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ODBĚROVÁ MÍSTA 
V KARLOVARSKÉM 
KRAJI

Pro občany Karlovarského 
kraje, které praktický lékař 
či hygienik indikoval k testu 
na COVID-19, je zřízena nová 
telefonní linka k rezervaci na 
odběrová místa v regionu: 950 
380 380. Seznam odběrových 
míst pro testy na COVID-19 
v ČR najdete také na stránkách 
MZ ČR.

Odběrové místo Nemocnice 
Cheb (K Nemocnici 17). Určeno 
pouze lidem s elektronickou žá-
dankou indikovaným praktickým 
lékařem či hygienikem.

Odběrové místo v Nemocnici 
Karlovy Vary (na parkovišti vedle 
bývalého dětského oddělení ve 
spodní části nemocničního areálu). 
Pro osoby s elektronickou žádan-
kou.

Odběrové místo Lab In 
v Karlových Varech (Bezručova 
1098/10). Pro samoplátce, ale 
případně i osoby s elektronickou 
žádankou.

Odběrové místo Lab In 
v Mariánských Lázních (Komen-
ského 515/6). Pro osoby s elektro-
nickou žádankou i samoplátce. 

Odběrové místo Lab In v Aši, 
Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). 
Pro osoby s elektronickou žádan-
kou i samoplátce. 

Odběrové místo Sokolov - NE-
MOS, Komenského 77 (areál spo-
lečnosti Sokolovská bytová).  Pro 
osoby s elektronickou žádankou.

Odběrové místo NZZ Garant-
-Service (Fr. Krejčího 6 - před 
rodinným domem Karlovy Vary). 
Určeno samoplátcům. 

Odběrové místo Poliklinika 
Flora Cheb (Májová 582/19). 
Určeno osobám se žádankou i sa-
moplátcům. 

Krajští silničáři se budou v zimě 
starat o 1885 kilometrů silnic

Stavební úpravy by měly být provedeny 
i s ohledem na potřebu hospitalizace 
pacientů s COVID-19 a jinými nákazami.  

více na straně 2

Příprava 1. etapy rozvoje 
krajské nemocnice pokračuje

Kraj měl ve finálovém kole dva zástupce, 
tím druhým byla borovice černá v zámecké 
zahradě ve Valči. 

více na straně 4

Strom roku 2020: Lípy 
v Hřebenech získaly stříbro

Karlovy Vary    V nadcházející se-
zóně zimní údržby bude akciová 
společnost Údržba silnic Karlo-
varského kraje (ÚSKK) udržovat 
celkem 1 885 km silnic I., II. a III. 
tříd a dálnice (D6) v Karlovarském 
kraji. Do celkové výměry udržova-
ných silnic I. třídy a dálnic v regio-
nu patří ještě cca 100 kilometrů, je-
jichž údržbu zajistí jiné společnosti. 
Krajští silničáři obnovili techniku 
a naplnili skladovací prostory  po-
sypovým materiálem.

„Každý rok provádíme obnovu či 
modernizaci vozového parku. Mezi 
hlavní investice, které v letošním 
roce Údržba silnic Karlovarského 
kraje uskutečnila, určitě patří ná-
kup tří nových nákladních vozidel, 
které v průběhu zimy budou sloužit 
jako sypače. Několik nákladních 
vozů také prošlo celkovou opravou. 
Kromě toho samozřejmě použí-
váme traktory, frézy, technologic-
ká vozidla a nakladače,“ upřesnil 
předseda představenstva ÚSKK 
Martin Leichter.

Zimní i letní údržbu provádí sil-
ničáři z ÚSKK pro Karlovarský 
kraj na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby. „Předpokládané ná-
klady na zimu se meziročně mění 
vlivem inflace, respektive v návaz-
nosti na meziroční nárůst nákladů 
souvisejících s prováděním zimní 
údržby. Do toho spadá růst cen na-
příklad posypového materiálu, ale 
i rozsah zimní údržby závisející na 
konkrétním průběhu zimního ob-

dobí. Například náklady na zimní 
údržbu za loňský rok činily 116,9 
mil. Kč včetně DPH,“ vyčíslil ná-
městek hejtmana Martin Hurajčík.

Jako posypové prostředky využí-
vá ÚSKK chlorid sodný v krystalic-
ké i tekuté formě a kamennou drť. 
V menší míře i chlorid vápenatý 
v tekuté formě (Jáchymovsko, Bo-
žídarsko) a písek (Františkovy Láz-

ně). Posypový materiál je usklad-
něný v 15 halách na území celého 
kraje a v 10 depech na inertní po-
syp, kde jsou i výrobníky tekutých 
posypových prostředků. „Sklado-
vací prostory jsou v současnosti na-
skladněny na maximální možnou 
kapacitu, to znamená cca 16 tisíc 
tun posypové soli a 5 tisíc tun posy-
pové drti. V případě potřeby probí-

há jejich doplnění i během sezóny 
zimní údržby,“ uvedl člen předsta-
venstva ÚSKK Pavel Raška.

Bez zimní údržby zůstane v kra-
ji 121 km silnic III. tříd. Jedná se 
o úseky malého dopravního význa-
mu, na nichž se nezajišťuje sjízd-
nost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, na kterých není 
provozována autobusová dopra-

va, nevedou obydlenými oblastmi, 
případně do nich řidiči dojedou po 
jiné přístupové komunikaci. Tyto 
úseky jsou vždy před zimou řádně 
označeny dopravním značením, 
v některých případech i cizojazyč-
ně. Také o nich informují některé 
kvalitnější GPS navigace. Jízdu na 
těchto úsecích silnic by si měli řidiči 
v zimním období dobře rozmyslet, 
aby neuvízli například ve složitých 
horských podmínkách na neudržo-
vané komunikaci.

Také krajští silničáři musí dbát 
všech opatření souvisejících s pan-
demií koronaviru. „I za současného 
nepříznivého stavu naše společ-
nost stále funguje bez výraznějšího 
omezení. Pochopitelně jsme přijali 
celou řadu opatření vedoucí k ma-
ximální možné ochraně našich za-
městnanců před možným šířením 
onemocnění COVID-19. Práce je 
organizována tak, aby se v uza-
vřených prostorách zaměstnanci 
potkávali co nejméně. Jsou rozdě-
leni do pracovních skupin, které se 
pravidelně střídají. Zaměstnancům 
byly vydány ochranné pomůcky, 
jako jsou roušky, rukavice a mají 
k dispozici dezinfekční prostředky. 
Každé středisko je vybaveno gene-
rátorem ozonu a firma disponuje 
přístrojem k dezinfekci vnitřních 
prostor pro potřeby neprodlené 
dezinfekce a pro dezinfekci s dlou-
hodobým účinkem (tzv. fogování), 
který je pravidelně využíván,“ uza-
vřel Martin Leichter. (KÚ)

Kraj otevřel druhé COVID centrum, 
k pomoci vyzývá zdravotníky z regionu
KARLOVARSKÝ KRAJ Péči o pa-
cienty nakažené COVID-19, pro 
které již nebudou stačit kapacity v 
nemocnicích v Karlovarském kraji, 
zajišťuje další „COVID centrum“. 
To první funguje na základě dohody 
Karlovarské krajské nemocnice v 
Nemocnici v Mariánských Lázních 
v počtu 39 lůžek. Druhé nově slouží 
v Zařízení následné rehabilitační a 
hospicové péče (REHOS) Nejdek, 
kde je připraveno 66 lůžek. Podle 
hejtmana Petra Kubise bude nyní 
klíčové zajistit další zdravotnický 
personál, který se o nemocné po-
stará.

„Trend je stejný po celé republice, 
stále stoupá počet nakažených lidí a 
lůžka v nemocnicích se rychle zapl-
ňují. Z toho důvodu jsme si vyžádali 
posouzení statika k tomu, zda je 
možné odložit plánované stěhová-
ní klientů z Domova pro seniory v 
Perninku do REHOS Nejdek, které 
jsme chystali kvůli špatnému stavu 
budovy v Perninku na listopad. Pod-

le odborníka je možné stěhování 
odložit na leden 2021. Díky tomu 
můžeme prostor využít pro pacien-
ty nemocné COVID-19, kteří zde 
budou mít kyslík a další potřebné 
vybavení. Zásadní teď ale pro nás 
bude zajistit zdravotnický personál. 
Potřebujeme minimálně 10 sester 
bez specializace a 15 dobrovolníků 
na další práce související s péčí o pa-
cienty,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Hejtman zdůraznil, že se s pros-
bou o pomoc obrací na všechny 
zdravotníky včetně těch z lázeň-
ských zařízení, ale i na mediky. 
„Vyzýváme všechny zdravotnické 
pracovníky, kteří by byli ochotni 
pomoci, aby se zapojili do práce, 
protože situace je opravdu vážná. 
Kdyby se nám personál nepoda-
řilo zajistit, musel bych přikročit 
k nařízení pracovní povinnosti u 
těchto vybraných profesí, ale pevně 
věřím, že lidé budou na naši výzvu 
slyšet a pomohou,“ řekl hejtman. 
Zájemci ať neprodleně napíší na 

email zdravotnici@kr-karlovarsky.
cz určený právě pro tyto potřeby. 
Dále mohou také volat na telefonní 
číslo: 607 047 350, a to i o víkendu 
17. a 18. října, pak v pracovní dny 
od 7.00 do 18.00 hodin. Další nábor 
dobrovolníků provádí společnost 
Instand. Zástupci kraje také jednali 
s předsedou Svazu léčebných lázní 
ČR Eduardem Bláhou a krajským 
šéfem Asociace hotelů a restaurací 
ČR Janem Kronikou o možnosti 
oslovit zdravotní sestry pracující 
právě v lázeňských zařízeních.

