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INFORMACE

KRAJSKÉ LISTY ZÍSKAJÍ 
NOVOU TVÁŘ 
Vstříc současným potřebám čte-
nářů Krajských listů se rozhodl 
Karlovarský kraj. Podoba oblíbe-
ného periodika se v nejbližší do-
bě změní, nově nastavený bude 
také systém distribuce. Odstraní 
se tak dlouhodobý problém s do-
dáváním novin do poštovních 
schránek domácností a do od-
lehlých míst v našem regionu. 
Krajské listy budou dostupné ka-
ždému občanovi zejména na ve-
řejných místech, která lidé velmi 
často navštěvují: všechny obecní 
a městské úřady, malé i velké 
knihovny, domovy pro seniory 
a další sociální zařízení. Spolu-
práci již v této souvislosti potvr-
dila celá řada zmíněných institu-
cí. Čtenáři mají možnost noviny 
odebírat v elektronické, případně 
také v papírové verzi. Měsíčník 
zároveň mění svého vydavatele. 
„Krajské listy jsou periodikem, 
o které mají lidé v kraji velký zá-
jem, a proto chceme zlepšit jejich 
dostupnost. Umožníme zájem-
cům jejich odebírání, a to v mo-
derní elektronické podobě na 
zadanou e-mailovou adresu, ale 
pokud budou lidé vyžadovat pa-
pírovou podobu, budou jim novi-
ny zasílány do poštovní schránky. 
Věřím, že zejména elektronické 
noviny si získají mezi obyvate-
li kraje velkou oblibu. Zároveň 
s touto změnou došlo také k rede-
signu listů, nově budou mít zcela 
jiný formát i zpracování,“ uvedl 
hejtman Petr Kulhánek.  (KÚ)

Pro přihlášení k odběru Kraj-
ských listů v elektronické podobě 
zadajte svou e-mailovou adresu 
na webu www.kr-karlovarsky.
cz/php/krajskelisty/reg.php. 
V případě, že jsou již zájemci při-
hlášeni k odběru současných no-
vin v elektronické podobě, bude 
nutné provést přihlášení znovu. 
Původní údaje budou smazány.            
K odběru měsíčníku v tištěné po-
době přímo do poštovní schránky 
vyplňte formulář pod odkazem 
https://forms.office.com/r/
Y18eZ2r3Dz. Pozor! Formulář 
je aktivní už pouze do 30. června. 
Přihlášení k odběru novin v pa-
pírové i elektronické podobě 
je možné provést také pomocí 
e-mailu na adresu: jitka.cmoko-
va@kr-karlovarsky.cz.

Pacienti už nemusí kvůli uzávěru komunikace mezi 
levou a pravou srdeční síní cestovat do Prahy. Nová 
metoda může ochránit některé pacienty před cévní 
mozkovou příhodou.  více na straně 3

KARDIOCENTRUM KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ 
NEMOCNICE MÁ NOVOU METODU

Ke stávajícím opravám a rekonstrukcím přibudou 
i další akce chystané Krajskou správou a údržbou silnic 
i Ředitelstvím silnic a dálnic. Na železnici se cestujících 
dotknou některé výluky.   více na straně 2

LETNÍ OPRAVY SILNIC ZLEPŠÍ JEJICH STAV

KARLOVARSKÝ KRAJ   S roz-
dělením finančních prostřed-
ků v rámci Fondu spravedlivé 
transformace, jež jsou určené 
třem uhelným regionům v rámci 
ČR, zásadně nesouhlasí Karlo-
varský kraj. Obrátil se proto na 
Evropskou komisi, kterou žádá 
o přezkoumání pravidel pro roz-
dělení.  

„Jsem přesvědčen, že Vláda 
České republiky dostatečně ne-
respektuje hlavní cíle Fondu pro 
spravedlivou transformaci ani 
způsob, kterým Evropská komise 
sama rozdělovala finance z fondu 
mezi jednotlivé členské země. Po-

kud má být rozdělení peněz spra-
vedlivé, musí být reflektována 
situace postižení v jednotlivých 
uhelných regionech a míra po-
třeby jejich transformace,“ uvedl 
hejtman na vysvětlenou Petr Kul-
hánek.  

Vláda ČR se prostřednictvím 
Ministerstva životního prostředí 
rozhodla použít jako dominantní 
kritérium pro rozdělení alokova-
né částky mezi jednotlivé regiony 
počet obyvatel daného regionu. 
Aby rozdělení odráželo i regionál-
ní rozdíly, byla přidána ještě další 
čtyři kritéria, jimiž jsou: hrubý 
domácí produkt, nezaměstna-

nost, plocha dotčená těžbou uhlí 
a potenciál pro rozvoj nových od-
větví, jež se odráží v počtu pracov-
níků ve výzkumu a vývoji. Výše 
těchto koeficientů však nebyla ur-
čena na základě objektivních po-
třeb vycházejících ze statistických 
dat. „Z tohoto důvodu Karlovar-
ský kraj vypracoval a opakovaně 
Ministerstvu životního prostředí 
zaslal alternativní návrh úpravy 
hodnot kritérií, a to včetně důvo-
dové argumentace tak, aby byly 
zachovány primární cíle fondu. 
I přes naši snahu o věcnou deba-
tu o způsobu rozdělení, k žádné 
další komunikaci a diskuzi nedo-

šlo,“ doplnil hejtman Petr Kulhá-
nek.  

Rozdělení financí z Fondu pro 
spravedlivou transformaci pro 
podporované regiony zemí EU 
přitom nezohledňuje velikost 
území ani počet obyvatel. Na 
evropské úrovni EU zohledňuje 
kritéria takovým způsobem, aby 
žádný z členských států neobdržel 
nepřiměřeně velký objem z celko-
vé alokace.

„Upozorňujeme na to, že Minis-
terstvo životního prostředí postu-
povalo netransparentně, neboť 
při zpracování a připomínková-
ní metodiky rozdělení finanční 

alokace byl potlačen partnerský 
přístup, přestože ho Evropská ko-
mise opakovaně žádá a deklaruje. 
Za partnerský přístup rozhodně 
nepovažujeme naprosto minimál-
ní prostor k vyjádření k formálně 
zaslaným dokumentům“, uzavřel 
hejtman Petr Kulhánek.

Karlovarský krajby uvítal, kdy-
by Evropská komise prověřila 
postup Vlády České republiky, 
konkrétně Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, jež při návrhu alokace 
pomíjejí veškerá základní pravi-
dla, která EK zvolila mezi svými 
členskými zeměmi.   (KÚ)

Rozdělení peněz pro uhelné regiony? 
Kraj se obrací na Evropskou komisi

KARLOVARSKÝ KRAJ   Celkem 
800 milionů korun by měly stát no-
vé moderní autobusy na stlačený 
zemní plyn (CNG), které pro veřej-
nou dopravu na území regionu za-
koupí Karlovarský kraj. Z toho 600 
milionů získal z EU prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního 
operačního programu. Rada kraje 
schválila vypsání výběrového říze-
ní na dodavatele autobusů, které 
by měly začít sloužit cestujícím od 
ledna 2023.
Autobusy jsou určeny pro linky, 
na nichž kraj hradí dopravní ob-
služnost. „Půjde celkem o 170 
autobusů na CNG, 100 bude men-
ších do 8,5 metru délky, 69 větších 
o délce 11 metrů. Ekologické auto-

busy jednak tolik nezatíží životní 
prostředí, dále uspoří náklady na 
provoz, protože plyn je podstatně 
levnější než nafta. Hlavními krité-
rii výběrového řízení na dodavatele 
autobusů je 70 procent cena a po 
15 procentech spotřeba v případě 
menších i větších vozidel,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana Jan Bureš. 
V příštím roce uspořádá Karlo-
varský kraj také výběrové řízení 
na provozovatele autobusů. „Kraj 
jsme rozdělili na 4 oblasti. Soutěžit 
se budou dopravci pro Karlovar-
sko, Sokolovsko a Chebsko, čtvr-
tou oblast, tedy Bochovsko, Žlu-
ticko a Toužimsko zadáme malým 
místním regionálním dopravcům 
napřímo, jak to umožňuje evrop-

ská legislativa,“ doplnil Jan Bureš. 
Karlovarský kraj ročně hradí na 
zajištění dopravní obslužnosti au-
tobusy v regionu  cca 200 milionů 
korun. Od spuštění nového mo-
delu dopravní obslužnosti od 1. 
1. 2023, kdy budou celkové roční 
náklady dosahovat cca 250 milio-
nů korun ročně, bude mít pořízení 
moderních autobusů příznivý eko-
nomický dopad do krajského roz-
počtu, protože jen na odpisech kraj 
ušetří cca 80 milionů korun každý 
rok po dobu deseti let. Místo 250 
milionů korun by tak autobusová 
doprava mohla stát pouze 170 mi-
liionů korun, to vše s novými eko-
logickými autobusy. 
 (KÚ)

Ekologické autobusy začnou vozit cestující v lednu 2023
Jezero Medard   je v současnosti největším rekultivačním jezerem v Česku.  Foto: Michael Rund

Ekologické autobusy Nové moderní vozy na stlačený zemní plyn jsou určeny 
pro linky, na nichž kraj hradí dopravní obslužnost.   Foto: KÚ
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVY VARY   Stavba moder-
ního depozitáře Krajské knihovny 
Karlovy Vary dospěla do úspěšného 
konce. Nové prostory budou sloužit 
především k uchovávání a zpřístup-
nění knihovního fondu a dokumen-
tů v psané, tištěné i digitální formě. 
Zájemci najdou v depozitáři zázemí 
v badatelně, kterou bude možné 
využívat také jako přednáškový sál.  
Další a poslední etapou realizace je 
vybavení depozitáře nábytkem, in-
formační technologií, zařízením pro 
evidenci knižních svazků a zaříze-
ním restaurátorské dílny. Depozitář 
zahájí provoz 3. září 2021.

Práce spojené s výstavbou budovy 
začaly v listopadu 2019. „Velkorysé 
pojetí depozitáře řeší problém s ulo-
žením knih a dokumentů, poskytuje 
možnosti pro digitalizaci knihovní-
ho fondu, především historického 
a balneologického. Důležité je, že 
moderní pojízdný regálový systém 
zároveň zajistí ochranu dokumen-
tů včetně těch vzácných. Součástí 
vybavení depozitáře je také úložiště 
dat velkého objemu. Nový depozitář 
by měl naplnit potřeby knihovny na 
další desetiletí,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek. Celkové výdaje projektu 
činí 145 milionů korun, z toho téměř 
105 milionů korun získá kraj z EU 
prostřednictvím Integrovaného re-
gionálního operačního programu.

„Nové prostory nám umožní po-
skytovat kvalitnější služby. Tím, že 
přesuneme archiv a část publikací 
ze skladů do depozitáře, můžeme 
zatraktivnit stávající půjčovnu, roz-
šířit volný výběr knih a periodik tak, 
aby měl čtenář to nejlepší na očích. 
V současné době zbývá vybavit no-

vou budovu nábytkem a technikou. 
Veřejnosti bychom ji rádi předsta-
vili na podzim, kdy už budeme mít 
přestěhovány i knižní fondy,“ dodal 
ředitel krajské knihovny Vratislav 
Emler.

V jarních měsících roku 2020 za-
hájili stavebníci zhotovitelské spo-
lečnosti Metrostav práce na nutných 
přeložkách inženýrských sítí, aby se 
uvolnil prostor pro provedení zá-
kladových konstrukcí. Spolupráce 
projektanta, statika a zhotovitele 
byla nezbytná při zpracování výrob-
ní dokumentace železobetonového 
skeletu, který byl sestaven v průbě-
hu letních měsíců loňského roku. 
Následovalo vyzdívání obvodového 
zdiva, provádění vnitřních instalací, 
osazování oken a dveří. Na podzim 
byl vybudován spojovací krček ve-
doucí do objektu stávající krajské 
knihovny. Jeho nosnou část kryjí 

unikátní barevné architektonické 
prvky připomínající hřbety knih. 
Následně vznikla nová parkoviště 
a dokončily se terénní úpravy včetně 
výsadby zeleně.

Zároveň s tím se realizovala veřej-
ná zakázka na dodávku pojízdných 
skladových regálů, jejímž vítězem se 
stala společnost Dirp z Brna. Tento 
dodavatel zajistil rovněž dodávku 
a instalaci kolejnicového systému. 
„V budově nového depozitáře kraj-
ské knihovny je tak připraveno více 
než 22 kilometrů regálů pro ucho-
vávání knihovních fondů. Koncem 
května 2021 proběhla kolaudační 
řízení a 28. května byl pro stavbu de-
pozitáře vydán kolaudační souhlas. 
Jakmile budou prostory vybaveny 
vším potřebným, představíme de-
pozitář všem zájemcům,“ upřesnil 
krajský radní Patrik Pizinger. 

