FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE
- NÁVRH ROZDĚLENÍ PENĚZ JE NEPŘIJATELNÝ

SENIORSKÁ OBÁLKA POMÁHÁ
V KRAJI JIŽ TŘETÍM ROKEM

15 % pro Karlovarský, cca 38 % pro Ústecký a cca 46 %
pro Moravskoslezský kraj. Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec informoval hejtmany
o návrhu rozdělení peněz z fondu EU. více na straně 2

Má usnadnit řešení zdravotních krizových situací,
složkám Integrovaného záchranného systému pomáhá
urychlit záchranu života. Seniorská obálka podporuje
bezpečí domácího prostředí. 
více na straně 3

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ročník 19 • číslo 5 • květen 2021 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek 

DEN S HEJTMANEM
Není vám lhostejné dění ve
vaší obci či městě a chcete se
o své zkušenosti, názory či
nápady podělit a přispět tak
ke zlepšení života kolem nás?
Přesně pro vás je připravený
Den s hejtmanem. Se zlepšující se pandemickou situací
už můžeme opět otevřít dveře
krajského úřadu všem, kteří
by se o své problémy, podněty
či nápady chtěli s hejtmanem
podělit. Petr Kulhánek bude
lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici 31.
května 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.kulhanek@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. června. 
(KÚ)

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

Do oprav a rekonstrukcí krajských silnic
letos půjde téměř půl miliardy korun
KARLOVARSKÝ KRAJ Krajská
správa a údržba silnic (KSÚS)
má v letošním roce naplánovány
investiční akce na silnicích II. a III.
tříd v celkovém objemu 352 miliony korun a neinvestiční akce za
cca 145 milionů korun. Část peněz
přitom získají silničáři z EU a ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI). Vyplývá to
z provozního plánu KSÚS, který
odsouhlasila Rada Karlovarského
kraje.
Finančně nejnáročnější v letošním roce je přitom statické zajiš-

tění silnice II/210 na Sokolovsku
v úseku od sokolovské části Vítkov - lom směr Podstrání za cca
90 milionů korun. „Rekonstrukce
a opravy krajských silnic a mostů
nikdy nekončí, některé akce jsme
zahájili už v minulém období a pokračujeme v nich i letos. Jakmile to
počasí umožní, začnou také práce na nových opravách. Jednou
z nich je právě úsek lom – Podstrání, kde je třeba rozšířit silnici,
položit nové asfaltové souvrství
a vystavět opěrné zdi. V červnu by
pak měla skončit jedna z největ-

ších investic na krajských silnicích
v poslední době, a to obchvat Mariánských Lázní. Soustředíme se
ale i na souvislé opravy vozovek,
obnovu dopravního značení na
silnicích, odvodnění komunikací,
zajištění bezpečnosti silničního
provozu prostřednictvím instalace svodidel a další věci, které je
třeba udělat, aby řidiči mohli jezdit na silnicích v kraji komfortněji,“ uvedl náměstek hejtmana Jan
Bureš.
V letošním roce se tak uskuteční například modernizace silnice

v úseku Vladořice – Močidlec financovaná s příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního programu. S podporou ze
SFDI dojde k rekonstrukci mostu
v Milhostově a v Rotavě. V plánu
je i 2. etapa statického zajištění
silnice ze Stříbrné na Bublavu
a modernizace křižovatky Cheb,
Hradiště.
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje rovněž v současnosti vybírá poskytovatele úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů oprav silnic

na nadcházející období do roku
2027, kdy bude možné čerpat další
finance z EU. „Jedná se o úvěrový
rámec ve výši 1 miliardy korun,
přičemž zhruba 500 milionů se
plánuje využít na předfinancování
projektů s evropskou dotací, dalších 500 milionů bude rozloženo
na realizaci souvislých oprav, mostů, součástí a příslušenství silnic
II. a III. tříd v Karlovarském kraji
v období let 2021-2027,“ upřesnil
Jan Bureš s tím, že pro čerpání
úvěru musí mít KSÚS nastaveny
co nejvýhodnější podmínky. (KÚ)

ZAČALA MODERNIZACE SILNICE OD LOMU VÍTKOV NA PODSTRÁNÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Telefon (ústředna): 354 222 300
Fax (podatelna): 353 331 509
Datová schránka: 
siqbxt2
E-mail:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

SOKOLOV Nejnákladnější investiční akci v oblasti dopravy v tomto roce zahájil Karlovarský kraj. Jedná se o modernizaci silnice II/210, která vede od sokolovské části Vítkov – lom
směrem na obec Podstrání. Stavba bude rozdělena do sedmi úseků a bude se konat za částečného omezení provozu.
„Kromě modernizace této silnice bude provedena také rekonstrukce mostu přes Lobezský potok. Po dokončení prací by se měla výrazně zvýšit bezpečnost provozu v tomto úseku. Celkové
náklady akce, kterou považujeme zejména z hlediska finančního za největší v roce 2021, jsou vyčíslené na 180 milionů korun. Z této částky by mělo být v letošním roce proinvestováno
zhruba 90 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.
V rekonstruovaném úseku silnice dojde k jejímu rozšíření a pomocí opěrných zdí bude zajištěna její stabilita. Modernizace se dočkají také stávající svodidla, která budou doplněna novými. Komunikace bude osazena stálým dopravním značením.Vzhledem k tomu, že budou práce realizovány na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, bude nutné je provádět
s maximálním ohledem na životní prostředí a chráněné rostliny a živočichy. Provoz bude v místě stavby řízen semaforem. Tato akce je podpořena z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury. Stavební práce by měly být dokončeny v říjnu roku 2022. . 
Foto: KÚ

Stavby Karlovarského kraje:
Soutěží dvě studie a jedna stavba
Karlovarský kraj přihlásil do 20.
ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje tři projekty. Mezi
nimi jsou dvě studie - Novostavba
budovy Střední školy živnostenské
v Sokolově (SŠŽ) a rekonstrukce
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy
Vary (SUPŠ KV). Do kategorie
realizovaných staveb byl přihlášen projekt Lávka přes řeku Ohři
ve Svatošských skalách. Areálem
SUPŠ KV, její rekonstrukcí, obnovou historické části a dostavbou
nové budovy s možným dalším potenciálem využití areálu se zabývá
architektonická studie architekta
www.kr-karlovarsky.cz

Petra Hájka. Zpracování projektové dokumentace bude trvat přibližně dva roky. Autorem studie Novostavba budovy SŠŽ v Sokolově je
architekt Václav Kouba. Výstavba
samostatného pavilonu Střední
školy živnostenské Sokolov by měla proběhnout v rozmezí let 2023 –
2026. Stavbou, která byla uvedena
do provozu již v roce 2020, je lávka přes řeku Ohře ve Svatošských
skalách od Ing. Jana Procházky.
Hlavním vizuálním prvkem visuté
ocelové lávky s dřevěnou mostovkou na místě původního přemostění je dřevěné zábradlí z modřínu ve
tvaru ondřejských křížů. 
(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Parametry postcovidové lázeňské
léčby popíše nový manuál

Pomozte s námi potřebným
ve veřejných sbírkách

O zpřístupnění lázeňské léčebné
péče hrazené samoplátci po ukončení nouzového stavu i o tom, jaké
podmínky musí splňovat kvalitní
postcovidová léčba, online jednali
zástupci Karlovarského kraje, Svazu léčebných lázní ČR, Institutu
lázeňství a balneologie, Destinační
agentury Živý kraj a další aktéři
z oblasti lázeňství v regionu. Shodli se na tom, že kraj požádá vládu
o jednání ohledně otevření lázní
pro samoplátce po ukončení nouzového stavu a připojí se tak k aktivitě Svazu léčebných lázní ČR.
Dále vznikne manuál, jenž nastaví
parametry kvalitní postcovidové

Karlovarský kraj se snaží dlouhodobě pomáhat potřebným. Proto
v minulosti vyhlásil veřejné sbírky
na pomoc třem nemocným obyvatelům z regionu v jejich léčbě
a rehabilitaci. Matěji Židlickému
lékaři diagnostikovali Angelmanův syndrom, příspěvky na
úhradu speciální rehabilitace je
možné zasílat na číslo účtu: 1231568640267/0100. Honzík Šnajdr má následkem těžké hypoxie
postižený mozek a s tím spojené
problémy s pohybem, na potřebnou intenzivní rehabilitaci v Piešťanech mohou dárci přispívat na
číslo účtu: 123-479000247/0100.

lázeňské léčby, aby lidé přesně věděli, co má taková péče zahrnovat
a která zařízení jsou schopna ji poskytovat. Základní manuál, který
popíše parametry léčebné postcovidové péče, připraví krajský Institut lázeňství a balneologie. Rada
Asociace krajů ČR také na návrh
hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka požádá Ministerstvo
zdravotnictví ČR, aby povolilo poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na způsob
úhrady (tedy i pro samoplátce)
a rozšířilo indikační seznam pro
lázeňskou péči o tzv. „postcovidové indikace“. 
(KÚ)

