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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí    8:00 - 17:00 hodin
Úterý     8:00 - 15:00 hodin
Středa    8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek   8:00 - 15:00 hodin
Pátek   8:00 - 14:00 hodin

Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí:      8:00 - 11:00   11:45 - 16:30 hodin
Úterý:      8:00 - 11:00   11:45 - 14:30 hodin
Středa:     8:00 - 11:00   11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek:  8:00 - 11:00   11:45 - 14:30 hodin
Pátek:  8:00 - 11:00   11:45 - 13:00 hodin

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.
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05 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
V minulém čísle Krajských listů jsme zahájili 
seriál o transformaci, přeměně kraje v době, 
kdy se řeší odklon od uhlí a přechod k využití 
nových zdrojů energie. V listopadovém vydání 
představíme internetové stránky www.meni-
mekraj.cz, které byly vytvořeny pomocí apli-
kace PinCity.

06 CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ: DESIGN & BUILD
Pro zadání veřejné zakázky „Karlovy Vary, 
Císařské lázně – koncertní sál“ využije kraj 
prvky tzv. Design & Build, vybraná společnost 
tedy zajistí vypracování projektové dokumen-
tace a zároveň také výrobu a montáž vestavby 
koncertního sálu.

07 MILOSTIVÉ LÉTO
Ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel v exe-
kuci patří také ten náš – Karlovarský. Nyní 
mají lidé i v tomto regionu možnost vymazat 
své dluhy, a to pomocí tzv. Milostivého léta, 
jež přináší časově omezenou nabídku určenou 
lidem v exekuci či s dluhem vůči veřejnopráv-
ním věřitelům.

13 V DUBAJI. NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ
Součástí národního pavilonu Česka na světové 
výstavě EXPO v Dubaji je také prezentace Kar-
lovarského kraje, která souzní s celorepubli-
kovou expozicí zaměřenou na lázeňství. EXPO 
má přes 200 účastníků, zastoupení zde má více 
než 180 zemí.

28 KRAJ CHCE PODPOŘIT SOKOLOVSKO
Udržitelný rozvoj lokality Medard, Sokolovská 
investiční a green development a Krajský Busi-
ness Park Sokolov. Mezi strategickými projekty 
financovanými EU jsou hned tři velké záměry 
ze Sokolovska. Vzniknout by mohlo 15 000 pra-
covních míst.

29 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
Pomáhají dobrým nápadům od jejich vzniku, 
přes pomoc s financováním až po realizaci. 
Místní akční skupiny jsou společenstvím aktiv-
ních obyvatel venkova, neziskových organizací, 
zemědělců a ostatní soukromé podnikatelské 
sféry a veřejné správy.
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KRÁTCE Z KRAJE

KRAJ PŘISPĚJE 
HORSKÉ SLUŽBĚ

Poskytnutí příspěvku Horské službě ČR, 
oblasti Krušné hory na obnovu a doplnění 
zdravotnického materiálu schválila Rada 
Karlovarského kraje. Na dotaci ve výši 200 
tisíc korun budou využity prostředky 
z rezervy finančního odboru určené na 
individuální dotace v roce 2021. Peníze 
z  dotace budou využity k  zakoupení 
automatického externího defibrilátoru 
Lifepak, protože horská služba je zařa-
zena do systému tzv. First responderů 
v Karlovarském kraji. Zakoupeny budou 
také záchranářské batohy, dlahy a další 
zdravotnický materiál používaný v kaž-
dodenní činnosti horské služby, zejména 
v oblasti Bublava – Plešivec – Boží Dar.

