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Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax: 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

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
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
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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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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Na stránkách Krajských listů představujeme
strategické projekty sloužící k postupné přeměně Karlovarského kraje. Transformace
se zaměřuje na podporu rozvoje podnikání,
vzdělanosti a cestování. V tomto vydání se
zaměříme na další dva projekty: Karlovarské inovační centrum a Sokolovská investiční
a green development.
08 NOVINKY V OBLASTI
INOVAČNÍCH VOUCHERŮ
V letošním roce je opět vyhlášen dotační titul
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, který podporuje 2 typy voucherů
– inovační a kreativní. Zájem o tyto vouchery
v Karlovarském kraji roste.
14 MÉ TAJNÉ MÍSTO V KARLOVARSKÉM KRAJI
Pozvolna se blíží konec školního roku a žáky
čekají již jen dva měsíce, než se opět vydají za
prázdninovými zážitky. Ještě než ale děti školy
opustí, připravil si pro ně hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek výtvarnou soutěž.
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21 DEN CYKLOSTEZKY OHŘE
Rádi jezdíte na kole a jednou z vašich oblíbených
tras je páteřní cyklostezka od Chebu směrem
do Karlových Varů a zpět? Tak s námi oslavte
Den Cyklostezky Ohře, a to v sobotu 4. června
2022 od 12 do 16 hodin v areálu Meandru Ohře
v Karlových Varech.
29 CHEBSKÉ DVORKY
LETOS SLAVÍ JUBILEUM
Historické jádro města Chebu se stane centrem setkání umělců a příznivců výtvarného
umění a největší galerií pod širým nebem. 20.
ročník krajského festivalu uměleckých projektů
s mezinárodní účasti, Chebské dvorky, se bude
konat od 9. do 11. června 2022.
30 VOLEJBALISTÉ MAJÍ TŘETÍ TITUL
Extraligovým mistrem pro sezónu 2021/2022 se
stali volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. V rozhodujícím finále pomohl k titulu vyrovnaný výkon
útočníků, kdy se na čtrnácti bodech sešli univerzál Patrik Indra, smečař Lukáš Vašina a nejlepší hráč zápasu - blokař Adam Zajíček.
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KRAJ PODPOŘÍ
DOBROVOLNÉ HASIČE
Návrh rozdělení dotací na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí kraje pro
rok 2022 schválila Rada Karlovarského kraje.
Jedná se o částku ve výši 11,4 milionu korun.
Jednotky sborů dobrovolných hasičů chtějí
dotace využít například na pořízení nových
cisternových automobilových stříkaček, na
rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice, na
nákup izolačních přetlakových dýchacích
přístrojů, osobních ochranných prostředků
a nové termokamery. Z finančních prostředků
budou hrazena také rozšíření řidičských
oprávnění na skupinu vozidel „C“, obměna
pneumatik u cisternových stříkaček, pořízení
užitkového vozidla s přívěsem či nákup prostředků pro hašení lesních požárů.

PROGRAM CÍLÍ NA OBNOVU
DOPRAVNÍCH HŘIŠŤ
Zastupitelé Karlovarského kraje schválili
podporu programu, který se zaměřuje
na obnovu stávajících dopravních hřišť.
Jedná se o podporu, již poskytuje Karlovarský kraj každoročně. Pro letošní rok
je pro tento dotační program v krajském
rozpočtu alokována částka 300 tisíc
korun. Prioritou programu je podpora
stávajících dopravních hřišť, která slouží
především k praktické výuce dopravní
výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol. Dotační program má zajistit
kvalitní výuku. K tomu je nutné, aby byla
dopravní hřiště v odpovídajícím provozním a technickém stavu. Z dotace budou
moci provozovatelé zajistit potřebné
opravy, maximální ani minimální výše
žádosti o dotaci není stanovena.

OSLAVILA 101. NAROZENINY
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Zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich
chovu v regionu i v tomto roce tradičně podpoří Karlovarský kraj. Z původně 2 milionů
korun alokovaných v dotačním programu rozdělí mezi včelaře celkem 1,1 milionu korun.
Veškeré podmínky pro udělení dotace splnilo
81 žadatelů. Dotace pro každého z žadatelů
se poskytuje do výše 80 procent uznatelných
nákladů, maximálně jde o 14 tisíc korun. Žadatel může podat v rámci dotačního programu
pouze jednu žádost. Dotaci lze využít mimo jiné
na nákup nových nástavkových úlů, včelstev
nebo oddělků, voskových mezistěn, rámků či
k pořízení včelařských kukel, klobouků, kombinéz a rukavic.

DEN S HEJTMANEM

NEJSTARŠÍ OBČANKA ŽLUTIC

Paní Anastázie Hanzlíčková je už řadu let
nejstarší občankou města Žlutice, v polovině dubna oslavila už své 101. narozeniny.
Ve žlutické galerii se sešli gratulanti,
kteří jí přišli popřát k tomuto úctyhodnému výročí. Paní Hanzlíčková pochází
původně z jižních Čech, žila také v Pšově,
ale nejdelší část svého života strávila ve
Žluticích. Zde pracovala v Chebaně, kde
šila. Šití bylo její velkou vášní, věnovala
se mu až do svých 99 let. Byla též vášnivou čtenářkou, dnes jí však největší
radost dělá posezení venku na zahrádce,
kde sleduje dění kolem. O oslavenkyni
se stará její rodina. Měla tři děti, ale na
oslavě nechyběla vnoučata, pravnoučata
ani prapravnoučata a další nejbližší. Za
doprovodu živé hudby převzala paní Hanzlíčková za Karlovarský kraj kytici a velký
dárkový koš. Jak prozradila rodina, velmi
ráda si pochutnává na nejrůznějších dobrotách. Mezi gratulanty nechyběli také
zástupci města Žlutice. Paní Hanzlíčkové
přejeme ještě jednou především mnoho
zdraví a krásných chvil s její rodinou.

VČELAŘI LETOS
OPĚT ZÍSKAJÍ DOTACE

ZÁSTUPCI EVROPSKÉ KOMISE
NAVŠTÍVILI NÁŠ KRAJ
Zástupci Evropské komise, Ministerstva
životního prostředí a Ministerstva pro místní
rozvoj se setkali v Karlovarském kraji se senátory z Karlovarského a Ústeckého kraje, představiteli kraje, měst a obcí, a dalšími aktéry
v území. Společně si prohlédli území postižená těžbou, seznámili se s problémy i plány
na rozvoj regionu. Následnou debatu otevřela
Emma Toledano Laredo, která vede Generální
ředitelství Evropské komise pro regionální
politiku. Ocenila, že kraj má plán pro zlepšení života obyvatel a postupně pracuje na
přeměně regionu. Hejtman Petr Kulhánek
vysvětlil, že se kraj ve spolupráci se všemi
územními partnery snažil promítnout do
svého plánu spravedlivé územní transformace všechny potřeby občanů a území, tedy
přeměna nezahrnuje jen přechod k novým
zdrojům energie, ale rozvoj i odlehlejších částí
kraje. Přítomní účastníci diskuse se shodli
na tom, že podpora ze strany Evropské unie
musí být cílená a směřovat nejen do regionů,
ale zaměřit se i na ty oblasti krajů, které zaostávají a pomoc nutně potřebují.

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 30.
května od 15.00 do 17.00 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 1. června.
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TÉMA

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ
PROJEKTY: KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ
CENTRUM A SOKOLOVSKÁ
INVESTIČNÍ A GREEN DEVELOPMENT
Karlovarský kraj projde postupnou přeměnou - transformací, která znamená přechod od uhlí k novým zdrojům
energie s menší zátěží životního prostředí. Transformace se zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti,
cestování. Řešit se bude rozvoj kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Přeměna se týká celého území regionu a bude
finančně náročná. Z EU by kraj mohl získat až 6,3 miliardy korun z takzvaného Operačního programu Spravedlivá
transformace. Další programy budou následovat. Peníze budou využity na realizaci projektů, které vám nyní představujeme. Náš seriál nyní pokračuje projekty s názvy Karlovarské inovační centrum (KIC) a Sokolovská investiční
a green development.
KARLOVARSKÉ
INOVAČNÍ CENTRUM
Dalším strategickým projektem, jenž
bude usilovat o získání dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, je Karlovarské inovační centrum
(KIC). Jedná se o vybudování zcela jedinečné inovační infrastruktury, jejímž
cílem je zvýšení intenzity výzkumných,
vývojových a inovačních aktivit v kraji
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mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti. Projekt zahrnuje výstavbu komplexu
budov vědeckotechnického parku a informačně vzdělávacího střediska. Vzniknou
administrativní prostory pro inkubaci,
laboratorní prostory a konferenční sál.
Díky projektu budou podpořeny malé
a střední podniky, výzkum a inovace
včetně přenosu a zavádění nových technologií a digitalizace. Tím se urychlí

hospodářská změna regionu a sníží
dopady transformace energetiky a těžby
uhlí. Firmám napomůže k jejich modernizaci a zaměření se na nové perspektivní obory, k inovacím a vývoji nových
produktů a technologií. V podnicích tak
mohou vznikat nová pracovní místa,
mohou se rozvíjet start-upy a spin-off
firmy. Rozpočet projektu Karlovarského
kraje je stanoven na 0,5 miliardy korun
a dokončen by měl být v roce 2026.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Naše
budoucnost
je ve změně

SOKOLOVSKÁ INVESTIČNÍ
A GREEN DEVELOPMENT
Projekt „Sokolovská investiční a green
development“, který bude k financování z EU předkládat Sokolovská uhelná,
právní nástupce, v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, především zahrnuje přípravu oblastí Staré
Sedlo, Přátelství, Silvestr I. a II a Podkrušnohorská výsypka pro rozvoj ekonomických aktivit v oblasti Sokolovska. Součástí
projektu je také realizace konkrétních
pilotních projektů a vybudování servisní
organizace na podporu přípravy zón,
profesní přípravu pracovní síly a marketingovou komunikaci. Vzniknout by měla

KRAJSKÉ LISTY

atraktivní nabídka uhlíkově neutrálních
nemovitostí a zón pro rychlý vstup investorů z odvětví čisté mobility, akumulace
energie, výroby vodíku, zpracování kovů
či vzácných zemin. Aktivity by měl řídit
tým projektových manažerů území. Projekt by měl rovněž připravit podmínky
pro vstup investorů v souladu s konceptem Battery Value Chain. Projekt volně
navazuje na plánovaný rozvoj území
okolo jezera Medard a vytváří tak kromě
jiného možnosti pro pracovní uplatnění
v moderních oborech namísto utlumovaných průmyslových odvětví spojených
s těžbou. Rozpočet projektu dosahuje
3,2 miliardy korun, s jeho realizací se
počítá do roku 2026.