Podle ředitelky REHOS Nejdek 
Olgy Pištejové má zařízení k dispo-
zici několik desítek lůžek. „Pro péči 
o covidové pacienty máme připra-
veno 34 lůžek, dalších 32 bylo pů-
vodně určeno pro klienty z Domova 
pro seniory v Perninku, ty by se teď 
tedy po dovybavení prostor rovněž 
využily pro lidi s nákazou. Celkem 
bude mít „covidové centrum“ 66 lů-
žek,“ vyčíslila Olga Pištejová

 (KÚ)
COVID centrum    V Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče je pro paci-
enty v Nejdu připraveno 66 lůžek.  Ilustrační foto: KÚ

Zimní údržba     Krajští silničáři obnovili techniku a naplnili skladovací prostory posypovým materiálem.  Foto: KÚ
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LÉKAŘSKÁ A LÉKÁRENSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
NONSTOP informace o místě 
a provozní době poskytování lé-
kařské pohotovostní služby v ce-
lém Karlovarském kraji, včetně 
rozpisu služeb stomatologických 
pohotovostí, získáte nepřetržitě 
24 hodin denně na speciálním 
telefonním čísle Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 354 222 502.

KARLOVARSKO
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DOSPĚLÉ: Nemocnice Kar-
lovy Vary, budova A - Pavilon akutní 
medicíny (přízemí), tel.č.: 354 225 
601, 354 225 640, 
všední den 17.00 - 21.00 (sestra od 
16.00), SO, NE, svátky 9.00 - 19.00.
NEMOS PLUS s.r.o., nemocnice Os-
trov, U Nemocnice 1161, tel.č. 353 
364 111 (nezajišťuje Karlovarský 
kraj), všední den: 17.00 - 07.00, so-
bota, neděle, svátky 24 hodin denně. 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DĚTI: Nemocnice Karlovy 
Vary, budova A - Pavilon akutní me-
dicíny (přízemí), tel.č.: 354 225 620, 
354 225 603, všední den 16.00 - 
21.00, SO, NE, svátky 9.00 – 19.00, 
mimo tuto dobu - akutní stavy dětská 
ambulance v budově B, 1. patro. 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ZUB-
NÍCH LÉKAŘŮ: Karlovarská krajská 
nemocnice ve spolupráci s Oblastní 
stomatologickou komorou Karlovar-
ského kraje zajistili možnost ošetření 
akutního stomatologického pacienta 
s prokázaným Covidem v ambulanci 
zubní LSPP v Karlovarské krajské ne-
mocnici, a to v pracovní dny a pouze 
po předchozí telefonické domluvě. 
Kontaktní informace od pacienta pře-
vezme sekretářka OSK KK, paní Ka-
rolina Horká, na tel. 602 / 414 751. 
Pacienti budou následně kontaktováni 
lékařem či sestrou KKN a ošetřeni 
budou zpravidla ještě týž den, po 
ukončení SLP. Budova vedle areálu 
Nemocnice Karlovy Vary vpravo, 
přístup ze Zbrojnické ulice, tel.č.: 359 
882 630, všední den 16.00 - 19.00, 
SO, NE, svátky 9.00 - 14.00. 
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA: Nemocnice Karlovy Vary, 
budova A - Pavilon akutní medicíny 
(přízemí), tel.č.: 354 225 392, o stát-
ních svátcích: 1. leden, Velikonoční 
pondělí, 8. květen, 28. září, 28. říjen, 
25. a 26. prosinec 9.00 - 21.00.

CHEBSKO
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DOSPĚLÉ: areál Nemocnice 
v Chebu, všední dny 16.00 - 21.00, 
(budova B - pravá část, nově zre-
konstruovaná budova; tel.: 354 226 
259), sobota, neděle, svátky 9.00 
- 19.00, (budova B - pravá část, nově 
zrekonstruovaná budova; tel.: 354 
226 259). Aš, Skřivánčí 2525/37, SO, 
NE, svátky 9.00 – 16.00. Nemocnice 
Mariánské Lázně s.r.o., U Nemocnice 
91/3, tel.: 354 474 261, všední dny 
15.00 – 21.00, SO, NE, svátky od 
9.00 do 21.00. 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA - V OBORU CHIRURGIE: 
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., 
U Nemocnice 91/3, všední dny 
15.00 – 21.00, SO, NE, svátky 9.00 
– 21.00. 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DĚTI: areál Nemocnice 
v Chebu, budova D, dětské oddělení, 
pediatrická ambulance, tel.: 354 226 
179, všední dny 16.00 - 21.00, SO, 
NE, svátky 9.00 – 19.00. 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ZUBNÍCH 
LÉKAŘŮ: SO, NE, svátky 9.00 - 
14.00 hod. ve vlastních ordinacích 
stomatologů. 
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA: areál Nemocnice v Chebu 
- vedle vstupní brány, tel.: 354 226 
618, o státních svátcích: 1. leden, 
Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. 
září, 28. říjen, 25. a 26. prosinec 
9.00 – 21.00.

SOKOLOVSKO
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DOSPĚLÉ: areál Nemocnice 
Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 
přízemí, tel. č.: 352 520 347, všední 
den 16.00 – 21.00, SO, NE, svátky 
9.00 – 19.00. 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BA PRO DĚTI: areál Nemocnice 
Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 
přízemí, tel. č.: 352 520 430, všední 
den 16.00 – 21.00, SO, NE, svátky 
9.00 – 19.00. 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ZUBNÍCH 
ĹÉKAŘŮ: areál Nemocnice Sokolov, 
Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, 
tel. č.: 352 520 195, SO, NE, svátky 
9.00 – 14.00. 
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA: nemocnice Karlovy Vary, 
nemocnice Cheb.

ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ    Podobně jako při první vlně koronavirové pandemie také nyní pomáhají v Karlovarském kraji 
vojáci. Další pomoc přišla v podobě nasazení hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v nemoc-
nicích v regionu.
V polovině října do kraje dorazilo v první polovině října 15 vojáků Armády ČR. Celkem 8 z nich pomáhalo v nově 
otevřeném COVID centru v nejdeckém REHOSU, 7 pak využili v COVID centru v Nemocnici Mariánské Lázně. „Pomoc 
ale potřebují i další nemocnice v regionu. Proto jsme se domluvili s Hasičským záchranným sborem Karlovarského 
kraje, že v sokolovské nemocnici a v nemocnicích v Chebu a v Karlových Varech pomůže vždy po třech hasičích, a to 
ve třech směnách. Chtěl bych poděkovat armádě i hasičům za to, že kdykoliv voláme o pomoc, vyjdou nám vstříc,“ 
vysvětloval výpomoc hejtman Petr Kubis.
I nadále je v platnosti také výzva Karlovarského kraje pro zdravotnické pracovníky, sestry, ošetřovatele, mediky, kteří 
by byli ochotni pomoci, a to především v druhém COVID centru, jež se zřizuje v Zařízení následné rehabilitační a hos-
picové péče (REHOS) Nejdek. Zájemci mohou psát na email zdravotnici@kr-karlovarsky.cz, nebo volat na telefonní 
číslo: 607 047 350 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. „První dobrovolníci už se přihlásili, velmi si toho vážíme 
a věřím, že se nám díky jejich pomoci povede situaci zvládnout,“ dodal hejtman.  Foto: KÚ

V BOJI PROTI PANDEMII 
OPĚT POMÁHAJÍ VOJÁCI A HASIČI

KARLOVARSKÝ KRAJ Celkem 
150 tisíc korun získá z krajského 
rozpočtu Klub českých turistů na 
základní vyznačení a infrastruk-
turu Hřebenové trasy Krušných 
hor – západ. Dotaci schválila Ra-
da Karlovarského kraje na svém 
jednání v polovině října. Jedná se 
o propojení hřebenových partií 
českých hor a společné vytvoření 
nejdelší hřebenové trasy v Če-
chách, s možností propojení s ně-
meckou hřebenovou trasou Kam-
mweg.

