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ZPRÁVY Z KRAJE
Už brzy se svezeme moderními
ekologickými CNG autobusy
Cestující v Karlovarském kraji
budou ve veřejné dopravě už brzy
jezdit moderními ekologickými
CNG autobusy. Kraj totiž uspěl se
všemi čtyřmi projekty v rámci žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Celková suma získaných
dotací činí 559 milionů 725 tisíc
korun. K tomu kraj uhradí desetiprocentní spoluúčast a DPH. Kromě komfortní možnosti přepravy
nové autobusy přispějí k dalšímu
zlepšení kvality životního prostředí
v regionu. Celkem kraj pořídí 150
autobusů ve dvou velikostech, což
umožní kompletní výměnu vozidel v celém regionu. Za poslední
dva roky jde o další velký dopravní
projekt v našem kraji a jeden z největších projektů veřejné dopravy
v historii regionu vůbec. 
(KÚ)
Zástupci kraje jednali o koronaviru s Bavorskem a Saskem
Bavorsko a Sasko ustaví společně
s Karlovarským krajem pracovní
skupinu, která si bude aktivně vyměňovat informace ohledně šíření
koronaviru v těchto regionech.
V závěru července o to požádal
hejtman Petr Kubis během jednání zástupců Karlovarského kraje
s vládní prezidentkou regionu
Horní Franky Heidrun Piwernetz
a vládní prezidentkou ze Zemského ředitelství Saasko Reginou
Kraushaar. Společně se dohodli
i na součinnosti v propagaci našich
lázní na německé straně, což by
mohlo pomoci lázeňským zařízením závislým na německé klientele.
Na setkání naváží zástupci všech tří
regionů v Horních Frankách hned
na počátku roku 2021. 
(KÚ)

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Kraj přispěl hasičům na nové
vozy i speciální techniku
KARLOVARSKÝ KRAJ Nákup 16
nových dopravních automobilů pro
obce a města, která zřizují jednotky
sboru dobrovolných hasičů, spolufinancoval Karlovarský kraj. O dotace
si obce žádaly a obdržely je už v loňském roce. Kromě pořízení vozů přispěl kraj také na další vybavení pro
jednotky dobrovolných hasičů, například na pořízení nové cisternové
stříkačky, na dýchací přístroje, zásahové obleky, havarijní vyprošťovací
zařízení, mobilní radiostanice, užitková terénní vozidla či na přenosné
zásahové prostředky jako jsou pily
a čerpadla. Krajský příspěvek získal i Hasičský záchranný sbor Kar-

lovarského kraje, kromě jiného šlo
o částku 3, 8 milionu korun na speciální velitelský automobil včetně
dronu, zobrazovacích prostředků či
kamer na zkvalitnění řízení zásahu.
I letos kraj podpoří další jednotky ve
městech a obcích. Krajské zastupitelstvo na svém červnovém jednání
zatím odsouhlasilo dotaci pro 6 jednotek, o zbylých 69 žádostech bude
jednat v září.
Nově zakoupené dopravní automobily představili zástupci měst
a obcí a velitelé jednotek 4. srpna
2020 přímo v areálu Krajského
úřadu Karlovarského kraje, kde se
prezentoval i supermoderní vůz

s dronem. „Dobrovolní hasiči si plně zaslouží podporu Karlovarského
kraje, protože jejich role při zásazích ve městech a obcích je nezastupitelná. Znovu se to prokázalo při
srážce vlaků v Perninku v červenci
letošního roku, kdy při zásahu pomáhalo 9 hasičských jednotek, a to
z Perninku a z okolních měst a obcí. Navíc tuto činnost dobrovolní
hasiči vykonávají obětavě ve svém
volném čase,“ zdůraznil při té příležitosti náměstek hejtmana Martin
Hurajčík. V programu na podporu
jednotek dobrovolných hasičů kraj
vyčlenil pro rok 2019 celkem 11
milionů 400 tisíc korun. „Z toho

více než 7 milionů šlo na dopravní
automobily, zbylá částka na další
vybavení jednotek,“ upřesňuje náměstek Hurajčík. Na financování se
podílel i stát dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. S podobnou
celkovou částkou počítá kraj také
v letošním roce, krajské zastupitelstvo zatím schválilo dotaci ve výši 4
miliony 350 tisíc korun pro 6 měst
a obcí.
Projednání 2. části žádostí o dotaci v rámci Programu na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 4 695 239 Kč
bylo odloženo na II. pololetí roku
2020. Důvodem byla nepříznivá

epidemiologická situace ve výskytu
onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem a s tím
související vyhlášení nouzového
stavu Vládou ČR dne 12. 3. 2020.
V případě schválení druhé části
dotací z rozpočtu kraje bude tak jako loni podpořeno pořízení nových
dýchacích přístrojů, zásahových
obleků, havarijního vyprošťovacího zařízení, mobilních radiostanic,
čtyřkolek, přenosných zásahových
prostředků, obnova pneumatik
u cisternových stříkaček a nově je
letos podporováno také rozšíření
řidičského oprávnění na skupinu
„C“. 
(KÚ)
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Revitalizace Císařských lázní
běží naplno
V plném proudu je v současnosti 1.
etapa revitalizace Císařských lázní,
kterou Karlovarský kraj úspěšně
odstartoval 14. prosince 2019. Od
zahájení stavby zatím stavebníci
provedli práce za cca 50 milionů
korun. Jde především o zajištění
stavby, tryskové injektáže, mikropiloty, provětrávané podlahy, odkrytí
anglických dvorků či zpracování
podrobných pasportů jednotlivých prvků. V plánu jsou práce na
předním schodišti, bourací práce
v servisním traktu a na řadu přijdou
i truhlářské prvky v 1. podzemním
podlaží. Stavebníci krátce pozastavili stavbu jen v dubnu, kdy v těsném sousedství Císařských lázní
nalezli pozůstatky starého měšťanského pivovaru z 18. století.  (KÚ)
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Nové automobily pro hasiče Šestnáct nově zakoupených automobilů a další vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů představili zástupci měst a obcí a velitelé jednotek začátkem srpna přímo v areálu
Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Foto: KÚ

Od vzniku Karlovarského kraje uplynulo 20 let
Letos si připomínáme 20 let
od chvíle, kdy vznikl samostatný
Karlovarský kraj. Proto je celé
číslo srpnových Krajských listů
věnováno jednotlivým oblastem
života regionu, které se v průběhu
času měnily díky významným investicím kraje, obcí a díky aktivitě
občanů. Dvacetiletí připomíná
i putovní výstava, o které najdete
bližší podrobnosti na straně 7.
První volby do nově ustavovaného zastupitelstva se konaly 12. listopadu 2000. Krajský úřad Karlovarského kraje byl vybudování

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

z bývalých kasáren v Karlových
Varech – Dvorech. V jeho areálu
postupně vyrostlo sídlo krajská
knihovny, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,
Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, krajského
policejního ředitelství či Úřadu
práce a dalších institucí. Prvním
hejtmanem Karlovarského kraje
byl v období od 18. prosince 2000
do 13. listopadu 2008 Josef Pavel,
v období od 13. listopadu 2008 do
31. ledna 2015 vedl kraj hejtman
Josef Novotný, v době od 1. února

2015 do 9. března 2015 stála v čele kraje 1. náměstkyně hejtmana
Eva Valjentová, od 9. března 2015
do 22. listopadu 2016 vedl kraj
hejtman Martin Havel, v období
od 22. listopadu 2016
do 31. prosince 2019 stála v čele
kraje hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová, kterou kvůli očekávání miminka od 1. ledna 2020
vystřídal hejtman Petr Kubis.
Historicky je náš kraj neodmyslitelně spjat s lázeňstvím založeným na využívání léčivých přírodních zdrojů. Mezi světoznámými

lázněmi Karlovy Vary, Mariánské
a Františkovy Lázně se rozprostírá nádherná příroda Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les,
ideálním místem pro sportovní
vyžití jsou Krušné hory, a to nejen
v zimě, ale i v letních měsících.
Minulosti kraje také odjakživa
určovalo hornictví a těžba nerostných surovin, v posledních letech
především hnědého uhlí a kaolinu. K tradičním průmyslovým
odvětvím regionu patří sklářský
a keramický průmysl.