 (KÚ)

Nový depozitář začne krajská 
knihovna využívat už po prázdninách

ZPRÁVY Z KRAJE 
Hejtman jednal 
s velvyslancem z Izraele
Izraelského velvyslance Dani-
ela Merona přivítal i s dalšími 
hosty na krajském úřadě za-
čátkem června hejtman Petr 
Kulhánek. Hlavním bodem 
jednání byla domluva o budou-
cí intenzivní spolupráci kraje 
s vybranými regiony Izraele. 
„Setkáním jsme navázali na 
dřívější spolupráci, kterou 
jsme započali před několika 
lety, při budování partnerství 
mezi městem Karlovy Vary a iz-
raelským městem Eilat. Hosté 
se zajímali o současné dění 
v kraji, proto jsem jim přiblížil 
začínající proces transformace 
regionu, ale zmínil také velmi 
důležitý restart lázeňství a ces-
tovního ruchu,“ uvedl hejtman. 
Izraelský velvyslanec Daniel 
Meron shledává v našem kraji 
velký potenciál v možnostech 
spolupráce, a to zejména v ob-
lasti moderních technologií, 
inovací, výzkumu, vzdělávání 
a rozvoje lázeňství a cestovní-
ho ruchu. Obě strany se dohod-
ly na další návštěvě na podzim 
letošního roku. Do regionu má 
zavítat izraelská skupina slože-
ná ze zástupců veřejné správy, 
podnikatelů a investorů, dále 
odborníků z vědy, výzkumu 
a vzdělávání. Na základě jed-
nání by pak měly být předsta-
veny reálné možnosti budoucí 
spolupráce mezi Karlovarským 
krajem a Izraelem. Do příprav 
návštěvy se na české straně za-
pojí také Pavel Smutný, který 
je prezidentem Česko-izrael-
ské smíšené obchodní komory 
a Josef Středula, jež dlouho-
době podporuje aktivity státu 
Izrael v České republice. 
 (KÚ)

Program ČEPS podpoří 
doučování středoškoláků
Podporu z Dárcovského pro-
gramu akciové společnosti 
ČEPS chce ve výši 500 tisíc ko-
run získat Karlovarský kraj. Fi-
nanční dar má sloužit na zajiš-
tění doučování v teoretických, 
odborných předmětech i prak-
tickém vyučování. Příspěvek by 
byl rozdělen mezi 10 krajských 
středních škol. Hlavním cílem 
využití příspěvku je především 
doplnit znalosti žáků a zinten-
zivnit praktickou výuku, pro-
tože v době distančního vzdě-
lávání nebylo možné některé 
části výuky realizovat. „Kromě 
možnosti zajištění doučová-
ní a praktické výuky by školy 
mohly finance využít také na 
nákup potřebného materiálu 
a zajištění externích vzděláva-
cích akcí. Vybrali jsme ty školy, 
kde byl výpadek v odborném 
a praktickém vzdělávání nejci-
telnější,“ vysvětlil krajský rad-
ní Jindřich Čermák. Aktivity 
hrazené z finančního daru mají 
proběhnout od září do prosince 
2021.  (KÚ)

Krajská knihovna pořádá
dva turnusy letních
příměstských táborů
V době letních prázdnin se staly 
velmi oblíbenými a vyhledáva-
nými akcemi pro děti příměst-
ské tábory. Jako již tradičně 
pořádá dva turnusy také Kraj-
ská knihovny Karlovy Vary. Pro 
děti ve věku od 7 do 13 let bude 
týden v červenci i v srpnu při-
praven zábavný program plný 
sportovních a tvořivých akti-
vit, soutěží a také celotáborová 
hra. První turnus příměstského 
tábora se koná v termínu 12. – 
16. 7., druhý pak 23. – 27. 8. 
2021. Každý turnus je určen 
pro 20 osob a jeho cena je 1500 
Kč na osobu. Přihlášení je mož-
né pouze osobně v Infocentru 
knihovny, kde je nutné vyplnit 
a podepsat přihlášku. O počtu 
volných míst je možné se in-
formovat na telefonním čísle 
354 222 820. Na webových 
stránkách knihovny se můžete 
dočíst další informace k pro-
gramu příměstských táborů 
a jejich organizaci.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   V letních 
měsících obvykle vrcholí stavební 
práce na silnicích v celé ČR. Nejinak 
tomu bude i v Karlovarském kraji, 
kde ke stávajícím opravám a rekon-
strukcím přibudou i další akce chys-
tané Krajskou správou a údržbou 
silnic i Ředitelstvím silnic a dálnic. 
Na železnici se cestujících dotknou 
některé výluky.

„Rozumíme tomu, že lidé v letních 
měsících více jezdí během cest na 
dovolenou, na prázdninové výlety 
a podobně. Proto pro ně uzavírky 
spojené s opravami silnic určitě 
nejsou dvakrát příjemné. Ale na 
druhou stranu je třeba chápat sta-
vebníky, kteří se snaží většinu prací 
naplánovat právě na období, kdy je 
počasí nejpříznivější. Prosíme řidiče 
o trpělivost a shovívavost  a věříme, 
že se všechny opravy povede provést 
v termínu,“ uvedl náměstek hejtma-
na Jan Bureš.

Krajská správa a údržba silnic Kar-
lovarského kraje, která se stará o sil-
nice II. a III. tříd, upozorňuje přede-
vším na plánované opravy silnic II. 
tříd: II/205 modernizace Močidlec 
– Vladořice, (do 31. srpna), II/210 
modernizace silnice Lom – Podstrá-
ní (do 30. září), II/210 Sokolov kři-
žovatka ONO (do 31. března 2022), 
II/213 Hazlov-Libá (červenec, srpen 
2021) a II/212 Lazy – Kynžvart (od 
června do srpna 2021).

V červnu a v červenci 2021 se také 
uzavře hraniční přechod Svatý Kříž 
(II/214) – Waldsassen v souvislosti 
s výstavbou obchvatu Waldsassenu. 
Provoz bude odkloněn ve směru na 
Pomezí.

Dále upozorňují krajští silničáři 
na opravy silnic III. tříd s úplnými 
uzavírkami provozu: III/2183 v Li-
boci (od června do srpna 2021), 
III/21229 modernizace Podlesí-O-
tovice (do 30. září), III/2187 Stří-
brná-Bublava (od začátku června 
do konce září 2021),  III/21418 
modernizace mostu Dolní Žandov 
(od začátku června do konce září 
2021), III/21222 modernizace mos-
tu Milhostov (od června do listopa-
du 2021), III/21227 Jindřichov (od 

června do srpna 2021), III/21226 
Vokov-Lesina (červen, červenec 
2021) a  III/00630 Těšovice (od červ-
na do září 2021).

Ředitelství silnici a dálnic, jež je 
správcem silnic I. tříd a dálnic, rea-
lizuje a připravuje následující akce: 
Oprava tří mostů na silnici I/6 mezi 
Chlumečkem a Pomezím (realizace 
2 již probíhá, jeden bude zahájen), 
oprava mostu na silnici I/21 v loka-
litě Dlouhé mosty u Františkových 
lázní (již probíhá), oprava mostu na 

silnici I/25 v Horním Ždáru (již pro-
bíhá), oprava mostu na silnici I/13 
v lokalitě Dalovice u KV (již pro-
bíhá) a oprava mostu na silnici I/6 
u Andělské Hory (bude zahájeno), 
I/21 křižovatky Dolní Žandov – levé 
odbočovací pruhy (bude zahájeno), 
I/21 průtah Stará Voda (již probí-
há), I/20 oprava MÚK Toužim – za 
křižovatkou I/20 (bude zahájeno) 
a I/13 Stráž – oprava opěrné zdi (bu-
de zahájeno).

Lidé, kteří se o prázdninách bu-

dou vydávat na cesty po železnici, 
musí počítat na území Karlovarské-
ho kraje s výlukami, které plánuje 
Správa železnic. V případě Českých 
drah jsou to výluky na těchto tra-
tích: Františkovy Lázně - Aš – Hra-
nice (26. května - 19. července, už 
probíhá), Chodov - Nová Role (26. 
července - 15. srpna), Cheb - Luby 
u Chebu (12. července - 19. červen-
ce), Cheb – Marktredwitz (26. čer-
vence - 6. srpna, pouze v pracovní 
dny) a Karlovy Vary – Merklín (9. 
srpna - 28. srpna).

V případě společnosti GW Train 
Regio - středisko Karlovarsko jsou 
v plánu následující výluky. Na trati 
145 Sokolov – Kraslice státní hra-
nice bude zastaveno provozování 
dráhy a drážní dopravy v traťovém 
úseku dopravna D3 Svatava – do-
pravna D3 Oloví z důvodu opravy 
mostu a výměny pražců ve dnech 1. 
června - 30. června a to nepřetržitě. 
V důsledku této výluky budou vla-
ky GWTR o víkendech jedoucí ze 
Sokolova do stanice Karlovy Vary 
dolní nádraží vedené také v náhrad-
ní autobusové dopravě. V traťovém 
úseku dopravna D3 Rotava - ŽST/
D3 Kraslice bude ve dnech 9. srpna 
- 10. srpna probíhat denní výluka 
v trvání 8 hodin z důvodu snesení 
starého osvětlení v dopravně D3 Ro-
tava a dalších oprav. Časové omeze-
ní bude ještě upřesněno. Za stejných 
podmínek bude ve dnech 16. srpna 
- 17. srpna probíhat denní výluka 
také v traťovém úseku dopravna 
D3 Rotava - ŽST/D3 Kraslice, a to 
z důvodu výstavby nového osvětlení 
v dopravně D3 Rotava. � (KÚ)

Letní opravy silnic a železnic vylepší jejich stav

Depozitář Krajské knihovny   Karlovy Vary Nové prostory si budou moci lidé 
prohlédnout 3. září během Dne otevřených dveří. Foto: KÚ

Mezi žadatele o dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památko-
vě hodnotných objektů a movitých věcí vyčlenil Karlovarský kraj pro rok 2021 
ze svého rozpočtu12,5 milionu korun. Půl milionu korun bylo k  dotačnímu 
programu přiděleno z přebytku hospodaření za minulý rok. Dotace je určena 
například také k  záchraně ojedinělých památek v  rámci kraje, k  záchraně 
a obnově objektů a památek, jež jsou atraktivní z hlediska cestovního ruchu 
nebo se nacházejí na územích zapsaných či nominovaných k zápisu na Se-
znam světového dědictví UNESCO. Letos se kraj rozhodl přednostně podpořit 
záchranu objektů a movitých věcí, které jsou v havarijním stavu a hrozí u nich 
poškození nebo ztráta památkových hodnot. Kraj posuzoval 147 žádostí s fi-
nančními nároky na více než 46 milionů korun, vzhledem k alokované částce 
tedy nemohl uspokojit všechny žadatele, 22 žádostí proto zařadil do zásobní-
ku, ze kterého budou vybírány projekty v případě, že dojde k vrácení poskyt-
nuté dotace.  (KÚ)

DOTACE POMŮŽE K OBNOVĚ KULTURNÍCH PAMÁTEK

Nasbírané body za sportovní aktivity 
umožnily zakoupit nový Bibliobox
KARLOVY VARY   Před několika 
týdny zveřejnila Krajská knihovna 
Karlovy Vary výzvu, v níž žádala své 
příznivce o pomoc. Ta spočívala ve 
sbírání bodů přes aplikaci „EPP Po-
máhej pohybem“, jež měly knihov-
ně pomoci získat finance na poříze-
ní dalšího Bibloboxu. A protože se 
do akce zapojilo mnoho aktivních 
lidí, mohou již čtenáři využívat služ-
by nového boxu u pobočky knihov-
ny v Lidické ulici.

Knihy do něj mohou vracet v době, 
kdy je knihovna zavřená. „Chceme 
našim uživatelům nabízet co nej-
kvalitnější služby. Doposud mohli 
vracet dokumenty do Biblioboxu 
v Městské Tržnici a přímo u budovy 
krajské knihovny. Pro starší čtená-
ře, kteří využívají naši pobočku na 
Lidické, jsou ale tato místa hůře 
dostupná, proto jsme se rozhodli 
zakoupit další Bibliobox,“ uvedl ře-
ditel knihovny Vratislav Emler.

Bibliobox přitom není nijak lev-
nou záležitostí. Jeho pořizovací 

cena činí 100 tisíc korun. Knihov-
na ale získala 70 tisíc korun z Na-
dace ČEZ, zbylých 30 tisíc korun 
vynaložila ze svého rozpočtu. 
„Chceme poděkovat Nadaci ČEZ, 
s níž dlouhodobě spolupracujeme.  
Dále děkujeme všem lidem, kteří 
prostřednictvím mobilní aplikace 
EPP Pomáhej pohybem sportovali, 
a pomohli nám tak získat body, aby-
chom finance od nadace získali,“ 
doplnila Michaela Kožíšková, pro-
jektová manažerka krajské knihov-
ny.