Naše

menimekraj.cz
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NA POMOC UKRAJINĚ

INFORMAČNÍ LETÁK POMŮŽE
LIDEM Z UKRAJINY NAJÍT
KVALITNÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
Karlovarský kraj se společností Člověk
v tísni a Inovačním centrem INION
vytvořily informační leták, který
pomůže lidem z Ukrajiny najít kvalifikovanou práci a nenaletět pochybným
pracovním nabídkám. V letáku jsou
odkazy na internetové stránky Workania.eu, které vytvořil portál Jobs.cz. Na
stránkách se zveřejňují inzeráty práce
a web je výchozím místem, kde mohou
lidé z Ukrajiny začít kvalifikované pracovní uplatnění hledat. Na jedné adrese
se tu pro ně zobrazí nabídky zaměstnání přímo od firem v České republice. V současnosti je jich tam téměř 8
tisíc a jsou to pozice s různou mírou
požadované kvalifikace. Další užitečnou webovou stránkou je tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance
z Ukrajiny, které spustil CzechInvest

na webu Jobs4ua.cz. Prostřednictvím
tohoto portálu mohou zaměstnavatelé nabízet zaměstnání pro uprchlíky
z Ukrajiny. Lidé prchající před válkou
tak díky němu mohou v tuzemsku najít
nabídky práce od státem prověřených
zaměstnavatelů z celé České republiky. Leták nabízí také webové stránky
určené pro řešení základních životních situací, informační portál Karlovarského kraje a portál Naši Ukrajinci,
zřízený Ministerstvem vnitra ČR.

SBÍRKA NA PODPORU
UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA NABÍZÍ
TAKÉ E-KNIHY V UKRAJINŠTINĚ
Krajská knihovna Karlovy Vary nezapomíná na uprchlíky z Ukrajiny a nabízí
také e-knihy v ukrajinštině. Ty jsou nyní
dostupné na devíti počítačích pro veřejnost v prostorech knihovny.
K dispozici jsou knihy, ale i učebnice,
jež uvolnila ukrajinská nakladatelství. Knihy jsou uložené ve formátu
.pdf a zájemci si je mohou číst přímo
v počítači, případně si je stáhnout na
USB disk nebo uložit na virtuální úložiště. E-knihy je možné využít na počítačích v Infocentru knihovny, v čítárně,
půjčovně a v oddělení pro děti. Mezi
knihami jsou tituly nakladatelství Stari
lev, Ranok a La Barabuka. Školáci si pak
mohou vybrat učebnice pro 1. – 4. a 9.
ročník základních škol. Dětské oddělení
má nově k dispozici také tištěné knihy
v ukrajinštině pro malé čtenáře.

Як знайти роботу?
Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou
sbírku na získání finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského
kraje. Do sbírky je možné přispět buď
prostřednictvím darovací smlouvy,
nebo zasláním finančních prostředků
na č. účtu: 123-6487390297/0100.

Як можу знайти роботу?
Як знайти роботу яка відповідає моєму досвіду і моїй професії?
Які юридичні умови?

=
=

Vроботу?
Як
знайти
Як знайти роботу?

Вирішення основних житт
ситуацій

Як безпечно знайти роботу?

21 березня в Чехії діє закон, який дозволяє громадянам
країни працювати в Чехії на вигідних
умовах
без роботу?
Як можу
знайти
еобхідності отримання дозволу на роботу.

ania.eu

Як
роботуроботу?
яка відповідає моєму досвіду і моїй професії?
Як знайти
можу знайти
Які
юридичні
умови?
Як знайти роботу яка відповідає моєму досвіду і моїй професії?

Які юридичні умови?
на інформація про юридичну сторону працевлаштування
Як безпечно знайти роботу?
українська, чеська, Зсловацька
21 березня в Чехії діє закон, який дозволяє громадянам
України
працювати в Чехії знайти
на вигідних умовах
без
Як
безпечно
роботу?
зиції від відомих порталів
Jobs.cz,
Prace.cz,
Profesia.sk
дозволу
надозволяє
роботу.
Знеобхідності
21 березня отримання
в Чехії діє закон,
який
громадянам
України працювати в Чехії на вигідних умовах без
zarogiem.pl
необхідності отримання дозволу на роботу.
Workania.eu
ування запропонованих
позицій за регіонами
•
Основна
інформація
про юридичну
сторону
працевлаштування
ування оголошення
за ключовими
словами
(назва
•Workania.eu
Мови: українська, чеська, словацька
сії тощо)
• Основна
інформація
пропорталів
юридичну
сторону
працевлаштування
Пропозиції
від відомих
Jobs.cz,
Prace.cz,
Profesia.sk

(
(

ua.cz

• Мови:
українська, чеська, словацька
a Pracazarogiem.pl
• Пропозиції
відзапропонованих
відомих порталівпозицій
Jobs.cz,заPrace.cz,
Profesia.sk
Фільтрування
регіонами
Pracazarogiem.pl
• aФільтрування
оголошення за ключовими словами (назва
• Фільтрування
професії тощо)запропонованих позицій за регіонами
• Фільтрування
оголошення
ключовими словами
(назва
правових
аспектів
+ за
юридична
консультація
професії тощо)
Jobs4ua.cz

на інформація
зиції роботи в Чехії
• Основна інформація правових аспектів + юридична консультація
українська, чеська
Jobs4ua.cz
• Пропозиції роботи в Чехії
• Основна
інформація
правових
аспектів +консультації
юридична консультація
Мови: українська,
чеська
ання на безкоштовні
юридичні
та медичні
• Пропозиції
роботи
в Чехії юридичні та медичні консультації
Посилання на
безкоштовні
л, створений державним
агентством
• Мови:
чеська
Портал,українська,
створений
державнимCzechInvest
агентством CzechInvest
•
Посилання
на
безкоштовні
юридичні та медичні консультації
у
співпраці
з
бізнес-асоціаціями
раці з бізнес-асоціаціями
• Портал, створений державним агентством CzechInvest
у співпраці з бізнес-асоціаціями
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Інформаційний портал Карловарського

• Інформаційний
створений
Карловарським к
Вирішення портал,
основних
життєвих
• Важлива інформація та посилання для вирішення р
ситуацій
Вирішення
основних
життєвих
ситуацій
( здоров’я,життєвих
освіта, внески, робота
ситуацій
• Телефонні номери інформаційної лінії, призначених
Інформаційний
портал Карловарського
краю
вирішення конкретних
життєвих ситуацій
• Інформаційний портал, створений Карловарським краєм
Інформаційний
Карловарського
краю
• Важлива інформація та портал
посилання для
вирішення різних

V
V

• життєвих
Інформаційний
портал,
створений
Карловарським
краєм
ситуацій
( здоров’я,
освіта,
внески, робота)
• Важлива
та посиланнялінії,
для вирішення
різних
Телефонніінформація
номери інформаційної
призначених
для
життєвих
( здоров’я,
освіта,
внески, робота)
вирішенняситуацій
конкретних
життєвих
ситуацій
• Телефонні номери інформаційної лінії, призначених для
вирішення конкретних життєвих ситуацій

Інформаційний портал Наші украї

• Портал створений Міністерством внутрішніх справ
Інформаційний
портал Наші українці
Чеської Республіки
• Портал створений Міністерством внутрішніх справ
•Чеської
Основна
інформація
про
офіційні
урядові питання та
Інформаційний
портал
Наші
українці
Республіки
• Портал
створений
Міністерством
внутрішніх
справ
Основна
інформація
про офіційні
урядові
питання
та життєві
ситуації
(освіта,
робота,
візові
питання)
Чеської
ситуації Республіки
(освіта, робота, візові питання)
Інформаційні
новини
українською
мовою
••Основна
інформація
офіційні урядові
Інформаційні
новинипро
українською
мовоюпитання та життєві
ситуації (освіта, робота, візові питання)
• Інформаційні новини українською мовою

KRAJSKÉ LISTY

NA POMOC UKRAJINĚ

ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI
UKRAJINĚ SÍDLÍ OD KVĚTNA
V DEPOZITÁŘI KRAJSKÉ KNIHOVNY
Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině (KACPU), které dosud sídlilo
v multifunkční KV Areně v Karlových
Varech, se začátkem května přesunulo
do nového působiště. V současné době
už využívá prostory v depozitáři Krajské
knihovny Karlovy Vary.
Provoz KACPU zůstavá nezměněn. Veškeré agendy spojené s registrací a ubytováním uprchlíků z válkou zasažené
Ukrajiny se vyřizují denně od 8.00 do
15.00 hodin, centrum je však pro příchozí otevřeno 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. „Počet uprchlíků z Ukrajiny
se ustálil na zhruba 50 až 100 občanů
denně, z toho důvodu jsme se rozhodli,
KRAJSKÉ LISTY

že nebudeme dále využívat velkou
plochu KV Areny, aby se tam mohli
vrátit sportovci i návštěvníci kulturních akcí. V depozitáři krajské knihovny
najde KACPU potřebné zázemí pro
administrativu a počítá se i s vyčleněním 30 míst pro dočasné nouzové přístřeší. Vzhledem k počtu přicházejících
ukrajinských dětí nebude chybět ani
dětský koutek,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek s tím, že návštěvníci knihovny
se nemusejí obávat žádného omezení,
vstup do knihovny a její služby zůstávají
plně zachovány.
Krajská knihovna nabídla nejen prostory, ale i mobiliář. „Pracovníci KACPU

mají k dispozici veškeré vybavení badatelny, část nábytku jsme přestěhovali
i z hlavní budovy. Poskytujeme plnou
součinnost všem složkám, které se na
zřízení uprchlického centra podílejí,“
dodal Vratislav Emler, ředitel Krajské
knihovny.
V areálu krajských institucí v Karlových Varech Dvorech, kde se depozitář nachází, se mohou lidé zorientovat
pomocí tabulí s informacemi v ukrajinském jazyce, aby bez problémů našli
nejen asistenční centrum, ale také
budovu krajského pracoviště Úřadu
práce ČR, která je nyní v těsné blízkosti KACPU.
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EKONOMIKA A FINANCE