Projekt zahrnuje vybudování 
tras, vybavovacího a informační-
ho systému, odpočinkových míst, 
zajištění marketingu a další aktivi-
ty. „Jde o jeden z významných pro-
jektů rozvoje cestovního ruchu, 
protože bychom díky němu propo-
jili hřebeny od Aše až po Ústecký 
kraj. Hřebenovka by sloužila tu-
ristům, cyklistům, v zimě běžcům 

na lyžích, řešila by dopravu, ale 
zároveň by respektovala zvláště 
chráněná území a cenné přírodní 
oblasti. Proto jsme už loni podpo-
řili tuto aktivitu částkou 70 tisíc 
korun na zpracování studie, kte-
rá mapovala trasu Krušnohorské 
Hřebenovky. Letos jde krajská do-
tace na základní vyznačení, bude 
třeba vybudovat infrastrukturu, 
v budoucnu informační systém, 
odpočinková místa, zajistit mar-

keting,“ popsal hejtman Petr Ku-
bis. 

Návštěvníci hor by měli mít mož-
nost zaparkovat auta na odstav-
ném parkovišti a dostat se k cílům, 
které si vyhlédli. Připraveno při-
tom pro ně bude zázemí v podobě 
možnosti občerstvení či toalet. 
Projekt kraj zařadil jako podpůrný 
v rámci svých strategických aktivit 
a chtěl by na něj v případě mož-
nosti získat peníze z EU (KÚ)

Klub českých turistů získá prostředky 
na vyznačení Krušnohorské Hřebenovky

KARLOVY VARY Postupná mo-
dernizace Karlovarské krajské 
nemocnice prochází přípravnou 
fází. Záměrem takzvaného gene-
relu je vybudovat nové prostory 
pro vybraná zastaralá nemocnič-
ní oddělení a vybavit je veškerou 
potřebnou lékařskou technologií. 
Stavební úpravy by měly být prove-
deny i s ohledem na potřebu hospi-
talizace pacientů s COVID-19 a ji-
nými nákazami. 

Generel se zrealizuje ve dvou eta-
pách, které navrhla krajem poříze-
ná studie výstavby. V 1. etapě pro-
jektu už došlo k demolici nevyuži-
tého objektu patologie a spalovny, 
chystá se také likvidace bývalého 
plicního pavilonu. Následně bude 
provedena rekonstrukce objek-
tu L (sídlo bývalého infekčního 
oddělení) karlovarské nemocni-
ce, do kterého by se měla přesu-
nout transfúzní stanice, jež nyní 
sídlí v karlovarské Vítězné ulici. 

K demolici je určen dále stavebně 
technicky nevyhovující pavilon G, 
na jehož místě by se měly postavit 
nové objekty pro ambulantní a lůž-
kovou zdravotní a ošetřovatelskou 
péči a rozšířit stávající urgentní 
příjem pacientů. „Vznikne zde nové 
onkologické centrum, interní od-
dělení, neurologie, kožní oddělení, 
gynekologie, rehabilitace a kardio-
vaskulární centrum. Hlavním pří-
nosem projektu by mělo být nejen 
zvýšení kvality lékařské péče, ale 
i získání důstojného a moderního 
zázemí pro pacienty a zdravotnic-
ký personál. V rámci předinvestič-
ní přípravy se aktuálně zhotovují 
podklady pro zpracování projekto-
vé dokumentace a vydání staveb-
ního povolení tak, aby bylo možné 
v příštím roce zahájit výstavbu,“ 
popsal krajský radní Jan Bureš. 

Předpokládá se, že 1. etapa ge-
nerelu bude dokončena v roce 
2025. Součástí 2. etapy by se pak 

měla stát výstavba škol, parko-
vacího domu a úpravy veřejného 
prostranství areálu nemocnice. 
„Naším záměrem je i to, aby v are-
álu karlovarské nemocnice našla 
nové prostory střední zdravotnic-
ká škola, protože se tak logicky 
úzce propojí příprava budoucích 
zdravotníků se zařízením, v němž 
absolvují odbornou praktickou 
výuku. A v současné době pan-
demie koronaviru jsme si ověřili, 
jak je velmi nutné pro zdravotní-
ky zajistit takové služby, jako je 
hlídání dětí v okamžicích, kdy je 
situace v nemocnici opravdu per-
sonálně vypjatá. Proto bych byl 
rád, kdyby byla v rámci generelu 
vybudována i mateřská škola,“ do-
dal Jan Bureš. Kompletní náklady 
na uskutečnění tohoto krajského 
strategického projektu se pohybují 
okolo 2,5 miliardy korun a kraj na 
jeho realizaci plánuje získat evrop-
ské finance.  (KÚ)

Příprava 1. etapy rozvoje Karlovarské 
krajské nemocnice pokračuje

Ve volebním období 2020 - 2024 bude Karlovarský kraj 
reprezentovat 45 členů Zastupitelstva Karlovarského 
kraje. Zastupitelský slib složili představitelé kraje 
12. listopadu 2020:
Přehled členů Zastupitelstva Karlovarského kraje:
Jméno:  Kandidovali za: 
Ing. Balatka Miroslav  (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Mgr. Blažek Dalibor     (Místní HNHRM)
MUDr. Brdlík Jiří  (KVC+VOK)
Ing. Brožová Lampertová Jaroslava (ANO 2011) 
Ing. Bureš Jan (ODS+KDU-ČSL)
Bc.  Čekan Pavel  (Místní HNHRM)
Mgr. Čermák Jindřich  (Piráti)
Dostálová Gabriela  (ANO 2011)
Ing. arch. Franta Vojtěch  (Piráti)              
Frisch Eduard     (SNK1)
Haláková Oľga    (ODS+KDU-ČSL)
Ing. Horník Jan   (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Ing.  Hromádko Vít  (SNK1)
Hurajčík Martin  (ANO 2011)
JUDr. Chadim Miloslav    (ANO 2011)
Ing. Jakobec Karel  (ODS+KDU-ČSL)
Mgr. Jalovec Antonín  (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Ing. Janů Josef   (Piráti)
Ing. Kalina Martin  (Piráti)
Ing. Klimeš  (ANO 2011)
Mgr. Klsák Jiří     (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Mgr. Kubis Petr  (ANO 2011)
Ing. Kulhánek Petr  (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
MUDr. März Josef  (KVC+VOK)
Maříková Karla  (SPD)
Maříková Věra   (SPD)
Monsportová Markéta   (Piráti)
Ing. Motešický Pavel       (SPD)
Mgr. Mračková Vildumetzová Jana   (ANO 2011)
Oulehlová Renata  (ANO 2011)
Ing. Pfeffer Ferklová Andrea  (ANO 2011)
Mgr. Pisár Robert  (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Pizinger Patrik    (Místní HNHRM)
prof. Dr. Ing. Plevný Miroslav  (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Bc. Pokorná Jitka  (SNK1)
Pokorný Luboš   (Místní HNHRM)
Ing.  Poledníček Marek  (ODS+KDU-ČSL)
Skuhravý Václav   (KVC+VOK)
Šťovíček Michal  (SPD)
Váňa Josef    (ANO 2011)
Vocelková Ludmila  (ANO 2011)
Ing. Vrba Jan       (ANO 2011)
Mgr.  Zahradníček Petr   (STAN+KOA+VPM+TOP 09)
Zykán Lukáš        (Piráti)
Mgr. Bc. Žáková Hana     (ANO 2011)

KARLOVY VARY Zdravotnická 
záchranná služba Karlovarského 
kraje bude mít 4 nové transportní 
defibrilátory a 3 plicní ventilátory 
v celkové ceně 2,8 milionu korun 
s DPH. Výběr dodavatele na zákla-
dě výsledku zadávacího řízení už na 
svém jednání schválila Rada Karlo-
varského kraje.

„Jedná se o přístroje, které jsou 
nezbytné při záchraně života člově-
ka, u něhož je třeba provést rychlý 
výboj při náhlé srdeční zástavě. 
Moderní defibrilátory samozřej-
mě splňují veškeré standardy pro 
urgentní péči, jsou velmi odolné 
a také kompatibilní s defibriláto-
ry, které jsme dávali policistům, 
strážníkům a hasičům. Vysoutě-
žené plicní ventilátory zase mají 
široký rozsah ventilačních režimů, 
pokročilé funkce a jsou spolehlivé 
při přepravě pacientů. K dispozici 
je budou mít záchranáři ihned po 

uzavření smlouvy s dodavatelem,“ 
uvedl krajský radní Jan Bureš.

Jedná se o přístroje, které jsou pro 
zdravotnické záchranáře nepostra-
datelným vybavením. „Každoročně 
se snažíme, aby část tohoto vyba-
vení byla obnovena, podobně jako 
probíhá obnova vozového parku. 
Defibrilátor, nebo chcete-li moni-
tor, záchranáři používají při náhlé 
zástavě oběhu, ale standardně také 
u celé řady pacientů jako monitor 
životních funkcí. Plicní ventilátory 
jsou přístroje, které dýchají za pa-
cienty v kritickém ohrožení života,“ 
vysvětlil využití přístrojů ředitel 
Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje Jiří Smetana.

Do zadávacího řízení přišla jediná 
nabídka, a to od společnosti Med-
sol. Zdravotnická záchranná služ-
ba Karlovarského kraje přístroje 
uhradí ze svého fondu investic. 