KRAJSKÉ LOGO MÁ NOVÝ 
SVĚŽÍ VZHLED

Karlovarský kraj inovoval své logo, které je teď 
modernější a snadno zobrazitelné ve všech 
typech mobilních zařízení. Došlo k moder-
nizaci typografie i  celkovému zjednodu-
šení hlavního symbolu, kterým je tryskající 
pramen v červeném a modrém barevném 
ladění. Původní krajské logo vzniklé v roce 
2003 postupně esteticky i technologicky zasta-
ralo a jeho použití nebylo zcela kompatibilní 
s mobilními zařízeními. Krajský úřad připravil 
kromě samotného loga i podrobný grafický 
manuál, který upravuje použití krajského loga 
a tvoří závaznou normu pro všechny subjekty 
užívající grafické identifikační prvky. Autor-
kou redesignu je Terezie Kajabová z krajského 
úřadu. Kraj má v plánu inovované logo zavést 
postupně v průběhu následujících měsíců. 
Další novinkou v prezentaci kraje a v komu-
nikaci s veřejností se stane kompletně nový 
internetový portál Karlovarského kraje.

CENA ZA VÝUKU 
V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI

Setkání zástupců kraje s držitelkou ceny 
Euregio Egrensis 2021 se konalo začátkem 
října na krajském úřadě. S Janou Petříko-
vou, která získala ocenění za mimořádné 
přispění k výuce němčiny a češtiny v příhra-
niční oblasti, si o jejích nejbližších aktivitách 
v oblasti přeshraniční spolupráce povídali (na 
snímku zleva) náměstek hejtmana Dalibor 
Blažek, hejtman Petr Kulhánek a radní pro 
oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. 
Cena je od roku 1995 udělována osobnostem 
nebo institucím, které se významně podílejí 
na rozvoji přeshraniční česko-německé spo-
lupráce v Euregiu Egrensis.

DEN S HEJTMANEM 

Není vám lhostejné dění ve vaší obci 
či městě a chcete se o své zkušenosti, 
názory či nápady podělit a přispět tak ke 
zlepšení života kolem nás? Přesně pro 
vás je připravený Den s hejtmanem. Petr 
Kulhánek bude lidem na Krajském úřadě 
Karlovarského kraje k dispozici 6. pro-
since od 14.00 do 16.00 hodin. Stačí si 
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada 
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to 
písemně. Každý občan prostřednictvím 
krajských internetových stránek může 
odeslat svou otázku, na kterou hejtman 
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasí-
lat také e-mailem. Internetový formu-
lář pro pokládání dotazů najdou lidé na 
úvodní straně krajského informačního 
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice 
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spo-
jení e-mailem je k dispozici adresa petr.
kulhanek@kr-karlovarsky.cz. Seniorům 
ve starobním důchodu je také pravidelně 
k dispozici právní poradna krajského 
úřadu, konat se bude jako obvykle první 
středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 
1. prosince.

DOMOV V DOLNÍM 
RYCHNOVĚ MÁ NOVÝ VŮZ

K zajištění pečovatelské a zdravotní služby, 
kterou poskytuje léčebna DOP-HC Dolní 
Rychnov na území Karlovarského kraje, 
bude od nynějška sloužit nový vůz. Auto 
bylo pořízeno v rámci projektu Sociální 
automobil agentury Kompakt Poděbrady. 
Společnost pomáhá s pořizováním nezbyt-
ných vozidel dětským domovům, sociálním 
službám, léčebnám a hospicům. Předání 
automobilu proběhlo v tomto týdnu přímo 
v Dolním Rychnově. Klíče od vozu předal 
ředitelce léčebny Magdaleně Radošové 
oblastní ředitel společnosti Kompakt Pavel 
Černý za účasti krajského radního Roberta 
Pisára a senátora Miroslava Balatky, který 
rovněž zakoupení vozu finančně podpo-
řil. Na pořízení vozu přispěly dále město 
Loket, obec Dolní Rychnov, velká spousta 
laskavých firem z regionu a také Karlo-
varský kraj.