Soňu Benešovou postihla mozková příhoda, po níž ochrnula. Podpořit sbírku na velmi nákladnou
léčbu kmenovými buňkami je
možné zasláním příspěvku na číslo
účtu: 123-1774900277/0100. Do
sbírek můžete přispět také vložením hotovosti do zapečetěných
pokladniček na recepci krajského
úřadu. Podpořit je možné i další
vyhlášené sbírky, které mají pomoci zadlužené obci Bublava (číslo účtu: 115-9669510257/0100)
nebo s realizací projektu jezdecké sochy Karla IV. pro centrum
Karlových Varů (číslo účtu: 1231175160297/0100). 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Generálním ředitelem
Karlovarské krajské
nemocnice se stal Josef März
Ve výběrovém řízení na třetího
člena představenstva Karlovarské
krajské nemocnice (KKN) zvítězil lékař Josef März, dosavadní
uvolněný krajský zastupitel pro
oblast zdravotnictví a primář chirurgického oddělení Nemocnice
Karlovy Vary. Zároveň bude Josef
März zastávat pozici generálního
ředitele Karlovarské krajské nemocnice. Do vedení KKN, kterou
řídil v letech 2014 – 2017, by měl
nastoupit od 1. května 2021. Kvůli
nástupu do čela nemocnice se bude muset vzdát mandátu krajského zastupitele, zde jej nahradí Jan
Picka (VOK). „Velmi pečlivě jsem
zvažoval, zda se budu o post generálního ředitele, který jsem zastával už v minulosti, znovu ucházet.
Nicméně je pravda, že prostředí
nemocnic v Karlových Varech
i v Chebu dobře znám, jako uvolněný zastupitel pro zdravotnictví
průběžně řeším nejen problémy
spojené s pandemií COVID-19,
ale i zdravotnictví jako celek.
Současně vnímám personální situaci i ekonomický stav, v němž se
KKN nachází. A chtěl bych přispět
k tomu, aby se hospodaření konsolidovalo a podařilo se změnit
dosavadní negativní trend. Další
zásadní věc je pak úroveň péče
o pacienty, společná práce na tom,
aby byli spokojení zaměstnanci,
stabilizace personálu,“ uvedl Josef März.
Lidé odevzdali 1174 tun vysloužilých elektrospotřebičů
Staré pračky, lednice, sporáky, ale
také žehličky nebo světelné zdroje.
S tříděním elektrospotřebičů loni
pomáhali i lidé našeho regionu.
V přepočtu na obyvatele odevzdal
každý z občanů do sběrných kontejnerů průměrně 4 kilogramy.
Celkem 49 203 tun starého elektra
pak shromáždil v roce 2020 prostřednictvím své sběrné sítě a předal smluvním zpracovatelům největší český kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Karlovarský
kraj se podle dat společnosti Elektrowin podílel na snížení produkce
skleníkových plynů o 14 014 tun
CO2, což představuje stejné množství, které pohltí 5 445 vzrostlých
smrků. Znamená to také omezení
těžby ropy o 688 469 litrů, které
by byly potřebné k výrobě pohonných hmot do osobního auta pro
25 798 cest na trase Praha – Brno
po dálnici D1. Přineslo to rovněž
úsporu 7 087 241 kWh elektrické
energie, která by zajistila téměř
stejný počet mycích cyklů myčky
nádobí. Největší podíl na loňském
rekordním výsledku Elektrowinu
měly velké spotřebiče: pračky,
myčky nádobí, bojlery nebo sporáky (24 159 t), za nimi následovaly
lednice a další chladicí technika
(16 571 t). Malých spotřebičů –
tedy rychlovarných konvic, mikrovlnek, žehliček a podobně – bylo
7 359 tuny. Zbytek tvořily televize
a monitory a světelné zdroje.
České dráhy otevřely
půjčovny kol ČD Bike
Po delší zimní přestávce vyvolané koronavirovou pandemií se
začátkem května znovu otevřely
půjčovny kol ČD Bike. V letošní
turistické sezóně bude tato oblíbená služba fungovat v celkem
70 železničních stanicích napříč
všemi kraji České republiky. České dráhy také reagují na rostoucí
zájem o vypůjčení elektrokol. Tuto
možnost budou mít zákazníci už
ve 22 stanicích. Sezóna většiny
půjčoven je plánovaná do 31. října, šest poboček bude mít v případě dobré epidemické situace otevřeno i po tomto datu. Otevřené
budou v celkem 70 stanicích, z toho 61 půjčoven bude možné využít
bez nutnosti rezervace a dalších
9 jen po předchozí objednávce.
V Karlových Varech bude možné
vypůjčit si elektrokola v obou železničních stanicích, kromě karlovarského dolního nádraží nově
také ve stanici Karlovy Vary.

(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz
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Fond má zabránit nárůstu nerovnosti
mezi regiony, říká Patrik Pizinger
s počtem předložených strategických záměrů podstatně většího
Ústeckého kraje. Teď je vyhodnotí
externí hodnotitelé, následně budou vybrané strategické projekty
V jaké fázi jsou přípravy trans- zařazeny do Plánu spravedlivé
formace v našem kraji?
územní transformace a budou usiPředevším musí mít firmy a in- lovat o finance z Operačního prostituce z našeho kraje připraveny gramu Spravedlivá transformace.
strategické a další projekty zaměřené
Současně s tím vedení kraje
například na nové zdroje energie, vyjednává o rozdělení evropenergetické využití odpadu v regio- ských peněz pro tři uhelné renu, úkolem Karlovarského kraje je giony, jaký by byl optimální
pak připravit podmínky pro vznik výsledek?
nových pracovních míst a pro pří- Jednoznačně jsme deklarovali, že
chod takových zaměstnavatelů, podle metodiky, kterou zvolilo Mikteří lidem zajistí práci s přida- nisterstvo pro místní rozvoj ČR,
nou hodnotou. Kraj sám nemůže a na základě tvrdých aktuálních
stavět výrobní provozy, zakládat dat, jež zohledňují socioekononové firmy a zaměstnávat v nich li- mickou situaci regionu, by měla
di. Musíme a chceme ale podpořit být alokace – tedy celková částka
tradiční obory, aby rostly, moder- vyčleněná Evropskou unií pro
nizovaly se a zároveň aby se tady naše 3 uhelné regiony - ve výši 41
zabydlovaly obory nové, inovativní miliard korun rozdělena zhruba na
a přitáhly tak mladé podnikatele, třetiny. Nicméně podle posledního
vědce, kreativce a další. Aktuálně návrhu ministerstev pro životní
jsme uzavřeli příjem strategických prostředí a místní rozvoj by mělo
projektových záměrů z území regi- jít o poměr 15 % pro Karlovaronu a musím velmi ocenit, že jsme ský, 39 % pro Ústecký a 46 % pro
dostali 46 projektových záměrů Moravskoslezský kraj. Takové rozv celkovém finančním objemu 167 dělení v žádném případě není pro
miliard korun. Je to srovnatelné Karlovarský kraj přijatelné, popírá
jak se tato přeměna – transformace kraje připravuje, jsme mluvili
s krajským radním Patrikem Pizingerem.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Získat
jako jeden ze tří uhelných regionů
v ČR finance na takové projekty, které pomohou přechodu od
spalování uhlí k jiným zdrojům
energie, bude mít šanci už od roku 2022 Karlovarský kraj. Konec
těžby na Sokolovsku ale taky znamená vytvořit nová pracovní místa
pro všechny lidi, kteří budou hledat nové uplatnění. Zároveň s tím
by se na území kraje měla výrazně
rozvíjet věda, výzkum, inovace,
možnosti vzdělávání tak, aby se
vyrovnal těm regionům, které jsou
v tomhle ohledu napřed. O tom,

to účel Fondu spravedlivé transformace, jehož cílem je kromě dosažení klimatické neutrality zároveň
zabránit nárůstu nerovnosti mezi
regiony. Návrh jsme připomínkovali, chceme znovu jednat.
Co by mělo být výsledkem
transformace?
Kromě klimatické neutrality, přechodu na nové zdroje energie, je
klíčový vznik nových pracovních
míst především pro pracovníky
z provozů těžby, které se budou
utlumovat. Dál je to také rozvoj
vědy a výzkumu, rozvoj vysokého školství, inovativní přístup ve
firmách, proměna image kraje.
Chceme lidem pomoci se vzdělávat
v nových oborech, přilákat mladé
odborníky a vytvořit podmínky pro
aktivní a spokojený život jejich rodin.
Plánuje nějaké vlastní strategické projekty sám Karlovarský kraj?
Jedním ze stěžejních strategických
projektů Karlovarského kraje je
revitalizace a přestavba Střední uměleckoprůmyslové školy
v Karlových Varech, která by se
kromě vzdělávání žáků v oborech

zaměřených na tradiční průmyslová odvětví – keramický průmysl
a další, měla stát centrem celoživotního vzdělávání, připomínkou
průmyslové výroby spjaté s naším
regionem a logicky i podporovat
kontakt žáků a firem, spolu s tím
vytvoření inovativního prostředí.
Dále krajský inkubátor v Sokolově, kde by mělo vzniknout zázemí
pro nové firmy, a krajské inovační
centrum, kde se budou soustředit
výzkumné aktivity (vzniknou laboratoře, poloprovozy apod.), úzce
na tom chceme spolupracovat se
Západočeskou univerzitou v Plzni. Potřebujeme také projektové
vedení, tým profesionálů, kteří dokáží záměry připravit k realizaci,
aby byly úspěšné v čerpání peněz
v rámci Fondu spravedlivé transformace. Proto by měla vzniknout
transformační agentura, která mimo jiné v Moravskoslezském kraji
funguje velmi úspěšně. Kraj má
být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky pro
vzdělání, vstup investičních záměrů šetrných k životnímu prostředí.
Projektů, které poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským
subjektům a obcím k uskutečnění
jejich záměrů. 
(KÚ)

CHARGÉ D‘AFFAIRES AMERICKÉ AMBASÁDY JENNIFER BACHUS SI
V NAŠEM KRAJI PŘIPOMNĚLA KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A DEN VÍTĚZSTVÍ

Stálá vedoucí zastupitelského úřadu USA v ČR Jennifer Bachus zavítala do Karlovarského kraje na pozvání
senátora Miroslava Balatky, kde během pietního aktu položila společně se zástupci kraje, města Sokolova,
armády a s dalšími květiny k památníku padlých sovětských zajatců. Navštívila také Loket a v doprovodu
hejtmana Petra Kulhánka si prohlédla lázeňské centrum Karlových Varů.
Foto: KÚ

