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KRAJSKÝ ÚŘAD 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Telefon (ústředna): 354 222 300 
Fax (podatelna): 353 331 509 
Datová schránka:  siqbxt2 
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

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

Jsou duší každé rodiny, starají se o vnoučata, zajímají se 
o dění kolem sebe. V soutěži se mohou představit seniorky 
ve věku od 55 let s trvalým pobytem v Karlovarském kraji 
nominované svými nejbližšími a přáteli. více na straně 4

BABIČKA ROKU. 
STARTUJE 3. ROČNÍK KRAJSKÉ ANKETY

Vybrané projekty schválila Regionální stálá konference, 
rozšířená o zástupce krajské tripartity, která vznikla v uhel-
ných regionech jako uskupení územních partnerů v oblasti 
místního a regionálního rozvoje. více na straně 2

FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE: 
O PENÍZE USILUJE 11 PROJEKTŮ

čtvrtek 9.9. 2O21

od 13:OO hod.

v Kulturním centru Svoboda Cheb, 

Za Mostní branou 1791/5

Vstup na akci je ZDARMA
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Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Počet dětí:  Počet vnoučat:

Bydliště:

Původní profese:

Osobní zájmy:

Telefon:

E-mail:

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

V

dne  Podpis:

Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci 
projektu Babička roku 2021 zpracovává její osobní údaje 
jako správce společnost Sun Drive Communications, s.r.o., 
IČO: 26941007 (dále jen „správce“), zejména pro účely 
identifikace účastníků projektu Babička roku 2021

ZÚČASTNĚTE SE
TALENTOVÉ SOUTĚŽE
BABIČEK VE VĚKU 
OD 55 LET
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info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz
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KARLOVARSKÝ KRAJ   Západočes-
ký lázeňský trojúhelník měst Karlo-
vy Vary, Mariánské Lázně a Františ-
kovy Lázně vstupuje do nové epochy. 
Společně s dalšími osmi evropskými 
městy totiž tyto lázně Karlovarského 
kraje úspěšně završily dlouholeté 
úsilí o zápis na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Přijetí unikátní kandi-
datury sériové nadnárodní nomina-
ce s názvem Slavné lázně Evropy/
Great Spas of Europe na zápis do 
UNESCA oznámil v sobotu 24. čer-
vence Výbor pro světové dědictví na 
svém online jednání.

Zápis na seznam UNESCO pro 
lázeňská města znamená potvrzení 
vysoké hodnoty a jedinečnosti jejich 
architektury a krajiny, významně to 
zvyšuje atraktivitu míst z pohledu 
cestovního ruchu a to nejen pro měs-
ta samotná, ale pro celé území kraje 
i ČR. U zrodu nominačního procesu 
i nelehké tvorby nominační doku-
mentace stál od počátku hejtman Pe-
tr Kulhánek, tehdy v roli primátora 
Karlových Varů. „S myšlenkou no-
minace našich lázeňských měst na 
seznam UNESCO přišel okolo roku 
2006 karlovarský historik Lubomír 
Zeman. Fakticky jsme ale na tom 
začali pracovat až v roce 2010 poté, 
co jsem se stal primátorem Karlo-
vých Varů. Z původně patnácti měst 
nakonec veškeré přísné podmínky 
ze strany expertů UNESCO splnilo 
jedenáct. Od roku 2011 jsem vedl 
skupinu starostů až do roku 2018, 
kdy byla dokumentace finalizována 
a poté předána do Paříže. Pak ná-
sledovala jednání v rámci interního 
procesu UNESCO a vyslání expert-
ní komise ICOMOS do jednotlivých 
měst. O zápisu se mělo rozhodnout 
už loni, ale pandemie koronaviru 
rozhodování odsunula na letošek. 
Vstup lázeňských měst na seznam 
UNESCO považuji bez nadsázky 
za svůj největší úspěch, protože to 
změní vnímání lázní ze strany jejich 
budoucích návštěvníků a turistů. 
Značka UNESCO má velkou váhu. 

Zároveň z toho budou profitovat na-
ši občané, protože to přinese rozvoj 
cestovního ruchu a s tím spojených 
služeb, nová pracovní místa a mož-
nosti podnikání,“ popsal hejtman.

Nominaci lázní společně připravi-
ly Belgie, Francie, Itálie, Německo, 
Rakousko, Velká Británie a Česká 
republika. Tvoří ji jedenáct význam-
ných lázeňských měst, kromě Kar-
lových Varů, Mariánských Lázní 
a Františkových Lázní jde o Baden-
-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, 
Baden u Vídně, Bath, Montecatini 
Terme, Spa a Vichy. Každé z těchto 
jedenácti měst se rozvíjelo v letech 

1700 – 1930 v blízkosti přírodních 
minerálních pramenů, jejichž vyu-
žívání vedlo k rozvoji lázeňské in-
frastruktury, zaměřené na léčebné, 
terapeutické a také kulturně-spole-
čenské funkce ve městě. Lázeňské 
procedury musely být doprovázeny 
terapeutickou a rekreační infra-
strukturou, pečlivě navrženou v ma-
lebné lázeňské krajině. „Ze zápisu 
na seznam UNESCO samozřejmě 
plynou závazky směřující k ochraně 
hodnot, ale neznamená to zakon-
zervování stávajícího stavu a úze-
mí, jak se někdy říká. Na důsledné 
dodržování památkové ochrany lze 

v tomto případě snáze získat finance 
z národních i evropských zdrojů,“ 
upřesnil Petr Kulhánek.

Česká republika nyní předsedá 
nominaci všech lázeňských měst na 
seznam UNESCO a z pozice lídra 
jedenáctky lázní může úspěšně těžit. 
„Je třeba si uvědomit, že jde o jed-
nu z nejsložitějších nominací na 
seznam UNESCO, neboť zahrnuje 
jedenáct evropských měst. O to vět-
ší význam má, že je naše republika 
v pozici leadera nominace a tento 
post bychom si měli udržet i do bu-
doucna. Z toho jednak plyne, že 
můžeme využít know-how ostatních 

lázeňských měst a odborníků z ob-
lasti lázeňství a cestovního ruchu, 
máme skvělou příležitost sledovat 
trendy z partnerských evropských 
zemí, jež chtějí a umějí potenciál 
brandu UNESCO využít. Certifiká-
ty o zápisu na seznam UNESCO se 
navíc v říjnu letošního roku budou 
předávat právě u nás v ČR za přítom-
nosti představitelů evropských měst, 
expertů a jsou to oni, kdo může ve-
řejnost seznámit s tím, co všechno 
z této jedinečné události zápisu na 
seznam UNESCO vyplývá,“ dodal 
náměstek hejtmana Vojtěch Franta.  
 (KÚ)

Triumf našich lázeňských měst. 
Vstupují na seznam UNESCO

KARLOVARSKÝ KRAJ   Krajské lis-
ty seznamují občany regionu s důle-
žitými a zajímavými informacemi ze 
života v našem regionu. Karlovarský 
kraj je vydává každý měsíc. V sou-
časné době se kraj rozhodl změnit 
podobu oblíbeného periodika a na-
stavit nový systém distribuce. Mělo 
by tak dojít k odstranění dlouhodo-
bého problému s dodáváním novin 
do poštovních schránek domácností 
a do odlehlých míst v našem kraji. 
Krajské listy budou dostupné kaž-
dému občanovi zejména na veřej-
ných místech, která lidé velmi často 
navštěvují. Dále budou mít možnost 
noviny odebírat v elektronické, pří-
padně také v papírové verzi. Tento 

měsíčník změní vydavatele a tím ta-
ké svou dosavadní podobu.

„Krajské listy jsou periodikem, 
o které mají lidé v kraji velký zájem, 
a proto chceme zlepšit jejich dostup-
nost. Umožníme zájemcům jejich 
odebírání, a to v moderní elektronic-
ké podobě na zadanou e-mailovou 
adresu, ale pokud budou lidé vyža-
dovat papírovou podobu, budou jim 
noviny zasílány do poštovní schrán-
ky. Věřím, že zejména elektronické 
noviny si získají mezi obyvateli kraje 
velkou oblibu. Zároveň s touto změ-
nou došlo také k redesignu tváře lis-
tů, které budou mít nově zcela jiný 
formát i zpracování,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek.

Krajské listy budou distribuová-
ny do veřejných prostor, jež jsou 
hojně navštěvovány veřejností, ja-
ko jsou všechny obecní a městské 
úřady v Karlovarském kraji. Dále 
budou k dispozici v malých i velkých 
knihovnách napříč regionem. Kro-
mě toho budou dodávány také do 
domovů pro seniory a dalších soci-
álních zařízení. Spolupráci již potvr-
dila celá řada zmíněných institucí.

Distribuce nových Krajských listů 
bude zahájena v říjnu letošního ro-
ku. V případě, že jsou již zájemci při-
hlášeni k odběru současných novin 
v elektronické podobě, bude nutné 
provést přihlášení znovu. Původní 
údaje budou smazány (KÚ)

Zaregistrujte se k bezplatnému odběru nových Krajských listů

Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe    Oficiální vyhlášení zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se v lázeň-
ských městech našeho regionu oslavil během posledního červencového víkendu v rámci akce Lázně žijí! U slavnostního okamžiku byl také ministr kul-
tury Lubomír Zaorálek (vlevo). S ním v hotelu Thermal diskutují (zleva) hejtman Petr Kulhánek, karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, starosta 
Františkových Lázní Jan Kuchař a starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Foto: KÚ 

JAK NOVĚ ODEBÍRAT KRAJSKÉ LISTY 
• Karlovarský kraj nabízí obyvatelům regionu možnost od-

běru Krajských listů v elektronické podobě. Pro přihlá-
šení zadejte e-mailovou adresu, na kterou budou noviny 
každý měsíc rozesílány, a to pomocí odkazu: https://
www.kr-karlovarsky.cz/php/krajskelisty/reg.php

• Zájemcům, kteří by si noviny rádi přečetli v tištěné podo-
bě, je určena druhá možnost BEZPLATNÉ distribuce, 
prostřednictvím rozesílání výtisků v papírové podobě pří-
mo do poštovní schránky adresáta. Pro odběr Krajských 
listů poštou je nutné vyplnit formulář pod tímto odkazem 
https://forms.office.com/r/Y18eZ2r3Dz

• Přihlášení k odběru novin v papírové i elektronické po-
době je možné provést také pomocí e-mailu na adresu: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz

ZPRÁVY Z KRAJE 
Blahopřejeme Markétě 
Vondroušové ke stříbrné 
medaili z letních OH v Tokiu

Jízdu tenistky ze Sokolova olym-
pijským turnajem zastavila až ve 
finále Švýcarka Belinda Benci-
cová po dech beroucím dramatu, 
když v rozhodujícím setu zaváha-
la dvaadvacetiletá svěřenkyně Ja-
na Mertla při svém podání a celou 
bitvu následně ztratila v poměru 
5:7, 6:2 a 3:6. Litovat zaváhání 
ovšem dlouho nemusela, vždyť na 
své cestě turnajovým pavoukem 
vyřadila takové hvězdy, jakými 
jsou Ukrajinka Elina Svitolinová 
nebo Japonka Naomi Ósakaová. 
„Jsem pyšná na to, jak jsem hrá-
la,“ prohlásila pak sokolovská ro-
dačka o celém turnaji. Stříbrnou 
medailí zároveň odpověděla všem 
kritikům, kteří jí zazlívali kvali-
fikaci do českého týmu pro OH 
díky tzv. zmraženému žebříčku. 
„Docela mě to semlelo. Přemýš-
lela jsem, jestli vůbec jet, ale pak 
jsem si řekla, že se s tím poperu. 
A myslím, že jsem udělala dobře,“ 
reagovala už s úsměvem.  (KÚ)