STAVBA ROKU 2021. 
LÁVKA ZÍSKALA 
ZVLÁŠTNÍ CENU

Letošní ročník prestižní soutěžní pře-
hlídky Stavba roku 2021 vyvrcholil pře-
dáním cen nejúspěšnějším stavbám. 
Ty nejlepší vybrala odborná porota 
složená ze zástupců vypisovatelů sou-
těže, architektů a inženýrů. V Betlém-
ské kapli bylo předáno 10 titulů Stavba 
roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny 
veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí. 
Ve 29. ročníku přehlídky se ve velmi 
silné konkurenci neztratil ani favo-
rit Karlovarského kraje -  visutá lávka 
přes řeku Ohři ve Svatošských skalách 
(na snímku s oceněním Dalibor Blažek, 
náměstek hejtmana pro oblast správy 
majetku a investic).
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Desítky let se z území v německém příhra-
ničí kontaminovaného chemickou výrobou 
splavuje rtuť  a zanáší především nádrž 
Skalka na Chebsku. Stopy rtuti však obsa-
hují i ryby v Ohři po jejím toku až směrem 
do Ústeckého kraje. Vedení Karlovarského 
kraje se proto dopisem obrátilo na mini-
stra životního prostředí Richarda Brabce, 
aby na mezinárodní úrovni řešil nápravu 
tohoto stavu. Na zasedání meziresortní 
přeshraniční Komise pro hraniční vody 
o tom v první polovině října v Táboře jednal 
uvolněný krajský zastupitel Karel Jakobec. 
Kontaminaci vod způsobil už v minulých 
desetiletích chemický závod v německém 
Marktredwitzu, který byl uzavřen v roce 
1985. Pak došlo k sanaci provozu a okolí, 
ale místní říčky stejně zanáší rtutí přede-
vším nádrž Skalka, která je první nejbližší 

přehradou, v níž se sedimenty usazují. 
Ročně jde až o 50 kilogramů rtuti. V minu-
losti byl realizován česko – německý pro-
jekt, který vyhodnotil rozsah kontaminace 
přítoků  a samotné vodní nádrže Skalka. Na 
něj navázal další projekt, jehož cílem bylo 
uskutečnit  opatření na přítocích do Skalky. 
Bavorská strana navrhuje „přírodě blízká 
opatření“, která ale nezamezí erozi a vnosu 
sedimentů s  obsahem rtuti do nádrže. 
S realizací těchto záměrů proto nesouhla-
sil podnik Povodí Ohře, revitalizace tůněk 
či výsadba stromů by totiž z jeho pohledu 
nebyly dostatečně účinné. „Je třeba zvolit 
jiné řešení, aby se sedimenty nevypla-
vovaly. Proto jsem se dopisem obrátil na 
ministra životního prostředí a problema-
tiku také otevřu na jednání meziresortní 
přeshraniční komise, protože situace dál 

nemůže zůstat ve stejném stavu,“ vysvětlil 
Karel Jakobec, uvolněný krajský zastupitel 
pro životní prostředí.
Jeho slova potvrdil i hejtman Petr Kul-
hánek: „V případě, že by taková situace 
nastala ve směru z  Čech do Bavorska, 
dokážu si představit, co by to vzbudilo na 
německé straně. Z pohledu let, kdy se rtuť 
do Ohře a Skalky splavuje, je to naprosto 
nepřijatelné, a proto jsme oslovili mini-
sterstvo životního prostředí, aby se do 
řešení zapojil stát.“
Vodní nádrž Skalka leží u státní hranice 
se SRN u Chebu. Slouží zejména ke zvý-
šení nízké hladiny vody a pro účely proti-
povodňové ochrany. Její povodí leží téměř 
celé v Bavorsku. V současnosti se například 
v nádrži Skalka stále nesmí kvůli obsahu 
rtuti chytat dravé ryby.

