní reportér Tomáš Budka,
večer zpříjemnili svým uměleckým
vystoupením zpěvák Libor Schlenz,
zpěvačka Kamila Nývltová, taneční
skupina Mirákl a Pole Dance.

SPORTOVCI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2021
Žáci – jednotlivci:
Kvapil Matěj – kanoistika, TJ SLAVIA
Karlovy Vary
Brožíková Rozálie – plavání, TJ Slovan
Karlovy Vary
Gubová Eliška – box, BC Baník Sokolov
Nečekalová Jolana – minigolf, TJ MG Cheb
Žáci – sportovní kolektivy:
Družstvo šermířů – chlapci, TJ Lokomotiva Karlovy Vary
Družstvo žáků – U13, FK Baník Sokolov
Družstvo starších žáků – vzpírání, SK
Vzpírání Sokolov
Dorost, junioři – jednotlivci:
Zatloukal Kryštof – běh na lyžích, LK
Slovan K. Vary
Juránková Heidi – silniční triatlon, LK
Slovan K. Vary
Stupková Barbora – triatlon, Triathlon
academy Plzeň
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Pánik Matěj – tenis, Tenisklub Cheb
Dorost, junioři - sportovní kolektivy:
Smíšené družstvo dorostu běžců na
lyžích – běh na lyžích, LK Slovan Karlovy Vary
Družstvo dvojic kadetek a juniorek –
plážový volejbal, BVC Chodov
Smíšené družstvo – lukostřelba, LK
ESKA Cheb
Dospělí – jednotlivci:
Vašina Lukáš – volejbal, VK Karlovarsko
Reitšpies David – stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Cheb
Zikmundová Martina – lukostřelba, LK
ESKA Cheb
Dospělí – sportovní kolektivy:
Družstvo volejbalistů – muži – volejbal, VK Karlovarsko
Družstvo stolního tenisu - muži

– stolní tenis, Sportovní klub stolního
tenisu Cheb
Družstvo házené – ženy – házená, TJ
Sokol Lázně Kynžvart
Handicapovaní sportovci – jednotlivci:
Dušková Vendula – para plavání, SK
KONTAKT Karlovy Vary
Trenéři:
Petrásek Miroslav – běh na lyžích, LK
Slovan K. Vary
Galisz Stanislav – fotbal, FK
Baník Sokolov
Sportovní legenda:
Karpíšek Milan – volejbal, TJ Slovan
Karlovy Vary – ocenění bylo uděleno
in memoriam
Nejlepší sportovec Karlovarského
kraje – Cena hejtmana Karlovarského kraje:
Vondroušová Markéta - tenis
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