PROGRAM ROZVOJE
KONKURENCESCHOPNOSTI
PŘINÁŠÍ NOVINKY
V OBLASTI INOVAČNÍCH
VOUCHERŮ

V letošním roce je opět vyhlášen
dotační titul Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského
kraje, který podporuje 2 typy voucherů – inovační a kreativní. Zájem
o tyto vouchery v Karlovarském
kraji roste.
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje poskytuje
pomocí Inovačních voucherů finance
na spolupráci firem a výzkumníků. V roce 2021 podpořil 11 žádostí
v hodnotě téměř 2 miliony korun.
Také v letošním roce budou moci
žadatelé o inovační voucher zažádat.
Pro rok 2022 na ně Karlovarský kraj
vyčlenil nově 3 miliony korun. Pokud
žadatel uspěje, může získat částku ve
výši až 170 000 Kč na nákup výzkumu
na univerzitách a vědeckých centrech a výsledek této spolupráce poté
může využít pro zavedení nových
výrobků či služeb.
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„Rok 2021 považujeme za rekordní
v počtu žádostí, ale věříme, že Karlovarský kraj představuje v oblasti
inovací velký potenciál a v letošním
roce opět překonáme další rekord.
Díky Inovačním voucherům vznikají velmi zajímavé projekty, které
náš kraj posouvají v oblasti inovací
směrem kupředu,“ uvedl Vlastimil
Veselý, ředitel Karlovarské agentury
rozvoje podnikání.
Pokud tedy máte firmu a potřebujete analyzovat, měřit, testovat, vyvíjet nové procesy, nastavit strategie,
prostě inovovat, můžete o Inovační
voucher zažádat. Ale pospěšte si,
konec příjmu žádostí je už 31. května
2022. Pokud to stihnete, rychlost už
nerozhoduje. Podpořené mohou být
však jen kvalitně zpracované projekty, které dosáhnou potřebného
počtu bodů ve fázi věcného hodnocení žádostí.

1. Došlo k rozšíření okruhu
způsobilých žadatelů. Doposud
mohl žádat pouze malý či
střední podnik se sídlem na
území Karlovarského kraje. Od
letošního roku mohou žádat
i firmy, které mají v Karlovarském
kraji své provozovny. V takovém
případě musí ale prokázat, že
v Karlovarském kraji opravdu
působí a provozovna nebyla jen
účelově zřízena.
2. V oblasti podporovaných aktivit
došlo k přesunutí aktivity
„zpracování marketingové
strategie“ do jiného, více
vhodnějšího dotačního nástroje,
a to „Kreativní vouchery“.
3. Změna spočívá také v zúžení
okruhu způsobilých žadatelů.
Od letošního roku nemohou
o Inovační vouchery žádat velké
podniky. Důvodem je dlouhodobý
nezájem ze strany velkých
podniků o tento voucher.
V případě dotazů je možné
využít individuální konzultace
projektových záměrů.
V případě potřeby se můžete
obracet na projektovou manažerku
Programu Šárku Harušťákovou
sarka.harustakova@karp-kv.cz.

KRAJSKÉ LISTY

KRAJSKÉ LISTY
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ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ
PŘEDSTAVIL PLÁN ROZVOJE
ONKOLOGICKÉ LÉČBY V KRAJI

O rozvoji onkologické léčby v Karlovarském kraji diskutovali (zleva) profesor Jiří Vorlíček, poradce ministra zdravotnictví a emeritní předseda České onkologické společnosti, hejtman Petr Kulhánek, ministr zdravotnictví Vlastimil
Válek, poslanec a člen Výboru pro zdravotnictví PS PČR Jan Kuchař.
Na jednání o budoucnosti onkologické
léčby v Karlovarském kraji přijel začátkem května do regionu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Společně
s představiteli České onkologické společnosti a Fakultní nemocnice v Plzni
představil zástupcům kraje, starostům
i odborné veřejnosti plán na podporu
dobudování a vybavení onkologických
center v karlovarské a chebské nemocnici a vizi budoucího samostatného
Komplexního onkologického centra Karlovarského kraje (KOC).
„Máme jasný plán a strategii, na které
jsme se shodli s Českou onkologickou společností, s profesorem Jindřichem Fínkem, přednostou Onkologické
a radioterapeutické kliniky Fakultní
nemocnice v Plzni, i se zástupci kraje
a nemocnic. Do konce letošního roku
se musí kraj s ministerstvem pobavit
o prioritách obou nemocnic v Karlových
Varech a v Chebu, o hardwaru, kterým je
třeba onkologická pracoviště vybavit. To,
co já mohu zajistit, je finanční podpora
na kvalitní přístrojové vybavení v rámci
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Národního plánu obnovy. Budou vyhlášeny jednotlivé dotační tituly, do kterých
se kraj bude přihlašovat. Jednat budu
i se zdravotními pojišťovnami. V roce
2023 budeme sledovat realizaci pořízení nového vybavení a soustředit se na
supervizi Komplexního onkologického
centra v Plzni nad karlovarským a chebským pracovištěm. Musí proběhnout
personální posílení, školení lékařů, zvyšování kvalifikace. Některé nové druhy
onkologické péče se přitom už budou
realizovat v Karlovarském kraji. V roce
2024 plán vyhodnotíme a posoudíme,
jestli je situace připravena ke vzniku
komplexního onkologického centra
v určitém rozsahu,“ popsal ministr Válek.
Podle hejtmana Petra Kulhánka veškerá
data svědčí o tom, že stávající úroveň
onkologické péče v kraji neodpovídá
výskytu nádorových onemocnění a počtu
onkologických pacientů v regionu. „To,
jak nyní funguje onkologické oddělení v
chebské nemocnici pro celý Karlovarský
kraj, je zcela nevyhovující. Všichni onkologicky nemocní lidé musejí dojíždět do

Chebu, do Plzně, Prahy nebo Ústí. Navíc
se nedaří v raném stadiu zachytit nové
nemocné. Proto je v plánu rekonstrukce
onkologického pracoviště v Chebu, aby
mohlo poskytovat vysokou úroveň ambulantní léčby. Ve schváleném generelu,
tedy plánu rozvoje karlovarské nemocnice, je už dnes projektováno onkologické centrum v rozsahu komplexního
onkologického centra včetně přístrojů.
A nám se teď naskytla šance získat
finance na toto pracoviště z Národního
plánu obnovy s realistickou možností je
čerpat. S personálním odborným zajištěním by mělo pomoci Komplexní onkologické centrum v Plzni, které v příštích
letech poskytne odborné zázemí
pro vznik multidisciplinárních týmů
s návazností na další obory. To je základ
pro vznik plnohodnotného Komplexního
onkologického centra Karlovarského
kraje,“ popsal Petr Kulhánek s tím, že
objem financí, který odpovídá nákladům
na dobudování a vybavení pracovišť, se
předpokládá ve výši předběžně 600 –
800 milionů korun.
KRAJSKÉ LISTY

ZDRAVOTNICTVÍ

JÁCHYMOV ZVELEBÍ
ZUBNÍ ORDINACI

Vzhledem k nedostatku praktických
lékařů pro dospělé, pro děti a dorost
a zubařů v regionu vyhlásil v loňském roce Karlovarský kraj dotační
program na podporu vzniku ordinací
těchto lékařů. V termínu od 1. února
2022 mohly obce a města žádat
o podporu, možnost získat finance
využilo město Jáchymov.
Přestože by dostupnost praktických lékařů a zubařů měly především řešit zdravotní pojišťovny, které
jsou k tomu kompetentní, kraj přišel
s vlastní aktivitou a vyčlenil v rámci
programu celkovou částku 1 milion
korun. „O dotaci na stavební úpravy
a vybavení nové zubní ordinace si
požádalo město Jáchymov, které
dostane z krajského rozpočtu celkem
600 tisíc korun. Jednou z podmínek pro získání dotace je to, že
město má předběžně zajištěn minimální úvazek praktického či zubního
lékaře 10 hodin týdně. Navíc v případě zubního lékaře musí být splněna podmínka, že uzavřel smlouvy
KRAJSKÉ LISTY

minimálně se třemi zdravotními
pojišťovnami. Věřím, že nové
modernizované zázemí ordinace
bude pro lékaře zajímavou motivací
pro další působení ve městě a lidé
z Jáchymova tak nebudou muset za
zubním ošetřením dojíždět jinam,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Zbylých 400 tisíc korun v tomto
dotačním programu mohou města
i obce vyčerpat v průběhu letošního
roku. Kraj je připraven finanční prostředky navýšit, aby mohl uspokojit
i další žadatele.
Karlovarský kraj se podobně jako
všechny ostatní regiony ČR potýká
s nedostatkem lékařů, a to zejména
v oblasti primární péče. Věkový
průměr lékařů poskytujících zdravotní péči v oborech všeobecné
praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost dosahuje
v regionu hranice cca 60 let. V menších a odlehlých oblastech hrozí, že
v nadcházejících letech bude velmi
obtížné tuto péči zajistit.

ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
ZÍSKÁ NOVÁ
TECHNICKÁ VOZIDLA
Realizaci zadávacího řízení nadlimitní
zakázky Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje schválila Rada
Karlovarského kraje. Záchranka získá
nová technická vozidla, jejichž nákup
je v souladu s programem rozvoje kraje
v sociální oblasti a zdravotnictví.
„Karlovarský kraj pravidelně podporuje
obměnu vozového parku záchranné
služby, kdy se jedná o sanitky a vozy
lékařů. Tentokrát se jedná o pořízení
nových technických vozidel, která jsou
také velmi důležitá a potřebná při zásazích nejrůznějšího charakteru. Protože je naší snahou nejen podpora, ale
také snaha o zvyšování kvality poskytovaných služeb v rámci zdravotnické záchranné služby, považujeme
zakoupení nových technických vozů
za naprosto zásadní,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek.
Předmětem zadávacího řízení je nákup
sedmi kusů technických vozidel v celkové výši téměř 9,7 milionu korun.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje plánuje zakoupení
vozidla pro technika spojů, technika
přístrojů, tři vozidla pro techniky
oblasti, vozidlo pro zajištění materiální
obslužnosti a jeden vůz pro inspektora
provozu. Zadávací řízení bude realizováno formou otevřeného nadlimitního
řízení.
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, tedy podle nejnižší nabídkové ceny. Zakázka bude
hrazena ze schváleného rozpočtového
výhledu na rok 2023, kdy také ZZS KVK
předpokládá dodání automobilů.
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KRAJ DOKOŘÁN

FUNKY, BLUESROCK I KLASICKÁ
HUDBA. VYBERE SI KAŽDÝ
HUDEBNÍ FANOUŠEK
Karlovarský kraj během letošního ročníku akce „Kraj dokořán“ opět
nabídne program nabitý od rána až do večera. Kromě slam poetry,
prezentace škol a firem, diskusí s osobnostmi, her a soutěží pro děti to
taky bude hudební zážitek pro ty, kteří mají rádi mladé regionální kapely,
zpěváky a famózní Karlovarský symfonický orchestr. Kraj dokořán se koná
v pátek 17. června 2022 od 9 hodin v areálu krajského úřadu v Karlových
Varech Dvorech.