Do Biblioboxu je možné vracet 
pouze knihy. Kvůli možnému po-
škození není určen pro časopisy, 
hry, CD a DVD. Zrovna tak není 
možné do něj vracet žádné do-
kumenty, ani knižní, zapůjčené 
prostřednictvím Meziknihovní 
výpůjční služby. Knihy vrácené do 
Biblioboxu na Lidické budou ze čte-
nářských kont odečteny druhý den, 
stejně jako je tomu u dalších stávají-
cích boxů.   (KÚ)

KARLOVY VARY Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže oznámil, 
že v rámci šetření anonymního 
podnětu ohledně postupu Kar-
lovarského kraje při revitalizaci 
Císařských lázní nedošlo k chybě 
ze strany kraje a není důvod pro 
zahájení správního řízení. Obno-
va národní kulturní památky i pří-
prava změny atria jako interiéru 
mohou pokračovat bez omezení.

Stěžovatel napadal především 
to, že Karlovarský kraj chce jako 
zadavatel veřejné zakázky ne-
chat provést podstatnou změnu 

v zastřešení atria Císařských láz-
ní. Podle zjištění ÚOHS změna 
vůbec dosud nebyla zadána, ne-
došlo tedy ani ke změně závazku 
ze smlouvy a ÚOHS neměl co 
přezkoumávat. Dále anonym tvr-
dil, že kraj chce nezákonně dělit 
veřejnou zakázku. Ani v tomto 
ohledu ale ÚOHS nedošel k závě-
ru, že by kraj udělal chybu. „Byli 
jsme od počátku přesvědčeni, že 
postupujeme správně, s nejvyšší 
obezřetností pečlivě plánujeme 
veškeré kroky týkající se revitali-
zace Císařských lázní a kolegové 

z odboru řízení projektů prověřují 
každý detail, aby nedošlo k chybě, 
abychom neohrozili čerpání dota-
ce od státu a samotný průběh ob-
novy památky. Poskytli jsme Úřa-
du pro ochranu hospodářské sou-
těže veškeré informace o veřejné 
zakázce a změnách, které nyní 
probíhají v souvislosti s vestavbou 
koncertního sálu do atria budovy. 
Podobné anonymní podněty zby-
tečně přidělávají práci celé řadě 
lidí, kteří se potřebují soustředit 
i na další projekty. Ale pokračuje-
me dál, práce na obnově památky 

jsou v plném proudu,“ uvedl hejt-
man Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj i nadále úz-
ce spolupracuje s projektanty, 
kteří provádějí pouze minimální 
změny oproti stávající projek-
tové dokumentaci tak, abych se 
rozšířila funkčnost plánovaného 
atria jako multifunkčního interi-
érového sálu, ale zároveň bylo do 
platné dokumentace zasaženo co 
nejméně. V Císařských lázních 
nyní probíhají práce na montáži 
ocelové konstrukce v krovu pul-
tové střechy, dále montáž podla-

hové skladby v půdním prostoru 
a zpětná montáž půdovek. Na 
střeše pokračují tesařské prá-
ce, výměna poškozených krokví 
a práce na montáži krytiny. Sta-
vebníci provádějí sanace zdiva na 
mezipodestě hlavního schodiště 
včetně betonáže podlahy pod po-
destou hlavního schodiště a další 
montážní, pasířské a klempířské 
práce. V Zanderově sále dochází 
k čištění, broušení  tmelení a v pl-
ném proudu jsou také restaurátor-
ské práce na obrazech. 
� (KÚ)

Císařské lázně. Obnova může pokračovat bez omezení, potvrdil ÚOHS

Opravy a rekonstrukce  Krajská správa a údržba silnic i Ředitelství silnic a dálnic chystají na léto řadu akcí, pracovat na 
zlepšeních se bude také na železničních tratích.  Ilustrační foto: KÚ
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NEPROPÁSNĚTE 
Dobrovolní hasiči získají 
finance na nové vybavení
Dobrovolní hasiči v našem regi-
onu získají finance z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podpo-
ru jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Karlovarského kraje 
v roce 2021. V krajském rozpočtu 
je vyčleněno 11,4 milionu korun 
na pořízení nového vybavení či na 
rekonstrukce zbojnic a další. Ko-
mise hodnotila 69 žádostí v celko-
vé požadované výši dotací téměř 
9,4 milionu korun. Dvě žádosti 
byly navrženy k vyřazení z důvodu 
nesplnění podmínek dotačního 
programu. Mezi žadatele by mělo 
být rozděleno téměř 9,1 milionů 
korun. (KÚ)

Kybernetická bezpečnost 
je důležitá i pro nemocnice
Kraje spravují řadu významných 
informačních systémů, které pod-
léhají regulaci Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační 
bezpečnost. Asociace krajů ČR 
nyní plánuje s NÚKIB ještě inten-
zivnější spolupráci. Předmětem 
červnového jednání mezi předse-
dou asociace krajů Martinem Ku-
bou s ředitelem NÚKIB Karlem 
Řehkou byly krajské nemocnice 
a možnosti jejich zabezpečení před 
kybernetickými útoky. NÚKIB 
v uplynulém roce podnikl řadu 
aktivit směřujících k vyšší bez-
pečnosti zdravotnictví. Od první-
ho ledna letošního roku je navíc 
účinná novela vyhlášky o kritériích 
pro určení provozovatele základní 
služby, podle níž pod regulaci pod-
le zákona o kybernetické bezpeč-
nosti spadá násobně více nemoc-
nic než do té doby.  (KÚ)

Prevence kriminality? Dotace
 podpoří vybrané aktivity
Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na 
podporu aktivit v oblasti prevence 
kriminality v roce 2021 umožní 
žadatelům čerpat dotace v celko-
vé výši 1,2 milionu korun. Právě 
tuto částku vyčlenil Karlovarský 
kraj ze svého rozpočtu na vybra-
né aktivity, které mají nejen zvý-
šit pocit bezpečí občanů, ale také 
potlačovat kriminální a sociálně 
patologické jevy na území regionu. 
Program je určen zejména obcím 
v našem regionu a nestátním ne-
ziskovým organizacím. Na Kraj-
ský úřad bylo doručeno 16 žádos-
tí, jejichž požadavky dosahovaly 
částky téměř 1,5 milionu korun. 
Maximální výše dotace byla stano-
vena na 150 tisíc korun. (KÚ)

Rolby na úpravu stop byly 
letos velmi vytížené
Na servis sněžných roleb, které 
jsou určené na úpravu lyžařských 
běžeckých stop v Krušných ho-
rách, poskytne Karlovarský kraj 
individuální dotaci ve výši 150 
tisíc korun. O finanční příspěvek 
zažádala společnost První Kruš-
nohorská, která chce těmito pe-
nězi částečně pokrýt náklady na 
servis roleb. První Krušnohorská 
zajišťuje dvěma sněžnými rolbami 
strojovou úpravu zhruba 70 pro-
cent celkové dráhy lyžařských tras 
v oblasti mezi Bublavou a Božím 
Darem, zároveň se zásadně podílí 
na rozvoji zázemí pro turistický 
ruch v Krušných horách a na pro-
pagaci regionu jako zástupce kruš-
nohorských lyžařských středisek 
v krajské destinační agentuře Živý 
kraj. Náklady na servis strojů se 
v letošní sezóně vyšplhaly na část-
ku 200 tisíc korun.  (KÚ)

Bolševník. Náš region 
patří mezi nejvíce zasažené
Kraj se chystá opět přispět vlast-
níkům pozemků zasažených in-
vazními rostlinami už proto, že 
náš region patří mezi bolševníkem 
nejvíce zasažené oblasti České re-
publiky. Z toho důvodu byl Karlo-
varským krajem v letech 2013 až 
2015 realizován projekt s názvem 
„Omezení výskytu invazních rost-
lin v Karlovarském kraji“ dotovaný 
z fondů EU. „Financování progra-
mu je zajištěno ze zvláštního účtu 
na ochranu životního prostředí,“ 
uvedl uvolněný zastupitel Karel 
Jakobec. K žadatelům poputuje 
celkem 3, 2 milionu korun.  (KÚ)

KARLOVY VARY Kardiologové Kar-
diocentra Karlovarské krajské ne-
mocnice zavedli do svého portfolia 
novou metodu. Pod vedením primá-
ře Alexandra Schee provedli první 
tři operační zákroky metodou, kvůli 
které museli dosud pacienti cesto-
vat mimo kraj. Tato metoda může 
ochránit některé pacienty před cévní 
mozkovou příhodou. Jedná se o paci-
enty s defektní – propustnou mezisí-
ňovou přepážkou.

Tato přepážka, která odděluje le-
vou a pravou síň, u dvou třetin po-
pulace po narození do věku jednoho 
roku sroste. Ve výjimečných přípa-
dech, kvůli vrozené vadě, však u jed-
né třetiny osob ke srůstu nedojde. 
Poté dochází v některých situacích 
k průniku krve z pravé síně do levé. 
Zatímco krev je z pravé síně přes 
pravou komoru následně vypuzena 
do oběhu plic, z levé síně je krev po 

průniku do levé komory vypuzována 
do velkého oběhu.

 „Malá sraženina, která by nenapá-
chala žádnou škodu v plicním oběhu, 
však může napáchat velkou škodu, 
pokud pronikne do velkého oběhu,“ 
komentuje lékař Kardiocentra Petr 
Syrovátka, „tato sraženina může 
uzavřít tepnu vedoucí do různých 
orgánů. Obzvlášť závažné je to po-
kud tato sraženina uzavře některou 
z mozkových tepen,“ dodává.

Po uzavření mozkové tepny dojde 
k mrtvici, tedy ochromení mozko-
vých funkcí té oblasti mozku, kterou 
zásobuje uzavřená tepna.  

 „Pacienti s neuzavřenou mezisíňo-
vou přepážkou jsou často identifiko-
váni až po proběhlé mrtvici,“ uvádí 
primář neurologického oddělení Igor 
Karpowitcz. Riziko mrtvice u těchto 
pacientů pak můžeme téměř elimi-
novat implantací occluderu – malé-

ho deštníčku, který cestování těmto 
sraženinám zabrání.

V minulosti bylo nutné provádět 
uzávěr tohoto defektu kardiochirur-

gicky s otevřením celého hrudníku. 
Dnes jsou schopni intervenční kar-
diologové provést tento uzávěr přes 
vpich v tříselné žíle při lokální anes-

tezii. Pacient tak může odejít druhý 
den domů. Bezpečnost a minimální 
zátěž pacienta (bez nutnosti velké 
operace) dělá metodu dostupnou 
a pro pacienty komfortní. Dobrá spo-
lupráce mezi neurology a kardiology 
se pak pozitivně promítá do ochráně-
ní řady pacientů před mrtvicí.

 Pokud neurologové nenaleznou 
jinou přesvědčivou příčinu mrtvi-
ce, pátrají tzv. bubble (bublinovým) 
testem po komunikaci mezi levou 
a pravou síní. Kardiologové tuto sku-
tečnost mohou ověřit jícnovým ultra-
zvukem srdce.

Kardiocentrum v Karlovarské kraj-
ské nemocnici je vysoce specializo-
vané kardiovaskulární centrum pro 
dospělé, patřící do sítě kardiocenter 
v České republice. Umožňuje ošet-
ření nemocných s kardiovaskulární 
problematikou dle národního kardi-
ovaskulárního programu. � (KÚ)

Kardiocentrum Karlovarské krajské 
nemocnice má novou metodu

Kardiocentrum zavedlo novou metodu Pacienti už nemusí kvůli uzávěru komu-
nikace mezi levou a pravou srdeční síní cestovat do Prahy.  Ilustrační foto: KÚ

Ordinace nových praktických 
lékařů podpoří dotace
KARLOVARSKÝ KRAJ Nové prak-
tické lékaře se snaží získat Karlo-
varský kraj. Vyhlásí proto dotační 
titul na podporu vzniku nových 
nebo na obnovu zaniklých ordina-
cí všeobecných praktických lékařů 
a praktických lékařů pro děti a do-
rost ve vybraných lokalitách v Kar-
lovarském kraji. Z krajského roz-
počtu na tento titul vyčlenil částku 
ve výši 1 milion korun.    

„Přesto, že není v kompetencích 
kraje zajišťovat primární zdravotní 
péči, to musí v první řadě zdravot-
ní pojišťovny, snažíme se prostřed-
nictvím nového dotačního titulu 
pomoci obcím, které se potýkají 
s nedostatkem praktických lékařů 
a pediatrů. V Karlovarském kraji 
se jedná o dlouhodobý problém, 
který řešíme nad rámec svých po-
vinností. Cílem dotačního titulu 
je zajistit zdravotní péči i v men-

ších obcích a odlehlejších částech 
regionu, kde by postupně mohlo 
docházet k jejímu omezení, a to 
zejména kvůli věku praktiků, kteří 
v těchto místech v současné do-
bě ordinují,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek. Věkový průměr lékařů 
v oborech všeobecného praktické-
ho lékařství a praktického lékařství 
pro děti a dorost dosahuje v Karlo-
varském kraji hranice 60 let.    