(KÚ)

STRANA 2, 3

ZPRÁVY Z KRAJE
Od 1. září bude rychlovlak
Pendolino jezdit i přes
krajské město
Rychlovlak Pendolino bude od
1. září letošního roku zajíždět
až do Karlových Varů. Z Chebu,
kde v současnosti rychlovlak
končí, bude nově ve 21.40 hodin pokračovat přes Sokolov do
krajského města. Myšlenku plně
podpořil vicepremiér Karel Havlíček při jednání s exhejtmankou, nyní náměstkyní hejtmana Karlovarského kraje Janou
Mračkovou
Vildumetzovou.
Kraj jednal o možnosti prodloužení trasy Pendolina na území
regionu už několik let. „Nebude to vyžadovat žádnou úpravu
trati, jen drobnou technickou
změnu na soupravě. Pak už lidé
budou moci pohodlně cestovat
Pendolinem a v moderním rychlovlaku v případě potřeby pracovat i odpočívat,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

(KÚ)
Odběrové místo pro
testování na covid-19 je
ve Varech znovu mobilní
Odběrové místo pro testování
na covid-19 v Karlových Varech
se stěhuje. Od pondělí 3. srpna
je opět umístěno mimo budovy karlovarské nemocnice na
parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části
nemocničního areálu. Umožnil
to nákup dvou nových kontejnerů ze strany Karlovarského
kraje. Ty dříve používané totiž
byly pronajaté a nemocnice je
již musela vrátit. Objednávky
samoplátců jsou možné pouze
prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který zájemci najdou na adrese:
www.reservio.cz/b/kk-odbery.
Samotné odběrové místo pak
bude v provozu od pondělí do
pátku v době vždy od 8 do 10
hodin. Případná budoucí změna provozní doby bude zohledněna v rezervačním systému.
Pro urychlení administrativy
pak je vhodné, aby si samoplátci na vyšetření přinesli dopředu napsané základní údaje,
tedy papír s čitelně uvedeným
jménem, bydlištěm, telefonem
a rodným číslem. Pro indikované pacienty se systém nemění,
nadále budou objednáváni telefonicky na čísle 602 956 681.
Toto číslo není určeno pro samoplátce! Pro objednané bude
ke vstupu na odběrové místo
sloužit brána ze zatáčky v Bezručově ulici. Ta je běžně pro veřejnost uzavřena a slouží pouze
vozidlům IZS. Nyní zde ale
bude hlídka městské policie se
seznamem objednaných, kterým umožní vjezd nebo vstup
do areálu. 
(KÚ)
V regionu pečujeme
o zvláště chráněná území
Karlovarský kraj se v naší zemi
řadí k oblastem s unikátním
přírodním bohatstvím. Kromě
chráněných území, která se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a ve vojenském újezdu Hradiště, se kraj
stará o více než 70 přírodních
památek a rezervací, ležících
takzvaně ve volné krajině. V letošním roce na údržbu těchto
území vyčlenil 4 miliony korun.
Aktuálně zafinancoval práce na
úpravě stavu přírodní památky
Rotavské varhany. Finanční
prostředky z tohoto programu
(OPŽP)
administrovaného
Ministerstvem životního prostředí ČR jdou na zastavení
poklesu biodiverzity, ochranu
ohrožených rostlin a živočichů,
zajištění ekologické stability
krajiny a na vznik a zachování
přírodních prvků v osídlených
oblastech. Pro následující léta Karlovarský kraj připravil
seznam dalších území, která
čekají na podpůrné zásahy ke
zlepšení stavu přírodních rezervací a památek v regionu. Hned
v příštím roce to bude například obnova přírodní památky
Malý Stolec ve Stráži nad Ohří.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz

Obchvat a modenizace silniční sítě v Hroznětíně, 2015

Foto: KÚ

Letiště Karlovy Vary, 2017

Foto: KÚ

DOPRAVA
K

arlovarský kraj spravuje 1800 kilometrů silnic II. a III. třídy
a také 472 mostních objektů na svém území. Od roku 2001, kdy
získal silnice do své správy, zrealizoval zhruba 200 akcí za 4, 3
miliardy korun. Cestování v regionu řidičům usnadnily a zbezpečnily
výstavby nových silnic, opravy problémových úseků a také vybudování obchvatů a průtahů městy. Právě ty odvedly značnou část dopravy
z center měst. Významnými projekty byly například - jihovýchodní
obchvat Chebu, obchvat v Hroznětíně a v Ostrově. Průtahy nechal
kraj vybudovat v Mariánských Lázních, ve Skalné nebo také v Loučkách. Nové úseky silnic vznikly například na trase z Aše do Hranic,
z Nového Sedla do Jenišova a také přeshraniční spojení z Plesné do
německého Bad Brambachu. Kraj nechal opravit řadu silnic, například v Nejdku a Drmoulu. Dopravu ve městech zbezpečnily kruhové
křižovatky v Sokolově, Chodově a dalších.
V procesu výstavby je obchvat Mariánských Lázní a kraj nechává
zmodernizovat most v Novém Sedle.
Karlovarským krajem prochází 34, 5 kilometrů dálnice D6. Tu spravuje Ředitelství silnic a dálnic a v současné době po ní jezdí řidiči v regionu bezplatně.
Kraj zajišťuje veřejnou autobusovou a vlakovou dopravu. Pro větší
komfort cestujících nechal zrekonstruovat dopravní terminály v Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních, celkem za zhruba 256 milionů
korun. Investice Karlovarského kraje do oblasti dopravy se týkaly také
zakoupení vlakových souprav RegioShark, pořizovací cena jedné soupravy je 65 milionů korun.
Cestující mohou v Karlovarském kraji využívat také leteckou dopravu. Kraj se totiž stal v roce 2004 vlastníkem Mezinárodního letiště
Karlovy Vary. Od té doby nechal vybudovat novou letištní halu, nainstalovat světelné zabezpečovací zařízení a zrekonstruovat vzletové
a přistávací dráhy. Náklady za práce se vyšplhaly na 271, 1 milionu
korun. V minulosti odbavovalo Mezinárodní letiště Karlovy Vary pravidelné lety například do Samary a Petrohradu v Rusku, do Tel Avivu
v Izraeli a do uzbeckého Taškentu. V současné době létají pravidelné
linky do Moskvy. 
(KÚ)

Vývojové centrum BMW nabídne více než sto kilometrů zkušebních tratí

K

arlovarský kraj podepsal
v roce 2018 smlouvu o spolupráci s automobilovým
koncernem BMW. Na základě
tohoto dokumentu vznikne v prostorách Podkrušnohorské výsyp-

ky u Sokolova Vývojové centrum
autonomních vozů s testovacími
drahami.
Testovací centrum BMW by mělo mít více než sto kilometrů zkušebních tratí. To vše na celkové

ploše 525 hektarů. Investice ve výši 250 milionů eur přinese stovky
nových pracovních míst a zásadní
posun v rozvoji regionu. V centru
najdou práci specializovaní inženýři, techničtí pracovníci i další

personál. Potřebné odborníky
chce firma najít v Karlovarském
kraji a české talenty hledá náborový tým také na technických univerzitách a dalších školách v ČR.
Na konci měsíce června byla
dokončena výstavba dopravního
napojení k budoucí komerční zóně na krajskou silniční síť. Kruhová křižovatka se nachází mezi
odbočkou do Boučí a Dolními Nivami. Náklady na stavbu dosáhly

částky 92,3 milionu korun.
Součástí areálu BMW budou
kromě zkušebních okruhů také
administrativní a provozní budovy, dílny a sklady. Karlovarský
kraj se bude podílet na vybudování veřejného parkoviště včetně nabíjecích stanic pro elektromobily
a zastávek pro autobusy.
Zkušební centrum by mělo zahájit provoz koncem roku 2022.