 (KÚ)

Záchranáři budou mít nové 
defibrilátory a plicní ventilátory

Karlovarská krajská nemocnice    Vybraná zastaralá oddělení čeká moder-
nizace.  Ilustrační foto: KKN KV

Krušnohorská Hřebenovka   Projekt zahrnuje vybudování tras, vybavovacího a 
informačního systému, odpočinkových místa další aktivity.  Foto: KÚ



KARLOVY VARY   Stavba depo-
zitáře Krajské knihovny Karlovy 
Vary běží podle plánu. Stavebníci 
provádějí zateplování obvodo-
vého a střešního pláště budovy, 
uvnitř se instalují vnitřní rozvody 
vody, vzduchotechniky a pracuje 
se na instalacích slaboproudých 
a silnoproudých rozvodů. Dále 
probíhá montáž ocelové kon-
strukce spojovacího krčku, kte-
rý propojí depozitář se stávající 
budovou knihovny. Kompletně 
by měl být projekt hotov v únoru 
2021. Následovat bude stěhování 
knihovních fondů. 
„V současnosti je proinvestová-

no 53 milionů korun z celkových 
výdajů, které by měly dosáhnout 
143 miliony. Kraj na akci získal 
dotaci z Integrovaného regionál-
ního operačního programu a pří-
spěvek ze státního rozpočtu, k to-
mu 38 milionů financuje ze svého 
rozpočtu. Průběžně sledujeme pl-
nění harmonogramu prací, i v té-
to nelehké době, kdy se firmy po-
týkají s nákazou koronavirem, se 
daří pokračovat podle plánu. Do 
zimy by ještě měly být vybudová-
ny obslužné komunikace a parko-
vací plochy,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Martin Hurajčík.
Nový depozitář bude sloužit pro 

bezpečné uchovávání  knihov-
ních fondů a periodik pro další 
generace. Umožní fyzické či elek-
tronické zpřístupnění fondů pro 
vědecké, badatelské a vzdělávací 
účely. V 1. nadzemním podlaží 
depozitáře se bude nacházet tech-
nické zázemí objektu, serverovna, 
místnost zařízení vzduchotechni-
ky, sklady periodik, knihovních 
a oběžných fondů a administra-
tivní část. Veřejnost zde najde 
badatelnu se samostatným vstu-
pem. V 2. a 3. nadzemním podlaží 
pak vzniknou místnosti archivů 
a dílny pro zpracování knihov-
ních fondů. (KÚ)

Krajská knihovna: Stavebníci 
pracují na zateplování nové 
budovy depozitáře

Depozitář    Nová budova Krajské knihovny Karlovy Vary by měla být dostavěná v únoru 2021.  Foto: KÚ

ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVY VARY  Krajská 
knihovna Karlovy Vary  poskytla 
hygienikům prostory, které běž-
ně pronajímá dalším subjektům 
převážně na různá školení a od-
borné konference. V současné 
době  ve společenském sále a po-
čítačové učebně provádějí vyško-
lení pracovníci epidemiologická 
šetření. “Knihovna je v součas-
né době pro veřejnost uzavřená, 
krajská hygiena potřebuje ke 
své činnosti adekvátní prostory. 
Ty naše  nyní nikdo nevyužívá, 
nebyl tedy problém, aby v nich 
dočasně sídlilo call centrum,” 

vysvětlil ředitel knihovny Vrati-
slav Emler. Krajská hygiena má 
společenský sál i počítačovou 
učebnu zatím k dispozici do kon-
ce listopadu. 
Epidemiologická šetření v sou-
vislosti s onemocněním Covid – 
19 provádí 8 pracovníků. „Zjiš-
ťují údaje o tom, kde se osoba, 
u které bylo potvrzeno onemoc-
nění, v posledních dnech pohy-
bovala, zda například navštívila 
zdravotnické zařízení, jaké měla 
nebo má příznaky onemocnění, 
v jakém kolektivu (pracovním, 
soukromém) se pohybuje, zda ví, 

od koho a kde se případně mohla 
nakazit. Dále je poučí o nutnosti 
dodržet domácí izolaci, která tr-
vá 10 dnů, a společně vytipují ri-
zikové kontakty pozitivní osoby. 
Denně zrealizují průměrně 250 
hovorů s pozitivně testovanými 
osobami,” uvedla ředitelka Kraj-
ské hygienické stanice Lenka 
Petráková. V Karlovarském kraji 
se s nemocí Covid – 19 aktuálně 
potýká více než 3000 (3428 – 
data k 1.11.2020) osob, z toho 
je 100 osob hospitalizovaných 
v lůžkových zdravotnických za-
řízeních v kraji.  (KÚ)

Call centrum krajské hygieny 
dočasně sídlí v knihovně

KARLOVARSKÝ KRAJ    V součas-
né době přetrvává neúměrně vyso-
ký počet dětí, které jsou umístěné 
v ústavních zařízeních. Jedná se 
o děti se specifickými zdravotními, 
psychickými a vývojovými problé-
my, které jsou současně opuštěné 
vlastní rodinou. A to jak fakticky tak 
i obrazně. Velká část umístěných 
dětí má jednoho nebo i oba biolo-
gické rodiče, kteří udávají různé 
důvody, proč nemohou trvale pečo-
vat o své děti. Otázka vhodných by-
tových podmínek, finanční zázemí 
rodiny dnes není směrodatná pro 
odebrání dětí z péče rodičů. Důvo-
dy k umístění dětí mimo rodinu se 
rozrostly o neschopnost rodičů pe-
čovat o své děti pro jejich drogovou, 
alkoholovou a další jiné závislosti, 
preferenci uspokojování vlastních 
potřeb rodičů nad potřebami dětí, 
kriminální činnost rodičů, praktic-
ký nezájem o péči o vlastní dítě.

Dítě po narození nemá možnost 
sdělit, v jaké rodině chce žít, o jeho 
narození rozhodli rodiče, kteří ná-
sledně odmítají převzít odpověd-
nost za toto své důležité rozhodnutí 
a preferují své potřeby nad potře-
bami dětí. Přičemž mnoho rodičů 
možnosti a schopnosti k péči o dí-
tě má a mohli by péči dostatečně 
zvládnout, ale je pro ně jednodušší 
tyto povinnosti přesunout na něko-
ho jiného, resp. na stát. Preferují 
svá práva na svůj život, ale plnění 
povinností, které narozením dítěte 
nastává, odmítají. V současné době 
je mnoho možností, jak prakticky 
využít schopnosti k péči o dítě, po-
kud nezvládají rodiče samostatně 
-  za pomoci různých organizací 
a odborníků, ale tyto možnosti jsou 
pro velkou část biologických rodičů 
nepřijatelné – prostě nemají zájem. 
Mohou, ale nemusejí tyto nabídky 
využít a za takovýto jejich přístup 
jim nehrozí žádný postih. Přitom 
velká část opuštěných dětí touží být 
doma, u mámy a táty, a i když mají 
často za sebou nepříjemné zkuše-
nosti z pobytu doma, přesto tato 
jejich touha je velmi silná.

Děti opuštěné vlastní rodinou ma-
jí stejné potřeby, představy a přání 
jako jejich vrstevníci, žijící v rodině. 
Prožívají stejné každodenní situace 
jako ostatní děti, jen nemají vedle 
sebe nikoho, kdo by je vedl, pomá-
hal jim a směroval je pro ně podpo-
rujícím směrem.

Umístěním do kolektivního za-
řízení děti ztrácejí možnosti spo-
lečných zážitků v rámci rodiny, 
možnosti rozvíjení sociálních inte-
rakcí v rámci blízké i širší rodiny. 
Zkušenosti ze sociální a emoční 
oblasti prožívání jsou nezbytné 
pro zdárný rozvoj dětské osob-
nosti, odpovídajícího sebevědomí, 
rozvíjení pozitivní identity – tzn. 
„ kdo jsem, odkud přicházím, jak 
jsem ukotven v přijímající, akcep-
tující a podporující rodině, aktivní 
podporou stabilního zázemí jsem 
postupně připravován pro vlastní 
osamostatnění se“, což znamená 
přípravu pro vlastní kvalitní samo-
statný život.

Po selhání vlastní rodiny je přije-
tí dítěte do náhradní rodinné péče 
nejméně bolestnou záležitostí. 
Náhradní pečovatelé – pěstouni 
jsou v náročném řízení teoreticky 
i prakticky připravováni na výkon 
pěstounské péče. Mají možnost 
sdílet zkušenosti již zkušených pěs-
tounů, seznamují se s jejich zkuše-
nostmi a s příběhy jejich svěřených 
dětí. Přechod dítěte do nové rodiny 
vyžaduje bezvýhradné přijetí dítěte 
novou rodinou, současně s přije-

tím jeho historie a následně aktivní 
podporou dítěte v jeho rozvoji, se 
zakotvením v sociální skupině  no-
vé přijímající rodiny.

