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Kontaktní informace:
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Tel.: 354 222 300
Fax : 353 331 509
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Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
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Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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 ÁZEŇSKÁ MĚSTA OBDRŽELA
CERTIFIKÁTY O VSTUPU DO UNESCO
Slavná lázeňská města Evropy obdržela certifikáty o vstupu do UNESCO během slavnostního večera v Karlovarském městském divadle
za účasti představitelů měst a zástupců zemí
zapojených do sériové nominace na Seznam
světového dědictví.
06 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY, ANEB CO TO
JE, KDYŽ SE ŘEKNE TRANSFORMACE
Karlovarský kraj prochází transformací, řeší
útlum těžby, bude přecházet na klimaticky
neutrální ekonomiku… Jaké změny to pro
nás všechny znamená, postupně nastíníme
v novém seriálu.
09 DOTACE OD STÁTU NA REVITALIZACI
CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ JE POTVRZENÁ
Dotace od Ministerstva kultury ČR na pokračování revitalizace Císařských lázní je částečně
navýšena. V letošním roce jde celkem o 285,6
milionu korun, v roce 2022 a 2023 to bude vždy
50 milionů korun. Kraj díky tomu může ponížit
svůj podíl na financování akce.

15 DUŠAN TIMÁR JE MISTREM REPUBLIKY V JÍZDĚ ZRUČNOSTI SYPAČEM
Nejlepší řidič sypače v České republice pro rok
2021 je ze společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, konkrétně ze střediska Krásná
Lípa. Jmenuje se Dušan Timár a setkat se s ním
můžete především na Kraslicku.
22 UNESCO A MY. JAK TO
VŠECHNO ZAČALO?
Myšlenka uvažovat nad možným zápisem na
Seznam světového dědictví UNESCO se poprvé
objevila někdy kolem roku 2006. Vzešla od karlovarského historika Lubomíra Zemana. Jak na
nápad přišel, to si přečtěte v našem rozhovoru.
31 LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Na mariánskolázeňské kolonádě se druhou
říjnovou neděli konal Lázeňský festival jablek
s ochutnávkou štrúdlů, soutěžemi pro děti,
výstavou ovocných odrůd.
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KRÁTCE Z KRAJE

ARMÁDA V RADOŠOVĚ
PŘIPRAVUJE VÝCVIKOVÉ
STŘEDISKO

HEJTMAN SE SETKAL
S BÝVALÝMI
POLITICKÝMI VĚZNI
Bývalí vězňové nacistických koncentračních
táborů žijící v našem kraji a političtí vězni,
kteří byli odsouzeni komunistickým režimem a následně rehabilitováni, zavítali ve
druhé polovině září na Krajský úřad Karlovarského kraje, aby se setkali s hejtmanem
Petrem Kulhánkem a převzali z jeho rukou
symbolický dar pro 12 osobností z našeho
regionu, které jsou sdruženy v Konfederaci
politických vězňů a v Českém svazu bojovníků za svobodu.

VÝJEZDY DO MĚST
A OBCÍ POKRAČUJÍ
Ve výjezdech do měst a obcí v Karlovarském kraji pokračovali v uplynulém
měsíci hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko. V Ovesných
Kladrubech řešili plánovanou opravu
silnice na Teplou, ve dříve těžce zadlužených Pramenech byli obeznámeni se
současnou finanční situací po konci exekucí a odblokování zbývajícího obecního
majetku, v Krásně jim představili některé
z plánovaných projektů. Také v Třebeni
a v Chebu se zástupci kraje dozvěděli
více o aktuálně nejdůležitějších tématech
a přislíbili podporu a pomoc při řešení
některých záležitostí.
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Po roce se opět sešli zástupci kraje, měst
a Armády ČR, aby projednali současný
stav a postup prací na vybudování nového
výcvikového centra základní a odborné
přípravy v Radošově, které bude součástí
Vojenského újezdu Hradiště. V centru by
mělo absolvovat základní přípravu ročně
zhruba 960 osob a odbornou přípravu
na 1200 řidičů. V případě, že přípravné
fáze půjdou podle plánu a budou zajištěny
finanční zdroje, bude výstavba zahájena
v roce 2024, dokončena pak v roce 2027.

GRANT POMŮŽE
PROMĚNIT OKOLÍ
V ZELENOU OÁZU
Do 31. října mají obce, školy a organizace
šanci získat až 140 tisíc korun na proměnu
svého okolí v zelené oázy. Grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL
Česká republika rozděluje již pošesté příspěvky ve výši 1,4 milionu korun, které mají
pomoci vrátit zeleň do měst a obcí. Podpora
směřuje na úpravy zelených veřejných prostranství, tvorbu přírodních a komunitních
zahrad, výsadbu stromů, zakládání květnatých luk nebo na projekty zlepšující hospodaření s vodou, jako jsou čištění vodních
děl, sběr a využití dešťovky nebo na přírodní
úpravy potoků či studánek. Na jeden projekt
lze získat od 25 do 140 tisíc korun. Finance
mohou lidé využít na nákup sazenic, nářadí,
kůlů nebo pletiva či odborné poradenství.
Vítězné projekty budou známy v únoru, podpoření žadatelé se mohou pustit do práce od
března do listopadu 2022.

DEN S HEJTMANEM
KRAJ OCENIL VÍTĚZNÉ
OBCE VE SBĚRU ODPADU
Výsledky tří soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadů vyhlásil na Státním zámku Kynžvart Karlovarský kraj.
Výsledky za rok 2020 byly vyhlášeny společně s těmi za rok 2019, protože v loňském
roce nebylo z epidemiologického hlediska
možné uspořádat slavnostní vyhlášení. Do
soutěží byly automaticky zahrnuty všechny
obce, které měly uzavřené smlouvy se společnostmi EKO–KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. Vítězi Ligy odpadů společnosti
EKO-KOM se za roky 2019 i 2020 staly
v kategorii do 1000 obyvatel Potůčky,
nad 1000 obyvatel Hroznětín. V EZ-LIZE
společnosti ASEKOL zvítězila v kategorii
do 2500 obyvatel za rok 2019 i 2020 obec
Kyselka, nad 2500 obyvatel v roce 2019
vyhrál Sokolov, za rok 2020 pak Kynšperk
nad Ohří. V soutěži společnosti ELEKTROWIN vyhrála za rok 2019 v kategorii
do 2500 obyvatel Velká Hleďsebe, nad 2500
obyvatel pak Toužim, za rok 2020 v kategorii do 2500 vyhrál obyvatel Velichov, nad
2500 obyvatel zabodovala Teplá.

Není vám lhostejné dění ve vaší obci
či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak
ke zlepšení života kolem nás? Přesně
pro vás je připravený Den s hejtmanem.
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském
úřadě Karlovarského kraje k dispozici
27. října od 14.00 do 16.00 hodin. Stačí
si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.
kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také
pravidelně k dispozici právní poradna
krajského úřadu, konat se bude jako
obvykle první středu v měsíci, tentokrát
to tedy bude 3. listopadu.
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SLAVNÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA
EVROPY PŘEVZALA
CERTIFIKÁTY UNESCO
Slavná lázeňská města Evropy/Great Spa
Towns of Europe obdržela certifikáty
o vstupu do UNESCO. Stalo se tak v pátek
1. října během slavnostního večera v Karlovarském městském divadle za účasti
představitelů měst a zástupců zemí zapojených do sériové nominace na Seznam
světového dědictví UNESCO. Symbolické
certifikáty převzali zástupci měst a zemí
z rukou náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody.
Slavnostní ceremoniál v karlovarském
divadle doprovodila vystoupení hudebního uskupení Inflagranti a tanečníků souboru Losers Cirque Company. Součástí
dvoudenního pobytu delegací v Karlových Varech byla rovněž slavnostní večeře
v Grandhotelu Pupp a sobotní prohlídka
města včetně návštěvy podzemí Vřídla
a krypty kostela sv. Máří Magdaleny.
O zápisu Slavných lázeňských měst Evropy
na Seznam světového dědictví UNESCO
rozhodl mezivládní Výbor pro světové
dědictví na svém 44. zasedání ve Fu-čou
v Číně 24. července letošního roku. Nominaci připravily společně Rakousko, Belgie,
Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko a Česká republika,
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která celý projekt řídila a koordinovala.
Nový nadnárodní sériový statek Světového dědictví tvoří nejvýznamnější
lázeňská města v Evropě: Baden bei Wien
v Rakousku, Spa v Belgii, Vichy ve Francii,

Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen
v Německu, Montecatini Terme v Itálii,
Bath ve Velké Británii, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
v České republice.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Bavte se
bez starostí
JE VÁM 16 – 30 LET A STÁLE VÁHÁTE S OČKOVÁNÍM
PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19?
PROČ SE NECHAT OČKOVAT?
Je to nejbezpečnější cesta ochrany vašeho zdraví. Tělo
si vytvoří obranný mechanismus a sníží se tak riziko
nákazy a pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění.
PŘI
PŘIPADÁ VÁM NÁROČNÁ REGISTRACE K OČKOVÁNÍ?
Registrace není třeba! Očkovací centra v Karlových Varech,
Sokolově a Chebu podávají vakcínu bez nutnosti předchozí
registrace. Stačí se dostavit s občanským průkazem
a kartičkou pojišťovny.
OBÁVÁTE SE NEGATIVNÍHO VLIVU OČKOVÁNÍ
NA VAŠE ZDRAVÍ?
Očkovací látky prošly přísnými studiemi zaručujícími bez
bezpečnost a účinnost. Není prokázán žádný nežádoucí účinek
na zdraví lidského organismu. Vlastním očkováním
pomáháte nejen sobě, ale také svým blízkým a vašemu
okolí.
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY, ANEB CO TO JE,
KDYŽ SE ŘEKNE TRANSFORMACE
URČITĚ UŽ JSTE TO TAKÉ ZASLECHLI – KARLOVARSKÝ KRAJ PROCHÁZÍ TRANSFORMACÍ, ŘEŠÍ
ÚTLUM TĚŽBY, BUDE PŘECHÁZET NA KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ EKONOMIKU… JAKÉ ZMĚNY TO
PRO NÁS VŠECHNY ZNAMENÁ, POSTUPNĚ NASTÍNÍME V SERIÁLU, KTERÝ SI BUDETE MOCI PŘEČÍST KAŽDÝ MĚSÍC NA STRÁNKÁCH KRAJSKÝCH LISTŮ.