(KÚ)

DEN S HEJTMANEM

Dopravní napojení k budoucí komerční zóně na Podrušnohorské výsypce u Sokolova, červen 2020

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Foto: KÚ

Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Petr Kubis
bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát 30. září od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás
vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý
občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy
lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů
najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.
kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu
v měsíci, tentokrát to tedy bude 2. září. 
(KÚ)
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NEPROPÁSNĚTE
České dráhy v našem
kraji představily aplikaci
zabezpečení tratí

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
K

Domov pro seniory Skalka Cheb, 2019

Foto: KÚ

Automobil Senior Pasu, 2018

Foto: KÚ

arlovarský kraj zřizuje 12 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Mezi ty patří domovy pro seniory, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem
a sociální služby.
Aby se klientům pobytových služeb dostálo důstojných podmínek
pro život, snaží se kraj tato zařízení postupně opravovat, rekonstruovat a modernizovat jejich vybavení. Například Domov pro seniory
SKALKA v Chebu prošel kompletní rekonstrukcí osmipodlažní budovy a dvoupodlažního hospodářského pavilonu včetně venkovního
prostranství. Seniorům slouží 108 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových plně vybavených pokojích s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením a kuchyňskou linkou.
Devět osob se zdravotním postižením Domova PATA v Hazlově se
přestěhovalo do nového dvojdomku ve Skalné. Ten nechal kraj postavit v rámci projektu takzvané transformace pobytového zařízení
v Hazlově. Klientům jsou na mstě poskytovány potřebné sociální služby. Výstavba dvojdomku stála 16, 8 milionu korun.
V současné době provádí odborné firmy stavební úpravy v Domov
pro seniory na Spáleništi v Chebu a v Domově pro seniory v Perninku.
S pobytovými službami souvisí také ocenění Značka kvality. To poskytuje informace seniorům, kteří se chystají na vstup do zařízení,
o kvalitě těchto služeb v daném domově. Systém hodnocení je založen na udělování hvězd v oblastech – ubytování, stravování, kultura,
partnerství a péče. V Karlovarském kraji Značku kvality získala tato
zařízení: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, Domov pro seniory
v Perninku, Domov pro seniory Spáleniště Cheb a Domov pro seniory Lázně Kynžvart. Právě domov v Kynžvartu získal nejvyšší ocenění
v podobě maximálního počtu hvězd.
Obyvatelé Karlovarského kraje ve věku od 55 mohou získat kartu
Senior Pas. Ta nabízí možnost čerpat slevy na volnočasové aktivity,
nebo uplatit nárok na slevu ve vybraných obchodech a léčebných zařízeních. V Karlovarské kraji je již více než 17 500 držitelů této karty.
Pro cesty k lékaři, na úřad nebo do obchodů mohou senioři v regionu
využívat ve vybraných městech služby Senior expresu. V rámci dotací
na zakoupení vozu Senior Expresu poskytl Karlovarský kraj od roku
2017 částku 3 miliony korun.
Karlovarský kraj nezapomíná ani na děti v dětských domovech. V roce 2016 proto zahájil kampaň „Staňte se pěstounem“. Po kraji cestuje
putovní výstava, která představuje tváře pěstounů z Karlovarského
kraje. Jejím cílem je zvýšit povědomí obyvatel regionu o pěstounské
péči, která je jednou z forem náhradní rodinné péče. 
(KÚ)
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arlovarský kraj chce ve
spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému (IZS) nechat
vybudovat „Společné operační
středisko 112“. V rámci centrální budovy by mělo dojít ke
spolupráci všech složek IZS,
které by byly v osobním kontaktu a v případě řešení mimořádných událostí by měly na
jednom místě veškeré potřebné technologie.
Součástí budovy budou technologické, operační a dispečerské sály, nadstavbu by pak
tvořilo zázemí pro Krizový štáb
Karlovarského kraje.
Výstavba Společného operačního střediska je plánovaná v areálu krajských institucí
v Karlových Varech – Dvorech.
Předpokládané náklady na
jeho vybudování se pohybují
zhruba ve výši 300 až 400 milionů korun. Karlovarský kraj
chce na realizaci projektu získat dotaci z programu na rozvoj strukturálně postižených
regionů. 
(KÚ)

Výkup

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

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

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

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

České dráhy společně se zástupci
Karlovarského kraje představily
v závěru července novou mobilní
aplikaci, která pomůže strojvedoucím na tratích s nejnižším
stupněm zabezpečení provozovaným podle předpisu D3 Správy
železnic. Řešení funguje na bázi
sdílení aktuální polohy. Nejedná
se o náhradu zabezpečovacího
zařízení, aplikace v tabletech
strojvedoucích ale může pomoci
předejít případným nehodám.
Mobilní aplikace, která funguje
na principu sdílení dat o poloze
z navigačních satelitů (GPS), bude součástí tabletů, kde má každý
strojvedoucí všechny pokyny pro
danou trasu. V případě, že vlak
dojede do stanice, ve které dochází ke křižování vlaků, a strojvedoucí se má hlásit dispečerovi,
aplikace ho na tuto povinnost
upozorní. Pokud přesto dojde
k tomu, že strojvedoucí vyjede
na trať a v protisměru pojede jiný vlak, aplikace oběma strojvedoucím zobrazí pohyb blížících
se souprav a zároveň je zvukově
upozorní na nebezpečí střetu.
„S vývojem aplikace jsme začali
okamžitě po nehodě v Perninku, což je jedna z tratí, kde není
zabezpečovací zařízení, a vše je
tedy na strojvedoucích, kteří se
hlásí dispečerům. V případě chyby může dojít k tragické nehodě.
Chceme opakování podobných
situací v maximální možné míře
zabránit,“ říká předseda představenstva a generální ředitel
Českých drah Václav Nebeský
a dodává: „Aplikaci budou mít
k dispozici všichni strojvedoucí,
kteří jezdí na tratích bez zabezpečovacího zařízení, kde se řídí
provoz předpisem D3. Zároveň
ji České dráhy nabídnou také
ostatním dopravcům i Správě
železnic, protože na stejném typu
tratí jezdí i jiní dopravci.“ Pilotní
provoz nové mobilní aplikace bude zahájen na třech tratích: Karlovy Vary – Potůčky, Choceň –
Litomyšl a Domažlice – Tachov.
V České republice je provoz podle tohoto předpisu řízen na zhruba 80 tratích s celkovou délkou
cca 1 700 kilometrů. Provoz na
nich zajišťují nejen ČD, ale i jiní
dopravci. V případě mimořádné
události na trati se aktuální informace o dopravní situaci v tabletu
také ihned zobrazí a strojvedoucího na tuto skutečnost upozorní. České dráhy v reakci na sérii
nehod přijaly také celou řadu dalších preventivních opatření, jako
například rozšíření výcviku a systému školení či zvýšenou kontrolu výkonu práce strojvedoucích.

(KÚ)
Přijďte na prezentaci
architektonických studií
keramické školy
Karlovarský kraj nechal k řešení
stavu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické
a sklářské v Karlových Varech
zpracovat tři architektonické studie od renomovaných architektonických kanceláří. Nyní z nich
vybírá tu nejvhodnější, podle které by se měl vyřešit havarijní stav
objektu „keramky“, v němž se
nachází již od roku 2017. Studie
chce také představit veřejnosti.
„Rádi bychom pozvali všechny,
kteří osud budovy „keramky“ sledují, aby se přišli seznámit s možnostmi řešení budoucnosti školy
a diskutovali o jednotlivých návrzích 7. září 2020 od 15.00 hodin
do sálu Krajské knihovny v Karlových Varech Dvorech. Za účasti zástupců Karlovarského kraje
se zde uskuteční veřejná prezentace studií přímo jejich autory,“
upřesnil krajský radní Josef Janů
s tím, že původní termín prezentace, kterou kraj plánoval už
v březnu 2020, musel být zrušen
kvůli nástupu koronavirové pandemie. Jednotlivá řešení od zpracovatelů studií si zájemci mohou
prohlédnout už od 3. srpna 2020
a dále v září, kdy budou k vidění
v Krajské knihovně Karlovy Vary
všechny tři fyzické modely školy
a výstavní panely s náhledy studií. 
(KÚ)
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Pavilon akutní medicíny v Nemocnici Karlovy Vary, 2012