Silnice z Hranic do Bad Elsteru 
propojuje sousední regiony
Představitelé Karlovarského 
kraje a saského zemského okre-
su Vogtland oficiálně posvětili 
zprovoznění silničního spojení 
z Hranic do Bad Elsteru. Celkem 
jde  o úsek v délce 3, 7 kilometru. 
„Nové spojení  umožňuje nejen ři-
dičům, ale i turistům a cyklistům, 
aby se mohli pohybovat na obou 
stranách hranice a užívat si v okolí 
Hranic nádhernou přírodu, v Bad 
Elsteru zase nabídku malebného 
lázeňského města,“ uvedl hejt-
man Petr Kulhánek. Stavba za-
čala na české straně v roce 2018, 
dokončena byla v závěru loňského 
roku v německém příhraničí. Ná-
klady dosáhly celkem 7, 9 milionu 
eur. Projekt modernizace přeshra-
ničního silničního spojení získal 
dotaci v rámci Programu přeshra-
niční spolupráce. Na modernizaci 
silnice vynaložila česká strana 
13,6 milionu korun, z nichž 85 % 
pokryla evropská dotace. Město 
Hranice vložilo do pokračování 
stavby 35 milionů korun na vy-
budování chodníků, parkovacích 
stání či veřejného osvětlení.  (KÚ)
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ   Na pracov-
ní cestu do obcí na Sokolovsku se 
vydali zástupci vedení Karlovarské-
ho kraje. Se starosty Jindřichovic, 
Bublavy a Josefova řešil hejtman 
Petr Kulhánek a krajský radní Vít 
Hromádko témata, která jsou pro 
obce prioritní.  
„Pro mě to je určitě výborná zku-
šenost, nejednáme se starosty jen 
videokonferenčně jako během pan-
demie, ale obešli jsme společně pro-
blémové lokality. Jako červená nit se 
v těchto krušnohorských obcích vi-
ne téma nedostatečného pokrytí te-
lefonním mobilním signálem. Stej-
ně tak jsme mluvili o špatném stavu 
místních komunikací a financování 
jejich obnovy, ať už jsou ve správě 
kraje či obce. Diskutovali jsme ale 
i o rozvoji turistické infrastruktury 
a cyklostezek  vzhledem k rostou-
címu zájmu turistů o Krušné hory. 
Slíbili jsme, že dáme starostům 
zpětnou vazbu k projednávaným 
věcem a v návštěvách obcí budeme 
rozhodně pokračovat. Nestaráme se 
o potřeby obcí jen na dálku, z úřadu, 
ale je dobré na místě vidět, čím aktu-
álně žijí. Proto jsme před zahájením 
výjezdů starosty oslovili a požádali 
je, aby poslali své podněty,“ vysvětlil 

hejtman Petr Kulhánek.
V Jindřichovicích ukázala starost-
ka Martina Majdáková zástupcům 
kraje úseky silnic směrem na míst-
ní části Heřmanov, Mezihorská či 
Loučná, aby viděli, že opravy výtlu-
ků pomohou stav silnic v náročných 
klimatických podmínkách řešit jen 
dočasně a je třeba je stále opakovat. 
Větší rekonstrukce jsou ale velmi 
finančně náročné a provádí se na 

dopravně vytížených silnicích. Ho-
vořilo se také o pobočce České pošty, 
která podle informací Petra Kulhán-
ka zůstane v obci zachována stejně 
jako ostatní pošty v regionu.
 Problém s místními komunikace-
mi řeší i starostka Bublavy Monika 
Hrádková. V obci mají těchto silnic 
26 kilometrů a vzhledem k obecní-
mu rozpočtu není v silách Bublavy 
je opravit. Řeč byla ale také o splát-

kách bezúročné finanční výpomoci 
od ministerstva financí, které obec 
musí hradit kvůli nikdy nerealizo-
vanému projektu akvaparku. Podle 
starostky pálí obyvatele na Kraslic-
ku také kvalita zdravotní péče a ne-
dostatek lékařů a dalších zdravotní-
ků či nedostavěný vodovod. Jak uve-
dl krajský radní Vít Hromádko, kraj 
letos vyšel vstříc všem žadatelům 
o dotace na stavbu vodovodů a ka-
nalizací a kvůli tomu pokrátil dotace 
pro jednotlivé obce, aby uspokojil 
veškeré žádosti. Příště však nastaví 
podmínky tak, aby ke krácení nedo-
cházelo.
 V Josefově starosta Jan Onak 
upozornil na problémy s dopravní 
obslužností, ale také  s vlastníky 
pozemků, kteří blokují plánovanou 
výstavbu nového chodníku podél 
silnice, kde je intenzivní provoz 
a pro chodce není pohyb podél ko-
munikace bezpečný. Starosta také 
požádal o to, aby kraj zastřešil kon-
cepci rozvoje budování cyklostezek 
v oblasti. Představitelé obce zástup-
cům kraje rovněž představili místní 
komunitní centrum a amfiteátr, kde 
se konají kulturní akce i filmové pro-
jekce. 
 (KÚ)

Zástupci vedení kraje zamířili na pracovní 
návštěvu Jindřichovic, Bublavy a Josefova

KARLOVARSKÝ KRAJ   Regionál-
ní stálá konference Karlovarského 
kraje odsouhlasila výběr 11 projek-
tů z území regionu, které mohou 
dosáhnout na finance z EU v rámci 
Operačního programu Spravedlivá 
transformace. Projekty posuzovali 
mimo pracovní skupiny také externí 
hodnotitelé, kteří proces hodnocení 
uzavřeli panelovou diskusí expertů 
za účasti zástupců dotčených minis-
terstev včetně řídícího orgánu Mini-
sterstva životního prostředí ČR.

Vybrané projekty schválila Regi-
onální stálá konference, rozšířená 
o zástupce krajské tripartity, která 
vznikla ve všech třech uhelných re-
gionech jako uskupení územních 
partnerů v oblasti místního a regio-
nálního rozvoje. „Jsme rádi, že se na 
území našeho kraje podařilo vybrat 
11 strategických projektových zá-
měrů, které se mohou stát základem 
pro rozvoj podnikání, vědy a výzku-
mu i inovačního prostředí v regio-

nu,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. 
Ten také potvrdil, že skladba připra-
vovaného Plánu spravedlivé územní 
transformace i vybrané strategické 
projekty našly pozitivní odezvu mi-
mo jiné u výkonného místopředsedy 
Evropské komise Franse Timmer-
manse během jeho návštěvy v ČR.

V rámci věcného hodnocení byl 

posuzován transformační potenciál 
každého z projektů, proveditelnost 
a časová připravenost. Projekty 
musely být jedinečné pro dané úze-
mí a v hodnocení mohly získat ma-
ximální počet 100 bodů „Vybrané 
strategické projekty budou zařazeny 
do Plánu spravedlivé územní trans-
formace Karlovarského kraje a po 

splnění všech podmínek mohou 
být předloženy do tzv. „ostré“ vý-
zvy v rámci Operačního programu 
Spravedlivá transformace. Nárok 
na finanční podporu z EU jim ne-
vzniká automaticky, ale věříme, že 
budou úspěšné,“ upozornil náměs-
tek hejtmana Vojtěch Franta.  

Schválením strategických projek-
tů a jejich doporučením do Plánu 
spravedlivé územní transformace 
však práce nekončí, strategické 
projekty totiž tvoří pouze část spra-
vedlivé transformace. V následující 
dekádě tento plán podpoří všechny 
jednotlivce, firmy, organizace ob-
ce i města, jež předloží smysluplné 
projektové záměry přispívající ke 
spravedlivé transformaci.  K tomu 
by měly sloužit grantové peníze 
i soutěžní výzvy, které jsou také sou-
částí plánu. Následovat proto bude 
diskuze v území o konkrétní podobě 
právě této podpory. 
� (KÚ)

Fond spravedlivé transformace. Šanci 
na peníze má 11 strategických projektů

V Jindřichovicích    Starostka Jindřichovic Martina Majdáková s krajským radním 
Vítem Hromádkem před obecním úřadem.  Foto: KÚ 

PŘEHLED VYBRANÝCH STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ
Karlovarské inovační centrum (KIC)
Předkladatel: Karlovarský kraj
Jedná se o  vybudování v  území zcela jedinečné inovační infrastruktury 
- Karlovarského inovačního centra (KIC), jejímž cílem je zvýšení intenzity 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji mezi podnikatelskými 
subjekty, veřejným sektorem a  výzkumnými pracovišti. Projekt zahrnuje 
výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku (VTP) 
a informačně vzdělávacího střediska (IVS).
Předpokládané náklady: 500 mil. Kč

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a krea-
tivní kancelář - 4K
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem je nastartovat systematické transformační změny v celém kraji, při-
spět k transformaci ekonomiky a diverzifikaci do nových odvětví, ke kterým 
má region dlouhodobě předpoklady a  již dnes vysoký exportní potenciál. 
Krajská kulturní a  kreativní kancelář - 4K, která se stane hlavním koor-
dinátorem a spolutvůrcem infrastruktury kulturních a kreativních odvětví.
Předpokládané náklady: 186,3 mil. Kč

Vl:aštovka
Předkladatel: Město Aš
Projekt vl:aštovka představuje nástroj pro realizaci ekonomických i širších 
společenských změn v souladu s  transformačním plánem Karlovarského 
kraje. Cílem projektu je podpora podnikání (vč. mikropodnikání), zvyšování 
produktivity práce a přidané hodnoty, změna struktury zaměstnanosti v re-
gionu, zvýšení resilience a příspěvku ke klimatickým cílům EU. Oblasti, na 
které se projekt zaměřuje, jsou: podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch, 
vzdělávání.
Předpokládané náklady: 194,7 mil. Kč

Krajský Business Park Sokolov (KBPS)
Předkladatel: Karlovarský kraj
Na území připravíme podmínky, aby zde vznikly prostory (budovy, kan-
celáře) pro podnikový sektor se zaměřením zejména na realizaci nových 
technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb nebo se zaměřením 
na „greenjobs“.  Projektem vytvoříme podmínky pro vznik zázemí pro firmy 
i  jednotlivce, provozující tzv. kreativní řemesla v  oblasti (IT, architektury, 
marketingu, umění, designu atd.).
Předpokládané náklady: 450 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprů-
myslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace vzdělávacího zázemí Střední 
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Vytvoření 
moderního vzdělávacího prostředí bude mít rovněž významný dopad na 
ekonomickou transformaci regionu díky rozvoji nových oborů se zamě-
řením na design, multimédia, ekologii a  životní prostředí či chemii, a  to 
v úzké spolupráci s VŠ a významnými firmami s  výzkumným inovačním 
potenciálem, které již vyjádřily zájem zapojit se do vzdělávacích aktivit.
Předpokládané náklady: 680 mil. Kč

Agentura pro transformaci Karlovarského kraje
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem projektu je zajistit institucionalizovanou podporu transformace Kar-
lovarského kraje prostřednictvím Agentury pro transformaci Karlovarského 
kraje, která bude poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzul-
tační podporu všem aktérům transformace dle modelu „quadruple helix“ 
za účelem udržitelného rozvoje kraje ve všech třech pilířích udržitelného 
rozvoje -  ekonomickém, sociálně-společenském i environmentálním.
Předpokládané náklady: 216,9 mil. Kč

Sokolovská investiční a green development
Předkladatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Projekt zahrnuje přípravu lokalit pro nová odvětví, konkrétní pilotní projekty 
a vybudování servisní organizace na podporu přípravy zón, profesní přípra-
vu pracovní síly a marketingovou komunikaci
Předpokládané náklady: 3162,8 mil. Kč