RTUŤ Z BAVORSKA TRÁPÍ 
NÁDRŽ SKALKA I RYBY V OHŘI

TÉMA
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Internetové stránky www.menimekraj.cz 
obsahují mapu 11 strategických projektů, 
které by v budoucnu měly získat finance na 
svou realizaci z Operačního programu Spra-
vedlivá transformace. Program je určen pro 
tři uhelné kraje v ČR – Karlovarský, Ústecký 
a Moravskoslezský, čerpat z něj budou moci 
až 6,2 miliardy korun. Na mapě projektů 
se po kliknutí na každý z barevných „pinů“ 
seznámíte se všemi podrobnostmi jednotli-
vých projektů.
V záložce „Strategie“ jsou přehledně k dispo-
zici dokumenty popisující současný stav a cíle, 
kterých by kraj měl v budoucnu dosáhnout.
Máte v hlavě plán, nápad, jak zvelebit své 
okolí? Víte o něčem, co našemu kraji chybí? 
Pak právě vám jsou určeny tyto stránky, 
jejichž prostřednictvím můžete přímo na 
webu navrhnout vlastní projekt, který se 
následně zobrazí všem návštěvníkům webu. 
Je to snadné. Nejprve je třeba se anonymně 
zaregistrovat, pak umístit vlastní návrh do 
mapy, přidat další popis, případně fotografii. 
Pokud chcete podpořit jiný projekt, můžete 
mu své sympatie vyjádřit lajkem či využít 
možnost komentáře. 
„Cílem webu Měníme kraj a aplikace PinCity 
je zapojit všechny, kteří se zajímají o budouc-
nost kraje, do aktivní debaty o tom, kam má 
kraj směřovat, co tady chybí pro život mladé 
generace, rodin s dětmi, seniorů.  Pro kraj 
bude společná diskuze s  lidmi důležitým 
vodítkem vodítkem k tomu, na jaké oblasti 
se v dalších letech máme soustředit tak, aby 
se v našem kraji zvyšovala kvalita života oby-
vatel, zlepšila se úroveň vzdělávání, vznikaly 
nové firmy a rozvíjelo se celé území,“ říká 
Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regi-
onálního rozvoje, projektového řízení. 

V  záložce „Akce“ se průběžně zveřejňují 
pozvánky na semináře, workshopy a další 
události, jejichž společným tématem je právě 
transformace a  další související témata. 
Na stránkách nechybějí ani aktuality, aby 
návštěvníci webu měli přehled o tom, co se 
právě děje.
„Internetové stránky menimekraj.cz se budou 
postupně doplňovat o další informace k jed-
notlivým projektům, k možnostem čerpání 
peněz z programů EU. Obsahují pravidelný 
elektronický newsletter o průběhu přeměny 
kraje, který zasíláme registrovaným zájem-
cům do jejich e-mailových schránek,“ dodává 
Patrik Pizinger.

O transformaci se dozvíte vše potřebné na 
internetových stránkách www.menimekraj.cz

SLOVNÍČEK POJMŮ 
Operační program 
Spravedlivá transformace
Jde o zcela nový program Ministerstva 
životního prostředí v období 2021–2027 
zaměřený na řešení negativních dopadů 
odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regi-
onech. V České republice se to týká Karlo-
varského, Moravskoslezského a Ústeckého 
kraje. Z  tohoto programu budou moci 
čerpat finance předkladatelé strategic-
kých projektů zahrnutých do Plánu spra-
vedlivé územní transformace. Plán musí 
ještě schválit vláda a Evropská komise.
Aplikace PinCity
Díky aplikaci je možné mimo jiné na web 
www.menimekraj.cz vložit vlastní nápad, 
záměr, projekt a k němu popis, případně 
fotografie, aby po jeho zveřejnění uživatelé 
stránek měli dostatek informací.

