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COVID-19 

Online rezervační 
systém testování
Obyvatelé Karlovarského kraje mo-
hou využít pro rezervaci termínu 
testu na COVID-19 online rezervač-
ní systém, který připravil Hasičský 
záchranný sbor Karlovarského kraje. 
Online rezervační systém mohou vy-
užít pro rezervace termínů praktičtí 
lékaři i veřejnost. „Systém nabízí 
možnost registrace praktických lé-
kařů. To jim následně umožní rezer-
vovat termín testu i pro své pacienty 
rovnou v ordinaci ihned po vystavení 
e-žádanky v informačním systému 
ÚZIS. Určený je samozřejmě i pro 
všechny občany, kteří si potřebují 
test nechat provést,“ vysvětlil hejt-
man Petr Kulhánek. Rezervovat lze 
termín na provádění testu RT-PCR 
k prokázání přítomnosti koronaviru 
SARS-CoV-2 v těle, nebo termín k 
provedení POC antigenního testu k 
prokázání přítomnosti protilátek na 
koronavirus SARS CoV-2.

Link pro vstup do systému:
www.rezervacekk.cz

V rezervačním systému jsou k dis-
pozici obyvatelům Karlovarského 
kraje i registrovaným praktickým 
lékařům odběrové kapacity spolu-
pracujících odběrových míst v Kar-
lovarském kraji, které provádí testy 
na prokázání přítomnosti koronaviru 
v těle. „V následujícím období bu-
deme usilovat o rozšíření nabídky 
termínů k rezervaci testů metodou 
RT-PCR pro samoplátce i o zapojení 
těch odběrových míst, která pro-
vádí odběry pouze samoplátcům,“ 
upřesnil Oldřich Volf, náměstek 
ředitele Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje.

V případě problémů s vytvořením 
rezervace termínu testu Covid-19 
v online rezervačním systému, jsou 
připraveni nadále pomoci operá-
toři krajského call centra například 
dokončit rezervaci termínu. Linka 
krajského call centra 950 380 380 
nadále neslouží k rezervaci termí-
nu odběru pro samoplátce RT-PCR 
testu. 
Nadále funguje i velmi vytížená lin-
ka krajského call centra 950 380 
380. Odpovědi na dotazy týkající 
se cestování, výsledků prováděných 
testů, rizikových kontaktů, karanté-
ny, aktuálně platných mimořádných 
opatření a dalších témat spojených 
s koronavirem Vám poskytnou ope-
rátoři celostátní linky 1221. Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

KARLOVARSKÝ KRAJ    Hos-
podařit s příjmy ve výši 7, 099 
miliardy korun a s výdaji dosa-
hujícími 8, 028 miliardy korun 
bude letos Karlovarský kraj. 
Část celkových příjmů a výdajů 
přitom zahrnuje 4, 290 miliardy 
korun účelových dotací z minis-
terstva školství na přímé výdaje 
v regionálním školství. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve 
výši -928, 8 milionu korun tvoří 
zejména náklady na předfinanco-
vání a spolufinancování projektů 
s dotací z EU a ze státního roz-
počtu. Vedení kraje se podařilo 

dosáhnout snížení původně plá-
novaného provozního schodku, a 
to i přes skutečnost, že do návrhu 
rozpočtu Karlovarského kraje na 
rok 2021 byly zapracovány nejen 
negativní dopady snížení daňo-
vých příjmů kraje v důsledku 
pandemie COVID-19, ale rovněž 
i dopady schváleného daňového 
balíčku ve výši 79 milionu korun.
„Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 
dán projektovým schodkem, kte-
rý činí náklady na předfinancová-
ní investic, jež jsou pak zaplaceny 
z fondů Evropské unie a stát-
ního rozpočtu. Dále schodkem 

provozním, který jsme snížili z 
původních 152 milionů na 59 mi-
lionů Kč, což se nám podařilo na 
základě nalezení úspor ve shodě s 
odbory krajského úřadu,“ vysvět-
lil hejtman Petr Kulhánek. 
V roce 2021 bude kraj pokračo-
vat v naplánovaných investičních 
akcích, které nechce ani přes plá-
novaný propad daňových příjmů 
omezovat. „Pokračovat bude 
revitalizace areálu nemocnice 
v Chebu, na niž se pro rok 2021 
počítá v návrhu rozpočtu s část-
kou ve výši 120 milionů korun, 
počítáme s další etapou revitali-

zace národní kulturní památky 
Císařské lázně, na kterou máme 
v letošním roce z rozpočtu kraje 
naplánováno 294 milionů korun. 
Dokončuje se stavba depozitáře 
krajské knihovny, pro rok 2021 
je v rozpočtu na tuto akci pláno-
váno ještě 20 milionů. V návrhu 
rozpočtu jsou vyčleněny finanč-
ní prostředky i na další důležité 
investice, mezi ty největší můžu 
uvést například projekt Karlo-
varské krajské nemocnice na 
modernizaci pracovišť urgent-
ních příjmů, na který jsme pro 
rok 2021 vyčlenili 210 milionů 

korun, nebo na 1. etapu projektu 
Generel Karlovarské krajské ne-
mocnice za 100 mil. Kč,“upřesnil 
hejtman.
Kraj se také chystá na přípravu 
projektových dokumentací k 
výstavbě budovy Střední umě-
leckoprůmyslové školy Karlovy 
Vary (15 mil. Kč), na vybudování 
společného operačního střediska 
integrovaného záchranného sys-
tému (8 mil. Kč) a na novostavbu 
budovy školy Střední školy živ-
nostenské Sokolov. Ta by měla 
stát 5,5 milionu korun. 
 (KÚ)

Zásadní změnou je zrušení písemných slohových prací 
z českého a cizího jazyka a navýšení časového limitu u 
didaktického testu z českého jazyka a literatury, cizího 
jazyka a matematiky.  více na straně 5

STŘEDNÍ ŠKOLY UŽ ZNAJÍ 
PODOBU JARNÍ ČÁSTI MATURIT

Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie 
je očkování. Bez proočkování dostatečného procenta 
populace nebude jeho účinek tak výrazný. 
 více na straně 3

OČKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

KARLOVARSKÝ KRAJ  Kraje 
požádaly vládu o vyhlášení nou-
zového stavu. Připojil se k nim 
i Karlovarský kraj. Prodloužení 
nouzového stavu platí ale jen dal-
ších 14 dní, protože hejtmani ten-
to krok považují za mimořádný a 
nesmí být využíván k omezování 
normálního života a chodu země. 
Zároveň hejtmani vyzvali premié-
ra Andreje Babiše a ostatní členy 
vlády k tomu, aby byl okamžitě ve 

Sněmovně projednán návrh pan-
demického zákona. Následně vlá-
da pokračování nouzového stavu 
schválila.

„Pokračování nouzového sta-
vu je při stálém přehlcení jedno-
tek intenzivní péče po celé zemi 
a zvlášť v našem regionu jediné 
řešení. Byl bych velmi rád, kdyby 
se to naši občané snažili pocho-
pit, a děkuji všem za trpělivost. 
Nemůžeme nechat zdravotnický 

systém, aby se zhroutil a ohrozilo 
by to zdraví mnoha lidí. My se zase 
budeme snažit jasně a srozumitel-
ně informovat o tom, jaký je stav 
obsazenosti lůžek intenzivní péče 
v nemocnicích, což bude hlavní 
kritérium, od kterého se bude od-
víjet každá změna jednotlivých 
opatření. Původně jsme s kolegy 
hejtmany předložili celou řadu 
možných změn týkajících se napří-
klad regulované otevření obchodů, 

služeb, sportovních a kulturních 
zařízení. Hygienici a další odbor-
níci ve zdravotnictví se ale shodli, 
že to nyní není možné. Proto jsme 
se napříč kraji dohodli, že priori-
tou pro nás v tuto chvíli je návrat 
žáků do škol. V první řadě jde o 
maturitní ročníky a žáky 9. tříd, 
pak ve vlnách o další žáky. Zrušily 
se omezení úředních hodin na úřa-
dech. Obchody, služby a provoz 
sportovních zařízení, včetně lyžař-

ských areálů se budou otevírat až 
koncem února, za přísných hygi-
enických opatření, podle toho, jak 
se budou vyvíjet údaje o počtech 
pacientů na jednotkách intenziv-
ní péče nemocnic v ČR. Chceme, 
aby začalo očkování pedagogů při 
návratu do škol a připravily se pod-
mínky pro samotestování zaměst-
nanců ve firmách,“ uved hejtman 
Petr Kulhánek.

 (KÚ)

Stát neřeší pandemii systematicky, proto 
bylo prodloužení nouzového stavu nezbytné

Hlavní zásady pro pokračování nouzového stavu:

• Od 1. 3. 2021 se vrátí do škol žáci 9. ročníků a maturitních ročníků, následovat budou po 
etapách další žáci

• S návratem žáků do škol se otevře Centrální rezervační systém na očkování pro peda-
gogické pracovníky školských zařízení, kteří budou zařazení do priorit státní očkovací 
strategie

• Stát nastaví jasné podmínky pro samotestování zaměstnanců ve firmách, bude o něm 
informovat

• Zrušilo se omezení úředních hodin v institucích veřejné správy, tedy mimo jiné na obec-
ních, městských a krajských úřadech

• Ministerstvo zdravotnictví bude sledovat průběžná data obsazenosti lůžek intenzivní pé-
če v nemocnicích a podle toho zřejmě koncem února za přísných hygienických opatření 
(počet zákazníků podle plochy provozovny) přikročí ke změnám ohledně zavřených ob-
chodů, služeb, sportovních a kulturních zařízení a sportovních areálů

Odpovědnost za zvládnutí a řešení krizového stavu zůstává na vládě. Kraje budou s vlá-
dou pravidelně každých 10 dní vyhodnocovat situaci. Premiér také přislíbil jednání s opozicí 
ohledně urychleného projednání pandemického zákona a dalšího řešení jednotlivých kroků ke 
zvládnutí pandemie.