Foto: KÚ

Objekt REHOS Nejdek, 2018

Foto: KÚ

arlovarský kraj je vlastníkem Karlovarské krajské nemocnice
a.s., kam patří nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Kraj
se také snaží investovat každoročně zhruba 50 milionů korun
do Nemocnice Sokolov. Té hradí vybrané vybavení, rekonstrukce
a úpravy. Kraj zároveň přispívá i na provoz nemocnice v Ostrově.
Během dvaceti let kraj zásadním způsobem zmodernizoval oddělení
jednotlivých nemocnic a investoval do nich již více než 2,5 miliardy
korun. Mezi realizované projekty patří v Karlových Varech například
vybudování pavilonu akutní medicíny, rekonstrukce porodnického
oddělení, výstavba plicního a infekčního oddělení, vybudování iktového centra, kompletní rekonstrukce ORL a dětského oddělení a centralizace lékařské péče.
Chebská nemocnice se dočkala rekonstrukce interního a chirurgického oddělení a revitalizace celého areálu.
V Sokolově dokončuje odborná firma stavební úpravy v prostorech
nových operačních sálů a v červnu otevřelo Transfuzní oddělení nové
dárcovské centrum pro dárce krve a plazmy. Nové prostory zároveň
slouží jako registrační místo pro dárce kostní dřeně.
Pro zajištění dostatečného počtu zdravotnického personálu spustil Karlovarský kraj v roce 2018 systém náborových příspěvků, díky
kterému se mu podařilo získat 75 nových zaměstnanců. Částka, která byla vyplacena pro tyto potřeby, přesahuje 20 milionů korun. Kraj
poskytuje také tzv. stabilizační prostředky, které jsou určené novým
praktickým lékařům. Tato se jich kraji podařilo získat devět.
Od roku 2018 provozuje Karlovarský kraj další zdravotnické zařízení, krajské jesle. O děti ve věku od půl roku do tří let se v prostorech
Krajského dětského domova starají zdravotní sestry. Jesle mají pomoci rodičům, kteří nemají možnost zůstat doma se svými dětmi. S oblibou je využívají nejen místní rodiče, ale také rodiče z blízkého okolí.
První a zatím jediný kamenný hospic v regionu otevřel Karlovarský
kraj v roce 2018 v areálu krajského Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče v Nejdku. REHOS nabízí 23 lůžek v komfortně zařízených jedno a dvoulůžkových pokojích. Umožňuje také přítomnost
rodinných příslušníků. Karlovarský kraj za jeho výstavbu zaplatil 78,5
milionu korun. Hejtmanství také každoročně přispívá částkou 3 miliony korun na mobilní hospicovou péči.
Kraj zřizuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje,
která zajišťuje 13 výjezdových stanovišť v regionu. Ta prošla v uplynulých letech modernizací. Například v Sokolově dokončil kraj přestavbu výjezdové základny v červnu letošního roku. Vzniklo tam zázemí
pro krizový štáb Integrovaného záchranného systému Karlovarského
kraje a záložní operační středisko. Práce vyšly na 18,9 milionu korun.
Centrální sídlo Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
sídlí v areálu krajských institucí.
Hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranářů. Od roku
2012 získali automobily v celkové hodnotě více než 138,5 milionu korun. Jedná se například o 42 sanitních vozů, 10 vozů rendez – vous,
což jsou osobní automobily s lékařem, 1 vůz koronera, 1 vůz pro inspektora provozu a 1 inkubátor, což je sanitní vůz pro převoz novorozenců. 
(KÚ)
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kraj zřizuje 32 škol a školských zařízení v regionu. Pravidelně
investuje do jejich modernizace a vybavení. Mezi nejzásadnější
projekty uplynulých dvaceti let patří vybudování centra technického vzdělávání v Ostrově a centra vzdělávání na Integrované střední
škole technické a ekonomické v Sokolově.
Střední průmyslová škola v Ostrově nové prostory využívá od roku
2011. Nabízí kapacitu pro 750 studentů a 90 zaměstnanců. Pro praktické vyučování slouží žákům například autodílna na výuku diagnostiky, zámečnické dílny, elektro dílny, dílenské učebny, elektro laboratoře, učebna CNC strojů a další. Náklady se vyšplhaly na téměř 471 milionů korun. V roce 2012 byl dokončen projekt moderní budovy ISŠTE
v Sokolově. Ve škole vznikly moderně vybavené učebny a prostory pro
praktický výcvik. Práce za revitalizaci areálu s novu sedmipatrovou
budovou vyšly na 403 milionů korun.
Gymnázium Cheb se v roce 2012 dočkalo výstavby nového jazykového a komunikačního centra. Za 29 milionů korun má gymnázium
k dispozici víceúčelovou aulu s kapacitou více než 200 posluchačů,
multimediální audiovizuální sál s polokulovým projekčním stropem
pro nejmodernější druhy projekce včetně animací pomocí digitálního
projektoru malého planetária a jazykovou laboratoř.
Mezi další dokončené projekty patří také například vybudování
centra odborného a praktického vzdělávání na ISŠ Cheb, výstavba
nového sportoviště u Střední pedagogické školy, gymnázia a Vyšší odborné školy Karlovy Vary, zateplení budov Střední živnostenské školy
v Sokolově a rekonstrukce a dostavby 1. českého gymnázia v Karlových Varech.
V roce 2018 v prostorách Integrované střední školy technické
a ekonomické v Sokolově zahájila výuku pobočka Střední policejní
školy v Praze. Žáci tam studují obor Bezpečnostně právní činnost.
O studium na této škole projevují žáci velký zájem. Ve školním roce
2020/2021 se proto otevřou dvě třídy prvního ročníku.
Od nového školního roku zahájí svou činnost v Sokolově také pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva
obrany v Moravské Třebové. Otevře se jedna třída studijního oboru
Strojírenství.
Karlovarský kraj je jediným krajským městem, které nemá vysokou
školu. Navázal proto spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni
(ZČU). Na její pobočce v Chebu mohou zájemci studovat program
Ekonomika a management v rámci Ekonomické fakulty. Také Pedagogická fakulta ZČU v Plzni nabízí možnost studovat na její pobočce
v Chebu. Nabízí studium v programu Učitelství 1. stupně. Karlovarský kraj se tak snaží zvýšit počet kvalifikovaných učitelů, s jejichž nedostatkem se již dlouhodobě potýká.
Že máme v Karlovarském kraji šikovné a nadějné sportovní talenty,
prokázala Olympiáda dětí a mládeže. Hry IX. zimní olympiády dětí
a mládeže se na území kraje konaly historicky poprvé. Zúčastnily se
jich výpravy ze všech třinácti krajů a hlavního města Prahy. Mladí
olympionici Karlovarského kraje získali 24 medailí a mezi kraji obsadili celkové 9. místo. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Foto: KÚ

Střední průmyslová škola Ostrov, 2011

Foto: KÚ
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Rudá věž smrti v Ostrově - památka zapsaná na Seznamu UNESCO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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arlovarský kraj je oblastí, jehož krajina je velmi zásadně poznamenána těžbou hnědého uhlí. Právě proto využívá program tzv. 15 ekomiliard, který slouží k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností.
Z programu byly financovány projekty, jako například rekultivace přírodního koupaliště Michal v roce 2008,
nebo rekultivace golfového hřiště v Sokolově, které vzniklo ve východní části výsypky dolu Silvestr.
Západní ochvat města Sokolov. Ten byl rozdělen do tří etap. První zahrnovala přemostění řeky Ohře, druhá
obchvat obce Svatava a třetí obchvat města Sokolov. Díky němu se snížilo dopravní zatížení v centru města. Celkové náklady se vyšplhaly na 494 milionů korun.
Dalším projektem je rekultivace jezera Medard. Jedná se o největší rekultivační jezero v České republice, které
vzniklo zaplavením zbytkové jámy hnědouhelných lomů. Do budoucna se v jeho okolí počítá s výstavbou rozsáhlého rekreačního areálu, bytovou výstavbou, vybudováním golfových hřišť pro veřejnost a prostor pro volnočasové aktivity se zaměřením na vodní sporty.
V současné době pokračují stavební a terénní úpravy v lesoparku v Chodově za zhruba 50 milionů korun.
Karlovarský kraj počítá s realizací dalších dvou projektů na zahlazení škod po těžbě uhlí. První z nich je revitalizace vodní nádrže Malá Anna v Novém Sedle. Tam by mělo dojít k úpravě dna, hráze, funkčních objektů
a odtokového potrubí. Na místě by měla být vysázena nová zeleň. Plánovaný termín zahájení je v průběhu roku
2021, předpokládané výdaje by měly dosáhnout 16 milionů korun.
Druhým podpořeným projektem je „Příprava území pro výstavbu rodinných domů“ ve Starém Sedle v části
Pod lesem. Cílem projektu je zasíťování lokalit pro následnou výstavbu 48 rodinných domů. Předpokládané náklady činí 74 milionů korun. 
(KÚ)

Golfové hřiště v Sokolově vzniklo v roce 2006 ve východní části výsypky.