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec 
a jeho okolí
Předkladatel: Město Boží Dar
Předmětem projektu je regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec, kul-
turní památky, nacházející se na nejvyšším vrcholu Krušných hor. Přínosem 
v  krátkodobém časovém horizontu, tj. do 1 roku, po ukončení realizace 
projektu, bude kompletně zregenerovaná chátrající kulturní památka, která 
hyzdí nejvyšší místo Krušných hor. Obnovený a  plně funkční brownfield 
umožní vytvořit nová pracovní místa v podobě personálu hotelu a pomůže 
podnikatelskému prostředí ve smyslu jeho celoročního zásobování a nava-
zující doprovodné infrastruktury související s fungováním celého komplexu.
Předpokládané náklady: 420 mil. Kč

Centrum lázeňského výzkumu (CLV)
Předkladatel: Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. (ILaB)
Smyslem projektu je v  souvislosti s útlumem těžby rozvíjet segment lá-
zeňství jako příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu.  Cílem 
je posílení jedné z domén specializace KK (lázeňství) zaváděním inovací, 
prováděním nezávislého výzkumu a vývoje, edukací a popularizací odvětví. 
Výzkum se bude soustředit na environmentální, klinické, historické a so-
cioekonomické aspekty lázeňství.
Předpokládané náklady: 325,5 mil. Kč

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard
Předkladatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Předmětem projektu je inženýrská a stavební příprava území v okolí jezera 
Medard pro další využití tohoto území pro aktivity, které přinesou udrži-
telnou revitalizaci a  resocializaci území po ukončení těžby a  návrat lidí. 
Tato příprava území je základem pro další investice, které v území návazně 
proběhnou a přinesou rozvoj lokality i celého regionu, neboť se jedná o uni-
kátní rozvojovou lokalitu s mezinárodním potenciálem
Předpokládané náklady: 583 mil. Kč

Chytrá krajina 2030+
Předkladatel: Česká zemědělská univerita v Praze (ČZU)
Projekt v rámci víceúrovňového řešení využití potenciálu území Karlovar-
ského kraje (KVK) zpracuje environmentální a urbánní postupy s respek-
továním limitů probíhajících klimatických změn a příležitostí daných jedi-
nečnými charakteristikami území KVK. Cílem je na základě analýzy stavu 
krajin (lesozemědělská, posttěžební, urbanizovaná i  industriální) a  jejich 
hlavních limitů stanovit postupy pro plánování a  realizaci jejich budoucí 
podoby včetně ověření prostřednictvím pilotních projektů.
Předpokládané náklady: 313 mil. Kč

SOKOLOV   Na Podkrušnohorské 
výsypce je v plném proudu stavba 
testovacího centra BMW Group. 
Na 600 hektarech roste areál, kde 
budou probíhat testy autonom-
ních vozů a asistenčních systémů 
na různých typech silnic. První 
fáze stavby skončí v červnu 2023.

Aktuální stav stavebních prací 

si prohlédli zástupci Karlovar-
ského kraje v čele s hejtmanem 
Petrem Kulhánkem a náměstkem 
hejtmana Janem Burešem, před-
stavitelé okolních měst a obcí. 
„Je to obrovské území, unikátní 
areál světové automobilky, který 
bude ve své první fázi dokončen 
za dva roky. Ale už v této chví-

li se připravuje další fáze, velký 
dálniční okruh. Zkušební cent-
rum nabídne všechny myslitelné 
módy dopravy, od situací v pro-
vozu na dálnici, krajské silnici, 
v městském provozu. V reálném 
čase tady budou umístěny nejmo-
dernější technologie, a to nejen 
v rámci naší republiky, ale na ev-

ropské úrovni,“ popsal hejtman 
Petr Kulhánek. Součástí areálu je 
ale také takzvaná „tabu zóna“ se 
zachovaným společenstvem rost-
lin, kde žijí obojživelníci a další 
živočichové. Ti mohou migrovat 
speciálním tunelem, který byl vy-
budován právě kvůli jejich ochra-
ně.  (KÚ)

Výstavba testovacího centra BMW Group je v plném proudu

KARLOVARSKÝ KRAJ    Hejtman 
Petr Kulhánek se v polovině čer-
vence zúčastnil dvoudenní návštěvy 
výkonného místopředsedy Evrop-
ské komise Franse Timmermanse 
v Praze a Ostravě. Na programu 
byla jednání zaměřená na Karlo-
varský, Ústecký a Moravskoslezský 
kraj a na jejich transformaci v sou-
vislosti s útlumem těžby uhlí.  Pro 
Karlovarský kraj je pro období 2021 
– 2026 vyčleněno z Fondu spraved-
livé transformace (FST) 6,3 miliard 
korun. Tyto prostředky mají pomo-
ci regionu s jeho transformací po 
ukončení těžby uhlí.

Během osobního rozhovoru nabí-
dl Frans Timmermans vedení kraje 
svou pomoc a cenné rady z vlastní 
zkušenosti s transformací holand-
ského regionu Limburk s tím, že je-
ho příští návštěva by měla směřovat 

právě do Karlovarského kraje. 
Hejtman a jeho náměstek pro 

transformaci Vojtěch Franta pre-
zentovali současný stav Plánu 
spravedlivé územní transformace 
Karlovarského kraje včetně dosud 
plánovaných strategických projek-
tů. „Fransi Timmermannsovi jsme 
představili naše tři pilíře, kterými 
jsou ekonomická, sociální a envi-
ronmentální transformace. Kladně 
hodnotil navrženou architekturu, 
stejně jako typové strategické pro-
jekty. Zdůraznil, že podle jeho vlast-
ní zkušenosti s transformací uhel-
ného regionu v Holandsku je třeba 
věnovat velkou pozornost vzdělá-
vací struktuře, oborům vzdělávání, 
které budou odpovídat zaměření 
průmyslu v budoucnu a rekvalifika-
cím pracovníků opouštějících sektor 
těžby,“ shrnul hejtman Petr Kulhá-

nek. „Zároveň pana místopředsedu 
zaujal projekt Transformační agen-
tury, jež má připravit území, tedy 
také firmy a instituce pro čerpání 
evropských prostředků nejen z FST.  
Podobná agentura totiž podle jeho 
slov zásadně scházela při transfor-
maci v Holandsku v 80. letech 20. 
století,“ doplnil náměstek hejtmana 
Vojtěch Franta. Frans Timmermans 
také kvitoval záměr Karlovarského 
kraje v podobě zapojení konceptu 
Nového evropského Bauhausu, kte-
rý je zmiňován v prioritách Evrop-
ské komise.              

Po prezentaci v Praze se vedení 
kraje s místopředsedou Timmer-
mansem a s delegací zastoupení Ev-
ropské komise přesunuli vlakem do 
Ostravy, kde se v Národním super-
počítačovém centru uskutečnil ku-
latý stůl k transformaci regionů za 

účasti zástupců krajů postižených 
těžbou uhlí a podnikatelské sféry. 
Tématem byla zejména orientace na 
obnovitelné zdroje energie, jejich 
podíl během 10 až 15 let a ener-
getická stabilita po konci výroby 
elektřiny z fosilních paliv. Hejtman 
Kulhánek v diskusi upozornil, že je 
třeba co nejdříve dokončit dialog, 
jak bude vypadat energetický mix 
v dalších desetiletích, protože ne-
jistota v energetické stabilitě bude 
limitujícím prvkem v rozvoji území. 
„Je zásadní, abychom v případě 30 
až 40% pokrytí potřeby energie z ob-
novitelných zdrojů věděli, co bude 
generovat ten zbytek. Zemní plyn? 
Malé modulární jaderné reaktory? 
Importovaná elektřina? Bez této od-
povědi jsou víceleté rozvojové stra-
tegie ohroženy,“ zdůraznil hejtman 
Petr Kulhánek. (KÚ)

Transformace regionu. Hejtman jednal 
s výkonným místopředsedou Evropské komise
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ZPRÁVY Z KRAJE
Krajské medaile za zásluhy 
o bezpečnost čekají na své 
hrdiny
Znáte ve svém okolí člověka, 
který prokázal osobní stateč-
nost při řešení mimořádné 
události, úspěšně reprezento-
val složky Integrovaného zá-
chranného systému či přispěl 
svou dlouhodobou aktivitou 
k jejich rozvoji? Pak jej mů-
žete nominovat na medaili za 
zásluhy o bezpečnost, kterou 
uděluje Karlovarský kraj. „Mi-
mořádné události se nevyhýba-
jí ani našemu kraji a vždy se na 
jejich zvládnutí podílí celá řada 
lidí. Někteří z nich opakovaně 
a obětavě pomáhají bez ohledu 
na svůj volný čas, jakmile je to 
zapotřebí. Jsou mezi nimi zá-
chranáři, hasiči, zdravotníci, 
policisté, ale někdy i dobrovol-
níci a občané, kteří se nebáli za-
chránit druhého a pomoci mu 
v ohrožení. Právě těmto lidem 
kraj uděluje s velkým respek-
tem a se ctí medaile za zásluhy 
o bezpečnost,“ vysvětlil hejt-
man Petr Kulhánek. Medaile se 
udělují na základě rozhodnutí 
Rady Karlovarského kraje ob-
čanovi, kterého navrhují složky 
Integrovaného záchranného 
systému, Krajské ředitelství 
policie Karlovarského kraje, 
člen rady nebo zastupitelstva 
i veřejnost. Nominace lze posí-
lat e-mailem na adresu tereza.
hrdlickova@kr-karlovarsky.cz 
nebo písemně na adresu Kraj-
ský úřad Karlovarského kraje, 
Odbor kancelář hejtmana, Zá-
vodní 353/88, 360 06, Karlovy 
Vary. Obálku je třeba označit 
slovy „Nominace na medaili“, 
písemný návrh je nutné stručně 
odůvodnit. Nominace se přijí-
mají do 10. září 2021. „Medaile 
bychom rádi oceněným předali 
na slavnostním setkání během 
října,“ upřesnil hejtman. Dr-
žitelé medaile budou následně 
zapsáni do Knihy oceněných 
Karlovarským krajem.  (KÚ)

Zkrácení doby podání 
druhé dávky vakcíny zrychlí 
očkování
Ministerstvo zdravotnictví 
oznámilo zkrácení doby podá-
ní druhé dávky vakcíny od Pfi-
zet/BioNTech ze 42 na 21 dní. 
Zkrácení intervalu mezi oběma 
dávkami očkování bude apli-
kováno na nově podané první 
dávky, a to pouze u těch od 
15. července 2021. „Na zákla-
dě tohoto rozhodnutí se zrychlí 
očkování také v Karlovarském 
kraji a mohlo by dojít k ukon-
čení této fáze očkování dříve 
oproti původnímu předpokla-
du,“ uvedla Dagmar Uhlíková, 
lékařská ředitelka Karlovarské 
krajské nemocnice a krajská 
koordinátorka očkování.
  (KÚ)

Nová lávka ve Svatošských 
skalách se uchází o titul 
Stavba roku
Po úspěšné účasti projektu 
Lávka přes řeku Ohři ve Svatoš-
ských skalách v soutěži Stavby 
Karlovarského kraje se tento 
projekt uchází o titul i v celore-
publikové soutěži Stavba roku 
2021. Pokud jej chcete podpo-
řit, můžete tak učinit prostřed-
nictvím internetového hlasová-
ní. Pro lávku přes řeku Ohři ve 
Svatošských skalách je typická 
visutá ocelová konstrukce 
s dřevěnou mostovkou z dubu 
a modřínu. Pro spodní stavbu 
byl použit beton a pro obklady 
opěr kámen. Velmi elegantním 
vizuálním prvkem je pak dřevě-
né zábradlí z modřínu ve tvaru 
ondřejských křížů. Přemostění 
je součástí stezky pro pěší a pá-
teřní cyklostezky Ohře. Díky 
moderní konstrukci mohou 
lávku využít také záchranáři 
či další složky integrovaného 
záchranného systému. Pro 
projekt lávky ve Svatošských 
skalách můžete hlasovat na 
webových stránkách soutěže 
stavbaroku.cz, kde naleznete 
také další přihlášené projekty 
z celé republiky.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ Nechat se 
očkovat proti COVID-19 mohou 
zájemci v současné době už také bez 
registrace. V Karlovarském kraji ta-
kovou možnost nabízí očkovací cen-
tra v sokolovském Klášteře sv. An-
tonína Paduánského, karlovarské 
KV Areně a chebském Kulturním 
centru Svoboda. Všechna tři očko-
vací centra budou podávat vakcínu 
od výrobce Pfizer/BioNTech.