Návrat žáků do škol    V první řadě jde o maturitní ročníky a žáky 9. tříd, pak ve vlnách o další žáky.  Ilustrační foto: Alexandra Koch
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ   Zohlednit 
problémy nejméně rozvinutého re-
gionu v ČR při tvorbě Operačního 
programu Spravedlivá transformace 
(OP ST) by chtěl Karlovarský kraj. 
Jeho vedení se proto obrátilo na 
ministryni pro místní rozvoj Kláru 
Dostálovou a ministra životního 
prostředí Richarda Brabce, aby při 
přerozdělení finančních prostředků 
mezi jednotlivé prioritní osy progra-
mu vzali v úvahu situaci nejslabšího 
ze tří strukturálně postižených regi-

onů v naší zemi. „Historické sepětí 
s těžbou surovin zásadně ovlivnilo 
život našich obyvatel. Na rozdíl od 
zbytku republiky se ekonomický 
propad v tomto regionu v posledních 
letech nadále prohlubuje. Z důvodu 
již téměř rok probíhající pandemie 
COVID-19 a závislosti kraje na od-
větví lázeňství a cestovního ruchu se 
problémy násobí. Karlovarský kraj 
se dlouhodobě potýká s nejhorším 
HDP a s nejvyšší nezaměstnaností v 
ČR, významně postrádá zahraniční 

investice, řada firem na území kraje 
není schopna inovovat, chybí zde vy-
sokoškolsky vzdělaní lidé a instituce. 
Proto se obracíme na ministerstva 
pro místní rozvoj a životního pro-
středí s prosbou o podporu úsilí na-
šeho kraje o hospodářskou transfor-
maci s ohledem na socioekonomické 
parametry, které nás dlouhodobě 
ovlivňují,“ vysvětlil náměstek hejt-
mana Vojtěch Franta. 
Karlovarský kraj se sám intenziv-
ně zapojuje do jednání o Fondu pro 

spravedlivou transformaci a připra-
vuje se na možnost čerpat z něj fi-
nanční prostředky. „Vnímáme velmi 
aktivní přístup obou ministerstev při 
tvorbě tohoto operačního programu 
a věříme, že konkrétně našemu kraji 
vyjdou vstříc ve snaze o přeměnu re-
gionu,“ dodal Vojtěch Franta.
Operační program Spravedlivá 
transformace bude v období 2021–
2027 zcela novým programem zamě-
řeným na řešení dopadů odklonu od 
uhlí v nejvíce zasažených regionech 

– Karlovarském, Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji. Cílem podpory je 
zejména zajistit dostatek pracovních 
míst pro pracovníky, kteří odcházejí 
z uhelného průmyslu. Další priori-
tou je i zlepšení životního prostředí. 
OP ST chce podpořit opatření týkají-
cí se rozvoje malých a středních pod-
niků, výzkumu a inovací, digitaliza-
ce, energetických úspor, oběhového 
hospodářství, rekultivací či pomoci 
při hledání zaměstnání. 
 (KÚ)

Operační program by měl zohlednit problémy nejméně rozvinutého regionu v ČR

KARLOVARSKÝ KRAJ  Hledat ře-
šení, která by stabilizovala situaci v 
oblasti lázeňství a cestovního ruchu, 
již téměř rok sužuje krize v souvis-
losti s onemocněním COVID-19, 
se i nadále snaží Karlovarský kraj. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o 
klíčové odvětví ekonomiky kraje, 
obrátil se proto o pomoc přímo na 
premiéra vlády České republiky a 
jeho ministry.
„V rámci řešení krize jsme iniciovali 
online jednání krizového štábu pro 
lázeňství a cestovní ruch Karlovar-
ského kraje. Toho se zúčastnili zá-
stupci Svazu léčebných lázní ČR, 
místního sdružení Asociace hotelů 
a restaurací, Hospodářské komory, 
Czechinvestu a další zástupci z ob-
lasti cestovního ruchu a lázeňství v 
Karlovarském kraji. Na základě to-
hoto jednání jsme vytvořili návrhy 
opatření, se kterými jsme se obrátili 
přímo na vládu ČR. Mezi návrhy je 
například Program záchrany, který 
by sjednotil všechny programy po-
moci do jednoho. Pracoval by také 
s procenty ztraceného obratu oproti 
předchozím dvěma letům. Takový 
program by byl jednodušší a také 
transparentnější. V tuto chvíli je pro 
nás absolutní prioritou,“ uvedl Voj-
těch Franta, náměstek hejtmana pro 
oblast lázeňství, cestovního ruchu, 
UNESCO, transformaci regionu a 
informačních technologií.
Další návrhy se zabývají navýšením 

dočasného finančního rámce, kte-
rý je v současné době 800 tisíc eur. 
Karlovarský kraj navrhuje jeho na-
výšení minimálně na dvojnásobek. 
Největší zaměstnavatelé totiž tuto 
hranici překonali už během jarní 
vlny a jsou nyní zcela bez pomoci. 

Dále navrhuje, aby bylo umožněno 
čerpat finanční prostředky z pro-
gramu Antivir A také lázním, které 
zůstávají v provozu.
S řešením současné krize v oblas-
ti lázeňství a cestovního ruchu by 
mohlo pomoci také rozšíření kam-

paně podporující lázeňské pobyty. 
Karlovarský kraj navrhuje, aby se 
agentura CzechTourism  věnova-
la celoroční masivní kampani na 
podporu lázeňských pobytů jak pro 
domácí, tak zahraniční klientelu s 
tím, že by souběžně s touto probí-

haly kampaně jednotlivých regionů 
a samotných subjektů, pro které je 
segment lázeňství a cestovního ru-
chu stěžejní.
„Zároveň považujeme za velmi nut-
né, aby se urychlily výplaty pomoci 
z programů Covid - ubytování a 
Covid - lázně, které jsou v současné 
době propláceny s několikaměsíč-
ním zpožděním. Dále navrhujeme 
odpuštění plateb sociálního a zdra-
votního pojištění za zaměstnance. 
Tento krok by velmi zásadně pomo-
hl provozovatelům lázní ale i dalším 
subjektům v cestovním ruchu,“ 
doplnil náměstek hejtmana Vojtěch 
Franta. 
Mezi návrhy opatření pro řešení 
krizové situace v oblasti lázeňství a 
cestovního ruchu je také zavedení 
klouzavého termínu letních prázd-
nin, a to například v rozmezí od po-
loviny června do poloviny září. Toto 
opatření by zajistilo prodloužení 
letní prázdninové sezóny a cestovní 
ruch by tak získal měsíc hlavní sezó-
ny navíc.
Karlovarský kraj k návrhům připo-
jil také opatření, která by zavedl na 
svém území. Těmi jsou například na-
výšení částky na podporu ubytování 
v ubytovacích zařízeních v Karlo-
varském kraji a dále také poskytnutí 
dotace z rozpočtu Karlovarského 
kraje na podporu provozování lůžek 
lázeňské léčebné rehabilitační péče 
umístěných na jeho území. (KÚ)

Kraj žádá vládu o pomoc při řešení krizové 
situace v oblasti lázeňství a cestovního ruchu

Lázeňství a cestovní ruch  jsou klíčovými odvětvími ekonomiky Karlovarského kraje.  Ilustrační foto: Petr Lněnička

ZPRÁVY Z KRAJE 
Domovy navštěvuje 
mobilní očkovací tým 
Mobilní očkovací tým vedený 
Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Karlovarského kraje vyjíždí 
pravidelně očkovat klienty a za-
městnance pobytových zařízení 
sociálních služeb. K 8. únoru bylo 
naočkováno proti nemoci CO-
VID-19 v zařízeních sociálních 
služeb 1149 klientů a zaměstnan-
ců. Na začátku druhého únoro-
vého týdne pak očkoval mobilní 
tým v Domově pro seniory Spá-
leniště v Chebu a Domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
Vilík v Chebu. Druhou dávkou 
byli přeočkování klienti domova 
v Perninku, v nejdeckém Matyá-
ši a v Květince Ostrov. Očkovaní 
byli v únoru také klienti DOP-
-HC Dolní Rychnov a Domova se 
zvláštním režimem Kazdův Dvůr. 
„Do některých zařízení zatím 
očkovací tým přijet nemohl kvůli 
problémům s rozšířenou nákazou 
koronavirem, ale očkování tam 
naplánují na další týdny,“ uvedl 
k aktuálnímu tématu očkování 
krajský radní Robert Pisár.  (KÚ)

Kraj povolal na pomoc 
zdravotní sestry
Přetížené nemocnice a další zdra-
votnická zařízení, která pečují 
o pacienty s COVID-19, jsou za 
hranou své personální kapacity. 
Zdravotníci nutně potřebují po-
moc. Z toho důvodu se Karlovar-
ský kraj rozhodl uložit pracovní 
povinnost zdravotním sestrám, 
tak aby mohl otevřít další lůžka 
pro péči o covid pozitivní pacien-
ty. Krajský úřad vytipoval celkem 
přibližně 100 sester s bydlištěm v 
Karlovarském kraji. V první řadě 
se jedná o zdravotní sestry evido-
vané na úřadu práce a dále pak 
o zdravotní sestry z takzvaných 
hotelů s rehabilitací, jež mají v 
současné době na základě vlád-
ních nařízení uzavřené provozy. 
Vytipovány byly také zdravotní 
sestry z lázeňských zařízení a ze 
zdravotnických zařízení zabýva-
jících se plastickou chirurgií a 
reprodukční medicínou. Snahou 
Karlovarského kraje je vybírat 
zdravotní sestry tak, aby nezpů-
sobil zaměstnavatelům vážnější 
personální potíže. Zdravotní ses-
try jsou nasazeny v nemocnicích 
v Chebu, Sokolově, Karlových 
Varech, Ostrově a v covidáriu 
REHOS v Nejdku.  (KÚ)

Kraj vyzývá dobrovolníky 
také pro pomocné profese
S ohledem na zhoršující se per-
sonální situaci v zařízeních so-
ciálních služeb znovu vyzývá 
Karlovarský kraj dobrovolníky 
k pomoci. Výzva se týká nejen 
pracovníků ve zdravotnictví, ale 
také pomocných profesí. Potřeba 
jsou dobrovolníci například pro 
práci v prádelně, kuchyni a pro 
úklid. Kontaktním místem je i 
nadále dobrovolnické centrum 
INSTAND, na jehož webových 
stránkách je možné se přihlásit. 
 (KÚ)

Karlovarskou krajskou 
nemocnici povede 
nové představenstvo
Rada Karlovarského kraje vyko-
návající působnost valné hroma-
dy společnosti Karlovarská kraj-
ská nemocnice (KKN), zvolila ve 
čtvrtek 28. ledna 2021 nové členy 
představenstva KKN. Schválena 
byla také rezignace původních 
členů představenstva s ukonče-
ním smluv k 31. 1. 2021. Do výbě-
rového řízení na nové členy před-
stavenstva se přihlásilo 7 ucha-
zečů. Vítěznými uchazeči se stali 
Martin Čvančara a Jozef Machek, 
kterého ovšem kvůli jeho neu-
končeným pracovním závazkům 
v představenstvu KKN nahradí 
Jan Špilar. Martin Čvančara bude 
zastávat funkci provozně technic-
kého ředitele a člena představen-
stva. Je to biomedicínský inženýr, 
který dosud pracoval v KKN a s 
provozem společnosti je dobře 
obeznámen. Jan Špilar obsadí po-
zici ekonomického ředitele, dříve 
pracoval v bankovním sektoru a 
jako finanční ředitel také v agen-
tuře CzechTourism.  (KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ – ŠVESTKOVÉ
JITKA ŠIMŮNKOVÁ

Kontakt:
Mírová 51, Krásno 357 47
T: 603 969 363, 731 990 167
E: info@nebevhube.info
W: www.nebevhube.info

Čajová směs je míchána z různých druhů 
plodů bez přídavku ibišku. 91% použité-
ho ovoce pochází z České republiky.
Výrobek neobsahuje žádné konzervační 
látky ani přídatná barviva, jsou v něm 
pouze přirozeně se vyskytující cukry. Po 
zalití směsi horkou vodou se plně roz-
vine typická a lahodná chuť použitého 
ovoce. Nápoj se pije teplý či studený a 
ovoce je po vypití čaje možné sníst.