S aktivní likvidací bolševníku
může pomoci každý z nás
KARLOVARSKÝ KRAJ Mezi bolševníkem nejvíce zasažené oblasti
České republiky patří právě území
našeho regionu. Z toho důvodu byl
Karlovarským krajem v letech 2013
až 2015 realizován projekt s názvem
„Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ dotovaný
z fondů EU. Projekt se zaměřil na
nejagresivnější druhy jako je bolševník velkolepý, křídlatka a netýkavka
žláznatá. V průběhu vlastní realizace projektu se podařilo zmenšit
zamoření kraje o 75 % a snížila se
rovněž hustota porostů, zejména
u lokalit bolševníku. Stav zbývajících lokalit je v rámci udržení dosaženého stavu monitorován, zjištěné
výskyty invazních rostlin se vyhodnocují a řeší. Aby však bylo možné
udržet stav výskytu těchto rostlin na
přijatelné úrovni, je třeba, aby vlastníci pozemků v likvidaci bolševníku
aktivně pokračovali a zapojila se i široká veřejnost.
„Krajský projekt ve své době nastartoval celoplošný boj s invazními
rostlinami, likvidace rostlin vlast-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Bolševník velkolepý patří v Karlovarském kraji mezi nejznámější invazní
rostliny. Ilustrační foto: Amber Mabel
níky pozemků je navíc každoročně
podporována dotačním programem
kraje. I nadále v rámci udržitelnosti
projektu pokračujeme ve sledování
výskytu invazních rostlin a řešíme
případné problémové plochy. Stejný
přístup ale musí mít i další vlastníci
pozemků, protože zodpovědnost
za stav a zdraví krajiny neseme my
všichni,“ uvedl krajský radní Patrik
Pizinger. Podle něj je způsobů, jak
zakročit proti nežádoucím porostům bolševníku a dalším druhům
invazních rostlin, využíváno hned
několik. Především jsou ale založeny na sečení, vytrhávání, postřiku,

ale i spásání porostů. Invazní rostliny patří mezi nepůvodní, zavlečené
organismy, které se nekontrolovaně
šíří, významně ohrožují biodiverzitu
a způsobují i nemalé hospodářské
škody. To je dáno především tím,
že mimo svou domovinu zpravidla
nemají přirozené nepřátele bránící jejich nekontrolovanému šíření.
Mezi nejznámější invazní rostliny
v Karlovarském kraji patří bolševník velkolepý. Jedná se o víceletou
rostlinu původem ze západního
Kavkazu, která může dorůstat 4 až 5
metrů. Silnou stránkou této rostliny
je schopnost vytvořit velké množství, v průměru až 30 000, semen
s dlouhodobou klíčivostí. Vzhledem
k obsahu fototoxických látek představuje bolševník i zdravotní riziko,
kdy po potřísnění šťávou a expozici
na slunci vznikají bolestivé puchýře.
Jeho hlavní dopad na přírodní prostředí je likvidace původních druhů
bylinného, ale i dřevinného patra,
a to cestou stínění a potlačení konkurenčních druhů ve svůj prospěch.

(KÚ)

NOVÁ PODOBA
KRAJSKÝCH LISTŮ
PRO OBČANY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Máte zájem o zasílání nového provedení
Krajských listů?
Jakou formu zpravodaje byste upřednostnili?
Tištěnou verzi přímo do Vaší schránky
či elektronickou verzi na Váš e-mail?
Vaše odpovědi/registrační formulář můžete
zasílat prostřednictvím:
webu - www.kr-karlovarsky.cz
e-mailu - jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz*
oficiální Facebookové stránky
Karlovarského kraje facebook.com/Karlovarsky.kraj/
Tištěné verze Krajských listů naleznete:
v městských a obecních knihovnách
v Karlovarském kraji
v domovech pro seniory v Karlovarském kraji
na obecních a městských úřadech
v Karlovarském kraji

*Odesláním osobních údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění - souhlasím se zpracováním a uchováním mých
osobních údajů, v rozsahu uvedených údajů.
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Seniorská obálka pomáhá v Karlovarském kraji již třetím rokem
KARLOVARSKÝ KRAJ Seniorská
obálka bezmála tři roky pomáhá
nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich
domácím prostředí. V případě
potřeby pak pomůže složkám IZS
urychlit záchranu života. Seniorská obálka má usnadnit řešení
zdravotních krizových situací. Jde
o kartu, do které senioři, třeba i za
pomoci příbuzných nebo svého lékaře, vyplní základní údaje o svých
alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své
blízké osoby a praktického lékaře.
Tyto informace pak v přehledném
formuláři umístí na viditelné mís-

to ve svém bytě, kterým mohou být
třeba dveře lednice nebo vchodové
dveře. „Seniorská obálka je finančně nenáročný projekt, který zajistí
pomoc hlavně seniorům v případě
jejich tísně a ohrožení života. A to
převážně těm, kteří žijí osamoceně,“ vysvětlil Mgr. Robert Pisár,
radní Karlovarského kraje pro
oblast sociálních věcí, a dodává:
„Je velmi důležité, aby lidé dokumenty pravidelně aktualizovali.
Slouží totiž pro záchranáře, hasiče a policii. Mohou pak rychle
vyhodnotit zdravotní stav a zvolit
tak další kroky ke stabilizaci zdraví
a života.“

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
V Karlovarském kraji pomáhá Seniorská obálka od jara roku 2019
a na distribuci do domácností kraj spolupracuje zejména s praktickými lékaři. Kam pro ni? Seniorské obálky získají zájemci buď na
krajském, městském či obecním úřadě, u poskytovatelů sociálních a
zdravotnických služeb, v knihovnách, seniorských klubech, nebo si je
mohou zdarma stáhnout na webu Karlovarského kraje http://www.
kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Documents/senior-obalka.pdf. Tam
najdou i pokyny k jejímu vyplnění a užívání. Nebo zájemci jednoduše
mohou využít uveřejněného tiskopisu zde v novinách a ten si v průhledné obálce umístit na ledničku.
Z historie obálky: Seniorská obálka vznikla ve spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí
a krajských samospráv v rámci

projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.
Prvním krajem, který seniorskou
obálku zavedl v roce 2018, byl Ji-

homoravský kraj. Je nazývána také
I.C.E. kartou podle mezinárodní
zkratky „použít v případě nouze“
(z anglického In Case of Emergency). Pomáhá v situacích, kdy se její
majitel dostane do tísně, ohrožení
zdraví nebo života. „Seniorské
obálky jsou určené všem, kdo o
ně mají zájem, bez ohledu na věk.
Nyní reagujeme v projektu MPSV
na probíhající očkování seniorů,
pamatujeme na něj v aktualizaci,”
dodal spoluautor Seniorské obálky Miloslav Čermák, koordinátor
projektu Senioři v krajích pro Karlovarský kraj. Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny. I.C.E.

kartu může využít nejen senior, ale
také každý bez rozdílu věku, kdo
bude považovat tuto pomůcku za
užitečnou. Důležitost kolonek Seniorské obálky (I.C.E. karty) se na
doporučení zdravotnické záchranné služby řídí podle „semaforu“
(červená, žlutá, zelená). Domácí
I.C.E. kartu umístěte viditelně.
Na doporučení složek IZS buď na
vnější stranu dveří ledničky, nebo
na vnitřní stranu vstupních dveří.
Můžete použít praktickou plastovou obálku a magnetku. K domácí
I.C.E. kartě přidejte také poslední
propouštěcí zprávu z nemocnice
nebo od lékaře. 
(KÚ)

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI
V SITUACI TÍSNĚ A OHROŽENÍ
ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!
Pokyny pro vyplnění Seniorské obálky
OBECNÉ RADY:
Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny. I.C.E. kartu může využít nejen senior, ale také každý bez rozdílu věku,
kdo bude považovat tuto pomůcku za užitečnou.
Důležitost kolonek DOMÁCÍ i MINI Seniorské obálky (I.C.E. karty) se na doporučení zdravotnické záchranné služby řídí
podle „semaforu“ (červená, žlutá, zelená).
Nutná je neustálá AKTUALIZACE údajů v I.C.E. kartě. Například při změně léků nebo kontaktů.
Domácí I.C.E. kartu umístěte viditelně. Na doporučení složek IZS buď na vnější stranu dveří ledničky, nebo vnitřní
stranu vstupních dveří. Můžete použít praktickou plastovou obálku a magnetku.
K domácí I.C.E. kartě přidejte také poslední propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od lékaře.
Mini I.C.E. kartu doporučujeme nosit při sobě například v peněžence vždy, když se vydáte mimo domov.

KONKRÉTNĚ:
ČERVENĚ: Jméno, příjmení; jiné důležité (např. ALERGIE – na pyl, léky); datum vyplnění; souhlas s použitím údajů pro
složky IZS; léky, u kterých uvádějte název opsaný z krabičky, včetně množství (například 80 mg) a dávkování (například
1-0-1).
ŽLUTĚ: Nemoci (postupujte v pořadí od těch nejzávažnějších až po ty, co jste prodělali před lety), kontakt a údaje
o blízké osobě (rodina, sousedé či přátelé); telefon pomůže v případě zajištění péče o osobu blízkou nebo domácího
mazlíčka.
ZELENĚ: Kontakt případně razítko praktického lékaře, údaje o očkování, datum narození a pojišťovna.
DOPORUČENÍ OD SLOŽEK IZS 1 (policie, hasiči a zdravotníci):
Jak se ochránit před okradením: Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik
peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police
a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Jak předcházet riziku přepadení: Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást. Chce-li vám někdo kabelku
ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
Jak zabezpečit majetek a vyhnout se podvodům: Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Nikdy
hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte
si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. V domácnostech se také osvědčuje mít „hlásiče kouře“
a jiná informační zařízení.
1

Zdroj: Podvody na seniorech - Policie České republiky

Život je dar. Kéž jej můžeme smysluplně prožít, je-li to možné, ve zdraví.
LOGO KRAJE

https://seniorivkrajich.mpsv.cz

www.facebook.com/seniorivkrajich

senioři v krajích - YouTube

Kraj nezapomíná na své seniory
a nadále podporuje jejich aktivity
KARLOVARSKÝ KRAJ Na aktivity seniorů dlouhodobě finančně
přispívá Karlovarský kraj. Pro rok
2021 vyčlenil ze svého rozpočtu
300 tisíc korun na dotační program, který podporuje jejich aktivní činnosti. Výše tohoto příspěvku
reflektovala pandemickou situaci,
která se nyní zásadně zlepšuje,
avšak v minulých měsících neumožňovala organizovat tradiční
společenské či kulturní akce pro
seniory.
„V loňském roce bylo na tento
dotační program vyčleněno půl milionu korun. Všechny žádosti však
dosáhly pouze částky 305 tisíc korun. Tento fakt odpovídá tomu, že
v době koronavirové pandemie nemohli senioři organizovat své pravidelné vzdělávací, společenské,
kulturní a sportovní akce, na které
bylo možné žádat finanční prostředky z tohoto programu. Zbývající částka ve výši 200 tisíc korun
proto byla přesunuta do programu
pro poskytování dotací v sociální
oblasti, konkrétně na podporu rodiny. Právě tato oblast totiž byla
podfinancována,“ vysvětlil radní
pro oblast sociálních věcí Robert
Pisár.
„Kraj však nepodporuje seniory jen prostřednictvím dotačního

programu. Například pro rok 2021
vyčlenil částku 1 milion korun napodporu projektu Senior Pas. Držitelé této karty mohou využívat
řadu výhod v podobě slev v oblasti
kultury, zdravotnictví, lázeňství
a wellness, cestování, vzdělávání
a spotřebních nákupů. Nabídka
míst, kde mohou senioři uplatnit
slevy, se stále rozrůstá a v letošním
roce by mělo přibýt dalších 100
poskytovatelů slev. Kromě tohoto