TROCHA HISTORIE
V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že
se Karlovarský kraj zařadí mezi tzv. strukturálně postižené regiony, ve kterých se
dlouho těžilo především hnědé uhlí. Kromě
Karlovarského jsou mezi těmito kraji další
dva – Ústecký a Moravskoslezský. Kvůli
postižení těžbou a nižší životní úrovní oproti
jiným regionům se rozhodlo o tom, že tyto
regiony potřebují přednostní pozornost ze
strany státu i Evropské komise. Proto EU
také vyčlenila významnou finanční pomoc
určenou pro české strukturálně postižené
kraje i pro další desítky regionů v okolních
unijních zemích.
TRANSFORMACE – O CO JDE?
Karlovarský kraj by měl projít postupnou
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přeměnou, přechodem od uhlí jako hlavního energetického zdroje k novým zdrojům
energie, které méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné
uplatnění. Transformace se ale netýká jen
odklonu od uhlí, zaměřuje se na podporu
rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního
ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost
kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Aby
se kraj mohl přetvářet, potřebuje výraznou
finanční podporu, ale také zásobu strategických projektů, které proměně pomohou.
Z EU proto bude moci v příštím roce na
jednotlivé projekty čerpat peníze z Fondu
spravedlivé transformace ve výši 6, 3 miliard
korun. K dispozici ale budou peníze i v dalších programech.

Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast
regionálního rozvoje:
Kromě klimatické neutrality, přechodu
na nové zdroje energie, je klíčový vznik
nových pracovních míst především pro
pracovníky z provozů těžby, které se
budou utlumovat. Dál je to také rozvoj
vědy a výzkumu, rozvoj vysokého školství,
inovativní přístup ve firmách, proměna
image kraje. Chceme lidem pomoci se vzdělávat v nových oborech, přilákat mladé
odborníky a vytvořit podmínky pro aktivní
a spokojený život jejich rodin.
Pro budoucí čerpání evropských peněz
musel kraj shromáždit strategické projekty, které splňovaly kritéria metodiky
příslušných ministerstev a Evropské unie.
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SERIÁL

Z celkem 46 projektů vybrali externí odborníci - hodnotitelé - 11 strategických projektů. Hodnotitelé projektů byli anonymní
z důvodů jejich ochrany, úplně stejně jako
u jiných operačních programů. Vyloučil se
tím tlak ze strany především předkladatelů
projektů. Vybrané projekty předložil kraj,
firmy, regionální instituce a další. Schválilo je nezávislé uskupení územních aktérů
z regionu, například starostové, členové
krajské tripartity nebo hospodářské komory.
Mezi projekty jsou záměry využití oblastí po
těžbě, modernizace škol či zřízení inkubátoru pro nově vznikající firmy.
Petr Kulhánek:
Kraj má být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup investičních záměrů šetrných
k životnímu prostředí. Projektů, které
poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění
jejich záměrů.
V současnosti má kraj připravený Plán
spravedlivé transformace, základní dokument, jehož vznik je podmínkou pro čerpání

evropských peněz. Zařadil do něj všech 11
vybraných strategických projektů. Plánem
se bude zabývat vláda a následně Evropská
komise. Poté Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše Operační program Spravedlivá transformace (OP ST), v jehož rámci
budou projekty moci získat finance na svou
podporu.
Vojtěch Franta:
Patříme mezi nejmenší kraje a transformace je pro nás cestou k ekonomické
a společenské prosperitě, k přechodu na
klimaticky neutrální ekonomiku. To jsou
také hlavní priority Plánu spravedlivé
transformace, který máme v Karlovarském
kraji připravený ke schválení vládou. Náš
kraj může být regionem příležitostí, kde je
každý vítán, a prosperujícím a přívětivým
místem k životu.
O prostředky z EU se budou dále ucházet i projekty střední velikosti za desítky
milionů korun a malé projekty. Peníze na
ně bude možné čerpat z jiných programů,
které budou postupně vyhlašovány. O peníze
budou moci žádat města, obce či podniky.

Více informací k transformaci v Karlovarském kraji: https://www.rskkvk.cz
Od příštího čísla Krajských listů vám postupně představíme jednotlivé strategické projekty, které budou usilovat o finance z Operačního programu Spravedlivá transformace.
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Fond pro spravedlivou transformaci:
Nový fond Evropské unie určený pro tři
české uhelné regiony, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které
si rozdělí v následujících letech cca 41
miliard korun. Jeho hlavním smyslem
je podpořit území, která se z důvodu
útlumu těžby a procesu přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se
závažnými sociálními a hospodářskými
problémy.
Operační program
Spravedlivá transformace:
Je to zcela nový program Ministerstva
životního prostředí v období 2021–2027
zaměřený na řešení negativních dopadů
odklonu od uhlí v nejvíce zasažených
regionech. V České republice se to týká
Karlovarského, Moravskoslezského
a Ústeckého kraje. Z tohoto programu
budou moci čerpat finance předkladatelé
strategických projektů zahrnutých do
Plánu spravedlivé územní transformace.
Plán musí ještě schválit vláda a Evropská komise.
Plán spravedlivé územní transformace:
Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány vlastní Plány spravedlivé územní
transformace, které zahrnují mimo jiné
popis stávajícího stavu kraje, vizi rozvoje
do roku 2050 a hlavně přehled vybraných strategických projektů. Státní Plán
spravedlivé územní transformace shrne
aktivity z těchto krajů, bude jej schvalovat Vláda ČR a Evropská komise.
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DÍKY VÝHODNÉMU ÚVĚROVÉMU
RÁMCI KRAJ MŮŽE SPOLUFINANCOVAT
PROJEKTY S DOTACEMI Z EU
ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ S DOTACÍ Z EU NEBO Z DOTAČNÍCH
PROGRAMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU BUDE ČERPAT KARLOVARSKÝ KRAJ PODOBNĚ JAKO
V MINULÝCH LETECH.
Z vlastních zdrojů by nemohl některé
akce, například nákladné rekonstrukce
silnic, vůbec uskutečnit. Celkový úvěrový rámec na léta 2022–2025 činí
2,5 miliardy korun a při nedočerpání
úvěru kraji nehrozí žádné poplatky či
sankce. Podmínky a nastavení čerpání
úvěru schválilo krajské zastupitelstvo.

CELKOVÝ ÚVĚROVÝ
RÁMEC NA LÉTA
2022–2025 ČINÍ
2,5 MILIARDY KORUN
Podmínky poptávky splnily čtyři bankovní ústavy, a to Komerční banka, Československá obchodní banka, Česká
spořitelna a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia: „Podobné úvěrové rámce kraj využil i v minulosti, aby
mohl realizovat například rekonstrukce
silnic a mostů, nakupovat moderní přístroje do nemocnic, opravovat domovy
pro seniory. Proto jsme se rozhodli
v tomto trendu pokračovat, ovšem za
jasně nastavených podmínek, které
budou dlouhodobě výhodné a nepřinesou zátěž pro hospodaření kraje ani
v budoucím období,“ vysvětluje hejtman
Petr Kulhánek.
Kraj využil možnosti složení celkového
úvěrového rámce z nejvýhodnějších
nabídek v jednotlivých naceněných pásmech od bank. Smlouva o úvěru bude
uzavřena s Komerční bankou ve výši
8

1 miliardy korun, s Československou
obchodní bankou ve výši 625 milionů
korun a s UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia ve výši 875 milionů
korun formou krátkodobého revolvingového financování. Poslední z uvedených
úvěrů umožní kraji opakované čerpání
v případě splácení úvěru v průběhu čerpání z proplacených dotací a dále případné čerpání i v období po roce 2025,
například - pokud se prodlouží realizace
projektů a investičních akcí.
Hejtman zároveň zdůraznil, že peníze
kraj bude čerpat pouze tehdy, pokud to
bude skutečně zapotřebí. „Jde o úvěrový
rámec a automaticky neznamená, že si
skutečně půjčíme 2, 5 miliardy korun.
Výsledná částka může být nižší,“ dodává.
Počátek doby splácení je stanoven od

roku 2026. Výše pravidelné měsíční
splátky činí 22, 9 milionu korun (platí
pro úvěr ve výši 2,5 mld. Kč, v případě
nižšího úvěrového rámce budou pravidelné měsíční splátky stanoveny
v poměrné výši). „Máme přitom možnost provedení mimořádné splátky
úvěru bez poplatku či sankce a dále
nedočerpání úvěru rovněž bez toho, aby
byl kraj sankcionován,“ dodala vedoucí
odboru finančního krajského úřadu
Martina Jánská. Úroková sazba musí
obsahovat veškeré poplatky – např.
poplatek za zpracování dokumentace
a realizaci úvěru, poplatek za správu
úvěru a vedení úvěrového účtu, poplatek za rezervaci zdrojů z nečerpaného
úvěru, poplatek za případnou změnu
smlouvy.
KRAJSKÉ LISTY
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DOTACE OD STÁTU NA REVITALIZACI
CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ JE POTVRZENA
Rozhodnutí o poskytnutí dotace od
Ministerstva kultury ČR na pokračování
revitalizace Císařských lázní obdržel Karlovarský kraj. Dotace je částečně navýšena podle příslibu ministryně financí
Aleny Schillerové z roku 2019. V letošním
roce jde celkem o 285, 6 milionu korun,
v roce 2022 a 2023 to bude vždy 50 milionů korun. Kraj díky tomu může ponížit
svůj podíl na financování akce.
V současné době se rekonstrukce národní
kulturní památky nachází přibližně ve své
polovině. „Práce na revitalizaci Císařských lázní stále běží a pokračují podle
plánu, zatím stavebníci prostavěli více
než 302 miliony korun včetně DPH. Vzhledem k tomu, že máme potvrzenou dotaci
od ministerstva kultury, která je zásadní
součástí spolufinancování přestavby,

KRAJSKÉ LISTY

může kraj snížit svůj podíl, který původně
dosahoval 539 milionů korun, na 492 miliony korun. V této částce už jsou zahrnuty
i výdaje na 2. etapu včetně dodatečných
prací. Ty vznikly v první etapě například
kvůli nově nalezeným cenným historickým prvkům, které bylo třeba oproti
původnímu plánu také obnovit,“ uvedl

krajský radní Patrik Pizinger.
Aktuálně byly v Císařských lázních
dokončeny monolitické železobetonové
konstrukce kromě prostoru atria, bourací práce, základové konstrukce mimo
základových konstrukcí pro vestavbu sálu,
zednické práce kromě dozdívek a zazdívek po rozvodech, zesilování stropních
konstrukcí, demontáže stávajících rozvodů a sanace venkovního zdiva. Nyní
probíhají montáže rozvodů a zařízení
technologických instalací, restaurátorské práce, montáž břidlicové krytiny či
oprava venkovní fasády.
Předpokládané výdaje na stavbu činí ze
strany Karlovarského kraje 492 miliony
korun, dotace MK ČR činí 385, 6 milionu
korun, město Karlovy Vary přispívá 100
miliony korun.