PODĚKOVÁNÍ VOJÁKŮM 
adresované náčelníku Generálního štábu Armády ČR Aleši Opatovi

Vážený pane náčelníku,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o událost, která se v našem Domově ode-
hrála 3. 2. 2021 ve večerních hodinách.
Na parkovišti Domova v těsné blízkosti hlavního objektu začalo hořet auto jed-
né ze zaměstnankyň, rozjelo se a narazilo do jiného vozidla ze strany palivové 
nádrže. Venku byla tma a nikdo ze zaměstnanců si ničeho nevšiml. Měli jsme 
štěstí, že okolo Domova v tu chvíli projížděli dva vojáci AČR. Voják René Krátký 
a vojákyně Hana Kožušníková. Oběma patří dík za včasné uhašení vozidla. Paní 
Kožušníková sehnala z nejbližšího objektu hasící přístroj a pan Krátký automo-
bil uhasil. To vše před příjezdem Policie ČR a hasičů.
Včasný zákrok Vašich vojáků zabránil tragédii, ke které mohlo dojít. V našem 
Domově je ubytováno 170 klientů, o které se stará stejný počet zaměstnanců.
Uvědomujeme si, jak důležité bylo, že okolo Domova projížděli v tu chvíli lidé, 
kterým není jedno, co se děje v jejich okolí, kteří se dokáži v důležitých situa-
cích okamžitě rozhodnout a kteří se nebojí pro druhé riskovat své zdraví.
Vážený pane náčelníku, děkuji i Vám a AČR za to, že vychováváte vojáky, obča-
ny, kteří i v civilním životě dokazují své lidské a odborné kvality. 

za klienty a zaměstnance Domova
Ing. Pavel Novák, 
ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

KARLOVARSKÝ KRAJ    S rozvo-
jem cestovního ruchu v Krušných 
horách musí být připravena i po-
třebná infrastruktura. Týká se to 
dostatku parkovacích míst, infor-
mačního systému, sociálního zá-
zemí pro turisty a návštěvníky celé 
oblasti. Z toho důvodu kraj při-
pravil územní studii, v rámci které 
chce tato témata řešit společně s 
veřejností.
„Až pominou omezení spojená s 
pandemií koronaviru, čeká Kruš-
né hory nárůst cestovního ruchu, 
který už teď provázejí problémy 
v dopravě, chybí ale i další infra-
struktura. Budeme proto rádi, 
když občané využijí možnost po-
psat problémy, na které narazili 
při svých výletech do Krušnohoří, 
případně když přijdou s náměty 
a nápady, které by mohla územní 
studie řešit. Nabízíme možnost za-
slat e-mailem tyto podněty, a to do 
28. února 2021. Poté budou práce 
na studii pokračovat a s výslednou 
podobou chceme co nejdříve pra-

covat,“ uvedl krajský radní Patrik 
Pizinger.
Se zněním Územní studie Krušné 
hory - západ se mohou zájemci se-
známit na krajském webu. K dispo-
zici je lidem i dotazník, ve kterém 
mohou prezentovat své zkušenosti 
z cest do Krušných hor. 
Krušné hory jsou čím dál více ob-
líbenou destinací turistů nejen z 
našeho kraje. Proto v nich Karlo-
varský kraj dlouhodobě podporuje 
jak letní, tak i zimní aktivity. Již v 
roce 2011 nechal kraj zpracovat 
dokumentaci „Koncepce běžecké-
ho lyžování v Karlovarském kraji 
– I. etapa Krušné hory“, která defi-
novala základní síť tras pro běžecké 
lyžování a stala se podkladem pro 
koordinaci aktivit v této oblasti. 
Karlovarský kraj finančně podpořil 
výrobu a instalaci 180 rozcestníků, 
které zcela zásadně přispívají k lep-
ší orientaci běžkařů a k bezpečnos-
ti uživatelů běžeckých tras. Úzce 
také spolupracuje s První Krušno-
horskou, která vznikla v roce 2014 

jako zastřešující subjekt běžeckého 
lyžování.
V rámci propagace běžeckého ly-
žování a zpřístupnění informací 
široké veřejnosti je již několik let 
neodmyslitelnou součástí podpory 
běžeckého lyžování portál zobra-
zující stav upravenosti běžeckých 
tras, který dle barevné škály ozna-
čuje stáří upravené běžecké trasy 
v Karlovarském kraji, rovněž i na 
některých navazujících trasách v 
sousedním Německu. „Moderní 
skiareály a upravené běžecké trasy 
přivádějí do Krušných hor množ-
ství lyžařů a běžkařů, problémy s 
parkováním a s plynulostí v dopra-
vě se i z těchto důvodů stupňují. 
Všechny turisty bychom chtěli po-
prosit, aby byli zodpovědní a re-
spektovali aktuální možnosti kruš-
nohorských obcí i ochranu přírody 
v chráněných územích,“ dodal Pa-
trik Pizinger. Tipy na zajímavé vý-
lety a místa, která zatím odolávají 
náporu turistů, mohou lidé najít na 
webu Krušné hory aktivně. � (KÚ)

Lidé mohou psát své podněty 
k řešení dopravy v Krušných horách

Doprava v Krušných horách   Pro zaslání podnětů lze využít e-mailovou adresu Ing. Lukáše Švédy: lukas.sveda@kr-kar-
lovarsky.cz.  Ilustrační foto: Jaroslav Vyčichlo



Registrace seniorů 80+ k očkování už běží. 
K dispozici je nová asistenční linka

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V KARLOVARSKÉM KRAJIÚNOR | 2021

KARLOVARSKÝ KRAJ   Od po-
loviny ledna se mohou senioři 
starší 80 let registrovat v centrál-
ním rezervačním systému státu. 
Prostřednictvím systému by jim 
měl být rezervován termín a mís-
to provedení očkování. Karlovar-
ský kraj chce usnadnit registraci 
lidem, kteří ne vždy mají přístup 
k internetu a potřebnou uživatel-
skou zkušenost, a zřídil proto asi-
stenční linku 80+pro telefonic-
kou pomoc s registrací. Zároveň 
se kraj obrací na rodiny seniorů, 
aby s registrací a dalším postu-

pem pomohly. Krajská asistenč-
ní linka pro pomoc s registrací na 
očkování pro seniory starší 80 let 
je bezplatná a má telefonní číslo 
800 600 444. V provozu je denně 
od 8 do 18.00 hodin. „Senioři ve 
věku  80+ jsou velmi zranitelnou 
a rizikovou skupinou a my jim 
musíme co nejvíce zjednodušit 
přístup k očkování. V první řadě 
se s prosbou o pomoc obracíme 
na rodiny seniorů, jejich vnouča-
ta, dcery a syny, kteří se orientují 
na internetu a zvládnou své ba-
bičky a dědečky i ostatní příbuz-

né starší 80 let do systému zare-
gistrovat, a poté jim zarezervovat 
termín a místo očkování. Pokud 
ale budou provádět senioři re-
gistraci sami, chceme jim být co 
nejvíce nápomocni. Proto kromě 
státní informační linky 1221, kde 
jsou k dispozici veškeré informa-
ce a pomoc s registrací, zřizu-
jeme krajskou asistenční linku. 
Operátoři zodpovědí základní 
dotazy k vakcinaci a pomohou 
buď volajícího navést, aby regis-
traci provedl sám, nebo mohou 
přímo zaregistrovat a upřesnit 

další postup,“ vysvětlil hejtman 
Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj obeslal po-
třebnými údaji také starosty obcí 
Karlovarského kraje, poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
pracují se seniory, letáky s tele-
fonními čísly jsou k dispozici na 
odběrových místech. Zároveň 
krajský úřad vyčlenil z řad svých 
zaměstnanců operátory pro asis-
tenční linku, podobně jako je to-
mu v případě zajištění chodu call 
centra pro objednávání odběrů. 

 (KÚ)

Očkování proti COVID-19   Senioři starší 80 let se mohou registrovat v cen-
trálním rezervačním systému státu.  Foto: KÚ

JSTE SENIOR VE VĚKU 80 LET A VÍCE? 
MÁTE V RODINĚ BABIČKU A DĚDEČKA 
STARŠÍ 80 LET? 
POMŮŽEME VÁM S REGISTRACÍ 
NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 

 
 

Volejte nově  BEZPLATNOU 
ASISTENČNÍ LINKU 80+  

800 600 444 

Budete na ni přesměrováni 
z původního čísla 607 600 017. 

Operátoři Krajského Úřadu 
Karlovarského kraje zodpoví 
základní dotazy a pomohou s 

registrací DENNĚ od 8 do 18.00 
hodin. 

 
nebo INFORMAČNÍ LINKU 

1221 

 

 

POPIS REGISTRACE DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.

2. Na stránce https://crs.uzis.cz/ zadáte své, případně kontaktní (dcera, syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo.

3. Obdržíte formou sms  PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla)

4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, adresa, e-mail, preferované očkovací 
místo, zdravotní stav)

5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“.

Vyčkejte na SMS s výzvou v rezervaci. Jestliže nemáte provedenou registraci, nebo jste neobdrželi novou “zvací“ SMS s výzvou k 
rezervaci termínu, nemůžete se rezervovat. Pokud jste se již registrovali a obdrželi SMS s výzvou pro rezervaci termínu, vyplňte číslo 
pojištěnce a kód PIN 2 z obdržené SMS a pokračujte na rezervační stránku. Upozorňujeme, že v případě, že nevyplníte pravdivé 
informace, budete při očkování odmítnuti. Pokud nevyplníte e-mail, nebude Vám doručeno potvrzení o registraci. Informace z potvr-
zení, které se Vám zobrazí po dokončení rezervace je nutné vytisknout nebo opsat.

KARLOVARSKÝ KRAJ    Nejú-
činnějším  nástrojem kontroly 
současné pandemie onemocnění 
COVID-19 je očkování. První pan-
demické onemocnění novým ko-
ronavirem SARS, se objevilo před 
téměř 20 lety, další koronavirové 
onemocnění MERS, před 8 lety a 
dosud stále není k dispozici žádná 
účinná vakcína proti těmto náka-
zám. Je to dáno zejména tím, že 
tyto epidemie se podařilo kontrolo-
vat, a proto se ve vývoji očkovacích 
látek dále nepokračovalo. Situace 
ve vývoji vakcíny proti COVID-19 
je jiná.

Díky společnému úsilí velkého 
množství výzkumných týmů světa, 
se prakticky za 65 dnů po detekci 
nového koronaviru podařilo obje-
vit antigenní součásti viru, které 
jsou nezbytné k vývoji a přípravě 

očkovací látky. Zastavení a pre-
vence šíření nákazy v populaci a 
ochrany jednotlivce lze dosáhnout 
pomoci očkování. Jakmile bude 
očkovací látka proti onemocnění 
COVID-19 registrována a schvále-
na pro použití v EU, bude nezbyt-
né reagovat bez prodlení tak, aby 
byl co nejvyšší počet obyvatel ČR 
očkován v co nejkratším čase.

Hlavním cílem očkování proti 
COVID-19 je ochrana obyvatel 
před tímto onemocněním a zabrá-
nění šíření nákazy v populaci. Pou-
ze tak lze dosáhnout snížení počtu 
úmrtí, zabránění dalšímu přetížení 
akutních a intenzivních lůžek ve 
zdravotnických zařízeních, přispět 
k ochraně zdravotnických pracov-
níků a ochraně složek kritické in-
frastruktury. Tento úkol si vyžádá 
zapojení velkého počtu zaintereso-

vaných stran. Jako zcela klíčová se 
jeví role nejen zdravotnických zaří-
zení a v další fázi očkování také sítě 
praktických lékařů, ale také krajů, 
zdravotních pojišťoven, Armády 
ČR a dalších.

Cílem očkovací strategie je na-
stavit proces, pomocí kterého 
bude dosaženo co nejrychlejšího 
proočkování významné části po-
pulace vakcínou proti nemoci CO-
VID-19. S ohledem na vzácnost 
zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, 
personální kapacity) je stanovena 
prioritizace jednotlivých skupiny 
osob, které mají být očkovány, a to 
za účelem co nejdřívější imuniza-
ce té části populace, které nemoc 
COVID-19 může způsobit největší 
obtíže, v krajním případě potom 
smrt. Toto je vedeno především 
snahou rychle zabránit přetěžová-

ní zdravotního systému pacienty 
s těžkým průběhem nemoci CO-
VID-19. Se zvyšujícím se počtem 
očkovaných pacientů bude po-
stupně dosahováno cíle zabránění 
komunitního šíření nemoci CO-
VID-19. Nemoc COVID-19 se sta-
ne běžným respiračním onemoc-
něním a Česká republika se bude 
moci vrátit do standardního stavu 
bez probíhající epidemie a začít 
postupně pracovat na nápravě 
škod touto epidemií způsobených.