V MINULÉM ČÍSLE KRAJSKÝCH LISTŮ JSME ZAHÁJILI SERIÁL 
O TRANSFORMACI, PŘEMĚNĚ KRAJE V DOBĚ, KDY SE ŘEŠÍ 
ODKLON OD UHLÍ A PŘECHOD K VYUŽITÍ NOVÝCH ZDROJŮ 
ENERGIE. SEZNÁMILI JSME VÁS S HLAVNÍMI POJMY, O NICHŽ 
SE V RÁMCI PŘEMĚNY KRAJE MLUVÍ. V LISTOPADOVÉM 
VYDÁNÍ VÁM PŘEDSTAVÍME INTERNETOVÉ STRÁNKY 
WWW.MENIMEKRAJ.CZ, KTERÉ BYLY VYTVOŘENY POMOCÍ 
APLIKACE PINCITY. NAJDETE ZDE NEJEN AKTUALITY K AKCÍM, 
JEŽ SE TRANSFORMACE TÝKAJÍ, ALE SAMI MŮŽETE NAVRHO-
VAT PROJEKTY, KTERÉ BY KRAJ DÁL ROZVÍJELY.

APLIKACE PINCITY UMOŽŇUJE 
VKLÁDAT VLASTNÍ NÁPADY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
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EKONOMIKA A FINANCE

Výjimku z pravidel pro zadávání veřej-
ných zakázek krajem, a to pro zakázku 
„Karlovy Vary, Císařské lázně – kon-
certní sál“ schválila rada Karlovar-
ského kraje. Pro zadání využije prvky 
tzv. Design & Build. Vybraná společnost 
tak zajistí vypracování projektové doku-
mentace a zároveň také výrobu a montáž 
vestavby koncertního sálu.

„Na základě domluvy s městem Karlovy 
Vary jsme obdrželi souhlas s použitím 
projektové dokumentace  na vestavbu 
koncertního sálu v  Císařských láz-
ních architekta Petra Hájka. Nyní může 
kraj vyhlásit veřejnou zakázku formou 
Design & Build, tedy sloučeného projek-
tování a celé realizace. Právě to by mělo 
zajistit, že jakmile bude vestavba počát-
kem roku 2022 vyrobena, dojde k jejímu 
umístění do atria, a to bezprostředně 
po sejmutí původní střechy Císařských 
lázní,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Design & Build představuje metodu, 
pro kterou je příznačná odpovědnost 
za projektovou dokumentaci na straně 
zhotovitele. Objednatel specifikuje 
v zadání například účel, rozsah nebo 
také výkonová kritéria plnění. „Mezi 
hlavní výhody tohoto systému patří 
jednoznačná úspora času na projekt, 
přípravu a realizaci a snížení nákladů 
uzavřením jen jedné smlouvy na dílo 
jako celek,“ doplnil hejtman.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA PRO KONCERTNÍ 
SÁL V CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH VYUŽIJE 
SYSTÉM DESIGN & BUILD

DESIGN & BUILD PŘED-

STAVUJE METODU, PRO 

KTEROU JE PŘÍZNAČNÁ 

ODPOVĚDNOST ZA PRO-

JEKTOVOU DOKUMENTACI 

NA STRANĚ ZHOTOVITELE
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NOVÁ LÁVKA VE STARÉM SEDLE 
BUDE ŠIRŠÍ A BEZBARIÉROVÁ
Výstavbu nové lávky ve Starém Sedle 
podpoří Karlovarský kraj. Ze svého roz-
počtu vyčlenil částku 1,5 milionu korun. 
Lávka je v havarijním stavu a dle tech-
nické zprávy je nezbytně nutné nahradit 
ji novou. Stávající lávka proto byla od 1. 
listopadu zcela uzavřena.
„Jedná se o velmi frekventovanou lávku 
zhruba na půli cesty mezi Loktem 
a Sokolovem, která  zajišťuje napojení 
z cyklostezky Staré Sedlo - jezero Michal 
na páteřní cyklostezku Ohře. Obec 