„Ještě před schválením nového 
dotačního titulu jsme jej konzul-
tovali se zástupci Sdružení prak-
tických lékařů a Sdružení praktic-
kých lékařů pro děti a dorost v Kar-
lovarském kraji, kteří tento záměr 
uvítali. O peníze z dotace mohou 
žádat obce, jež evidují maximálně 
17 tisíc obyvatel. Získané finanční 
prostředky pak budou moci obce 
využít na nákup vybavení ordinací, 
na opravu objektu, v němž bude 

praktický lékař sídlit, nebo také 
na náborové příspěvky“, doplnil 
hejtman.

Podmínkou pro získání dotace 
bude minimálně desetihodinový 
úvazek lékaře v dané obci po dobu 
3 let. Maximální výše dotační pod-
pory je 400 tisíc korun po obce do 
4 tisíc obyvatel, větší pak budou 
moci čerpat polovinu z této částky, 
tedy 200 tisíc korun. Elektronické 
žádosti bude přijímat Krajský úřad 
Karlovarského kraje od 1. června 
až do vyčerpání alokované částky. 
Každá ze žádostí bude posuzová-
na individuálně. „Do budoucna 
uvažujeme o dohodě se starosty 
na rozšíření dotačního programu 
také o podporu vzniku ordinací 
zubařů, neboť i jejich nedostatek 
v našem regionu výrazně pociťuje-
me,“ uzavřel Petr Kulhánek.

  (KÚ)

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.

SERIÁL

Historický vývoj maďarské menšiny 
v  českých zemích je třeba hledat 
již v období po první světové válce. 
Jedním z důsledků války a násled-
ných poválečných opatření byla 
Trianonská smlouva, podepsaná 4. 
června 1920 v  paláci Grand Tria-
non. Na základě této smlouvy byly 
vymezeny hranice nově vzniklého 
maďarského státu. Maďarsko tím 
přišlo o značnou část svých etnic-
kých území, která byla připojena 
k Československu, Rumunsku, Ra-
kousku a  Království Srbů, Chorva-
tů a Slovinců (pozdější Jugoslávii). 
Velká část maďarského obyva-
telstva se tak najednou ocitla na 
území jiných států a dostala se do 
postavení menšiny. 
Po druhé světové válce bylo 
maďarské obyvatelstvo přesunuto 
ze Slovenska do Maďarska výmě-
nou za slovenské obyvatelstvo. 
Ti, kteří k  této výměně dobrovolně 
nepřistoupili, měli být na základě 
rozhodnutí tehdejší českosloven-
ské vlády přesídleni do českých 
zemí, a  to hlavně do oblastí, které 
museli opustit lidé německé národ-
nosti. Tento přesun měl snížit kon-
centraci Maďarů v  oblasti jižního 
a  východního Slovenska a  zaplnit 
území, které bylo po odsunu Něm-
ců nedostatečně obydlené a trpělo 
nedostatkem pracovních sil. Mezi 
lety 1945 -1949, kdy vešel v plat-
nost výše zmíněný zákon, bylo do 
českých zemí přesunuto celkem 44 
129 příslušníků maďarské národ-
nosti. Většina z  nich se ale vrátila 
zpět. Větší část Maďarů, kteří žijí 

v České republice, pochází ze slo-
venských oblastí, menší část pak ze 
samotného Maďarska. 
Nejvýznamnějším spolkem maďar-
ské menšiny v  České republice je 
Svaz Maďarů žijících v  českých 
zemích, který vznikl v  roce 1990. 
Svaz Maďarů má několik krajských 
organizací (Teplice, Ostrava, Brno, 
Praha, Karlovy Vary), které organi-
zují společenské a kulturní činnos-
ti v  rámci svých krajů. Takovými 
jsou například každoroční Pražský 
maďarský bál, který se koná již od 
roku 1992. Vystoupení folklorních 
skupin a  stánků s  maďarskými 
potravinami a  delikatesami. Svaz 
Maďarů vydává pravidelně časopis 
Pragai Tükör (Pražské zrcadlo), ča-
sopis vychází celý v maďarštině. 
Svaz Maďarů v  Karlových Varech 
byl založen 8. února 2015 za úče-

lem sdružovat občany České re-
publiky, kteří se hlásí k  maďarské 
národnosti. Pořádá řadu kulturních 
akcí, aby prezentoval maďarskou 
kulturu, tradice, jazyk a  gastrono-
mii i pro širokou veřejnost s cílem 
seznámit zájemce s  kulturními 
hodnotami maďarského národa. 
Z  těchto akcí můžeme např. uvést 
každoroční Mezinárodní festival 
národů, národnostních menšin 
a  etnik. Dále také maďarské trhy 
a  vystoupení maďarských folklor-
ních skupin v  Karlových Varech. 
Mezi tradiční akce patří i pietní akt 
u hrobu pochovaných maďarských 
studentů v Hazlově, pietní akt u pa-
mětní desky Arany Jánose, nebo 
přednáška o  maďarském arcibis-
kupovi Minszenti Józefovi. Mezi za-
jímavosti patří pamětní sloup v Kar-
lových Varech, který nechali vztyčit 
v roce 1883 vděční pacienti z Ma-
ďarska na terase v  serpentinách 
silnice ve svahu pod hotelem Im-
perial. Autorem pomníku byl karlo-
varský sochař L. Tröger. Pomník byl 
vytvořen na počest karlovarských 
minerálních pramenů a  následně 
věnován lázeňskému městu.
Nesmíme ještě zapomenout na 
maďarskou kuchyni. Typickou 
maďarskou plodinou je paprika. 
která nesmí chybět v  různých po-
krmech: např. guláš, halászlé, ča-
bajská klobása, grenadýr marš. 
Maďarský guláš je polévka. To, co 
si Češi představí pod pojmem gu-
láš se v  maďarštině řekne pörkölt 
(perkelt). Pörkölt není od “českého 
guláše” zásadně odlišný.

MAĎAŘI ŽIJÍCÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI SE PŘEDSTAVUJÍ

ZÁCHRANÁŘI BUDOU VOZIT PACIENTY 
NOVÝMI SANITAMI

Pět nových sanitek má k dispozici Zdravotnická záchranná služba Karlovar-
ského kraje. Získají je základny v  Karlových Varech, Ostrově, Mariánských 
Lázních a v Chebu. Všechny vozy jsou vybaveny speciálním samonakládacím 
systémem, což je pro záchranáře velké plus.
Krajská záchranka začala s pravidelnou obměnou vozového parku už před os-
mi lety. Každý rok obměňuje kvůli množství najetých kilometrů a nákladům na 
opravy pět vozů RZP a jeden vůz pro lékaře. „Systém pravidelné pětileté obno-
vy sanitek v režimu „5+1“ se nám jeví jako ideální a rozhodně v něm hodláme 
pokračovat i v dalších letech. Na začátku roku jsme již pořídili vozidlo RV (s lé-
kařem), jehož domovskou základnou je Sokolov. Od června budou křižovat náš 
kraj také nové sanitky RZP (se záchranáři). Dvě umístíme do Karlových Varů 
a po jedné do Chebu, Mariánských lázní a do Ostrova,“ řekl lékař Jiří Smetana, 
ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Financování sanitek je zajištěno z krajského rozpočtu a z fondu České kan-
celáře pojistitelů. „Zmiňovaných pět sanitek záchranka hradí z dotace Karlo-
varského kraje. V letošním roce vyšlo jedno takové vozidlo rychlé záchranné 
pomoci na 3, 5 milionu korun, všech 5 sanit tedy na 17, 4 milionu.  Menší 
vůz pro lékaře se vždy záchranka snaží pořídit z prostředků Fondu zábrany 
škod České kanceláře pojistitelů. Všechna vozidla mají moderní vybavení, aby 
byla komfortní nejen pro převážené nemocné, ale i pro záchranáře,“ upřesnil 
hejtman Petr Kulhánek.
Sanity mají speciální samonakládací zařízení. „To znamená, že jsou zde 
elektricky ovladatelná nosítka. Pro inovaci jsme se rozhodli zejména proto, 
abychom předcházeli pracovním úrazům a možným dlouhodobým zdravotním 
problémům se zády našich zaměstnanců ve výjezdu,“ vysvětlil Miloš Kukačka, 
vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí karlovarské záchranky. 
 Foto: KÚ

Hejtman popřál stoleté 
jubilantce z Chebu
CHEB   Nejstarší chebská rodačka 
Magdalena Bohuňková oslavila vý-
znamné životní jubileum. K 100. 
narozeninám jí přijel popřát hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kulhánek 
a starosta města Chebu Antonín Ja-
lovec. 

Paní Bohuňková se narodila do ně-
mecké rodiny, avšak celý život strávi-
la v Chebu. Od svých 14 let pracovala 
v chebské česárně příze, tvz. „Saj-
lerce“, vykonávala veřejnou službu, 
dále uklízela na infekčním oddělení 
v nemocnici a v době před odchodem 
do důchodu zastávala práci pomocné 
síly ve školní jídelně.

Velkou vášní paní Bohuňkové je 
četba a sledování televize. Dlouhé 

chvíle tráví hraním žolíků, které se 
naučila od svého manžela, se kterým 
procestovala značnou část světa. Ob-
líbila si zejména Kypr, Athény a pří-
rodu Vysokých Tater.

Protože už nemá žádné příbuzné, 
dělají jí společnost dcery jejích kama-
ráde, které, jak sama říká, přijala za 
své. Právě s nimi podniká milované 
výlety do Německa, kde si nejraději 
nakupuje oblečení. A pokud chcete 
znát recept na dlouhověkost podle 
paní Bohuňkové, pak vězte, že je to 
pravidelná konzumace čokolády.

Paní Bohuňkové přejeme mnoho 
zdraví, nekonečný životní optimis-
mus a stálý úsměv na rtech. 

 (KÚ)

Jubilantka   Magdalena Bohuňková ve společnosti gratulantů Antonína Jalovce 
(vlevo) a Petra Kulhánka.  Foto: KÚ



OČKOVÁNÍ  
SAMOPLÁTCŮ

PRO KOHO JE?  
Tímto způsobem se může očkovat  
osoba nepojištěná v systému  
veřejného zdravotního pojištění v ČR  
nebo ostatních státech EU:

OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY

CIZINEC  
(z EU nebo třetích zemí), který má na území 
ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu 
zákona o pobytu cizinců a zároveň splňuje 
jednu z následujících podmínek:

a) má platné povolení k dlouhodobému  
nebo trvalému pobytu na území České 
republiky,

b) je držitelem platného dlouhodobého víza, 

c) je občanem EU s potvrzením 
o přechodném pobytu či povolením 
k trvalému pobytu na území České republiky,

d) jedná se o rodinného příslušníka  
občana EU s potvrzením o přechodném 
pobytu či povolením k trvalému pobytu  
na území České republiky.

KDE SE OČKUJE?  
Ve vybraných očkovacích místech 
(minimálně 1 v každém kraji). Seznam 
zapojených očkovacích míst najdete na 
registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm.

KOLIK TO STOJÍ?  
Maximální cena jedné dávky včetně aplikace 
nepřesáhne částku 810 Kč.

ČÍM SE OČKUJE?  
Očkovací látkou COMIRNATY  
(výrobce BionTech/Pfizer).

CO MÁM MÍT S SEBOU? 
1.  doklad k ověření Vaší totožnosti

2. doklad k ověření Vašeho pobytového  
oprávnění v ČR (neplatí pro občany ČR) 

3. platební kartu/hotovost (některá  
očkovací místa přijímají na místě pouze 
platbu kartou)

JAK SE PŘIHLÁSIT? 
K očkování se můžete přihlásit 
prostřednictvím volby „Očkování pro 
samoplátce“ na webu Centrálního 
registračního systému crs.mzcr.cz.

KDY DOSTANU CERTIFIKÁT 
EU COVID-19 A JAK?  
Certifikát si můžete vyzvednout ihned po  
očkování na Očkovacím portálu občana  
– https://ocko.uzis.cz.