Festival regionálních kapel odstartuje
ve 14 hodin a příznivce našlapaného
rocku, blues a funkových groovů přivede do varu šestičlenná parta Steven‘s z Karlovarska. Debutový singl
„Enough“ vydali na sklonku roku
2021, ale už v dubnu letošního roku
vyhráli hlavní cenu poroty v soutěži

Blues Aperitiv pořádané festivalem
Blues Alive, která jim přinesla postup
i na Blues Alive v polském Chorzówě
a možnost být součástí programu festivalu Boskovice 2022.
Na konci roku 2017 začala v Chebu hrát
kapela Radiomaják. Fanoušky si získala sérií videí s živým záznamem ze

zkušebny a první skladbou Cyklista.
Od té doby byl slyšet zpěvák Lukáš
Réda a Radiomaják snad na všech
pódiích, akcích a festivalech v Karlovarském kraji, představili se jako
předskokani Pokáče, Lenny a Mirai.
Vítězem soutěže Top RoofTop talenty
2021 je sedmičlenná formace Funky
Monx. Hudebníci z Karlovarska završí
festival na Kraji dokořán svou energickou funkovou show. V našem kraji
letos skupina vystupovala třeba na
zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.
Fanouškům a návštěvníkům Kraje
dokořán se představí také MC
Matheus, rapper ze Sokolova, jehož
texty mají hloubku a bezpochyby by
obstály i „na papíře“ jako básně. V loňském roce vydal své druhé album
s názvem Domeček z karet, na němž
hip hop propojil s jazzovými prvky.
Ti, kteří čekají na klasiku, nepřijdou zkrátka. V podvečerním vystoupení Karlovarského symfonického
orchestru zazní od 17 hodin známé
filmové skladby, mimo jiné melodie
z Hvězdných válek, z filmu Lví král,
Ledové království nebo Harry Potter
a kámen mudrců.
Těšíte se? Přijďte, jste srdečně zváni.
Všechny informace a podrobnosti
o programu Kraje dokořán najdete na
webu www.krajdokoran.cz, na krajských sociálních sítích, v Krajských
listech a dalších platformách.

FESTIVAL REGIONÁLNÍCH KAPEL – SLAM POETRY – KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR - PREZENTACE
ŠKOL A FIREM – SOUTĚŽE PRO DĚTI – DISKUSE S OSOBNOSTMI – DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE
			
			
			

Kdy? 		
Kde? 		
Za kolik?

v pátek 17. června 2022 od 9 hodin ráno
v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech
Vstup je zdarma

Informace o akci budou postupně k dispozici na webu www.krajdokoran.cz,
na krajské facebookové stránce, na krajském Instagramu, Twitteru, YouTube, LinkedIN.
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ŠKOLSTVÍ

NAMALUJ SVÉ TAJNÉ MÍSTO
A VYHRAJ HODNOTNÉ CENY

Pozvolna se blíží konec školního roku
a žáky čekají již jen dva měsíce, než se
opět vydají za prázdninovými zážitky.
Ještě než ale děti školy opustí, připravil si pro ně hejtman Karlovarského
kraje Petr Kulhánek výtvarnou soutěž.

O hodnotné ceny mohou soutěžit žáci
základních škol z regionu, kteří namalují obrázek nebo vytvoří prostorovou
práci na téma: Mé tajné místo v Karlovarském kraji.
„V našem kraji je bezpočet nádherných

míst, na která se mnohdy opakovaně vracíme, protože jsou pro nás něčím výjimečná. Sám jsem ale velmi zvědav, které
považují soutěžící za to své tajné. Nemusí
se přitom nutně jednat o neznámé místo
hluboko v lesích, třeba jej jen jako tajné
vnímají, případně s ním mají spojený
nějaký nevšední zážitek. Budu se těšit
na všechny práce, ze kterých budou
vybrány ty nejpovedenější. Jejich autoři
získají ceny v podobě dotykových tabletů, dronů a bezdrátových sluchátek,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Práce je možné odevzdávat až do 30.
června 2022. Vyhlášeny jsou dvě věkové
kategorie, první je určena dětem od 6
do 10 let, druhá starším výtvarníkům ve
věku 11 – 15 let. V každé kategorii budou
odbornou porotou vybrána tři nejpovedenější díla, jejichž autoři budou oceněni v rámci slavnostního předávání
cen. To se uskuteční po prázdninách.
Výsledky soutěže budou uveřejněny
v Krajských listech, na krajských sociálních sítích a na webu. Ve foyer budovy
A krajského úřadu bude po vyhlášení
vítězů následovat výstava oceněných
prací.

UČITELÉ SE MOHOU VZDĚLÁVAT V DOBĚ
PRÁZDNIN, PŘIPRAVENY JSOU LETNÍ ŠKOLY
V průběhu školního roku vzdělávají
pedagogové své žáky. Aby ale načerpali
novou inspiraci pro výuku a rozšířili si
i své odborné znalosti, jsou pro aktivní
učitele 2. stupně základních a středních škol z Karlovarského kraje připraveny letní školy. Ty se letos zaměří
na environmentální výchovu a čtenářskou a matematickou gramotnost.
Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
pořádá již 4. ročník letních škol.
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V období hlavních prázdnin se uskuteční tři tyto školy - Letní škola čtenářské gramotnosti je naplánována
v termínu 1. až 5. srpna, matematické
gramotnosti 8. až 12. srpna a environmentální výchovy 15. až 19. srpna.
Kapacita každé letní školy je stanovena
na maximální počet 15 osob. Ubytování
a stravování pro účastníky je zajištěno
v Penzionu Seifert v Nových Hamrech.
Celý program je plně hrazen z projektu. Pro účastníky jsou také

připraveny odborné publikace a hry.
V současné době se mohou zájemci
z řad pedagogů závazně přihlašovat na
jednotlivé letní školy prostřednictvím
formuláře, a to nejdéle do 1. června.
Další informace o projektu jsou uvedeny na Školském portálu Karlovarského kraje. V případě dotazů je
možné se obrátit na Zuzanu Žitnou
na tel. č. 354 222 179 nebo na Michaelu
Kočovou na tel. č. 354 222 506.
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DŘEVORUBEC JUNIOR 2022.
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
USPĚLI LESNÍCI ZE ŽLUTIC
Stává se již tradicí, že se vybraní žáci
oboru Lesní mechanizátor vydávají do
oblasti krásných křivoklátských lesů, kde
se na půdě Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště Křivoklát Písky
setkávají mladí evropští dřevorubci, aby se
zúčastnili soutěžní přehlídky žáků v práci
s motorovou pilou.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v soutěži
Dřevorubec junior 2022 ve dnech 27 - 29.
dubna utkalo celkem 30 závodníků z šesti
zemí, včetně soutěžících z Rakouska. Již
tradiční závodníci ze Srbska bohužel letos
nedorazili, a naopak nově dorazili soutěžící ze Slovinska. Střední lesnickou školu
Žlutice reprezentovali žáci 3. ročníku
Martin Hutaj a Václav Pěnkava.
Soutěž probíhala přesně v souladu s mezinárodními pravidly, podle kterých se
soutěžilo v disciplínách: výměna řetězu,
kombinovaný řez, přesný řez, odvětvování
a kácení. Souběžně však také probíhaly
doprovodné disciplíny jako hod sekyrou, práce s vyvážecí soupravou, řezání
břichatkou, střelba na laserové střelnici,
kterých se mohl zúčastnit každý, tedy
i veřejnost.
Toto klání totiž nebylo uzavřenou akcí
spřátelených lesnických škol, výkony mladých dřevorubců mohl obdivovat kdokoli. Této možnosti hojně využili zástupci
odborné veřejnosti i občané přilehlých
vesnic a žáci nedalekých škol.

V rámci družstev, kterých soutěžilo
celkem 15, se žlutičtí borci umístili na
nádherném druhém místě, poraženi už
byli jen družstvem z Rakouska. V kategorii celkového pořadí jednotlivců ze
všech zemí se na 2. místě umístil Martin
Hutaj. V kategorii celkového pořadí jednotlivců soutěžících z ČR, kterých soutěžilo celkem 18, se na prvním místě umístil
Martin Hutaj a na 3. místě Václav Pěnkava.
V jednotlivých soutěžních disciplínách se
na třetím místě umístil Václav Pěnkava
v disciplíně kácení a v disciplíně kombinovaný řez obsadil Martin Hutaj třetí místo.

LOGISTICI ZÍSKALI CERTIFIKÁT
Střední škola logistická v Dalovicích získala Diamantový certifikát za dlouhodobý kvalitní rozvoj finanční gramotnosti.
Škola tak dosáhla nejvyšší mety ve finančním vzdělávání. Koncepce Finančně gramotná škola je od roku 2016 realizována
společností Yourchance v rámci projektu
Finanční gramotnost do škol.
Dlouhodobý certifikační proces spočívá
v tom, že škola pracuje na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to
postupně získává jednotlivé stupně certifikátů. Koncepce Finančně gramotná
KRAJSKÉ LISTY

škola dává prostor škole podívat se na
problematiku finanční gramotnosti komplexním pohledem a zefektivnit její výuku.
Diamantový certifikát převzala Andrea
Kovardinská, garantka finanční gramotnosti Střední školy logistické Dalovice,
na závěrečné konferenci Global Money
Week, jejímž tématem bylo „Mysli na
svou budoucnost, nakládej s penězi
chytře!“ Akce se uskutečnila pod záštitou České národní banky, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí.