9

EKONOMIKA

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACE JSOU PŘÍZNIVĚJŠÍ
Karlovarský kraj přichází se zásadní
změnou ohledně čerpání krajských dotací.
Nově stanovil příznivější termíny pro
podání žádostí, aby žadatelé měli včas informaci o tom, zda dotaci získali. „Snažíme

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
dne 13. 9. 2021 usnesením č. ZK
271/09/21 schválilo a vyhlásilo tyto
dotační programy pro rok 2022:
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu kulturních aktivit
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů
a movitých věcí
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu sportovních aktivit dětí
a mládeže
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu sportovních akcí
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu vrcholového sportu
· Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu sportovní infrastruktury
profesionálního sportu
Příjem elektronických žádostí výše
uvedených dotačních programů je stanoven na dobu od 21. 10. 2021 od 9.00
hodin do 29. 10. 2021 do 14.00 hodin.
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se vyjít vstříc žadatelům, jež budou moci
plánovat své aktivity pro nadcházející rok
a získat tak delší čas pro samotnou realizaci
svých akcí. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě připomínek právě ze strany

Cílem vyhlášení výše uvedených
dotačních programů ještě v roce 2021
je posunutí výplaty dotací co nejblíže
začátku roku 2022.
Rada Karlovarského kraje dne
23. 8. 2021 usnesením č. RK
961/08/21 vyhlásila pro akademický
rok 2021/2022:
· Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
Příjem elektronických žádostí tohoto
dotačního programu je stanoven na
dobu od 12. 10. 2021 od 8.00 hodin do
21. 10. 2021 do 16.00 hodin.
podrobnosti naleznete dále v sekci
Dotační programy.
Žadatelé mohou při odesílání elektronické žádosti v dotačním portálu
Karlovarského kraje využít možnosti
připojit tzv. uznávaný elektronický
podpis. Uznávaným elektronickým
podpisem je kvalifikovaný elektronický podpis (QCA certifikát na kvalifikovaném nosiči) nebo zaručený
elektronický podpis (QCA certifikát
uložený např. v počítači nebo notebooku). K elektronické žádosti mohou
žadatelé připojit také všechny požadované přílohy v elektronické podobě.
V případě, že žádost bude opatřena
elektronickým podpisem a budou přiloženy všechny požadované přílohy

příjemců dotací a po zralé úvaze jsme rozhodli, že jim vyhovíme. Nyní je jen potřeba,
aby si pohlídali termín pro podání žádostí,“
vysvětlila krajská radní Oľga Haláková.

v elektronické podobě, nemusí již
žadatel nic tisknout, podepisovat
a doručovat krajskému úřadu.
Pro snazší přihlášení do dotačního portálu Karlovarského kraje
může žadatel použít eIdentitu. Klienti vybraných bankovních ústavů
(Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB,
Komerční banka a Moneta Money
Bank), kteří používají elektronické
bankovnictví, mají tuto eIdentitu již
zřízenou. Přihlášení do dotačního
portálu pak probíhá stejným způsobem, jako když se přihlašují do svého
internetového bankovnictví. Vlastníci datových schránek mohou získat
eIdentitu prostřednictvím svých datových schránek, a to bez dalšího ověřování své identity na úřadech.
Pro pohodlné přihlášení doporučujeme využít aplikaci Mobilní klíč
eGovernmentu na chytrých mobilních telefonech. Přihlášení do dotačního portálu Karlovarského kraje pak
proběhne na základě naskenování QR
kódu mobilním telefonem.
eIdentitu si mohou zřídit všechny
fyzické osoby nepodnikající, osoby
samostatně výdělečně činné a právnické osoby na základě podmínek
uvedených na webových stránkách
eIdentity https://www.eidentita.cz.
eIdentitu fyzické osoby nepodnikající
a osoby samostatně výdělečně činné
nelze vzájemně zaměňovat.
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{silný partner vašeho podnikání}
{silný partner vašeho podnikání}
{silný partner vašeho podnikání}

VELETRHY
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
VELETRHY
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V
V KARLOVARSKÉM
KARLOVARSKÉM KRAJI
KRAJI
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Nemátepráci
prácinebo
nebo uvažujete
uvažujete oo změně
Nemáte
změnězaměstnání?
zaměstnání?
Nemáte
práci nebo
uvažujete
o změně
zaměstnání?
Chcete
se seznámit
s nabídkou
pracovních
příležitostí
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostív vregionu?
regionu?
Chcete
se seznámit nedaří
s nabídkou
příležitostí
v regionu?
Zaměstnavatelé,
se vámpracovních
sehnat kvalitní
zaměstnance?
Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?
Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?
Termíny a místa konání:

Termíny a místa konání:
Termíny
místa
konání:
4. 11. a2021
v Sokolově
Městský
dům
kultury
4. 11. 2021 v Sokolově
4.
11.
2021
v Sokolově
(5. května
655,
Sokolov)
Městský
dům
kultury
Městský
dům
kultury
11.
11.
2021
v
Chebu
(5. května 655, Sokolov)
(5. května
655, Sokolov)
KC Svoboda

11. 11. 2021 v Chebu
(Za
1791/5, Cheb)
11. Svoboda
11. Mostní
2021 branou
v Chebu
KC
18.
11.
2021
v
Karlových
KC
Svoboda
(Za Mostní branou 1791/5, Cheb)Varech
Lidový branou
dům 1791/5, Cheb)
(Za Mostní

18. (Školní
11. 2021
v Karlových Varech
358/7, Karlovy Vary, Stará Role)
18.
11. dům
2021
v Karlových Varech
Lidový
Vždydům
od 9:00 do 16:00 hod.
Lidový
(Školní
358/7, Karlovy Vary, Stará Role)

Program veletrhu:

Program veletrhu:
Program
· výstavníveletrhu:
stánky zaměstnavatelů po celou dobu konání
·· výstavní
stánky zaměstnavatelů po celou dobu konání
odborné přednášky
· výstavní
stánky
zaměstnavatelů po celou dobu konání
(např. Jakpřednášky
napsat životopis, Jak se prezentovat
· odborné
při pracovním
pohovoru,
Jak začít
podnikat)
· (např.
odborné
Jakpřednášky
napsat
životopis,
Jak se
prezentovat
(např.
Jak
napsat
životopis,
Jak
se
prezentovat
pracovním
pohovoru,
Jak začít podnikat)
·při
odborné
konzultace
s personalisty
při
pracovním
pohovoru,
Jak
začít
podnikat)
(zhodnocení životopisů, nácvik pracovních pohovorů)
· odborné konzultace s personalisty
··(zhodnocení
odborné
konzultace
personalisty
poradenství
vživotopisů,
oblasti sstylu
a vizáže
nácvik
pracovních pohovorů)
(zhodnocení životopisů, nácvik pracovních pohovorů)
· poradenství v oblasti stylu a vizáže
· poradenství v oblasti stylu a vizáže

(Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role)

Vždy od 9:00 do 16:00 hod.
Účast je ZDARMA.
Vždy od 9:00 Více
do 16:00
hod.najdete na www.khkkk.cz nebo volejte +420 354 426 140
informací
Účast je ZDARMA.
Účast je ZDARMA.
Více informací najdete na www.khkkk.cz
nebo volejte +420 354 426 140
Více informací najdete na www.khkkk.cz nebo volejte +420 354
426
140za dodržení
Akce
proběhne
epidemiologických opatření
dle nařízení platných v den konání akce.

Akce proběhne za dodržení
Akce proběhne za dodržení
epidemiologických
opatření
epidemiologických
opatření
dle nařízení platných
v den konání
akce.
dle nařízení platných v den konání akce.
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ZDRAVOTNICTVÍ

COVID-19? UŽ SE OČKUJE
POSILUJÍCÍ DÁVKOU VAKCÍNY
ODSTUP POSILUJÍCÍ DÁVKY OČKOVÁNÍ SE ZKRACUJE NA 6 MĚSÍCŮ, OBRAŤTE SE V PŘÍPADĚ
ZÁJMU NA SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.
Evropská léková agentura schválila posilující (3. dávku) vakcíny proti onemocnění
covid-19 nově s odstupem 6 měsíců od
ukončeného očkování. Mění se tak původně
schválený odstup 8 měsíců od ukončené
vakcinace. Ministerstvo zdravotnictví ČR
bude tento postup akceptovat s účinností
od 18. října 2021. Od tohoto termínu bude
přicházet do mobilních telefonů sms zpráva
s upozorněním všem naočkovaným lidem,
kterým uplynulo 6 měsíců od podání druhé
dávky vakcíny. I v Karlovarském kraji se lze
v případě zájmu obrátit na praktické lékaře.
„Novinkou při přeočkování proti covid-19
je skutečnost, že vakcína Comirnaty společnosti Pfizer byla výrobcem upravena
tak, aby ji praktičtí lékaři mohli skladovat
ve svých ordinacích. Výrazně se tak rozšiřují jejich možnosti poskytnout posilující dávku řadě svých dalších pacientů.

V Karlovarském kraji se k přeočkování 3.
dávkou přihlásilo 66 praktických lékařů ze
111. Proto je velmi vhodné, aby každý zájemce
kontaktoval po obdržení sms zprávy s upozorněním na uplynutí doby 6 měsíců od
ukončené vakcinace svého praktika. Využít
lze také samozřejmě očkovací místa v Karlovarském kraji,“ vysvětlila lékařská ředitelka
Karlovarské krajské nemocnice a krajská
koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková.
Ta také upřesnila, že v tomto týdnu začne
vyjíždět mobilní očkovací tým Karlovarské
krajské nemocnice do zařízení sociálních
služeb, kde zahájí přeočkování posilující
dávkou u klientů a zaměstnanců.
Zájemci by vždy měli pro přeočkování posilující dávkou vyčkat na doručení sms zprávy
s upozorněním. Přehled očkovacích míst je
k dispozici zde: OČKOVÁNÍ PROTI COVID19 (kr-karlovarsky.cz)

Přeočkování posilující dávkou proti onemocnění covid-19 je určeno všem očkovaným osobám, zatím od věku 18 let. Každému,
kdo byl očkován a má 6 měsíců po očkování,
přijde po 18. 10. 2021 na mobilní telefon sms
s informací o možnosti přeočkování. V této
sms bude uveden postup k získání posilující dávky, který odkáže zájemce v první
řadě na praktického lékaře. Očkovacími látkami určenými k podání posilující dávky
jsou pouze mRNA vakcíny – tedy Comirnaty
(výrobce Pfizer) a vakcína Spikevax (výrobce
Moderna). Obě vakcíny lze v případě nutnosti kombinovat. Vektorové vakcíny Vaxzevria (výrobce Astra Zeneca) a vakcína
společnosti Janssen se rovněž přeočkovávají mRNA vakcínami (Comirnaty, Spikevax).
Přehled očkovacích míst a další informace
najdete na krajském webu k očkování.