„Jasně se ukazuje, a to nejen u nás, 
ale i celosvětově, že očkování chrá-
ní proti šíření nákazy a těm, kteří 
během léta cestují do zahraničí, vý-
razně usnadňuje pohyb mezi jednot-
livými státy, po návratu nemusejí do 
karantény, především ale neohrožu-
jí své blízké. Proto chceme umožnit 

lidem i očkování bez registrace, po-
kud se nechtějí nebo nemohou re-
gistrovat v elektronickém systému,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj vysílá do terénu 
také očkovací tým, který provádí 
vakcinaci skupin občanů v obcích, 
v nichž obyvatelé projevili zájem 
o očkování a také osob bez domova. 
Činnost mobilního očkovacího tý-
mu, který vede krajská koordinátor-
ka očkování - MUDr. Dagmar Uhlí-
ková, garantuje Karlovarská krajská 
nemocnice.

„Naší prioritou i nadále zůstává 
snaha o co nejvyšší počet proočko-
vaných obyvatel v kraji. A protože 
na termíny na očkování již čeká na-
prosté minimum zájemců, hledali 

jsme další cesty, jak lidem očkování 
co nejvíce přiblížit a zjednodušit. 
Oslovili jsme proto starosty obcí 
v Karlovarském kraji a nabídli jim 
možnost návštěvy mobilního očko-
vacího týmu na smluvené místo, kde 
bude zájemcům vakcína podána,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Na základě zájmu stran obcí vyjel 
už mobilní očkovací tým například 
do Oloví, Stříbrné, Rotavy a Boži-
čan. V Sokolově byla vakcína podá-
na klientům místní noclehárny.

Očkování neregistrovaných na-
bídli zástupci Karlovarské krajské 
nemocnice jako jednu z možností 
i organizátorům Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Va-
rech. � (KÚ)

Zdravotníci očkují proti 
COVID-19 v obcích našeho kraje

Kraj podpoří sociální služby s celostátní 
a nadregionální působností
KARLOVARSKÝ KRAJ   Poskytnu-
tí finančních prostředků v rámci 
Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na 
zajištění spolufinancování sociál-
ních služeb s celostátní a nadre-
gionální působností odsouhlasila 
začátkem července Rada Karlovar-
ského kraje.

„Na poskytování těchto dotací 
jsme vyčlenili pro letošní rok cel-
kovou částku 200 tisíc korun. Na 
krajský úřad bylo doručeno pět 
žádostí v požadované výší 459 tisíc 
korun. Kvůli značnému přesahu 
nad alokovanou částku byly po-
žadované dotace upraveny podle 

stanovených pravidel. Peníze po-
mohou například pokrýt náklady 
spojené s provozem vybraných 
sociálních služeb, nebo budou vyu-
žity na poskytování poradenských 
služeb či na úhradu mezd tlumoč-
níků,“ uvedl Robert Pisár, radní 
pro oblast sociálních věcí. 

Žádosti byly posuzovány na zá-
kladě tří kritérií - soulad sociální 
služby s plánem rozvoje sociál-
ních služeb v Karlovarském kraji, 
soulad sociální služby s akčním 
plánem kraje a územní dostupnost 
sociální služby na území regionu.    

Úspěšnými žadateli jsou: Cen-
trum pro dětský sluch Tamtam, 

které poskytuje služby rodinám 
s dětmi se sluchovým postižením 
v Karlovarském kraji, dále Tyflo-
servis zajišťující ambulantní soci-
ální rehabilitace nevidomých a sla-
bozrakých osob v regionu, Sjedno-
cená organizace nevidomých a sla-
bozrakých České republiky se svý-
mi sociálně aktivizačními službami 
pro osoby se zrakovým postižením 
v kraji, Národní ústav pro autismus 
poskytující odborné sociální pora-
denství pro lidi s autismem a Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob 
v České republice, jež zprostředko-
vává tlumočení neslyšícím. 

  (KÚ)

PŘIHLÁŠKA DO KRAJSKÉHO 
PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Jste aktivní a nevyhýbáte se diskusi? Je vám 13 až 20 let? Pak se 
můžete stát členy Krajského parlamentu dětí a mládeže! Přihlá-
šení je možné prostřednictvím online formuláře do 15. 9. 2021. 
https://bit.ly/3Cu5RVE

Mobilní očkovací tým   Vakcinaci skupin občanů v  obcích, v  nichž obyvatelé 
projevili zájem o očkování, a  také osob bez domova, provádí v  terénu speciální 
očkovací tým.  Foto: KÚ

V tomto a dalších číslech Krajských listů vám představíme národnostní menšiny žijící v Karlovarském 
kraji. Snaží se udržovat své tradice, jazyk, pořádat akce pro veřejnost. Zástupci menšin se sdružují ve 
Výboru pro národnostní menšiny působícím při Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

SERIÁL

Život ruské komunity v  Karlových 
Varech se soustřeďuje kolem čin-
nosti pravoslavné církve svatých 
apoštolů Petra a  Pavla. Hlavním 
cílem naší činnosti je vytvořit pro 
krajany pohodlné podmínky pro 
komunikaci, vzdělávat ruskou 
mládež v zahraničí v rámci národ-
ní kultury a  poskytovat příležitosti 
pro kreativní realizaci imigrantů. 
S  pomocí církve bylo vytvořeno 
multifunkční duchovní a  kulturní 
centrum „Sofie“, probíhají vzdělá-
vací aktivity, byla sestavena velká 
knihovna v ruském jazyce, aktivně 
se podporuje kreativita, a to i mezi 
staršími. Vznikl jeden z  nejlepších 
mužských církevních sborů v Čes-
ké republice. 
Období pandemie samozřejmě ne-
šetřilo ani naši komunitu. Mnoho 
činností je obtížné provádět, vzdě-
lávací instituce v  ČR byly převe-
deny na distanční formu. V našem 
vzdělávacím centru jsme se roz-
hodli děti nepřetěžovat, i  tak tráví 
celé dny u  počítače. Proto jsme 
dočasně pozastavili školení a ome-
zili se na doporučení: co číst, jaké 
programy v  ruském jazyce v  ob-
lasti kultury, literatury a historie je 

žádoucí sledovat.
Knihovna také zvládla nový formát 
práce. Nyní jsou v  našich sociál-
ních sítích publikovány informace 
o knihách a anotace k nim. Také si 
tam můžete objednat svoji oblíbe-
nou knihu, k vyzvednutí je o víken-
dech přímo v chrámu.
Účastníci kreativního sdružení „Po-
hodushka“ také zvládli nový for-
mát komunikace. V  podmínkách, 
kdy bylo nemožné pořádat schůzky 
a  tvořivé dílny, řemeslná skupina 
nahrává kreativní práci účastníků. 
V červnu se konala online kreativní 
soutěž, která byla načasována na 
Puškinovy narozeniny. Vítězem se 
stala výtvarnice uměleckých řeme-
sel Svetlana Kudinova.
V tuto chvíli pracujeme na vytvoře-
ní historického muzea a  přednáš-
kového sálu v chrámu, na vylepšení 
chrámového území: poblíž chrámu 
bude skutečný ruský refektář se 
samovarem, kde mohou hosté 
ochutnat pokrmy národní ruské 
kuchyně, vědecká stezka kolem 
chrámu, kde na billboardech bude 
zveřejněna informace o živote rus-
ké společnosti v Karlových Varech 
od doby Petra Velikého. Projekt 

vytvoření muzea a přednáškového 
sálu podpořily Krajský úřad, konzu-
lát Ruské federace a další význam-
né organizace. Do budoucna se 
plánuje široká podpora kulturních 
a kreativních akcí, zapojení velké-
ho počtu mladých lidí a  pořádání 
historických letních směn pro děti. 
Zastavme se odděleně nad výz-
vami, které přináší čas. Během 
uplynulého roku začala komunita 
rozvíjet vzájemnou pomoc a dobro-
volnickou službu. Naši dobrovolníci 
pomáhali nemocným, starším li-
dem a lidem v karanténě. Nakupo-
vali jídlo a léky, pomáhali s domá-
cími pracemi. V  komunitě se tedy 
objevila sociální služba. Pět našich 
dobrovolníků absolvovalo pokročilá 
školení v oblasti organizace sociál-
ních služeb pořádaná Moskevským 
patriarchátem. Nyní se řeší otázka 
registrace sociálně-právního cen-
tra, kde naši spoluobčané budou 
moci získat nejen sociální, ale 
i právní podporu.
Doufáme, že příští rok nebude tak 
náročný, a budeme moci realizovat 
všechny naše projekty. Budeme 
rádi, že vás potkáme na našich ak-
cích. Věra Ibragimova

PILÍŘEM RUSKÉ KOMUNITY JE PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
Seniorům ve starobním důchodu je pravidelně k dispozici právní 
poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu 
v měsíci, tentokrát to tedy bude 1. září.  (KÚ)

Oslavte s námi Dny 
evropského dědictví 
na statku v Milíkově
CHEB Dny evropského dědictví 
(EHD) oslaví Karlovarský kraj 
v Milíkově, kde se na sobotu 11. září 
připravuje slavnostní otevření re-
konstruovaného chebského hráz-
děného statku čp. 18.

Na usedlosti, kterou zakoupil 
Karlovarský kraj v roce 2008, byly 
zahájeny postupné rekonstrukční 
práce již v roce 2013. V první eta-
pě, byla opravena budova stodoly 
a následně se v roce 2016 uskuteč-
nily práce na kolně. V roce 2017 
byl statek pro veřejnost uzavřen 
a zahájily se stavební úpravy na 
obytném stavení a malém domečku 
v místech původních samostatných 
chlévů, který bude sloužit jako po-
kladna. Zároveň byl vystavěn zcela 
nový objekt sociálních zařízení pro 
návštěvníky. 

Stavební práce na obytném stave-
ní se soustředily v maximální míře 
na záchranu dochovaných dřevě-
ných prvků původního roubení 
a hrázdění. Části, které byly dožilé 
a nebylo je možné zachovat, byly 
nahrazeny novými. Během staveb-
ních úprav byly respektovány pů-
vodní pracovní postupy. Opravami, 
které striktně dodržovaly původní 
vnitřní členění budovy, prošel také 
interiér. Obytný dům, kolna a sto-
dola budou využívány jako prostor 
expozice. Celý areál statku nabídne 
vhled do života zemědělské usedlos-
ti na Chebsku koncem 19. a v první 
třetině 20. století. Proměnou prošel 
rovněž okolní pozemek. Byly vy-
sazeny nové stromy a keře. Za sto-

dolou návštěvníci najdou dvě osetá 
a osázená políčka. Před průčelím 
obytného stavení byla zřízena typic-
ká předzahrádka.