NA SPŠ OSTROV
ODPROMOVALI MLADÍ
INŽENÝŘI JUNIOŘI
Začátkem května získali mladí adepti
techniky titul Inženýr junior, a tím ukončili školu technických dovedností, která
od února tohoto roku probíhala na SPŠ
Ostrov. Účastníci absolvovali pod vedením
zkušených lektorů šest cvičení, ve kterých
se seznámili s různými technickými disciplínami. Absolventi se naučili ovládat
robota, využít 3D tiskárnu, naprogramovat kompas, rozblikat LED diody, použít
frézku a sestavit model auta. Sobotní lekce
byly určeny široké veřejnosti z řad žáků
4.- 9. ročníků základních škol.
„Celý projekt mohl vzniknout a dále může
pokračovat jen díky kolegyním a kolegům,
kteří jsou do něj zapojeni, odvádějí výbornou práci a věnují mu hodně času. Vložená energie se ale vyplácí. Z mladých
adeptů techniky se následně stávají naši
žáci. Potěšující zprávou je, že na základních školách je významná skupina žáků
s potenciálem pro studium techniky, jen
jim musíme ukázat, že se techniky nemusí
bát a že když se jí budou věnovat, mohou
mít perspektivní zaměstnání, které se
může stát jejich koníčkem,“ říká ředitel
ostrovské průmyslovky Pavel Žemlička.
Školu technických dovedností absolvovalo
celkem 37 nadšených mladých zájemců
o techniku. SPŠ Ostrov připravila tato
cvičení v rámci propagace technických
oborů, aby mladým zájemcům ukázala,
že technika je zábava a že bude vždy hýbat
světem.
„První ročník školy technických dovedností ukázal, že máme mezi žáky základních škol spoustu šikovných a technicky
nadaných žáků a že je třeba se jim věnovat.
Potěšilo mě, že žáci mají zájem se rozvíjet i ve svém volném čase v sobotní škole.
O kurzy technických dovedností byl velký
zájem. Všichni, kdo je absolvovali, prokázali svými technickými schopnostmi
a nadšením, že je s technikou opravdu
zábava a že ji mají rádi. Byla s nimi radost
pracovat,“ dodává Kateřina Fexová, hlavní
garant celého projektu.
Pro získání titulu Inženýr Junior chystají na podzim v Ostrově otevřít pro
žáky z Karlovarského kraje další školu.
Podrobné informace budou zveřejněny
na stránkách školy spsostrov.cz.
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KARLOVY VARY HOSTÍ
CZECH TRAVEL TRADE DAY
Czech Republic Travel Trade Day.
Karlovy Vary hostí ve dnech 23.
a 24. května výroční incomingový
workshop. Nejvýznamnější B2B
networkingovou akci, která podnikatele propojuje se zahraničními
nákupčími, uspořádal CzechTourism ve spolupráci s Destinační
agenturou pro Karlovarský kraj
– Živý kraj za podpory Karlovarského kraje.
A právě Karlovarský kraj je se všemi
jeho atraktivitami během největšího pracovního setkání svého druhu

v České republice zástupcům médií
a cestovních kanceláří z celého světa
představený. Akce s významnou
mezinárodní účastí sleduje dva hlavní
cíle: přispět k rozvoji obchodních
aktivit českých podnikatelů a propagovat bohatou turistickou nabídku
ČR, také proto se každý rok soustředí
na jiný region.
Czech Republic Travel Trade Day je
úspěšnou platformou pro obchodní
jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních
v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. CzechTourism
tento incomingový workshop pořádá

pravidelně každý rok již od roku 2016,
s výjimkou let 2020 a 2021, kdy situace ohledně covid -19 neumožnila
workshopové setkání uskutečnit. B2B
workshopy s nákupčími, kteří přijíždějí na pozvání agentury CzechTourism z celého světa, probíhají formou
předem sjednaných schůzek.
Druhá část Travel Trade Day je věnována přímé spolupráci českých podnikatelů, regionů a partnerů s řediteli
jednotlivých zahraničních zastoupení. Představují se nové produkty
a jejich možnosti pro zahraniční trhy,
řeší se vzájemná synergie v podnikání
cestovního ruchu.

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji?
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu
www.zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).
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CAMINOS. BOTANICKÁ
ZAHRADA BEČOV ZVE
NA CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
Tři pódia, workshopy, přednášky,
živé koncerty, vaření exotických jídel,
bubnování, čajovna, soutěže, dětský
koutek… To vše nabídne svým návštěvníkům 15. jubilejní ročník cestovatelského festivalu Caminos, který se
odehraje mezi 3. a 5. červnem v botanické zahradě Bečov.
Programem celého cestovatelského
festivalu bude provázet bavič a moderátor Jenda Herec. A na jaké hosty
se můžete těšit? Světový rekordman v plavání pod ledem David Vencl
bude vyprávět o freedivingu, fotograf a cestovatel Jarda Bouzek o svém
dobrodružství v Peru a Chile, etnolog, antropolog, spisovatel a publicista
Mnislav Zelený Atapana představí indiánskou Hamakasutru, fotograf, novinář, spisovatel a cestovatel Jiří Kalát
představí Estonsko, Teistpidi Saarema a dojde také na jeho pěší cestu
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z Berouna do Aše, Viktorka Rys poradí,
jak se nalehko sbalit na trek a pohovoří
na téma Karpatský oblouk: Pěšky do
Banátu, šéfkuchař Pavel Svoboda a cestovatel Dušan Porada seznámí návštěvníky s cestovatelským vařením a Lukáš
Vejřík poradí, jak na Wildlife fotografii.
Tématy festivalu nebudou ovšem jen
místa exotická a vzdálená, řeč bude
také o místech nám důvěrně blízkých.
S nezávislým filmařem, fotografem
a spisovatelem Petrem Mikšíčkem se
společně propadneme do dávných časů
v Krušnohoří, Jiří Šindelář, jakožto
botanik, zahradník, správce a majitel Botanické zahrady Bečov, pohovoří o čtyřech ročních obdobích ve
zdejší zahradě.
Více informací o festivalu se dozvíte
na webu caminosfestival.cz, festivalové
vstupenky můžete zakoupit v předprodeji na stránkách smsticket.cz.

KARLOVY VARY
PŘIVÍTAJÍ
MS V MÍCHÁNÍ
NEALKO
KOKTEJLŮ
Mattoni Grand Drink. Mistrovství
světa v míchání nealkoholických koktejlů se jako součást KVIFF 2022 uskuteční v Karlových Varech na začátku
července letošního roku. Jedná se o 24.
ročník mezinárodní barmanské soutěže a konat se bude ve dnech 1. až 3.
července v prostorách Vřídla – lávka.
Samotné finále soutěže se pak chystá
na sobotu 2. července od 14.00 hodin.
Soutěže se zúčastní 20 vybraných barmanů z celého světa, kteří patří ke
špičce v přípravě míchaných nealkoholických koktejlů.
Pořadateli jsou agentura Müller Production, Česká barmanská asociace ve
spolupráci se Světovou barmanskou
asociací - IBA a generálním partnerem
projektu, společností Mattoni 1873.
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SLAVTE S NÁMI DEN CYKLOSTEZKY OHŘE

Rádi jezdíte na kole a jednou z vašich oblíbených tras je páteřní
cyklostezka od Chebu směrem do Karlových Varů a zpět? Tak
s námi oslavte Den Cyklostezky Ohře, a to v sobotu 4. června 2022
od 12 do 16 hodin v areálu Meandru Ohře v Karlových Varech.
Účastníky, kteří přijedou na kole, čeká bohatý program s dárky,
možností servisu kol a živou hudbou. Chystá se i benefiční závod
s názvem 7 statečných, který organizuje spolek Cesta za snem.
Závod se uskuteční na simulátorech handbike a své síly změří na

100 kilometrů dlouhé trati sedm odvážných zástupců Karlovarského kraje s cílem zajet co nejlepší čas. Poté si budou moci simulátory vyzkoušet příchozí. „Moc se těšíme, že se sejde spousta
cyklistů a cykloturistů i s dětmi, aby společně s námi otevřeli
novou cyklosezónu a zároveň i páteřní cyklostezku, kterou skoro
všichni dobře známe. Všechny srdečně zveme a na akci vypravíme ve spolupráci s Českými drahami a Autobusy Karlovy Vary
také mimořádný cyklovlak a cyklobus zdarma, aby se do Karlových
Varů bez problému dostali cyklisté z celého regionu,“ uvedl uvolněný krajský zastupitel Pavel Čekan.
Každý z cyklistů dostane drobný dárek, bude si moci poslechnout
vystoupení poprockové kapely H2O a country skupiny Muzika
občas. Příchozí si také mohou prohlédnout výstavu retro bicyklů,
kterou připraví Velocipedisté Ostrov. Mobilní servisní centrum
firmy KOLOFIX nabídne kontrolu kola před plnou sezónou. Krajská destinační agentura Živý kraj bude ve svém stánku prezentovat turistické i cykloturistické výlety v regionu, k mání budou
i mapy a cykloprůvodce pro veřejnost. BESIP přichystá program
zaměřený na bezpečnost v cyklistice. A pokud by někomu z účastníků vyhládlo, přímo na místě bude k dispozici občerstvení. Pro
případ horšího počasí se přítomní mohou schovat ve velkém party
stanu.
Informace o akci, o zastávkách cyklovlaku a cyklobusů včetně jízdního řádu najdou zájemci na Cykloportálu Karlovarského kraje
a na krajských sociálních sítích.