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu Senior roku, Babička roku a výtvarnou soutěž Věk pro
nás není překážkou, v nichž mohou
senioři vyhrávat hodnotné ceny.
Další finance kraj vynakládá na organizaci oslav Mezinárodního dne
seniorů, kde je vždy připraven bohatý a pestrý hlavní i doprovodný
program.
„Karlovarský kraj je zřizovatelem
sedmi domovů pro seniory a čtyř
domovů se zvláštním režimem.
Ze svého rozpočtu spolufinancuje
nejen provoz těchto svých těchto
zařízení. ale podporuje i další sociální služby i služby pro seniory,“
doplnil radní Robert Pisár.
V roce 2020 se celkové náklady
na sociální služby v Karlovarském
kraji vyšplhaly téměř na 1,5 miliardy korun. Z toho více než polovina,
793 milionů korun, byly náklady
na služby pro seniory. Karlovarský kraj sociální služby podpořil
částkou ve výši téměř 681 milionů
korun, službám pro seniory z toho
připadlo více než 295 milionů korun. Obce přispěly na sociální služby pro seniory více než 45 miliony
korun. Zbývající náklady pokryly
úhrady od klientů služeb, příspěvky na péči a úhrady ze zdravotních
pojišťoven. 
(KÚ)

+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz
Uvidíme se v našem
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
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OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
Děkujeme všem, kteří pomáhali
a pomáhají bojovat proti pandemii

INFORMACE PRO OČKOVANÉ
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci.
V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění
významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by
bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím
nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Jak se chovat na očkovacím místě?
 Dodržujte pokyny personálu.
 Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
 Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.
 Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

Jak očkování probíhá?
 Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se
Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
 Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
 Po očkování musíte 15 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
 Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.
 Vzhledem k tomu, že jsou aktuálně dostupné očkovací látky dvoudávkové, je potřeba podstoupit
druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší.

Co mám dělat po očkování?
 V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
 Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto
všechna opatření k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

KARLOVARSKÝ KRAJ Pandemie
koronaviru v Karlovarském kraji
pomalu ustupuje, a situace v regionu je v současnosti nejpříznivější v republice, co se týče počtu
nakažených na 100 tisíc obyvatel.
Členky a členové krajského zastupitelstva se na svém jednání se už
v závěru měsíce dubna jednomyslně shodli na tom, že je to především
zásluha všech zdravotníků, záchranářů, příslušníků Integrovaného
záchranného systému a dalších
složek, sociálních pracovníků, dobrovolníků a všech, kteří neváhali
s veškerým úsilím bojovat proti nákaze a pomáhat potřebným.
„Zastupitelstvo
Karlovarského
kraje proto vyslovuje poděkování
a uznání všem, kteří se v rámci své
profese, i nad rámec svých povinností nebo jako dobrovolníci po-

díleli a podílejí na řešení pandemie
COVID 19 v Karlovarském kraji,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
V té době stále uvolněný krajský
zastupitel pro oblast zdravotnictví
Josef März a nový generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice
v této souvislosti upozornil, že situace především ve zdravotnických
a sociálních zařízeních se mění
k lepšímu i z toho důvodu, že se podařilo proočkovat prioritní skupiny
zdravotníků, záchranářů, sociálních pracovníků a rychlým tempem
pokračuje vakcinace občanů registrovaných na očkování podle věku
v souladu se státní očkovací strategií. „Náš velký dík patří především
krajské koordinátorce pro očkování
lékařce Dagmar Uhlíkové, která
měla zároveň na starosti koordinovat intenzivní péči a být v kontaktu

s Národním dispečinkem lůžkové
péče. V uplynulých měsících řešila
nejen vznik a provoz odběrových
míst, pak přeměnu nemocničních
oddělení na covidové jednotky
a transport pacientů v regionu
i mezi kraji. Nyní má na starosti
organizaci krajského očkování.
Nemalou měrou jí v tom samozřejmě pomáhají týmy v jednotlivých
očkovacích centrech a místech po
celém regionu. Všichni odvádějí
obrovský kus práce většinou s přesahem do vlastního volného času,“
zdůraznil Josef März. V očkovacích
centrech se přitom do práce kromě
ostatních zapojili i někteří praktičtí
lékaři a ambulantní specialisté. Začátkem května bylo v Karlovarském
kraji podáno už přes 100 tisíc dávek
vakcín proti COVID-19 a jejich počet neustále narůstá. 
(KÚ)

INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBČANY,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19:
1.

2.

3.

4.

5.

Imobilní občané, kteří spadají do věkové kategorie, která se
může na základě státní očkovací strategie registrovat v centrálním rezervačním systému, musí nejprve provést provést registraci. Využít mohou pomoc prostřednictvím bezplatné krajské asistenční linky: 800 600 444.
Link na registraci: https://registrace.mzcr.cz/
Po registraci a obdržení PIN2 v systému potvrdí místo očkování – tedy nejlépe nejbližší očkovací centrum - a  zároveň si
vyberou termín očkování.
V případě, že imobilní občané nemají možnost dopravy na
očkování vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a není možnost transportu za pomoci příbuzných, sdělí telefonicky tento
termín svému praktickému lékaři, který zajistí převozovou sanitu na termín očkování, a to jak do očkovacího centra, tak i
zpět. Nevadí, pokud se čas objednání sanitního vozidla nebude přesně krýt s časem objednání k očkování. Očkovací místa
budou u imobilních pacientů přijíždějících dopravní zdravotní
službou akceptovat čas příjezdu sanitky a pacienta naočkují.
Pacient se pouze prokáže sms, že očkování má proběhnout
daný den.
COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

V případě,
že jde o imobilní občany, kteří nespadají do věkové
Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před
nákazou nejen
svojiočkovací
rodinu, ale i své
okolí.
kategorie v souladu
sesebe,
státní
strategií,
nebo se chtějí
nechat očkovat u praktického lékaře, nikoliv v očkovacím centru, je třeba kontaktovat konkrétního praktického lékaře.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

 Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?
 Po očkování se u Vás může projevit bolest nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů
či kloubů a méně často i mírná teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní
bez nutnosti nějaké léčby.
 Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po
očkování jsou velmi vzácné.
 Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc
COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem,
ale i možnými dlouhodobými následky.
 V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné
příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění
COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.
Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před
nákazou nejen sebe, svoji rodinu, ale i své okolí.

COVID-19: ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM TESTOVÁNÍ
www.rezervacekk.cz link pro vstup do systému
Způsob vytvoření rezervace:

• E-mailová adresa a telefonní číslo, které uvede zájemce jako nepřihlášený uživatel v registračním formuláři,
slouží k potvrzení vytvořené předrezervace termínu a následně k jeho případné změně nebo zrušení.
• V případě rezervace termínu testu prováděné přihlášeným lékařem, není vyplnění e-mailové adresy podmínkou, ale v případě jejího vyplnění na ni bude doručena zpráva s informacemi o rezervovaném termínu testu
a o způsobu jeho změny nebo zrušení.
• V případě, že se zájemce nemůže dostavit k provedení testu Covid-19 v rezervovaném termínu, je třeba
tuto rezervaci zrušit prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který byl doručen během
rezervace termínu testu na Covid-19, případně prostřednictvím operátora krajského call centra. Uvolní se tak
kapacita pro jiné zájemce o testování.
Pravidla rezervace termínu k provedení testu Covid-19:

• Každá osoba si současně může rezervovat pouze 1 termín testu metodou POC nebo PCR a to v souladu s platnými pravidly pro provádění těchto testů, které jsou stanoveny mimořádnými nebo krizovými opatřeními Vlády
ČR. Rezervace dalšího termínu testu bude umožněna až po expiraci aktuálně rezervovaného termínu.
• Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím rezervačního systému k testování Covid-19 Karlovarského kraje nebude umožněn vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa a nebude
zde proveden test Covid-19.
• Rezervace termínu testu nebo i následně provedení testu může být omezeno v souladu s platnými mimořádnými a krizovými opatřeními Vlády ČR nebo požadavky jednotlivých odběrových míst.
Z důvodu setrvalého snižování zájmu o rezervace termínů na testy COVID-19 omezuje HZS Karlovarského kraje
provoz krajského call centra. Od spuštění online rezervačního systému slouží jako jeho podpora pro občany bez
přístupu k internetu apod. Linka krajského call centra 950 380 380 je od 3. května 2021 dostupná v pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 a v pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin. K rezervaci termínu testu je
v současné době primárně určen online rezervační systém Karlovarského kraje. Zároveň upozorňujeme, že velmi
vytížená linka krajského call centra už nadále neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce RT-PCR testu.
Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně
platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní
linky 1221.