Projekt rekonstrukce celého are-
álu byl financován za podpory EU 
(Integrovaný regionální operační 
program), a z prostředků Karlovar-
ského kraje.

Slavnostní otevření chebského 
hrázděného statku čp. 18 v Milíko-
vě bude zahájeno v 11:00. Na celý 
den je připraven bohatý program, 
při kterém vnitřní i venkovní pro-
story statku oživí ukázky tradičních 
řemesel a prací, které se vázaly v mi-
nulosti k životu na hospodářství. Se 
svými programy vystoupí folklórní 
soubory Dyleň z Karlových Varů, 
Stázka z Teplé a egerlandští mu-
zikanti Duo Målaboum s taneční 
skupinou Die Målas z Plachtína 
u Nečtin. Na děti budou čekat sta-
ré dětské hry, které si budou moci 
vyzkoušet, a nebude chybět ani po-
hádka. Samozřejmostí je i možnost 
občerstvení. 

Pro zájemce z Chebu bude připra-
vena kyvadlová autobusová dopra-
va. Konec akce, jejímiž pořadatelem 
je Karlovarský kraj společně s Mu-
zeem Cheb a prostřednictvím gran-
tu Podpora tradiční lidové kultury 
rovněž Ministerstvo kultury ČR, je 
plánován na 18.00 hodin.

Bližší podrobnosti získají zá-
jemci včas prostřednictvím plaká-
tů, letáků, upoutávek v tisku, na 
internetové stránce Muzea Cheb 
a na sociálních sítích.  (KÚ)

Chebský statek čp. 18 v Milíkově   Areál nabídne návštěvníkům vhled do života 
zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století.
  Foto: z archivu Muzea Cheb
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NEPROPÁSNĚTE  
Obce využijí dotace na 
budování vodovodů 
a kanalizací
Karlovarský kraj udělí dotace 
obcím na dostavbu a rozšíření 
vodovodů a kanalizační sítě. 
Mezi žadatele rozdělí celkem 
9 milionů korun. Rozdělení 
dotací odsouhlasili krajští za-
stupitelé na svém červnovém 
jednání. O dotace se přihlásilo 
celkem 10 žadatelů a celkový 
objem požadovaných finan-
cí dosáhl 17,7 milionu korun. 
„Chtěli jsme vyjít vstříc všem 
žadatelům, proto jsme po do-
hodě pokrátili výši krajské do-
tace, aby se dostalo na všech-
ny. Jsme rádi, že i přesto mají 
obce o dotace zájem a budou 
tak moci naplánované rekon-
strukce vodovodů a kanalizace 
zrealizovat. Finance vyčleněné 
v tomto programu jdou z kraj-
ského rozpočtu a z poplatků za 
odběr podzemních vod,“ upřes-
nil uvolněný zastupitel Karel Ja-
kobec. Dotaci využije například 
obec Bublava na dostavbu stok 
tlakové kanalizace a vodovodu 
v částech obce, které potřebné 
rozvody v současnosti nema-
jí. Stavět se také bude tlaková 
kanalizace v Radošově, kde je 
zároveň třeba prodloužit vodo-
vod v lokalitě „Za Mokřadem“. 
V Těšovicích zase vymění vo-
dovodní řad v trase a zruší stá-
vající vodovod, který dosloužil. 
Ovesné Kladruby mají v plánu 
provedení vrtu a vybudování 
vodojemu s úpravnou vody. Ná-
sledně se předpokládá napojení 
vodojemu na plánovaný vodo-
vod.  (KÚ)

Nové weby lákají na 
rozmanité produkty z kraje
Prezentovat turistům zajíma-
vosti a krásy Karlovarského 
kraje – to je smyslem nově 
spuštěného turistického portá-
lu www.zivykraj.cz. Nový web, 
který atraktivní formou před-
stavuje Karlovarský kraj jako 
ideální místo pro relax, výlety 
a aktivní dovolenou, vytvořila 
Destinační agentura pro Kar-
lovarský kraj – Živý kraj. Ná-
vštěvníci zde najdou informace 
o historii regionu, lázeňství, 
významných turistických cí-
lech, kulturních akcích a široké 
celoroční nabídce aktivního 
vyžití. Zajímavostí nového tu-
ristického portálu je propojení 
s blogem Karlovarského kraje. 
Dalším z nových webů, tento-
krát zaměřený čistě na podporu 
nabídky pobytů v lázeňských 
městech Karlovarského kraje, 
je www.laznezdravi.cz. Web 
nabízí balíčky se zaměřením na 
léčbu postcovidového syndro-
mu a také na posílení imunity. 
Součástí prezentace jsou tři 
krátké videospoty s lázeňskými 
lékaři, kteří informují o léčeb-
ných postupech a specifikách 
léčby v jednotlivých lázeňských 
městech. Posledním a zcela od-
lišným prezentovaným produk-
tem je Cesta za pivem Karlovar-
ským krajem. V roce 2020 bylo 
v rámci dotace z Národního 
programu na podporu cestovní-
ho ruchu v regionech realizová-
no 12 krátkých videí mapujících 
historii a současnou nabídku 
lokálních pivovarů. Tato videa 
společně s tipy na zajímavé 
výlety v okolí pivovarů najdou 
zájemci na novém webu www.
cestazapivem.cz.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   Také le-
tos se k anketě Babička roku při-
pojí Karlovarský kraj. V soutěži se 
mohou představit seniorky nomi-
nované svými nejbližšími a přá-
teli. Kromě prvenství v krajské 
anketě získá vítězka postup do 
celostátního kola. Akce si klade za 
cíl vzdát hold seniorské generaci, 
která je duší každé rodiny, stará 
se o vnoučata a zajímá se o dění 
kolem sebe. Nominovat je mož-
né babičky ve věku od 55 let s tr-
valým pobytem v Karlovarském 
kraji.
„U babiček jsem trávil každé 
prázdniny, vybavují se mi chutě 
a vůně jejich kuchyně, a pak taky 
to, že si i přes všechnu práci našly 
vždycky čas povídat, vyprávět. 
Dnešní babičky zároveň zvládají 
nové technologie, s chutí sportují 
a cestují. Proto budeme rádi, když 
co nejvíc lidí nominuje tyhle úžas-
né ženy a my jim i prostřednic-
tvím ankety Babička roku bude-
me moci vyjádřit obdiv a uznání,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Nominovat v anketě je možné 
především elektronicky na strán-
kách soutěže Babička roku Karlo-
varského kraje 2021.
Přihlášku do ankety najdou zá-
jemci rovněž v srpnovém vydání 
Krajských listů. Vyplněnou při-
hlášku v papírové podobě lze ode-

slat na adresu SENIOR PASY, 
Mendelovo náměstí 1a, 603 00 
Brno. Obálka musí být označena 
nápisem „Babička Karlovarského 
kraje. Babičky mohou přihlašo-
vat vnoučata, děti, ale i přátelé či 
kolegové v práci. Je třeba uvést 
i kontakt na toho, kdo návrh za-
sílá. Vybraní účastníci krajských 
kol budou poté včas informováni. 
Nominovat je třeba do 20. srpna 
2021.
Krajské kolo ankety, kde bude 
vyhlášena zlatá, stříbrná a bron-
zová „Babička Karlovarského 
kraje 2021“, „Babička Sympa-
tie“, kterou vybere obecenstvo, 
i „Nejstarší Babička soutěže“, se 
uskuteční 9. září 2021 od 13.00 
hodin v Kulturním centru Svobo-
da v Chebu. Nominované babičky 
čekají soutěžní disciplíny, mezi 
nimiž nechybí rozhovor, ukázka 
zpěvu, tance, či sportu, předsta-
vení vlastní tvorby, kterou může 
být malování, vyšívání, hra na hu-
dební nástroj. Seniorky čeká rov-
něž „módní přehlídka“, již mo-
hou absolvovat ve společenském 
oblečení podle vlastního výběru. 
V hodnoticí komisí zasednou 
osobnosti z našeho regionu, mo-
derování se ujme populární bavič 
a zpěvák Vladimír Hron. Vítězka 
krajského kola postoupí do celo-
státního finále. � (KÚ)

Babička roku. Startuje 3. ročník ankety

DEN KARLOVARSKÉHO LETIŠTĚ

KARLOVY VARY V letošním roce si letiště Karlovy Vary připomenulo 90 let od první pravidelné letecké linky, 
kdy Československé aerolinie zahájili provoz na trase Praha – Mariánské Lázně – Karlovy Vary. I když ještě 
letiště nebylo dobudováno – hangár a odbavovací hala – tehdy nazývaná nádražím – byly zprovozněny až 
v roce 1932.
U  příležitosti tohoto výročí pořádá Karlovarský kraj, Letiště Karlovy Vary ve spolupráci se Spolkem přátel 
karlovarského letiště dne 5. 9. 2021 od 11 do 16 hodiny akci pro veřejnost Den karlovarského letiště. Všichni 
obyvatelé kraje, ale nejen oni, jsou srdečně zváni, budou mít možnost prohlédnout si zázemí letiště, letištní 
techniku, jsou připraveny ukázky policistů, hasičů i celníků. V průběhu dne se také budou konat koncerty 
swingových kapel. Jsou připraveny i dětské soutěže, děti, které se soutěží zúčastní potom budou slosovány 
a výhrou bude vyhlídkový let. Nebudou chybět ani ukázky dobových letadel, v letištní hale bude připravena 
panelová výstava připomínající historii letiště a létání v našem kraji.  Foto: KÚ

čtvrtek 9.9. 2O21

od 13:OO hod.

v Kulturním centru Svoboda Cheb, 

Za Mostní branou 1791/5

Vstup na akci je ZDARMA
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Jméno:
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Datum narození:

Počet dětí:  Počet vnoučat:

Bydliště:

Původní profese:

Osobní zájmy:

Telefon:

E-mail:

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

V

dne  Podpis:

Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci 
projektu Babička roku 2021 zpracovává její osobní údaje 
jako správce společnost Sun Drive Communications, s.r.o., 
IČO: 26941007 (dále jen „správce“), zejména pro účely 
identifikace účastníků projektu Babička roku 2021

ZÚČASTNĚTE SE
TALENTOVÉ SOUTĚŽE
BABIČEK VE VĚKU 
OD 55 LET

K
Á

V
A

 Z D A R MA

SENIOR KAVÁ
R

N
A

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz

BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O21

čtvrtek 9.9. 2O21

od 13:OO hod.

v Kulturním centru Svoboda Cheb, 

Za Mostní branou 1791/5

Vstup na akci je ZDARMA

Z
d

e 
o

d
st

ři
hn

ět
e

P
ro

sí
m

e,
 v

y
p

lň
te

 č
it

el
n

ě 
H

Ů
LK

O
V

Ý
M

 P
ÍS

M
EM

.

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Počet dětí:  Počet vnoučat:

Bydliště:

Původní profese:

Osobní zájmy:

Telefon:

E-mail:

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

V

dne  Podpis:

Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci 
projektu Babička roku 2021 zpracovává její osobní údaje 
jako správce společnost Sun Drive Communications, s.r.o., 
IČO: 26941007 (dále jen „správce“), zejména pro účely 
identifikace účastníků projektu Babička roku 2021

ZÚČASTNĚTE SE
TALENTOVÉ SOUTĚŽE
BABIČEK VE VĚKU 
OD 55 LET

K
Á

V
A

 Z D A R MA

SENIOR KAVÁ
R

N
A

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz

BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O21

čtvrtek 9.9. 2O21

od 13:OO hod.

v Kulturním centru Svoboda Cheb, 

Za Mostní branou 1791/5

Vstup na akci je ZDARMA

Z
d

e 
o

d
st

ři
hn

ět
e

P
ro

sí
m

e,
 v

y
p

lň
te

 č
it

el
n

ě 
H

Ů
LK

O
V

Ý
M

 P
ÍS

M
EM

.