Staré Sedlo úspěšně požádala o dotaci, 
nicméně vysoutěžená cena výstavby 
nového mostu je vyšší než dotace, proto 
oslovila také Karlovarský kraj se žádostí 
o  součinnost a  spolupráci. My jsme 
tuto žádost vyslyšeli, protože bezpeč-
nost pěších a cyklistů, kteří lávku hojně 
využívají, je pro nás na prvním místě,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.            
Mostní nosné deskové konstrukce 
budou vyrobeny z oceli a lávka bude 
bezbariérová. Dojde také k  jejímu 

rozšíření, a to zejména proto, aby se 
zde mohli bezpečně pohybovat a míjet 
pěší a cyklisté. Výstavba bude zahájena 
v roce 2022 s předpokládaným termí-
nem dokončení v srpnu 2022. Celkové 
náklady za výstavbu nové lávky činí 
téměř 12,5 milionu korun.   
Lávka je z důvodu havarijního stavu od 
1. listopadu zcela uzavřena. Cyklisté 
mohou využít neznačenou objízdnou 
trasu, kterou naleznou na Cykloportálu 
Karlovarského kraje.

EKONOMIKA A FINANCE

Ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel 
v exekuci patří také ten náš - Karlovar-
ský. Nyní mají lidé i v tomto regionu mož-
nost vymazat své dluhy, a to pomocí tzv. 
Milostivého léta, jež přináší časově ome-
zenou nabídku určenou lidem v exekuci či 
s dluhem vůči veřejnoprávním věřitelům.
„Jedná se o jedinečnou příležitost, která 
může pomoci lidem, jež  jsou v exekuci 
kvůli neplacení poplatků vůči státním 
institucím. Pokud zaplatí ve vymezeném 
čase jistinu exekutorovi a náklady na zasta-
vení exekuce, budou jim následně promi-
nuty veškeré úroky, poplatky advokátům 
a  penále. Milostivé léto přináší pomoc 
dlužníkům, kteří se tak mohou vymanit 
z dluhové pasti,“ uvedl radní pro oblast 
sociálních věcí Robert Pisár.  
Milostivé léto běží od 28. října 2021 a potrvá 
až do 28. ledna 2022. V této době jej mohou 
využít lidé, kteří dluží například zdravotní 
pojišťovně, dopravnímu podniku, dále 
také těm, kteří neuhradili koncesionářské 
poplatky za televizi a rozhlas, poplatek za 
pobyt v nemocnici, zpozdné v knihovně 
nebo školné a další.  
Podmínkami pro zastavení exekuce je 

zaplacení celé jis-
tiny, tedy původní 
dlužné částky bez 
dalších úroků, 
úroků z prodlení či 
penále. Dále musí 
dlužník zapla-
tit 907,50 korun 
na náklady 
exekuce. Tato 
možnost se týká 
pouze fyzických 
osob s  dluhem u  veřej-
noprávních věřitelů, tedy státu, 
obce, kraje, příspěvkových orga-
nizací a  dalších. Zastavení exe-
kuce se naopak netýká vymáhání 
výživného, náhradního výživného, 
náhrady škody na zdraví, náhrady 
škody způsobené úmyslným poruše-
ním právní povinnosti a majetkových 
trestů uložených za úmyslný čin.  
V případě potřeby je možné se obrá-
tit o pomoc na HELP linku Člověka 
v tísni na telefonním čísle: 770 600 
800, případně na dluhové poradny 
v Karlovarském kraji.

MILOSTIVÉ LÉTO. 
V AKCI SE MOHOU LIDÉ ZBAVIT 
EXEKUCÍ U STÁTNÍCH INSTITUCÍ
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Evropská léková agentura schválila posi-
lující (3. dávku) vakcíny proti onemocnění 
covid-19 nově s  odstupem 6 měsíců od 
ukončeného očkování. Mění se tak původně 
schválený odstup 8 měsíců od ukončené 
vakcinace. Ministerstvo zdravotnictví ČR 
tento postup akceptuje s účinností od 18. 
října 2021. Od tohoto termínu přichází do 
mobilních telefonů sms zpráva s upozor-
něním všem naočkovaným lidem, kterým 
uplynulo 6 měsíců od podání druhé dávky 
vakcíny. I v Karlovarském kraji se lze v pří-
padě zájmu o přeočkování obrátit na prak-
tické lékaře.
„Novinkou při přeočkování proti covid-19 je 
skutečnost, že vakcína Comirnaty společ-
nosti Pfizer  byla výrobcem upravena tak, 
aby ji praktičtí lékaři mohli skladovat ve 
svých ordinacích. Výrazně se tak rozšiřují 