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19: ADRESY OČKOVACÍCH CENTER V KRAJI
Očkovací centrum

Adresa

Multifunkční KV Arena Karlovy Vary

Západní 1812, 360 01 Karlovy Vary

MOJE AMBULANCE Karlovy Vary

Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Chodov – infocentrum

Galerie, Staroměstská 39, 357 35 Chodov

OC v Klášterním kostele, sv. Antonína Paduánského

Komenského 77, 356 01 Sokolov

Kulturní centrum Svoboda v Chebu

Za Mostní branou 1791/5, 350 02 Cheb

Poliklinika Flora Cheb

Májová 582/19, 350 02 Cheb

Nemocnice Ostrov

U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov

Lázeňský hotel Butterfly, Mariánské Lázně

Hlavní třída 655/72, 353 01 Mariánské Lázně
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Logistici z Dalovic se zapojili do
Světového týdne vzdělávání o penězích

DALOVICE Do tradiční akce „Global Money Week“ se koncem března
zapojilo 300 žáků Střední logistické
školy v Dalovicích. Mezinárodní
projekt zaměřený na vzdělávání
o penězích a finanční gramotnost si
klade za cíl pomoci dětem a mladým
lidem pochopit téma osobní prosperity a zdravých finančních návyků.
„Je pro nás velmi důležité, aby se
naši žáci ve světě financí orientovali. Jsme přesvědčeni, že finanční vzdělávání se musí u žáků stále
prohlubovat, aby obstáli ve společnosti a uměli se o sebe postarat.
Bez základních znalostí finanční

Školní statek v Chebu
získá nový traktor
CHEB Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
získá nový traktor za více než 5,5
milionu korun. Rada Karlovarského kraje o tom rozhodla na základě
zadávacího řízení k akci „Nákup
traktoru o výkonu motoru min. 330
HP“.
„Školní statek měl k dispozici již velmi zastaralý stroj, který bylo nutné
vyměnit. Nákupem nového traktoru
dojde nejen ke zvýšení produktivity
práce, ale zároveň také ke snížení
potřeby přesčasové práce pro dodržení agrotechnických lhůt. Dalším
přínosem bude nižší spotřeba nafty
a ušetří se také za nutné a časté
opravy dosluhujícího stroje,“ uvedl
Jindřich Čermák, radní pro oblast
vzdělávání, školství, mládeže, tělo-

gramotnosti se neobejdeme,“ sdělila tisková mluvčí školy Andrea Kovardinská.
V rámci této akce škola uspořádala odborné přednášky s finanční tématikou. Studenti také velmi
ocenili interaktivní hru Riskuj, kde
porovnávali a rozšiřovali své znalosti z finančního světa. V průběhu
týdne se konalo regionální kolo
soutěže „Navrhni projekt“, které
pořádá Eurocentrum pod záštitou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
„Do tohoto kola postoupily čtyři naše školní projekty. Za velký úspěch
považujeme postup do celostátního kola, kam se probojoval projekt
Modernizace železniční stanice Kynšperk nad Ohří,“ dodala Andrea
Kovardinská.
Akce v rámci projektu škola završila dalším významným úspěchem,
a to postupem do celostátního kola v soutěži Finanční gramotnost.

(KÚ)

výchovy a sportu. Na krajský úřad
byly doručeny tři nabídky, z nichž
jedna nesplňovala technické parametry v podobě požadavku na
převodovku, ze zadávacího řízení
proto byla vyřazena. Další nabídky
hodnotila komise podle tří kritérií,
kterými byly: výše nabídkové ceny,
délka záruční lhůty a lhůta pro dodání stroje. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka s nejnižší cenou,
záruční lhůtou v době 60 měsíců
a s dodáním techniky do sedmi dnů
od podepsání kupní smlouvy. Součástí plnění zakázky je dále také
zajištění dopravy traktoru, zaučení
obsluhy, vybavení pro provoz na
pozemních komunikacích a předání
technických a provozních podmínek
v českém jazyce. 
(KÚ)

Na žlutické lesníky čeká
Gymnázium Cheb:
moderní vybavení pro výuku Nové učební pomůcky
ŽLUTICE Střední lesnická škola
Žlutice se před několika měsíci zapojila do projektu Edugrant. Cílem
projektu byla modernizace výuky
a podpora práce žáků s moderními
přístroji a technologiemi. V současnosti škola už má vybavení k dispozici, žáci jej budou využívat, jakmile
se budou moci vrátit do škol.

Prostřednictvím projektu se pořídilo vybavení v hodnotě přes 200 tisíc
korun. Jedná se o 3D tiskárny, termokamery, meteostanici a digitální
mikroskopy. „Všechno toto nové
vybavení umožní žákům hlubší
zkoumání přírody, techniky a světa, který je obklopuje. Tak už se jen
těšíme na příchod žáků do škol a na
společné bádání jak v rámci výuky,
tak v rámci volnočasových aktivit,“
uvedla ředitelka školy Radka Stolariková. 

(KÚ)

SERIÁL
V tomto a dalších číslech Krajských listů vám představíme národnostní menšiny žijící v Karlovarském kraji. Snaží se udržovat
své tradice, jazyk, pořádat akce pro veřejnost. Zástupci menšin se
sdružují ve Výboru pro národnostní menšiny působícím při Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

zvýší kvalitu vzdělávání
CHEB Gymnázium Cheb bude mít
nové učební pomůcky. Jejich pořízení odsouhlasila Rada Karlovarského kraje na základě zadávacího
řízení. Škola tímto krokem získá
nové vybavení pro výuku v hodnotě 3,5 milionu korun. Financování
bude zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu
2 v Karlovarském kraji.
„Projekt Implementace Krajského
akčního plánu, který je realizován
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, klade velký důraz na zvýšení kvality vzdělávání v kraji. A právě tomu může pomoci také vybavení škol moderními
učebními pomůckami, které umožňují názorné ukázky probíraného
učiva ve vybraných předmětech,“
uvedl Jindřich Čermák, radní pro
oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Gymnázium Cheb tak získá nové
učební pomůcky pro výuku přírodovědných a technických předmětů. Škola bude vybavena dvěma
novými 3D tiskárnami a také programem na zobrazování interaktivních výukových 3D pomůcek.
Výuku přírodovědných předmětů
zpestří například svalová postava s dvojím pohlavím, simulátor
novorozence pro záchranu života,
analytické váhy, centrifuga nebo
binokulární stereolupa s kamerou
a tabletem. Dále budou zakoupena
měřící hnízda pro žáky a dodána
bude také mlžná komora, jež bude
určena k demonstraci a sledování
stopy kosmického a pozemského
záření, ale i k identifikaci různých
druhů přírodního záření. Mezi zakoupenými učebními pomůckami
bude také digitální částicová kamera. 
(KÚ)

ROMSKÁ MENŠINA V REGIONU OČIMA HOMO ECONOMICUS. V CHEBU ZNOVU CHYSTAJÍ LETNÍ ŠKOLU
JÁNA ČONKY, MÍSTOPŘEDSEDY
CHEB Fakulta ekonomická v le- letých gymnázií ve věku 7 až 15 hodnotě peněz nebo digitálním zkoumat kryptoměny nebo zjistit
roce připravuje 10. ročník let. Probíhat bude mezi 12. a 16. světě financí. Postupně se sezná- více informací o ochraně peněz
VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY tošním
letní školy Homo Economicus červencem, uzávěrka přihlášek mí s vývojem peněz od komodit- před aktuálně častými kyberúto-

První zpráva z našeho území,
kterou lze pravděpodobně vztáhnout na Romy, pochází z Dalimilovy kroniky. Její autor se zmiňuje
o potulných Kartasech, kteří přišli
do Českých zemích roku 1239
nebo 1240. Farář Josef Ješina
v Ottově naučném slovníku popisuje, že za husitských dob česká
snášenlivost lákala do země ještě větší počet Romů, kteří se po
Čechách rozšiřovali a hledali tady
útočiště. 21. dubna 1688 vydal
císař Leopold 1. Dekret o vypovězení Romů z české země,
avšak ten se ukázal neúčinným
a do Čech přibývali další Romové
z Moravy a Slezska. Co se týče
Karlovarského kraje, první zmínka o Romech na našem území je
už z roku 1418 a to v Chebu.
Poválečná migrace Romů ze Slovenska utvářela dnešní podobu

českých měst. Její příčiny byly
sociální a ekonomické. Průmysl
potřeboval po válce především
manuální pracovní síly a Romové této možnosti využili. Mnoho
Romů zde pobylo kratší dobu.
Buď se vraceli, nebo se za nimi
později vydaly širší rodiny. V 50.
a 60. letech bylo nejvíc Romů
v Sokolově. Pracovali v dolech či
v továrnách. Svá tradiční řemesla
košíkářů, kovářů nebo korytářů
opustili. Na počátku 90. let začalo hromadné propouštění, které
postihlo mnoho Romů. V okresu
Sokolov žilo v roce 1960 už více
než 3 tisíce Romů. Další Romové
přicházeli v 70., 80. a 90. letech.
V okrese Karlovy Vary to bylo přes
1500 Romů a v okresu Cheb pak
592 Romů. Starousedlými Romy
nazýváme ty, co přišli ve dvou
prvních dekádách 20. století.
Někteří romští žáci byli zařazeni
do tzv. zvláštních škol, ale mnoho
romských žáků dokončilo základní devítiletou školu a vyučili se
v učebních oborech řemeslného
charakteru.
V 80. letech byl v Sokolově založen romský soubor pod vedením
JUDr. Emila Ščuky a Marty Bandyové. Soubor Romen si zahrál
také ve filmech, navštívil mnoho
festivalů a byl žádaným po celé
republice.
V Karlovarském kraji jsme mohli
v 90. letech najít i Romy ve státní
správě. Působili zde jako romští
poradci či asistenti. Zakládali různé občanské sdružení a spolky,
aktivní byli také v politické straně
ROI. Většina Romů vystudovala
střední školu a někteří úspěšné
absolvovali i vysoké školy. (KÚ)

2021. K jubilejnímu ročníku si
nadělila dárek v podobě rozšíření
letní školy i do chebské části fakulty. Tradiční letní škola je určena
pro žáky ZŠ a nižší ročníky více-

je 30. 6. 2021. Obě letní školy se
ponesou v duchu tématu Finanční
gramotnost aneb Jak peníze (ne)
obíhají. Účastníci v rámci letní
školy získají povědomí o časové

ních po virtuální. Dále si vyzkouší,
jak správně hospodařit s penězi
domácnosti nebo obchodovat na
finančních trzích. Z novinek v této
oblasti budou mít možnost pro-

ky. Po absolvování letní školy se
budou účastníci orientovat ve
světě financí a vyvarují se chybám,
v rámci kterých by v něm mohli
přijít o peníze. 
(KÚ)

Kontakt: lsfek@fek.zcu.cz, více informací najdete na webu https://www.lsfek.zcu.cz/
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Nejzbytečnější investice na světě
Bc. Pavel
Čekan,
uvolněný
krajský
zastupitel za
MÍSTNÍ