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Počet dětí:  Počet vnoučat:

Bydliště:

Původní profese:

Osobní zájmy:

Telefon:

E-mail:

Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

V

dne  Podpis:

Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci 
projektu Babička roku 2021 zpracovává její osobní údaje 
jako správce společnost Sun Drive Communications, s.r.o., 
IČO: 26941007 (dále jen „správce“), zejména pro účely 
identifikace účastníků projektu Babička roku 2021

ZÚČASTNĚTE SE
TALENTOVÉ SOUTĚŽE
BABIČEK VE VĚKU 
OD 55 LET

K
Á

V
A

 Z D A R MA

SENIOR KAVÁ
R

N
A

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz

BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O21

DOTAZNÍK KE KOMUNIKACI 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Karlovarský kraj spustil v  červenci na svých sítích dotazník pro ob-
čany, který se zaměřuje na spokojenost s komunikací kraje směrem 
k veřejnosti. Mapuje očekávání týkající se budoucí komunikace kraje 
a krajských institucí. Rádi bychom zjistili, jak vnímáte informace kraje 
na krajských komunikačních kanálech, proto bychom ocenili, kdybyste 
dotazníku věnovali pozornost. Elektronickou verzi můžete načíst díky 
níže uvedenému QR kódu.

Formulář je ale také umístěn na krajských internetových stránkách 
v sekci „Aktuálně“ pod názvem DOTAZNÍK KE KOMUNIKACI KRAJE.

Za vyplnění dotazníku předem velmi děkujeme.

.
KARLOVARSKÁ 
KRAJSKÁ 
VÝSTAVA PSŮ
Výstava všech plemen včetně loveckých
(mimo NO)

Hipodrom Holoubek dostihové závodiště Dvory
Doprovodný progam – dílnička pro děti, ukázky agility

   4. 9. 2021
ZAČÁTEK 9:00

www.zkokarlovyvary.cz 

REDAKČNÍ OPRAVA 
V červencovém čísle Krajských listů došlo k chybnému uvedení au-
torství článku „S muzejní výstavou se přenesete na filmové plátno“ 
(str. 5). Správně mělo být uvedeno, že autorkou textu je ředitelka 
Muzea Karlovy Vary Dominika Kožešníková. Autorce se za nedopat-
ření omlouváme. (KÚ)

Rádi bychom věděli, jaké informace od Karlovarskéo 
kraje chcete a potřebujete. Co vás zajímá a co 
můžeme zlepšit. Vyplňte prosím dotazník 
spokojenosti s komunikací kraje. 

Dotazník spokojenosti 
s komunikací kraje

Oslavte 200. výročí Západočeského symfonického orchestru 
Významné výročí 200 let svého vzniku oslaví Západočeský symfonický orchestr. Připravil proto speciální dvouden-
ní program s názvem Open Air Galakoncert, který se uskuteční v prostorech kolonády. Na programu nebude chy-
bět tvorba nejvýznamnějších propagátorů české hudby – A. Dvořáka a B. Smetany. Druhý den oslav bude věnován 
rockovým melodiím a spolu s orchestrem se představí skupina RAZAM. 
Mariánské Lázně, 25 – 26. 8. 2021, 19:30 

Triatlonisté si opět zazávodí v kulisách lázeňského města 
Již popáté se v Karlových Varech představí nejlepší triatlonisté planety v rámci akce CITY TRIATHLON Karlovy 
Vary 2021. Kromě profesionálů, kteří poměří své síly v elitních závodech, se na start budou moci postavit i ama-
térští sportovci, účastníci štafetového závodu, paratriatlonisté a připraven je i závod pro rodiče s dětmi. 
Karlovy Vary, 10. – 12. 9. 2021

Loutkové divadlo Antonína Neumayera slaví 40. narozeniny 
Výstava představí autorské loutky zasazené do původních kulis a připomene založení Loutkového divadla Anto-
nína Neumayera. To bylo průkopníkem černého divadla a pantomimy, jež se později stalo také divadlem pro děti. 
Výstava připomene kulturní dění v Karlových Varech šedesátých let a představí také osobnost mima a herce Anto-
nína Neumayera a další. Součástí výstavy bude také doprovodný program, který nabídne workshopy a promítání 
unikátních filmů. 
Muzeum Karlovy Vary, 15. 9. – 28. 11. 2021

Setkání u Goethovy štoly na Komorní hůrce
Setkání na Komorní hůrce u příležitosti 272. výročí narození spisovatele J. W. Goetha pořádá Geofyzikální cent-
rum v Základní škole Skalná ve spolupráci s Akademií věd ČR, Karlovarským krajem a městy Skalná a Františkovy 
Lázně. Návštěvníci vzpomenou na literáta a připomenou si také jeho zásluhy na vybudování štoly. 
Komorní hůrka, 28. 8. 2021, 13:00 hod. 

KULTURNÍ TIPY
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KARLOVARSKÝ KRAJ    Chysta-
jí se podzimní Výstavy krajských 
středních škol určené především 
žákům posledních ročníků základ-
ních škol i jejich rodičům. Jednot-
livé výstavy se tradičně snaží nalá-
kat návštěvníky na to nejlepší, co 
mohou školy budoucím studentům 
nabídnout.

Na organizaci akce se za finanční 
podpory Karlovarského kraje spo-
lečně podílí již 8. rokem tři krajské 
školy - ISŠ Cheb, ISŠTE Sokolov 
a SPŠ Ostrov. V jednotlivých pořá-
dajících školách se představí střed-
ní školy zřizované Karlovarským 
krajem. Každá z vystavujících škol 
má svůj prostor, kde prezentuje zá-
jemcům své obory. „Dopolední části 
výstav navštěvují hlavně žáci ze zá-
kladních škol, kteří mohou využít 
i organizované svozy ze své školy 
přímo na výstavu, odpolední část 
je pak většinou navštěvovaná rodi-
či s dětmi,“ přibližuje letošní akce 
Pavel Žemlička, ředitel SPŠ Ostrov, 
která patří k tradičním organizáto-
rům výstav krajských středních škol.

Co si pro návštěvníky připravila 
konkrétně vaše škola?
Na Výstavě pořádané u nás se před-

staví téměř všechny školy zřízené 
Karlovarským krajem. Pro žáky ze 
základních škol organizujeme svo-
zy autobusy pro účastníky zdarma, 
takže se mohou pohodlně na výsta-
vu dostat bez komplikací s dopra-
vou. V rámci návštěvy u nás projdou 
žáci všechny vystavující školy. Ka-
ždá z vystavujících škol má k dis-
pozici jednu učebnu, kde si mohou 
připravit své prezentace. V rámci 
výstavy organizuje Úřad práce své 
profesní testy, kde si mohou žáci 
potvrdit svůj odborný zájem a před-
poklady pro další studium. V aule 
školy mají pak prostor vystavovat 

zaměstnavatelé z našeho regionu, 
kteří představí své firmy a svoji vý-
robu. 

Co je vaším cílem?
Aby si návštěvníci prošli všechny 
vystavující školy, přestože z počát-
ku si myslí, že o ně nemají zájem. 
Zkušenost však ukazuje, že je 
dobré mít přehled o možnostech, 
které krajské školství nabízí. Proto 
obdrží návštěvníci průvodní list se 
všemi vystavovateli a pokud danou 
školu navštíví, získají razítko, po-
tvrzující jejich návštěvu. Kdo ab-
solvuje všechny vystavovatele, ob-
drží na závěr doklad o absolvování 
výstavy ve formě placky na klopu.

Jaké profese patří v současnos-
ti v našem regionu k těm nejví-
ce poptávaným ze strany firem 
a zaměstnavatelů?
Nemám úplně statistiky o poža-
davcích všech zaměstnavatelů 
a tak mohu jen konstatovat, co 
mám ověřené. Na absolventy na-
šich technických oborů, ať jsou to 
nástrojaři nebo strojaři, elektrikáři, 
informatici a absolventi autoborů 
zaměstnavatelé netrpělivě čekají. 
Poptávka po technicky vzdělaných 
lidech je trvalá a hlavně jsou to per-
spektivní profese, které jak se uka-
zuje odolávají i výkyvům z hlediska 
krizí, které mohou do společnosti 
přijít. 

Co byste absolventům oborů 
doporučil?
Nesmí být netrpěliví, že jejich fi-
nanční ocenění po nástupu do 
práce není třeba úplně podle jejich 
představ. Nejdřív se musí něco na-
učit a prokázat svoji ochotu pra-
covat, ale po zapracování jsou pak 
nepostradatelnou složkou každého 
zaměstnavatele a předpokládám 
s adekvátním finančním oceněním. 
A k tomu jim pomůže jako základ 
technické vzdělání od nás.  (KÚ)

Výstavy krajských středních 
škol? Je dobré mít přehled

VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Zveme žáky posledních ročníků základních škol i jejich rodiče a další zá-
jemce na podzimní Výstavy středních škol Karlovarského kraje. Přijďte se 
podívat na prezentace středních škol a vyberte si tu svou! Z následujícího 
seznamu si můžete zvolit, kam to budete mít nejblíže:
Integrovaná střední škola Cheb  30. 9. 2021
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  7. 10. 2021
Střední průmyslová škola Ostrov  14. 10. 2021

Na výstavě si budete moci prohlédnout prezentace všech vystavujících 
škol a seznámit se s  jednotlivými obory, které nabízejí. Také se přestaví 
významní zaměstnavatelé regionu. Budete si moci udělat test profesní ori-
entace připravený přímo Úřadem práce.

Již od 

417 000 Kč

Výprodej skladových zásob
Volkswagen Polo

Akce platí do vyprodání zásob. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 5,3–6,5 l / 100 km, 120 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOSALON Manfred Schöner 
Ke Hřbitovu 1, 350 02 Cheb, Tel.: 354 547 810

Pavel Žemlička   Ředitel SPŠ Ostrov. 
  Foto: KÚ
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INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz
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Padá�hvězda,�něco�si�přej

V srpnu protne dráha Země kometár-
ní  meteoritický  roj  Perseid.  V  polovině 
měsíce díky tomu bude možné pozorovat 
až 110 meteorů za hodinu. Lidově se jim 
říká slzy svatého Vavřince, podle světce, 
který  byl  10.  srpna  roku  258  umučen 
a  jehož  jméno dodnes nese třeba kostel 
v mém domovském Chodově. 

Kromě spojení s tímto světcem se tra-
dičně váží meteory, i jejich větší a jasněj-
ší bratříčci bolidy, s lidovým pořekadlem 
padá hvězda, něco si přej. A když něko-
lik  týdnů brázdí  oblohou  tolik meteorů 
za hodinu, mělo by  to  stačit na celkem 
hodně  přání.  Ale  osobně  si myslím,  že 
této  zemi  by  ke  štěstí  stačilo  splnit  jen 
jedno  jediné.  Mít  po  říjnových  volbách 
nějakou normální vládu. 
Ať  je  to  vláda,  která  bude  spravovat 

naši zemi tak, aby inflace nedevastova-
la úspory měst, obcí i jejich obyvatel tak, 
že  jejich  hodnota  bude  poloviční,  než 
v uplynulých letech. Aby podpořila roz-
voj  vzdělávání,  i  vznik  pracovních míst 
v něčem jiném, než v montovnách. A aby 
začala tahle země trochu dohánět svět. 