jejich možnosti poskytnout posilující dávku 
řadě svých dalších pacientů. V Karlovarském 
kraji se k přeočkování posilující dávkou při-
hlásilo 66 praktických lékařů ze 111. Proto je 
velmi vhodné, aby každý zájemce kontakto-
val po obdržení sms zprávy s upozorněním
na uplynutí doby 6 měsíců od ukončené 
vakcinace svého praktika. Využít lze také 
samozřejmě očkovací místa v  Karlovar-
ském kraji,“ vysvětlila MUDr. Dagmar Uhlí-
ková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské 
nemocnice a krajská koordinátorka očko-
vání.  Ta také upřesnila, že mobilní očkovací 
tým Karlovarské krajské nemocnice přeo-
čkovává posilující dávkou klienty i zaměst-
nance v zařízeních sociálních služeb.
Zájemci by vždy měli pro přeočkování posi-
lující dávkou vyčkat na doručení sms zprávy 
s upozorněním. Přehled očkovacích míst je 

k dispozici na krajské stránce k očkování.
Přeočkování posilující dávkou proti one-
mocnění covid-19 je určeno všem očkova-
ným osobám, zatím od věku 18 let. Každému, 
kdo byl očkován a má 6 měsíců po očko-
vání, by měla přijít na mobilní telefon sms 
s informací o možnosti přeočkování. V této 
sms je uveden postup k získání posilující 
dávky, který odkazuje zájemce v první řadě 
na praktického lékaře. Očkovacími lát-
kami určenými k podání posilující dávky 
jsou pouze mRNA vakcíny – tedy Comirnaty 
(výrobce Pfizer) a vakcína Spikevax (výrobce 
Moderna). Obě vakcíny lze v případě nut-
nosti kombinovat. Vektorové vakcíny Vax-
zevria (výrobce Astra Zeneca) a  vakcína 
společnosti Janssen se rovněž přeočková-
vají mRNA vakcínami (Comirnaty, Spikevax).

ODSTUP POSILUJÍCÍ DÁVKY 
OČKOVÁNÍ SE ZKRACUJE NA 6 MĚSÍCŮ

Kvůli zahájení přeočkování posilující 3. 
dávkou vakcíny proti COVID-19 a snazší 
dostupnosti očkovací látky od výrobce 
Moderna, kterou byla v minulosti očko-
vána většina zájemců v  chodovském 
očkovacím místě, jsou opět otevřena 
očkovací místa v  Chodově a  Marián-
ských Lázních.
Díky vstřícnosti a nasazení týmu Léčeb-
ných Lázní Mariánské Lázně mají oby-
vatelé města i okolí v době zhoršující se 
situace ohledně COVID-19 příležitost 
absolvovat očkování vakcínou Comir-
naty (výrobce Pfizer/BioNTech) přímo 
v hotelu Butterfly na Hlavní třídě č. 655. 
Očkovací místo pro registrované zájemce 
je v provozu každou středu od 8.00 do 
12.00 hodin. V případě potřeby jsou pra-
covníci centra připraveni čas vymezený 
pro očkování ještě upravit.
V Chodově se očkuje v Galerii U Vavřince, 
Staroměstská 39. Dočasný provoz očko-
vacího místa plně personálně zajišťuje 