Jedinou cestou z opakovaných 
vln pandemie, které povedou k 
dalšímu zpomalení ekonomiky 
země a dalšímu zatížení zdravot-
ního systému, je co nejrychlejší 
proočkování takové části populace 
České republiky, které do budouc-
na zajistí vybudování kolektivní 
imunity.   (KÚ)

COVID-19. Nejúčinnějším nástrojem 
kontroly současné pandemie je očkování

ADRESY OČKOVACÍCH CENTER V KRAJI 
• Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19 - Oč-

kuje se v Centru cestovní medicíny, které návštěvní-
ci najdou v suterénu pavilonu B. Při vstupu hlavním 
vchodem pavilonu B je třeba sejít po schodech dolů, 
projít kolem recepce a na chodbě doleva. Při vstupu 
hlavním vchodem pavilonu A je třeba sejít po scho-
dech nebo sjet výtahem o patro níž a dát se spojovací 
chodbou doprava.

• Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - Očkovací místo 
v Nemocnici Sokolov se nachází v pavilonu A – ozna-
čený vstup je napravo od vstupu do Lékárny NEMOS 
(uvnitř areálu nemocnice).

• Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161 - Od 8.2. 2021 
je v provozu očkovací místo v nemocnici Ostrov, kde 
se provádí očkování seniorů zaregistrovaných a za-
rezervovaných prostřednictvím centrálního rezervač-
ního systému. Pokud jste již registrováni a čekáte na 
termín pro první dávku vakcíny v jiných očkovacích 
místech v kraji, a rozhodnete se pro Ostrov, musíte 
zrušit stávající registraci, případně rezervaci a provést 
novou. Nebudete-li si vědět rady, můžete kontaktovat 
linku 1221, kde vám s tímto úkonem pomohou. K dis-
pozici je také krajská asistenční linka 607 600 017.

• Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17

• Poliklinika Flora Cheb, Májová 582/19
 ImunoSantana s.r.o.Očkovat se už nechal také Vladimír Páral. Dostat injekci 

zavčasu je životně důležité, říká slavný spisovatel

KARLOVY VARY, MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ   Soukromá vichřice, Kata-
pult, Milenci a vrazi, Mladý muž a 
bílá velryba... kdo by neznal knížky 
Vladimíra Párala, řada z nich byla 
ostatně také zfilmovaná. V Karlo-

varském kraji známe slavného čes-
kého spisovatele také jako velkého 
patriota, od roku 1995 žije střídavě 
v rodné Praze a Mariánských Láz-
ních, kde mu zasvětili také jeden z 
panelů na Stezce spisovatelů, do 

Karlových Varů jezdí pravidelně 
od roku 1967 a také zde si zamilo-
val okolní lázeňské lesy. Zmínku o 
nich naleznete hned v několika jeho 
knihách, s románem Kniha rozkoší, 
smíchu a radosti můžete dokonce 
putovat po konkrétních místech a 
nedaleko oblíbené chaty Rusalka, 
Vladimír Páral je na popud Pavla 
Reisera a Jitky Kulhánkové patro-
nem záchrany zdejších altánů, si 
pak odpočinete třeba na tzv. Pára-
lově sedátku a zrakem popatříte 
na Páralovu jedli, kterou zde v roce 
2003 osobně zasadil.
Není divu, že se v Karlových Varech 
nechal také očkovat proti covidu. 
„Dostat injekci zavčasu, a to není 
žádné fráze, je životně důležité,“ 
vysvětluje, proč se vydal z Marián-
ských Lázní za očkováním do Kar-
lových Varů.

Proč jste se nechal očkovat?
Asi jako všichni jsem hodně pře-
mýšlel, jestli očkování ano nebo 
ne. Proti byla celá řada prohlášení, 
demonstrací, manifestací, článků, 
pro byla jen menšina. Povoláním 
jsem inženýr chemie, jedenáct let 
jsem pracoval na výrobě léčiv, mám 
tedy o očkování určitou představu. 
A mojí odpovědí na něj je absolutní 
ANO. Důvodů pro něj je spousta. 
My starší (Vladimíru Páralovi je 88 

let, pozn. red.) máme za ta léta už 
dost nasbíraných zkušeností, víme, 
co všechno nás může v životě po-
tkat. Jen si vezměte, kolik jsme už v 
životě nasbírali injekcí a vpichů. A 
když je tohle píchnutí včelky navíc 
oslazeno, tím že očkování podávají 
půvabné ženské ruce obnažené až 
nad loket... cítil jsem se jako v ne-
mocnici v Hollywoodu. Nepřijmout 
takové očkování z jakýchkoliv důvo-
dů, to bychom byli opravdu hodně, 
hodně, hodně pitomí.

Jak jste při rezervaci očkování po-
stupoval?
V tisku jsem našel různá telefonní 
čísla, všude byli velice příjemní, ale 
nedobral jsem se žádného výsled-
ku. Až pak jsem náhodou narazil 
na asistenční linku Karlovarského 
kraje (tel. 607 600 017), která byla 
v té době zrovna zřízená. Asi hodi-
nu se mi nejdřív věnovala půvab-
ná, mladistvá Lucie Martincová. V 
registračním systému mě nemohla 
vyhledat. Ještě se poradila se svou 
kolegyní Stefanovičovou, která se 
mi věnovala další hodinu a stále mi 
radila kam co mám napsat, kam za-
volat. Pomoc od nich byla dokonalá, 
ukázaly se jako pravé kněžny karlo-
varského zdravotnictví. Jak se říká, 
bez spojení není velení.  
 (KÚ)

Vladimír Páral   Slavný český spisovatel se proti nemoci Covid-19 nechal očko-
vat v Karlovarské krajské nemocnici. Foto: facebook autora
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ZPRAVODAJSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PODPORA LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN 
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Kontaktní osoba: Ing. Adéla Gogová; Tel. 354 222 646; 
E-mail: adela.gogova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 18. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 – 1. 4. 2021
 
PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI 
V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; Tel. 354 222 194; 
E-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
11. 3. 2021 – 31. 5. 2021, listinná žádost 11. 3. 2021 – 9. 6. 2021
 
PODPORA VČELAŘSTVÍ
Kontaktní osoba: Stanislava Zettlová; tel. 354 222 236; 
E-mail: stanislava.zettlova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
8. 3. 2021 – 22. 3. 2021, listinná žádost 8. 3. 2021 – 7. 4. 2021
 
PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
EKOLOGICKÝCH AKCÍ
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; Tel. 354 222 194; 
E-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
11. 3. 2021 – 12. 4. 2021, listinná žádost 12. 4. 2021 – 21. 4. 2021
 
PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY 
V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; Tel. 354 222 194; 
E-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
11. 3. 2021 – 30. 6. 2021, listinná žádost 30. 6. 2021 – 13. 7. 2021

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kontaktní osoba: Bc. Romana Špindlerová, DiS.; Tel. 354 222 312; 
E-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz;
Irena Langová; Tel. 354 222 343; E-mail: irena.langova@kr-karlovarsky.cz; 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
10. 3. 2021 – 17. 3. 2021, listinná žádost 10. 3. 2021 – 31. 3. 2021
   
PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ 

KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kontaktní osoba: Ing. Jana Irovská; Tel. 354 222 559; 
E-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz;
Ing. Ivana Nykodýmová; Tel. 354 222 162; 
E-mail: ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 4. 3. 2021 – 25. 3. 2021
 
PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Abrahamová; tel. 354 222 251; 
E-mail: katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz;
Ing. Jana Bělohoubková; tel. 354 222 271; 
E-mail: jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz; 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 4. 3. 2021 – 25. 3. 2021
 
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU
Kontaktní osoba: Ing. Martina Fučíková; Tel. 354 222 596; E-mail: martina.
fucikova@kr-karlovarsky.cz ;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 - 25. 3. 2021

PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vajdová; tel. 354 222 453; 
E-mail: miriam.vajdova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 - 25. 3. 2021
 
PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Kontaktní osoba: Bc. Karolína Pokorná; Tel. 354 222 441; 
E-mail: karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 - 25. 3. 2021
 
PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU
Kontaktní osoba: Ing. Martina Fučíková; Tel. 354 222 596; 
E-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 - 25. 3. 2021

PODPORA ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vajdová; Tel. 354 222 453; 
E-mail: miriam.vajdova@kr-karlovarsky.cz;

Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: 4. 3. 2021 - 25. 3. 2021

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, 
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, 
PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ
Kontaktní osoba: Bc. Martina Káďová; tel. 354 222 232; 
E-mail: martina.kadova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 12. 3. 2021 – 25. 3. 2021
 
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Slipková; Tel.: 354 222 319; 
E-mail: monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz; 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 12. 3. 2021 – 25. 3. 2021
 
PODPORA VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ
Kontaktní osoba: Martin Karas; Tel. 354 222 328; 
E-mail: martin.karas@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 12. 3. 2021 – 25. 3. 2021
 
PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT
Kontaktní osoba: Martin Karas; Tel. 354 222 328; 
E-mail: martin.karas.@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 – 11. 3. 2021, listinná žádost 12. 3. 2021 – 25. 3. 2021

ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kontaktní osoba: Dana Hajnová; Telefon: 354 222 267; 
E-mail: dana.hajnova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: doručení do 25. 3. 2021
 
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Kontaktní osoba: Gabriela Tymrová, Telefon: 354 222 177; 
E-mail: gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2021: elektronická žádost: 
4. 3. 2021 - 11. 3. 2021, listinná žádost: doručení do 25. 3. 2021

Rada KK již vyhlásila 19 dotačních programů 
KARLOVARSKÝ KRAJ   Vyhláše-
ní devatenácti dotačních progra-
mů pro rok 2021 schválila Rada 
Karlovarského kraje. Z krajského 
rozpočtu na ně vyčlenila více než 
111 milionů korun.   
„Chceme pokračovat v tom, že 
budeme i nadále podporovat na-
příklad oblast sportu, kultury, 
prevence kriminality, přispějeme 
na činnost hasičům, včelařům a 
dalším organizacím, skupinám 
a spolkům, jejichž činnost je pro 
Karlovarský kraj přínosem a zá-
roveň je pro ně podpora ze strany 
kraje nezbytná,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek. 

