NOVÉ PŘÍSTROJE POMÁHAJÍ
PACIENTŮM S DÝCHÁNÍM

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarská krajská nemocnice pořídila na dvě svá oddělení nové vysokoprůtokové kyslíkové přístroje zvané
HFNO. Terapie těmito přístroji se osvědčila především
více na straně 2
při léčbě pacientů s COVID-19. 

Pátého ročníku soutěže se letos účastnilo 15 regionálních výrobců s 39 zemědělskými a potravinářskými
výrobky. Titul „Dobrota Karlovarského kraje“ nově ponese 15 pochoutek z našeho regionu.  více na straně 4
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Ročník 19 • číslo 7 • červenec 2021 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek 

INFORMACE
KRAJSKÉ LISTY ZÍSKAJÍ
NOVOU TVÁŘ
Vstříc současným potřebám čtenářů Krajských listů se rozhodl
Karlovarský kraj. Podoba oblíbeného periodika se v nejbližší době
změní, nově nastavený bude také
systém distribuce. Odstraní se
tak dlouhodobý problém s dodáváním novin do poštovních schránek domácností a do odlehlých
míst v našem regionu. Krajské
listy budou dostupné každému
občanovi zejména na veřejných
místech, která lidé velmi často
navštěvují: obecní a městské úřady, malé i velké knihovny, domovy
pro seniory a další sociální zařízení. Spolupráci již v této souvislosti potvrdila celá řada zmíněných
institucí. 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 zájem, a proto chceme zlepšit jejich dostupnost. Umožníme
zájemcům jejich odebírání, a to
v moderní elektronické podobě
na zadanou e-mailovou adresu,
ale pokud budou lidé vyžadovat
papírovou podobu, budou jim noviny zasílány do poštovní schránky. Věřím, že zejména elektronické noviny si získají mezi obyvateli kraje velkou oblibu. Zároveň
s touto změnou došlo také k redesignu listů, nově budou mít zcela
jiný formát i zpracování,“ uvedl
hejtman Petr Kulhánek.  (KÚ)
Pro přihlášení k odběru Krajských 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 přihlášeni k odběru současných novin v elektronické podobě, bude
nutné provést přihlášení znovu
a následně registraci potvrdit pomocí odkazu v e-mailu. Původní
údaje budou smazány.
K odběru měsíčníku v tištěné
podobě do poštovní schránky
je nutné vyplnit formulář na
krajských webových stránkách:
https://www.kr-karlovarsky.
cz/krajske_listy/tisk/Stranky/noviny_21.aspx - pod záložkou „Odběr Krajských listů
poštou“. Formulář je aktivní do
30. 9. 2021. Přihlášení k odběru
novin v papírové i elektronické
podobě je možné provést také
pomocí e-mailu na adresu: jitka.
cmokova@kr-karlovarsky.cz.

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

www.kr-karlovarsky.cz

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

Poničeným obcím pomůže veřejná sbírka
KARLOVARSKÝ KRAJ Na pomoc
obcím v Jihomoravském a Ústeckém kraji, kde řádil ničivý živel, vyhlašuje Karlovarský kraj veřejnou
sbírku. Sbírka by měla podpořit likvidaci následků pohromy a usnadnit lidem v postižených oblastech
návrat k běžnému životu. „Víme, že
řada lidí už přispěla do různých sbírek a ta pomoc je pro občany postižených obcí velmi důležitá. Věřím,
že další zájemci využijí i možnost
pomoci prostřednictvím krajské
veřejné sbírky,“ uvedl hejtman Petr
Kulhánek.
Na počátku měsíce července kraj
kromě toho rozhodl o finanční pomoci obcím obou regionů v celkové
výši 2 miliony korun. Obcím vyrazili
na pomoc také profesionální i dobrovolní hasiči z regionu.
Jedním z prvních přispěvatelů do
krajské veřejné sbírky je největší regionální zaměstnavatel, tedy energetická společnost SUAS Group.
„Tradičně pomáhá přímo v našem
regionu, teď tedy i mimo něj. A my
jsme rádi, že můžeme spojit síly,
abychom pomohli tam, kde je to
nejvíc třeba,“ vysvětlil krajský radní
Patrik Pizinger.
SUAS Group vloží do sbírky obnos
ve výši 200 tisíc korun, a to konkrét-

ně pro obec Stebno u Kryr v Ústeckém kraji. „Energetická SUAS
Group je významnou společností
Karlovarského kraje. Vedle našich
podnikatelských aktivit trvale přispíváme k rozvoji kraje i regionu
Sokolovsko. Jsme zodpovědná společnost a chceme být dobrým sousedem, proto finanční dar ve výši
200 tisíc korun na sanaci škod po
ničivých bouřích považujeme za samozřejmost,“ doplnil Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS
Group.
O výši shromážděných finančních
prostředků ve sbírce bude Karlovarský kraj průběžně informovat stejně
jako o využití peněz v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Dva miliony přidal kraj

Pro obce na jižní Moravě, které
jsou nejvíce postiženy tornádem,
odsouhlasili krajští zastupitelé už
na konci června finanční pomoc ve
výši 1,5 milionu korun. Celkem 0,5
milionu korun pak půjde do Ústeckého kraje, kde ničivá bouře zasáhla především obce Stebno u Kryr a
Blatno. „Uvědomujeme si, že náklady na likvidaci následků řádění živlů
dosáhnou obrovských částek. Proto
jsme chtěli přispět podle našich

možností a vyčlenili jsme dohromady částku ve výši 2 miliony korun,“
upřesnil hejtman Petr Kulhánek.

Na poničená místa
vyrazili hasiči

Poničeným obcím v Jihomoravském kraji vyrazili na pomoc také
profesionální i dobrovolní hasiči
z regionu, na místě odsud pomáhalo přes 40 hasičů. Rozsah škod
zde pak monitorovala jednotka se
speciálním dronovým velitelským
automobilem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.
„Příroda zasáhla takovou silou, kterou nikdo nečekal. Jsme samozřejmě stejně jako všichni ostatní připraveni pomoci, ale ta pomoc musí
být účelná a směřovaná přesně na
ta místa, kde je to nejvíce potřeba,“
dodal hejtman.
Pro občany Karlovarského kraje
zprovoznil Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje informační
linku 950 380 180, kde získají informace k tomu, jak se případně do
pomoci zapojit. Nabídku pomoci
obcím zasaženým tornádem lze volat rovněž na krizovou linku, kterou
aktivoval Jihomoravský kraj: 800
129 921. Písemně se lze obrátit na
e-mail: dobrovolnici@jmk.cz. (KÚ)

SBÍRKA NA POMOC PONIČENÝM OBCÍM
Přispět do veřejné sbírky na pomoc obcím v Jihomoravském
a Ústeckém kraji je možné buď přímo do pokladničky umístěné v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní
353/88, Karlovy Vary, postupně i na akcích organizovaných Karlovarským krajem. Dalším způsobem je také zaslání příspěvku na
bankovní účet, jenž má číslo: 123-3116600247/0100

Na pomoc obcím zasaženým ničivými přírodními živly vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči z Karlovarského kraje. 

Foto: Jan Kostík

Na zahlazení následků těžby čerpají obce miliardy
KARLOVARSKÝ KRAJ V uplynulých letech stát vyčlenil celkem
18 miliard korun na řešení ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností. Na projekty
v Karlovarském kraji bylo určeno
2,33 miliardy korun. Obce a města
vyčerpala prostředky ve výši 1,38
miliardy korun na 47 projektů. Po
aktualizaci koncepce řešení ekologických škod rozhodla meziresortní komise o tom, že rozdělí ještě
pro náš region nevyčerpaných
0,95 miliardy korun.
Žadatelé o nevyčerpané finanční
prostředky museli provést revizi
projektů z předešlých koncepcí

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

a doplnit projekty nové. „Celkem
přišly žádosti na financování 80
projektů z 19 obcí za 2,64 miliardy
korun. Díky obrovskému převisu
se muselo přistoupit k prioritizaci
projektů. Obce si samy stanovily
prioritu 1,2,3. Z toho vyplynulo,
že při třiceti procentní úspoře ve
výběrových řízeních by na prioritu 1 měly být finanční prostředky dostačující. Ostatní projekty
v prioritě 2 a 3 zůstávají schválené
v zásobníku pro případ nerealizace priority 1. Stavby uskutečněné
v rámci tohoto programu jsou
pro kraj velice přínosné, protože
se tak území dotčená těžební činností mohou zase nově využívat.