DĚKUJEME
ZA POMOC
Jako poděkování pro zdravotníky, hasiče, záchranáře, policisty,
zaměstnance sociálních služeb
a další, kteří se svou prací a nasazením zasloužili o zvládnutí pandemie
koronaviru v roce 2020 a 2021, uspořádal Karlovarský kraj akci s názvem
„Děkujeme za pomoc“. Koncert skupiny Pestalozzi a zpěváka Davida
Kollera se v loketském amfiteátru
odehrál v pátek 1. října.
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DOPRAVA | PRŮMYSL

OPATŘENÍ NA VÝJEZDU Z VARŮ SMĚREM NA
PRAHU POMOHOU BEZPEČNĚJŠÍMU PROVOZU
Pokládka mikrokoberce či instalace
měření rychlosti. To jsou jen některá
z přijatých opatření, která by měla zlepšit situaci v problematickém úseku silnice
I/6 na výjezdu z Karlových Varů u golfového hřiště. Koncem léta právě zde došlo
k velmi vážným dopravním nehodám,
hejtman Petr Kulhánek proto okamžitě
jednal s ředitelem karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Lukášem
Hnízdilem o změnách, které by měly situaci zlepšit.
Opatření ŘSD by měla pomoci bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu v místě,
z pohledu kraje jde ale stále jen o provizorní řešení. „Samozřejmě to jsou opatření, která by aktuálně mohla mít pozitivní
dopad, ale nejvíce by věci prospělo, kdyby
stát zmiňovaný úsek dálnice D6 realizoval
podstatně dříve než na konci kompletní
dostavby D6. Maximálnímu urychlení

stavby sice brání současný stav přípravy,
zejména majetkoprávní vztahy, přesto
věřím, že určitě i opakovaná nehodovost
přispěje k velkému tlaku na zrychlení příprav a realizaci čtyřpruhu v úseku,“ řekl
k problematickému úseku Petr Kulhánek.
Závažné nehody se staly ve směru na
výjezdu z Karlových Varů okolo střelnice
a ke Golf Resortu Karlovy Vary i v opačném směru od Prahy. „Snažil jsem se
dobrat takového řešení, aby řidiči byli
především včas informováni o tom, že
úsek je nebezpečný, a přizpůsobili tomu
styl jízdy,“ dodal hejtman.
Pomoci by měl také projekt systému proměnného dopravního značení reagujícího na změnu klimatických podmínek,
výměna dočasného svislého značení za
stacionární či vyšší distance pruhů oddělujících směr tam a zpět ve stoupání nad
policejní střelnicí.

TĚŽBA KAOLINU U JENIŠOVA
Obyvatele Jenišova a dalších obcí dlouhodobě trápí blízkost dobývacího prostoru
a těžba kaolinu, která v bezprostředním
sousedství obce probíhá dlouhodobě.
Chráněné ložiskové území v oblasti bylo
stanoveno již v roce 1990.
„A tady narážíme na zásadní problém.
Proti sobě stojí zájmy obyvatel, kteří
mají v blízkosti rodinné domy, obtěžuje
je prašnost, provoz, obávají se o poddolování blízkého území a dalších dopadů
těžby. Naproti tomu obec ale v minulosti
při tvorbě územního plánu dostatečně
nevyhodnotila rizika a omezení plynoucí
z vymezení zóny bydlení v blízkosti stanoveného chráněného ložiskového území
(územní plán obce Jenišov byl stanoven
v roce 1999). A právě tady vznikla kolize
mezi vlastníky a stavebníky domů a těžební
společností,“ vysvětlil uvolněný krajský
zastupitel Karel Jakobec.
Chráněná ložisková území jsou zanesena
v územních plánech obcí a těžbu povoluje
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Obvodní báňský úřad. Stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti podléhá procesu posuzování vlivů
na životní prostředí (EIA). Všechny procesy EIA týkající se kaolinu jsou v kompetenci ministerstva životního prostředí.
A právě ministerstvo letos provedlo zjišťovací řízení k záměru, kterým je rozšíření
stávajícího dobývacího prostoru Jimlíkov.
V rámci tohoto řízení se jako dotčené instituce vyjadřovaly i krajský úřad a Karlovarský kraj. „Chápu výhrady vedení obce
Jenišov k tomu, že krajský úřad a Karlovarský kraj vydaly souhlasná vyjádření, která
se nicméně opírají o zákon a plynou z toho,
že nedochází ke zvýšení objemu těžby
v dobývacím prostoru, ale pouze k posunutí těžební linie, a oznámení záměru
obsahovalo všechny podstatné informace
a hodnocení. Bez ohledu na krajská stanoviska bude celý ten záměr ještě dál posuzován ministerstvem životního prostředí
v rámci řízení, kterému se říká „velká EIA“.

To vyplývá ze zákona a tento proces se
vůbec netýká obce Jenišov. Tam proces EIA
proběhl už v roce 2005! Karlovarský kraj
samozřejmě v první řadě musí řešit zájmy
svých občanů a jejich potřeby, ale na druhé
straně je tady tradice těžby kaolinu, výroba
porcelánu, využití našeho přírodního
bohatství. Proto bychom především byli
rádi, kdyby se podařilo nastartovat komunikaci mezi obcí a těžaři a postupně se
dospělo ke kompromisu, který bude přijatelný pro obě strany,“ dodal Karel Jakobec.
Dokonce i v dnešní době, kdy vedení obce
Jenišov usilovně bojuje proti dalšímu rozšíření těžby kaolínu, projektuje územní
plán a požaduje vymezení lokality pro čisté
bydlení ve vzdálenosti cca 80 metrů od
evidovaného ložiska kaolinu. S tím krajský
úřad, odbor životního prostředí, vyslovil
nesouhlas a ten se řešil v rámci dohodovacího řízení na úrovni Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR.
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DOPRAVA

DUŠAN TIMÁR
JE MISTREM REPUBLIKY
V JÍZDĚ ZRUČNOSTI SYPAČEM
Nejlepší řidič sypače v České republice
pro rok 2021 je ze společnosti Údržba
silnic Karlovarského kraje, konkrétně ze
střediska Krásná Lípa. Jmenuje se Dušan
Timár a setkat se s ním můžete především
na Kraslicku.
Soutěž v jízdě zručnosti sypačem probíhá nejprve v jednotlivých krajích,
odkud na Mistrovství ČR postupují vždy
2 nejúspěšnější zástupci. „Už to je velmi
náročné síto, vezmeme-li v úvahu, kolik
řidičů sypačů je. A vůbec nezaručuje
účast například obhájci titulu z předchozího roku,“ upozorňuje Josef Bulka,
člen dozorčí rady Údržba silnic Karlovarského kraje.
Krajské kolo proběhlo 10. září v Kralovicích a za náš kraj postoupili Pavel Gajdoš
a Dušan Timár. Oba borci už se soutěže
účastnili také v minulosti.
Mistrovství ČR se letos konalo v Jihlavě
dne 1. října 2021 pod záštitou hejtmana
kraje Vysočina a předsedy České silniční
společnosti. „Jela se dvě soutěžní kola
se sypačem na podvozku Iveco, což bylo

pro naše borce nepříjemné, protože oba
jezdí na jiných značkách. Dušan Timár
na Tatře, Pavel Gajdoš na Mercedesu,“
dodává Josef Bulka.
Do prvního kola byli soutěžící nasazeni
dle vylosovaného pořadí, ve druhém
kole se jelo podle dosaženého umístění
z prvního kola, od posledního k prvnímu.
Soutěž probíhala na trati postavené dle
stejných pravidel jako v okolních zemích
a hodnotily se časy průjezdu a úspěšnost zdolání překážek. Výsledky obou jízd
se sčítaly.
Nejlepší tři závodníci získali poháry
a další hodnotné ceny a postupují na
Mistrovství Evropy, které se pojede příští
rok, pravděpodobně v Maďarsku. Druhý
v pořadí skončil Pavel Ouhel ze Správy
a údržby silnic Vysočina, středisko Pelhřimov (vítěz z roku 2018), třetí byl Václav
Kopta, zástupce Krajské správy a údržby
silnic Plzeňského kraje. V závodním poli
byli také vítězové dvou předešlých ročníků, kteří se tentokrát museli spokojit
s osmým a devátým místem.

KŘIŽOVATKA ANENSKÉ ÚDOLÍ
NA KRASLICKU UŽ JE
PŘEHLEDNÁ A BEZPEČNĚJŠÍ
Řidiči mohou od nynějška jezdit bez
omezení provozu a mnohem bezpečněji
na křižovatce od Rotavy, Kraslic a Oloví
v Anenském údolí na Kraslicku. Karlovarský kraj nechal křižovatku zmodernizovat a zajistit i skalní svah nad silnicí.
Stavbu řídila Krajská správa a údržba
silnic, na úpravách křižovatky se pracovalo od léta 2019.
„Modernizace původně nebezpečné křižovatky vyšla na téměř 138 milionů korun,
z toho 40 milionů získal Karlovarský kraj
z Evropské unie, zbývajících téměř 100
milionů půjde z krajského rozpočtu. Pro

KRAJSKÉ LISTY

řidiče je teď úsek podstatně bezpečnější,
díky dokončené stavbě se už také zbaví
nepříjemného zdržení provozu,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Jan Bureš.
Práce prováděly firmy Eurovia CS a Stavby
mostů Praha CZ. „Jedná se o 900 metrů
dlouhý úsek silnice, kde dříve byla
naprosto nepřehledná křižovatka především pro řidiče přijíždějící od Oloví, a tedy
velice nebezpečná. Proto zde stavebníci
provedli úpravy křižovatky, sanaci svahů,
vznikl nový most a byl zrušen nefunkční
železniční přejezd,“ popsal Jiří Šlachta,
ředitel Krajské správy a údržby silnic.