Mezi schválenými dotačními pro-
gramy jsou programy na podporu 
aktivit v oblasti: prevence krimi-
nality, jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Karlovarského 
kraje, kulturních aktivit, na obno-
vu a využití kulturních památek, 
památkově hodnotných objektů a 
movitých věcí, na podporu aktivit 
v cestovním ruchu v Karlovar-
ském kraji, vydávání neperiodic-
kých publikací, územně plánovací 
činnosti obcí v Karlovarského kra-
je, rozvoje cyklistické infrastruk-
tury v Karlovarském kraji, údržby 
a obnovy sportovních zařízení, 
aktivit dětí mládeže, sportovních 

akcí, vrcholového sportu, spor-
tovní infrastruktury profesionál-
ního sportu, včelařství, prevence 
proti suchu, zadržování vody v 
krajině a péče o zeleň. Dotace jsou 
určené také na realizaci drobných 
vodohospodářských ekologic-
kých akcí, opatření na ochranu 
před povodněmi v územích ohro-
žených povodněmi, na likvidaci 
invazivních rostlin a na Program 
obnovy venkova.  
Příjem žádostí k většině dotačních 
programů bude zahájen 4. března 
2021 v 9.00 hodin. Výjimky z to-
hoto termínu můžete sledovat na 
webových stránkách Karlovarské-

ho kraje a na stránkách informač-
ního webu, kde jsou také uvedeny 
podrobné informace pro žadatele 
o dotaci.  
„V tomto roce také přicházíme s 
novinkou, která žadatelům zjed-
noduší proces podání žádosti. 
Nově budou moci připojit k elek-
tronické žádosti i elektronické 
přílohy a žádost podepsat elek-
tronickým podpisem. Věřím, že 
tato možnost podání bude hojně 
využívána,“ doplnil hejtman Petr 
Kulhánek.  
Další dotační programy budou 
připravené k vyhlášení v březnu a 
dubnu letošního roku.�� (KÚ)

Ministr Blatný slíbil chebské nemocnici lékaře a další pomoc
CHEB   Tři lékaře internisty na po-
moc přetíženým zdravotníkům, 
posádky leteckých záchranářů ur-
čené pro Karlovarský kraj v provo-
zu denně i v noci, a bude-li třeba, 
aktivuje stát hromadné přesuny 
pacientů v rámci ČR. To jsou pří-
sliby ministra zdravotnictví Jana 
Blatného, které zazněly během 
jeho pracovní návštěvy v cheb-
ské nemocnici začátkem února. 
Transportovat by se měly nejen 
závažné případy, ale i ostatní pa-
cienti tak, aby byla vždy zajištěna 
kapacita volných lůžek v chebské 
nemocnici a dalších nemocnicích 
v kraji. 
Se stavem, kdy nemocnice v kraji 
už nemají volná lůžka intenzivní 
péče, seznámila ministra krajská 
koordinátorka intenzivní péče 
Dagmar Uhlíková. Krajský za-
stupitel pro zdravotnictví Josef 
März zase upozornil na to, že per-
sonální kapacity zdravotníků byly 
vyčerpány a kraj musel přistoupit 
k nařízení pracovní povinnosti 
sester například z uzavřených lá-
zeňských zařízení. Kromě kritické 
situace v nemocnici se diskuto-
valo i o transportech pacientů do 
Německa, o které usiluje Karlo-
varský kraj.
Ministerstvo a kraj se v názoru na 
převozy pacientů s COVID-19 z 
Chebu do nedalekého Bavorska 
rozcházejí. Ministr Jan Blatný 
chce primárně využít národní 
zdroje a nechat si otevřenou cestu 
pro spolupráci se SRN. Hejtman 
Petr Kulhánek by dal přednost 
jasné dohodě  obou států, že v pří-

padě potřeby mezi sebou mohou 
jednat přímo konkrétní nemoc-
nice. „Jsem rád, že ministr a jeho 
tým chtěli osobně poznat situaci, 
která je velmi závažná. Moc nám 
pomůže, pokud se přísliby napl-

ní, velmi to odlehčí personálu v 
chebské nemocnici. Na možnou 
spolupráci s Německem mám ale 
odlišný pohled. Vnímám argu-
menty ministerstva, že jsou k dis-
pozici národní zdroje a zajištěna 

logistika v rámci ČR. Cheb je ale 
na hranici s Německem, a pokud 
jde o lidské zdraví, hranice by ne-
měla být bariérou. Vidím to jako 
jednu z možností a cestu, která 
může uklidnit společnost. Proto 

je pro mě zásadní, že jednání s 
německou stranou stále probíhají 
a pokud by v rámci národních ka-
pacit systém nestíhal, tak se vrátí 
k možnosti spolupráce se SRN,“ 
vysvětlil hejtman. 

Lůžek intenzivní péče by podle 
informací Národního dispečinku 
lůžkové péče mělo být k dispo-
zici 220 v rámci celé ČR, lůžek 
standardní péče pak okolo 1200. 
 (KÚ)

Návštěva ministra zdravotnictví   Jan Blatný (před mikrofony) se spolu se svým náměstkem Vladimírem Černým setkal v chebské nemocnici s hejtmanem Petrem Kulhánkem, starostou města Antonínem 
Jalovcem, ředitelem nemocnice Martinem Krušinou, primářem interního oddělení Stanislavem Adamcem i dalšími zástupci Karlovarské krajské nemocnice.  Foto: KÚ
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KARLOVARSKÝ KRAJ  Střední 
školy v Karlovarském kraji se bu-
dou u maturitních zkoušek řídit 
novými pokyny, které představilo 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Zásadní změnou je 
zrušení písemných slohových prací 
z českého a cizího jazyka a navýše-
ní časového limitu u didaktického 
testu z českého jazyka a literatury, 
cizího jazyka a matematiky.
U didaktického testu z českého ja-
zyka a literatury je čas navýšen o 
10 minut, maturanti tak budou mít 
celkem 85 minut na jeho vypraco-
vání. Stejný čas navíc budu mít také 
u didaktického testu z cizího jazy-
ka, zde bude celkový čas na vypra-
cování 110 minut. U didaktického 
testu z matematiky dojde o navýše-
ní o 15 minut a čas na vypracování 
tak bude 135 minut. Na didaktické 
testy je možné se, dle ministerstva, 
připravit distanční formou, a to za 
pomoci cvičných testů, které jsou 
zveřejněny na webu centra Cermat, 

které státní maturity zajišťuje.
„Chápeme, že současná situace je 
pro letošní maturanty extrémně 
složitá. Již třetí pololetí běží dis-

tanční výuka, která s sebou přináší 
zvýšený tlak nejen pro studenty, 
ale také pro učitele. Jsem proto 
rád, že ministerstvo vyšlo studen-

tům alespoň nějakou cestou vstříc. 
Ale právě teď je čas znovu otevřít 
diskuzi o tom, jak by měla podo-
ba státních maturit vypadat a zda 

současné didaktické testy jsou tím 
nejlepším způsobem. Nezbývá než 
letošním maturantům popřát hod-
ně štěstí a šťastnou ruku při výběru 
„lehkých“ otázek,“ uvedl Jindřich 
Čermák, radní pro oblast vzdělává-
ní, školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu.
V rámci změn a úprav maturitních 
zkoušek dojde také k zohlednění 
faktu, že řada studentů byla zapo-
jena do přímé pomoci například v 
nemocnicích nebo domovech pro 
seniory. Právě pro tyto studenty bu-
de v jarní části maturit přidán ještě 
jeden termín navíc. Budou tak mít 
k dispozici nejen čas navíc, ale také 
dva termíny.
Společnost Cermat také prověřo-
vala strukturu didaktických testů 
tak, aby se v nich vyskytovalo jen 
minimum otázek z učiva, které 
spadá do období, kdy byla naru-
šena řádná výuka. Ústní zkoušky 
zůstávají povinné pro všechny beze 
změny.  (KÚ)

Střední školy už znají podobu jarní části maturit

SOKOLOV Pro zájemce o studium 
na vojenské škole máme dobrou 
zprávu. Také pro příští školní rok 
nabízí pobočka Vojenské střední 
školy a Vyšší odborné školy Minis-
terstva obrany v Moravské Třebové 
možnost studia v Karlovarském 
kraji. Pro školní rok 2021/2022 
nabízí čtyřletý maturitní obor Sto-
jírenství.
Studium v tomto oboru se zaměřuje 
na přípravu k výkonu služby vojáka 
z povolání. Velký důraz je kladen na 

technické předměty a výuku anglic-
kého jazyka.Zájemci o studium bu-
dou vykonávat jednotnou přijímací 
zkoušku z českého jazyka a litera-
tury a matematiky. Školní zkouška 
z tělesné výchovy je zrušena bez 
náhrady.
Termín pro podání přihlášky ke 
studiu spolu s kladným posudkem 
o zdravotní způsobilosti je do 1. 
března 2021. Vzhledem k současné 
mimořádné situaci ve vojenských 
nemocnicích může být kladný po-

sudek o zdravotní způsobilosti ode-
slán nejpozději do konání přijímací 
zkoušky, tedy do 12. dubna 2021.
V příštím školním roce by se měla 
otevírat jedna třída prvního roční-
ku oboru Strojírenství s maximál-
ním počtem 30 žáků.
Další informace o studiu a přijíma-
cím řízení jsou uvedené na webo-
vých stránkách školy. Na kanálu 
youtube je možné zhlédnout také 
náborové video ,nebo ukázku ze 
školního života žáků.  (KÚ)

Pobočka vojenské školy v Sokolově nabízí pro 
přístí školní rok maturitní obor Strojírenství

Vesnice roku? Soutěžit se 
letos nebude
Vyhlašovatelé soutěže Vesnice 
roku rozhodli o neuskutečnění 
letošního ročníku. Důvodem je 
přetrvávající výskyt a šíření ko-
ronaviru na území České repub-
liky. Cílem soutěže Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova je 
snaha povzbudit obyvatele ven-
kova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozma-
nitost programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova. Soutěž, ve 
které v minulých ročnících zví-
tězily v Karlovarském kraji obce 
Hazlov, Nový Kostel či Skalná, 
se kvůli koronaviru nekonala již 
v roce 2020. Tehdy byla vyhlá-
šena, ale její konání bylo kvůli 
koronaviru zrušeno. Pořadatelé, 
kterými jsou Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo ze-
mědělství, Spolek pro obnovu 
venkova ČR a Svaz měst a obcí 
ČR, přistoupili k rozhodnutí o 
nevyhlášení letošního ročníku 
v rámci ochrany zdraví všech 
účastníků.  (KÚ)

I nadále je možné podpořit 
Tříkrálovou sbírku
Letošní rok Tříkrálové sbírky je 
netradiční. Kvůli koronaviru do 
ulic nevyšly skupinky tří králů s 
kasičkami a Kašpar, Melichar a 
Baltazar tak nemohli navštívit 
ani domácnosti, do kterých ka-
ždoročně docházejí. Jedinými 
možnostmi, jak do sbírky při-
spět, bylo vhození finančního 
obnosu do statických kasiček, 
které byly umístěny ve veřej-
ných prostorech, nebo převod 
příspěvku pomoci online kasič-
ky. A právě online příspěvky je 
možné posílat i nadále, a to až 
do 30. dubna. Další možností 
podpory Tříkrálové sbírky je za-
slání dárcovské sms v hodnotě 
30, 60 nebo 90 korun. Při odesí-
lání příspěvku do online kasičky 
si mohou dárci také vybrat, zda 
podpoří vybraný projekt ve svém 
okolí, či bude jejich dar rozdělen 
mezi všechny charity v rámci sí-
tě Charity Česká republika. Více 
informací o Tříkrálové sbírce na-
leznete na webu trikralovasbir-
ka.cz, kde je uveden také postup 
pro její podporu.  (KÚ)