Když před lety jeden z kapitánů regionálního průmyslu prohlásil, že cyklostezky jsou nejzbytečnější investicí na
světě, hodně lidí s ním souhlasilo. Chceme pracovní místa a ne asfalt, volali
tehdy. A svým způsobem měli pravdu.
Když člověk nemá obživu, je mu nějaká
rekreace a cyklistika celkem ukradená.
Jenže nezaměstnanost v Karlovarském kraji se, až do covidu, držela roky

na nízkých číslech a tak nakonec i oni
přišli na to, že vedle práce je důležité
také to, kde si po ní můžeme odpočinout.
Velkou roli v tom hrají města, která rozhodují o výstavbě parků, hřišť, rekreačních i sportovních areálů. Některým to
jde líp, některým hůř.
Kraj sám o sobě do městského urbanismu příliš zasahovat nemůže, ale daří
se mu právě v oblasti cyklostezek. Dnes
tak máme v Karlovarské kraji více než
2000 kilometrů cyklotras, z toho přes
500 kilometrů dokonce patří do evropských nebo národních tras. Zájem o jejich využití rok od roku roste, a to nejen
ze strany turistů. Především nedávné
covidové uzavření kraje výrazně zvýšilo
i zájem o cyklostezky a turistiku ze strany obyvatel Karlovarského kraje.
Proto se současné vedení kraje při-

hlásilo k výstavbě dalších tras, které by
měly propojit další části regionu kvalitními stezkami, které mohou sloužit jak
pro rekreaci, tak i k ekologické přepravě
do zaměstnání. Ve fázi záměrů tak je
pokračování cyklostezky Karlovy Vary
- Šemnice a zpáteční trasa přes Dalovice, nebo stavba cyklostezky přes Loket.
Stejně tak je připraveno napojení páteřní cyklotrasy podél Ohře do sousedního
Německa na Chebsku.
Nevím, jestli všichni ti, kteří před lety
s despektem hleděli na výstavbu nových
cyklotras, už změnili názor, ale myslím,
že velká část z nich určitě ano. Protože
život není jen o práci, ale také o možnosti plnohodnotně prožít volný čas.
A já jsem rád, že právě současné vedení
kraje si i tento aspekt zařadilo do svých
priorit.

Paradox výběrových řízení
Karlovarského kraje a krajského města
Mgr. Jana
Mračková
Vildumetzová
krajská zastupitelka za ANO

Výběrová řízení bývají mnohdy terčem
kritiky a spekulací. Někdy bývají zrušena, jindy proběhnou bez sebemenších
problémů. Výběrová řízení vyhlašují
všechny obce, města a samozřejmě
i Karlovarský kraj. Ten nedávno vyhlásil
výběrové řízení na generálního ředitele
Karlovarské krajské nemocnice. Když
pomineme nedávno kritizovanou skutečnost, že vítěz výběrového řízení Josef
März, byl uveden na seznamu členů
výběrové komise, musíme si tady všimnout ještě jednoho paradoxu, kterým je
složení výběrové komise. V ní totiž zasedlo téměř celé vedení Karlovarského
kraje, ale ani jeden lékař nebo odborník na zdravotnictví. Z pěti nominova-

ných komisařů Petr Kulhánek, Patrik
Pizinger, Jan Bureš, Jindřich Čermák
a Pavel Čekan, nemá ani jeden z nich
lékařský titul a jsem přesvědčená o tom,
že ani jeden z nich není odborníkem na
zdravotnictví. Snad jen Jan Bureš, jako
bývalý krajský radní pro zdravotnictví by byl pochopitelným a povolaným
komisařem a mohla bych k němu přidat i hejtmana Petra Kulhánka jako
zástupce kraje. O ostatních by se dalo
vcelku lehce a oprávněně pochybovat
a to jak z hlediska objektivity, tak z hlediska již zmiňované odbornosti. Nedaleko krajského úřadu, na magistrátu
města Karlovy Vary, také vyhlásili zásadní výběrová řízení. Vybírají ředitele
Karlovarského symfonického orchestru
(KSO) a Kanceláře architektury města
(KAM). Pro magistrát jistě zásadní posty, ale z laického pohledu pro obyvatele
města a Karlovarského kraje, daleko
méně zásadní osoby, než je generální
ředitel Karlovarské krajské nemocnice
a jakýsi garant zdravotní péče v kraji.
Když se ale podíváme na složení odbor-

ných komisí na městě Karlovy Vary, tak
jsou devítičlenné. Dvě místa v nich mají
zástupci města Karlovy Vary a zbylých
sedm míst je v každé komisi obsazeno
odborníky z oboru. A odborníky ne jen
tak nějakými. V komisi pro KSO můžeme jmenovat například profesora AMU
Jiřího Štilce, generálního ředitele České
filharmonie Davida Marečka nebo prezidenta Orchestrálních hudebníků ČR
Jiřího Dokoupila. V komisi pro KAM
jsou to určitě Architekt roku 2019 Petr
Hájek, docent Boris Redčenkov z fakulty architektury ČVUT nebo Petr Leška,
člen představenstva České komory architektů. Paradoxem celé popsané situace je nejen naprosto nepoměrné složení
komisí a celý podivný průběh nemocničního výběrového řízení, ale i skutečnost,
že Jindřich Čermák a Petr Kulhánek
jsou nejen krajskými, ale i městskými
zastupiteli a patří mezi největší kritiky
magistrátu. A tak bych doporučila nejprve zamést před vchodem krajského
úřadu a pak se dívat za plot k sousedům.
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Proč se s tím cestovním ruchem tolik nadělá?
Ing. Marek
Poledníček

krajský
zastupitel
koalice ODS/
KDU-ČSL

Podpora cestovního ruchu je významnou prioritou řady obcí a také Karlovarského kraje. Nabízí se otázka proč, co je
na cestování lidí tak zajímavého a důležitého. Cestovní ruch vnímám jako regu-

lérní hospodářské odvětví, jehož výsledkem jsou tržby a živobytí ubytovacích
a stravovacích zařízení, kulturních institucí a historických památek. Investice
do tohoto segmentu přináší užitek nejen
přibyvším tuzemským či zahraničním
turistům, ale zejména také obyvatelům
samotným. Díky rozvoji cestovního ruchu si tak obyvatel mohou užít bohatší
kultury, zábavy a určitě také lepší nabídky místních restaurací. Karlovarský
kraj je jedním z míst, kde díky geografické poloze, řadě léčivých zdrojů a přírodním podmínkám, právě rozvoj cestovního ruchu může sehrát významnou

roli jak ve zlepšení ekonomické situace
jeho obyvatel, tak ve zlepšení vnějšího
prostředí. Tím mám na mysli například
stav řady nejen historických staveb, jako
například hotelu na Klínovci. Věřím
tomu, že se postupně zvýší počet lidí,
kteří se rozhodnou v Karlovarském kraji
a zejména Krušných horách trvalé žít
a poskytovat své služby obyvatelům
i turistům. Karlovarský kraj smysluplné
aktivity v oblasti cestovního ruchu podporuje a v této činnosti bude pokračovat
i nadále. Statistiky totiž prokazují, že
prostředky investované v této oblasti se
několikrát vracejí.

Krajský zastupitel vs. představitel města –
pohled na věc ze správného úhlu
Ing. Martin
Kalina
krajský
zastupitel za
Piráty

Vážení spoluobčané.
Využívám možnosti přispět článkem
do krajských listů a chtěl bych se s Vámi
podělit o jednu problematiku, na kterou
jsme narazili během posledního krajského zastupitelstva.
Na něm zástupci opozice bez před-

chozí diskuse přišli od stolu s líbivým
návrhem na navýšení příspěvků pro
symfonické orchestry (ZSO a KSO).
Návrh zněl na 5 milionů Kč pro orchestr
z Karlových Varů a 2,5 milionů pro ten
z Mariánských Lázní. Jakkoli bych jako
starosta Mariánských Lázní příspěvek
pro ZSO samozřejmě uvítal a dál za něj
budu bojovat, tak jsem s čistým svědomím ruku pro návrh zvednout nemohl.
Měl jsem k tomu 2 důvody.
Jednak kategoricky nesouhlasím
s rozdílnou výší příspěvků. Rozevřené finanční nůžky mezi symfonickými
orchestry dělají rozpočtové možnosti
zřizovatelů, a to Krajské zastupitelstvo
opravdu nemusí zajímat. Návrh pre-

ferovat finančně jeden orchestr před
druhým mě od představitelů hnutí ANO
překvapil o to víc, že v posledních 4 letech hlásali princip „všem stejným metrem“. Druhým důvodem bylo to, že kultura v našem kraji není ani zdaleka jen
o orchestrech. Jak by se na takto nesystémový krok asi dívali zřizovatelé divadel, muzeí, galerií a dalších kulturních
institucí? Takové téma, jako je podpora
kultury, musíte řešit komplexně a spravedlivě! Proto jsem rád, že vedení Kraje
přislíbilo připravit materiál, který bude
dofinancování kultury v našem krásném
koutu země řešit jako celek.
Pro takový návrh zvednu s čistým svědomím a rád ruku kdykoli.

Náš kraj položily na lopatky nejdříve
vládní opatření a nyní naše diplomacie
Karla Maříková
krajská
zastupitelka za
SPD

Nejdříve Karlovarský kraj položily
na lopatky mnohdy nesmyslná vládní
corona opatření a teď ho poslala ke
dnu naše diplomacie. Rusové tvořili
převážnou část klientely našich světových lázní. Bez nich přijde hodně lidí
o práci a podnikatelé zkrachují, jelikož
na cestovní ruch jsou navázané další
služby. Tuzemská klientela bohužel
ani lázně ani služby nepokryje a to
nejen z finančních důvodů, ale nemají ani tolik dovolené. Po tom co naše

vláda předvádí v kauze Vrbětice už
můžeme opravdu jen doufat, že k nám
klienti z Ruska přijedou. Tato kauza
měla být důkladně prošetřena než se
vláda uchýlila k veřejným výrokům bez
jasných důkazů, na kterých nemůže
být postaveno obvinění o čemž svědčí
vyjádření premiéra Andreje Babiše,
který prohlásil, že existuje „důvodné
podezření“ zapojení důstojníků GRU
do výbuchu muničního skladu. Máme
tedy podezření, ale nemáme dostatek
jasných důkazů. To je stejné jako kdyby
soud odsoudil někoho bez přímých důkazů na základě domněnek a obviněný
by byl třeba nevinen. Česká republika
tedy na základě důvodného podezření
vyhostila osmnáct ruských diplomatů.
Pokud by totiž Česká republika měla
přímé důkazy mohla by konkrétní osoby obvinit bez tohoto divadla. K tomu
ovšem mimo pár chaotických vyjádření

naší vlády nedošlo. Výbuch ve Vrběticích se vyšetřuje sedm let a za tu dobu
přišla BIS jen s neurčitým podezřením,
to je trošku málo a přichází s ním právě
v době, kdy se jedná o tendru na dostavbu Dukovan. Tato vláda klesá na čím
dál větší dno, naše vláda neměla do
předložení jasných důkazů pro takto
závažná obvinění podnikat žádné zásadní kroky, jelikož absolutně znevěrohodnila samotné vyšetřování a v případě, že se neprokáže, že tomu tak
skutečně bylo, tak závažně poškodila
naše diplomatické vztahy, které mohou
mít nedozírné ekonomické následky.
Nejsem ani proruská ani proamerická,
ale hájím zájmy ČR a z toho důvodu si
musíme v takto vážné situaci zachovat
chladnou hlavu a v ruce mít přesvědčivé důkazy. Naše diplomacie v rukách
ČSSD svým postojem a ultimáty předvedla absolutní amatérizmus.