Na letošní Den Cyklostezky Ohře bude vypraven
zvláštní cyklovlak, na jehož provoz přispěl Plzeňský
kraj. Cyklovlak pojede z Plzně do Karlových Varů
přes Stříbro, Mariánské Lázně, Cheb, Kynšperk nad
Ohří, Sokolov a po akci zpět. Jízda i s kolem je zdarma.
Bezplatně se můžete svézt i v případě cyklobusu, jenž
pojede na trase Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk
nad Ohří – Cheb – Hranice – Aš – Cheb – Kynšperk
nad Ohří – Sokolov – Karlovy Vary. Rovněž tento
autobus bude po akci odvážet zájemce zpět domů po
stejné trase.
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ROZHOVOR

LENKA SÁROVÁ MALÍSKÁ DÁVÁ
PORCELÁNU VTIP A DUŠI
Je malířkou i designérkou porcelánu. Jak sama říká, malba a porcelánová
tvorba se velmi dobře doplňují. Tvorba autorského designu porcelánu,
nejušlechtilejšího keramického materiálu, představuje výzvu, a to je to,
co má Lenka Sárová Malíská ráda. Ohledně porcelánu stále hledá nové
možnosti a stále se rozvíjí. Porcelán je také prý mnohem technicky náročnější
než keramika. „Porcelán s vtipem a duší“, tak zní krédo Studia Malíská,
jehož tvorba se odlišuje od jiných a nese v sobě unikátní, nezaměnitelný
rukopis. Velkou roli hraje třeba inspirace přírodou, příznačné jednoduché
tvary i dekory, stylizace a vtip. Stále vznikají nové kousky, které je možné
z porcelánu vyrobit. Vytváří předměty, které se jí samotné líbí, užívá je
v domácnosti. I porcelánové šperky zkouší nejprve sama na sobě. Však také
v ateliéru, který vede, pracuje vlastníma rukama.

postaven, můžete lidem zvýšit kvalitu života.
Jak vás Karlovarský kraj ovlivnil?
Je to kraj s neuvěřitelnou krajinou Slavkovského lesa a Krušných hor, pro mě
je to nevyčerpatelná studnice inspirace.
Do přírody také chodím relaxovat, pozorovat její zákonitosti... Léčebné prameny
mají obrovský potenciál. O nerostném
bohatství a vysoce kvalitním kaolínu
bych se zřejmě rozpovídala až příliš.
Jaké jiné tvůrčí aktivity byste ve zdejším regionu doporučila?
Nevím, zda myslíte v rámci nějaké
instituce, nebo aktivity, které si jedinec vymyslí a zrealizuje sám. Co se týče
institucí, v kraji velmi dobře fungují
galerie a jejich doprovodné programy,
velmi často zaměřené na širokou veřejnost včetně programů pro děti.
Co tu děláte kromě práce?
Věnuji se rodině, hodně se zajímám
o přírodu. Baví mě neustálé vzdělávání
sama sebe, už léta cvičím jógu, občas
maličko nahlédnu do tajů astrologie.
Líbí se mi nakupování v bezobalových obchodech, se syny jsem vytvořila minikolekci látkových pytlíků, se
kterými na nákup chodíme. Moc ráda
také cestuji. Velice často je cestování
a poznávání nových krajin a lidí spojeno s mou prací- výstavními aktivitami
v zahraničí a také účastí na různých
mezinárodních sympoziích, kde povětšinou maluji.

Mohla byste svoji tvorbu realizovat
i někde jinde?
Karlovarský region je známý dlouholetou tradicí výroby porcelánu. Je u nás
hluboce zakořeněna a je často vryta do
podvědomí obyvatel. Pro mou tvorbu
jsou zde vynikající podmínky. Porcelán je vedle barev mým často používaným vyjadřovacím prostředkem.
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V posledních letech jsem navázala spolupráci s místními výrobci porcelánu
a daří se moje nápady začlenit i do průmyslové výroby, z toho mám velkou
radost. Myslím, že role průmyslového
designu je u nás podceňována. Já toto
odvětví vnímám jako velice důležité,
jeho působením totiž ovlivňujete širokou veřejnost. Pokud je design správně

Co se vám v Karlovarském kraji
nejvíc líbí?
Velice vnímám „stavbu“ krajiny, její
kompozici. Hory, kopce, jejich pozvolný
přechod do nížiny. Města v našem
kraji jsou úžasná, mají neopakovatelný genius loci, také dlouhou historii. Nespočet vyhlídek, ze kterých je
vidět do kraje. Také neustále objevuji
kulinářské pochoutky a ty si opravdu
užívám. Je tu spousta šikovných lidí,
kteří mě neustále inspirují.
KRAJSKÉ LISTY

INZERCE

SPOJME SÍLU,

PŘIDEJ SE DO TÝMU!
Nástrojař
www.ept.cz/prace
Tel.: 352 350 234 / 778 430 202
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NÁZORY

Ing. Karel Jakobec
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a krajský zastupitel
za ODS

PODPORA KVALITNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ
A POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKCE
JE JEDNOU Z NAŠICH PRIORIT
Karlovarský kraj nepatří k ryze
zemědělským regionům s oblastmi
typicky venkovského rázu, kde by se

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

SNÍŽENÍ PLATEB ZA STÁTNÍ
POJIŠTĚNCE ZÁSADNĚ
OHROŽUJE POZITIVNÍ
TREND FINANCOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vládní koalice v Poslanecké sněmovně
schválila novelu zákona o pojistném na
veřejném zdravotním pojištění, která snižuje platby za státní pojištěnce. Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za
osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem stát, činí v současné době 13 088 korun na kalendářní
měsíc. Vláda svým návrhem tuto částku
snižuje na 11 607 korun.
Od ledna 2022 stát odvádí do systému
veřejného zdravotního pojištění pojišťovnám 1 967 korun měsíčně za státního
pojištěnce. Schválený návrh snižuje platbu
za státního pojištěnce na 1 567 korun
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hospodařilo na velkých zemědělských
plochách. Nicméně i tak se snažíme
v našem regionu naslouchat potřebám zemědělců a aktivně spolupracovat s Regionální agrární komorou
kraje Karlovy Vary. Tradičně propagujeme regionální producenty zemědělských a potravinářských výrobků.
Také v letošním roce jsme vyhlásili
další ročník soutěže Dobrota Karlovarského kraje, kam mají možnost
přihlásit své produkty menší a střední
firmy. Chceme jim pomoci výrobky zviditelnit a zákazníky upozornit na kvalitní pečivo, maso, nápoje, čaje, medy
a další pochoutky, které nesou prestižní
značku kvality.
Tyto výrobky a další nabídka jsou
každoročně součástí prezentace Karlovarského kraje na mezinárodním
agrosalonu Země živitelka. I letos
představíme zemědělce a potravináře

z našeho regionu a nabídneme
ochutnávku výrobků i informace
o jejich producentech.
Zabývat se ale musíme i tématem, které
souvisí se změnou klimatu a s dlouhotrvajícími obdobími sucha, což zemědělcům komplikuje hospodaření v krajině
a ovlivňuje rovněž chovy zvířat. Proto
kraj nabízí vlastní dotační program na
opatření pro zadržení vody a na úpravu
klimatických poměrů v zemědělské
krajině. Zemědělci díky tomu mohou
žádat o dotaci například na zakládání
a obnovu polních mokřadů, což je pak
možné využít mimo jiné jako přírodní
napajedla pro dobytek.
V současnosti diskutujeme o záměru
připravit akci podobnou „dožínkám“,
jak jsou známy z některých jiných
krajů. Akce by měla být důstojnou oslavou nikdy nekončící práce zemědělců
i završením jejich celoročního úsilí.

měsíčně, tedy o 400 korun, a ne 200,
jak je často předkládáno. Snížení platby
bude platné od 1. července 2022. Stát platí
zdravotní pojištění např. za důchodce,
děti, studenty, nezaměstnané, ženy na
mateřské dovolené, vězně, ale nyní také za
uprchlíky z Ukrajiny. Do veřejného zdravotního pojištění letos mělo z rozpočtu
putovat přibližně 125 miliard korun.
Úsporu Ministerstvo financí v návrhu rozpočtu vyčíslilo na 14 miliard korun. Žádná
vláda k takovému kroku doposud nepřistoupila. Naše zdravotnictví bylo dlouhodobě podfinancované, nedostatečná
výše této zástupné platby státu byla hlavní
příčinou dlouhodobých ekonomických
problémů. Zdravotnictví je personálně
zdevastované a své o tom vědí v našem
Karlovarském kraji, vysoká míra inflace,
kvůli které rostou ceny energií, pohonných hmot, potravin, což povede také ke
tlaku zaměstnanců na zvyšování platů
a mezd, a pokud nebudou zdravotnická
zařízení schopna nabízet atraktivní mzdy,
bude se tato krize dále prohlubovat.
Dalším problémem je migrační vlna
z Ukrajiny. Právě uprchlíci z Ukrajiny se
stanou státními pojištěnci a nepochybně
budou potřebovat zdravotní péči. Česká
republika uděluje uprchlíkům vízum
za účelem strpění, po jehož získání se
uprchlíci řadí mezi takzvané státní pojištěnce a budou mít nárok na plnohodnotné čerpání péče ze systému veřejného

zdravotního pojištění. Jde o několik set
tisíc lidí, což se do výdajů pojišťoven také
promítne. Pokud se množství uprchlíků
v Česku přiblíží půl milionu, bude to znamenat nárůst výdajů veřejného zdravotního pojištění o 16 až 17 miliard korun.
Naše zdravotnictví bylo v minulosti velmi
podfinancované, nyní je však srovnatelné
s úrovní běžnou ve vyspělých zemích
na západ našich hranic. Výše výdajů na
zdravotnictví v poměru k velikosti hospodářství neboli HDP se za poslední čtyři
roky přibližovala úrovni nejvyspělejších
evropských států a díky tomu se zlepšilo
hospodaření nemocnic, platy zdravotníků a dostupnost zdravotní péče. Snížení plateb za státní pojištěnce zásadně
ohrožuje dosavadní pozitivní trend financování nejlepší, ale také nejnákladnější
zdravotní péče. Více peněz, které stát
zaplatí za státní pojištěnce, umožňuje
např. zvýšit platy anebo mzdy ve zdravotnictví. Rozhodnutí vlády zmrazit pro
rok 2022 platby za státní pojištěnce je
velkou chybou, na kterou doplatí samotní
pacienti, a to snížením kvality a dostupnosti zdravotní péče. A je to historicky
poprvé, co nějaká polistopadová reprezentace se odhodlala ke škrtům plateb
za státní pojištěnce a fakticky zmenšila
objem peněz na zdravotní péči. Vládní
škrty ohrožují finanční stabilitu zdravotních pojišťoven a ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb.
KRAJSKÉ LISTY
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Lukáš Zykán
krajský zastupitel za Piráty