Ekologické vzdělávání. 
Žadatelé se zapojí do 
přeshraniční spolupráce
Karlovarský kraj je zapojen do 
Programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020. Ten se zaměřuje 
na regionální a místní projekty, 
které mají významný pozitivní 
dopad na české a bavorské pří-
hraničí. Na listopadovém zase-
dání členů Monitorovacího vý-
boru programu bylo schváleno 
celkem 9 projektů v celkové výši 
3,65 milionů eur. Projekt žadate-
lů z Karlovarského kraje „Vzkaz 
v láhvi“ získal dotaci ve výši 280 
900 eur z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. „Na projektu 
„Vzkaz v láhvi“ budou spolupra-
covat Krajské sdružení Místních 
akčních skupin Karlovarského 
kraje, ekocentrum Kozodoj a 
dva ekologické spolky z Bavor-
ska. Dojde k rozšíření přeshra-
niční spolupráce se školami v 
regionu, které si budou vzkaz v 
láhvi postupně předávat. Na zá-
kladě spolupráce vznikne nová 
síť, jež spojí ekocentra, školy a 
instituce regionálního rozvoje. 
Spojovacím prvkem projektu 
bude téma voda, konkrétně řeka 
Ohře a péče o životní prostředí v 
jejím okolí,“ uvedl radní pro ob-
last regionálního rozvoje a pro-
jektového řízení Patrik Pizinger. 
Program přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-
2020 je rozdělen do několika 
oblastí, takzvaných os, kterými 
jsou - Výzkum, technologický 
rozvoj a inovace, Ochrana život-
ního prostředí a účinné využí-
vání zdrojů, Investice do doved-
ností a vzdělávání a Udržitelné 
sítě a institucionální spolupráce. 
 (KÚ)

NEPROPÁSNĚTE  

Maturita 2021  Letos se studenti vyhnou písemným slohovým pracím z českého a cizího jazyka.  Ilustrační foto: Fruper

Spolupráce se Západočeskou 
univerzitou v Plzni bude pokračovat

CHEB Otevření nových oborů pro 
vysokoškoláky v Karlovarském 
kraji a rozšíření studia pro pedago-
gy, kteří si potřebují doplnit vzdě-
lání – to byla témata společného 
jednání zástupců vedení Karlovar-
ského kraje s představiteli Západo-
české univerzity v Plzni (ZČU).
Hejtman Petr Kulhánek s rektorem 
ZČU Miroslavem Holečkem pro-
jednal možné směry, kterými by se 
mohla ubírat spolupráce v příštím 
období. „Spolupráce se Západo-
českou univerzitou je pro nás stra-
tegická, protože chceme rozvíjet 
vysoké školství v našem kraji, navíc 
je důležité sem dostat obory, jejichž 
absolventi chybějí na trhu práce,“ 
vysvětlil hejtman.

Hovořilo se například o rozšíření 
vzdělávání pedagogů, kteří nemají 
potřebnou kvalifikaci. „Přítomnost 
Západočeské univerzity na území 
našeho kraje má už solidní tradici. 
Jsem velmi rád, že se v minulých 
letech podařilo udržet v Chebu 
Fakultu ekonomickou. V probí-
hajícím akademickém roce si také 
doplňuje kvalifikaci 30 učitelů 1. 
stupně, zájem je ale takový, že pro 
příští rok počítáme s dvojnásob-
kem přijímaných. Podmínkou je, že 
Karlovarský kraj navýší dotaci, aby 
studium bylo i nadále bezplatné. Je 
potřeba poděkovat ZČU a městu 
Cheb za spolupráci, která umožňu-
je řešit problém s nedostatkem kva-
lifikovaných učitelů,“ uvedl krajský 

radní Jindřich Čermák, který má na 
starosti oblast školství. 
Další možností, jak rozšířit půso-
bení univerzity v Karlovarském 
kraji, je vytvořit v Chebu zázemí 
pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu 
a spolupráci se vznikajícím zkušeb-
ním centrem BMW. 
Podle informací rektora ZČU Mi-
roslava Holečka by škola v budouc-
nu velmi ráda rovněž vyšla vstříc 
bavorským univerzitám aplikova-
ných věd, jež deklarovaly zájem o 
to, že by jejich studenti mohli ab-
solvovat doktorské studium právě 
na některé z fakult ZČU. K tomu by 
bylo možné využít mimo jiné právě 
i kvalitní zázemí ZČU v Chebu. 
  (KÚ)

Čtyřleté maturitní obory? 
Doporučené jsou jednotné 
přijímací zkoušky
KARLOVARSKÝ KRAJ    Doporu-
čení ke stanovení kritérií přijímací-
ho řízení pro školní rok 2021/2022  
vydal jako zřizovatel středních škol 
Karlovarský kraj. Rada kraje do-
poručuje ředitelům středních škol, 
aby v rámci přijímacího řízení do 
oborů vzdělání s maturitní zkouš-
kou rozhodli o konání jednotné 
přijímací zkoušky a respektovali 
doporučení o konání této zkoušky i 
v případě, že obdrží nižší počet při-
hlášek než je stanovený záměr.
„Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy zveřejnilo informace 
o změnách týkajících se letošního 
přijímacího řízení. To má zohled-
nit situaci, kdy koronavirus zasadil 
oblasti školství velmi citelnou ránu 
již ve druhém pololetí minulého a 
také v aktuálním pololetí tohoto 
školního roku. Oslovil jsem proto 
ředitele krajských středních škol s 
tím, zda je reálné zachovat podobu 
přijímacích zkoušek jako v minu-
losti, včetně cut-off skóre, které ur-
čuje minimální hranici úspěšnosti. 
Z vyjádření vzešlo, že naprostá 
většina ředitelů souhlasí s konáním 
jednotné přijímací zkoušky a zhru-
ba polovina se zachováním cut-off 
skóre. Někteří ředitelé také navr-
hovali výraznější změny, které bu-
deme dále rozpracovávat,“ uvedl 
Jindřich Čermák, radní pro oblast 
vzdělávání, školství, mládeže, tělo-
výchovy a sportu.
Dle Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy mohou ředitelé v 
rámci letošního přijímacího říze-
ní rozhodnout o konání jednotné 

přijímací zkoušky, přičemž pokud 
od ní ustoupí, musí se konat škol-
ní přijímací zkouška. Pokud bude 
součástí prvního kola přijímacího 
řízení jednotná přijímací zkouš-
ka nebo školní přijímací zkouška, 
může ředitel školy rozhodnout nej-
později do 8. března 2021 o jejich 
nekonání, pokud si tuto možnost 
výslovně v kritériích pro první kolo 
přijímacího řízení vyhradil a záro-
veň počet přijatých přihlášek ke 
vzdělávání je nižší než ředitelem 
vyhlášený předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů.
„Vzhledem k tomu, že chceme 
umožnit přístup ke vzdělávání v 
maturitních oborech žákům, kteří 
neměli vinou koronavirové pande-
mie a následné distanční výuky pro 
vzdělávání ideální podmínky, roz-
hodli jsme se, že sice doporučíme 
konání jednotné přijímací zkoušky, 
ale ustoupíme od určení cut-off 
skóre. Přijímací zkoušku nechce-
me zcela zrušit, neboť její výsledky 
nám přinesou podložené údaje o 
výuce na jednotlivých základních 
školách, které v současné chvíli po-
važujeme za cenný statistický údaj. 
V neposlední řadě budou východis-
kem pro střední školy k důsledné 
a intenzivní práci s výsledky přijí-
macích zkoušek s cílem eliminovat 
školní neúspěšnost přijatých žáků 
již v počátcích studia,“ doplnil rad-
ní Jindřich Čermák.        
Stanovení kritérií bylo zcela na ře-
diteli školy, zveřejnit je však škola 
musela do 31. ledna. 
  (KÚ)

Každý z workshopů pro 
nadané děti je zaměřený 
na jinou oblast rozvoje
KARLOVARSKÝ KRAJ    Podpořit 
rozvoj schopností nadaných dětí si 
klade za cíl série deseti workshopů 
v rámci pilotního projektu Karlo-
varské agentury rozvoje podniká-
ní. Projekt odstartoval první akcí v 
září 2020.
Workshopy jsou naplánovány na 
sobotu a každý z nich je zaměřen 
na jinou oblast rozvoje osobnosti. 
Jednotlivé akce vedené odborný-
mi lektory jsou pro nadané děti a 
jejich rodiče zdarma. Připravuje 
se návštěva laboratoří, Techmania 
Science Center v Plzni, společ-
ně strávený čas ve světě planet či 
chemických sloučenin a celoden-
ní workshop s kartami Imaglee, 
které jsou platformou pro zábavu, 
vzdělávání a inovace. „Jsme velmi 
rádi, že se můžeme věnovat rozvoji 
nadaných dětí a současně přitom 
pomoci rodičům ukazovat vlohy a 
specifické nadání jejich dětí. Věří-
me, že společné získávání nových 
znalostí a dovedností bude také 
příjemnou platformou pro vytvoře-

ní nových přátelství a vztahů nejen 
mezi dětmi, ale i mezi rodiči,“ říká 
Vlastimil Veselý, ředitel Karlovar-
ské agentury rozvoje podnikání 
(KARP).
I rodiče nadaných dětí se mohou k 
projektu připojit, a to díky pláno-
vanému vytvoření podpůrné sku-
piny pro rodiče, která bude nabízet 
poradenskou činnost či přednášky 
související s podporou nadání. 
V rámci této skupiny rodiče lépe 
pochopí, jak zvládat odlišnosti dí-
těte, budou moci společně sdílet 
své zkušenosti a nadále rozvíjet 
vzájemnou spolupráci. Pro více 
informací o možnosti zapojení do 
projektu na podporu nadaných dě-
tí v Karlovarském kraji kontaktujte 
Pavlu Ďurkovovou (podporanada-
nychdeti@karp-kv.cz) nebo Ka-
milu Krupičkovou (kamila.krupic-
kova@karp-kv.cz). Aktuální infor-
mace, s ohledem na vývoj situace, 
k připravovaným workshopům bu-
dou umístěny na stránkách KARP. 
  (KÚ)

Nové obory pro vysokoškoláky Hejtman Petr Kulhánek s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem projednali možnosti 
spolupráce v příštím období.  Ilustrační foto: Gerd Altmann
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Karlovarský�kraj�je�nejhorší�
kraj�historicky�ve�všem

Karla Maříková
krajská 
zastupitelka 
za SPD,  
poslankyně

Premiér Andrej Babiš reagoval 
na nedostatek vakcín v Karlovar-
ském kraji, díky čemuž není možné 
naočkovat občany starší osmdesáti 
let, kteří o vakcínu mají dobrovolně 
zájem slovy, že „Karlovarský kraj 
stále něco říká, je to nejhorší kraj 
historicky ve všem.“ Nebyl by to až 
takový paradox, kdyby to nebylo 
právě hnutí ANO, které celé minu-
lé volební období v Karlovarském 

kraji vládlo a mělo hejtmana a tak 
se smutnou statistikou Karlovar-
ského kraje, který si drží mnoho let 
první příčku v nejnižších mzdách v 
ČR nebo nejnižší vzdělanosti moh-
lo něco udělat, ale takto zavrhnout 
celý kraj včetně občanů se moc pre-
miérovi nepovedlo a svalit na nás 
tak vinu za něco co jsme nemohli 
ani ovlivnit.