Pěstouni mají za povinnost pod-
porovat a rozvíjet vztahy přijatého 
dítěte s biolog. rodinou, což s ohle-
dem na často negativní zážitky dí-
těte se svými „blízkými“ z původ-
ního prostředí není jednoduché 
– ani pro pěstouny, ani pro děti. 
Přesto u přijímajících a podporu-
jících pěstounů je tato problema-
tika, ve spolupráci s pomáhající 
doprovodnou organizací, kterou 
mají pěstouni k dispozici, vcelku 
zvládána ku prospěchu dětí. V pří-
padě výskytu problému pěstouni 
spolupracují s odpovídajícími  od-
borníky, jsou vedeni k tomu, aby 
se nebáli požádat o pomoc, čímž 
předcházíme pocitu selhání a ne-
úspěchu. Osobnostní zralost pěs-
tounů a vlastní zkušenosti z péče 
o děti jsou předpokladem k elimi-
naci nebo minimalizaci možných 
potíží ve výkonu pěstounské péče. 
Více informací o problematice 
náhradní rodinné péče najdete na 
www.pestounskapecevkk.cz. 

 (KÚ)

Kraj hledá pěstouny 
pro děti z ústavní péče
Krajská psycholožka pro náhradní rodinnou péči Anna Kotrčová rozebírá, 
jaká je pěstounská péče a jakým směrem se v současné době ubírá.
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KARLOVARSKÝ KRAJ Velkou 
šanci získat miliardy korun z EU 
na řešení přeměny regionu po útlu-
mu těžby hnědého uhlí a na tvorbu 
nových pracovních míst bude mít 
v příštích měsících a letech Kar-
lovarský kraj. Připraveno má přes 
100 projektů v 11 souhrnných ob-
lastech za více než 70 miliard ko-
run. 

„Pracujeme na tom, abychom tu-
to příležitost nepropásli, chceme 
být co nejlépe připraveni. Proto 
náš tým ve vedení kraje společně 
s úředníky, externími společnost-
mi a ve spolupráci se starosty obcí 
a podnikatelskými subjekty nejprve 
informoval všechny aktéry v území 
o nabízených možnostech, posbí-
ral projektové záměry v různých 
fázích přípravy, vzniklo 11 projek-
tových fiší s více než 100 projekty. 
Vytvořili jsme metodiku hodnoce-
ní projektů, kterou se inspirovaly 
i ostatní kraje. V současnosti chce-
me nechat zpracovat detailní studie 
v rámci dvou témat. Proběhla řada 
seminářů se starosty, a to i za účasti 
ministryně pro místní rozvoj Klá-
ry Dostálové a ministra životního 
prostředí Richarda Brabce,“ uvedl 

hejtman Petr Kubis.
Mezi projekty je například využití 

průmyslových zón Silvestr a Přátel-
ství na Sokolovsku, resocializace 
jezera Medard, kde se počítá s by-
tovou výstavbou a rekreačním vyu-
žitím jezera, projekt Battery Value 
Chain Sokolov zaměřený na zpra-
cování, výrobu a recyklaci baterií 
z lithia v odkalištích, vznik překla-
diště pro vlakovou dopravu v místě 
železničního depa v Sokolově, ale 
i energetické využití odpadu v regi-
onu, rozvoj infrastruktury Integro-
vaného záchranného systému včet-
ně digitalizace, rozvoj terapeutické 
krajiny a jejího dopadu na život 
obyvatel, projekty v oblasti lázeň-
ství a cestovního ruchu. „V případě 
většiny projektů se prolíná téma 
vzniku nových pracovních míst, 
využití obnovitelných zdrojů, odpa-
dové hospodářství, věda a výzkum, 
ekonomická diverzifikace, budo-
vání atraktivních odvětví,“ uvedl 
Jiří Štěrba, zástupce zmocněnce 
hejtmana Karlovarského kraje pro 
Restart regionu.

Podle místopředsedy dozorčí ra-
dy společnosti Sokolovská uhelná 
Pavla Tomka je komunikace s vede-

ním kraje velmi aktivní. „Dává nám 
to obrovský prostor pro přípravu 
využití financí z tohoto fondu. Na-
vázali jsme úzkou spolupráci s kra-
jem ohledně transformace Soko-
lovské uhelné tak, abychom vytvo-
řili nová pracovní místa, postupně 
byli připraveni na odklon od těžby 
uhlí a přešli z tradičních odvětví do 
nových zaměřených na obnovitelné 
zdroje či odpady, včetně přípravy 
průmyslových zón.“

Jak uvedl krajský radní pro zdra-
votnictví a starosta města Ostrova 
Jan Bureš, starostové ve městech 
a obcích vnímají šanci k čerpání 
peněz z Fondu spravedlivé trans-
formace. „Z pohledu starosty roz-
hodně vidím, že jsme neztratili 
žádný čas, nezaspali jsme a přípra-
va na čerpání peněz kontinuálně 
pokračuje,“ dodal Jan Bureš. Kraj-
ský radní Josef Janů připomněl, že 
mezi tématy kraj akcentuje i lázeň-
ství a cestovní ruch, aby byl region 
nadále vnímán jako „ostrov zdraví“ 
v Evropě.

Spuštění operačního programu 
k Fondu spravedlivé transformace 
se předpokládá na začátek roku 
2022.  (KÚ)

K čerpání evropských financí z Fondu pro 
spravedlivou transformaci je připravených 
už 100 projektů za 70 miliard korun 

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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Náhradní rodinná péče je po selhání vlastní rodiny pro dítě nejméně bolestnou 
záležitostí.  Ilustrační foto: KÚ
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ŠKOLSTVÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

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

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNOU ONLINE

 

 

 

 

 

 

  

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

SOKOLOV    Stříbrnou příčku obsadily v tradiční anketě Strom roku 2020 lípy v Hřebenech na Sokolovsku. Mezi 12 finalisty z celé republiky zvítězila jabloň u Lidma-
nů z Machova na Náchodsku. Bronz patří dubu jménem Hugo z Lednice v Jihomoravském kraji. Anketu pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního 
prostředí Richarda Brabce.
Karlovarský kraj měl ve finálovém kole hned dva zástupce, kteří se ucházeli o titul Strom roku. Jednalo se o dvě lípy velkolisté v Hřebenech nedaleko hradu Harten-
berg a borovici černou v zámecké zahradě ve Valči.
Příběh lip velkolistých v Hřebenech přitom sahá hluboko do historie. Místní obyvatelé i lidé ze sousedních obcí si jejich okolí natolik oblíbili, že pod korunami umístili 
lavičky a sochu Panny Marie. Pod lipami tak vzniklo místo komunitního setkávání. 
Prostřednictvím ankety se Nadace Partnerství snaží podporovat a motivovat veřejnost k péči o významné stromy a k novým výsadbám. Celonárodní soutěž se koná 
již od roku 2002.  Foto: stromroku.cz

LÍPY V HŘEBENECH ZÍSKALY STŘÍBRO 
V ANKETĚ STROM ROKU 2020

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

DĚPOLTOVICKÝ ŘECKÝ
JOGURT - MERUŇKA
JIŘÍ KUBERNÁT

Kontakt:
Děpoltovice 12
362 25, Nová Role
T: +420 353 851 047
E: farma.kubernat@tiscali.cz
W: www.farmakubernat.cz

Kysaný mléčný výrobek s velmi 
specificky hustou konzistencí a 
výraznou chutí meruňky. Díky 
originálnímu způsobu přípravy 
obsahuje jogurt min. 11% tuku s 
minimálním obsahem vody.

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
Seniorům ve starobním důchodu je pravidelně k dispozici právní po-
radna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v mě-
síci, tentokrát to tedy bude 2. prosince.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ    Získat 
kvalifikované učitele do svých škol 
chce Karlovarský kraj. Radní proto 
schválili nová pravidla pro posky-
tování náborového příspěvku uči-
telům, kteří nastupují do pracov-
ního poměru v praktických základ-
ních a středních školách, jejichž 
zřizovatelem je Karlovarský kraj. 
Ten zatím vyplatí 12 příspěvků.  

„Oproti minulému období do-
chází v podmínkách pro získání 
příspěvku k několika změnám. 
Například se jedná o dobu závaz-
ku, která se mění z původních pěti 
let na 3 roky. Po tuto dobu musí 
příjemce finančního příspěvku vy-
konávat svou práci u zaměstnava-
tele na pozici učitele, a to v rámci 
úvazku nejméně 0,75. Nový učitel 
může získat příspěvek ve výši 150 
000 korun,“ uvedl radní pro oblast 
školství Jaroslav Bradáč. 

Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy obdržel v souladu s pravidly 

celkem 15 předběžných žádostí 
o poskytnutí prostředků na výpla-
tu náborových příspěvků, z nichž 
12 splňovalo stanovené podmín-
ky. Karlovarský kraj proto vyčlenil 
ze svého rozpočtu částku ve výši 3 
211 200 korun na vyplacení nábo-
rových příspěvků krajským škol-
ským zařízením. 