Foto: KÚ

arlovarský kraj spravuje muzea, galerie a další kulturní instituce
v regionu. Pravidelně investuje do úprav jejich prostor, ale také do
nových moderních expozic. Právě na základě těchto snah získalo
například Muzeum Karlovy Vary v roce 2017 cenu muzeí Gloria Musealis
za rekonstrukci budovy a novou stálou expozici.
Významným počinem, o který Karlovarský kraj usiloval, bylo zapsání
hornických památek v českém a saském Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. V roce 2019 o jeho zapsání rozhodl Výbor světového dědictví na svém zasedání v ázerbájdžánském Baku. Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří obsahuje 22 součástí, z nichž 17 leží na saském
území a 5 na české straně Krušných hor. Jedná se o Hornickou krajinu Jáchymov, Hornickou krajinu Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná a Rudou
věž smrti v Ostrově.
Karlovarský kraj se snaží o zapsání ještě další nominace a to konkrétně
o Slavné evropské lázně, mezi nimiž jsou Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně.
V roce 2019 také zahájil Karlovarský kraj revitalizaci národní kulturní
památky Císařských lázní, které téměř dvacet let chátraly. O navrácení
jejich původní krásy se snažily všechny krajské vlády, ale zahájení oprav
se historický skvost dočkal až nyní. Náklady na kompletní opravu vyjdou
zhruba na 828,8 milionu korun. V budoucnu památka nabídne například
muzejní expozice, kavárnu, čítárnu, badatelnu a multifunkční sál.
Karlovarský kraj láká návštěvníky také za kulturou do dalších míst. Od
roku 2005 se může pyšnit Krajskou knihovnou v Karlových Varech, která
plní funkci multifunkčního centra celého regionu. V současné době probíhají práce na výstavbě nového depozitáře, který nabídne knihovně další
prostory k užívání. Termín dokončení je plánovaný v roce 2021 a kraj za
práce zaplatí více než 143 milionů korun.
Od roku 2009 je návštěvníkům přístupná Štola č. 1 v Jáchymově, kde je
instalována například také malá expozice důlní techniky.
Karlovarský kraj nechal zrekonstruovat bývalou rodinnou vilu Becher
v Karlových Varech. V současné době slouží její prostory interaktivní galerii, kterou navštěvují milovníci umění nejen z Čech, ale také ze zahraničí.
V roce 2013 byl zpřístupněn důl Jeroným na Sokolovsku. Vstupní objekt
této hornické památky získal ocenění v podobě čestného uznání v soutěži
stavba Karlovarského kraje 2015 za „Urbanisticko-architektonické kvalita novostavby ve spojení s technickou památkou“.
K úpravám nevyhovujících prostor, ve kterých sídlila nejstarší galerie
fotografie v ČR, došlo v Chebu. Karlovarský kraj nechal přestavět barokní šprýchar v historickém centru města a v roce 2005 se tak otevřelo
moderní artcentrum Galerie 4. To nabízí workshopy a přednášky pro děti
i dospělé, ale pořádá také domácí a zahraniční výstavy.
Krajské muzeum v Sokolově představilo návštěvníkům prostory sklepení se zlatým pokladem v roce 2019.
Po více než roční pauze způsobené rekonstrukcí interiérů bylo v roce
2020 znovu otevřené Muzeum Cheb. Nově přibyl sál věnovaný etnografii
Chebska a přístupná je také další místnost Valdštejnského okruhu. (KÚ)

NÁZORY

Jsme české pohraničí, nikoli Sudety
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

V polovině července místostarosta
města Cheb Miroslav Plevný přivítal
členy Panevropské unie, jejíž předsedou je pan Bernd Posselt. Cheb se
stal jednou ze zastávek na trati Hof,
Waldsassen a Františkovy Lázně,
kde probíhají přeshraniční setkání
a sněm v Hofu. Na této návštěvě by
nebylo nic zvláštního, protože dobré
vztahy máme určitě mít, zvláště se
sousedy, ale nesmí se žádná ze stran
ponižovat před druhou a musí tyto
vztahy být nezištné a rovnocenné.
Také bychom se měli poučit z historie, jinak se může stát, že se bude
opakovat. Proč to připomínám, pan

Bernd Posselt se několikrát vyjádřil
k Benešovým dekretů a za zmínku
stojí třeba výrok: „Česko by se mělo
od této hrozné zátěže oprostit. Je
v zájmu nás všech, aby Benešovy
dekrety skončily na smetišti dějin“.  
A já se ptám? Pokud jedna strana
po druhé do budoucna nic nebude
požadovat, tak proč by měly Benešovy dekrety skončit na smetišti dějin?
V současné době dochází čím dál
častěji k přepisování historie a hrozí
právě to, že jednou mladí lidé nebudou ani vědět, co to jsou Benešovy
dekrety, proč vznikly a řeknou si
opravdu, že je vůbec nepotřebujeme. Otázka Benešových dekretů se
stále řeší, jelikož žádný z našich
ministrů zahraničí nevedl sebevědomou zahraniční politiku a doposud
nedokázal na mezinárodním poli
nijak významně prosadit a obhájit
zájmy České republiky. Dokážete si
představit, že by s něčím podobným
přišli Němci nebo Rakušané za Polskem? Došlo tam k mnohem většímu

Jak se žije na Chebsku?
Ing. Pavel
Hojda
krajský
zastupitel za
KSČM

Chebsko je velmi rozmanité a jako
perly jsou zde umístěny lázně – Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a středem je
okresní město Cheb vyhlášené památkovým územím města. Chebsko
je lemováno Slavkovským lesem,
Českým lesem a začínajícími Krušnými horami na Ašsku. Přes Cheb
dále do Karlovarského kraje a do
Ústeckého kraje teče řeka Ohře
a obyvatelé si krás obcí i přírody velmi váží. Bohužel i přes různé proklamace a vyhlášení politiků se na

www.kr-karlovarsky.cz

Chebsku začíná smrákat nad přípravou a výstavbou průmyslového
parku II – zatím se nedaří zajistit
potřebného výrobce, který by přinesl
nejen skladové a logistické aktivity
nebo pouze přepracování výrobku
bez finalizace a umístění na trhu,
ale hlavně vývoj výrobků a potřebné
technické, manažerské a obchodní vzdělání pracovníků. Nedávno
byla zveřejněna informace, že do
průmyslové zóny přibude německá firma, která má zaměstnat cca
140 pracovníků a vězte, že to bude
velice náročná činnost - „ třídění
ramének“. Takovéto podnikání asi
není přínosem pro podnikání, které
by mělo přinášet zaměstnání kvalifikovaných pracovníků a hlavně
přidanou hodnotu. Aby se to nepletlo,vedení města Chebu přijalo
delegaci Panevropské unie, vedené
jejím předsedou a předsedou Berndem Posseltem. Panevropská unie

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

odsunu a ztrátě území, ale polská
diplomacie by takovou diskuzi vůbec
nepřipustila. Škoda, že se tak nediskutuje o vyplacení válečných reparací jako o zrušení Benešových dekretů. Nemám nic proti budování dobrých vztahů, spíš naopak náš kraj se
nachází v pohraničí a mnoho našich
občanů do sousedního Německa dojíždí za prací, ale tento postoj pana
Posselta ve mně budí dojem, že bychom měli býti obezřetní, aby šlo
skutečně pouze o zlepšení komunikace, budování sousedských vztahů
a případnou spolupráci. Dokud se
nebudeme vzájemně respektovat se
vším všudy, pak nejde o upevňování.
Jsme české pohraničí a nikoli Sudety
jak hanlivě někteří politici naše pohraničí nazývají a tak by se nemělo
ani stávat, že nás v některých částech měst našeho kraje budou vítat
německé nápisy jak je tomu třeba
v Ostrově. Mějme dobré vztahy se
všemi, ale bezpodmínečné a zachovávejme si stále svou hrdost.