Rizikové skupiny, kteří se chtějí 
dobrovolně očkovat, tak vlastně 
ani nemohou, z celé očkovací stra-
tegie se stala jedna velká fraška, 
vláda naprosto selhala a premiér 
svádí svou vinu na náš nejmenší 
Karlovarský kraj. Andrej Babiš se 
chlubil jak bude mít očkování pod 
palcem, řídil už kde co, tak zvlád-
ne tedy i očkování. Ač ho někteří 
poslanci v Poslanecké sněmovně 

varovali, že jde o trochu něco jiné-
ho s čím nemá zkušenosti, tak se 
nenechal odradit. Bohužel ne jeden 
politik si v oblasti zdravotnictví už 
vylámal zuby a nyní to na vlastní 
kůži pocítil sám premiér ČR Andrej 
Babiš. Vakcíny proti onemocnění 
covid-19  pro rizikové skupiny, kteří 
se rozhodnou dobrovolně nechat se 
očkovat nejsou ne z důvodu, že by za 
to mohl náš Karlovarský kraj nebo 
nějaký jiný, ale vláda nás zavázala 
Evropské komisi, která bude zajiš-
ťovat rozdělení vakcín mezi jednot-
livé členské státy. Česká republika 
jakož to členský stát EU nesmí s 
výrobci kandidátních vakcín ani 
samostatně jednat a nákup bude ze 
strany Evropské komise centralizo-
ván. Tomu se říká suverenita podle 
Andreje Babiše. 

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz

Máme�před�sebou�hodně�práce,�
ale�dáme�to!

V Evropě, jejíž jsme hrdou součás-
tí, jsme společně schválili náš spo-
lečný plán dalšího směřování, zele-
nou dohodu, která spočívá v odklonu 
od fosilních paliv a přechodu na 
ekologické a udržitelné hospodář-
ství. Pro nastartování těchto změn 
mají postižené regiony k dispozici 
finanční nástroje, kterými můžeme 
tyto změny urychlit. 

V současnosti je pro nás nejak-
tuálnější Fond pro spravedlivou 
transformaci, alokace 42 miliard 
Kč určená pro Karlovarský, Ústecký 
a Moravskoslezský kraj, které patří 
mezi strukturálně postižené kraje 

procházející útlumem těžby uhlí. 
Karlovarský kraj se může od dal-

ších dvou partnerů přiučit a spo-
lupracovat s nimi, ale s nalezením 
správného směru nám další kraje 
nepomohou, to musíme udělat 
sami. 

Bohužel i mezi strukturálně po-
stiženými kraji zaostáváme, třeba 
neexistencí univerzity, která by nám 
s tranformačním plánem pomáha-
la na akademické úrovni. Nemáme 
pestře zastoupený průmysl, malé 
podniky, startupy, ve vědě a výzku-
mu silně zaostáváme. Některé seg-
menty tak v plánu postrádáme. Ne-
máme vlastní projektové agentury, 
které by nám pomáhaly připravovat 
projekty. A hlavně nemáme dobře 
zvládnutou komunikaci vůči veřej-
nosti, které se transformace regionu 
týká především. 

Při přípravě transformace se tak 
budeme muset opřít o pomoc zvenčí 
- nastavit spolupráci s univerzitami, 
bránit malé a střední podniky, na-

stavit podmínky pro příchod nových, 
dát prostor inovacím, start-upům a 
zpracovat kvalitní strategické pro-
jekty, které budou opravdovými mo-
tory budoucích změn. Celý proces je 
samozřejmě důležité komunikovat 
s odbornou i laickou veřejností a s 
našimi strategickými partnery. Kraj 
prostě potřebuje příliv mozků, který 
mu s transformací pomůže. 

Toto celé musíme stihnout v histo-
ricky krátkém čase, na strategické 
projekty máme měsíce, na zbytek 
procesu konec roku. Do toho nás 
všechny zdrtila covidová krize a 
termíny se v lepším případě jen na-
tahují. 

Jisté je, že kraj čekají markantní 
změny, které se dotknou každého z 
nás. Jsem rád, že můžu být těchto 
změn účasten a pomáhat s tím, aby 
se děly. Mám optimistickou vidinu 
směřování našeho kraje a věřím, že 
se jí podaří naplnit. Kraj musí být 
slyšet, měl by neustále něco říkat a 
historicky nebýt ve všem nejhorší.

Ing. arch. 
Vojtěch Franta
náměstek 
hejtmana, 
krajský radní 
a zastupitel 
za Českou 
pirátskou 
stranu

Krajský�rozpočet�jen�„na�oko”?

Poprvé v historii má Karlovarský 
kraj schodkový provozní rozpočet. 
Desítky miliónů. Vedení kraje to 
ale nevadí, říkají tomu mimo jiné i 
investice do budoucnosti. Tak totiž 
zdůvodnili čtyři nově zřízené posty 
uvolněných zastupitelů. Za více než 
osmdesát tisíc měsíčně, auta, kan-
celáře, telefony.. jaký význam má na-
příklad post uvolněné zastupitelky 
pro národnostní menšiny? Kraj má 
výbor, kde jsou zastoupeny všechny 
menšiny. Já tomu říkám trafika. Ono 
taky v tom množství stran a hnutí v 
koalici najít tolik pozic není vůbec 

jednoduché. Na druhou stranu jim 
nestojí krajské zdravotnictví za to, 
aby se o něj staral radní. Na Zastu-
pitelstvu kraje jsme navrhli několik 
úprav, aby byl rozpočet vyrovnaný. 
Hospodařit se má pouze s tím, co 
mám k dispozici. A když ušetřím 
a něco zbude, mohu někde přidat. 
Bohužel jsme neuspěli. Za rok 2020 
jsme ušetřili asi půl miliardy, dohlí-
želi jsme na každý výdaj. Obávám se, 
aby se vše nerozfofrovalo. Už to, jak 
mluvil předseda finančního výboru o 
rozpočtu právě na výboru. Musely se 
prý udělat „prasárny“, ale na oko to 
vypadá, že se ušetřilo, jsou to jen op-
tické záležitosti...takto se sestavuje 
zodpovědně rozpočet? Jistě ne.

Za sebe jsem rád, že se příliš 
neškrtalo v dopravě a silničním hos-
podářství. Dotace bezmála 600 mi-
liónů na nízkoemisní CNG autobusy 
pro celý kraj je schválena, vše je té-
měř připraveno k vyhlášení výběro-
vého řízení. Na zkušební trati se již 

prohání nové elektrické vlakové sou-
pravy za půl miliardy, které budou 
jezdit mezi Plzní a Karlovými Vary. 
Je připraveno mnoho investičních 
i neinvestičních projektů na rekon-
strukce a opravy silnic II. a III. tříd. 
Pevně doufám, že shánění finanč-
ních prostředků do oblasti dopravy 
půjde stejně dobře, jako poslední tři 
roky.

Co mi dělá starosti, je kultura. 
Symfonické orchestry přišly pod-
le schváleného rozpočtu o několik 
desítek tisíc. Muzea, galeri a další 
kulturní instituce mají také méně 
finančních prostředků. Zato už se 
začalo s individuálními dotacemi.

Finanční možnosti kraje budou 
jistě v letošním roce omezené kvůli 
pandemii covid-19, ale o to důsled-
něji by se mělo dbát na základní po-
třeby kraje, jako jsou zdravotnictví, 
doprava, školství, kulturní dědictví 
a další. Mělo by se investovat, aby 
zůstala zachovaná pracovní místa.

Martin 
Hurajčík
krajský 
zastupitel za 
ANO

Politika�od�zdi�ke�zdi
Ing. Jan Bureš
1. náměstek 
hejtmana, kraj-
ský radní pro 
oblast dopravy 
a silničního 
hospodářství 
a zastupitel za 
ODS 

Asi největší zlo v politice, když 
vynechám různé extrémy a populi-
smus, je podle mého názoru nulová 
kontinuita. Mandát na čtyři roky, 
co bylo předtím není podstatné, co 
bude potom, to také ne. Přitom je 
řada projektů, které jsou běh na 

mnohem delší trať, než je jedno 
volební období. Nedaří se je ale 
většinou realizovat jen proto, že po 
vyhraných volbách se mění kurz do-
slova od zdi ke zdi.  

Vlastně jsem rád, že nová krajská 
koalice je v tomto ohledu výjimkou. 
Už teď je jistá jedna věc. Zachová-
vá kontinuitu a jedná pragmaticky. 
Je to vidět na projektu generelu 
nemocnice, který nabírá na obrát-
kách, je to vidět na rekonstrukci Cí-
sařských lázní i na řešení dopravní 
obslužnosti. 

Už několik měsíců tak krajští 
úředníci poctivě připravují výbě-
rové řízení na dodávku 170 nízko-

podlažních autobusů. Takže už v 
červnu bude zřejmé, jakými auto-
busy budou od počátku roku jezdit 
cestující v Karlovarském kraji.

Pro obyvatele regionu je taková 
zpráva příznivá hned z několika 
důvodů. Autobusy budou šetrněj-
ší k životnímu prostředí, protože 
místo nafty budou jezdit na plyn.  
Budou komfortnější pro seniory a 
maminky s dětmi, protože budou 
nízkopodlažní. Navíc je zaplatí z 
více než dvou třetin Evropská unie. 
A kromě toho jsou jasným dokla-
dem, že současné vedení kraje se víc 
než na politiku zaměřilo na potřeby 
lidí v kraji. 

Nejde�o�hrdost,�ale�o�životy.�Nejde�o�
spásu,�ale�o�možnost�a�naději!

Mgr. Petr 
Zahradníček
krajský 
zastupitel za 
TOP 09

Dobře, že Karlovarský kraj usta-
novil po volbách novou Komisi pro 
přeshraniční spolupráci, jíž jsem se 
stal členem. Vzhledem k výrokům 
pana Blatného o národní hrdosti a 
neaktivaci možných převozů paci-

entů z přetížené nemocnice Cheb a 
Karlovarského kraje do nedalekých 
nemocnic v Německu, shledávám, že 
Komisi pro přeshraniční spolupráci 
čeká spousta práce… Nepůjde „jen“ 
o přeshraniční kulturní nebo stu-
dentské projekty, ale půjde tu přede-
vším o smysluplné navázání spolu-
práce ve zdravotnictví, o problema-
tiku pendlerů, nebo o propojení dál-
nice na české, ale i německé straně. 
Vláda s B+B (Babiš+Blatný)) nějak 
zapomněla, že jsme už 16 let v Ev-
ropské unii, a zatímco integrovaný 
záchranný systém (záchranka, poli-
cie, hasiči) se už podařilo v příhra-

ničí aktivovat a spolupráce funguje, 
najednou chce s tragickou situací s 
Covidem v kraji bojovat B+B nasa-
zením vrtulníků a slibem posílení 
chebské nemocnice o tři internisty… 
Dobře to vyjádřil jeden slogan de-
monstrantů na tiskovce p. Blatného 
před chebskou nemocnicí, na kterém 
stálo: „…To je nám málo Blatný!“ A 
to nám přitom z Bavorska i Saska 
podávají pomocnou ruku, přestože 
také u nich je situace vážná, nikoliv 
však zoufalá, jako u nás! Pojďme s 
tím něco udělat… Jak řekl hejtman 
Petr Kulhánek, nejde o spásu, ale o 
možnost a naději.

ě

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

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
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Výtvarná soutěž Krajské knihovny 
Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou soutěž pro čtenáře 
ve věku od 6 do 15 let. Úkolem účastníků je přečíst stanovenou knihu 
a poté ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou jejího hlavního hrdinu. 
Pro kategorii čtenářů ve věku od 6 do 10 let je určena kniha Z deníku 
kocoura Modroočka, pro starší čtenáře kniha Karlík a továrna na čoko-
ládu. Uzávěrka soutěže je 30. dubna. 
Více informací naleznete na webových stránkách Krajské 
knihovny Karlovy Vary. 