? kč

POTŘEBUJETE PORADIT? 
S dalšími dotazy se můžete obrátit  
na linku 1221 nebo na e-mail  
covid-podpora@nakit.cz.
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ    Na očko-
vání proti COVID-19 se mohou 
registrovat v rámci centrálního re-
zervačního systému už všichni lidé 
starší 16 let. Nechat se tak mohou 
očkovat i zbylé věkové kategorie, 
u kterých je to dle národní očkovací 
strategie možné.
Zájemci o očkování mladší 18 let 
nemusí do očkovacích míst jít v do-
provodu zákonného zástupce a sa-
mi mohou podepsat informovaný 
souhlas. „Mladí lidé mají většinou 
velmi dobrý přístup k informacím 
a jasno v tom, jaký je přínos očková-
ní proti COVID-19. Věřím, že té pří-
ležitosti využijí jednak kvůli ochra-
ně svého zdraví, ale také proto, aby 
mohli cestovat, chodit na sportovní 
či kulturní akce bez opakovaného 
testování,“ uvedl hejtman Petr Kul-
hánek.
Krajská koordinátorka pro očková-
ní lékařka Dagmar Uhlíková upo-
zornila, že je ale třeba dbát na to, 
aby vakcinace neproběhla 14 dní 

před nebo po jiném očkování. „Ne-
mělo by to být ani čtyři týdny před 
celkovou anestezií, neboli narkó-
zou, či čtyři týdny po ní,“ upřesnila. 
Vakcinace je i pro tuto skupinu zá-
jemců v Karlovarském kraji možná 
ve všech očkovacích místech na 
území regionu. 

O možnosti očkování se lidé mohou 
ale také informovat u svého prak-
tického lékaře, pokud se do vakci-
nace zapojil.     
Karlovarský kraj i nadále nabízí 
bezplatnou asistenční linku pro 
telefonickou pomoc s registrací. 
� (KÚ)

Na očkování proti COVID-19 se už mohou 
registrovat všichni lidé starší 16 let

OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
• Registrace v centrálním rezervačním systému je pro všechny přístupná na internetové stránce: https://regist-

race.mzcr.cz/. Přesný postup registrace na očkování najdou zájemci na COVID PORTÁLU MV ČR: https://covid.
gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/postup-registrace-rezervace.

• Adresy očkovacích center v Karlovarském kraji jsou k dispozici na krajské internetové stránce k očkování: 
https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx.

• Asistenční linka má telefonní číslo 800 600 444 a v provozu je ve všední dny od pondělí do pátku od 9 do 15 
hodin. Volat lze také státní linku 1221.  

KARLOVY VARY   Od pátku 11. 
června se mohou registrovat na 
očkování proti COVID-19 v Karlo-
varském kraji také cizinci pobýva-
jící v ČR, kteří nejsou zapojeni do 
veřejného zdravotního pojištění. 
Možnost registrovat se jako samo-
plátci vakcinace mají také občané 
ČR, kteří taktéž nejsou pojištěnci 
zdravotních pojišťoven. Vakcina-
ce probíhá výhradně v očkovacím 
centru v KV Areně Karlovy Vary. 
Registrace prostřednictvím cent-
rálního rezervačního systému: htt-
ps://registrace.mzcr.cz/ bude pod-
le věkových skupin v souladu s ná-
rodní očkovací strategií umožněna 
cizincům (z EU nebo třetích zemí), 

kteří mají v ČR pobyt nad 90 dnů 
– konkrétně se jedná o následující 
skupiny: cizinec s platným povole-
ním k dlouhodobému nebo trvalé-
mu pobytu v ČR, cizinec s platným 
dlouhodobým vízem, rodinný pří-
slušník občana EU s povoleným 
přechodným  nebo trvalým poby-
tem v ČR, občan EU s potvrzením 
o přechodném pobytu či povolení 
k trvalému pobytu na území.

Platba bude možná jen prostřed-
nictvím platební karty. Cena činí 
za 1 dávku Comirnaty (BioNTech/
Pfizer): 408 korun + 400 korun za 
administrativu a aplikaci očkovací 
látky. Příchozí samoplátci se pro-
kazují cestovním pasem. „Denní 

maximální kapacita je 30 samo-
plátců denně. Pro cizince, kteří 
na očkování do KV Areny přijdou, 
máme pro snazší komunikaci při-
praveny cizojazyčné formuláře 
informovaného souhlasu,“ uvedla 
lékařka Dagmar Uhlíková, krajská 
koordinátorka očkování a lékařská 
ředitelka Karlovarské krajské ne-
mocnice.

Více informací k očkování samo-
plátců proti COVID-19 V Karlovar-
ském kraji včetně dotazníků a dal-
ších dokumentů najdou zájemci 
na stránce očkovacího centra v KV 
Areně: Nemocnice Karlovy Vary 
- Očkovací centrum (nemkv.cz). 
� (KÚ)

Samoplátci se mohou registrovat na očkování v KV Areně

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

KV Arena Karlovy Vary, Západní 1812. Do očkovacího centra se vchází hlavním vchodem, který je viditelně označen

Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Komenského 77, Sokolov

Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 1791/5, Cheb

Poliklinika Flora Cheb, ImunoSantana s.r.o., Májová 582/19

Léčebné lázně Mariánské Lázně, Hlavní třída 655/72

KARLOVY VARY    V Karlových 
Varech, německém Hofu a Bad 
Brambachu se sloužily mše za 
zemřelé. Uctění památky obětí 
pandemie uspořádáním zádušní 
mše v neděli 16. května iniciovalo 
vedení Karlovarského kraje, které 
ke stejnému kroku vyzvalo také své 
partnery ze Svobodného státu Ba-
vorsko a Svobodného státu Sasko. 
Společná vzpomínka byla posel-
stvím naděje, solidarity a přátel-
ského porozumění.

„Myšlenku jsme směřovali k na-
šim německým kolegům zejména 
proto, že v této nelehké době jsme 
se mohli přesvědčit, jak silné jsou 
naše přátelské vztahy a schop-
nost spolupráce. Jak důležitá by-

la projevená solidarita a pomoc 
při nabídce lůžek intenzivní péče 
a vakcín k očkování, které si velmi 
vážíme,“ uvedl hejtman Petr Kul-
hánek.

Tento symbolický vzpomínkový 
akt, který uctil památku zemře-
lých, byl projevem vzájemné sou-
náležitosti, spolupráce a poděko-
váním všem občanům za jejich 
neúnavné odhodlání a ochotu 
pomáhat, a to v oblasti lékařské 
a ošetřovatelské péče, podnikání, 
ve vědě, vzdělávání, administrati-
vě a dalších.

„Věřím, že obyvatelům našich tří 
sousedních regionů, kteří přišli 
vinou koronavirové nákazy o své 
blízké či přátele, tento přeshra-

niční akt přinesl pocit spojenectví, 
porozumění a morální podpory,“ 
doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Zádušní mše na české straně 
uspořádaly zároveň církve řím-
skokatolická, evangelická, pravo-
slavná a židovská obec ve svých 
svatostáncích. V Karlových Varech 
se mše sloužila v kostele Povýšení 
svatého Kříže v Rybářích a celeb-
roval ji emeritní biskup plzeňský 
Mons. František Radkovský.

Současně se zádušní mší se ko-
naly bohoslužby také v sousedních 
přeshraničních regionech: v ba-
vorském Hofu v kostele sv. Mi-
chaela Hof a v saském Bad Bram-
bachu v kostele sv. Michaela Bad 
Brambach. � (KÚ)

Kraj uctil s německými partnery 
památku obětí pandemie

ČTYŘKA. DOMOV V SOKOLOVĚ BUDE MODERNÍM ZAŘÍZENÍM

Na pozvání sokolovské starostky Renaty Oulehlové přijeli zástupci kraje v čele s hejtmanem Petrem Kulhánkem a spo-
lečně se senátorem Miroslavem Balatkou na prohlídku nově budovaného Domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem “Čtyřka” v Sokolově. Domov se stane moderním zařízením pro 61 seniorů, kteří budou mít k dispozici převážně 
jednolůžkové pokoje, vybavení i pro imobilní klienty a prostory plné světla a slunce. První lidé se nastěhují od ledna 
2022.  Foto: KÚ

Ředitel příspěvkové organizace Císařské lázně, Marianskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 
PROVOZNÍ MANAŽER

 
Předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání - bezúhonnost  - znalost světového jazyka (AJ nebo NJ) na komunikační úrovni
- uživatelská znalost práce s PC, MS Office - řidičské oprávnění skupiny B

Veškeré další požadavky na uchazeče najdete na krajském informačním portálu www.kr-karlovarsky.cz 
pod záložkou Úřední deska – Volná místa

 
Nabízíme:

- finanční ohodnocení odpovídající náročnosti práce - příležitost formovat novou kulturní instituci
- možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, další vzdělávání

Lhůta pro doručení přihlášky: 9. července 2021, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny
 

Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje - písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského 

kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, pí. Naděžda Domecká, Závodní 353/88, Karlovy Vary PSČ 360 06
- v přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, e-mail).

- bližší informace získáte u ředitele příspěvkové organizace Alexandra Chalupníka, diplomovaného technika na 
tel. č. 724 572 144 nebo emailové adrese alexandr.chalupnik@cisarskelazne.cz

 DEN S HEJTMANEM

Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a při-
spět tak ke zlepšení života kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Se zlepšující se 
pandemickou situací se znovu otevírají 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 29. června od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Ne-
můžete 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. Interne-
tový 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 7. července.  (KÚ)

VACCINATION FOR 
SELF-PAYERS

WHO IS IT FOR? 
A person not insured within the public health 
insurance system of the Czech Republic  
or other EU member states can be 
vaccinated in this manner:

CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC

FOREIGNER  
(from the EU or third countries)  
with a residence permit for the Czech 
Republic for more than 90 days pursuant 
to the Act on the Residence of Foreign 
Nationals, who simultaneously meets one of 
the following conditions:

a) has a valid long-term or permanent 
residency permit in the Czech Republic,

b) holds a valid long-term visa, 

c) is an EU citizen with confirmation of 
temporary residency or a permanent 
residency permit in the Czech Republic,

d) is a family member of an EU citizen with 
confirmation of temporary residency or a 
permanent residency permit in the Czech 
Republic.

WHERE TO GET 
VACCINATED? 
There will be at least one vaccination center 
in each region. The list of cooperating 
vaccination centers is available at 
registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm.

HOW MUCH DOES  
IT COST? 
The maximum price per one dose including 
application will not exceed CZK 810.

WHICH VACCINE IS USED? 
The COMIRNATY vaccine (manufactured by 
BionTech/Pfizer).

WHAT SHOULD I BRING? 
1.  A document to check your identity

2. A document to check your residency 
permit in the Czech Republic (does not apply 
to Czech citizens)

3. Payment card/cash (some vaccination 
centers accept only payment cards on the 
spot)

HOW TO REGISTER? 
You can register for vaccination  
at crs.mzcr.cz.

WHEN AND HOW DO I GET AN 
EU COVID-19 CERTIFICATE? 
You can collect the certificate immediately after 
vaccination at the Citizen Vaccination Portal - 
https://ocko.uzis.cz.

? kč

NEED ADVICE? 
You can address further questions to the 
help line at 1221 or by e-mail at  
covid-podpora@nakit.cz.
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KARLOVARSKÝ KRAJ   O společ-
ném projektu, který by bylo možné 
financovat z peněz EU na transfor-
maci regionu,  o přípravě otevření 
nového vysokoškolského oboru 
i o dalším vzdělávání nekvalifiko-
vaných učitelů v polovině května 
jednali online zástupci Karlovar-
ského kraje s vedením Západočes-
ké univerzity v Plzni.

Hejtman Petr Kulhánek připo-
mněl, že se jeden ze společných zá-
měrů, takzvaný „Research Point“, 
tedy krajské pracoviště zaměřené 
na rozvojové aktivity a inovativ-
ní projekty, nyní nachází ve fázi 

hodnocení.  Společné pracoviště 
má mapovat konkrétní potřeby za-
městnavatelů, které se dají přenést 
na akademickou půdu, následně 
pak firmy mohou řešení úloh za-
pojit do svých pracovních činností.

Podle krajského radního Jind-
řicha Čermáka je i nadále velký 
zájem ze strany pedagogů o mož-
nost doplnit si kvalifikaci učitele 
1. stupně základní školy. „Letos 
evidujeme 56 žádostí o studium 
a podpořeno bude, stejně jako 
v probíhajícím akademickém roce, 
po dohodě s fakultou 30 zájemců,“ 
upřesnil. Studium je dostupné pří-

mo v regionu. Rektor Západočes-
ké univerzity v Plzni Miroslav Ho-
leček také informoval představitele 
Karlovarského kraje o tom, že ško-
la připravuje v regionu nový studij-
ní program se zaměřením na vědy 
o pohybu člověka. Jeho absolventi 
se budou mimo jiné uplatňovat ja-
ko specialisté v oblasti fitness, ve 
sportovním managementu, dále 
jako instruktoři, pracovníci v ob-
čanských sdruženích, sportovních 
a rekreačních centrech volného 
času, jako poradci a konzultanti 
pro oblasti preventivního působe-
ní pohybových aktivit a zdravého 

životního stylu. Univerzita rovněž 
plánuje předkládat projekty k fi-
nancování z Operačního progra-
mu Jan Ámos Komenský, přičemž 
by velmi ocenila podporu Karlo-
varského kraje.