VZÁJEMNÝM RESPEKTEM
PROTI POLARIZACI
SPOLEČNOSTI II.
Když jsem psal poslední článek do Krajských listů na sklonku roku, svým způsobem jsem vyzýval ke vzájemnému respektu
ve smyslu očkovaní vs. neočkovaní. Toto
téma v poslední době dost vyšumělo v souvislosti s tím, co se nyní děje na Ukrajině.
Bohužel ale zůstává společnost rozdělená
na dva tábory, které v podstatě kopírují
nevraživost očkovaných a neočkovaných
z minulého období. Je to zřejmě i tím,
z jakých informačních zdrojů tyto skupiny
čerpají. Do toho se promítá samozřejmě
i frustrace ze zdražování všech možných
produktů i služeb.
I v mé sociální bublině jsou lidé z obou
táborů. Jedna skupina lidí dělá maximum
pro to, aby pomohli lidem prchajícím před
válečným konfliktem. Druhá skupina stále
hledá pochybnosti o tom, co se na Ukrajině děje. Navíc se do jejich myšlenkových

pochodů promítá i to, že za drahý plyn
a ropné produkty může vládnoucí pětikoalice. Z některých rozhovorů s mými
přáteli a známými mi zůstává rozum stát
a nejednou mi je z těchto výroků i fyzicky
zle. Přiznám se, že jsem si několik přátel
smazal ze sociálních sítí, protože tolik
nenávisti k obětem války bylo pro mě již
přes čáru. Slýchám výroky, že nic není černobílé a Ukrajinci si za vše vlastně můžou
sami, když se stali loutkami západu. Dalo
by se to přirovnat k podobným výrokům
typu „Nejsem rasista, ale...“.
Spousta lidí, a věřím, že je to jen hlasitější menšina, mají obavu z migrační vlny
lidí, kteří prchají před válkou. Bojí se,
že tito uprchlíci nám budou brát práci,
jejich děti nám obsadí školy a školky, kdy
budou upřednostňovány, čeští občané
budou vystěhováváni ze svých bytů, kam
se následně nastěhují ukrajinské rodiny,
a mají další hromadu nesmyslných obav,
které se ale samozřejmě ukazují jako liché.
Mnoho starostů našich obcí a měst odrážejí
neustálou palbu dotazů svých občanů, kdy
se snaží neustále vysvětlovat, že takto to
opravdu není. Snaží se samozřejmě pomáhat uprchlíkům jak to jen jde, ale určitě ne
na úkor místních občanů. A to je potřeba
neustále připomínat a zdůrazňovat.
Přes to všechno, co se děje, stále slýchám,
že ti, u kterých se neválčí, by měli odjet
zpět domů. Události posledních dní nám
ale ukazují, že žádné místo na Ukrajině se
nemůže považovat za bezpečné. Je třeba
si uvědomit i to, že lidé, kteří prchají do
bezpečí, za sebou nechali vše. Nechali
doma manžele, otce, domy, byty, domácí

mazlíčky, přátele, o materiálních věcech
ani nemluvě. Přijeli s příručním zavazadlem a v jedněch botách. I tak se mezi námi
najdou lidé, kteří jim budou závidět pár
tisíc, MHD zdarma a vstupné do zoo. Mezi
lidmi se šíří „zaručeně senzační“ informace, jak zneužívají našeho solidárního
systému. Často také slýchám, že každý
má právo na svůj názor, ale pokud to není
pravda, nedá se to považovat za názor, ale
za prachsprostou lež.
S manželkou jsme se dohodli na tom, že
část našeho domu poskytneme jako azyl
potřebným, kteří byli zasaženi ruskou
agresí na Ukrajině. Máme výhodu, že máme
v domě oddělený prostor, malý byteček
s vlastním zázemím. Již dva měsíce tak
u nás bydlí matka s dcerou z Dnipra.
Tohoto rozhodnutí ani trochu nelitujeme,
ba naopak. Oběma jsme velice rychle
sehnali práci, vyřídili vše potřebné a dámy
teď začaly chodit na kurzy češtiny. Jsou
velice milé, pokorné a vděčné. Nedávno,
když jsme jedné z nich přáli k narozeninám, nás označila za svou novou rodinu,
což nás dohnalo skoro k slzám.
Na závěr mi dovolte krátkou prosbu. Nevybíjejme si zlost a frustraci na Ukrajincích.
Pokusme se vžít do jejich situace. Pokusme
se jim alespoň trochu pomoct. A pokud
zrovna nechceme pomáhat, nestavme se
na stranu zla a nerozdmýchávejme nenávist. Respektujme se navzájem. Mají to
těžké a mnozí z nich přišli opravdu o vše.
Někteří se vrátí domů a jiní tu třeba zůstanou a začnou žít nové životy. Pokusme se
v tom nevidět problém, ale příležitost. Příležitost pro ně, i pro nás pro všechny.

Výkup starého papíru
za 10 ct/1 kg (cca 2,50 Kč/kg)

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

Otevřeno: po-pá 9-18 hod.

w w w.schrottmobil.info

KRAJSKÉ LISTY

25

NÁŠ KRAJ

ZLATÝ ERB. KRAJSKÉ KOLO
SOUTĚŽE ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
VÝSLEDKY
KRAJSKÉHO KOLA
SOUTĚŽE
Nejlepší webové stránky obce:
1. Velká Hleďsebe
2. Drmoul
3. Jindřichovice

Starostové a zástupci vítězných obcí
a měst převzali dárkové poukazy a další
ceny v krajském kole soutěže o nejlepší
webové stránky měst a obcí Zlatý erb.
V kategorii obcí Karlovarského kraje
zvítězila Velká Hleďsebe, mezi městy
byly jako nejlepší vyhodnoceny webové
stránky města Cheb. Velké blahopřání

CESTY KRAJEM
ROTAVA A STŘÍBNÁ

Setkání hejtmana Petra Kulhánka
a radního pro rozvoj venkova Víta Hromádka se starosty obcí se koncem
dubna konala tentokrát na Kraslicku
- v Rotavě a Stříbrné. Pozvání na jednání v Rotavě přijal také krajský policejní ředitel Petr Macháček, neboť na
programu jednání byl bod týkající se
činnosti policie a téma bezpečnosti ve
městě. Projednána zde byla plánovaná
oprava komunikace Rotava – Smolná
- Kraslice, výstavba pumptracku v prostorech bývalé centrální kotelny, podpora jednotky hasičského záchranného
sboru, dotace na podporu aktivit mládeže „Rotava – Ulice v pohybu“, vybudování pěší stezky, kvalifikovanost
pedagogů 2. stupně, zapojení autobusových linek do rámce dopravní
obslužnosti od roku 2024 i nedostatek
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patří i dalším úspěšným účastníkům soutěže. Vítězové postupují do celostátního
finále, které se uskuteční 16. května 2022
v Hradci Králové. Tam se budou oceňovat
také nejlepší elektronické služby a turistické prezentace obcí a měst.
Cílem soutěže je kromě vyhodnocení
těch nejlepších webových stránek měst

pediatrů ve městě. V obci Stříbrná
se v současné době snaží řešit situaci s problematickým a nepravidelným doručováním poštovních zásilek.
Kromě tohoto se ve Stříbrné potýkají s řidiči, kteří porušují povolenou rychlost při průjezdu obcí. Mezi
realizovanými nebo připravovanými
záměry a projekty jsou zde například rekultivace rybníku ve spodní
části obce, cyklopark v místě bývalého kina či rekonstrukce nevyužívané
budovy Jitřenka.

KRAJKOVÁ, HABARTOV
A NOVÝ KOSTEL

Malebná Krajková s obnoveným mariánským sloupem u kostela v centru
obce se začátkem května stala prvním
cílem na pracovní cestě hejtmana Petra
Kulhánka a krajského radního Víta
Hromádka do měst a obcí v regionu.
V Krajkové je dobrá bezpečnostní situace, podařilo se zde zachovat provoz

Nejlepší webové stránky města:
1. Cheb
2. Sokolov
3. Mariánské Lázně
a obcí také snaha podpořit a motivovat
úřady ke zlepšení komunikace směrem
k občanům, a to právě prostřednictvím
webových stránek.

poštovních služeb a v současnosti mají
zcela zaplněnou kapacitu základní školy.
Obyvatelům chybí praktický lékař, nicméně zájem otevřít v obci ordinaci má
místní oční lékařka. Obec se potýká se
zdražováním energií, většina domácností má plynové kotle. V Habartově
je na každém kroku vidět, jak je město
aktivní v úpravách a modernizaci veřejných prostranství, výstavbě nových
parkovacích míst, chodníků, v opravách bytových domů. Připravují zde 21
nových parcel pro výstavbu rodinných
domků, chystá se i vybudování nového
zdravotního střediska. Město by také
chtělo pořídit Senior Expres. Město
trápí drobná kriminalita a vandalismus, proto si pořídilo kamerový systém
a využívá i mobilní kameru. Bezpečnostní situace byla také jedním z témat
návštěvy Nového Kostela, kde chtějí
v budoucnu usilovat o získání dotací na
nové veřejné osvětlení a opravy fasád
bytových domů.
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

PODNIKAT ZAČAL TĚSNĚ PŘED
VYPUKNUTÍM PANDEMIE.
BYL JSEM VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ,
ŘÍKÁ WEBDESIGNER ELČIN HUSEYNLI
V našem kraji podniká a tvoří celá řada
firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají originální nápady a plány. Někteří jsou dnes
již dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských listů si o nich
můžete přečíst v našem seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci
s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání
a kampaně Žijeme regionem. O svůj podnikatelský příběh, který na cestě za svým
snem znamenal opustit korporát, se s námi
nyní podělil Elčin Huseynli.
Do Česka se přestěhoval před deseti lety.
Založil zde firmu, která se zabývala pronájmem nemovitostí. Než o seriózní business se ovšem jednalo spíše o přivýdělek
a sám se nadále věnoval svému stálému
zaměstnání web designer. Skutečně podnikat začal až v lednu 2020, kdy založil svou
firmu Flex Digital Agency. Ano, těsně před
vypuknutím pandemie covid-19. „Vzniklá
situace byla složitá pro celou řadu podnikatelů, mě ovšem naopak s rozjezdem
firmy pomohla. Podle studie společnosti
Dell 80 procent podniků po celém světě
kvůli pandemii a souvisejícím opatřením urychlilo svou digitální transformaci.
Značná část obchodního světa se tak přesunula do online prostředí, firmy investovaly do kvalitnějších webů a e-shopů, které
do té doby řešily jen okrajově. A nám se tak
otevřela vstupní brána k úspěšnému businessu. Musím tedy uznat, že už v začátcích
při mně stála štěstěna a já byl ve správný
čas na správném místě,“ vysvětluje důvody
v našem rozhovoru.
V jakém oboru podnikáte?
Specializujeme se zejména na tvorbu webů

a ke každému klientovi přistupovat individuálně. Chtěl jsem zkrátka nabídnout inovativní přístup a opravdu hodnotný produkt.
A právě na těchto principech je založena
Flex Digital Agency.

pro malé a střední podniky. Od grafického
návrhu, přes implementaci až k samotnému
dodání firemního webu se spoustou moderních funkcí. Samozřejmě se systémem pro
správu obsahu. Tvoříme ovšem také menší
i velké e-shopy nebo komplexní webové
aplikace na míru. Dále se zabýváme grafickým a motion designem, tvorbou kompletního obsahu i on-line marketingem.
Hlavním zaměřením Flex Digital Agency
ovšem pořád ještě zůstává tvorba profesionálních webových stránek.
Co vás k podnikání vedlo? Co byl
ten impulz?
Být zaměstnancem korporátní firmy znamená pohybovat se mezi určitými mantinely. Ať už to jsou kompetence, přístup
k zaměstnancům nebo firemní pravidla. Já
měl ale chuť prosazovat své hodnoty a priority, předávat zákazníkům cenné poznatky