Příspěvek Karlovarského kraje
regionální ochraně přírody
Ing. Karel
Jakobec
krajský radní
a zastupitel za
ODS

Karlovarský kraj je dlouhodobě
jedním z nejvýznamnějších činitelů
v ochraně přírody na svém území. To
je dáno zejména skutečností, že pečuje
a na úseku ochrany přírody spravuje
dvě třetiny svého území (zbylou část má
na starosti Agentura ochrany přírody
a krajiny a Újezdní úřad vojenského
újezdu Hradiště). Tou správou a péčí
samozřejmě nejsou restrikce, ale reálné
investice do opatření v rámci celé řady
chráněných území a finanční pobídky
pro spolky, a fyzické osoby, které mají
zájem přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.
Důležitým úspěchem v roce 2020 byl
výrazný posun v realizaci opatření ve
vrcholových partiích Vladaře v rámci
obnovy ekosystémů v přírodní rezervaci
a evropsky významné lokalitě Vladař.
Díky zásahu došlo k první fázi zvrácení negativních sukcesních procesů
a v zásadě k návratu stavu o desítky až
stovky let zpět, do stavu, kdy zde existovala cenná luční a stepní společenstva
s řadou významných druhů rostlin a živočichů. První fází je myšleno opětovné
otevření plochy masivním výřezem náletových dřevin, další fází by měla být stawww.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

bilizace dosažené změny následnou péčí
spočívající v kosení nebo pastvě a udržení plochy proti opětovnému zarůstání.
Zásah na Vladaři ale není jediným
připsaným bodem pro krajskou ochranu přírody. Momentálně jsou v běhu
i přípravě další projekty, u některých je
průběh hladký, jinde se setkáváme s určitými překážkami. Výraznou změnou
si tak prošla i část Boreckých rybníků
v Ostrově a nově zaměřujeme pozornost
na notně zarůstající rašeliniště v přírodní rezervaci Oceán a vřesoviště Spáleniště nad Abertamami. Během celého
roku byly v rámci celého kraje pokoseny
desítky hektarů cenných luk, vyřezány
velké plochy náletových křovin v nivách,
mokřadech a plochách se vzácnými
rostlinami, vytvořena řada tůní, ošetřeny stromy s budoucí krajinotvornou
funkcí a provedena řada dalších zásahů. V rámci přeshraniční spolupráce
navazujeme i péčí o kamenné snosy
a historické výsypky, které dnes představují významný krajinný a ekologický prvek hor a podhůří s výskytem unikátních
rostlinných a živočišných druhů.
Kromě přímé ochrany podpořil Karlovarský kraj svými dotačními tituly
obnovu alejí, starých krajinných výsadeb a budování zásahů na zadržení
vody v krajině. Dotační titul pro boj se
suchem je, mimochodem, otevřen i v letošním roce a krajský úřad přijímá projekty, které se o dotaci ucházejí. Do budoucna se uvažuje i o titulu, který by měl
pomoci menším ekologicky hospodařícím subjektům. Další činností je i zajištění ochrany území, která ji vyžadují

a která doposud nebyla nijak chráněna.
Rodinu rezervací v péči Karlovarského
kraje v roce 2020 nově rozšířil komplex
velmi cenných rašelinišť a slatinišť s názvem přírodní památka Rudenská luční
prameniště. Jedná se o území severně
od Rudné s bohatým výskytem orchidejí,
rosnatek okrouhlolistých a řady dalších
druhů. Významně rozšířena byla i přírodní rezervace Chlum, která nově zahrnuje i ochranu populace endemického
jeřábu manětínského a plochy s velmi
vzácnými druhy rostlin. Pro letošní rok
je pak připraveno rozšíření přírodní
památky Děvín nedaleko Františkových
Lázní a vyhlášení přírodních památek
Hřivínovské pastviny a Mokřady u Těšetic. Geologické fenomény by pak mělo
ochránit rozšíření přírodní rezervace
Ryžovna a vyhlášení přírodní památky
Silvestr.
Čtyřlístek vybraných opatření, která
jsou zde zmíněna, uzavírá publikační činnost. Karlovarský kraj plánuje
navázat na úspěšnou edici populárně
naučných tiskovin, které mají až vyčerpávající inventarizační charakter, jako
např. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje nebo Ryby a mihule Karlovarského kraje, nebo zahrnují část významných druhů pro přiblížení přírodního
bohatství, jako publikace o vzácných
a chráněných rostlinách nebo o houbách. V minulosti vyšly ale i publikace
o památných stromech nebo o geologii
území. V rámci edice tak spolupracujeme s místními znalci a odborníky a lze
se tak v brzké době těšit na nové knižní
přírůstky.

KULTURA
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KULTURNÍ TIPY
Po několikaměsíční pauze jsou opět otevřené krajské kulturní instituce. Jejich provoz je však podmíněn dodržováním zpřísněných hygienických pravidel. Pokud se tedy vydáte do galerií, muzeí či krajské
knihovny, respektujte tato opatření.
Roky ve výloze. Sonda do aranžování výkladních skříní
v Československu 1955 – 1989
Výstava představuje výkladní skříně v období socialistického Československa, které nesloužily jen k propagaci zboží, ale byly též jedním
z kanálů politické propagandy a osvěty. Vybízely ke zdravějšímu životnímu stylu, spořivosti nebo pracovní morálce. Propagační praxe
probíhala v síti aranžérských středisek velkých podniků typu Pramen
nebo Český svaz spotřebních družstev. Chebský rozměr výstavě dodává soubor snímků Jaroslava Slavíka, zachycující proměny zdejších
výkladních skříní.
Retromuseum Cheb, 19. 4. – 5. 9. 2021
Vydejte se za poznáním „Krajinou v abstrakci“
Výstavu Ludmily Padrtové, která je představitelkou abstraktního
a informálního malířství, připravila Galerie umění Karlovy Vary
ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Regionálním muzeem
v Kolíně. Představuje osobnost a dílo autorky, která proslula zejména tvorbou koláží, tušových kreseb a drobných pastelů v lyrizovaném
tvarosloví.
Galerie umění Karlovy Vary, 23. 4. – 20. 6. 2021
Odstartovalo druhé kolo literárně-výtvarné soutěže
krajské knihovny
Přečíst knihu a libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit jejího hlavního hrdinu. To je úkolem čtenářů ve věku od 6 do 15 let, kteří se zapojí do druhého kola soutěže“ Přečti a namaluj“. Pro děti ve věku od
6 do 10 let je tentokrát vybrána kniha „Strašidýlko Sáša“ od Aleny
Mornštajnové, starším čtenářům ve věku 11 – 15 let je to kniha Vojtěcha Matochy „Prašina“. Výtvarné dílo je možné přinést do dětského
oddělení, poslat poštou, případně ofotit nebo naskenovat a poslat na
e-mail: plechova@knihovnakv.cz.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 1. 5. – 31. 8. 2021

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
KAMENNÝ MOST V AŠI
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Monika
Nováková z Kraslic, František
Hečko ze Starého Sedla, František Joza z Velké Hleďsebe.
Bezmála tři roky pomáhá nejen
seniorům v situacích ohrožení
zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. Usnadnit má řešení
zdravotních krizových situací a v
případě potřeby pomůže složkám
IZS urychlit záchranu života. Název
karty, do které senioři, třeba i za
pomoci příbuzných nebo svého
lékaře, vyplní základní údaje o
svých alergiích, nemocech, lécích
(včetně dávkování) a kontakty
na své blízké osoby a praktického
lékaře, najdete v naší tajence.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 4. 6. 2021
na email:
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

Výkup

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

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

ALTAVISTA, STAROAPLOM,
ŘECKÝ
EPOS
ASKOL,
ENIAK, SÁ, O DOBYTÍ
TORTON
TRÓJE

Restaurátorské práce na národopisných
kamnech Williho Russe plynule pokračují
CHEB V polovině měsíce dubna se
v Atelieru restaurování kachlových
kamen uskutečnila prohlídka provedených prací na restaurování národopisných kamen Williho Russe.
Byly projednány různé varianty tvarového a barevného pojednání nově
modelovaných chybějících hlavi-

ček lidských a zvířecích figurek. Po
prohlídce nabídnutých variant bylo
rozhodnuto, že u figur a výjevů,
kde existuje dostatek doložených
podkladů (původních předloh nebo
fotografií kamen z atelieru Williho
Russe), bude použita realistická
modelace obličejů. Zejména se jed-

ná o krojované páry, kde jsou obličeje větší. Tam kde dostatek podkladů
není, bude modelace pouze náznaková.
Jako povrchová úprava byla zvolena varianta s povrchem opatřeným
barevnými engobami překrytými
tenkou vrstvou transparentní glazury, tedy varianta s odstínem blízkým originálu s polomatným povrchem, která nejlépe koresponduje
s celkovou výzdobou kamen, a zároveň je díky méně lesklému povrchu
odlišitelná od původního originálu.
Dokončeno bylo hledání odstínů
glazur pro chybějící geometrické
části výzdoby kamen, které by se
naopak měly maximálně přiblížit
originálu. Byly předloženy některé
již hotové keramické doplňky.
„V současné době jsou domodelovány a poprvé vypáleny všechny
chybějící hlavičky a zvířecí figury.
Následovat bude jejich malování
engobami a výpal s transparentní
glazurou,“ uvedla ředitelka Muzea
Cheb Martina Kulová. V glazované
Národopisná kamna Williho Russe U figur a výjevů, kde existuje dostatek dolo- keramice pokračuje doplňování větžených podkladů, bude použita realistická modelace obličejů. F oto: Muzum Cheb ších chybějících částí geometrické