V polovině června se pak obě 
strany sešly ke společnému jed-
nání na půdě ZČU v Plzni, kde se 
hovořilo o aktuálním stavu společ-
ných aktivit a také o situaci ohled-
ně otevření oboru se zaměřením na 
fyzioterapii, jehož studenti by po 
ukončení vysokoškolského studia 
našli uplatnění v segmentu lázeň-
ství a cestovního ruchu.  (KÚ)

Se Západočeskou univerzitou 
připravuje kraj řadu aktivit

Děti ze sociálně slabých rodin 
se ve škole naobědvají zdarma
KARLOVARSKÝ KRAJ   O získání 
dotace na podporu projektu „Obě-
dy do škol v Karlovarském kraji 
2021/2022“ usiluje Karlovarský 
kraj. Do projektu, který zajišťuje 
stravování dětem ze sociálně sla-
bých rodin, se kraj zapojil v minu-
losti již několikrát.
„Nosnou myšlenkou tohoto projek-
tu je nejen zajistit kvalitní stravová-
ní dětem ze sociálně slabých rodin a 
vypěstovat v nich zdravé stravovací 
návyky, ale také prohloubit jejich 
začlenění mezi vrstevníky a spolu-
žáky. Jedná se o jedinečnou formu 
podpory, která by se měla týkat 354 

vytipovaných dětí. Jejich skutečný 
počet ale bude záviset na tom, jestli 
rodiče včas odevzdají zapojeným 
mateřským a základním školám 
potřebné potvrzení z úřadu práce,“ 
uvedl Jindřich Čermák, radní pro 
oblast vzdělávání, školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu.
Projekt bude realizován v období od 
1. září 2021 do 30. června 2022 a za-
pojeno do něj bude 39 mateřských 
a základních škol z Karlovarského 
kraje. Podpořeny budou děti ve věku 
od 3 do 15 let, a to formou úhrady 
stravného v zařízení školního stra-
vování.  (KÚ)

FINANČNÍ GRAMOTNOST
aneb Jak peníze (NE)obíhají Kontakt:

Romana Kočvarová

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

Hradební 22, 350 11 Cheb

Email: lsfek@fek.zcu.cz

Telefon: 377 633 513

Tuto akci podpořilo dotací město Cheb a Karlovarský kraj.

Učitelé SŠ a 2. stupně ZŠ 
zasednou v létě znovu do lavic
KARLOVARSKÝ KRAJ Také v letoš-
ním roce se uskuteční letní školy pro 
vyučující na 2. stupni základních 
škol a na středních školách v Karlo-
varském kraji, a to prostřednictvím 
Projektu Implementace Krajského 
akčního plánu 2 v Karlovarském 
kraji. Připraveny jsou letní školy 
čtenářské a matematické gramot-
nosti a environmentální výchovy 
(EVVO).

Letní škola čtenářské gramotnosti 
se uskuteční v termínu 2. - 10. srp-
na. Připravené budou dílny čtení, 
které vyučujícím představí motivač-
ní aktivity pro žáky a jejich zapojení 
do výuky. Zaměřené budou nejen na 
oblíbenou prózu, ale také na poezii, 
která mnohdy stojí na okraji zájmu 
mladých čtenářů. V dalších dnech 
se pak účastníci seznámí s podo-
bou současné literatury, s tématem 
„Storytelling v popkultuře“, s „Prv-
ky dramatické výchovy“ a také si 
vyzkouší moderní interpretaci kla-
sického mýtu v rámci tématu „Oidi-
pús“.              

Učitelé matematiky se mohou zú-

častnit letní školy v termínu 9. – 13. 
srpna. Zabývat se budou například 
využitím informačních a komuni-
kačních technologií (ICT) ve výuce 
a problematikou distanční výuky. 
Seznámí se také s fenoménem výu-
ky na dálku, kterou se staly online 
matematické únikové hry, jejichž 
cílem je procvičení matematických 
schopností žáků. Zabývat se budou 
také prací s informacemi a Heuris-
tickými strategiemi pro řešení úloh. 
Vyučující matematiky se seznámí 
také s origami stavebnicí pro tvorbu 
těles a dalšími neméně zajímavými 
tématy.

V termínu 16. - 20. srpna je při-
pravena letní škola pro vyučující 
EVVO. Ti si například vyslechnou 
přednášku „Krušnohorská rašelini-
ště“ a následně se vydají k rašelini-
štím v okolí Přebuze. Dalším téma-
tem bude revitalizace hornických 
míst v Krušných horách a exkurze 
do geologicky zajímavé lokality Ne-
jdek – Kraslice. Účastníci navštíví 
také zaniklý cínový důl Jeroným 
v Rovné u Sokolova.  (KÚ)
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Letišti�Karlovy�Vary�chybí�pasažéři
Karla Maříková
krajská 
zastupitelka za 
SPD 

Letiště Karlovy Vary plánuje rozší-
ření a případně prodloužení přistá-
vací dráhy. Umožnilo by to rozšířit 
možnosti přistání i větších letadel. 
Bude mít však taková investice smysl, 
když po dostavbě dálnice z Karlových 
Varů do Prahy se dojezdová vzdále-

nost na letiště Václava Havla do Pra-
hy rapidně zkrátí? Samotné rozšíření 
dráhy se odhaduje až na 350 milionů 
korun. Při následném prodloužení 
by se cena mohla vyšplhat až na 650 
milionů korun. Vzhledem k pandemii 
coronaviru, která zapříčinila rapidní 
pokles zahraničních hostů a diplo-
matickým vztahům s Ruskem, které 
pohřbila naše vláda se tato investice 
jeví jako neperspektivní a nenávrat-
ná. Letecká doprava je velmi citlivá 
na politické a ekonomické problémy 
a narušení diplomatických vztahů 
s Ruskem a pandemie covidu-19 jsou 
nepochybně velmi závažnými problé-
my. Letiště Karlovy Vary se potýká 

s úbytkem klientů dlouhodobě a ne-
daří se mu přilákat letecké společnos-
ti hlavně ze západu příkladem toho 
je letecká linka mezi Karlovými Vary 
a německým Düsseldorfem, která vy-
držela tři měsíce a skončila. Na vině 
byla nízká obsazenost, kvůli které 
byl provoz příliš nákladný. U někte-
rých letů obsazenost nepřekročila 
ani deset procent. Letiště je omezeno 
velikostí ranveje, kterou je nutné pro 
přistávání velkokapacitních letadel 
rozšířit a prodloužit což by mohlo 
přilákat dálkové spoje, ale je nutné 
zvážit pro a proti a zda se takto vel-
ká investice skutečně v současné době 
vyplatí.

Krajská�politika�od�zdi�ke�zdi

Kdyby člověk posuzoval dění v na-
šem regionu jenom podle tvrdých 
střetů opozičních zastupitelů s koa-
licí na veřejných jednáních, nabyl by 
zřejmě pocitu, že krajská politika jde 
od zdi ke zdi. Jedno vedení kraje něco 
začne, druhé to všechno zboří a za-
čne všechno dělat úplně jinak.

Jenže takový dojem je vzdálen re-

alitě možná ještě víc, než víra v to, 
že zítra v Aši přistane na náměstí 
mimozemská loď. Ve skutečnosti je 
krajská politika poměrně kontinuál-
ní. V mnoha ohledech jí lze  přirovnat 
k tomu, co znám ze své  více než dva-
cetileté praxe na komunální úrovni, 
kde se řada projektů běžně realizuje 
napříč volebními obdobími.

Typickou ukázkou je třeba rekon-
strukce krajské nemocnice v Chebu. 
Pokračuje i přesto, že od doby jejího 
zahájení na kraji vládne již třetí koa-
lice, pokaždé s úplně jiným subjektem 
v čele. Díky tomu se v roce 2022 pa-
cienti i personál dočkají vyššího kom-
fortu, lepšího návaznosti na ostatní 
obory, i modernějšího technického 
zázemí.

Podobných příkladů by se dalo najít 
na krajské úrovni velmi mnoho. Od 
územního plánování, přes výstav-
bu cyklostezek až po tolik aktuální 
restrukturalizaci po ukončení těžby 
hnědého uhlí, ke kterému na Soko-
lovsku dojde zřejmě už před rokem 
2030.

Tyto příklady jasně dokládají, že 
současná koalice přistupuje k řešení 
projektů věcně, podle jejich potřeb-
nosti a ne podle stranického dresu 
autorů. A tak by to také mělo zůstat. 
Parlamentní divadlo nechme parla-
mentu a soustřdme se na řešení pro-
blémů, kterých má Karlovarský kraj 
požehnaně. Jernom konstruktivní 
spoluprácí máme totiž šanci zlepšit 
kvalitu života našich spoluobčanů.

Mgr. Dalibor 
Blažek 
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje (Místní 
HNHRM)

Historické�dědictví�–�památky�
Karlovarského�kraje

Olga Haláková 
členka Rady 
Karlovarského 
kraje (Koalice 
ODS a 
KDU-ČSL 
s podporou 
Soukromníků)

Karlovarský kraj prošel po druhé 
světové válce výměnou obyvatelstva 
a „trpěl“ mnohá desetiletí takzva-
ným vykořeněním obyvatelstva. Nově 
příchozí neměli citový vztah k tomu-
to regionu a jistě měli v té době jiné, 
základní, existenční starosti. Zabrali 
nové území a pravděpodobně se ne-
zabývali tím, jak navázat na historii 
předcházejících století a úsilí před-
chozích obyvatel. V podstatě je obdi-
vuhodné, jaká architektura a stopy 
lidské činnosti přežily toto poválečné 
období a nebyly zlikvidovány. Nebylo 
možno navázat na tradiční významné 

aktivity, ale zaniklo i mnoho detail-
ních zvyklostí, které jsou přirozenou 
součást života. Mimo jiné se nedo-
chovaly kompletní kroniky, ba ani tra-
dičních recepty, protože si je odvezlo 
odsunuté obyvatelstvo.

Mnoho budov vybudovaných před 
mnoha staletími zmizelo, nebo byly 
užívány k nevhodným účelům a to 
způsobilo jejich znehodnocení. Do 
dnešního dne pamětníci, kteří po vál-
ce přišli do tohoto regionu, vzpomína-
jí, že si v době svého příchodu neuvě-
domovali, jaké historické hodnoty se 
zde nachází. 

V současnosti je v kraji mnoho 
nemovitostí s ochranou prohlášení 
kulturními památkami i národními 
kulturními památkami, ve městech 
jsou prohlášeny městské památkové 
zóny a rezervace, příroda je chráně-
na krajinnými památkovými zónami 
atd. Historické dědictví je chráněno 
státem i Evropskou unií. Odpověd-

nost za jeho faktický stav máme v této 
chvíli my, současníci, kteří ho chtějí 
zachovat pro generace příští. Právě 
těmito středověkými i novověkými 
centry měst, stopami po lidské čin-
nosti v krajině, duchovním dědictvím, 
tradicemi atp. se lišíme od jiných míst 
v republice i jinde na světě. Jsme tím 
specifický, zajímavý a vzbuzuje to po-
zornost i v rámci cestovního ruchu. 
A to nám může přinášet prosperitu. 
Z těchto důvodů je naší prioritou za-
chování kulturních památek v dob-
rém technickém stavu a následné 
užívání veřejností. Karlovarský kraj 
trvale podporuje obnovu kulturních 
památek, ale je podle mého názoru 
nevyhnutné, aby změnil svůj přístup 
k financování rekonstrukcí památek 
a všech historických hodnot. Přinese 
mu to vzhledovou exkluzivitu, vyšší 
zájem v oblasti cestovního ruchu a ná-
sledně nové pracovní příležitosti ve 
službách.

Kreativita�mění�svět,�změní�i�náš�kraj?

V rámci Operačního programu Spra-
vedlivá transformace byl po schválení 
Radou Karlovarského kraje zařazen 
i krajský strategický projekt, který se 
zaměří na rozvoj kulturních a kreativ-
ních odvětví (KKO).

Cílem projektu je nastartovat trans-
formační změny v celém regionu a při-
spět k oživení a rozvoji kreativních od-
větví, jež mají u nás dlouholetou tradi-
ci. Nejde o to, chytit se módního trendu, 
o kterém se v poslední době hodně mlu-
ví, ale rozvinout to, co je v kraji dlou-
hodobě a co potřebuje soustředěnou 
podporu. Keramika, sklo, porcelán, 
krajkářství, film, design jsou historicky 
naší doménou, přinášejí kraji světovou 
proslulost, firmám peníze a lidem prá-
ci. Chceme zvýšit podnikavost zejména 
mladých lidí v oborech, které budou 
v kraji užitečné, a tím podpořit ekono-
mickou transformaci kraje. Kreativní 

kancelář by se tak měla stát hlavním 
koordinátorem kulturně kreativních 
odvětví. Ta v současné době patří mezi 
nejrychleji ekonomicky rostoucí a vý-
razně se podílí na vzniku nových pra-
covních příležitostí

Krajská kulturně kreativní kancelář 
-  4K - bude tvořena týmem odbor-
ných pracovníků a bude mít dvě části, 
koncepční a realizační. Jejím úkolem 
se stane poskytování poradenství pro 
podnikatele a neziskovou sféru, která 
je v našem kraji velmi silně zastoupe-
na. Bude rozvíjet podnikání v kreativitě 
a nabízet zázemí pro nově vznikající 
projekty. Z našeho dosavadního ma-
pingu totiž jednoznačně vyplývá, že na 
území kraje je připraveno mnoho zají-
mavých projektů, ale schází jim koordi-
nace a vzájemné propojení

4K by měla přispět nejen k vyššímu 
ekonomickému výkonu v regionu, ale 
i ke zvýšení vzdělanosti, rozvoji vý-
zkumného potenciálu a inovací, snížení 
nezaměstnanosti, snížení sociálního 
vyloučení a nastartování rozvoje kra-
je směrem k hospodářským odvětvím 
s vysokou přidanou hodnotou. V tomto 
ohledu se jedná o zcela unikátní pro-
jekt, neboť žádné dosavadní úsilí nebylo 
takto zaměřeno.

Kulturně kreativní kancelář bude re-

alizovat dva interní projekty. Kreativní 
hub a projekt výzkumu a inovací. Krea-
tivní hub dá zájemcům o nové typy pod-
nikání zázemí pro rozvoj jejich činnosti. 
Projekt výzkumu a inovací se zaměří 
na dvě oblasti, výzkum v tradičních 
oblastech jako je např. sklo, keramika, 
porcelán, textil, fotografie, a výzkum 
v nových oblastech, takzvaný Nový kar-
lovarský Bauhaus. Naváže na novou 
iniciativu EU, Nový evropský Bauhaus, 
která má přinést nová architektonická 
a kulturní řešení do volné krajiny i měst 
a obcí. Výzkum zahrne oblast nové 
kulturní potěžební krajiny, revitalizaci 
měst a obcí tak, aby se v nich v důsledku 
klimatické změny netvořily tepelné ost-
rovy a vzniklo místo příjemné pro život. 
Od výzkumu si slibujeme nové znalosti 
a také vytvoření vysokoškolské speci-
alizace, která bude vyučována přímo 
v regionu.

To jsou cíle, kterým se vznikem 4K 
přiblížíme v první polovině roku 2022. 
S názvem 4K chceme ještě pracovat, 
přemýšlíme i nad KrajKa, která je 
také typickým produktem kreativních 
odvětví našeho kraje. Na celý proces se 
už moc těšíme a věříme, že se zapojí co 
nejvíce místních kreativců, protože kre-
ativita mění svět, tak proč by nemohla 
přeměnit i náš kraj?!

Markéta 
Monsportová
uvolněná členka 
Zastupitelstva 
Karlovarského 
kraje (Piráti)

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

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

Do otevření nového Domova se-
niorů se speciální péčí v Javorové 
ulici ve Staré Roli u Karlových Varů 
zbývá jen něco málo přes dva měsíce 
a v objektu i kolem něho vládne čilý 
ruch. Fasáda budovy září novotou, 
většina prací se teď odehrává v in-
teriérech. Pomalu se začíná rýsovat 
recepce, společná místnost, ale i zá-
zemí pro pečující personál, ordina-
ce lékařů, prostory pro kadeřnictví, 
manikúru a pedikúru, kavárna, ale 
třeba také reminiscenční vzpomín-
ková místnost, kde budou klienti 
v kulisách dob minulých vzpomínat 
na mladé časy. Dokončovací práce 
probíhají i v gastro provozu a spo-
lečných jídelnách. „Vše musí být 
v polovině srpna připraveno. Pak už 
začneme zabydlovat pokoje v příze-
mí a prvním patře a vybavovat záze-
mí pro první klienty i pečující perso-
nál,“ popisuje Jakub Erben termíny, 
které si investor při zahájení stavby 

vloni v červenci nastavil. Nezměnila 
je ani pandemie koronaviru. Velký 
podíl na dosavadním hladkém prů-
běhu stavby má stavební společnost 
WELKIN, jejíž mimořádnou fl exibi-
litu Erben oceňuje. 

První klient ještě v srpnu,
9. září slavnostní otevření

Prvního seniora v Domově plánují 
přivítat ještě na konci srpna. Na ne-
dostatek zájmu si ani v dnešní době 
nestěžují. „Už nyní máme více než 
sedmdesát žádostí o přijetí. S blí-
žícím se termínem otevření regist-
rujeme každý týden více telefonátů 
a emailů s dotazy na umístění člena 
rodiny. Na konci června budeme mít 
tímhle tempem polovinu kapacit 
předběžně obsazenou,“ potvrzuje 
Soňa Slepičková, která má žádosti 
a celý následný proces na starosti. 
Přijímat plánují 2-3 klienty denně. 
Více z důvodu kontroly zdravotní do-
kumentace, vstupním procedurám 
a individuálním potřebám každého 
seniora není možné zvládnout.

Slavnostní otevření, které je pláno-
váno na 9. září 2021, si tak kromě zá-
stupců investora, města Karlovy Vary 
a Karlovarského kraje, užije také 
první cca desítka klientů domova se-
niorů. A nebude to jen o symbolickém 
přestřižení pásky. 9. září je zároveň 
Dnem otevřených dveří, kdy si zá-
jemci budou moct prohlédnout nejen 
zázemí a vybavení celého zařízení, ale 
budou mít šanci setkat se s personá-
lem Domova seniorů a v přátelské, 
neformální atmosféře se zeptat na 
vše, co je zajímá. „Snad v té době ne-
bude seznam žádostí přesahovat naši 
kapacitu a budeme mít pro zájemce 
ještě nějaká zbývající volná místa,“ 
dodává s úsměvem Jakub Erben. Dle 
zkušeností s podobným zařízením, 
které provozuje v Říčanech u Prahy, 
předpokládá v průběhu září obsazení 
cca 60 % domova a na to dimenzuje 
také počet pečujících pracovníků, 
které právě nabírá. Zde ale Karlovar-

ský kraj překvapil. „Nejen že regist-
rujeme opravdu velký zájem ze strany 
budoucích zaměstnanců. Jsme mile 
překvapeni těmi lidmi samotnými. 
Dám už dnes ruku do ohně za to, že 
většina z nich jsou srdcaři. Bydlí ne-
daleko, chtějí pracovat právě u nás. 
A právě díky nim máme možnost 
vytvářet našim klientům při pobytu 
i jejich rodinám a přátelům při ná-
vštěvách prostředí s profesionální pé-
čí a zároveň s opravdu domácí atmo-
sférou,“ uzavírá Jakub Erben, který 
kvalitními službami nového Domova 
seniorů plánuje splatit dluh kraji, kde 
v domovech seniorů prožily za jeho 
mládí poslední roky života obě jeho 
babičky. � (pr)

Domov seniorů Karlovy Vary otevírá za dva měsíce. 
Zájem ze strany žadatelů i v době po pandemii roste 

Pro více informací o službách domova seniorů se obracejte na:

Žádosti o přijetí: info@proseneo.cz nebo 734 346 054 
Žádost o práci: Ing. Romana Havlíková, havlikova@dsricany.cz nebo 739 438 509

Karlovarsko je v mnoha ohledech velmi specifi ckým regionem České repub-
liky a oblast sociální péče je jedním z nich. Volných kapacit v zařízeních pro 
seniory se stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou je tu dlouhodobě 
nedostatek. K vyřešení situace významně přispěje privátní zařízení rostoucí 
ve Staré Roli s kapacitou až 184 míst. Zájem ze strany žadatelů neovlivnila 
negativně ani pandemie koronaviru, již nyní je zaregistrováno několik desí-
tek potenciálních klientů. Stavba pokračuje dle harmonogramu a podle slov 
Jakuba Erbena, investora projektu, bude domov připraven přijmout první se-
niory už na přelomu srpna a září. 
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Pojďte s námi do přírody a poznávejte dřeviny parků Františkových Lázní
Muzeum Cheb pokračuje v projektu „Pojďte s námi do přírody“, který při-
pravuje každoročně řadu exkurzí, přednášek, výstav a vycházek určených 
široké veřejnosti. Tentokrát jsou na procházku františkolázeňskými parky 
zváni všichni zájemci, kteří chtějí poznávat dřeviny, jež rostou právě v par-
cích města. Kromě rozpoznávání a určování druhů stromů a keřů čeká na 
účastníky i seznámení s některými druhy planých rostlin. Délka trasy bude 
zhruba čtyři kilometry a procházka se uskuteční za každého počasí. Sraz 
účastníků je v 9:45 hod. na vlakovém nádraží ve Františkových Lázních. 
Františkovy Lázně, 26. 6. 2021 

Marienbad Film Festival se uskuteční netradičně v červenci 
V Mariánských Lázních bude v červenci zahájen 6. ročník mezinárodní 
filmového festivalu zaměřeného na filmy experimentálního charakteru, 
nezávislou tvorbu a pohybový obraz. V rámci festivalu bude uveden také 
jeden z retrospektivních titulů Alana Resnaise s názvem „Válka skončila“ 
z roku 1966. Aktuální informace, které budou reflektovat vývoj epidemio-
logické situace, naleznete na webových stránkách festivalu. 
Mariánské Lázně, 8. – 11. 7. 2021 

Milovníci swingu, dixielandu a jazzu jsou zváni do Nového Drahova
V hrnčírně v Novém Drahově se již od roku 1944 konají letní koncerty, na 
které jsou vždy zvány špičkové jazzové, swingové a dixielandové skupiny. 
Nejinak tomu bude také během 27. ročníku, kdy se po dobu tří pátečních 
červencových večerů představí skupiny: Swing studio Karlovy Vary, Dixie-
land Messenger Praha se světoznámým trombonistou Václavem Fialou 
a plzeňští Pilsner Jazz Band, kteří přivezou jednu z nejlepších kapel v Ho-
landsku Charlestown Jazzband. 
Nový Drahov, 16., 23. a 30. června 2021, 19:00 hod. 

Přijďte si prohlédnout výstavu „Ohlédnutí za krásou zápalkové nálepky“ 
V sále sokolovského zámku si mohou zájemci prohlédnout výstavu, která 
představuje nálepky z krabiček zápalek. Všechny exponáty pocházejí se 
sbírky Romana Pleiera. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout celou řa-
du nálepek s nejrůznější tématikou, jež byly ozdobou krabiček v různých 
časových obdobích. 
Muzeum Sokolov, 2. 6. – 12. 9. 2021

KULTURNÍ TIPY

Křížovka o ceny 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
SENIORSKÁ OBÁLKA 

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Draho-
míra Hudáková z Rotavy, Miro-
slav Janků z Nové Role a Uršula 
Samková z Františkových Lázní.

Zřícenina hradu z 15. století neda-
leko Stráže nad Ohří, která vystří-
dala několik majitelů. Dochoval se 
pouze  suterén obytné věže s při-
lehlou hradbou, torzo paláce a 1. 
brány a zbytky parkánové hradby

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 7. 7. 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
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KARLOVARSKÝ KRAJ    Osmý 
ročník soutěže určené seniorům 
Karlovarského kraje s názvem „Věk 
pro nás není překážkou“ byl na sa-
mém začátku měsíce června zavr-
šen slavnostním vyhlášením vítězů. 
Autoři deseti nejpovedenějších děl 
převzali z rukou hejtmana Karlo-
varského kraje Petra Kulhánka dár-
kové koše.
 „Klaním se před krásnými díly, 
která senioři našeho kraje vytvoři-
li. Jsem velmi rád, že ani v nelehké 
době, kterou způsobila pandemie 
koronaviru, nepodlehli skepsi 
a pustili se s chutí do práce. Ze 
soutěžních prací dýchá nadšení, se 
kterým je autoři tvořili. Také proto 
je mi velmi líto, že vzhledem k plat-
ným vládním nařízením nemůžeme 
uspořádat tradiční výstavu všech 
děl, na kterou se účastníci soutěže 

velmi těšili. Pevně věřím, že na naši 
soutěž nezanevřou a v příštím roce 
se budeme moci setkat i na samot-
né výstavě,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek.        
O přízeň poroty se ucházela díla 
ve třech kategoriích, kterými byly: 
kresba, malba, grafika, dále foto-
grafie a ruční práce. Hodnocení 
soutěžních prací se ujala odborná 
porota ve složení: profesionální fo-
tografka Stanislava Petele, vedou-
cí výtvarného oboru na Základní 
umělecké škola Antonína Dvořáka 
Karlovy Vary Ivana Sedláčková 
a ředitel Galerie umění Karlovy 
Vary Jan Samec. Porota vybrala 
a ocenila tři nejzdařilejší díla v ka-
ždé kategorii.   
Mediálním partnerem 8. ročníku 
soutěže se stal Český rozhlas Karlo-
vy Vary. V rámci vyhlášení výsledků 

tak předala specialistka komunika-
ce Eva Jandáková „Cenu Českého 
rozhlasu“ autorce vybraného díla.
Následovat měla také tradiční vý-
stava všech soutěžních děl v pro-
storech krajského úřadu. Vzhledem 
k platným vládním opatřením však 
nebylo možné v tomto čase výstavu 
uspořádat. Aby soutěžící nepřišli 
o možnost prohlédnout si nejen 
svá díla, ale také všechna ostatní, 
jež byla do soutěže přihlášena, jsou 
fotografie prací zveřejněna na kraj-
ském facebookovém profilu. Proto-
že je mezi účastníky velké množství 
těch, kteří se v prostředí Facebooku 
neorientují, prosíme rodinné pří-
slušníky našich soutěžících či jejich 
známé, kteří jsou aktivními uživa-
teli této sociální sítě, aby případně 
pomohli seniorům s prokliknutím 
na naši fotogalerii. 

Výsledky soutěže dle kategorií 
Ruční práce: Richard Valter 
(Mariánské Lázně, Loď v žárov-
ce), Jarmila Popelářová (Karlovy 
Vary, Paličkovaná krajka), Anna 
Pavelková (Chodov, Slepice z ke-
ramiky)
Kresba, malba, grafika: Josef 
Král (Karlovy Vary, Krajinou po 
modré), Josef Rybáček (Karlovy 
Vary, Pohled z Mariánské), Hana 
Jirásková (Ostrov, Kostelní ulice)
Fotografie: Jarmila Popelářo-
vá (Karlovy Vary, Podzim v lá-
zeňském lese), Jaroslav Jirásek 
(Cheb, Chebský viadukt), Alžbě-
ta Sekerová (Ostrov, Opuštěná 
v prostoru)
Cena Českého rozhlasu Karlovy 
Vary: Vanda Tomášková (Velký 
rybník u Hroznětína, akryl)
 (KÚ)

VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZNÁ VÍTĚZE

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  

PRODEJ | PRONÁJEM
VÝKUP | AUKCE

V A Š Í  N E M O V I T O S T I

 tel./whatssap  

+ 420 607 351 598
samcovaja@mmreality.cz

https://makler.mmreality.cz/makler/samcovaja/

!!! NOVINKA AUKCE !!! 
V případě více zájemců o koupi, můžete získat 

vyšší částku za prodej Vaší nemovitosti.

Provize za kontakt na prodávajícího 
až  10 000 Kč po uskutečnění obchodu.

Rychlá hypoteka, úvěr, financování a pojištění
INTERNETOVÁ  PREZENTACE

Jana SAMCOVÁ

1 398 144 Kč. Přesně tolik prostřed-
ků se už vybralo k 10. červnu tohoto 
roku na realizaci moderního pomní-
ku Karla IV. od uznávaného akade-
mického sochaře Michala Gabriela. 
Jezdecká socha Karla IV. by měla být 
odhalena 14. května 2022 na Diva-
delním náměstí u příležitosti výročí 
narození zakladatele města. Bližší 
údaje o projektu včetně čísla trans-
parentního účtu veřejné sbírky jsou 
dostupné na webové stránce: www.
jezdeckasocha.cz. “Socha je poděko-

váním českému králi a římskému cí-
saři Karlovi IV. za to, že město založil. 
Jedná se o srdeční projekt pro sku-
tečné patrioty – Karlovaráky,” popi-
suje František Piškanin, člen Rotary 
klubu Karlovy Vary a autor myšlenky 
nové jezdecké sochy pro 21. století. 
“Akademický sochař Michal Gabriel 
vytvořil obrovský monument (výška 
5,6 m a váha 30 t), u kterého se bu-
dou lidé scházet. Bude se říkat “se-
jdeme se u koně” stejně jako v Praze 
na Václavském náměstí.”

 REVITALIZACE 
DIVADELNÍHO NÁMĚSTÍ
Kancelář architektury města Karlovy 
Vary (KAM KV) ověřovala umístění 
sochy na dvou vytipovaných lokali-
tách. Jednoznačně byla jako vhod-
nější zvolena varianta Divadelního 
náměstí, jehož detailní návrh KAM 
KV nyní dokončuje. „Při hledání 
umístění sochy ve městě jsme vy-
cházeli z analýz umístění podobných 
soch v jiných městech, hledali jsme 
místo, kde by měla důstojnou a co 
nejvíce reprezentativní pozici. Po 
úpravách Divadelního náměstí by se 
nová socha mohla stát jasnou domi-
nantou prostoru. Celý návrh náměstí 
na ni bude reagovat a podporovat její 
správné vyznění. Zásadní byly také 
pohledové vazby, kdy Divadelní ná-
městí je přímo viditelné z mnoha vy-
hlídek. Socha se tak může stát důleži-
tým orientačním bodem v lázeňském 
centru města. Nová podoba Divadel-
ního náměstí s prostorem pro konání 
kulturních a společenských akcí bu-
de mít potenciál přilákat sem zpátky 

i místní Karlovaráky.“ říká Jana Bou-
kalová z KAM KV.
“Karlovy Vary mohou být lepším 
Monte Carlem, ale musíme na tom 
zapracovat. Začněme do města zno-
vu přitahovat lázeňské hosty. Máme 
krásné údolí, velkolepé výhledy z lá-
zeňských lesů, překrásnou architek-
turu, termální prameny, malebnou 
říčku Teplá... Ale město musí mít 
znovu hezký vnitřek  –  parky musí 
být upravené, budovy zrekonstru-
ované, mosty opravené. Sochou to 
nesmí skončit, sochou to vše začíná. 
Město by se mělo zavázat k tomu, že 
dotáhne revitalizaci lázeňského cen-
tra tak, jak je navržené ve studii od 
KAM KV,” doplňuje František Piš-
kanin s tím, že bez generace mladých 
a úspěšných lidí to nepůjde. Dalším 
krokem realizačního týmu tedy bude 
zviditelnit “první opravdové náměstí 
v Karlových Varech”, a navázat tak 
na celkový návrh budoucího tzv. Di-
vadelního korza, tedy území od Vří-
delní ulice až po Císařské lázně.
 Dominika�Bártová

Jezdecká socha Karla IV. rozsvítí Karlovy Vary

Jezdecká socha Karla IV.   Model od akademického sochaře Michala Gabriela. 
 Foto: Jiří Wendler

Číslo transparentní účtu: 123-935250267/0100 

více na www.jezdeckasocha.cz



ČERVEN | 2021

Redakce: 
Šéfredaktor: Pavel Mrhálek, tel. 734 517 073, e-mail: mrhalek@mediaas.cz

Redakční rada: 
Ing. Lydie Stráská, Mgr. Jana Pavlíková, Pavel Mrhálek 

Výroba a distribuce: 

MEDIA a.s., Botanická 6, 362 63 Dalovice, e-mail: info@mediaas.cz

Archiv Krajských listů ve formátu PDF je k dispozici na internetové adrese: 
www.kr-karlovarsky.cz. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek 

mohou zájemci požádat na na webu kraje, kde je registrační formulář.

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716.

Vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.

Příští číslo vychází 21. července 2021, uzávěrka inzerce je 7. července 2021.
Neobdrželi jste váš měsíčník? 

Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 446 a my vám ho rádi doručíme.
Inzertní oddělení: tel./fax: 739 544 446, e-mail: kalabova@mediaas.cz

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

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

JAKUBU FLEKOVI k vydařenému vystoupení v reprezentačním dresu na mistrovství světa. Za národní tým 
v letošní sezoně karlovarský hokejista poprvé nastoupil až na únorových Beijer Hockey Games ve Švédsku. 
Od té doby ale Jakub Flek vynechal jediné reprezentační utkání a po výtečných výkonech si poprvé zahrál na 
Mistrovství světa, kde patřil k nejlepším českým hráčům.
Osmadvacetiletý Jakub Flek nastoupil v letošní sezoně za národní tým vůbec nejčastěji ze všech hráčů, ač-
koliv byl pozván až na třetí reprezentační turnaj sezony do Švédska. Rychlonohý útočník odehrál v ročníku 
2020/21 celkem 20 utkání a své bodové konto v dresu Česka rozšířil o dalších 7 bodů (5+2). V součtu s loň-
skou sezonou, kdy si za český výběr zahrál vůbec poprvé, už tak naskočil do 23 zápasů s bilancí šesti branek 
a tří nahrávek.  Foto:�hokejkv.cz

BLAHOPŘEJEME

KARLOVARSKÝ KRAJ    Celkem 
3, 8 milionu korun má letos Karlo-
varský kraj připraveno na podporu 
budování a údržby cyklistických 
stezek, tras a na přípravu projek-
tových dokumentací k cyklistické 
infrastruktuře v regionu. Dotace 
dostanou obce i města po celém 
regionu. Kvůli obrovskému zájmu 
žadatelů kraj upravil podmínky 
čerpání financí.
Karlovarský kraj letos obdržel 20 
žádostí o příspěvek v celkovém ob-

jemu 5, 3 milionu korun. „Máme 
radost, že je počet žadatelů velký, 
potvrzuje se tak, že síť cyklostezek 
a tras se bude i v příštích letech dál 
rozrůstat. Vyčleněné peníze by ale 
na pokrytí všech projektů nestači-
ly. Proto jsme se rozhodli, že mír-
ně pokrátíme výši příspěvku, aby 
se dostalo na všechny. Nově tedy 
přispějeme v úrovni 71 procent po-
žadované dotace, což je stále velmi 
zajímavá částka. A pro další obdo-
bí budeme hledat cestu, jak objem 

financí určený pro tento dotační 
program navýšit,“ uvedl uvolněný 
zastupitel Pavel Čekan. 
Podporu by mohla získat mimo jiné 
obec Velký Luh na přípravné práce 
k výstavbě stezky pro pěší a cyklisty 
z Velkého Luhu do Plesné, dále Mi-
kroregion Sokolov - východ na pro-
pojení páteřní cyklostezky Ohře se 
Slavkovským lesem či obec Kysel-
ka na zpracování projektu pro úsek 
cyklostezky Ohře z Kyselky přes 
Radošov do Ostrova.  (KÚ)

O finance na cyklistické trasy 
a stezky je letos obrovský zájem

Cyklostezky  Dotace na budování a údržbu dostanou obce i města po celém regionu.  Ilustrační foto: KÚ

SPORT
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KARLOVARSKÝ KRAJ   V rámci 
dotací na podporu sportu Karlo-
varský kraj rozdělí 37,4 milionu ko-
run. Peníze byly rozčleněny do čtyř 
dotačních titulů, které se zaměřují 
na podporu sportovních aktivit dě-
tí a mládeže, vrcholového sportu, 
na údržbu a obnovu sportovních 
zařízení a na pořádání sportovních 
akcí. Oproti loňskému roku došlo 
k navýšení dotací do oblasti sportu 
celkem o 10 milionů korun.

„Nejvýraznější nárůst finanč-
ních prostředků se týká oblasti 
podpory sportovních aktivit dětí 
a mládeže, kam směřuje celkem 
23 milionů korun, tedy o 6 milionů 
korun více než v předchozím roce. 
Právě o tento titul byl velký zájem, 
což potvrzuje 197 hodnocených 
žádostí v celkové výši 53 milionů 
korun. Přestože nebylo v našich 

možnostech vyhovět všem žada-
telům a poskytnout dotace v plné 
výši, věřím, že i přidělené peníze 
jim budou dostatečnou podporou 
pro další činnost,“ uvedl Jindřich 
Čermák, radní pro oblast školství, 
vzdělávání a mládeže, tělovýchovy 
a sportu. 

Oblast vrcholového sportu kraj 
podpořil částkou 4,5 milionu ko-
run. Ta je určena na činnost a pří-
pravu vrcholových sportovních 
kolektivů a jednotlivců, jež působí 
na území Karlovarského kraje ve 
sportovních soutěžích organizova-
ných na nejvyšší národní nebo me-
zinárodní úrovni. Hodnoceno bylo 
40 žádostí v celkové výši téměř 12 
milionů korun.        

Na Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu Karlovarského 
kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení kraj vyčlenil 
7,9 milionu korun. „Tento pro-
gram byl určen zejména menším 
sportovním klubům napříč kra-
jem, čemuž odpovídala také maxi-
mální výše dotační podpory, která 
činila 200 tisíc korun pro žadatele. 
Vzhledem k počtu doručených žá-
dostí ve výši téměř 18 milionů ko-
run, musely být finance zkráceny 
zhruba na 46 procent požadované 
částky,“ doplnil radní Jindřich 
Čermák.

Karlovarský kraj vyhlásil také do-
tační titul na podporu sportovních 
akcí, na který alokoval 2 miliony 
korun ze svého rozpočtu. Jeho cí-
lem je podpořit významné spor-
tovní akce neziskového charakteru 
konané na území Karlovarského 
kraje, které mají regionální a nad-
regionální význam.  (KÚ)

Dotace na podporu sportu 
jsou letos vyšší o 10 milionů