Co považujete za zlomový okamžik?
Ačkoliv je pro mě Česká republika a zejména
Karlovarský kraj skutečným domovem, jen
stěží bych zapřel, že jsem cizinec. Za svůj
osobní úspěch tedy považuji zejména skutečnost, že mi čeští i zahraniční klienti
důvěřují a vidí ve mně profesionála. A to
pro mě opravdu hodně znamená. Naši známí
a přátelé často při start-upu tvoří silnou
zákaznickou základnu. V zemi, kde ovšem
téměř nikoho kromě rodiny neznáte, jsou
začátky mnohem těžší. Proto jsem rád, že
se mi i přes to povedlo prorazit a získat
si uznání.
Jaký je váš největší dosavadní úspěch?
Určitě možnost spolupráce s velkými společnostmi Karlovarského kraje. A samozřejmě také vstup na mezinárodní trh. Právě
pracujeme na velké zakázce pro americkou
firmu. Jedná se o velice zajímavý a neobvyklý
projekt, který vám rádi brzy představíme.
Co vám podnikání dalo?
Příležitost dělat to, co mě baví. Dělat svou
práci takovým způsobem, abych za sebou
viděl spokojené klienty a měl z každého
uskutečněného projektu radost. Rád se
učím novým věcem, sleduji aktuální světové trendy a zdokonaluji své dovednosti.
V našem oboru je to naprostou nutností a já
tak můžu konečně své nabyté vědomosti při
práci plnohodnotně uplatnit. A to se mi líbí.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé a originální nápady. Někteří z nich jsou dnes dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Anebo se
můžete seznámit s jejich podnikatelskými příběhy na stránkách Krajských listů.
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KULTURA

CHEBSKÉ DVORKY
LETOS SLAVÍ JUBILEUM

20. ročník krajského festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účasti, Chebské
dvorky, se bude konat od 9. do 11. června 2022. Historické jádro města Chebu se
stane centrem setkání umělců a příznivců výtvarného umění a největší galerií pod
širým nebem.
Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu a na zemi se ocitnou fotografie, malby,
grafické práce, kresby, prostorové instalace, plastiky i sochy. Představíme výtvarné
a fotografické projekty mladých tvůrců, studentů a uměleckých seskupení, obrazy
a fotografie profesionálů i nadaných amatérů, divadelní představení, filmové projekce či koncerty, prezentace nezávislých designerů a módních návrhářů, pro malé
i velké příznivce výtvarného umění budou připraveny tvůrčí dílny, kde si vyzkoušíte
svůj um či zručnost.
Pořadatelem je Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. Karlovarského kraje.

SLEDUJTE NÁS
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KULTURNÍ TIPY
Kraj dokořán 		
Přijďte si užít den plný zábavy do areálu
krajských institucí ve Dvorech. Těšit se
můžete na přehlídku regionálních kapel,
slam poetry, vystoupení Karlovarského
symfonického orchestru, skvělé jídlo i pití,
soutěže a další aktivity pro děti, prezentace
škol a firem, panelové diskuze a další zábavu
pro celou rodinu.
Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje
17. 6. 2022, 9:00 hod.
vstup zdarma
Sopečná muzejní noc 2022
Muzeum Cheb se opět v letošním roce připojuje k tradičnímu Festivalu muzejních
nocí. Tentokrát se bude v Chebu jednat
o noc sopečnou, protože naváže na téma
aktuální výstavy „Hory oheň plivající aneb
Sopky našeho kraje“. Pro návštěvníky
bude připravena komentovaná prohlídka,
odborná přednáška, vystoupení mažoretek a zábavné hry pro děti s geologickou
tématikou.
Muzeum Cheb
28. 5. 2022, 17:00 hod., vstup zdarma
Kresby a komorní plastiky
Zbyňka Sekala
Výstava představí tvorbu Zbyňka Sekala
- osobnosti originálního sochaře české
moderny 60. let minulého století a zároveň
tvůrce kreseb, reliéfů, nástěnných komponovaných asambláží, koláží, fotografií
a knižní grafiky. Jedná se o výběr z pozůstalosti z Vídně, v Čechách představuje tato
výstava jednu z ojedinělých možností seznámit se s dílem a tvorbou autora.
Interaktivní galerie Becherova vila
do 26. 6. 2022, út–ne 10–17 hod.
Restaurátorská dílna
Muzea Karlovy Vary
Zajímá vás, jak vypadají práce restaurátorů,
jaké techniky používají a co vše jejich titěrná
práce obnáší? Pak je právě vám určena
výtvarná dílna v podobě workshopu k aktuální výstavě „Obnovená krása“. Účastníci si
nejdříve tuto výstavu prohlédnou a poté se
v dílně seznámí s procesem restaurování.
Pod vedením odborníka si vyzkouší například drobné opravy, čištění, fixaci a povrchovou úpravu předmětu.
Muzeum Karlovy Vary
2. 6. 2022, 15–17 hod.
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MISTŘI! VOLEJBALISTÉ MAJÍ
V EXTRALIZE UŽ TŘETÍ TITUL
Českým mistrem pro sezónu 2021/2022
se stali volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko.
V Karlových Varech skončila jedna z nejdramatičtějších finálových sérií extraligy
mužů. Za vyrovnaného stavu 2:2 musel
rozhodnout poslední, pátý zápas. Vzhledem k tomu, že v této sérii nikdy nevyhrál
domácí tým, bylo otázkou, zda tento fenomén letošního finále bude pokračovat,
nebo Karlovarsko domácí prokletí zlomí.
Stejně jako první finálový zápas i rozhodující pátý dospěl do tie-breaku, který po
dramatické zápletce rozhodl „prasátkem“
domácí univerzál Patrik Indra.
„Znamená to pro mě strašně moc, protože to s velkou pravděpodobností byl
poslední bod tady v Karlovarsku. Jsem
rád, že jsem se tu rozloučil vítězně.
Obrovsky si toho vážím, protože Lvi hráli
výborně a nenechali nám nic zadarmo,“
řekl Indra.
V rozhodujícím finále pomohl Karlovarsku vyrovnaný výkon útočníků, kdy se na
čtrnácti bodech sešli Indra, smečař Lukáš
Vašina a nejlepší hráč zápasu - blokař
Adam Zajíček.
Také díky jejich výkonům získali volejbalisté Karlovarska už třetí titul v relativně
krátké historii klubu. Vedle loňska uspěli
také v roce 2018. Stejně jako loni proti
Českým Budějovicím vyhráli svěřenci
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trenéra Jiřího Nováka pátý duel finálové
série, stejně jako loni si tak zajistili místo
v příštím ročníku Ligy mistrů. „Finále se
hraje trochu jinak, většinou se to neurve
individuálními výkony, vždycky se to
urve týmově. I když jsme dnes nebyli
tak úspěšní na útoku, tak jsme to urvali
jinými věcmi,“ ocenil po rozhodujícím
utkání pro Českou televizi trenér vítězů
Jiří Novák.
Vítězové volejbalové extraligy se už také
stihli setkat s hejtmanem Petrem Kulhánkem, kterému přivezli ukázat pohár
a předat symbolicky dres s podpisy hráčů.
Hejtman jim poděkoval za nezměrné
úsilí, se kterým zvládli celou sezónu,
a za vynikající reprezentaci kraje doma
i v zahraničí.
„Vám všem patří obrovské poděkování,
jako jednotlivci i celý tým jste inspirací
pro řadu mladých lidí, ať už ve vztahu
k volejbalu, nebo sportu jako takovému.
Nemohl jsem být na rozhodujícím pátém
zápasu finále extraligy, protože jsem
měl dlouhodobě naplánované setkání
s plzeňským biskupem Tomášem Holubem a trapisty. Součástí akce byla společná modlitba, na začátku které jsem
špitnul, že se dnes hraje rozhodující zápas
ve volejbalové extralize, jestli by nebyla
možná nějaká „pomoc shora“. A povedlo

se,“ řekl s nadsázkou hejtman a dodal:
„Vím, že jste si celou sezónu tvrdě odpracovali, a to jak hráči, tak všichni ostatní
v klubu. Finále bylo neskutečně náročné,
pátý set delší, než bývá obvyklá, takže
to pro vás rozhodně nebyla jednoduchá cesta k vítězství. Přeji vám, abyste si
odpočinuli, ať se vám daří a budu se těšit,
že se vrátíte zpět do VK ČEZ Karlovarsko
a ten skvělý základ tady zůstane. Máte
naši plnou podporu i pro další období.“
Podle předsedy klubu VK ČEZ Karlovarsko Jakuba Novotného je to pro celý tým
obrovské zadostiučinění. „Máme za sebou
cca 50 zápasů za sezónu, na podzim jsme
vyhráli Superpohár, hráli jsme čtvrtfinále
Evropského poháru, získali druhé místo
v Českém poháru. Dlouhé finále extraligy vyhrálo mužstvo, které si to skutečně
odpracovalo, a velký podíl na tom má
samozřejmě i realizační tým. Na rozdíl
od loňska teď jdeme do základní skupiny
Ligy mistrů, což je pro nás velká výzva
a pro kraj určitě skvělá prezentace,“
uvedl Jakub Novotný.
Manažer VK ČEZ Karlovarsko Jan Meruna
také připomněl, že volejbalem žije nejen
tým samotný, ale klub si vychovává
i budoucí sportovní talenty. V současnosti je to cca 200 malých volejbalistů
z celého regionu.
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Vyberte si z nabídky
skladových vozů
v Manfred Schöner.

Nový SEAT Arona je smělé, dynamické a kompaktní SUV
s odvážným designem, pro ještě odvážnějšími nápady.
SEAT Arona nabízí širokou škálu možností individualizace
včetně kontrastního lakování střechy.

Arona

Nový SEAT

měsíčně za 4 999 Kč
se SEAT Financial Services.

AUTOSALON Manfred Schöner Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 739 933 620
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz SEAT Arona Style 1.0 TSI v ceníkové
ceně 469 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 048 Kč s DPH, 4 999 Kč
bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění
s 10% spoluúčastí s uznáním bonusů za bezeškodný průběh dosavadních pojištěních (48 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností SEAT Financial Services s.r.o.,
a druhou stanou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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