Aby  naše  expresní  vlaky  nejezdily  160 
kilometrů za hodinu v době, kdy rychlíky 
v okolních státech jezdí 300. A aby po víc 
než 40  letech  třeba do Karlových Varů 
nevedla  dálnice  odnikud  nikam,  ale 
měli  jsme  normální  spojení  na  Prahu 
i Berlín. A ať je to vláda, která si nebude 
muset  kupovat  hlasy  voličů,  ale  lidé  ji 
budou volit proto, že jí věří a že v ní vidí 
naději pro budoucnost naší země.
Tak jako tak, rozhodneme si to nako-

nec sami v říjnu u volebních uren. Ale by 
bylo dobré si na ně vzpomenout i potom, 
co se zahledíme v srpnu k obloze a řek-
neme: padá hvězda, něco si přej. Hvězdy 
totiž jsou, aspoň pokud jde o plnění lid-
ských přání, dost nespolehlivé. A tak to 
zase zbude jen na nás.

Patrik Pizinger
krajský radní za 
Místní HNHRM

Karlovarský�kraj�získal�
další�pečeť�světové�jedinečnosti

Na konci měsíce července mnohé z nás 
mimořádně potěšila zpráva o zápisu Zá-
padočeského lázeňského trojúhelníku na 
seznam  světového  kulturního  dědictví 
UNESCO. Jde o obrovský úspěch všech, 
kteří o to více jak deset let usilovali. 

Vím,  o  čem  mluvím,  protože  jsem 
osobně  v  roce  2010  organizoval  peti-
ci,  která měla  zlomit  odpor  tehdejšího 
vedení  karlovarské  radnice.  Podstatou 
jejich nesouhlasu byla obava z vysokých 
nároků  na  památkovou  ochranu  ze 
strany UNESCO a  zejména  z  omezení 
výstavby v  centru Karlových Varů. My-
slím, že neuškodí zopakovat, že památ-
ková ochrana ze strany UNESCO není 
vyšší než památková ochrana dle záko-
nů  České  republiky.  Rozdíl  je  v  daleko 
větší  pozornosti  a  kontrole,  což  podle 
mě vůbec není na škodu. Po zkušenosti 
se  zápisem  Hornické  krajiny  Krušno-

hoří  již  víme, že  samotný zápis nestačí 
k  dosažení  cíle.  K  využití  obrovského 
potenciálu,  který  tak  významný  statut 
skýtá,  je  třeba  ještě  spousta  profesio-
nální práce. Možná vás napadá otázka: 
„Co  je  tím  cílem?“  Za mě  zvýšit  počet 
návštěvníků  našeho  kraje.  Krátkodo-
bých  a  zejména  těch  dlouhodobých. 
Aby  se  dařilo  našim  lázním,  hotelům, 
restauracím,  všem  kulturním  zaříze-
ním  a  volnočasovým  aktivitám,  kteří 
zaměstnávají obyvatele našeho regionu. 
Věřím, že ve spolupráci dotčených měst, 
Karlovarského kraje a destinační agen-
tury Živý kraj se to podaří. 

Ing. Marek 
Poledníček 
zastupitel za 
koalici ODS/
KDU-ČSL

Dobré�zprávy

Naše  koalice  se  v  rámci  svých  priorit 
zavázala  i ke zlepšení  sociální politiky. 
Vrhli jsme se na spoustu témat, ale pro 
všechny  tu  není  prostor,  dnes  tedy  jen 
krátce k sociálním službám.
Víme,  že  změny  nelze  dělat  bez  lidí. 

Přizvali  jsme  uznávané  odborníky,  za-
pojili  do  diskuse  poskytovatele  sociál-
ních služeb a navázali kontakt s  jinými 

kraji.  To  všechno  pro  nás  byly  zdroje 
inspirace,  co  a  jak  zlepšit.  Po  půl  roce 
debat  přichází  okamžik,  kdy  snížíme 
administrativní zátěž službám i úřední-
kům a ti tak budou mít více času na lidi. 
Výsledky naší snahy by se měly projevit 
brzy, již 13. 9. nás čeká projednání ba-
líčku změn krajským zastupitelstvem. 
Kraj je ze zákona odpovědný za zajiš-

tění  dostupnosti  kvalitních  sociálních 
služeb, a ty které vybere a podpoří, tak 
vytváří  krajskou  síť.  Služby mají  lidem 
pomáhat, radit jim a podporovat je, ale 
také působit preventivně. Ty poskytující 
péči  myslím  není  třeba  představovat. 
S  poradenskými  službami,  např.  s  ro-
dinnou  nebo  dluhovou  poradnou  při-
chází do styku už méně lidí. Málo se ví, 
že úplně každá sociální služba by lidem 

měla umět poradit při  řešení nepřízni-
vé  sociální  situace. Služby  samozřejmě 
nejsou  univerzální,  ani  všemocné,  ale 
když  vám  samy  neumí  pomoci,  měly 
by  vás umět nasměřovat  tam, kde  vám 
již  pomohou.  Budete-li  cítit,  že  potře-
bujete  pomoc  pro  sebe,  nebo  své  blízké 
vyhledejte  sociálního  pracovníka  na 
městském úřadě, na úřadě práce, nebo 
v  libovolné sociální službě,  jistě vás ne-
odmítnou. Může  se  stát,  že  pomoc pro 
vás  nebude  dostupná.  Třeba  proto,  že 
kapacita  služeb  bude  malá,  konkrétní 
typ  služby  bude  daleko,  nebo  k  řešení 
vaší situace bude třeba spolupráce více 
lidí a organizací. I tak to stojí za pokus, 
protože  bez  informací,  které  občané, 
služby nebo města předají kraji, se změ-
ny k lepšímu dočkáme těžko.

Mgr. Robert 
Pisár
krajský radní 
za STAN 

Jsem�ráda,�že�jdou�naše�dopravní�
projekty�do�finále

Mgr. Jana 
Mračková 
Vildumetzová 
krajská 
zastupitelka za 
hnutí ANO 

Mám  velikou  radost,  že  se  za  něko-
lik  dní  dočkáme  plánovaného  otevření 
dálničního obchvatu Lubence. Jedná se 
o  výsledek  naší  několikaleté  práce,  ke 
kterému můžeme  přičíst  také  už  zpro-
vozněný  úsek  kolem  Krušovic  a  Řevni-
čova.  Je  skvělé,  že  se  podařilo  rozhý-
bat  stavbu  dálnice  D6  a  přimět  vládu 
k  tomu,  aby  se  stavba  spojnice  mezi 
krajským  a  hlavním městem  dala  opět 
do pohybu. I když se ve všech zmíněných 
případech  jedná  jen o několikakilomet-
rové úseky, je jasné, že jsme zase o kou-

sek blíž k cíli. Těch kroků k definitivnímu 
dálničnímu  propojení  mezi  Karlovými 
Vary a Prahou je třeba ještě několik, ale 
já zůstávám optimistou a  jsem ráda,že 
se mi  v  době,  kdy  jsem  vedla  náš  kraj, 
podařilo  prosadit,  že  dokud  nebude 
dálnice hotová, bude úsek Karlovy Vary 
- Cheb  bez  dálničního  poplatku.  Jen  si 
to  teď musíme  ohlídat,  aby  nám  to  po 
volbách  nějaký  třeba  pirátský  ministr 
nezpoplatnil. A kdo mě zná, ví, že by to 
měl  se mnou  takový ministr hodně  slo-
žité... Letos už by se měl začít budovat 
další úsek kolem obce Krupá a v příštím 
roce na to naváže stavba úseků dalších.
Není to ale zdaleka jen stavba dálnice 

D6, která se v Karlovarském kraji daří 
i díky našemu tlaku na ministerstvo re-
alizovat. 
Jedná  se  o  nedávno  dokončený  ob-

chvat Mariánských Lázní, rekonstrukci 
přeshraniční  komunikace  mezi  Hrani-

cemi  a Bad Elsterem  a mnoho  dalších 
větších  i  menších  dopravních  staveb. 
Tradiční  stříhání  pásky,  slova  uznání 
a  chvály  sice  nyní  slýchávají  jiní,  kteří 
toho  pro  zdárné  dokončení  těchto  sta-
veb mnoho neudělali, ale  tak  to  v  živo-
tě chodí. Já vím, že  je za mnou a mými 
kolegy kus dobře odvedené práce, a to je 
pro mě cennější.
To  samé  platí  o  rekonstrukci  hotelu 

a  bazénu  Thermal  a  pokud  se  podaří 
v  termínu  a  bez  komplikací  dokončit 
ještě  opravu  Císařských  lázní,  budu 
naprosto spokojená. Děkuji všem, kteří 
pomohli,  aby  se  nám  tolik  věci  poved-
lo, děkuji všem, kteří nám věří a fandí. 
Mám  samozřejmě  v  hlavě  mnoho  dal-
ších  projektů,  snů  a  přání,  která  mají 
zlepšit a zkvalitnit život lidem v Karlo-
varském kraji. Jsem připravena na nich 
dál pracovat a za náš region se bít. Tak 
držte palce. 

Přes nejistotu spojenou s  proti-
pandemickými opatřeními, kte-
ré museli pořadatelé Karlovar-
ského folklorního festivalu čelit, 
je jasné, že i  letos se o  prvním 
zářijovém týdnu (od 1. do 5. září) 
předvedou na scénách v  našem 
okrese folklorní soubory z Čech, 
Moravy i zahraničí.

Oproti loňskému ročníku, který 
byl kvůli mezinárodní situaci ochu-
zen o zahraniční ansámbly a ve vý-
sledku pak i o dny a scény, si letos 
návštěvníci opět přijdou na své již 
od středy 1. září, kdy je zahájen 
Jarmark lidových řemesel před Lá-
zeňským hotelem Thermal. První 
soubory se představí ve čtvrtek na 
nové scéně ve Smetanových sadech. 
V pátek je nachystán oblíbený pořad 
pro žáky základních a středních škol 
v rámci dne otevřených dveří Karlo-
varského kraje u Krajského úřadu. 
V sobotu se na scénách v lázeňském 
centru podél řeky Teplé představí 
nejen níže zmínění domácí a zahra-
niční folkloristé, ale také národnost-
ní menšiny, které v našem kraji žijí. 
Den pak bude zakončen společným 
krojovaným průvodem od Staré 
louky až před SPA Hotel Thermal, 
jenž bude svědkem slavnostního 
galaprogramu, na kterém uvidíme 
všechny soubory postupně na jedné 
scéně. Nedělní program je zahájen 
přípitkem u pramenů v nádherných 
kulisách Tržní kolonády a pásmem 
vystoupeních na scénách v lázeň-
ském centru, abychom mohli celý 
festival ukončit na úžasné scéně lo-

ketského amfiteátru.  Z tuzemských 
folkloristů se mohou návštěvníci 
festivalu těšit na Folklorní soubor 
Písečan, který – jak jeho jméno na-
značuje – k nám zavítá z jihočeské-
ho Písku. Lidovou kulturu Valašska 
se chystá reprezentovat Folklorní 
spolek Lipta Liptál. Z Plzně k nám 
dorazí tělesa dvě – Orchestr lido-
vých nástrojů Plzeňského kraje a Pl-
zeňský malý lidový soubor. Taktéž 
z Chomutova budou vypraveny dva 
autobusy pro dva soubory, jež se 
za uplynulá léta staly pravidelnými 
účastníky festivalu, tedy soubor 
Skejušan, který uchovává kultu-
ru a zvyky Rusínů, kteří po válce 
odešli do Chomutova, a soubor 
Krušnohor, jenž divákům zahraje, 
zazpívá a zatančí písně z nejdelšího 
českého pohoří. Coby pověstným 

kamenem dohodil to do Karlových 
Var má rovněž častý host, Foklorní 
soubor Stázka z Teplé. Výčet by ne-
byl úplným, kdyby v něm chyběl an-
sámbl domácí, organizátorský, tedy 
Soubor písní a tanců Dyleň, jehož 
členové vedle vystupování zajišťují 
také průvodcování ostatních sou-
borů, moderování scén, zkrátka co 
nejhladší průběh festivalových dní. 