STRANA 6, 7

Stabilizace není zadarmo
Ing. Jan Bureš
krajský radní
pro oblast
zdravotnictví
a zastupitel za
ODS

Bilance. Od roku 2017 do července
2020 se podařilo přivést celkem 130
nových lékařů do krajských nemocnic
v Chebu a Karlových Varech. Dalších 23 by mělo ještě letos nastoupit.
Od března 2018, kdy vznikl v Karlovarské krajské nemocnici (KKN)
HR úsek i pro střední zdravotnický
personál, se do července 2020 podařilo oběma nemocnicím přijmout
dalších 294 zdravotních sestřiček
a dalšího středního zdravotnického
personálu.  
Tak velký příliv personálu souvisí
především s nově zavedenou aktivní
personální politikou KKN. Ta zahrnuje spolupráci se školami a fakultami, účast na veletrzích, vznik
rezidenčních míst, stipendia pro
studenty, exkurze i posilování odborné prezentace nemocnice. Díky tomu
sama o sobě není protičeská, ale ve všemu v obou kategorií zaměstnanvedení je Bernd Posselt, který je současně předsedou Sudetoněmeckého
Landsmanšaftu ale jeho vystupování, jeho odmítání spravedlivého
odsunu Sudetských Němců z pohraničí, jeho neustálé zpochybňování
Ing. Josef Janů
Benešových dekretů je nepřijatelné
krajský zastupitel
a pro Českou republiku nebezpečné.
za Piráty, člen raAby nebylo všem špatným zprávám
dy pro oblast regikonec, vedení města Chebu nechalo
onálního rozvoje,
zcizit sochu Dívky s holubicí, umísprojektového řízetěnou od výstavby sídliště Skalka
ní a informatiky
v Chebu s tím, že není v majetku
města, i když bylo sídliště včetně
obytných domů a pozemků spolu
s instalovanými uměleckými díly
z doby výstavby do majetku města
Začíná nám vrcholit příprava nopřevedeno.
vého programového období v rámci
Jak jsem v úvodu napsal Chebsko EU a my, kraj v nelichotivé pozici
je krásné, rozmanité, ale ne vždy se republikového otloukánka, máme
daří místním politikům jednat v zájmu jejich občanů. Snad to občané
vyjádří ve volbách.

ců nové příchody převýšily nad přirozenou fluktuací, která u lékařů
činí zhruba X procent a u středního
personálu X. Takže zatímco před
pěti lety pracovalo v KKN jen 205 lékařů, v květnu 2020 to už bylo 230.
U středního zdravotního personálu
pak za stejné období vzrostl tento počet z 628 na 729.  
I přes celkem impozantní výsledek
práce náborářů KKN ale ještě pořád přetrvává ten hlavní problém.
V našem kraji chybí sestřičky. Stejné potíže sice řeší i zbytek republiky,
ale u nás jsou umocněny tím, že i o to
málo se nemocnice dělí s lázeňskými
domy a bohužel také se sousedním
Německem, což dopadá především
na chebskou nemocnici. U lékařů je
situace lepší, chybí spíše jednotlivci
ve vybraných oborech.
V obou kategoriích ale jsou přínosy
vidět na první pohled. Zdravotnického personálu přibývá, situace se
zlepšuje. Snižuje se přetížení stávajícího personálu obou nemocnic, daří
se na většině oddělení lépe sestavovat
služby a díky lepší personální situaci
KKN zvládla i tak náročnou situaci,
jako byla mimořádná opatření v průběhu koronavirové pandemie. Právě
letos na jaře to totiž byla KKN, na

které ležela hlavní zátěž pokud jde
o zajištění testování i péče o pacienty.
Jenže nic na světě není zadarmo.
Jen na nábor nových zdravotníků
vynaložil samotný Karlovarský kraj
už více než 20 milionů korun. Ruku
v ruce s náborovými kampaněmi
v posledních letech navíc šel nahoru
i růst výše mezd v KKN, protože nemocnice musí být pro personál atraktivní nejen svým špičkovým vybavením a zázemím, ale také platově.
A spolu s růstem počtu zaměstnanců
se zvyšoval také celkový objem mezd.
A tak zatímco v závěru roku 2016
vyplácela nemocnice na mzdách jen
něco málo přes 706 milionů korun
ročně, v roce 2020 to bude už téměř
1,2 miliardy korun.  Což ve výsledku
znamená, že mzdové náklady spotřebují už téměř 80 procent příjmu nemocnice od zdravotních pojišťoven.
Z části to souvisí i s rozestavěnou
nemocnici v Chebu. Než se podaří její
rekonstrukci dokončit a vrátit provoz
i výkonnost opět do černých čísel,
bude to ještě chvíli trvat. Ale minimálně jedna věc je jistá už teď. Na
cestě k personální stabilizaci urazila
nemocnice v posledních letech pořádný kus cesty správným směrem.

Šance na dosah
šanci svou pozici výrazně vylepšit.
Finanční prostředky, které do našeho regionu mohou přijít, nejsou
sami o sobě spásou, ale výzvou. A to
opravdovou výzvou pro každého
z nás, kdy v pozici drobného i většího
podnikatele, občana, starosty i hejtmana můžeme přicházet s podněty,
které nás provedou dobou změn.
A to změn zásadních. Rozloučíme
se s těžbou uhlí, musíme přejít na
nové zdroje tepla a energií, musíme
si najít nová zaměstnání. Začínáme
si uvědomovat, že dostatek a kvalita
vody není samozřejmostí. Že práce

nemusí být jen nutnost pro zajištění svých základních potřeb, ale
může to být pozitivně strávený čas
v přátelském kolektivu. Chce to však
aktivitu každého z nás, sáhněme si
do svědomí a objevíme prostor pro
zlepšení v mnoha činnostech, které
vykonáváme. Samozřejmostí by se
pro nás mělo stát celoživotní vzdělávání a chuť tvořit hezčí kousek Světa kolem sebe. A začít lze třeba tím,
že se při letmém setkání s úsměvem
pozdravíme. V nynější době a v každém z nás je obrovský potenciál
a byla by škoda ho nevyužít.

KULTURA

SRPEN | 2020

Putovní výstava 20 společných let
v Karlovarském kraji odstartovala

KULTURNÍ TIPY

TERMÍNY VÝSTAVY
Chodov 			
Ostrov 			
Sokolov 			
Žlutice 			
Nejdek 			
Kraslice 			
Kynšperk nad Ohří 		
Cheb 			
Aš 			
Karlovy Vary		
Mariánské Lázně 		

14. 8. – 23. 8. 2020, Galerie u Vavřince
24. 8. – 4. 9. 2020, Dvorana – Zámek Ostrov
5. 9. – 18. 9. 2020, Kavárna MDK
18. 9. – 28. 9. 2020, Galerie města Žlutice
28. 9. – 9. 10. 2020, vestibul kina a infocentra
9. 10. – 19. 10. 2020, budova Městského úřadu
19. 10. – 2. 11. 2020, zimní zahrada kina
2. 11. – 16. 11. 2020, foyer radnice
16. 11. – 27. 11. 2020
27. 11. – 9. 12. 2020, poliklinika M. Horákové
9. 12. – 18. 12. 2020

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:

ZÚČASTNĚTE SE

Zde odstřihněte

TALENTOVÉ SOUTĚŽE
Karlovarský folklorní festival
VÁŽENÍBABIČEK
A MILÍ VE VĚKU
se uskuteční tradiční přehlídka folklorních souSPOLUOBČANÉ,
OD 55 LET
borů v rámci 25. ročníku Karlovarského folklorního festivalu. Na
programu nebude chybět zahajovací koncert, představení pro žáky záje mi velkým potěšením, že vás mohu oslovit
kladních a středních škol s názvem Svět tančí a také galaprogram, na
v souvislosti s dalším ročníkem soutěže Babička
kterém se představí všechny soubory, které do Karlových Varů přicesroku. Vloni jsme měli tu čest pořádat v našem
regionu historicky poprvé krajské kolo této
tují. Připravená jsou i další vystoupení na různých scénách a místech
oblíbené soutěže a seznámit se s úžasnými
nejen v Karlových Varech, ale například také v Jáchymově. Diváci dámami,
se
které i přes vysoký věk, oplývaly neuvěřitelným elánem a rozdávaly úsměvy na všechny
mohou těšit na soubory z Rumunska, ze Slovenska, ale chybět nebustrany. Věřím, že ani letos tomu nebude jinak
Počet vnoučat:
dou ani česká seskupení ze Slatiňan, Znojma, z Prahy, Chrástu, Teplé
a že se nám opět sejde spousta zajímavých
přihlášek.
nebo z Chomutova. Své umění představí také domácí organizátorský
Soubor písní a tanců Dyleň.
Máte-li ve svém okolí babičku, která se s láskou
stará o vnoučata, předává jim svou moudrost
Karlovy Vary, 3. – 6. 9. 2020