„Pomocí těchto příspěvků se 
snažíme řešit problém s nedosta-
tečným počtem kvalifikovaných 
a aprobovaných pedagogů v kraji, 
se kterým se potýkáme dlouhodo-
bě. Školy mají o příspěvky zájem, 
požádaly o ně například Střední 
uměleckoprůmyslová škola ke-
ramická a sklářská Karlovy Vary, 
Gymnázium Cheb, Střední škola 
logistická Dalovice a nejvíce žá-
dostí přišlo ze Základní praktické 
školy v Karlových Varech, kde chy-
bějí zejména speciální pedagogo-
vé,“ doplnil radní Jaroslav Bradáč. 

 (KÚ)

Nově nastupující učitelé mohou 
získat náborový příspěvek

KARLOVARSKÝ KRAJ    Mobil, 
počítač, internet – v současné době 
naprosto běžná součást většiny na-
šich životů. Díky technologickým 
vymoženostem můžeme nakupovat 
z pohodlí domova, bavit se a ko-
munikovat s lidmi z celého světa. 
Důležité je ale také naučit se s mo-
derními technologiemi zacházet 
a znát rizika, která jejich využívání 
přináší. A právě na to se zaměřuje 
celorepubliková kampaň a soutěž 
Kraje za bezpečný internet.

Projekt se snaží naučit uživatele 
v kyberprostoru bezpečnému za-
cházení s vlastními i cizími osob-
ními údaji, jak se vyhnout kyberši-
kaně, případně jak ji řešit a jak se 
v internetovém prostředí chovat 
zodpovědně. A právě za tímto úče-
lem vznikla také soutěž v podobě 
online kvízu pro žáky základních 
a středních škol.

Právě pro ně je na webových 
stránkách projektu připraven kurz 

elektronické bezpečnosti. Každou 
podoblast kurzu tvoří videa, příbě-
hy a také důležité a zajímavé infor-
mace. A právě informace, které se 
uživatelé dozvědí, pak mohou vyu-
žít v online testu. Za jeho správné 
vyplnění mohou získat věcné ceny.

Soutěžní online kvíz obsahuje 
dvacet otázek, na které soutěžící 
odpoví a následně je zařazen do 
slosování. Každý měsíc se pak dva 
vylosovaní účastníci mohou těšit 
na věcné ceny. Zájemci z řad žá-
ků základních a středních škol se 
ale mohou zúčastnit tako soutěž-
ní nadstavby, takzvaného kvízu 
PLUS. V něm účastníci odpovídají 
na deset náhodně vygenerovaných 
otázek ze zásobníku. Pět řešitelů, 
kteří zodpoví správně otázky v nej-
rychlejším čase, postupuje za svůj 
kraj do finálového kola. V něm 
se rozhodne o konečném pořadí. 
Soutěž potrvá do konce února roku 
2021.  (KÚ)

Kraje pro bezpečný internet? Žáci 
se stále mohou zapojit do soutěže

ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

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

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

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

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

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

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

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

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

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

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017
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malíř a lakýrník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 12. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy 

nám. K. Sabiny 16 a v prostorách dílen Stará Kysibelská 77

do maturitního oboru:  
  stavebnictví

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

do dvouletého oboru:  
  stavební práce

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

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

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

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 10. 12. 2020 a 14. 1. 2021
od 13 do 17 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků
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programování CNC strojůmechanik elektronik - robotizaceagropodnikníumělec-
ko-řemeslná stavba hudebních nástrojůekonomika a podnikáníinformační technolo-
giemechanik motorových vozidelřidič kamionové a osobní dopravyelektromecha-
nikstrojírenské prácezahradníkfarmář opravář zemědělských strojůzemědělské 
prácetruhlářdřevařská výrobaprodavač a výrobce lahůdekřezník - uzenářpotravi-
nářská výroba - cukrářinstalatérkadeřníkprogramování CNC strojůmechanik elektro-
nik - robotizaceagropodnikníumělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojůekonomika 
a podnikáníinformační technologiemechanik motorových vozidelřidič kamionové a 
osobní dopravy

Integrovaná střední škola Cheb
ISŠ Cheb
příspěvková organizace

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

www.iss-cheb.cz

ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI!

ZAČNĚTE S NÁMI!

ZAČNĚTE S NÁMI!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
4. 12. 2020 od 9 do 17 hodin   |   7. 1. 2021 od 9 do 17 hodin

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

např. uměleckou dráhu
• ti stát se leaderem svého života

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

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

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

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

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

pro školní rok 2021/2022 nabízí zajímavé obory

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme otevřeli tříleté učební obory:
   Nástrojař 23-52-H/01      Strojní mechanik 23-51-H/01      Výrobce textilií 23-57-H/01

Čtyřleté obory s maturitou:
   Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Škola přispívá žákům na dopravu a úspěšným žákům vyplácí prospěchová stipendia.

Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal DSS s.r.o. , Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., 
ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., 
ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o a další

Střední škola, základní škola a mateřská škola KrasliceStřední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

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

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

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

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

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

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

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

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

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání
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Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
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ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
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Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

BLIŽŠÍ INFORMACE:
e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 695 238, 605 428 194
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
www.skolakraslice.cz

Střední škola 
živnostenská 

Sokolov, 
příspěvková organizace

Dny otevřených dveří:
25. 11. 2020, 13. 1. 2021, 10. 2. 2021

Pro školní rok 2021/2022 
nabízíme tyto obory:

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

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

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

www. spsostrov .cz

Partner školy

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
sobota 16. ledna 2021, 9.00 – 13.00
Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov



STRANA 6, 7

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

NÁZORY   |   INZERCE

V našem kraji lze kvalitně vystudovat 
také přírodovědné obory

Ing. Jaroslav 
Bradáč
krajský 
zastupitel 
bezPP, člen 
Rady kraje pro 
oblast školství

V mnoha  diskusích,  předvolebních 
a jiných  se  neustále  střídají  argu-
menty  o budoucnosti  gymnazií,  ze-
jména  osmiletých,  technických  obo-
rů, (ne)zbytnosti vlastní vysoké školy, 
lázeňství  či  turistiky.     A málokdo  si 
uvědomuje, často se i doslova a dlou-
ho ignoruje, že významnou část pod-
nikatelské činnosti v našem kraji za-
jišťují také obory spojené s přírodou.
Mám  na  mysli  obory  zemědělské 

a lesnické,  které  nabízí  i zajímavé 
pracovní  příležitosti,  zejména  pro 

mladé  lidi,  kteří  by  se  chtěli  starat 
o přírodu,  zvířata  a zvěř,  pracovat 
venku, mimo kancelář.
Zemědělská  škola  v Chebu  se  sta-

la  sloučením  se  školou  v Karlových 
Varech centrem vzdělávání pro obo-
ry  zemědělské,  a to  jak  maturitní, 
Agropodnikání,  tak  i učební,  jako  je 
Farmář,  či  velmi  žádaný  Zeměděl-
ský opravář a v neposlední řadě obor 
Zahradník. Škola si v současné době 
analyzuje možnosti pro zavedení no-
vého, velmi potřebného oboru zamě-
řeného  na  vodohospodářství,  jehož 
význam  roste  s šířícím  se  suchem, 
potřebou  hospodařit  s vodou,  spra-
vovat a chránit veškeré vodní zdroje. 
Škola  má  v Chebu  vytvořeny  velmi 
dobré  podmínky  ve  vlastní  budově 
a úzce  spolupracuje  ve  vzdělávání 
se  Školním  statkem Cheb,  u kterého 
je  v provozu  i Krajské  středisko  eko-
logické  výchovy.  Jsou  to  obory,  které 

mají  perspektivu  a jsou  žádané  na 
pracovním trhu. 
Střední  lesnická  škola  ve  Žluticích 

pak nabízí jak maturitní obor Lesnic-
tví, učební Lesní mechanizátor, Vče-
lař,  Zahradník,  případně  Zahrad-
nické práce. Jsou to profese pro milov-
níky přírody, lesa, myslivosti. Ve škole 
žáci  získají  nejen  odborné  znalosti 
od  vynikajících a zapálených učitelů, 
odborníků, ale naučí se ve velmi přá-
telském a podnětném prostředí i etice 
a kolegiálním vztahům.  V neposlední 
řadě mají absolventi velkou šanci, že 
ve svém oboru najdou práci. 
Chtěl  bych  těmto  dvěma  školám 

popřát,  aby  se  dál  zdárně  rozví-
jely  a aby  si  je  vybralo  čím  dál  více 
mladých  zájemců  o práci  v přírodě. 
A také,  aby  se  to  nové  krajské  za-
stupitelstvo  zajímalo  o zemědělství 
a lesnictví  alespoň  jako  to  minulé, 
raději ještě více.