LETIŠTĚ KARLOVY VARY
NOVĚ NABÍZÍ ZÁZEMÍ
PRO ÚDRŽBU
DOPRAVNÍCH LETADEL

Ještě i letní sezónu krajského Letiště Karlovy
Vary poznamenaly dopady koronavirové
pandemie. Nemohly být obnoveny pravidelné linky, snížil se počet letů letecké školy
F Air. Vedení letiště se proto snažilo najít
způsob, jak vylepšit svou finanční bilanci.
Z toho důvodu zahájilo spolupráci se společností AviTechnics v segmentu údržby
dopravních letadel.
Do Karlových Varů přiletěla dvě dopravní
letadla Airbus 321 a jeden Airbus 320 lotyšského dopravce Smartlynx Airlines, na
nichž bude AviTechnics postupně provádět takzvanou traťovou údržbu. „Díky tomu
se letišti otevřel zcela nový zdroj výnosů,
který by mohl alespoň částečně nahradit
výpadek příjmů. Letiště navíc pokračuje
v nabídce balíčků Fly&Visit pro komerční
lety. A budeme se snažit co nejvíce urychlit obnovení pravidelných leteckých linek,“
uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.
Letiště také dál pracuje na záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy.
„V červenci vydalo ministerstvo životního
prostředí souhlasné závazné stanovisko
k tomuto záměru a my tak v současné době
můžeme kompletovat podklady pro výběr
dodavatele projektové dokumentace stavby.
Vypsání výběrového řízení se plánuje na
přelomu října a listopadu tohoto roku,“
vysvětlil Václav Černý, jednatel Letiště
Karlovy Vary. Závazné stanovisko k záměru
obsahuje 24 podmínek, které je nutné splnit
jak ve fázi přípravy záměru a jeho vlastní
realizace, tak i během následného provozu.
V letošní letní sezóně (od května do srpna)
na karlovarském letišti výrazně vzrostl počet
komerčních letů (+80 %). Velký podíl na tom
měl především silný provoz spojený s pořádáním Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech.
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ŠKOLSTVÍ

PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ
Téměř dvacítka pedagogů převzala z rukou
hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka ceny za vynikající
a záslužnou práci v oblasti školství. Vedení
kraje původně připravovalo předání cen
v březnu u příležitosti Dne učitelů, protiepidemická opatření ale neumožnila akci

uskutečnit, proto se slavnostní ceremoniál
konal v Královské mincovně v Jáchymově
v úterý 14. září.
„Chtěl bych vám všem poděkovat za odvedenou práci a těm, kteří v ní i nadále
pokračují, přeji pevné nervy a velkou
trpělivost. Vám, kteří už jste ukončili

CENA HEJTMANA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
za vynikající a záslužnou práci
v oblasti školství
Mgr. Otakar Glos, učitel Základní
školy a mateřská školy Rotava, příspěvková organizace

příspěvková organizace
PaedDr. Ingrid Franková, ředitelka
Základní školy a mateřské školy Toužim,
příspěvková organizace
Jaroslava Glosová, učitelka Základní
školy a mateřské školy Rotava, příspěvková organizace
Mgr. Stanislava Hauzrová, učitelka
Základní školy Chodov, Husova 788, okres
Sokolov, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Hlaváčová, učitelka Gymnázia
a obchodní akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Chromec – in memoriam,
učitel Gymnázia Ostrov, příspěvková
organizace, cenu převzala dcera Mgr.
Lenka Kůsová
Mgr. Dana Kučerová, učitelka Základní
školy Březová
Bc. Lydie Kučerová, ředitelka Mateřské
školy Velichov
PhDr. Milan Molec, ředitel Dětského

PAMĚTNÍ LISTY HEJTMANA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
za vynikající a záslužnou práci
v oblasti školství
Jana Brabcová, zástupce ředitele Mateřské školy Cheb, Osvobození 67
Alena Čermáková, vychovatelka Základní
školy Ostrov, příspěvková organizace
Mgr. Olga Fernandez, zástupce ředitelky
pro hudební obor, učitelka hry na klavír
Základní umělecké školy Roberta Schumanna Aš
Ing. Pavel Filipin, učitel 2. stupně v 5.
základní škole Cheb, Matěje Kopeckého 1,
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svou pedagogickou dráhu a odcházíte na
zasloužený odpočinek, pak přeji hlavně
spoustu krásných dní prožitých aktivně
a s dobrou náladou,“ řekl hejtman Petr
Kulhánek během oficiálního aktu, který
zpestřilo hudební vystoupení žáků i učitelů Základní umělecké školy Nejdek.

domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
PhDr. Miroslava Mutinská, učitelka
Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace
Hana Plachá, učitelka 2. stupně Základní
školy Sokolov, Švabinského 1702
Mgr. Blanka Siberová, učitelka Gymnázia
Sokolov a Krajského vzdělávacího centra,
příspěvková organizace
Pavla Smržová, ředitelka Mateřské
školy Bochov
Mgr. Ivona Šípošová, ředitelka Základní
školy Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace
Mgr. Růžena Ulrychová, učitelka
Integrované školy Cheb, příspěvková organizace
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TECHNICKÉ ŠKOLY BUDOU REAGOVAT
NA POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ
PŘEJÍT OD TĚŽBY UHLÍ KE KLIMATICKY NEUTRÁLNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ, NOVÝM ZDROJŮM
ENERGIE. TRANSFORMACE REGIONU ČEKÁ KARLOVARSKÝ KRAJ. ÚZEMÍ BY SE MĚLO ROZVÍJET
TAKÉ V OBLASTI VÝZKUMU A INOVACÍ. A TOMU BY SE V BUDOUCNU MĚLA PŘIZPŮSOBIT
I NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL.
O úzké provázanosti školství s tématem
transformace proto jednali na Integrované
střední škole technické a ekonomické Sokolov zástupci Karlovarského kraje, společnosti SUAS GROUP a vedení školy.
Velcí zaměstnavatelé v kraji mají řadu
rozvojových programů a strategické projekty, jejichž realizace musí jít ruku v ruce
s nabídkou středních škol a budoucím
profesním zaměřením jejich absolventů.
„Jsme rádi, že s touto aktivitou přichází
největší zaměstnavatel v regionu, Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS
GROUP. Do diskuse a následného společného výstupu bychom chtěli zapojit i ostatní
odborné školy, jako je Integrovaná střední
škola v Chebu, Střední průmyslová škola
Ostrov a Střední odborná škola stavební
v Karlových Varech,“ uvedl krajský radní
Jindřich Čermák. Podle vedoucí odboru
školství krajského úřadu Moniky Havlové
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v současnosti připravuje expertní pracovní
skupina koncepční materiál, který by dotáhl
do konce optimalizační kroky v rámci oborové struktury krajských středních škol.
Podklad bude po posouzení mimokrajskými
odborníky z oblasti školství a regionálního
rozvoje diskutován s řediteli škol, ve Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při
krajském zastupitelstvu, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje
a s ostatními sociálními partnery v regionu. Potřeby zaměstnavatelů by se právě
měly stát součástí připravované koncepce.
Společnost SUAS GROUP chce aktivně oslovit především technicky zaměřené školy
a nabídnout intenzivní spolupráci. „Ředitele
škol ubezpečujeme, že počítáme s úzkou
provázaností vzdělávání a praxe. Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS
GROUP zůstává největším zaměstnavatelem na Sokolovsku a v celém kraji a nutně

potřebuje, stejně jako ostatní firmy, oporu
pro své rozvojové plány související s transformací regionu, podporu ve školách, které
vychovávají budoucí kvalifikované síly pro
jednotlivé profese. Proto bychom si rádi
nastavili spolupráci se školami a řešili
jednotlivé tematické oblasti,“ vysvětlil
Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady
SUAS GROUP.
Jak uvedl ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus,
o vyprofilování školy se vede dlouhá diskuse. „Naše škola vzešla z průmyslového
potenciálu Sokolovska a dodnes jsme velmi
flexibilní v tom, abychom se oborově i obsahově přizpůsobili požadavkům zaměstnavatelů na budoucí uplatnění našich žáků,“
zdůraznil Pavel Janus. V závěru jednání se
zúčastnění dohodli na pokračování společných setkání na dalších technických krajských školách a na přípravě výstupu, který
by doplnil krajskou koncepci.
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MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
OSLAVIL KRAJ V CHODOVĚ A AŠI
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se tradičně slaví 1. října, připravil Karlovarský kraj zábavný program
v Chodově a v Aši. Akce se v obou městech uskutečnila 29. září a nabídla seniorkám a seniorům oblíbené písně v podání
českého umělce Pavla Nováka, vystoupení
žáčků základních uměleckých škol, tombolu o ceny, měření krevního tlaku a cukru
či seznámení s nabídkou Senior Pasů a malé

občerstvení. Záštitu nad oslavami převzal
hejtman Petr Kulhánek.
V Chodově se konal program pro seniory
v Kulturním a společenském středisku,
zábavným programem provedl účastníky
moderátor a zpěvák Pavel Novák. S pásmem
pod názvem „Písničky z pohádek“ vystoupili žáci Základní umělecké školy Chodov.
Nechyběla ani tombola s drobnými dárky
od Karlovarského kraje. V rámci zdravotní

prevence si zájemci mohli nechat provést
také kognitivní test a jeho vyhodnocení, ale
také monitoring svalstva a tuku v těle prostřednictvím certifikovaného přístroje.
V Aši se akce uskutečnila v Kulturním domě
LaRitma a ani zde se neobešla bez Pavla
Nováka, vystoupení si tady však tentokrát
připravila Základní umělecká škola Roberta
Schumanna v Aši. Senioři mohli v tombole vyhrát drobnosti pro radost. A kromě
měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi
mohli návštěvníci využit nabídku monitoringu skladby těla, zhlédli názornou ukázku
resuscitace a vyzkoušeli si v praxi jednu
z pomůcek pro poskytnutí první pomoci.

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ VYVRCHOLIL DNEM PLNÝM ZÁBAVY
V souvislosti s kampaní „Staňte se pěstounem“ uspořádal Karlovarský kraj ve
spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní
rodinné péče akci s názvem Týden pěstounství v Karlovarském kraji. Akce konaná
pod záštitou hejtmana Karlovarského
kraje Petra Kulhánka a krajského radního
Roberta Pisára nabídla ve dnech 20. až 26.
září 2021 pestrý program pro odbornou
i laickou veřejnost: dny otevřených dveří,
besedy a diskuse s odborníky včetně pěstounů, výstavy, tvořivé dílny a další aktivity.
Týden věnovaný pěstounství pak vyvrcholil
Dnem (pro) pěstounství ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Vystoupila zde
zpěvačka Kamila Nývltová, účastníci se
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mohli připojit k tanečním hrátkám Jana
Ondera nebo si vyzkoušet hry s tématikou
pěstounské péče. Po celý den měli zároveň
možnost setkat se s odborníky v oblasti
náhradní rodinné péče i pěstouny a dozvědět se víc o pěstounské péči.
Krajský úřad tak podpořil osvětu týkající
se náhradní rodinné péče s cílem motivovat nové zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči a zároveň touto formou
poděkoval všem pěstounům starajícím se
o děti, které nemohou být se svými rodinami. „Velice rád bych poděkoval všem pěstounům, kteří se v našem kraji starají o děti,
jež nemohou být se svými rodinami. Bohužel zájem o výkon tzv. nepříbuzenské pěstounské péče je obecně stále velmi nízký.