Na Karlovarský folklorní festival 
dorazí také naši sousedé, Poláci ze 
slezských Siemianowic, kteří se na 
našich pódiích představili již s vel-
kým úspěchem před pěti lety. Další 
dva zahraniční hosté k nám zamíří 
z jihovýchodu, z rumunského regio-
nu Sălaj a z města Banja Luka, leží-
cím v bosenské Krajině. 

Pro co nejaktuálnější informace 
sledujte dění na sociálních sítích 
Karlovarského folklorního festivalu 
(FB, IG) či na webových stránkách 
kffestival.cz.

Ačkoli po zkušenostech z loňského 
ročníku nemůže nikdo z organizáto-
rů říci s jistotou, že festival proběh-
ne přesně tak, jak byl nalinkován, 
jedno je jisté – díky obrovskému 
nasazení a chuti po folkloru vytvo-
ří společně organizátoři, účastníci 
a hosté jedinečnou atmosféru setká-
vání starých známých i navozování 
nových přátelství, seznamování se 
s kulturou našich více či méně vzdá-
lených sousedů, se kterými sdílíme 
region, zemi či kontinent, a nadšení 
z možnosti pochlubit se folklorem 
svého rodného kraje. A proto má 
smysl se na festival těšit.  
 Hynek�Rint

26. Karlovarský folklorní 
festival se blíží

Karlovarský folklorní festival    Tra-
diční přehlídka lidového umění letos 
chystá už svůj 26. ročník.  Foto: 
Simona Babinská  

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Z�lázeňského�kraje�je�ráj�skladů
Karla Maříková
krajská 
zastupitelka za 
SPD 

V Karlovarskému kraji není práce pro 
kvalifikované a my otvíráme náruč další 
výstavbě skladů a montoven. Developer-
ská společnost Panattoni Europe zahá-
jila v Ostrově na Karlovarsku proměnu 
bývalého zchátralého areálu Škoda Os-
trov v novou průmyslovou zónu Ostrov-
-sever. Velkou diskusi vyvolalo navýšení 
budovy  z  plánovaných  12 metrů  na  22 
metrů a  to z důvodu dopravně  logistic-
kého,  bezpečnostního  a  ekologického. 
V  rámci  veřejného  projednávání  byla 
zmíněna  kalkulovaná  kapacita  1000 
kamionů  denně,  této  kapacity  však  při 
24  hodinovém  provozu  dokáže  dosáh-
nout 10x menší sklad sloužící jako pře-
kladiště a tak jsou na místě obavy obča-
nů,  že  reálná  kapacita  kamionů  bude 
mnohem vyšší. Zvýšená doprava  sebou 
přináší  také  ekologickou  zátěž  a  zvý-
šenou  hladinu  hluku,  která má  vliv  na 
lidské zdraví. Čím větší budova z logiky 
věci  tím  více  zaměstnanců. Zkušenosti 
například  z  Plzeňského  kraje  ukazují, 
že  průmyslová  zóna  tohoto  typu  musí 
sáhnout  po  zahraničních  agenturních 
zaměstnancích  což má  vliv  také na  vý-
voj kriminality v dané oblasti. V diskusi 
v  rámci  veřejného  projednávání  padlo, 

že by se počet zaměstnanců měl pohybo-
vat do 300, ale realita u stejně rozměr-
ného skladu Amazon, který  je provozo-
vaný v Dobrovízi má cca 5000 zaměst-
nanců a to převážně agenturních.
Kolegové z Plzeňského kraje, kde mají 

s agenturním zaměstnáváním svá zku-
šenosti  a  statistiky mi  potvrdí,  že  jsou 
to právě zahraniční agenturní zaměst-
nanci mnohdy pracující bez pracovního 
povolení, kteří mají velký podíl na vyšší 
kriminalitě spojené také s drogovou pro-
blematikou v dané oblasti. Vysoký počet 
„montoven“  způsobuje  také  na  úkor 
kvalifikované  práce  s  přidanou  hodno-
tou sociální problémy v místě ubytování 
zahraničních  agenturních  zaměstnan-
ců.  Místo,  abychom  upouštěli  od  vý-
stavby  laciných skladů, které nabídnou 
z velké části pracovní nabídky zahranič-
ním  zaměstnancům  jak  tomu  udělala 
Plzeň,  která  právě  společnost  Panna-
toni  odmítla,  tak  mi  místo  poučení 
z oblastí kde tyto problémy musejí nyní 
řešit  jdeme  naprosto  opačnou  cestou. 
Karlovarský kraj dlouhodobě trápí nej-
nižší platy v ČR a odliv lidí z kraje. Kraj 
je zvláště pro mladé lidi neperspektivní, 
jelikož v něm nemohou najít kvalifikova-
nou a dobře zaplacenou práci a zřejmě 
díky  smýšlení  některých  politiků,  kteří 
podobné investory vítají s otevřenou ná-
ručí se tato situace ani nezmění. Podpo-
ra výstavby dalších montoven a skladišť 
nepřinese  Karlovarskému  kraji  to  co 
potřebuje a  to  investora, který nabídne 
kvalifikovanou  dobře  zaplacenou  práci 
navázanou na  studium,  který  bude  vy-

rábět hrubý produkt. Zahraniční laciné 
montovny  odvádějí  zisky  do  zahraničí 
místo,  aby  byly  profinancovány  právě 
u nás. Odliv peněz do zahraničí je jeden 
z  hlavních  důvodu  chudoby  v  rozvojo-
vých  zemích. V  rámci Evropské  unie  je 
Česká  republika  jednou  z  nejvíce  odto-
kových zemí v Evropě. 
Další  mínusem  realizace  této  prů-

myslové  zóny  je,  že  se  v  bezprostřední 
blízkosti  nachází  národní  kulturní  pa-
mátka  Rudá  věž  smrti,  která  sloužila 
v letech 1951 – 1956 jako třídírna ura-
nové  rudy  v  pracovním  táboře,  kde  za 
nelidských podmínek pracovali političtí 
vězni,  kteří  byli  považováni  za největší 
nepřátelé  a  ohrožení  bývalého  režimu. 
Rudá  věž  smrti  je  významným  svědec-
tvím zločinnosti  tamního režimu u nás 
a je varováním pro dnešní i budoucí ge-
nerace,  abychom nikdy  nepřipustili,  že 
člověk  bude  za  svůj  názor  nebo  nesou-
hlas s politickým režimem trestán. Jed-
nou  stranou  lákáme  turisty  do  Karlo-
varského kraje a druhou stranou je výše 
zmíněným  odradíme  nemluvě  o  kvalitě 
ovzduší,  když  jsou  v  blízkosti  světové 
nejstarší  radonové  lázně  na  světě  Lé-
čebné lázně Jáchymov kam každoročně 
přijíždějí turisté z celého světa. Hornic-
ká kulturní krajina Jáchymov  je  jednou 
z  pěti  lokalit  v  České  republice,  které 
byly spolu s dalšími sedmnácti oblastmi 
v  Sasku  zapsány  na  Seznam  světové-
ho  dědictví  UNESCO  pod  souhrnným 
názvem  Hornický  region  Erzgebirge/
Krušnohoří  jejíž  součástí  je  právě  Věž 
smrti ve Vykmanově.

UNESCO�=�budoucnost�pro�KV�kraj?
Ing. Martin 
Kalina
krajský 
zastupitel za 
Piráty

Vážení čtenáři,
Považuji  jednoduchou  rovnici  z  ti-

tulku  článku  za  reálnou  a  pravdivou. 
Jak  to  v  matematice  bývá,  předpoklad 
je  vždy  třeba  doložit  důkazem. Na  ten 
si  v  našem  případě  budeme muset  po-
čkat,  protože  pravdivost  rovnice  ukáže 
až  čas.  Je  zde  ale  několik  nepopiratel-
ných  faktů,  které  hypotézu  potvrzují. 

Vstup  GSE  (great  spas  of  Europe  / 
slavné  lázně  Evropy)  do  UNESCO  byl 
již  potvrzen.  Jedním  z  hlavních  efektů 
získání tohoto prestižního statutu bude 
zvýšení  návštěvnosti,  na  kterém  nevy-
dělají  jen samotná lázeňská města, ale 
celý  region.  Zkušenosti  z  jiných  statků 
UNESCO  to  jednoznačně  potvrzují. 
Vedle  lázeňských měst  je v našem kraji 
zapsán  také  Hornický  region  Erzge-
birge/Krušnohoří  nebo  daguerrotypie 
v  Lázních  Kynžvart.  Zapomínat  nelze 
také na potenciál žateckého chmele. Byť 
se již nejedná o KV kraj, jde o další stří-
pek do úžasné mozaiky.
Útlum těžby na Sokolovsku vyvíjí stále 

větší  tlak na rozvoj  terciárního sektoru 
(služby).  Abyste  mohli  služby  rozvíjet, 
musíte  mít  také  jejich  konzumenty. 

Proto  je pro  terciární sektor nezbytnou 
podmínkou  rozvoj  cestovního  ruchu 
a turismu. K tomu UNESCO zcela ne-
popiratelně přispěje.
Bylo a je pro mě velkou ctí, že jsem se 

mohl  na  dlouhém a  náročném procesu 
přípravy nominace GSE pro UNESCO 
podílet  a  přispět  k  úspěchu.  Zvláštní 
díky patří určitě panu hejtmanovi Kul-
hánkovi  (STAN),  svého  času  primáto-
rovi Karlových Varů, který dlouhé roky 
vedl starostenskou skupinu v rámci na-
šich  příprav.  A  další  velké  díky  Vojtovi 
Frantovi  (Piráti),  který  měl  a  má  na 
Kraji UNESCO na starosti. Jde o práci 
mnoha  desítek  a  stovek  lidí  ze  7  států 
a 11 měst Evropy a mě těší, že také čeští 
Piráti byli u toho a přispěli ke společné-
mu úspěchu.
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www.kalibra-doors.cz

Dveře s dodáním 
už od 1 týdne!

Navrhněte si Vaše 
vysněné dveře...

Kon gurátor naleznete na stránkách

200
kusů skladem

Vytvoření poptávky nebylo 

nikdy jednodušší...Dveře 

si jednoduše navrhněte 

v našem kon gurátoru 

a my už se Vám sami 

ozveme s nabídkou!

vchodové 
hliníkové dveře

Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
kht@kalibra.cz  |  +420 353 505 515

k o m f o r t  ∙  b e z p e č n o s t  •  d e s i g n

Vchodové hliníkové dveře KHT80
Pro výrobu dveří používáme materiály od ověřených výrobců, které splňují 
ty nejvyšší požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Všechny naše 
dveře procházejí výstupní kontrolou. Díky široké nabídce pro lů vyrábíme 
všechny známé varianty dveří a konstrukcí – jednokřídlé, dvoukřídlé, 
dovnitř, ven otevíravé. Dveře s bočními díly a nadsvětlíky. Vysoké kvality 
našich dveří dosahujeme díky aktuálně nejmodernějším výrobním 
technologiím, které trh nabízí. Samozřejmostí jsou také různé varianty 
nadstandardního vybavení jako jsou například inovativní přístupové 
systémy pomocí otisku prstu nebo certi kovaná bezpečnost RC2.



Neobdrželi jste váš měsíčník? 
Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 446 a my vám ho rádi doručíme.
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