+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice

Nové zastupitele čeká nelehký úkol
Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Druhého  a třetího  října  si  obča-
né  Karlovarského  kraje  zvolili  své 
nové zástupce do zastupitelstva, ty 
však  čekají  nelehké  čtyři  roky. Na 
Karlovarský  kraj  jehož  doménou 
je cestovní ruch a lázeňství dolehly 
následky  související  s opatřeními 
pandemie  onemocnění  covid-19.  
Jarní vlnu pandemie většina firem, 
podnikatelů  a živnostníků  ustáli, 
ale to nejhorší je teprve čeká. Pro-

vozovatele léčebných lázní čeká vel-
ký propad, jelikož řada lázeňských 
hotelů zůstává totiž dál zavřených 
a ani  v nejbližší  době  neplánují 
otevřít. Klienti nejsou, jelikož podíl 
zahraničních  hostů  tvořil  více  jak 
polovinu a to pocítí i služby na toto 
odvětví navázané. O práci v lázeň-
ských  hotelech  a balneoprovozech 
i navazujících  službách  mohou 
přijít  tisíce  lidí.    Nově  zvolení  za-
stupitelé  tak  čeká  čtyřleté  období, 
kdy  se  budou  potýkat  s ekonomic-
kými  problémy  kraje,  které  histo-
ricky  nepamatuje  žádné  zastupi-
telstvo,  proto  bude  nutné  zakopat 
válečnou  sekeru  a začít  pracovat 
pro  ty, kterým skutečně  tento kraj 
patří a to pro občany. Bude nutné 
začít  s mnohem  větší  propagací 
tuzemského  lázeňství a cestovního 

ruchu.  Domácím  turistům  jako 
kraj však musíme mít co nabídnout 
a hlavně krásy našeho kraje musí-
me  umět  zpropagovat  a „prodat“ 
a na to samozřejmě navazují služ-
by,  které  budou  muset  být  nejen 
cenově  přizpůsobeny  tuzemským 
hostům, tak aby si je mohli dovolit. 
Bez  součinnosti  kraje  to  zdaleka 
však nepůjde. Lázeňství a cestovní 
ruch  je  pro  Karlovarský  kraj  klí-
čovým  odvětvím  nejen  z hlediska 
přírodního a historického dědictví, 
ale  také  z ekonomického  pohledu. 
Lázeňství  zaměstnává  1/5  obyva-
tel našeho kraje a tvoří cca 20 pro-
cent  HDP.  Záchrana  cestovního 
ruchu a lázeňství bude tedy to oč tu 
bude  celé  čtyři  roky  běžet.  Věřím 
proto, že zvítězí zdravý rozum a ne 
rozličnost politických názorů.

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

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Josef 
Nebesař z Lázní Kynžvart, 
Martina Sabadinová z Chebu 
a Silvie Trojáčková ze Sokolova.

Rekonstrukce hradu 
Vildštejn a úprava jeho 
podhradí získala cenu v rámci 
celorepublikového programu 
„Náš venkov 2020“. Cílem 
programu je prezentace 
proměn venkovských sídel 
a krajiny. Ocenění je udělováno 
za příkladný investiční 
a architektonický počin, který 
přispívá k všestrannému 
rozvoji venkova s ohledem 
na potřeby jeho obyvatel 
a návštěvníků v jednotlivých 
krajích České republiky. Jak se 
získané ocenění jmenuje, to 
najdete v naší tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 4. 12. 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

KULTURA

Putovní výstava „20 společných let v Karlovarském kraji“
Další putování výstavy, která připomíná dvacáté výročí existence Kar-
lovarského kraje, pokračuje napříč dalšími městy regionu. Největší 
úspěchy, investiční akce a zajímavosti z oblastí dopravy, školství, zdra-
votnictví, sociálních služeb, sportu, volnočasových aktivit a dalších si 
budou moci zájemci prohlédnout tentokrát v Karlových Varech a Mari-
ánských Lázních.   
16. 11. – 27. 11. 2020 Krajský úřad Karlovarského kraje
27. 11. – 9. 12. 2020 I. poliklinika Karlovy Vary
9. 12. – 18. 12. 2020 atrium hotelu Hvězda, Mariánské Lázně

Loutkové představení „Vánoční kometa“ 
v Galerii umění Karlovy Vary  
Loutkoherecký soubor Buchty & loutky přiváží do Karlových Varů no-
vou pohádku s názvem Vánoční raketa. Diváci se dozvědí, jak to dopa-
dá, když se pro Ježíška peče vyhlášená špidlíkovská lahodná vánočka 
a kde se vzaly Raketa a Kometa. Představení je plné humoru, nadsázky, 
písniček a je založeno na bezprostředním kontaktu s malými i velkými 
diváky. Divadelní představení se uskuteční v případě, že to umožní 
vládní nařízení.  
Galerie umění Karlovy Vary, 13. 12. 2020, v 15:00 hod. 

KULTURNÍ TIPY
NOVOSEDLY   Původní přírodní 
rezervaci, která se nachází na již-
ním svahu vrchu Chlum u obce 
Novosedly na Karlovarsku, rozšíří 
Karlovarský kraj. Jedná se o jedno 
z nejstarších a nejcennějších zvláš-
tě chráněných území světového 
významu, a to s ohledem na výskyt 
jeřábu manětínského.           

„Cílem dlouhodobé péče je zejmé-
na zachování a udržení populace 
všech zvláště chráněných a ohrože-
ných druhů rostlin, mezi které patří 
kromě jeřábu manětínského také 
vzácné orchideje, společenstva tep-
lomilných doubrav, skalní vegetace 
a suťové lesy na čedičovém kopci“, 
uvedl Karel Jakobec, radní pro ob-
last životního prostředí, zemědělství 
a energetiky. Území již bylo vyhlá-
šeno přírodní rezervací v roce 1947. 
Nový záměr ale řeší dosavadní ne-
dostatečnou ochranu unikátní po-

pulace jeřábu manětínského. Ta ne-
byla zahrnuta v původním vyhlášení 
přírodní rezervace Chlum. Po jejím 
zapracování do nového záměru se 
zhruba trojnásobně zvětšila rozloha 
přírodní rezervace.              

„Toto území je specifické svou po-
lohou ve výšce šesti set metrů a pů-
dou vulkanického původu. Právě 
díky teplu se tam daří vzácným 
a ohroženým druhům rostlin.  Ze 
zástupců dřevin jsou to například 

dub zimní, dub žlutavý nebo skal-
ník celokrajný. Na jaře tam roz-
kvétají prvosenky jarní, mochny 
bílé nebo plicník úzkolistý,“ doplnil 
radní Karel Jakobec. 

 (KÚ)

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

Přírodní rezervace Chlum bude rozšířená

KARLOVY VARY Literární sou-
těž vyhlašuje Krajská knihovna 
Karlovy Vary již od roku 2007. 
Každý rok se patronem stává 
osobnost literárního světa. A ne-
jinak je tomu v letošním roce, kdy 
patronát nad soutěží pro nepro-
fesionální autory převzal básník 
Radek Fridrich.

Do soutěže se mohou zapojit 
neprofesionální autoři ve věku 
od 14 let, kteří ve stanoveném 
termínu odevzdají svou práci 
inspirovanou mottem soutěže. 
Pro letošní rok se jedná o úryvek 
z česko-francouzské sbírky Po-
břeží:
Obzor se rozpil jako tuš.
Oblaka mlčí. 
Na hladině první kapky. 

Práce je možné odevzdávat po-
moci webového formuláře umís-
těného na webových stránkách 
knihovny, a to do 31. 12. 2020. 
Dílo ve formě prózy a literárního 
žánru povídky nesmí být delší než 
5 normostran a dosud nesmí být 
nikde publikováno.

Odevzdané soutěžní práce bude 
hodnotit odborná porota, která 
vybere deset nejlepších povídek. 
Ty budou zveřejněny ve sborníku 
soutěže. Vítěze letošního ročníku 
vybere patron Radek Fridrich, 
který se ve své tvorbě věnuje ze-
jména oblasti severních Čech 
a německým vlivům v bývalých 
Sudetech. Děčínský básník je dr-
žitelem ocenění Magnesia Litera, 
jež získal v roce 2012 za svou bás-
nickou sbírku Krooa krooa.

Na vítěze literární soutěže bude 
čekat hlavní cena v podobě tradič-
ní porcelánové plastiky vlaštov-
ky a poukázka na odběr knih dle 
vlastního výběru. Právě poukázky 
vyhrají také autoři povídek, kteří 
se umístí na 2. a 3. místě.  (KÚ)

Krajská knihovna vyhlásila 
14. ročník literární soutěže

SOKOLOV Přesto, že nadále zů-
stávají návštěvníkům uzavřena 
muzea a galerie, nepřijdou milov-
níci umění o poznání a zajímavé 
informace. Muzeum v Sokolově 
pro ně totiž připravilo online před-
nášku na téma Umění v Sokolově. 
Na facebookovém profilu muzea 
ji mohou lidé zhlédnout kdykoliv 
a dozvědět se tak například infor-
mace o Hornickém domě a pamět-
ních deskách ve městě a okolí.

Přednáška představuje již vyda-
nou publikaci Umění v Sokolově 
od autorů Marcela Fišera a Mi-

chaela Runda. Jedná se o knihu, 
která se věnuje umění ve veřejném 
prostoru v Sokolově a okolí, a to 
od konce 19. století po současnost.