V posledních třech letech přijímá krajský
úřad ročně zhruba 10 žádostí o zařazení
do evidence lidí, kteří mohou vykonávat
pěstounskou péči. Z různých důvodů pak
ale k úspěšnému vyřízení dospěje zhruba
polovina přijatých žádostí. Náhradní rodinu
bychom přitom v současné době potřebovali nalézt zhruba pro 180 dětí. Karlovarský kraj proto podniká řadu kroků,
které by přinesly větší zájem o dlouhodobou pěstounskou péči a pomohly opuštěným dětem. Věříme, že Týden pěstounství
nám pomůže zvýšit povědomí veřejnosti
o potřebnosti náhradní rodinné péče
a o tom, co vše tato záslužná činnost
obnáší,“ uvedl Robert Pisár, krajský radní
pro oblast sociálních věcí.
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PANÍ BARTOŠOVÁ Z KRASLIC
OSLAVILA 101. NAROZENINY

Ke krásným 101. narozeninám přijel za
Karlovarský kraj popřát paní Bartošové
z Kraslic radní Robert Pisár a člen zastupitelstva a senátor Miroslav Balatka. Paní
Bartošová pochází z Moravy, v Kraslicích žije od roku 1964, kam se přestěhovala spolu se svým manželem. V mládí
prodávala v trafice svého tatínka, pracovala také s dětmi a v Kraslicích pak
spolu s manželem také v místní Triole.
Manžel byl vyučený krejčí, který prošel
vyhlášenými dílnami. Oslavenkyně má
3 dcery, 7 vnoučat, 15 pravnoučat a 4
prapravnoučata. I nadále se věnuje své
velké vášni, kterou je čtení, a také se

snaží udržovat si povědomí o aktuálním dění, a to pomocí televize. Protože
jí již nezbývá mnoho sil na chůzi, vozí ji
na oblíbené procházky její dcera. Ráda
si pak posedí před domem na lavičce,
odkud sleduje dění v ulici.
Při setkání zavzpomínala paní Bartošová
na své dětství, zážitky z první třídy, kdy
musela za trest sedět po celý týden na
stupínku za to, že rozbila v hnízdě skřivánčí vejce. I přesto, že prožila mnohdy
neveselé okamžiky historie, neopustil ji
vlídný a milý úsměv na tváři.
Ještě jednou přejeme paní Bartošové
pevné zdraví a mnoho radostných chvil.

NOMINUJTE
OSOBNOST
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Karlovarský kraj vyhlásil anketu Osobnost
Karlovarského kraje. Máte-li ve svém okolí
člověka, který by si podle vás zasloužil ocenění za svou aktivní činnost, kterou podpořil
či stále podporuje rozvoj regionu, neváhejte
jej do ankety přihlásit.
„Jsem přesvědčen, že v našem kraji žije
mnoho lidí, kteří se svým úsilím snaží
o rozvoj a lepší podobu regionu, a zasloužili
by si proto získat ocenění Osobnost Karlovarského kraje. Je velmi pravděpodobné, že
o skutcích mnohých z nich vůbec nevíme,
a proto se obracíme na veřejnost, od které
bychom rádi získali informace o těchto
lidech, jež své životy spojili s Karlovarským
krajem. Nominovat je možné osobnosti také
in memoriam,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Nominace lze odesílat do 31. 10. 2021, a to
prostřednictvím elektronického formuláře
na webových stránkách Karlovarského kraje,
případně je možné využít také e-mail: martina.duskova@kr-karlovarsky.cz.
Všechny zaslané nominace budou předány hodnoticí komisi, jež bude sestavena
z členů Rady Karlovarského kraje. Ta pak
také rozhodne o výběru oceněných osobností. O termínu vyhlášení výsledků ankety
budou účastníci včas informováni.

DRUHOU STOVKU
NAČAL TAKÉ
PAN ŠMIDLÍK
S velkým blahopřáním ke 101. narozeninám a košem dobrot se za Františkem
Šmidlíkem z Karlových Varů vypravil
krajský radní Jindřich Čermák. Společně
si povídali o zálibě pana Františka v turistice, o jeho procházkách na Rolavu i slabosti pro dobré české pivo.
S gratulací se připojujeme samozřejmě
také, zároveň přejeme pevné zdraví
a krásné dny.
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LÁZEŇSKÁ MĚSTA
V NAŠEM KRAJI JSOU SVOU
ARCHITEKTUROU VÝJIMEČNÁ
SLAVNÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA EVROPY/GREAT SPA TOWNS OF EUROPE OBDRŽELA ZAČÁTKEM
ŘÍJNA CERTIFIKÁTY O VSTUPU DO UNESCO. ÚSPĚŠNĚ SE TAK ZAVRŠIL DLOUHOLETÝ PROCES
USILUJÍCÍ O ZAŘAZENÍ MĚST ZÁPADOČESKÉHO LÁZEŇSKÉHO TROJÚHELNÍKU NA SEZNAM
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ. KDY A KDE SE MYŠLENKA O JEJICH VSTUPU DO ELITNÍ SVĚTOVÉ
SPOLEČNOSTI ZRODILA A JAK NÁROČNÝ CELÝ PROCES BYL, VYSVĚTLUJE STAVEBNÍ HISTORIK
LUBOMÍR ZEMAN Z LOKETSKÉHO PRACOVIŠTĚ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Co bylo prvotním spouštěčem procesu
vedoucího k nominaci?
Na Seznamu světového dědictví UNESCO
dostatečně nefigurovala architektura
konce 19. století a když se na přelomu tisíciletí začalo zjišťovat, kde je období historismu zastoupeno, byla to právě lázeňská
města. Už v té době proto Karlovy Vary
navštívili odborníci mající Seznam světového dědictví na starost. Ptali se, jak by se
město a jeho památková péče k možnosti
nominace lázeňských měst na seznam
stavělo. Tehdy ten nápad ale ještě trochu
zapadl. Znovu se vynořil při zpracovávání koncepce památkové péče Karlovarského kraje, kdy se zjišťovalo, jaké
hodnoty kraj může prezentovat, a došlo
se k závěru, že Karlovy Vary a další lázeňská města v našem kraji jsou výjimečná
právě svou architekturou.
A kdy se přešlo od myšlenek k činům?
V roce 2006 byly na Seznam světového
dědictví za Českou republiku nominovány Lázně Luhačovice. V tu chvíli se
i na mezinárodní úrovni projevil zájem
o zapsání na Seznam UNESCO ze strany
dalších lázeňských měst: belgického Spa
či německého Baden-Badenu. A s tím se
také objevila možnost nominovat společně s Luhačovicemi i západočeský
lázeňský trojúhelník. Při projednávání
na Výboru pro světové dědictví UNESCO
bylo jednoznačně konstatováno, že tato
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možnost má potenciál a stojí za to myšlenku rozpracovat. Česká republika pak
měla vypracovat obsáhlou rešerši, srovnávací analýzu všech lázní Evropy a světa,
ze které by bylo patrné, která města jsou
pro zařazení na Seznam světového dědictví vhodná. Mezi roky 2006 a 2009 byla
za podpory Grantové agentury ČR tato
analýza Národním památkovým ústavem
vypracována a z analýzy jednoznačně
vyplynulo, že Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně patří mezi nejvýznamější lázeňská místa s nejhodnotnější lázeňskou architekturou v Evropě
i na světě.
Proč tedy vůbec došlo k nadnárodní nominaci?
Na základě této srovnávací analýzy bylo
zároveň konstatováno, že v Evropě se
nachází vícero míst, která jsou hodnotná. Centrum světového dědictví tedy
doporučilo vytvořit skupinu lázní napříč
zeměmi, které by se spojily a mohly kandidovat společně. Celkově jsme navšívili
asi 1500 lázní napříč Evropou, ze kterých
se podle předem daných kritérií vyčlenila
přibližně padesátičlenná skupina a z té
pak vzešlo šestnáct lázeňských měst,
jejichž starostové se usnesli na sériové
nadnárodní nominaci. Z českého pohledu
byla síla takovéto nominace určitě větší,
než kdyby byla nominována pouze zdejší
lázeňská města.

Řada tuzemských odborníků architektonickou hodnotu našich lázeňských
měst před zahájením procesu vedoucímu k nominaci dost zpochybňovala.
Kdy došlo ke zlomu v tomto přístupu?
Problém tkví v hodnocení architektury druhé poloviny 19. století a přelomu do století dvacátého. Do doby, než
se o zápisu na Seznam UNESCO začalo
hovořit, nebyla tato architektura příliš
uznávaná a podle toho s ní bylo také
zacházeno. Při práci na nominaci se
ovšem ukázalo, že je architektura „dlouhého devatenáctého století“ v našich
lázeňských městech homogenní. Sice je
srostlá z několika stylových etap, nicméně
spolu souzní. To bylo ostatně také jedním
z kritérií pro nominaci.
Jaký očekáváte přínos zápisu - pro jednotlivá města i pro celek?
Zápis tří západočeských lázeňských
měst, Karlových Varů, Mariánských
Lázní i Františkových Lázní, na Seznam
světového kulturního a přírodního
dědictví je na jedné straně obrovským
úspěchem, uznáním jejich výjimečných
hodnot a kvalit. Do budoucna může přinést změnu chápání kulturních hodnot
a znovu pozdvihnout daná místa na
světovou úroveň. Se zvýšeným zájmem
světové veřejnosti se zcela jistě dostaví
i řada příležitostí jak v oblasti lázeňství,
tak i v dalších sektorech navazujících
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činností, včetně cestovního ruchu. Na
druhé straně je tento úspěch ale také
závazkem, že mezinárodně uznané kulturně-historické hodnoty budou předávány dalším generacím v nenarušeném
stavu. Abychom dostáli svým závazkům,
je nutné toto světové kulturní dědictví
stále hlouběji poznávat a patřičně chránit. Toto poznávání může znovu vzkřísit
staré, již zapomenuté znalosti i identitu
místa, na kterou mohou být místní obyvatelé právem hrdí. Právě to může posílit
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ochranu jak vlastních zdrojů a památek
lázeňského dědictví, tak i všech hodnot,
které se dnes již vnímají jen velmi málo.
Zápis na Seznam UNESCO je tak příležitostí pro skutečnou pomoc opomíjenému regionu.
Změní se po zápisu na Seznam UNESCO
přístup památkové péče ke zdejšímu
architektonickému dědictví?
Z legislativního hlediska se nic nemění,
v platnosti i dál zůstává památkový zákon.