Věk pro nás není překážkou  
Seniorům od 60 let z Karlovarského kraje je určena výtvarná soutěž 
„Věk pro nás není překážkou“. Do 1. března mohou účastníci odevzdá-
vat osobně na krajském úřadě nebo poštou soutěžní práce v kategori-
ích – kresba, malba, grafika, dále fotografie a ruční práce. Do každé z 
kategorií je možné přihlásit vždy jednu práci, která by neměla být starší 
více než dva roky. 
Bližší informace jsou uvedeny na krajských webových strán-
kách, případně je lze získat také na telefonním čísle 736 650 
305.

KULTURNÍ TIPY

CHEB    Město Cheb se stalo vítě-
zem krajského kola soutěže Histo-
rické město roku 2020 a postoupilo 
tak do celostátního kola, kde se 
utká s dalšími městy jednotlivých 
krajů ČR. Titul Historické město 
roku se uděluje jako ocenění za nej-
lepší přípravu a realizaci v rámci 
Programu regenerace městských 
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. O vítěz-
ství v krajském kole a o postup do 
celostátního kola bojovala v Karlo-
varském kraji další tři města – Žlu-
tice, Horní Slavkov a Karlovy Vary.
„Městu Cheb k zaslouženému ví-
tězství moc gratuluji. Ale i další 
tři města, která se krajského kola 
zúčastnila, měla rozhodně co na-
bídnout. Horní Slavkov se mohl 
pochlubit například dokončením 
obnovy sochy sv. Floriana nebo 
zádušní svítilny na území své pa-
mátkové zóny, ale také opravou 
hřbitovní zdi a pokračujícími pra-

cemi na kostele sv. Jiří. Žlutice 
představily svou bohatou spolko-
vou a kulturní činnost a obnovu 
historického domu. Karlovy Vary 
pak představily svou dlouhodobou 
činnost v oblasti záchrany historic-
kých objektů a péči o tyto památky 
kulturního dědictví,“ uvedla radní 
pro oblast kultury a památkové pé-
če Oľga Haláková.
Hodnoticí komise, ve které zasedli 
pracovníci památkového ústavu v 
Lokti, zástupci Ministerstva pro 
místní rozvoj a Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska, 
ocenila vysoký počet dokončených 
projektů obnov v historickém cen-
tru města i koncepční přístup Che-
bu k naplňování Programu regene-
race městských památkových re-
zervací a městských památkových 
zón. Zaujala ji také osvětová práce 
města Cheb a Nadace Historický 
Cheb v oblasti záchrany a obnovy 
kulturního dědictví. Příkladem je 

unikátní prohlídková trasa, která 
představuje ojedinělý soubor histo-
rických krovů měšťanských domů 
a dále také workshopy, na nichž si 
veřejnost mohla vyzkoušet výrobu 
historického krovu či tvorbu omít-
ky tradičními technologiemi.
Vyhlašovateli soutěže jsou Minis-
terstvo kultury, Ministerstvo pro 
místní rozvoj a Svaz historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. Za 
vítězství v krajském kole obdrželo 
město Cheb 100 tisíc korun z pro-
gramu regenerace a pamětní list.
Vítěz celostátního kola bude slav-
nostně vyhlášen v měsíci dubnu, 
a to u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a historických sídel. 
Kromě práva užívat příslušný rok 
titul Historické město roku získá 
vítěz hlavní cenu, kterou je milion 
korun, dále umělecké dílo z české-
ho křišťálu a pamětní grafický list 
od předních českých umělců. 
 (KÚ)

Historické město roku 2020. Město 
Cheb postoupilo do celostátního kola

Historické město roku    Vítězem 
krajského kola soutěže se stal Cheb. 
 Ilustrační foto: Veronica Prodis

CHEB    V loňském roce pokračova-
la rekonstrukce na statku čp. 18 v 
Milíkově, který je ve správě Muzea 
Cheb. Rekonstrukce je financována 
za podpory EU a probíhá pod odbor-
ným dohledem pracovníků památ-
kové péče. Vzhledem k zimní pře-
stávce prací na milíkovském statku 
je ideální čas na rekapitulaci toho, co 
se zde v roce 2020 dělo.
Po provedeném mykologickém prů-
zkumu a navržení postupu prací byly 
vyměněny napadené dřevěné části 
konstrukce za nové, vytesané původ-
ní technologií širočinou (historický 
typ sekery). Tyto jednotlivé kon-
strukční prvky byly spojeny historic-
ké tesařskými spoji. Nejznatelnější 
změnou je demontáž a výroba kopie 
původního hrázděného štítu, který 
byl na podzim převezen do Muzea 
Cheb, aby se stal zajímavým expo-
nátem probíhající výstavy o lidové 
architektuře na Chebsku.
Za budovou statku byla v exterié-

ru dokončena nová budova toalet 
pro návštěvníky. Pozemek statku 
byl oplocen plaňkovým plotem a 
proběhla výsadba habrového plotu 
spolu s dalšími zahradními prvky dle 
architektonického návrhu.
Na první pohled viditelnou změnu 
zaznamenala budova obytného do-
mu a to kompletní výměnu střešní 

krytiny. Původní dožilé tašky byly 
vyměněny za tašky pálené ražené. V 
interiéru proběhly úpravy konstruk-
cí pro položení podlah a byly doplně-
ny chybějící výplně hrázdění. Násle-
dovala finální výmalba štítu včetně 
barevných prvků a nátěry dřevěných 
roubených částí obytného domu.
V letošním roce bude probíhat v in-

teriérech nová elektroinstalace, po-
kládka nových podlahových krytin, 
výstavba chlévního stání a stavba 
dobových kamen. Dokončeno bude 
zázemí pro pokladnu a průvodce v 
domečku vedle obytné budovy. V ex-
teriéru je v plánu dokončení zahrad-
ní výsadby a vybavení dvora.
V jednotlivých budovách statku bu-
dou interiéry vybaveny odborně ga-
rantovanou expozicí, která je tvoře-
na restaurovanými sbírkovými před-
měty a dále bude doplněna replikami 
a kopiemi předmětů denní potřeby.
Projekt rekonstrukce tohoto výji-
mečně dochovaného statku by měl 
být dokončen letos v létě a následně 
bude slavnostně otevřen veřejnosti.
Zájemci mohou sledovat postup re-
konstrukčních prací na facebookové 
stránce statku, kde budou zveřej-
něny i informace k plánovanému 
dokončení projektu a zpřístupnění 
statku. 
 (KÚ)

Rekonstrukce statku v Milíkově jde do finále

Rekonstrukce statku v Milíkově   Nejznatelnější změnou je demontáž a vý-
roba kopie původního hrázděného štítu.   Foto: KÚ.

Křížovka o ceny 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Marie 
Vernerová z Toužimi, Roman 
Kroupa z Hroznětína a Daniela 
Šumová z Bochova.

V lednu odstartoval už osmý roč-
ník výtvarné soutěže pro seniory. 
Každý účastník může až do 1. 
března 2021 přihlásit jednu práci 
do každé z kategorií. Chybět 
letos znovu nebude ani tradiční 
výstava všech soutěžních prací. 
A jak se soutěž jmenuje? To 
najdete v naší tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 3. 2021 
na email: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, 
Závodní 353/88, 
360 06 Karlovy Vary
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FILIPOVI NOVOTNÉMU k zápisu do historie hokejové extraligy. Brankář karlovarské Energie se jako prv-
ní trefil do soupeřovy odkryté branky střelou přes celé kluziště. Stalo se tak v utkání 40. kola na ledě Mladé 
Boleslavi. „Viděl jsem, že boleslavští kluci budou nahazovat puk, tak jsem si povyjel trošku do rohu a sou-
středil jsem se na zpracování na čepel. Měl jsem i hodně času, tak jsem chtěl vyhodit puk co nejvýš. Hlavně 
jsem chtěl, abych ho dostal do středního pásma. Ale snažil
jsem se i trošku mířit na branku,“ přiznal po úspěšném zásahu devětadvacetiletý brankář. Gól před ním dali 
v extralize z brankářů také Dominik Furch a Marek Čiliak, těm však byl zásah přiznán po vlastní brance 
soupeře coby hráči, který se naposledy dotkl puku. Pro asistenta trenéra Energie Tomáše Marišku přesná 
trefa jeho svěřence až takovým překvapením nebyla. „On to na každém tréninku zkouší a docela se trefuje. 
Jsme rádi, že se mu to povedlo i v zápase. Musím mu pogratulovat,“ řekl Mariška. My se ke gratulaci také 
připojujeme!  Foto:�hokejkv.cz

BLAHOPŘEJEME

Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych Vám tímto poděkoval za Vaši trpělivost a zodpovědné 
chování, kterým přispíváte k řešení aktuální situace v Karlovar-
ském kraji.
Dne 14. února 2021 vláda na svém jednání opětovně vyhlási-
la nouzový stav, a to na dobu 14 dní. O pokračování nouzové-
ho stavu požádali hejtmani, protože to při stávajícím přetížení 
nemocnic, zvlášť v našem regionu, bylo jediné možné řešení. I 
když bychom si přáli otevření obchodů, služeb, kulturních zaří-
zení, současnou situaci by to výrazně zhoršilo. Proto hejtmani 
podmínili pokračování nouzového stavu alespoň tím, že se od 
1. března vrátí do škol maturanti a žáci 9. tříd, dojde k testování 
žáků a očkování pedagogů, zruší se omezení úředních hodin na 
úřadech. O otevření obchodů a služeb se znovu rozhodne kon-
cem února podle aktuálních dat.
Jsem si vědom negativních dopadů, které na Vás jako nejvíce 
ohroženou skupinu mají platná omezení. Každé opatření však 
jednou skončí a snahou nás všech je, abychom se navrátili do 
běžného života co nejdříve. I nadále, prosím, dodržujte nedůle-
žitější zásady Vaší ochrany. Především často zmiňované pravi-
dlo 3R: ruce - roušky - rozestupy. Spolu s minimem sociálních 
kontaktů je pravidlo 3R jednoduchou a velice účinnou prevencí 
před nákazou nemocí COVID - 19. Platí důrazné doporučení 
používání respirátorů třídy FFP2 (KN95), ty poskytují účinněj-
ší ochranu než chirurgické či látkové roušky.

V případě, že se chystáte ke svému lékaři, nejdřív mu zatelefo-
nujte a prokonzultujte s ním, zda je nutné se za ním osobně vy-
pravit. Pokud je to možné, necestujte hromadnou dopravou. V 
čekárně buďte jen nezbytně nutnou dobu a dodržujte rozestupy 
mezi ostatními pacienty. Snažte se nedotýkat předmětů, kte-
rých se dotýkali pacienti před Vámi (například kliky, zábradlí). 
Preventivní kontroly však nepodceňujte.
Jestliže Vás plánuje navštívit rodina, dejte přednost raději spo-
lečné procházce před pobytem v uzavřené místnost. Buďte v 
pravidelném, například telefonickém, kontaktu s Vašimi blíz-
kými či přáteli.
V případě potřeby můžete požádat o pomoc Váš obecní/měst-
ský úřad. Můžete také využít linku seniorů, tel. č. 800 200 007, 
která nabízí anonymní a bezplatnou telefonickou pomoc pro 
seniory.
Rád bych Vás ještě upozornil, že oproti původním opatřením v 
době nouzového stavu se mimo jiné ruší omezení úředních ho-
din na obecních, městských a krajských úřadech, dále knihov-
ny mohou otevřít výdejové okénko pro půjčování knih.
Věřím, že se nám společnými silami podaří tuto nelehkou situa-
ci zvládnout a všem Vám přeji pevné zdraví.

Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje

DOPIS HE JTMANA K ARLOVARSKÉHO KR A JE PE TR A KULHÁNK A SENIORŮM