Ředitel Muzea Sokolov Michael 
Rund v přednášce představuje ne-
jen samotnou publikaci a její ob-
razový materiál, ale přidává další 
historické zajímavosti, které se již 
do knihy nevešly. Sledující se tak 
dozví informace o historii pomní-
ků a pamětních desek, o umění ja-
ko doplňku architektury, volných 
sochách a také o Hornickém domě 
v Sokolově.  (KÚ)

Muzeum Sokolov připravilo 
online přednášku

Umění v Sokolově   Online přednášku je možné zhlédnout na facebookovém 
profilu Muzea Sokolov, kde jsou umístěna i další videa.  Foto: omks.cz

Přírodní rezervace Chlum   Jedno z nejstarších a nejcennějších chráněných území je výjimečné výskytem jeřábu ma-
nětínského.  Ilustrační foto: KÚ 
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SOKOLOV   Fotbalový klub Ba-
ník Sokolov působí dlouhodobě 
v Karlovarském kraji jako centrum 
fotbalu a i v této sezóně 2020/21 
disponuje statusem Sportovní-
ho centra mládeže pro dorosty 
a Sportovním střediskem mládeže 
pro žákovské kategorie. Klub má 
čtyři týmy dorostu, čtyři týmy žá-
ků a šest týmů přípravek. Cílem je 
udržet nastavený současný systém 
výchovy hráčů se všemi příslušný-
mi standardy. Mládežnická členská 
základna čítá 240 dětí, kterým se 

věnuje 35 trenérů, asistentů a ve-
doucích. Výchova mládeže patří 
mezi priority klubu a níže jsou kon-
krétní výsledky této dlouhodobé 
práce. Mezi odchovance klubu pat-
ří tyto 4 významné hráčské postavy 
současného fotbalu:

Michael Krmenčík 
(Club Bruggy)
Michael Krmenčík je jedním z nej-
úspěšnějších odchovanců sokolov-
ského klubu. Ještě jako mladý tee-
nager odcházel tento vytáhlý útoč-

ník do Viktorie Plzeň, kde sbíral své 
první velké úspěchy. V Plzni během 
svého působení slavil zisk tří ligo-
vých titulů a vysloužil si pozvánku 
do České fotbalové reprezentace. 
Dnes tento reprezentant působí 
v belgických Bruggách, které pře-
stup tohoto forvarda vyšel na ast-
ronomických 164 milionů korun. 

Petr Jiráček 
(FC Fastav Zlín)
Petr Jiráček je dalším úspěšným 
odchovancem sokolovského Baní-

ku, jehož kroky mířily do plzeňské 
Viktorie. V Plzni Jiráček ochutnal 
nejsledovanější fotbalovou soutěž 
světa Ligu Mistrů a získal s tý-
mem ligový titul. Svými výkony si 
vysloužil angažmá v německém 
Wolfsburgu a později také v klubu 
Hamburger SV. Do paměti fanouš-
ků se tento pracovitý fotbalista 
zapsal zejména důležitými trefami 
v dresu České fotbalové reprezen-
tace. Nejpamátnější brankou je 
zcela jistě ta v Černé Hoře, kterou 
Jiráček katapultoval reprezentaci 

na evropský fotbalový šampionát.

Ladislav Takács 
(SK Slavia Praha)
Další skvělý fotbalový produkt 
mládežnické výchovy Baníku So-
kolov. I jeho první krůčky vedly na 
sever. V Teplicích sbíral Takács své 
první ligové starty, než v sezóně 
2015/16 zamířil na hostování do 
sokolovského Baníku. Toto hosto-
vání vyneslo vytáhlému obránci 
přestup do Mladé Boleslavi, ale 
také nominaci do mládežnické 

fotbalové reprezentace U21. V po-
slední sezóně slavil Takács zisk mi-
strovského titulu v klubu SK Slavia 
Praha. 

Tomáš Vondrášek 
(FK Teplice)
Odchovanec sokolovského Baníku 
a dnes hrající legenda klubu FK 
Teplice. Vondrášek je však znám 
jako velký patriot Baníku Sokolov 
a v nedávné minulosti vyslovil přá-
ní obléknout v budoucnosti baní-
kovský dres.  (PR)

V Baníku Sokolov rostou hráči pro reprezentaci i Ligu mistrů

SPORT

MARTINU ČECHMANOVI K TITULU DRÁHAŘSKÉHO MISTRA EVROPY 
ve sprintu v kategorii cyklistů do 23 let. Po stříbru z týmového sprintu, který rodák z Ostrova získal pro Čes-
ko společně s Matějem Bohuslávkem a Jakubem Šťastným, vybojoval dráhový cyklista brněnské Dukly na 
říjnovém šampionátu v italském městě Fiorenzuola d‘Arda svůj druhý cenný kov. A tentokrát zlatý! „Chtěl 
jsem medaili, doufal jsem, že bude nejcennější, a mám ji,“ neskrýval radost po závodě na svazovém webu.

TOBIÁŠI GREGOROVI, MARKU LEBEDOVI A PETRU STÝBLOVI K BRONZOVÝM MEDAILÍM 
z mistrovství republiky mladších žáků v nohejbalu dvojic a trojic. Na turnaji, který se odehrál na dvorcích 
Slavoje Český Brod, vybojovaly nejmladší naděje karlovarského nohejbalu kromě bronzu ve dvojicích také 
4. místo ve trojicích.
Všem medailistům srdečně gratulujeme!

  Foto: bcsn.cz a nohejbal-kv.cz

BLAHOPŘEJEME

KARLOVY VARY     Volejbalisté 
Karlovarska už znají termíny svých 
zápasů v pohárové Evropě. Zá-
kladní fáze Ligy mistrů se nakonec 
odehraje systémem dvou turnajů, 
které skupinu E zavedou do Trenta 
a do Friedrichshafenu. „Přišli jsme 
o možnost hrát doma, to nás mrzí, 
ale budeme se s tím muset vyrov-
nat,“ prohlásil Jiří Novák, trenér 
VK ČEZ Karlovarsko.

Důvodem změny formátu elitní 
klubové soutěže jsou dále trvající 
problémy s pandemií koronaviru. 
Skupina se tak odehraje na dvou 
místech, počet zápasů zůstává 

stejný, Karlovarsko se dvakrát 
utká s italským Trentem, němec-
kým Friedrichshafenem a ruským 
Novosibirskem. „Do Ligy mistrů 
máme ještě skoro celý měsíc, chce-
me být konkurenceschopní,“ na-
rážel Novák na tréninkový i herní 
výpadek českého volejbalu v po-
sledních týdnech. Ostatní mužstva 
ze skupiny přitom hrají domácí li-
gové soutěže bez přerušení.

Vnitřní sportoviště, která byla 
v Česku na nějaký čas uzavřena, by 
volejbalové kluby měly už zase vy-
užívat. Karlovarsko se tak vrátilo 
do své haly alespoň k plnohodnot-

ným tréninkům. Ačkoli byla Hale 
míčových sportů udělena výjimka 
pro pořádání Ligy mistrů, utkání 
základní části soutěže odehraje 
český tým výhradně na hřištích 
soupeřů. „Přáli jsme si hrát doma 
i proto, že ve své hale hrajeme líp 
než v hokejové aréně, která je ob-
rovská a my tam netrénujeme,“ 
srovnal kouč Novák.

První turnaj Ligy mistrů čeká vo-
lejbalisty Karlovarska od 1. do 3. 
prosince v Trentu. Další tři zápasy 
pak sehrají v únoru ve Friedrich-
shafenu.

 (KÚ)

Volejbalová elita nepřijede. 
Formát Ligy mistrů se změnil 

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

KARLOVARSKÝ KRAJ Zimní 
olympiádu dětí a mládeže, která 
se konala v našem regionu od 19. 
do 24. ledna 2020, mapuje nová 
publikace Karlovarského kraje.
Na fotografiích Jany Mensato-
rové, Aleše Bedlíka, Kateřiny 
Macečkové a ve výběru z archívu 
Českého olympijského výboru 
jsou zachyceny významné chvíle 
pro sportovce všech výprav jed-
notlivých krajů a hlavního města 
Prahy.
 „Publikace ale připomíná i pří-
pravnou fázi olympiády, partnery 
akce, ambasadory, maskota – ve-
verku Čiperku, Olympijský dům 
v Thermalu, olympijské medaile 
a poháry i výsledky jednotlivých 
sportovních disciplín,“ popsal 
hejtman Petr Kubis.
Knihu sestavil člen komunikač-
ního týmu Michal Slavík a hlavní 
koordinátorka ZODM 2020 Ly-

die Stráská. Publikaci, která vyšla 
v nákladu 300 kusů, kraj věnoval 
zástupcům Českého olympijské-
ho výboru, hejtmanům všech zú-

častněných regionů, zástupcům 
partnerských měst, trenérům 
medailistů a olympijským medai-
listům z našeho kraje.  (KÚ)

Karlovarský kraj pod pěti kruhy. 
Kniha připomene olympiádu dětí

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže   Mladí sportovci z našeho kraje 
získali celkem 24 medailí, v bodovém pořadí byl Karlovarský kraj devátý. 
 Foto: KÚ