Jsou Slavná lázeňská města Evropy/
Great Spa Towns of Europe uzavřenou
skupinou, nebo existuje možnost pro
přijetí dalších zájemců o začlenění?
Současná podoba této skupiny je zaměřená
na lázeňská města postavená u přírodních
minerálních zdrojů, existuje však spousta
dalších lázeňských míst, která jsou typologicky jiného druhu - sirné lázně, klimatické lázně, přímořské lázně... Ty mohou
vytvořit své společné nominace a strukturu dnes už zapsané skupiny také doplnit.
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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.

ČAS NEJEN LÉČÍ, ČAS UČÍ
Uplynulý rok byl pro ukrajinskou diasporu
Karlovarského kraje i pro všechny lidi na
Zemi obtížný. Otevřel nám však nové
obzory a hodně nás naučil. Ukazuje se, že
čas nejen léčí, čas učí.
V obtížné situaci byly aktivity komunity
zaměřeny především na poskytování
sociální pomoci. V minulých letech lidé
potřebovali hlavně poradenství. Cílovou
skupinou byli nedávní migranti do České
republiky. Poslední rok ukázal, jak je důležité, ať už žijete kdekoli, být jednotnou skupinou krajanů. Podpora a vzájemná pomoc
je vždy neodmyslitelnou součástí našich
lidí. Tyto vlastnosti nám pomohly i tentokrát. Navzdory skutečnosti, že se žádosti
o pomoc zdvojnásobily, zvýšil se také
počet dobrovolníků, kteří byli připraveni
tuto pomoc poskytnout. V naší komunitě
se vytvořil kruh sociálně ne lhostejných
lidí. Pomáhali nemocným lidem, osobám
v karanténě, starším osamělým lidem, kteří
těžko snášeli izolaci. Jednotlivci a rodiny
v obtížné finanční situaci dostali potravinovou pomoc. Dobrovolníci spolupracovali
a nikoho nerozdělovali z etnických nebo
jiných důvodů. V průběhu naší společné
práce byla vyvinuta řada úkolů, které jsme
se naučili řešit. V současné době spolupracujeme s ruskou a běloruskou komunitou
na vytvoření dobře fungující registrované sociální služby. Taková služba nám
umožní koordinovat úsilí, vyřešit mnoho
problémů a být připraveni na jakoukoli
změnu situace.
I přes složité podmínky kulturní život
komunity pokračoval. Je třeba poznamenat, že oblast kultury a tvořivosti se
v poslední době stala také součástí sociálních služeb lidem. Nucená izolace vedla
ke zvýšení potřeby společných akcí, kreativních setkání, večírků. Pokus o přenos
kreativní komunikace online nepřinesl
očekávaný výsledek. Kvůli práci a studiu
na dálku navíc museli lidé trávit tolik času
u počítače. Ať už říkáte cokoli, lidé jsou
sociální substancí. Potřebují přímou živou
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komunikaci. Po zrušení přísných karanténních omezení se náš tvůrčí tým, soubor
ukrajinské písně «Mria», sblížil se souborem lidových písní «Pohoduška» duchovního kulturního centra Sofie. Společným
úsilím byl připraven koncert ke Dnu
národnostních menšin, který se letos konal
14. srpna ve městě Chodov. Byly nastíněny
další kreativní plány.
Nedílnou součástí oslav Dne národnostních menšin byla jako vždy ochutnávka
národní kuchyně. Naši kuchaři v tom byli
skvělí. Hoste zamilovali ukrajinské národní
pokrmy: boršč, vařenice, pirožky, pohankové koláče.
Pokud jde o naše plány do budoucna,
v první řadě chceme soustředit naše
aktivity na práci s mladými lidmi. Děti
a mladiství nyní prožívají těžké období.
Navzdory tomu, že izolace během pandemie trvala necelý rok, byla podle sociologů

a psychologů nejvíce ohrožena právě
mládež. V současné době naše komunita
připravuje několik akcí za účasti mladých
lidí. Společně s dalšími sociálními službami kraje připravujeme workshopy pro
naše mladé s cílem přivést je zpět z virtuálního do skutečného života, poskytujeme
doučování pro školáky, radíme studentům s možnostmi stipendií a samozřejmě
pokračujeme ve svých akcích zaměřených
na zachování a studium mateřského jazyka
a ukrajinské kultury.
Jsme vděční Karlovarskému kraji za vytvoření slušných podmínek pro činnost naší
diaspory. Přejeme našim čtenářům zdraví
a stabilitu a těšíme se na setkání s vámi při
našich nových akcích.
Mariya Cherevko,
zástupce ve Výboru národnostních menšin
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NÁZORY

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

OBAVY Z TĚŽBY KAOLINU POKRAČUJÍ
V roce 2018 se na mě obrátili obyvatelé
Jenišova kvůli těžbě kaolinu firmou Sedlecký kaolín. Místní obyvatelé se právem
obávali a stále obávají o zdraví, jelikož
v odebraných vzorcích vody odtékající z lomu směrem k obci bylo v laboratoři zjištěno velké množství smrtelně
nebezpečného arzénu a během těžby
by dále došlo k uvolnění velkého množství polétavého prachu, který způsobuje
astma a rakovinu. Občané argumentují,

Mgr. Jindřich Čermák
krajský radní za Piráty

MIZERNÁ MLÁDEŽ
„Naše mládež miluje přepych, má špatné
mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje
starší.“ Leckdo určitě bude kývat nad tímto
citátem hlavou. Že jsou ti mladí strašní a že
za nás by se různé nepřístojnosti neděly.
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že společnost, která má těžbu provádět,
těží zastaralou technikou, a to i přesto,
že povinnost Evropské unie je používat nejmodernější dostupnou těžebnou
techniku tak, aby škody na lidském zdraví
a životním prostředí byly minimalizovány.
Občanům z Jenišova nepomohlo ani místní
referendum, ve kterém těžbu kaolinu
odmítli. Báňský úřad letos na jaře rozhodl
o tom, že se může kaolinový lom rozšířit
v bezprostředním sousedství obce v Zátiší
u Mírové. Obec Jenišov spolu s místními
spolky proto podala hromadnou žalobu
na Český báňský úřad. Český báňský úřad
totiž společnosti Sedlecký kaolin schválil
dobývací prostor. Žalobci argumentují,
že ČBU nezhodnotil ve svém rozhodnutí
hlukové a prachové studie a odvoz materiálu, který se vytěží. V této věci jsem už
v roce 2018 interpelovala ministra životního prostředí Brabce, který sám potvrdil,
že jeden z podkladů, který je nezbytný pro
vydání povolení nebo nepovolení záměru,
je stanovisko EIA, tedy dopadů záměru na
životní prostředí. Velkým překvapením na
letošním zářijovém jednání občanů s politiky byla informace od místních občanů,
že Karlovarský kraj, respektive Ing. Karel
Jakobec za ODS, uvolněný člen Rady KVK

pro životní prostředí, souhlasí se záměrem těžby a další posuzování záměru dle
zákona EIA nepožaduje. Ptejme se proč?
Nezajímá ho kvalita života místních obyvatel a stav životního prostředí v dané lokalitě? Neměl by být o to více obezřetný
potom, co v médiích proběhla informace,
že se na rekultivaci lomů v Božičanech
použily pneumatiky, PET lahve nebo
pražce? Těžba kaolínu má pro náš region,
který se potýká s odlivem lidí, určitě
význam. Kaolin se používá především na
výrobu porcelánu a elektroporcelánu.
Má i mnoho dalšího využití v době, kdy
trh s porcelánem stagnuje, například pro
výrobu kočkolitu. Význam těžby by však
neměl mít natolik negativní vliv, že Karlovarskému kraji ještě spíše ublíží a to ve
smyslu ohrožení životního prostředí, snížení kvality životní úrovně, ještě většímu
odlivu lidí z kraje, snížení kvality ovzduší
v nedalekých světových lázních a tím dalšího negativního dopadu na cestovní ruch
a v neposlední řadě snížení ceny nemovitostí v dané oblasti. Využití kaolinu by tak
mělo být soustředěno převážně pro porcelánový průmysl a v případě dalšího využití
by se měla zvážit jeho nutnost.

Ovšem vězte, že ten výše uvedený citát je
2500 let starý (údajně ho pronesl starořecký básník Isokratés). Jinými slovy, na
přicházející generace si stěžujeme už od
začátku lidstva. A přesto se Země dále točí.
Je tedy pošetilé tvrdit, že dnešní děti jsou
horší, než jsme byli my. Jsou zkrátka jiné.
Zasazeny do jiného prostředí, do jiné situace s jinými možnostmi. A stejně jako mezi
střední nebo starší generací jsou mezi nimi
géniové, pracanti, lenoši a flinkové. O to
víc mě mrzí snaha některých veřejných
činitelů vytvářet generační střety. Vykopávat mezi generacemi příkopy a tvrdit, že
mladí chtějí šikanovat a omezovat starší, je
ubohé. Snahou by vždy mělo být vytvářet
takovou společnost, která myslí na všechny
generace. A uvědomit si, že to budou vždy
ti nejmladší, kteří prožijí v tom, co tvoříme, většinu svého života. Nelze se tvářit
a chovat se, že po nás potopa.
Právě v těchto dnech spouštíme historicky první celokrajský parlament dětí

a mládeže. Podle prvních ohlasů se nám
přihlásili mladí z celého našeho kraje od
12 do 18 let. Snahou jejich setkávání má být
akcentování problémů nastupující generace. Přiznám se, že i já, i když se nepovažuji za nejstaršího, občas koukám, jaké
problémy by mládež řešila. Pochopitelně
nepředpokládáme, že vyřešíme hladomor, chudobu nebo klimatickou krizi, ale
hlas těch, co budou budoucnost utvářet,
je důležitý v tom, že jim pomůže sepnout
se s naším krajem a nebudou chtít po studiích zůstávat v jiných krajích, ale vrátí se
tam, kde vyrostli.
Nebuďme stále pesimisté ohledně nastupující generace. A pokud nad ní lamentujeme, měli bychom se spíše zamyslet sami
nad sebou. Jak se k ní chováme, jaké vzory
děláme a jak myslíme na budoucnost.
A snažit se, slovy sociologa Víti Jakoubka
v podání Milana Šteindlera z filmu Vrať
se do hrobu, aby „z nich nevyrostli stejný
blbci, jako jsme my!“
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KULTURA