ODBORNÁ POROTA SE SEŠLA K VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO SENIORY
KARLOVARSKÝ KRAJ K posouzení výtvarných prací a vyhodnocení těch nejzdařilejších se sešla
porota soutěže Věk pro nás není
překážkou. Tuto soutěž, jež je určena seniorům, vyhlásil na konci
uplynulého roku hejtman Petr Kulhánek. A protože se letos sešlo celkem 66 prací, čekal porotu nelehký
úkol, a to vybrat v každé kategorii
tři nejzdařilejší díla.
Letošní ročník soutěže byl poznamenán pandemií koronaviru,
a proto byla prodloužena doba pro
odevzdání prací. Zájemci tak mohli
svá díla přihlašovat od ledna téměř
do půlky měsíce března. Ani ztížené podmínky však seniory neodradily a ti opět ukázali, že i v pokročilém věku dokáží vytvořit hodnotná
umělecká díla a naplnili tak cíl této

ZUŠLECHSPOLECHEM.
ŤOVAT
ČENSTVO
ZN. ARZENU
OCEL
HMYZU

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

LSTIVÝ

soutěže. „Úloha poroty byla opět
velmi složitá, protože práce obsahovaly mnoho zajímavých technik,
nápadů, námětů a motivů. Bylo
vidět, že řada autorů nepodléhá
tomu, co je v současné době trendem, že by tvořili podle počítače
a neměli vlastní myšlenky a pojetí.
Při hodnocení jsme proto chtěli zohlednit osobitou nápaditou a originální tvořivost. Musím přiznat, že
v letošním roce bychom rádi udělili
i čtvrtá místa, protože ocenění by
si zasloužilo více prací,“ uvedl Jan
Samec, ředitel Galerie umění.
V porotě zasedly spolu s Janem
Samcem také Ivana Sedláčková,
vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole Antonína
Dvořáka Karlovy Vary a Stanislava
Petele, profesionální fotografka.

STŘEDO- ARGENTIN.
EVROPSKÝ ZNAČKA SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
STÁT
AUT

ČÁST
HLAVY

Svého vítěze vybrala také porota
mediálního partnera, kterým se
stal v letošním roce Český rozhlas
Karlovy Vary. Rolí hodnotitelů se
ujala Eva Jandáková, specialista
komunikace spolu s publicistou
Josefem Šorfou.
Slavnostní vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže se uskuteční na
začátku měsíce června, s ohledem
na aktuální vládní opatření. V případě rozvolnění těchto opatření
bude společně s vyhlášením vítězů zahájena také výstava všech
soutěžních prací, a to ve vestibulu
budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ukončena pak bude 30. června 2021. O konkrétních
termínech a případných změnách Věk pro nás není překážkou Ve
budeme soutěžící včas informovat. výtvarné soutěži pro seniory se letos
Foto: KÚ

(KÚ) sešlo 66 prací. 
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výzdoby kamen. Započaly tvarové
a barevné retuše četných drobnějších poškození glazury a střepu,
kterými je zasaženo 95 % kachlů.
„Jsme velmi rádi, že restaurátorské práce na této vzácné památce
plynule pokračují. Po jejich dokončení si budou moci návštěvníci
Muzea Cheb znovu prohlédnout
jedinečná historická kamna, která
zachycují chebský nebo též egerlandský národopis, a to od konce
18. století až do 40. let 20. století.
Figurální ztvárnění na jednotlivých
kachlích zobrazují tradice a zvyky
z hospodářského, církevního a rodinného života venkovského lidu na
Chebsku. Další zajímavostí je také
zachycení chebského dialektu na
plastických stuhách, které kachle
propojují,“ uvedla krajská radní pro
oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.
„Kamna se nyní nachází ve třetí,
předposlední etapě prací, po jejímž
dokončení budou kachle převezeny
do chebského muzea a tam kamnářsky sesazeny,“ doplnila ředitelka
muzea Martina Kulová. 
(KÚ)

SPORT

Jiří Novák: Tým vždycky našel cestu, jak
utkání zvládnout
KARLOVY VARY Volejbalisté Karlovarska se podruhé v sedmileté
historii klubu vyšplhali až na vrchol. V uplynulém ročníku extraligy napočítali celkem osmadvacet výher a na trůnu vystřídali své
finálové protivníky z Českých Budějovic. „Těší mě, že jsme vytvořili z mladých kluků další kvalitní mužstvo, které se týmům z české
špičky dokáže rovnat,“ říká Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.
Po třech letech slavíte s Karlovarskem další titul. Má pro vás
jeden z nich větší váhu?
Ten první je vždycky větší euforie, je
to prostě poprvé. V našem případě
byl ten mančaft před třemi lety, dá
se říct, složený na to, aby titul získal.
Byla to skladba zkušených hráčů
a výborných cizinců. Po tom titulu
jsme nastartovali novou éru, většina hráčů odešla nebo úplně skončila. Takže mě těší, že jsme za dva
roky vytvořili z mladých kluků další
kvalitní mužstvo, které se týmům
z české špičky dokáže rovnat. Už
proto je teď titul jiný než předtím.
Čím konkrétně se vítězné týmy
lišily?
Dám jedem příklad za všechny. Vzali jsme Patrika Indru z lavičky Liberce, a on se stal pilířem týmu, byl
jedním z lídrů a uhrál klíčové zápasy. Nebo Luky Vašina, mladý kluk,
který se vyhrál. Angažovali jsme
Vojtu Patočku, který toho do té doby
taky moc nenahrál. Marca Wilsona

v klíčových zápasech Pepe (Daniel
Pfeffer) a Lukáš Ticháček, kteří toho mají na rozdíl od ostatních kluků
hodně za sebou. Před pátým zápasem ve finále jsme si řekli: okay, stojí proti nám zkušený soupeř, ale co,
my jsme určitě stejně dobří jako oni.
jsme přetáhli z Ústí nad Labem, ten A nakonec i v hlavě jsme byli silnější
odvádí vynikající výkony. Poctivou než Jihostroj.
prací a pílí to tihle kluci dotáhli až
Kdybyste mohl, udělal byste
takhle vysoko.
v uplynulé sezoně něco jinak?
V čem byl současný tým Karlo- Důležitá rozhodnutí se nám spíš
varska lepší než jeho extraligoví povedla. Našli jsme adekvátní náhradu za Ticháčka, který se zranil
soupeři?
Mě hrozně těšilo, že byl tým ve všem v průběhu sezony. Taky jsme si vzakompaktní. Když mu nešla jedna li ponaučení z finále poháru. Tam
činnost, pomohl si jinou. Mužstvo jsme si uvědomili, že nemusíš hrát
bylo silné v ofenzívě. A když ofen- play off na sto třicet procent, ale
zíva zrovna nešla, pomohli si kluci musíš hrát efektivně. Nevím, jestli
jinak. Teď mě napadá například se- bych měl dělat něco jinak v sezoně,
mifinále v Praze a našich třiadvacet ve které jsme jako klub dosáhli takobloků. Tým vždycky našel cestu, jak vého posunu.
utkání zvládnout.
Jaký teď bude další program vaKdy vám bylo v sezoně nejhůř? šeho mužstva?
Jako každý tým jsme si prošli hor- Někteří kluci se připojí k reprešími momenty. Ale snažili jsme zentačnímu týmu, někteří cizinci
se pracovat tak, aby to v těžkých ke svým nároďákům. Starší hráči
okamžicích kluci unesli v hlavách. odjeli domů, ti mladší budou ještě
Herně ne, tam je to dané, ale hla- trénovat. Není tajemství, že Lukáš
va je někdy víc než výkon. Na tom Ticháček se vrací do Polska. Jinak
jsme pracovali důkladně po celou se snažíme udržet kádr pohromadě.
sezonu. Důležitou službu odvedli 
(KÚ)

BLAHOPŘEJEME
STOLNÍM TENISTŮM SKST CHEB k bronzovým medailím v letošním ročníku extraligy. Pro Karlovarský
kraj získal tým v posledních čtyřech letech už druhý cenný kov, v roce 2017 vybojoval pod názvem SK TTC
Františkovy Lázně stříbrné medaile. Nyní jejich cestu do finále zastavili stolní tenisté KT Praha až po velkém boji, v prvním semifinálovém zápase prohráli chebští stolní tenisté 1:3, v odvetě 2:3. „V celém průběhu
sezony kluci zahráli fantasticky jak v základní části, tak i play off. Byli jsme téměř na svém maximu, co jsme
mohli v této sezoně uhrát. Nikdo před ní neočekával, že by bychom mohli skončit třetí. Pocity hořkosti po
porážce v semifinále brzy přebije celková radost. Vydařená sezona,“ zhodnotil letošní účinkování v soutěži
Petr Gavlas, trenér a manažer SKST Cheb. Jemu i celému jeho týmu k fantastickému výsledku gratulujeme!

Foto: SKST Cheb

Volejbaloví mistři Ve své sedmileté historii slaví Karlovarsko druhý extraligový titul, letos se týmu trenéra Jiřího Nováka
podařilo navázat na triumf z roku 2018. 
Foto: VK ČEZ Karlovarsko

KARLOVARSKÝ TRIATLET ZÍSKAL V PRUNÉŘOVĚ 22 MEDAILÍ
PRUNÉŘOV Běžecký restart sezony v nové běžecké lokalitě v Prunéřově si náramně užili závodníci karlovarského Triatletu. Svou účast v prvním závodě série pod názvem Prunéřovská štreka v kategoriích od dětí až po
veterány proměnili v zisk hned 22 medailí. Znát o sobě však dali také například běžci kraslického Kome klubu,
(KÚ)
Aces teamu Karlovy Vary či Bike a běhu Ostrov. 

Eliška Kučerová Vítězka běhu na
5000 metrů, nejrychlejší žena a dorostenka

Ferdinand Andreovský Vítěz věko- Jan Kotraba Vítěz běhu na 5000
metrů a nejrychlejší junior.
vé kategorie 2010-2011.

3x Foto: Triatlet KV
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