Dochází k revitalizaci a úpravě
toků zanesených důlními vodami,
výstavbě zaniklé infrastruktury,
připravují se pozemky pro výstavu
rodinných domů, vytváří se území
pro využití volného času, což nám
pomáhá mimo jiné udržet mladé
rodiny v regionu,“ vysvětlil Karel
Jakobec, uvolněný krajský zastupitel pro oblast životního prostředí.
Mezi úspěšně dokončenými
stavbami je například kompletní
obchvat města Sokolov, příprava území pro výstavu rodinných
domů v Habartově, Královském
Poříčí, Chlumu Svaté Maří, úprava potoků a výstavu sportoviště

v Lomnici, lesoparky v Chodově
a Víntířově. „Pro města a obce je
tento program velmi vstřícný, nestanovuje žádné období udržitelnosti a dokončené dílo přechází
rovnou do majetku žadatele. Administraci související s výběrovým
řízením na dodavatele a také proplacení faktur řeší Ministerstvo financí ČR,“ doplnil Karel Jakobec.
Vláda ČR přijala16. ledna 2002
usnesení, v němž odsouhlasila
postupné vyčlenění částky 15 miliard korun z privatizačních výnosů
jako účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební
činností státních hnědouhelných
podniků ve vymezeném území

Ústeckého kraje. Dále v roce 2002
vláda ČR toto vymezené území
rozšířila o Karlovarský kraj. Následně v roce 2017 vláda schválila
navýšení finančních prostředků
o částku 3 miliardy na celkových
18 miliard korun s tím, že je nadále možné využívat finanční
prostředky pouze na projekty zajišťující revitalizaci a resocializaci předmětných území. V dubnu
2021 meziresortní komise schválila 4. aktualizaci koncepce řešení
ekologických škod. Tato koncepce se týká území 80 obcí (58 ÚK
a 22 KK), čtyř těžebních společností a jednoho státního podniku.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19
200 000 vyočkovaných dávek.
Hranice padla v závěru června
Dvoustá tisící dávka očkování
proti COVID-19 byla v Karlovarském kraji podána v závěru června. Téměř 70 tisíc lidí z celkového
počtu 292 094 (31. 3. 2021) bylo
v té době už plně očkováno oběma dávkami. Nejvyšší proočkovanost eviduje kraj v seniorských
skupinách občanů 70 a 80+. „Situace se rychle lepší a i po rozvolnění máme v Karlovarském kraji
aktuálně jen velmi nízká čísla
nákazy. Přesto bych chtěl znovu
vyzvat všechny, kteří ještě zvažují
vakcinaci, aby neváhali a nechali
se očkovat. Vidíme to v některých
i evropských zemích, že se mezi
neočkovanými nákaza novými
mutacemi náhle zase šíří,“ uvedl
hejtman Petr Kulhánek.  (KÚ)
Samoplátci se mohou registrovat na očkování v KV Areně
Cizinci pobývající v ČR, kteří
nejsou zapojeni do veřejného
zdravotního pojištění, se mohou
registrovat na očkování proti
COVID-19 v očkovacím centru
v KV Areně Karlovy Vary. Možnost registrovat se jako samoplátci vakcinace mají také občané
ČR, kteří taktéž nejsou pojištěnci
zdravotních pojišťoven. Registrace prostřednictvím centrálního
rezervačního systému je podle
věkových skupin v souladu s národní očkovací strategií umožněna cizincům, kteří mají v ČR
pobyt nad 90 dnů – konkrétně
se jedná o následující skupiny:
cizinec s platným povolením
k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu v ČR, cizinec s platným
dlouhodobým vízem, rodinný
příslušník občana EU s povoleným přechodným nebo trvalým
pobytem v ČR, občan EU s potvrzením o přechodném pobytu
či povolení k trvalému pobytu
na území. Platba je možná jen
prostřednictvím platební karty.
Denní maximální kapacita je 30
samoplátců denně. Pro cizince,
kteří na očkování do KV Areny
přijdou, jsou připraveny cizojazyčné formuláře informovaného
souhlasu. 
(KÚ)
Na očkování už mohou také
děti od 12 do 15 let
Od začátku letních prázdnin můžete proti COVID-19 nechat naočkovat také své děti. Registrace
je možná prostřednictvím centrálního rezervačního systému.
V Karlovarském kraji je možné se
registrovat do nemocnic v Karlových Varech (suterén pavilonu
B, Centrum cestovní medicíny)
a v Chebu (přízemí pavilonu A,
pediatrická ambulance), kde
je garantována přítomnost pediatra, totéž platí pro očkovací
centrum v sokolovském klášteře,
jež zastřešuje Nemocnice Sokolov. Na očkování do karlovarské
a chebské nemocnice mohou
rodiče s dětmi přijít tři dny v týdnu, v sokolovském očkovacím
centru je pro ně vyhrazen jeden
den. Podle pravidel ministerstva
zdravotnictví musí dítě na očkování doprovodit zákonný zástupce, který také na místě udělí
informovaný souhlas s výkonem.

(KÚ)
Nechat se naočkovat můžete
také po prodělané nemoci
Na očkování proti COVID-19
se už mohou také registrovat lidé, kteří onemocněli COVID-19
a dosud pro ně platila 90denní
lhůta, kdy po nemoci vakcinaci
absolvovat nemohli. Lhůtu zrušilo ministerstvo zdravotnictví
s tím, že nyní se lidé mohou registrovat hned po uplynutí dvoutýdenní izolace. „Věřím, že té možnosti většina lidí, kteří prodělali
COVID-19, využije a nebude
očkování odkládat. Zvlášť v okamžiku, kdy sledujeme, že jsou
nové mutace koronaviru nakažlivější a šíří se rychleji. Očkování navíc nám všem podstatně
usnadňuje dostupnost kultury,
sportu a dalších aktivit,“ dodal
hejtman Petr Kulhánek. (KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Pacientům pomáhají s dýcháním.
Karlovarská nemocnice má nové přístroje
KARLOVY VARY Nové vysokoprůtokové kyslíkové přístroje zvané
HFNO pořídila Karlovarská krajská nemocnice hned na dvě svá oddělení – Emergency a dětské. Terapie těmito přístroji se v posledních
měsících osvědčila především při
léčbě pacientů s COVID-19.
„Na Emergency máme mnoho
různých přístrojů, ale vysokoprůtokový kyslíkový přístroj je v našem
portfoliu novinkou, za kterou jsme
velmi vděčni. Mnohdy zachrání
pacienta od intubace a napojení na
umělou plicní ventilaci a je to pro
pacienta šetrnější způsob, jak mu
pomoci. Pandemie nás přesvědčila, že pořízení takového přístroje
je dobrou investicí, ale rozhodně to
neznamená, že nyní, kdy je nemoc
na ústupu, nebude přístroj využit.

Stále je mnoho indikací k použití
HFNO i u necovidových pacientů,“
uvedla Denisa Bílská, vrchní sestra
Emergency.
HFNO (high-flow nasal oxygen)
neboli oxygenátor je přístroj zajišťující neinvazivní podporu dýchání.
Jeho nespornou výhodou je, že pacient s těžkými dýchacími problémy
nemusí být před připojením uspán
a lze díky němu oddálit či úplně odvrátit napojení na plicní ventilátor.
Zotavení pacienta odpojeného od
HFNO je totiž výrazně rychlejší
a jednodušší než z ventilátoru.
Pořízené oxygenátrory značky
Airvo jsou zároveň vybaveny integrovaným zvhlčovačem a ohřevem vdechované směsi, která je
vháněna do pacienta pod vysokým průtokem, a to až 60 litrů za

Hejtmani požadují víc peněz
na rozvoj zdravotnictví
KARLOVARSKÝ KRAJ
Upravit
výzvy určené na rozvoj zdravotnictví v rámci dotačního programu
REACT-EU tak, aby byly spravedlivě rozděleny do všech krajů - to je
cílem Asociace krajů ČR. Požaduje
proto po ministerstvu zdravotnictví
a po ministerstvu pro místní rozvoj
navýšení alokace v 98. výzvě tak, aby
mohla být dotace poskytnuta všem
žadatelům, kteří splní hodnotící
kritéria. Odpadla by díky tomu nedůstojná soutěž v rychlosti klikání
při podávání žádostí a peníze by se
dostaly na všechny projekty. Srovnatelně kvalitní zdravotní péči by
tak mohli mít obyvatelé všech krajů
republiky. Na pravidelném jednání
Asociace krajů ČR, které se konalo
v úterý 8. června, se na tom shodli
všichni hejtmani.
„Ukázalo se, že v rámci stávajícího systému výzev by se na některé
kraje vůbec nedostalo. To je z našeho pohledu velmi nešťastné, protože
jsme přesvědčeni, že zdravotnictví
má posilovat napříč celou republikou. Rozhodovat podle času podání
je principiálně špatně, proto chceme
jednat o možnosti uspokojit všechny přihlášené projekty. Řešit by se

to dalo více způsoby. Jeden z nich
už máme přislíben. Vláda se bude
snažit doplnit tuto výzvu o pět a půl
miliardy z dalších tranší Evropské
unie,“ uvedl předseda asociace krajů Martin Kuba a upřesnil, že předmětem jednání s vládou bude také
snaha vyjednat další peníze ze státního rozpočtu, aby byly podpořeny
projekty opravdu ze všech krajů.
Obdobně funkční kritéria musí být podle hejtmanů nastavena
i v následné 99. výzvě, aby ani zde
nerozhodovala rychlost podání
projektů, ale aby byla jasně nastavená regionální kritéria, jako třeba
počet obyvatel 65+ v jednotlivých
regionech. Celá věc je ještě v jednání
a definitivní rozhodnutí musí teprve
padnout. Kraje se dále dohodly, aby
část peněz z plánované 100. výzvy
programu fixně směřovala na vybavení laboratoří na testování na koronavirus.
Česko může získat z programu
REACT-EU 18,4 miliardy korun.
Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj
a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty
s rakovinou a seniory.
(KÚ)

hodinu. Výslednou směs kyslíku
a vzduchu, s různým poměrem, si
přitom udává sám ošetřující lékař
podle potřeby pacienta. Maximální
poměr směsi je 95% kyslíku a 5%
vzduchu.
V rámci nákupu přístrojů Airvo
byly zakoupeny i mikonebulizační
přístroje Aerogen, díky kterým je
možné podávat současně léky ve
formě aerosolu, který se přidává
do směsi produkované samotným
přístrojem. Cena zakoupených
přístrojů včetně mikronebulizátoru a průtokoměrů přesáhla částku 300 tisíc korun. Nákup těchto
přístrojů a dalších pomůcek byl
financován z daru Nadace Charty
77 – Konto Bariéry, který do jeho
fondu věnovala společnost Philip HFNO Nové přístroje na odděleních Emergency a dětském zajišťují neinvazivní
Foto: KKN KV
Morris ČR. 
(KÚ) podporu dýchání. 