MUZEUM KARLOVY VARY PŘEDSTAVUJE
LOUTKY ANTONÍNA NEUMAYERA
Karlovarské muzeum přichystalo výstavu
autorských loutek, zasazených do původních kulis. Jejich autorem je akademický
sochař Václav Lokvenc. Expozice mapuje
fenomén Loutkového divadla Antonína
Neumayera od jeho založení v 60. letech
20. století coby průkopnického černého
divadla a pantomimy, i další období,
kterým byla čtyřicetiletá dráha divadla pro
děti ovlivněna.
Výstava návštěvníky seznamuje s kulturním
děním v Karlových Varech let šedesátých,
s výraznou osobností mima a herce Antonína Neumayera a vzdává hold neúnavné
práci loutkohereček. S dílem tohoto souboru se v dětství téměř jistě setkal každý,
kdo v Karlových Varech a okolí vyrůstal,
a mnohým možná na výstavě vyvstanou
zapomenuté vzpomínky z dětských let.
V rámci výstavy jsou pro děti připravené
pracovní listy. Muzejní kavárnu zdobí svými
jemnými linoryty ze světa fantazie česko-německá umělkyně Adéla Knajzl, vnučka

KULTURNÍ TIPY 10/2021
Koncert Západočeského
symfonického orchestru
V rámci oslav výročí vzniku Československa
připravil Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně, který v letošní sezóně
slaví 200 let své existence, slavnostní koncert. Na programu je provedení oratoria
Stabat Mater op. 58 Antonína Dvořáka pro
sóla, sbor a orchestr. Společně s orchestrem se představí sólisté – Lucie Silkenová (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Václav
Sibera (tenor), Zdeněk Plech (bas) a smíšený pěvecký sbor Čerchovan. Za dirigentský pultík se postaví šéfdirigent orchestru
Radek Baborák.
Chrám Svatého Mikuláše a Alžběty
v Chebu, 28. října 2021, 19:00 hod.

Vydejte se s archeology
na vycházku po Kynšperku
Muzeum Cheb připravilo procházku pro
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Václava Lokvence, která vystavuje svůj
cyklus Gewesen - Stvoření, která bývávala.
Součástí výstavy je také doprovodný program, který nabízí workshopy, promítání

zájemce o archeologii. Ty čeká výklad
o významu jednotlivých městských památek, jako například o městské brance, hradu
či židovském hřbitově. Cílem výletu je hradiště Starý zámek, jež je polykulturní lokalitou s památkami od doby bronzové až po
novověké lomy. Délka trasy vycházky je
zhruba 9 kilometrů. Doporučena je nepromokavá obuv a oblečení do terénu.
Kynšperk nad Ohří, 17. listopadu 2021,
sraz účastníků před kostelem Nanebevzetí panny Marie v 9:00 hod.

Výstava Malíři světového jména
zavítala do Galerie umění
Jiří Georges Kars a Otakar Kubín-Coubine
jsou významnými představiteli meziválečné
malířské moderny. Patřili k tzv. Pařížské
škole a zařadili se k nemnoha umělcům
z českého prostředí, jejichž jména byla
známá i ve světě. Ve 20. a 30. letech vystavovali svá díla v proslulých galeriích a jejich
tvorba se dostala do významných sbírek

unikátních filmů a představení loutkového divadla.
Další informace naleznete na webových
stránkách Muzea Karlovy Vary.

po celém světě. Kromě běžné prohlídky
je možné absolvovat také komentovanou
prohlídku, již povede autorka výstavy Rea
Michalová. 		
Galerie umění Karlovy Vary, komentovaná
prohlídka 13. 11. 2021, 16.00 hod.

Historie Rudé hvězdy Cheb
Výstava v Retromuseu připomíná chebský
fotbalový oddíl, který hrál mnoho let nejvyšší fotbalovou soutěž. Patřil do struktury
sportovních oddílů ministerstva vnitra,
které nesly jednotný název Rudá hvězda.
V roce 1990 pak došlo k přejmenování na
Sportovní klub policie Union a později
na FC Union. Rudou hvězdou prošla řada
významných fotbalových hvězd, někteří
z nich zde absolvovaly vojenskou službu.
Ačkoliv sláva Rudé hvězdy postupně upadala, hrdost na osobnosti, které jí prošly,
však zůstala.
Retromuseum Cheb,
do 2. ledna 2022

KRAJSKÉ LISTY

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
K omezení vlakových spojů

Dobrý den,
bydlím v obci Valy u Mariánských Lázní. Od změny jízdního řádu
13. 6. 2021 je naše obec Valy (a s ní ještě Salajna, Stebnice a Všeboř)
ochuzena o značnou část vlakových spojů oběma směry. Myslím
tím spoje do nejbližších krajských měst, Karlových Varů a Plzně.
A samozřejmě i napojení na blízké Mariánské Lázně a Cheb (škola,
nákupy, lékař, zaměstnání, kultura). Nedělám si iluze, že po otištění mého dopisu se něco změní. Rád bych však přispěl do proudu
oslavných článků všeho dobrého a skvělého v našem kraji špetkou
negativního. Vše nové není vždy lepší.
Porovnáme-li počet vlakových spojů z Valů před 13. červnem a po
něm, v pracovní dny klesl počet spojů do Chebu z bývalých 11 na
6, v sobotu a neděli ze 7 na 1, slovy JEDEN spoj. Podobně druhým
směrem, v pracovní dny do Mariánských Lázní dříve 11 spojů, po
změně 8. O víkendech 7 spojů kleslo na 3. Samozřejmě, autosalony
jsou na každém rohu, kupte si auta. My venkované spíše obujeme
pevné boty, nebo vytáhneme jízdní kola.
Rychlost je v této uspěchané době asi druhým hlavním kritériem,
hned po penězích. Na jaké pozici je občan? Projíždění spěšných
vlaků (v trasách zrušených osobních vlaků) zastávkami postihlo
pouze výše zmíněné 4 zastávky z celé 160 km dlouhé trasy Plzeň
- Karlovy Vary. Jinak jsou obslouženy všechny zastávky na trase.
Proč zrovna my?
Počty cestujících to není, porovnám-li například zastávky Brod nad
Tichou, Ošelín (omlouvám se, že to je jiný kraj, téměř jako by to byla
jiná zeměkoule), Hlavno, Nebanice, v počtech cestujících nevybočujeme. Možná naopak. Salajnu využívají houbaři a borůvkáři, Stebnici chataři a Všeboř hojně hosté přilehlého autokempu. Nedělám
si iluze, cestující z výše zmíněných čtyř zastávek nenaplní spěšný
vlak. Ale je smutné, když po 13. červnu spoluobčané z nástupišť
jen pozorují soupravy pádící do krajských měst, aby splnily své
nastavené časy.
Ony to vlastně ani nejsou spěšné vlaky, ale osobní vlaky, které nezastaví pouze ve čtyřech zmíněných zastávkách. Přitom by stačilo
průjezdy obcí Valy změnit alespoň na zastavení na znamení. Tato
změna časovou polohu vlaku neovlivní a spoluobčanům umožní
dále využívat vlak jako nejbezpečnější a nejekologičtější způsob
dopravy. Netroufám si odhadnout, jak je tato změna finančně
náročná. To bude asi ten hlavní problém.
Například Expresy Cheb – Plzeň - Praha také mezi Plzní a Prahou
zastavují pouze na Smíchově a cestující z běžných rychlíkových
zastávek „posbírá“ klatovský rychlík jedoucí 23 minut za Expresem.
Ne tak u nás, po spěšném vlaku žádný osobní „neposbírá“ cestující
ze zmíněných zastávek, protože žádný nejede.
Občane bydlící u silnice, máš ji krásně opravenou, nasypeme ti před
vrata hromadu štěrku, abys nemohl ven. Jeď zadem po louce a přes
les do sousední vesnice a tam si najeď na zmíněnou silnici. Tak to
vidím já, jen se to odehrává na kolejích, děkuji Karlovarskému kraji.
Kraj není jen osa Cheb – Sokolov - Karlovy Vary. Čím jsme si to
prosím zasloužili, my, bydlící za kopci Slavkovského lesa Lesným
a Lysinou a daně platící?
Dalibor Ruml

Vážení čtenáři. Díky novému a atraktivnějšímu formátu
Krajských listů máte poprvé možnost aktivně se podílet
na tvorbě obsahu prostřednictvím rubriky „Napsali jste
nám“. Své postřehy posílejte na adresu: jitka.cmokova@
kr-karlovarsky.cz.
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LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Na mariánskolázeňské kolonádě se v druhou
říjnovou neděli konal Lázeňský festival
jablek s ochutnávkou štrúdlů, soutěžemi
pro děti, výstavou ovocných odrůd. Devátý
ročník akce nabídl jarmark plný dobrot
a regionálních výrobků či hudební vystoupení. Akci tradičně uspořádal Karlovarský
kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny,
město Mariánské Lázně a další partneři.

KRAJ MÉHO SRDCE ZA ROK 2020. OBHÁJILI
JSME VÍTĚZSTVÍ V JEDNÉ Z KATEGORIÍ
Prvenství v kategorii KAM do lázní
a wellness v 9. ročníku ankety Kraj mého
srdce za rok 2020 obhájil Karlovarský
kraj. Cenu pro Karlovarský kraj převzal
náměstek hejtmana Vojtěch Franta (na
snímku uprostřed). Cílem ankety pořádané redakcí KAM po Česku ve spolupráci
s veletržní správou ABF a pod záštitou
Asociace krajů České republiky je zjistit
a meziročně porovnat vývoj oblíbenosti
krajů z pohledu návštěvníků a jejich volnočasových aktivit. Anketa probíhala v osmi
kategoriích, absolutním vítězem 9. ročníku
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se stal opět kraj Jihomoravský následován Jihočeským a Moravskoslezským
krajem. Zejména v některých kategoriích
byl však souboj jednotlivých krajů velmi
těsný. V počtu získaných pozic na prvních třech místech nejlépe uspěl v těsném
souboji Jihočeský kraj před Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Prvenství v kategorii KAM na památky obhájilo
hlavní město Praha. Nejtěsnější souboj
byl sveden v kategoriích KAM za zážitkem/adrenalinem, KAM na koně a koňské
stezky a KAM na výlety s dětmi.
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