• Věk od
55 let KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O2O
BABIČKA
• Trvalý pobyt v Karlovarském kraji
• Zaslání řádně vyplněné přihlášky označené heslem
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
• Nominace lze zaslat také elektronicky na
Jméno:
e-mail: Info@babickaroku.cz

V Karlových
ARLOVARSKÉHO
KRAJE 2O2OVarech

:

Podpis:

JÁCHYMOV
Karlovarský kraj
oslaví jako každoročně Dny evropského dědictví. Ve spolupráci
s městem Jáchymov, Nadací St.
Joachim a Spolkem přátel města
Jáchymov se v sobotu 19. září 2020
návštěvníkům Jáchymova otevřou
brány Štoly č. 1 a Královské mincovny, Latinské knihovny, Špitálního kostela a Kostela sv. Jáchyma.

hlasem bere na vědomí, že v rámci
ku 2020 zpracovává její osobní údaje
nost Sun Drive Communications, s.r.o.,
jen „správce“), zejména pro účely
ků projektu Babička roku 2020

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: SLEVOVÁ KARTA
SENIOR PAS
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou
Zdeněk Mandrholec
z Karlových Varů, Anna Veselá
z Nové Role a Miloš Kubánek
z Ostrova.

Hlavní důvody pro postup do finále soutěže:

Původní profese:

Moderátor: Vladimír Hron
Hodnotící
odborná komise: lidé, kteří
Osobní zájmy:

si váží seniorské populace + host (osobnost kraje)
Volba soutěžní disciplíny:

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
1. BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O2O
– zlatá, stříbrná a bronzová
Telefon:SYMPATIE – vybere obecenstvo
2. BABIČKA
3. NEJSTARŠÍ BABIČKA

Volba oděvu pro vystoupení na módní přehlídce:

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

CÍLE PROJEKTU BABIČKA ROKU:

krásy člověka v seniorském
věku s ohledem
ak
S o ko tauvytvoření
na zachování stávajících
p n a zcela
1. rok od zapsání Hornického regis
V
nových tradic napříč generacemi
onu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam UNESCO. Bude připraven
kulturní program pro dospělé i děti, dílničky, pohádka, řada komentovaných prohlídek a přednášek
a chybět nebude ani koncert. (KÚ)

•
•
•
•

stánky s občerstvením – SeniorKavárna
stánky s lékařskou tématikou
V
prodej biokosmetiky
produkty zdravé výživy, čokostánek, prodejní
výstava
dne ručních prací, prodej
Podpis:knih
• seniorské cestování, seniorské ozdravné pobytové
balíčky, vizážistka, kosmetická poradna, kadeřnice
Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci
projektu Babička roku 2020 zpracovává její osobní údaje
jako správce společnost Sun Drive Communications,
s.r.o.,
Další informace
IČO: 26941007 (dále jen „správce“), zejména pro účely
identifikace účastníků projektu Babička roku 2020

CÍP
KABÁTU

DOMÁCKY
ALENA

LÁSKA
(ANGL.)

ZNAČKA
ELEKTRONVOLTU

ATOL V
SOUOSTR.
KAROLÍNY

ÚDER
NOHOU

HRNEČEK

TĚŽKÝ
KOV

na

www.BabickaRoku.cz

ELEKTROTECH.
FIRMA

SPZ
ÚSTÍ NAD
LABEM

ŽAL

BÁSNICKÝ
DRUH

REPTÁNÍ

STAROŘÍM.
PŘÍSTROJ
K URČOVÁNÍ
VÝMĚRY
POLÍ

UŠLECHTILÁ
ŽELEZA

FRANCOUZSKY
CVÁLAT

NĚKDY
POZDĚJI

SVOBODNÝ
STATEK
INICIÁLY
ZPĚVÁKA
HEJMY

FRANCOUZ.
NÁZEV
URČITÝ
NOSOVKY
ČLEN

3. DÍL
TAJENKY

INDICKÉ
KOŘENÍ

KLAUSOVY
INICIÁLY
HRANICE

POSLEDNÍ
PANUJÍCÍ
INKA

JMÉNO
PAPOUŠKA

BÝVALÁ
SÍŤ
OBCHOD.
DOMŮ

DRUH
KYTOVCE

VÝHODNÝ
OBCHOD
(SLANG.)

JITŘENKA

VÝKVĚT
SPOLEČNOSTI

SLANINA

ŘÍMSKY
1501
ŠÍJE

SOUČÁSTI
RYBNÍKŮ

ELEGANCE
(HOVOR.)

JMÉNO
HEGEROVÉ

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 7. 9. 2020
na email:
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

NEJVYŠŠÍ
KARTA

KOUPĚ

OBRÁZKOVÝ
SERIÁL

ATRIBUT
KRÁLE

ZKRATKA
SEVEROVÝCHODU

ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

INICIÁLY
OLMEROVÉ

RUSKÝ
SOUHLAS

TRHÁNÍ

1. DÍL
TAJENKY

31. 8. 2O2O

MŽIK
TUKOVÝ
NÁDOR

MLADÁ
VĚTVIČKA

OBEC
U PACOVA

Uzavírka nominací:

OTÁZKA
PŘI SÁZCE

2. DÍL
TAJENKY

CITOSL.
RACHOCENÍ

ZKRATKA
SLOVENSKÉ
AKADEMIE
VĚD

1. Soutěže se může zúčastnit žena ve věku od 55 let,
mající trvalý pobyt v Karlovarském kraji
2. Vyplněná přihláška bude odeslána buď na adresu:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 6O3 OO Brno
nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz
3. Označení dopisu nebo mailu heslem:
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
4. Kontakt na nominující osobu (nepřihlašuje-li se babička
sama) – jméno, tel., příp. e-mail:

www.BabickaRoku.cz

Další informace na

ATAHUALPA
AUER,
EATON,
GROMA,
NGULU

vlastní společenský oděv
lidový kroj

Podmínky Vaší nominace:

E-mail:

O
. 2 O:2O O holdtu. ry
9
.
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V návaznosti na 500. výročí ražby
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o předchůdci dolaru. Oslavíme také

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO

Zřícenina hradu, založená
pravděpodobně
začátkem
13. století šlechtickým rodem,
po němž získala své jméno.
Z hradu se dochovala pouze
více než dvacetimetrová věž.
Jedná o nejstarší podobnou
památku na Ašsku.

Stručný životní příběh babičky včetně přínosu pro rodinu
a bydliště, pracovní úspěchy apod.:

DOPROVODNÉ AKTIVITY:

Dny evropského dědictví

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Charakteristika babičky:

• Řízený
rozhovor
– představ sebe, svůj kraj
Datum
narození:
a bydliště v rozsahu max. 3 min.
• Ukaž, co umíš – zpěv, tanec, hra na hudební
nástroj,
sport,Počet
ukázka
vlastní tvorby
Početrecitace,
dětí:
vnoučat:
(malování, přednes vlastní básně, ruční práce,
apod.)
Bydliště:
• Módní
přehlídka – společenské oblečení dle
vlastního výběru (popř. kroj)

Valdštejnského okruhu v dobovýchwww.BabickaRoku.cz
kostýmech. Při nich se zájemci
dozvědí informace o osobnosti a životě Albrechta z Valdštejna i okolnostech jeho zavraždění. Netradiční prohlídky se uskuteční v autenticPetr Kubis
hejtman Karlovarského kraje
kých historických prostorách muzea.
Muzeum Cheb, 19. 9. 2020 od 13 hodin

že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:

Příjmení: ÚKOLY:
SOUTĚŽNÍ

a zkušenosti, pomáhá v nich upevňovat hodnoty, na něž se v dnešní uspěchané době velice
Komentované prohlídky v kostýmech v Muzeu Cheb
často zapomíná, a ještě k tomu všemu má čas
na koníčky, pak je to ta správná adeptka na
Muzeum v Chebu se zapojilo do projektu „Valdštejnové – lvi ve služocenění. Již nyní se nesmírně těším, až se s nomibách císařů“ v rámci Národního památkového ústavu. Pro své nánovanými dámami setkám a budu je moci
osobně poznat.
info@babickaroku.cz
vštěvníky proto připravilo v letošní hlavní sezóně speciální prohlídky

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

:

Zde odstřihněte

Připravené jsou výstavní panely, na
kterých si mohou lidé prohlédnout
fotografie a přečíst si informace
z oblastí dopravy, zdravotnictví,
sociálních služeb, školství, sportu,
životního prostředí, kultury a bezpečnosti. Snažili jsme se vybrat
opravdu ty nejzásadnější události ze
života v regionu. Chtěl bych proto
pozvat všechny zájemce, aby si přišli
prohlédnout naši společnou cestu
časem,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. 
(KÚ)

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

KARLOVY VARY Vernisáží v Karlových Varech odstartovalo putování
výstavy s názvem „20 společných let
v Karlovarském kraji“ po vybraných
městech našeho regionu. Postupně
bude k vidění až do konce roku 2020
v Chodově, Ostrově, Sokolově, Žluticích, Nejdku, Kraslicích, Kynšperku nad Ohří, Chebu, Aši, Karlových
Varech a Mariánských Lázních. „Výstava zachycuje největších projekty,
investice a úspěchy Karlovarského
kraje od roku 2000 do současnosti.
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SPORT A VOLNÝ ČAS

K

arlovarský kraj nabízí nespočet možností sportovního vyžití ve volném čase. V době teplých měsíců se
jedná zejména o cykloturistiku a vodáckou turistiku, v zimních měsících si na své přijdou milovníci bílé
stopy.
V oblasti cykloturistiky kraj vynakládá nemalé finanční prostředky na budování cyklostezek. Od roku 2004
vyplatil na dotacích na jejich další výstavbu celkem 54 milionů korun. Karlovarským krajem vede cyklostezka
Ohře v délce 62 kilometrů. Na ni navazují další cyklotrasy.
Kraj finančně podporuje cyklodopravu v regionu v podobě cyklobusů, které v sezóně rozváží cyklisty například na vrchol Klínovce, do Aše, Nejdku nebo na Boží Dar. Finanční příspěvek od kraje získávají také České
dráhy na provoz cyklopůjčoven. Právě na vybraných nádražích si mohou zájemce zapůjčit klasická kola, elektrokola, vozíky a další příslušenství. Každoročně se koná setkání cyklistů s vedením kraje, a to na akci Den
cyklostezky Ohře.
Nedílnou součást rozvoje cestovního ruchu tvoří v Karlovarském kraji vodácká turistika. Kraj poskytl v rámci
projektu Vodácká Ohře dotace například na informační tabule, které jsou umístěny na březích a upozorňují na
nebezpečná místa na řece, na instalaci bezpečnostních prvků na jezu v Radošově nebo na zpracování studie vodácké infrastruktury na území obce Velichov. Dvěma miliony podpořil Karlovarská kraj projekty rekonstrukce
jezu v Tuhnicích v Karlových Varech a výstavbu propusti v Kynšperku nad Ohří.
Také na řece Ohři se tradičně konají akce v podobě Dne Ohře, Odemykání řeky nebo také Čištění řeky Ohře.
V zimních měsících se na hřebeny hor vydávají běžci na lyžích. Těm slouží celá řada běžeckých tratí, tou nejvytíženější a nejvíce navštěvovanou je krušnohorská lyžařská magistrála. Jedná se o páteřní trasu, která vede
po hřebeni krušných hot a měří 41 kilometrů. Propojuje zimní krušnohorská střediska a osady od Bublavy přes
Jelení, Pernink a Hřebečnou až po Boží Dar.
Pro letošní rok vyčlenil kraj ze svého rozpočtu 2 miliony korun na údržbu běžeckých tras. Tuto dotaci je poprvé možné využít také na jejich letní úpravu. Dále Karlovarský kraj investoval částku 5,1 milionu korun do
sportovního areálu na Jahodové louce. Vznikl tam objekt, který slouží jako zázemí pro rozhodčí, skladovací
prostory, garáž pro rolbu a prostor centrální lyžárny s vybavením pro údržbu lyží.
(KÚ)

Medaile pro vítěze Olympiády dětí a mládeže

Foto: KÚ

BLAHOPŘEJEME
karlovarské atletce Janě Novotné k titulu mistryně republiky v sedmiboji. Dvacetiletá závodnice pražské
Dukly zvítězila na domácím šampionátu ve Zlíně ziskem 5905 bodů a zároveň si vylepšila osobní maximum
z roku 2017 o 189 bodů. Po vyrovnaném prvním dni Novotná soupeřkám bodově odskočila už po úvodní
dvou disciplínách druhého dne. Ve skoku do dálky se postupně zlepšovala až na 617 centimetrů a byla jedinou závodnicí, které se podařilo přeskočit šestimetrovou hranici. Následně si posunula hodnotu kariérního
maxima v oštěpu, který z její ruky dolétl na 44.19 metru. Závěrečnou osmistovkou pak svůj první titul mistryně republiky korunovala, dva okruhy zvládla v solidním čase 2:20.07. 
Foto: facebook Jany Novotné

ISŠTE Sokolov čeká v projektu „Průmysl 4.0 - Implementace digitálního
vzdělávání do profesního vzdělávání“ nabitý podzim!
Česko-německou spolupráci čeká nabitý podzim! Projektoví partneři ISŠTE
Sokolov, příspěvková organizace a DPFA Chemnitz připravují spoustu aktivit pro
žáky i učitele. Přeshraniční projekt „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního
vzdělávání do profesního vzdělávání“ naváže na své předchozí aktivity hned na
začátku nového školního roku.
V září proběhnou pracovní návštěvy německých kolegů v Sokolově. Němečtí
učitelé budou moci nahlédnout do výuky, pozorovat metodické postupy a práci
s nejmodernější 3D technikou. Na přelomu září a října bude organizována výměna
zkušeností žáků české a německé školy, opět na půdě sokolovské ISŠTE. Další
setkávání, tentokrát dvoudenní, se budou konat každý měsíc až do února roku
2020. Žáci budou střídat působiště v Sokolově a v Chemnitz.
Projekt je realizován již od roku 2017 a sklízí mezi žáky i pedagogy velké
úspěchy. Díky spolupráci ve školách zakotvují odborné standardy v digitálním
vzdělávání. Metody vyučování i vzdělávací obsahy jsou směřovány na zvládnutí
požadavků Průmyslu 4.0 a aktuálního trhu práce.
ISŠTE Sokolov připravuje své žáky na budoucí profese v duchu digitalizace,
která prochází celou společností. Budoucí pracovníci v průmyslu už z lavic pracují
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půdě Integrované
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Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
školy technické a ekonomické Sokolov p. o., zůstává pro další skupiny žáků v následujících letech. Na
1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary)
digitálním vzdělávání bude škola a její pedagogové nadále pracovat. Přestože
projekt musel být
Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti.
ukončen kvůli pandemii dříve, než bylo původně plánováno, hodnocen je všemi
českými
koordinátory
Přiblížení
transformace firmy
z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení
organizací.
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů,
a lektory velmi kladně a považují jej za přínos.
controllingu, projektového řízení, procesního řízení

Redakce:

Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH)

Šéfredaktor:
Pavel
Mrhálek,
734 517 073, e-mail: mrhalek@mediaas.cz
8.11.2016
Krajská
exportní
konferencetel.
(Cheb)
Projekt podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj
v rámci
Redakční rada:

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích

společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014
– 2020.
Ing.
Stráská,
Mgr.
Pavlíková,
Pavel
Mrhálek
řečníci
budou Lydie
komentovat
jednotlivé fáze
exportuJana
a nabídnou
jak novinky z oblasti
exportu
zkušeným

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výroba a distribuce:

exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu.
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma.

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb)

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716.
Vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 21. září 2020, uzávěrka inzerce je 7. září 2020.
Neobdrželi jste váš měsíčník?
Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 446 a my vám ho rádi doručíme.
Inzertní oddělení: tel./fax: 739 544 446, e-mail: kalabova@mediaas.cz

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách,
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů.
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů,
controllingu, projektového řízení, procesního řízení
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH)

MEDIA a.s., Botanická 6, 362 63 Dalovice, e-mail: info@mediaas.cz
23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb)
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Lektor: Ing. Miroslav
Spousta,
konzultant, na
lektorna
a kouč
s 17 letou
praxí v kde
manažerském
poradenství a formulář.
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování.
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH)

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov)
Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky.
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k
profesionální prezentaci.
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov