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, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení antigenního POC testu nejvýše 1x za 7 dnů. V případě pozitivního výsledku antigenního POC testu je testovaná osoba následně povinna podrobit se neprodleně
i konfirmačnímu RT-PCR testu.
• Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 2x v kalendářním měsíci.
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.
Linka krajského call centra 950 380 380 je 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 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.

Témata pro podnikatele? Magisterské studium učitelství pro
Transformace regionu, 1. stupeň otevře ZČU už na podzim
lázeňství, doprava či
univerzitní vzdělávání
KARLOVARSKÝ KRAJ Finance na
transformaci kraje, budoucnost dopravy v regionu a podpora lázeňství
či vysokého školství – taková byla
témata červnového jednání představitelů vedení regionu a Krajské
hospodářské komory Karlovarského kraje.
Předseda Krajské hospodářské
komory Tomáš Linda seznámil zástupce kraje s tím, že komora, jako
zákonný zástupce podnikatelů hájící jejich zájmy, má v současnosti
bezmála 300 členských firem v Karlovarském kraji, které zaměstnávají
více než 20 tisíc pracovníků.
Členové představenstva hospodářské komory se především zajímali o hodnocení strategických
projektů, které mohou být financovány z Fondu spravedlivé transformace. „Karlovarský kraj během
dubna vyhlásil veřejnou výzvu pro
předkládání strategických projektů, které by mohly být financovány
z tohoto fondu. Následně je posoudilo 20 externích hodnotitelů, kteří
se k hodnocení projektů přihlásili
a přiřadili jednotlivým akcím bodové ohodnocení vycházející z metodiky ministerstva pro místní rozvoj
a ministerstva životního prostředí.
V závěrečném panelu hodnotitelů
se znovu představily všechny projekty, jejichž konečný výběr schvaluje Regionální stálá konference,
která je ustavena ve všech uhelných
regionech. Projekty budou zařa-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

zeny do Plánu spravedlivé územní
transformace, jehož konečnou podobu budou mít ministerstva hotovou na jaře 2022,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek. Ten rovněž upozornil na to, že kraje bohužel dosud
neznají míru spolufinancování
projektů jak ze strany firem, tak ze
strany veřejné sféry.
Dalším společným tématem se
stala podpora lázeňství a cestovního ruchu, což jsou oblasti, které
se dosud velmi těžce vyrovnávají
s následky koronavirové pandemie.
Podle generálního ředitele společnosti Lázně Františkovy Lázně
Josefa Ciglanského by bylo třeba
navýšit podporu kraje na příspěvky
pro návštěvníky ubytovacích zařízení v regionu. „Na tento program
jsme vyčlenili 3 miliony korun,
jsme ale připraveni program v průběhu roku dofinancovat,“ přislíbil
hejtman.
Problémem, který tíží firmy i kraj,
je nedobudovaná páteřní dopravní
infrastruktura. „V první řadě se to
týká dálnice D6, prioritní je ale také napojení na německou dálniční
síť,“ zdůraznil předseda komory
Tomáš Linda, který zmínil i nutnost
elektrifikace přeshraniční železniční dopravy.
Zástupci hospodářské komory
a kraje řešili i možnosti vysokoškolského vzdělávání v regionu a řeč byla také o budoucnosti regionálního
zdravotnictví. 
(KÚ)

KARLOVY VARY CHEB, KARLOVY VARY O dalším rozšíření aktivit Západočeské univerzity v Plzni
(ZČU) na území Karlovarského kraje jednali zástupci vedení s rektorem
ZČU Miroslavem Holečkem a děkany i proděkany jednotlivých fakult.
Už v novém akademickém roce
2021/2022 chce Fakulta pedagogická ZČU otevřít v Chebu studium
učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v plánu
má akreditaci dalších studijních
programů v Karlovarském kraji.
Hejtman Petr Kulhánek seznámil
zástupce ZČU s probíhající transformací kraje, v rámci které aktuálně běží hodnocení strategických
projektů. Samozřejmou součástí
transformace je pro vedení kraje
také rozvoj vysokého školství. „Západočeská univerzita v Plzni je přirozeným partnerem pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v našem
kraji, proto počítáme s podporou
jednotlivých studijních programů,
které ZČU bude otevírat. A jsem velmi rád, že v tomto ohledu pokračují
i jednání s městem Karlovy Vary,
stejný postoj má i město Cheb, kde
v současnosti působí Fakulta ekonomická,“ uvedl hejtman.
Rektor Miroslav Holeček ocenil,
že je v poslední době spolupráce
kraje a ZČU velmi intenzivní a zdůraznil, že univerzita nabízí vysokou
úroveň vzdělávání a je značkou kvality pro uchazeče i absolventy.
Podle představitelů jednotlivých
fakult se nyní připravuje rozšíření
činnosti Fakulty pedagogické ZČU
v Chebu, kde se od nového akademického roku 2021/22 otevře magi-

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Nový
studijní obor chce Fakulta pedagogická
ZČU otevřít v Chebu už v novém akademickém roce 2021/2022.

Ilustrační foto: KÚ
sterský studijní program Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ v kombinované
formě. Ten tak přibude k dosavadnímu programu celoživotního
vzdělávání pro stávající učitele 1.
stupně ZŠ. Další plánovaný obor je
zaměřen na vědu o pohybu člověka
– kinantropologii. Ten by měl ještě
letos projít akreditačním řízením.
„Pro nás je klíčové, že program byl
takzvaně ušitý na míru potřebám
lázeňství v našem kraji, protože jeho absolventi najdou uplatnění jako
pohyboví terapeuti, ve wellness centrech a balneoprovozech,“ zdůraznil Petr Kulhánek.

Aplikovaná fyzioterapie
v Karlových Varech

Dále se připravuje navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzioterapie v Karlových

Varech. Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich upřesnil,
že pokračuje v jednání se zástupci
města Karlovy Vary. „Studijní program plánujeme otevřít v Karlových
Varech, protože je úzce navázán na
lázně a karlovarskou nemocnici,
kde by měly probíhat praxe. S nemocnicí budeme jednat o vytvoření
podmínek pro praktickou výuku,
přičemž lze do jisté míry předpokládat, že o doplnění vzdělání v budoucím horizontu mohou projevit
zájem i její stávající zaměstnanci.
V současnosti máme sestaven plán
předmětů a řešíme zajištění vyučujících,“ dodal děkan Štich.
Společně s Fakultou strojní zase
spolupracuje krajská Karlovarská
agentura rozvoje podnikání, a to
na společném projektu digitálního
hubu. Krajský radní Patrik Pizinger
upřesnil, že digitální hub by měl pomoci malým a středním podnikům
nastartovat své aktivity přímo v regionu. Ve spojení Fakulty strojní a Fakulty ekonomické vzniká studijní
program pro náš kraj zaměřený na
průmyslové inženýrství a ekonomii.
Bakalářské i navazující magisterské
studium by se realizovalo v anglickém jazyce. „Fakulta ekonomická je
připravena pomoci i v oblasti marketingové strategie Karlovarského
kraje a marketingové transformační
strategie, která se bude nově vytvářet,“ deklarovala děkanka Fakulty
ekonomické Michaela Krechovská.
Do roku 2024 by se v regionu měly
etablovat nové vysokoškolské obory
jak pedagogického, tak zdravotnického i technického směru.  (KÚ)
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Staňte se členy Krajského
parlamentu dětí a mládeže
KARLOVARSKÝ KRAJ Poprvé
v historii by měl začít v našem regionu pracovat Krajský parlament
dětí a mládeže Karlovarského kraje.
Jeho cílem je zapojení mladých lidí
do dění ve společnosti. Parlament
by fungoval jako samosprávný orgán žáků základních, středních škol
a gymnázií nacházejících se v regionu. Své zázemí by měl na Krajském
úřadě Karlovarského kraje.
Kraj osloví prostřednictvím jednotlivých škol všechny žáky ve věku 13 – 20 let, kteří by měli zájem
o členství ve studentském parlamentu. Parlament bude mít vlastní
statut, jednací řád, členové si zvolí
předsedu a zástupce do jednotlivých výborů. „Rádi bychom dosáhli
toho, aby žáci a studenti debatovali
o problémech, které tíží je i jejich
vrstevníky, aby své podněty přená-

šeli dál na komunální a krajskou
politickou úroveň. Měl by se rozproudit dialog o tom, jak má kraj
z pohledu mladých v budoucnu vypadat, protože věříme, že z něj nebudou odcházet a zůstanou tady žít.
Čekáme nové nápady a samozřejmě
kritické připomínky, protože právě
to nás může posunout dál. Nejde
o hru nebo simulaci jednání krajského zastupitelstva, ale o možnost
mluvit o tématech společně a podílet se na jejich vyřešení,“ vysvětlil
krajský radní Jindřich Čermák.
Úvodní zasedání parlamentu by
se pak konalo během října v zastupitelském sále Krajského úřadu
Karlovarského kraje. „V případě nezletilých účastníků jednání budeme
ve spolupráci se školami zajišťovat
doprovod. Žákům, kteří by se museli částečně uvolnit z vyučování,

nepřítomnost předem omluvíme.
Až se činnost parlamentu rozběhne, budeme se snažit o jeho propojení s Národním parlamentem
dětí a mládeže, jehož zasedání by
delegace z Karlovarského kraje také mohla navštívit,“ dodal Jindřich
Čermák. Členové parlamentu se
mohou inspirovat pro svou činnost
také v jiných krajích, ale i v zahraničí.
Krajský parlament dětí a mládeže
v Karlovarském kraji by měl vytvářet prostor pro diskusi, reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají, zastřešovat
nižší články dětských samospráv,
realizovat návrhy a nápady mladých
lidí v regionu. O své činnosti bude
informovat prostřednictvím sociálních sítí a vlastní internetové stránky. 
(KÚ)

Zájemci o činnost v Krajském parlamentu dětí a mládeže se mohou hlásit prostřednictvím online formuláře na Informačním portálu Karlovarského kraje, a to do 15. září 2021.

Rozvoj regionu se začne plánovat
v plně digitalizovaném prostředí

Digitální model budovy Pilotním projektem, kde si kraj novou metodu vyzkouší,
bude rekonstrukce budovy B krajského úřadu. 
Ilustrační foto: KÚ
KARLOVARSKÝ KRAJ Přenést řízení rozvoje území regionu do plně
digitalizovaného prostředí plánuje
v následujících obdobích Karlovarský kraj. Díky tomu bude možné
sladit výstavbu budov z pohledu
přípravy rozpočtu stavby, energetické náročnosti i dobu udržitelné existence objektů. Využít chce
k tomu metodu BIM (Building Information Modeling), tedy vytvoření digitálního modelu – dvojčete
budovy, který bude zahrnovat veškeré informace o objektu pro jeho
realizaci, správu a provoz po dobu
jeho užívání. To zároveň umožní
získaná data propojit s digitální
technickou mapou Karlovarského
kraje a pracovat s nimi při plánování výstavby a rozvoje infrastruktu-

ry v okolí, v rámci celého regionu.
Později by se tato data mohla promítnout i do připravované Digitální mapy veřejné správy ČR.
Plán Karlovarského kraje koresponduje s iniciativou Evropské
komise, která nese název „Nový evropský Bauhaus“. „Myšlenku nového evropského Bauhausu, která
vychází z avantgardní německé
umělecké školy 20. let minulého
století, oznámila loni předsedkyně
EK Ursula von der Leyen. Cílem je
sjednotit úsilí v oblasti architektury, designu, udržitelnosti a investic s ohledem na snahu o dosažení
klimatické neutrality v Evropě.
Veškeré nápady a řešení by měly
v první řadě šetřit životní prostředí,
vycházet z potřeb lidí, ale zároveň

omezovat zátěž pro naši planetu.
My bychom chtěli začít uplatňovat
tento přístup i v našich rozvojových
plánech,“ vysvětlil hejtman Petr
Kulhánek.
Pilotním projektem, kde si kraj
novou metodu vyzkouší, bude rekonstrukce budovy B krajského
úřadu, která stejně jako ostatní objekty úřadu slouží už 20 let
a technické problémy v podobě netěsnících oken, přehřívání prostor
i konstrukčních závad se kupí. „V
rámci předprojektové a projektové
přípravy se vytvoří digitální model
budovy, který bude následně upraven podle skutečné realizace. Tento
model se stane zdrojem pro digitální technickou mapu a pro správu
celé budovy,“ uvedl hejtman.
V současnosti se zpracovává
územní studie areálu krajských
institucí, která by měla určit směr
vývoje celého areálu v Karlových
Varech - Dvorech. „Zvažujeme, že
bychom si tuto územní studii nechali zpracovat prostřednictvím informačního modelování prostředí
(3D, virtuální realita), do kterého
nám zapadne právě také informační model rekonstruované budovy
B. Z našeho pohledu je takovýto
přístup k rozvoji části území Karlovarského kraje velmi podstatný
hlavně proto, že jej chceme následně uplatnit i pro další části kraje,“
doplnil vedoucí odboru investic
Tomáš Brtek.
Karlovarský kraj se tímto chce co
nejvíce přiblížit i plánované digitalizaci stavebního řízení a řídit svůj
pokrok v souladu s národními strategiemi a koncepcemi.

(KÚ)

NAPSALI JSTE NÁM
DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ ANEB
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOB, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVOD
Ano, je to tak. I v tomto nepříznivém
roce se uskutečnil 29. ročník Dějepisné soutěže gymnázií. Někteří pochybovači možná tvrdí: ,,Přece není možné zorganizovat takto velkou soutěž
online! A i kdyby, přece pořád existují
achillovy paty všech online soutěží,
jako technické problémy a podvody!“.
Ovšem věřte tomu nebo ne, Dějepisná soutěž gymnázií uskutečnila a vše
proběhlo hladce. Otázka zní, jak je to
možné.
Odpovědí je trochu více. Začněme například technickými problémy. Kdyby
jakýkoliv soutěžní tým nevěděl, např.
jak spustit Moodle test (k tomu se
ještě dostaneme), zavolal by studentům z technické podpory, ti by pomocí
programu na ovládání vzdálené plochy udělali za soutěžící co je třeba
a soutěž by pokračovala.
Podvody, kapitola sama pro sebe.

První kontrolní orgán je pedagog, dohlížející na žáky po dobu vyplňování
testu (vycházíme z předpokladu, že
učitel by neměl své žáky podporovat
v podvádění). Druhá pojistka proti
podvodům je zaplá kamera soutěžících na videohovoru, který kontrolují
organizátoři (pokud by organizátor
zpozoroval, že soutěžící až podezřele
často koukají do pravého horního rohu, řešilo by se podezření na podvod).
A třetí věc, znesnadňující podvody je
sdílení obrazovky na organizátorském
videohovoru (kdyby neexistovalo toto
opatření, soutěžící by si hned v druhé
záložce mohli otevřít Wikipedii a organizátoři by to nikdy nezjistili) Tím
pádem bylo velmi obtížné jakýmkoliv
způsobem podvádět a případný pokus
o podvod by byl včas zjištěn.
A teď jak byly řešeny testy samotné.
Testy byly vyplňovány přes platfor-

mu Moodle, která umožňuje nastavit
u konkrétních testů mnoho specifik,
jako například čas na vyplnění testu,
možnost vracet se k minulým otázkám a tak dále. Což bylo pro organizaci celkem zásadní.
Testy byly celkem tři, každý na jedno kolo. První byly otázky s výběrem
možnosti (a, b, c, d,), druhé byly otázky s otevřenou odpovědí (např. Jak se
jmenoval první prezident samostatného Československa?) a v třetím kole
soutěžící poznávali osobnosti podle
fotografií.
Milí čtenáři, jak jste si mohli přečíst
výše, pan Miroslav Stulák a jeho tým
organizačně počítali se vším. Výsledek? Hladký průběh soutěže a důkaz,
že i online soutěž lze zorganizovat na
úrovni.
Vít Matoušek,
sekunda A Gymnázia Cheb

SENIOR ROKU 2021.
NOMINUJTE SVÉHO KANDIDÁTA

KARLOVARSKÝ KRAJ
Znáte
seniora, který si podle vás zaslouží ocenění? Pak jej rozhodně
nominujte do oblíbené ankety
Senior roku 2021. Tu vyhlašuje
Karlovarský kraj již od roku 2017
a jejím hlavním cílem je poděkovat seniorům za jejich celoživotní
práci a úsilí.
„Snahou této ankety je připomenout důležitost postavení seniorů
nejen v rodinách, ale v celé naší
společnosti a také podpořit aktivní stárnutí, které udržuje naše
seniory při síle. Chceme proto
ocenit ty z nich, které považují
jejich blízcí, spolupracovníci,
přátelé či známí za výjimečné.
Nemusí dělat velké činy, může se
jednat o osoby, které jsou zkrátka
jedinečné svým životním přístupem,“ uvedl Robert Pisár, krajský
radní pro oblast sociálních věcí.
Nominační lístek je možné vyplnit elektronicky, a to na webových
stránkách Karlovarského kraje pod tímto odkazem- https://
www.kr-karlovarsky.cz/php/
seniorroku/seniorroku.php. Do
ankety je možné přihlásit obyvatele Karlovarského kraje ve věku
od šedesáti let. Do formuláře je
nutné vyplnit kromě základních
údajů o nominovaném také důvod, proč by měl získat titul Senior roku 2021. Nominace bude
ukončena 13. 8. 2021.
V případě jakýchkoliv dotazů

či potřeby pomoci s vyplněním
formuláře je možné kontaktovat
sociální odbor Krajského úřadu
Karlovarského kraje, konkrétně
paní Kateřinu Rentkovou na telefonním čísle: 354 222 633, případně e-mailem: katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz.
Všechny nominace, které budou
podané dle pravidel a v požadovaném termínu, budou předloženy ke zhodnocení Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety se uskuteční 18.
listopadu 2021 v Grandhotelu
Pupp v Karlových Varech.

(KÚ)

Senior roku

Jednou z prvních vítězek oblíbené ankety byla lékařka
Hana Hornátová, někdejší ředitelka
jáchymovských lázní a také aktivní
propagátorka lázeňské léčby v našem kraji. 
Foto: KÚ

Hejtman jednal se zástupci
Svazu důchodců
KARLOVY VARY
Na krajském
úřadě se konalo setkání hejtmana Petra Kulhánka a radního pro
oblast sociálních věcí Roberta Pisára se zástupci Svazu důchodců
v Karlovarském kraji. Na schůzce
byli přítomni, kromě předsedkyně
krajské organizace Marie Majdlové, také předsedové z Mariánských
Lázní, Karlových Varů a Lokte.
Předmětem jednání bylo seznámení s aktivitami svazu, ale také vzájemná domluva na další spolupráci.
„Jsem velmi rád, že se toto setkání uskutečnilo, protože předsedové
svazu přišli s několika nápady a připomínkami, jak bychom jim mohli
pomoci v jejich práci, kterou vykonávají ve svém volném čase a bez
nároku na honorář. Karlovarský
kraj na seniory nezapomíná a vnímá důležitost jejich postavení ve
společnosti a zároveň se snaží o to,
aby byli aktivně zapojeni do života.
A právě společná setkání nám pomáhají nahlédnout do jednotlivých
akcí a projektů, protože je máme
zprostředkované přímo od seniorů
samotných,“ uvedl hejtman Petr
Kulhánek.
Senioři seznámili zástupce kraje
se svou činností a představili hlavní
a tradiční akce, které jsou pro členy
svazu pořádány. Zároveň kraj požádali o zjednodušení administrace
žádostí o udělení dotací pro aktivity
seniorů a úpravu účelu poskytnutí

těchto dotací. „Chápeme, že pro
starší lidi může být náročné vyplňovat online formulář, který je nutný
pro přihlášení do dotačního programu. Budeme se proto snažit tuto variantu usnadnit a na základě žádosti
ze strany seniorů zapracujeme také
na úpravě využití dotačních peněž,
protože předsedové svazu upozornili na příliš přísné podmínky, které
jim neumožňují hradit potřebné náklady v rámci konání akcí,“ doplnil
hejtman.
Předsedové Svazu seniorů Karlovarského kraje také projevili zájem
o uspořádání akce Dne otevřených
dveří na krajském úřadě pro své
členy. Ti by se tak seznámili s vedením kraje a samotným prostředím
úřadu. Součástí této akce by měla
být také prohlídka prostor dalších
krajských institucí, jako například
budovy Zdravotnické záchranné
služby a Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje nebo nového depozitáře krajské knihovny.
„Chceme navázat na spolupráce
se Svazem důchodců Karlovarského kraje z předchozích let a ukázat
tak seniorům, že je považujeme za
rovnocenné partnery k jednání,“
uzavřel Petr Kulhánek. Účastníci
setkání se také dohodli na ocenění
vybraných členů svazu v rámci slavnostního večera konaného u příležitosti vyhlášení výsledků ankety
Senior roku 2021. 
(KÚ)

Záchranka bude mít v Lubech
výjezdovou základnu
LUBY Vypsání zakázky a realizaci
projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje v Lubech“ schválil Karlovarský kraj. Do
konce příštího roku bude pokračovat projektová příprava, v lednu roku 2023 by pak měla začít samotná
realizace.
„Ve stávajícím zdravotním středisku v Lubech jsou dlouhodobě nevyhovující podmínky, proto jsme podpořili plán výstavby nové stabilní
základny, která vznikne na jižním
cípu města. Obhospodařovat bude
nejen oblast kolem Lubů, ale také
Nového Kostela a přilehlého okolí“, uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Předpokládané náklady na výstavbu jsou ve výši 24 milionů korun,
přičemž 20,4 milionu by měla pokrýt dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu
2021 – 2027.

„Vybudováním nové výjezdové základny dojde k posílení systému
ochrany obyvatel, který bude směřovat ke zrychlení a zefektivnění
pomoci, jíž zdravotnická záchranná služba obyvatelům Karlovarského kraje poskytuje. V rozpočtu
projektu se počítá také s pořízení
materiálně-technického vybavení,
které bude sloužit záchranářům při
jejich nelehké práci. V neposlední
řadě pak nová základna přinese odpovídající zázemí pro pracovníky
záchranné služby, což považujeme
také za velmi důležité,“ doplnil
hejtman Petr Kulhánek.
V současné době probíhají předprojektové přípravy. Realizace výstavby je naplánována začátek roku
2023 a veškeré práce na výstavbě
nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje by měly být ukončeny
v prosinci roku 2024.

(KÚ)

ZPRÁVY Z KRAJE
Kraj podpoří obnovu
stávajících a vznik nových
dopravních hřišť
Z dotačního programu na podporu obnovy stávajících a vzniku
nových dopravních hřišť rozdělí
Karlovarský kraj dotace ve výši
500 tisíc korun. V rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství bylo pro tyto účely vyčleněno 900 tisíc korun. Na krajský
úřad byly doručeny dvě žádosti,
obě splňovaly podmínky pro
udělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v daném programu. Na finanční podporu se tak
může těšit Asociace Záchranný
kruh v Karlových Varech, která
peníze využije na zakoupení garážového modulu se specifikací
vhodnou pro celoroční provoz
a zajistí tak kvalitní zázemí a bezpečné uskladnění inventáře.
Druhým žadatelem byla Správa
městských sportovišť z Mariánských Lázní, ta využije dotaci na
doplnění a zkvalitnění zázemí
a zlepšení kvality výuky dopravní
výchovy pro 4. třídy základních
škol v Mariánských Lázních
a okolních obcích. Maximální
výše jedné dotace byla stanovena
na 250 tisíc korun. Téma dopravní výchovy je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Na obnovu
stávajících a vznik nových dopravních hřišť Karlovarský kraj
přispívá ze svého rozpočtu každoročně. 
(KÚ)
Společnost přátelská rodině.
Zaměstnavatelé mohou
získat certifikát
Síť pro rodinu nabízí i v roce
2021 zaměstnavatelům možnost získat prestižní certifikát
„Společnost přátelská rodině“.
Registrace je otevřena pro firmy
všech velikostí i zaměření, které
se snaží o zaměstnanecky vstřícnou a otevřenou firemní kulturu. Cílem iniciativy, jež probíhá
letos již 15. rokem, je motivovat
zaměstnavatele k pozitivnímu
přístupu při zavádění kroků směřujících ke sladění rodinného
a profesního života. Zaměstnavatelé, kteří se zapojí, projdou
procesem zmapování aktuálního
stavu. Zjišťuje se, jestli společnost využívá všech možností
v rámci opatření pro slaďování práce a soukromého života.
A pokud se nalezne prostor, který
může být za minimálních finančních nákladů využit pro nastavení dílčích opatření, Síť pro rodinu doporučí, jak s ním naložit.
Firmy, které již úspěšně slaďují,
získají certifikát s platností na tři
roky. Každá přihlášená společnost získá hodnocení stavu prorodinného prostředí a nabídku
dalších možnosti změn pro optimalizaci prorodinně orientované
personální politiky. Přihlásit se
je možné online prostřednictvím
linku: https://1url.cz/OKWUO.
Více informací poskytne expertka na rovné příležitosti Lenka
Lenochová - lenka.lenochova@
sitprorodinu.cz. 
(KÚ)
Obce využijí dotace na
budování vodovodů
a kanalizací
Také v letošním roce udělí Karlovarský kraj dotace obcím na
dostavbu a rozšíření vodovodů
a kanalizační sítě. Mezi žadatele
rozdělí celkem 9 milionů korun.
Rozdělení dotací odsouhlasili krajští zastupitelé na svém
červnovém jednání. O dotace se
přihlásilo celkem 10 žadatelů
a celkový objem požadovaných
financí dosáhl 17, 7 milionu korun. Dotaci využije například
obec Bublava na dostavbu stok
tlakové kanalizace a vodovodu
v částech obce, které potřebné
rozvody v současnosti nemají.
Stavět se také bude tlaková kanalizace v Radošově, kde je zároveň
třeba prodloužit vodovod v lokalitě „Za Mokřadem“. V Těšovicích zase vymění vodovodní řad
v trase a zruší stávající vodovod,
který dosloužil. Ovesné Kladruby
mají v plánu provedení vrtu a vybudování vodojemu s úpravnou
vody. Následně se předpokládá
napojení vodojemu na plánovaný
vodovod. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Toulejte se městem Cheb
s místním muzeem
Muzeum Cheb připravilo pro
velké i malé zájemce lačné po
znalostech o historii města sérii
pracovních listů s názvem „Toulky Chebem s muzeem“. V rámci
procházky budou děti i dospělí
prozkoumávat, poznávat, odhalovat a objevovat zajímavosti i tajemná zákoutí města. První list se
zaměřuje na architekturu, konkrétně na domy v historickém
centru, jejich zdobení, zejména
na niky a kartuše. Pracovní listy
je možné stáhnout na webových
stránkách Muzea Cheb, nebo si
je vyzvednout na pokladně muzea. Pokud by vás historie domů
na náměstí pohltila, rozhodně
neváhejte navštívit komentovanou prohlídku „Historické krovy
– chebský fenomén“, která vás
zavede přímo pod střechy několika domů, které skrývají historické skvosty. 
(KÚ)
Strom roku. Dejte hlas
Dolní popovské lípě
Do finále 20. ročníku ankety
Strom roku postoupilo dvanáct
kandidátů ze sedmi krajů České
republiky. Porota letos vybírala
z rekordních sedmasedmdesáti
návrhů. Mezi nimi nechybí ani
zástupce Karlovarského kraje,
a to Dolní popovská lípa ze zaniklé obce Popov u Jáchymova.
Památná lípa velkolistá roste
u rozcestí lesních cest v dnes zcela zaniklé obci Popov u Jáchymova již více než 600 let. Jedná se
o nejsilnější strom Karlovarského kraje s průměrem kmene 964
centimetrů. V sousedství lípy stál
kdysi hostinec. Kmen stromu býval obkroužen lavicí a ověšen svatými obrázky. Vahou větví se ale
kmen rozdělil a místem lze nyní
projít po speciálním chodníčku.
V národní soutěži mohou lidé své
favority podpořit až do 12. září
online na webu stromroku.cz,
nebo pomocí DMS zprávy. (KÚ)
Josefov je obcí přátelskou
rodině a seniorům
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR vyhlásilo i v roce 2021
soutěž „Obec přátelská rodině
a seniorům“. V pěti kategoriích
byly vyhodnoceny jako vítězné ty
obce, které přišly s výjimečnými
projekty v oblasti proseniorské
a prorodinné politiky. A právě
ocenění v obou částech soutěže
získala obec Josefov z okresu
Sokolov. Obec Josefov byla v této
soutěži úspěšná již v předchozích
ročnících. Ocenění a dotací za
vítězství se dočkala už v letech
2018 a 2019. V letošním roce
Josefov podal žádost o dotaci
v obou oblastech, tedy v oblasti
„Obec přátelská rodině 2021“
a „Obec přátelská seniorům
2021“. V obou získal 1. místo
a odměnu v podobě dotace v celkové výši 403 tisíc korun.  (KÚ)
Hlasujte pro vítěze soutěže
Památky děkují
Cena Patrimonium pro futuro,
kterou vyhlašuje Národní památkový ústav, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti
památkové péče dokončené
v předešlém roce. O vítězi ceny
„Památky děkují“ rozhoduje veřejnost v on-line hlasování. O cenu usiluje celkem 34 uchazečů ze
všech krajů České republiky včetně dvou návrhů z území Karlovarského kraje. Záchrana kostela
sv. Urbana v Karlových Varech
– Rybářích soutěží v kategorii
Záchrana památky. Spolek pro
záchranu kostela se v roce 2009
pustil do záchrany jednoho ze
dvou nejstarších kostelů na území Karlových Varů. Zakoupil ho
ve stavu téměř naprosté destrukce, k objektu se vázal mnohamilionový dluh, přesto se podařilo
kostel obnovit. V kategorii Prezentace a popularizace se o vítězství uchází projekt „Veřejné dílny
v Chebu přiblížily středověké stavitelství“. Pro svého favorita můžete hlasovat do 30. září 2021 na
webových stránkách Národního
památkového ústavu.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Dobrota Karlovarského kraje Kraj podpoří provoz
TITUL NOVĚ PONESE 15 POCHOUTEK Z NAŠEHO REGIONU

KARLOVARSKÝ KRAJ Pátého
ročníku soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“ se letos účastnilo
15 regionálních výrobců s 39 zemědělskými a potravinářskými
výrobky. Komise hodnotitelů vybrala 15 nejlepších výrobků v pěti
kategoriích. Ty nově získají prestižní krajskou značku kvality.
Cílem soutěže je zviditelnění
regionálních
potravinářských
a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti
a ekonomického růstu regionálních potravinářů. Soutěž se také
snaží podpořit snahu menších
výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. „Letošní ročník soutěže byl zásadně
poznamenán pandemií koronaviru. Obávali jsme se, jestli se vůbec
výrobci přihlásí. Nakonec jsme
ale byli mile překvapeni počtem
přihlášených výrobců i jejich produktů. Potvrdilo se, že ocenění

„Dobrota Karlovarského kraje“
má vysoký kredit. Pomáhá propagovat nejen samotné výrobky,
ale také region, v němž vznikají,“
uvedl uvolněný zastupitel Karel
Jakobec.
V komisi hodnotitelů zasedli
zástupci Karlovarského kraje,
Krajské veterinární správy, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Střední školy živnostenské Sokolov a Regionální agrární
komory kraje Karlovy Vary.

Dobroty Karlovarského kraje se
představí zákazníkům a spotřebitelům mimo jiné na přehlídce
Země živitelka, která se uskuteční
v Českých Budějovicích od 26. do
31. srpna 2021. Slavnostní předávání ocenění v podobě certifikátu,
který opravňuje vítěze používat
značku Dobrota Karlovarského
kraje, se pak bude konat v měsíci
říjnu v rámci Lázeňského festivalu jablek na kolonádě v Mariánských Lázních. 
(KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2021
Masné výrobky:
1. místo: Grilovací klobáska s čedarem a jalapenos (Josef Pelant),
2. místo: Krušnohorská pečeně (Roman Krčma),
3. místo: Krůtí klobása se sýrem (Roman Krčma)
Mléčné výrobky:
1. místo: Sedlácký kozí sýr (Marie Květoňová),
2. místo: Polotvrdý sýr Halloumi, (Belina),
3. místo: Mazánek, tvarohová pomazánka se smetanou (Statek Bor ZEOS)
Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky:
1. místo Boží Dort (Karlovarská pekárna),
2. místo: Smetanové matcha tyčinky - low carb (Classic style),
3. místo: Chléb Boží Dar s vlákninou (Karlovarská pekárna)
Alkoholické a nealkoholické nápoje:
1. místo: 12° Dukát (Pivovar Rudohor),
2. místo: 14° Rupya Ipa (Pivovar Rudohor),
3. místo: Světlý ležák 12° (Pivovar Permon)
Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě:
1. místo: Med ze Včelařství M + M (Miroslav Dimo),
2. místo: Med nektarový smíšený (Michal Spurný),
3. místo: Andělka – kořenící přípravek sypký (Jitka Šimůnková)

paliativní ambulance
KARLOVARSKÝ KRAJ Poskytnutí individuální dotace na zajištění
provozních nákladů paliativní ambulance společnosti Ladara ve výši
100 tisíc korun odsouhlasila Rada
Karlovarského kraje. Dotace bude
financována z rezervy finančního
odboru, která je určena na individuální dotace.
„Rozhodli jsme se tuto dotaci poskytnout i přesto, že paliativní péče
je částečně hrazena ze zdravotního pojištění. Tyto prostředky však
nestačí pokrýt skutečné provozní
a mzdové náklady, které z provozu ambulance vyplývají. My však
chceme fungování této ambulance
podpořit, protože ji považujeme
za nepostradatelnou zejména pro
nevyléčitelně nemocné pacienty,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Ambulance paliativní medicíny
je určena pacientům v pokročilém

stádiu onkologického onemocnění
či interních chorob, jako jsou například kardiální selhávání, pokročilé stadium chronické obstrukční
plicní nemoci, jaterní cirhózy, ledvinová selhávání a další, u kterých
bylo diagnostikováno nevyléčitelné
onemocnění. Týká se také pacientů,
u nichž byla ukončena onkologická
léčba a byla doporučena léčba paliativní či podpůrná.
Peníze získané z individuální dotace budou použity na dílčí zajištění mezd lékaře s odbornou způsobností v paliativní medicíně a na
mzdy zdravotní sestry. Karlovarský
kraj dlouhodobě podporuje také
specializovanou paliativní péči prostřednictvím Programu na podporu
provozování domácí hospicové péče, který je financován z rozpočtu
odboru zdravotnictví.

(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.

INTEGRACE NARUBY

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE. SOUTĚŽ UŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

KARLOVARSKÝ KRAJ V jubilejním 20. ročníku Staveb Karlovarského kraje soutěžilo celkem téměř 50 realizovaných staveb, projektů a zachráněných památek. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášení během
Dnů stavitelství a architektury v karlovarském Grandhotelu Ambassador. Mezi stavbami zvítězila Sparkasse
Karlovy Vary, v projektech podle odborné poroty nejlépe uspěla přestavba Střední uměleckoprůmyslové školy
keramické a sklářské Karlovy Vary a mezi zachráněnými památkami obdržel nejvíce hlasů veřejnosti Zámek
Kopaniny. Osobností stavitelství Karlovarského kraje se stal Akad. arch. Antonín Polony.
Samotný Karlovarský kraj měl svá úspěšná želízka v ohni. V kategorii staveb získala 3. místo krajská lávka
přes řeku Ohři ve Svatošských skalách, která obdržela i Cenu časopisu „Stavebnictví“, v kategorii projektů vyhrála krajem předložená rekonstrukce Střední školy uměleckoprůmyslové keramické a sklářské v Karlových
Varech. Cenu hejtmana pak Petr Kulhánek udělil stavbě pivovaru Červený vlk na Božím Daru za citlivé usazení
budovy do okolí i využití přírodních stavebních materiálů.
Do 20. ročníku Staveb roku Karlovarského kraje přišlo dosud nejvíce hlasů veřejnosti pro jednotlivé stavby,
celkem 16184. Ocenění pro krajské stavby a projekty úspěšné ve 20. ročníku soutěže převzali v karlovarském Grandhotelu Ambassador (na snímku zleva) Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje
a projektového řízení, Jindřich Čermák, krajský radní pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy
a sportu, hejtman Petr Kulhánek a Dalibor Blažek, náměstek hejtmana pro oblast správy majetku a investic.

Foto: KÚ

Křesadlo. Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci
KARLOVARSKÝ KRAJ Cena Křesadlo je cenou symbolickou a jejím
účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost
a také zviditelnit dobrovolnictví.
Při slavnostním ceremoniálu obdrželi dobrovolníci „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“
Křesadlo 2020.
Oceněnými jsou:
Martin Čop za pomoc a obětavost
při organizaci a koordinaci potravinové sbírky.
Petr Fiala získal cenu Křesadlo
2020 za výrobu více než 4000 ks
ochranných štítů pro lidi v první

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

linii v době pandemie a organizaci
charitativní sbírky „Káva za dobrý
skutek“.
Jitka Havránková byla oceněna
za pomoc, obětavost a aktivní nasazení pro maminky samoživitelky
a jejich děti.
Josef Hofbauer si odnesl křesadlo
za dobrovolnou činnost a nasazení
v českém pohraničí, kde pravidelně
finančně a věcně podporuje tamní
sociálně slabé obyvatele.
Naději vykřesaly také sestry - Petra
Zábranová a Věra Luhanová, a to
svou obětavostí, nadšením a energii, kterou pomáhají rodičům samoživitelům a rodinám v nouzi.

Držitele cen vybrala z celkem 21
nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy, samosprávy a sponzorů. Křesadlo samotné je
dílem uměleckého kováře z hradu
Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.
Pořadatelem 12. ročníku udílení
cen Křesadlo 2020 dobrovolníkům
Karlovarského kraje je Mateřské
centrum Karlovy Vary a Regionální
dobrovolnické centrum Instand.
Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Petr Kulhánek a karlovarská
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. 
(KÚ)

První vietnamské dětí začínaly
chodit do zdejších škol již před
více než 20 lety. Některé se narodily v ČR, ostatní přijely za rodiči
z Vietnamu. Většina z nich tehdy
neuměla česky, ale už musela
chodit do školy. Rodiče těchto dětí
od rána do večera pracovali na tržnicích, nedomluvili se tak, jak by
potřebovali, a spoléhali jen na péči
o své děti ve školách a na české
babičky. Pamatuji si, že v té době
ministerstvo školství pod heslem
„multikulturní společnost“ uspořádalo různé konference s cílem
výměny zkušenosti učitelů a úředníků ohledně integrace cizinců do
společnosti a důležité bylo, aby
lidé jiných kultur vedle sebe žili
v pochopení. Díky snahám všech
stran a zejména díky svému vlastnímu velkému úsilí se tyto první
vietnamské děti úspěšně adaptovaly ve škole i ve společnosti.
Nyní z nich jsou lékaři, architekti,
farmaceuti, ajťáci, právníci i učitelé a navíc jsou velice odpovědní
vůči svým rodinám a své komunitě. Zdá se, že tato integrace je
úspěšná a přitom nejúspěšnější
ve všech ohledech zůstává stále ta
první generace dětí, kterým péče
rodičů chyběla nejvíce. Vypadá to
trochu paradoxně, na vysvětlení
bude zapotřebí ještě nějaký čas.
Možná, že roli sehrál právě počátek integrace, kdy se první děti
v procesu adaptace cítily jiné než
ostatní, cítily napětí ve společnosti
a to je nutilo snažit se co nejvíce.
I když na ně rodiče neměli moc času, právě ten tlak je vedl k tomu,

že jsou mezi sebou družnější, více
poslouchají rodinu. Téměř všichni,
rodiče i děti, shodně pochopili, že
tou správnou cestou je kvalitní
vzdělání, dobré školní výsledky.
Později narozené vietnamské děti
vstupují do společnosti již na cestu „umetenou“ jejich předchůdci,
cítí se více „čeští“ a pociťují více
„svobody“. Napětí mezi kulturami zmíněné výše se přenáší ze
společnosti do rodiny. Vietnamští
rodiči chtějí, aby jejich děti měly
vymoženosti západu, ale žijí v duchu východu. Hledání východiska,
styčné plochy dvou kultur teprve
začíná. Možná zase musíme spoléhat na první „adaptované“ děti.
Podle filozofie východu, každá věc
má dvě protikladné strany a je nejlépe, když jsou v rovnováze. Jestliže některá strana převažuje, může
jít až o extrém. Ale odlišnost má
i své kladné stránky, zvláště v případě různých národností a kultur.
Je třeba respektovat jiný názor,
nenutit druhé se za každou cenu
přizpůsobit.
Chcete-li pochopit rozmanitost
kultur, zvou vás všechny nyní Vietnamci a Výbor pro národnostní
menšiny Karlovarského kraje dne
14. 8. na tradiční Den národnostních menšin, letos v rámci konání Vavřinecké poutě v Chodově.
Přijďte jako sousedé ochutnat nejen vietnamskou gastronomii, ale
i ostatní národní kuchyně, podívat
se na kulturní vystoupení a lépe se
poznat.

Ing. Le Anh Phong,

člen Výboru pro NM

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
Seniorům ve starobním důchodu je pravidelně k dispozici právní
poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu
v měsíci, tentokrát to tedy bude 4. srpna. 
(KÚ)

KULTURA | NÁZORY

ČERVENEC | 2021

Lázeňská města se přiblížila
zápisu na Seznam UNESCO
KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy
Lázně míří spolu s dalšími evropskými lázeňskými městy na Seznam
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Doporučení
pro nadnárodní sériovou nominaci
s názvem Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe dostala města od
Mezinárodní rady památek a sídel
(ICOMOS). Stanovisko ICOMOS je
zásadním vodítkem Výboru pro světové dědictví, který bude na konci
července 2021 o nominaci a zápisu
lázní na Seznam UNESCO jednat.
„Doporučení ICOMOS je velmi
významné, protože se jím Výbor pro
světové dědictví většinou řídí a v nominaci pak už jen navrhuje drobné
změny. V posudku především ICOMOS doporučil 2 kritéria, a sice výjimečnou architekturu lázeňských
měst a fenomén lázeňské léčby, tedy
procedury a balneologické postupy,
které přispívají ke zdraví lázeňských
hostů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
Dlouholetá snaha o nominaci lázeňských měst na Seznam
UNESCO by tak došla svého naplnění. „Byla by to ojedinělá událost
nejen pro naše lázně, ale pro celou
Českou republiku. Myšlenka zápisu
lázní na Seznam UNESCO vznikla
už v roce 2010, kdy jsme jí začali

Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe Lázeňská města z našeho kraje
(včetně Mariánských Lázní na snímku) už dostala doporučení pro nadnárodní sériovou nominaci na Seznam UNESCO od Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). 
Ilustrační foto: KÚ
dávat na magistrátu města Karlovy
Vary konkrétní obrysy. Po 11 letech
se tedy konečně naplní. Rozhodne-li
Výbor světového dědictví na konci
července o zápisu, rozhodně uspořádáme ve spolupráci s ministerstvy
kultury a zahraničí a s lázeňskými
městy důstojnou oslavu odpovídající jedinečnosti této historicky první sériové mezinárodní nominace
takového rozsahu,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek. Ten také potvrdil,
že kraj bude s městy spolupracovat
na dobudování infrastruktury, již si

vyžádá očekávaný růst cestovního
ruchu.
Součástí nominace Slavné lázně
Evropy/Great Spas of Europe je 11
lázeňských měst (City of Bath, Spa,
Bad Ems, Bad Kissingen, Baden
Baden, Vichy, Montecatini Terme,
Baden bei Wien, Františkovy Lázně,
Mariánské Lázně, Karlovy Vary), jež
společně usilují o zápis jakožto lázně, které nejlépe ilustrují rozkvět
lázeňství v Evropě od konce 18. do
začátku 20. století.

(KÚ)

S MUZEJNÍ VÝSTAVOU
SE PŘENESETE NA FILMOVÉ PLÁTNO
KARLOVY VARY Tradiční výstava „Karlovy Vary ve filmu“, kterou
připravilo Muzeum Karlovy Vary ve
spolupráci se společností Barrandov Studio, je předzvěstí a posléze
doprovodnou akcí letošního termínově posunutého mezinárodního
filmového festivalu.
Lázeňské město vždy patřilo
a stále patří mezi vyhledávané lokality k natáčení filmů z celé Evropy.
Natočeny zde byly desítky snímků.
Cílem výstavy není zmapovat podrobně všechny filmové či televizní

projekty, jež ve městě a okolí alespoň zčásti vznikly, z více než sto
dvaceti těchto titulů byla vybrána
přibližně dvacítka těch nejznámějších.
Pracovníci barrandovského Fundusu dohledali k jednotlivým filmům či seriálům dochované kostýmy, rekvizity, dokumenty z natáčení a další propriety. Kostýmní a rekvizitní sklady a depozitáře uchovávají na Barrandově nepřeberné
množství exponátů. Svůj bohatý
příběh má každý jeden dochovaný

exponát a většina z nich se dodnes
aktivně využívá při natáčení nových
projektů. Výstava z této mozaiky
vytváří pomyslnou časovou osu,
která návštěvníkům nabízí přehled
základních informací o prezentovaném filmu nebo televizním projektu. Expozici doplní fotografie
jednotlivých lokací a objektů.
Výstavy je v prostorách karlovarského muzea k vidění až do 29. srpna.

Dominika Kožešníková,
 ředitelka Muzea Karlovy Vary

Karlovarský kraj žije. Pojďme si užít léta
Mgr. Jana
Mračková
Vildumetzová
krajská zastupitelka za ANO

Podělím se s vámi o radost.
Během uplynulých dní jsem ve
svém diáři našla pár prázdných
míst. Míst a hlavně chvilek a chvil,
kdy jsem se po dlouhé době zastavila a vymanila ze svého obvyklého
pracovního tempa. Tyhle chvíle
jsem samozřejmě věnovala rodině
a návštěvě oblíbených míst v Karlovarském kraji. Viděla jsem plné
restaurační zahrádky, usměvavé
a spokojené turisty. Viděla jsem

Festival Rock iN Roll
Tradiční letní hudební festival Rock iN Roll se vrací již potřinácté do Nové Role. Návštěvníkům tohoto plážového festivalu se na pódiu představí například skupina Buty, Sto zvířat nebo Totální nasazení, zazpívá také David
Kraus a se svou kapelou Loudky vystoupí také organizátor a ředitel festivalu Jiří Švec. Na after party pak budou
připraveni DJ Swing Garden s Tomášem Havlínkem nebo DJ FeFe.
Nová Role, 31. 7. 2021, 12:30 hod.
Zábavný pořad Sandry Pogodové v Galerii umění
Herečka, zpěvačka, spisovatelka a moderátorka Sandra Pogodová vydává svou druhou knihu s názvem „Buď
v pogodě“ a u této příležitosti zve na zábavnou talk show. Během večera zazní řada zábavných historek, vzpomínek na slavné osobnosti a také písně J. Voskovce a J. Wericha, J. Suchého a J. Šlitra a dalších, při nichž jí doprovodí její otec - herec, skladatel a muzikant Richard Pogoda.
Galerie umění Karlovy Vary, 22. 7. 2021, 19:30 hod.
Výstava Štětcem a dlátem II v Sokolově
Do prostor Muzea Sokolov si můžete přijít prohlédnout výstavu Jana Janouda. Autor žijící ve Starém Sedle vystavoval své díla v Sokolově již v roce 2018, nyní se jedná o představení jeho dalších uměleckých prací. Ve výstavní
síni sokolovského zámku budou moci zájemci zhlédnout autorovu tvorbu v podobě kreseb, malovaných obrazů
a vyřezávaných děl.
Muzeum Sokolov, 21. 7. – 12. 9. 2021
Jak to chodí na ekofarmě Měchov?
Právě to se dozvíte, pokud se vydáte na prohlídku s Muzeem Cheb v rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“.
Průvodkyně účastníkům představí nejen způsob hospodaření v souladu s krajinou, ale také například vzácné plemeno české krávy - červinka, česká plemena ovcí, šumavské ovce nebo norika – koně slezského. Na účastníky
čekají také ochutnávky produktů, které se přímo na ekofarmě vyrábějí.
Sraz na autobusové zastávce Měchov – Otročín, 7. 8. 2021, 10:00 hod.
Knižní lázně v Mariánských Lázních
Druhý ročník akce Knižní lázně přináší setkání se dvěma desítkami malých nakladatelů, jarmark, řadu autorských čtení, tvořivé dílny pro děti i dospělé, dětskou výtvarnou soutěž, diskusi na odborné téma a koncert. V rámci
akce budou vyhlášeni vítězové Čtenářského pobytu, který má poukázat na to, jak je důležité pečovat nejen o své
fyzické, ale i duševní zdraví, zároveň poukazuje na blahodárnost spojení četby a zdravého prostředí lázní.
Mariánské Lázně, 31. 7. – 1. 8. 2021

Výkup

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

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

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

myslím, že si zasloužíte číst také
něco pozitivního a radostného. Na
kritiku bude času dost v následujících měsících. Nyní si pojďme užít
léta, pojďme zapomenout na složitou dobu, která nám všem velmi
změnila životy a pojďme si dobít
baterky. Dobijme je i našim dětem
a blízkým, a prožijme společně
mnoho báječných a jedinečných
chvil. Určitě si je všichni zasloužíme.
Nezapomeňte ale být i nadále
ostražití, opatrní a dodržujte hygienická opatření. A pokud jste se
ještě nerozhodli, dejte se očkovat.
Pomůže to nám všem. Tak ještě
jednou hezké léto a slibuji, že příště
už opět bude kritika, protože krajská vláda se prostě za své jednání
a konání chválit nedá.

Krajské listy zdarma
pod podmínkou registrace
Karla Maříková
krajská
zastupitelka za
SPD

Karlovarský kraj již řadu let každý měsíc vydává v tištěné podobě
Krajské listy, které seznamují občany regionu s důležitými a zajímavými informacemi ze života
v kraji a mohou do nich přispívat
články i krajští zastupitelé. Doposud občané našeho kraje dostávali toto periodikum zdarma do
svých schránek. Současné vedení
kraje rozhodlo změnit podobu oblíbeného periodika a to hlavně do
digitální formy a   nastavilo nový
systém distribuce. Krajské listy
tak občanům nebudou chodit au-

tomaticky do schránek a ten kdo
se nezaregistruje nebude dostávat
zdarma Krajské listy. Tištěnou
formu využívali především senioři a lidé co stále rádi čtou a byl
to jaký si informační zdroj mezi
krajem a občany. Je však vidět, že
senioři nebo ti co jim digitalizace
a internet nic neříká, tak vedení
kraje opomnělo. Občané se musí
totiž nově zaregistrovat, aby své
oblíbené periodikum dostávali
zdarma do schránek. Informovanost o této nutnosti však proběhla velmi chabě a můžeme se jen
domnívat zda to byl záměr, aby
nebyl o tištěnou podobu zas takový zájem. Občané, kteří se rozhodnou, že chtějí i nadále Krajské
listy dostávat, tak v případě registrace mohou zvolit dvě možnosti
jak je budou zdarma dostávat a to
v elektronické podobě nebo zdarma v tištěné podobě do svých poštovních schránek. Formulář, který

je nutné vyplnit pro odběr Krajských listů zdarma nejdou občané
na webu Karlovarského kraje nebo
je možné zvolit také objednávku
pomocí e-mailu, který také najdete na webu Karlovarského kraje.
Oba způsoby jsou tak elektronickou formou, ti co nehoví internetu
nebo ho nemají což jsou zvláště
senioři jsou mimo možnost si o odběr zažádat. Pokud tedy nemají
nikoho kdo by jim s tím pomohl,
tak se budou potýkat s problémem
a svého oblíbeného periodika se
od října zřejmě nedočkají. Chcete
li tedy i navzdory nové distribuce
dostávat zdarma Krajské listy
v tištěné nebo elektronické podobě
a být v obraze co se v našem krásném kraji děje, tak se zaregistrujte
nebo požádejte o pomoc s registrací osobu blízkou, nebo se obraťte
na váš obecní či městský úřad kde
vám rádi pomohou, protože mít
dostatek informací je důležité.

Pomluvy, zmrzlina a sázka na blbost
jako cesta k volebnímu vítězství
Mgr. Robert
Pisár
krajský radní
pro oblast sociálních věcí

KULTURNÍ TIPY

řeku Ohři plnou vodáků. Z lázeňských měst mám zas informace, že
počty hostů a pacientů pomalu ale
jistě narůstají.
Samé pozitivní zprávy. Karlovarský kraj žije, dýchá a co je důležité, opět přitahuje pozornost.
Přitahuje ji svými krásami, svým
přírodním bohatstvím, historií
a svou jedinečností. Tu ostatně za
pár dní pravděpodobně ocení i výbor pro světové dědictví UNESCO
a schválí zápis našeho lázeňského
trojlístku na svůj seznam. A to je
další a velmi významný důvod k mé
radosti.
Tento prostor bych mohla i dnes
zaplnit kritikou vládnoucí krajské koalice, popisováním jejích
přešlapů, chyb a někdy až neuvěřitelně arogantního chování, ale

V květnu se na jednání krajského
zastupitelstva projednávaly dotace. Opozice kritizovala rozdělení
dotací na podporu cestovního ruchu. Petr Kulhánek naopak chválil
práci komisí a výborů, ve všech má
zastoupení opozice, a konstatoval,
že jsme zcela akceptovali jejich doporučení.
Obec Šabina uspěla a nic neporušila. Byla jen historicky první, kdo si
požádal o dotaci na veřejnou dobíjecí stanici pro elektrokola z programu na podporu cestovního ruchu.
Podmínky dotačního programu to
umožňují, byť má kraj i program na
podporu cyklistické infrastruktury.
Komise hodnotila návrhy podle pra-

videl, která jsme zdědili, platila už
za vlád ANO. Pokud se dnešní opozici jejich pravidla a kritéria nelíbí,
nechápu, proč je nezměnila. Šabina byla úspěšná i v minulosti, když
jsem nebyl politikem za STAN, ale
běžným poskytovatelem sociálních
služeb.
Exhejtman a exhejtmanka mne
nařkli z toho, že jsem ohnul pravidla
a ovlivnil komisi. Tyto lži si pověsili
na facebook, převzala to od nich internetová média a uvěřili tomu lidé,
kteří mne neznají. Má žena Soňa je
od roku 2016 místostarostkou v Šabině a toto nařčení se dotklo i jí. Požádali jsme tedy oba, p. Kubise i pí
Mračkovou Vildumetzovou o omluvu, marně, dělají mrtvé brouky.   
Na jednání červnového zastupitelstva starostka Nové Role pí Pokorná
popřela, že by někdy dříve kritizovala péči v REHOSu v Nejdku. Jenže je
známo, že už v roce 2019 ji REHOS
vyzval k tomu, aby se zdržela dalších pomluv ohledně péče v zařízení.
V závěru řeči paní starostky jsme se
dozvěděli, že to je Petr Ajšman, kdo

vytváří tento její kritický obraz vůči
REHOSu.
Následovaly dotazy opozice. Jak
se stal p. Ajšman hostem zdravotního výboru? Jak je to se zmrzlinou,
kterou jsme si dali s Petrem Kulhánkem v REHOSu? Kdy jsme firmě p.
Ajšmana pronajali prostory cukrárny?
Přiznávám, to já navrhl p. Ajšmana jako neplaceného hosta zdravotního výboru a sportovní komise.
Byl lídrem hnutí Zdraví sport prosperita, které ve volbách neuspělo,
a o tuto práci projevil sám zájem.
Kritika ohledně jeho kvalifikace je
úsměvná, předsedou zdravotního
výboru je bývalý hejtman-policista  
a dalším neplaceným hostem známý
lobbista-stavař z Chebu, tedy oba
také laici.  
Přiznávám, že jsem si koupil
zmrzlinu v cukrárně v REHOSu.
Koupil jsem jednu i hejtmanovi,
který neměl drobné. Nevěděli jsme,
že si to musíme nechat odsouhlasit
zastupitelstvem. Do Nejdku jsme
jeli obhlédnout, jak se daří skloubit
fungování přesunuté části Domova
pro seniory z Perninku s REHOSem. Důležitější než zmrzlina pro
nás bylo, že soužití služeb je možné
a podmínky pro klienty jsou důstojné a vyhovující.
Milá opozice, bezplatnou výpůjčku prostor pro kantýnu (to je ta
cukrárna) v REHOSu schválil odbor správy majetku za vaší minulé
krajské rady v roce 2019. Tedy zase
žádná korupce a žádné ovlivňování
z naší strany.
Věcnou kritiku od opozice přijímám, ale tohle pomlouvání a špinění ze strany ANO se podle mne
řídí instrukcemi z jejich volebního
štábu. Něco v duchu: „Na pravdu
nehleďte, lžete, pomlouvejte a šiřte
blbosti, však oni nějací voliči uvěří.“
Na krajské i na celostátní úrovni je
to stejná písnička. Doufám, milí
čtenáři, že nás budete soudit podle
toho, co děláme a co je za námi, ne
podle toho, co o nás vypráví lháři
a bludičky z ANO.

KRAJ DOKOŘÁN

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená
a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.
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Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení
sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřivení
jednotlivých řad.
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Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová,
červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny,
ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.

Návrhy skladebných variant najdete na následující straně.
Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami
Diana II a Diana III.
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Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 446 a my vám ho rádi doručíme.
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