Karlovarská krajská nemocnice. Také zde 
mohou očkování 3. dávkou zájemci absol-
vovat pouze po předchozí registraci.
„Zájemci z Chodova a okolí byli očkováni 
v případě první a druhé dávky vakcínou 
Spikevax od výrobce Moderna. Proto jsme 
městu nabídli, že by se přechodně očko-
vací místo v Chodově otevřelo a usnad-
nili bychom tak zájemcům o posilující 
3. dávku přístup k očkování v okamžiku, 
kdy jejich praktický lékař touto vakcínou 
neočkuje. Stále ale platí, že lidé, kteří 
mají zájem o posilující dávku očkování, 
by se v první řadě měli obrátit na svého 
praktického lékaře, který očkování proti 
COVID-19 zajistí stejně jako ostatní druhy 
vakcinace,“ vysvětlila MUDr. Dagmar 
Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovar-
ské krajské nemocnice a krajská koor-
dinátorka očkování s tím, že v případě 
podání 3. dávky je vždy nutná registrace 
prostřednictvím centrálního rezervačního 
systému: https://registrace.mzcr.cz/. 

Očkovací místo v Chodově očkuje vak-
cínou Spikevax (výrobce Moderna), a to 
výhradně posilující 3. dávkou očkování po 
předchozí registraci v centrálním rezer-
vačním systému. Město Chodov poskytlo 
pro opětovné uvedení očkovacího místa do 
provozu veškerou součinnost. 
Adresy všech ostatních očkovacích míst 
najdou lidé na krajském webu k očkování. 
Přeočkování 3. dávkou se provádí vakcí-
nami obsahujícími molekulu označovanou 
jako mRNA, což je právě vakcína Spikevax 
od výrobce Moderna, ale také Comirnaty 
od společnosti Pfizer BioNTech.
Ohledně přeočkování proti COVID-19 
posilující 3. dávkou a v případě problémů 
s registrací na očkování se zájemci mohou 
obrátit na státní asistenční linku 1221. Do 
provozu byla v pátek 22. října 2021 opět 
uvedena také bezplatná asistenční linka 
Karlovarského kraje, která funguje ve 
všední dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin 
na telefonním čísle: 800 600 444.

TŘETÍ DÁVKA? OČKUJE SE I V CHODOVĚ, 
ZNOVU SLOUŽÍ ASISTENČNÍ LINKA

ZDRAVOTNICTVÍ

Upozornění: Na stránce uvedené informace platily v době uzávěrky vydání, aktuálně se vše k situaci ohledně COVID-19 
v Karlovarském kraji a v ČR dozvíte na samostatném webu http://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx
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V LUBECH BUDE PRO ZÁCHRANKU 
VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA

Realizaci výběrového řízení veřejné 
zakázky na zhotovení projektové doku-
mentace projektu „Výstavba výjezdové 
základny Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje v Lubech – zhoto-
vení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru 
projektanta“ schválila Rada Karlovar-
ského kraje.   
„Přípravy na vybudování výjezdové 
základny záchranné služby v  Lubech 
postupují podle stanoveného časového 
harmonogramu. Hodnota schválené 
veřejné zakázky malého rozsahu bude 
v maximální výši 756 tisíc korun, tato 
částka ale nebude mít žádný dopad na 
rozpočet Karlovarského kraje, protože 
bude hrazena z rezervního fondu Zdra-
votnické záchranné služby Karlovarského 
kraje,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.            
Předmětem zadávacího řízení  bude 
zhotovení kompletní projektové doku-
mentace, provedení předprojektové 
a inženýrské činnosti, poskytnutí odbor-
ných výkonů v průběhu řízení na zhoto-
vitele stavby a výkon autorského dozoru 
projektanta. Hlavním kritériem pro 
hodnocení nabídek bude ekonomická 

výhodnost, tedy nejnižší nabídková cena.  
Na jižním cípu města Luby bude vybu-
dován jednopodlažní objekt se sedlovou 
střechou. Navržen je tak, aby  splňo-
val podmínky pro provozování výjez-
dové základny zdravotnické záchranné 
služby a dále také požadavky na tepelné 
izolační charakteristiky, denní osvětlení 
a technologické vybavení s orientací na 
obnovitelné zdroje, jako jsou například 
solární kolektory a další. Tato opatření 

mají minimalizovat spotřebu energie na 
vytápění a provozní výdaje.
Realizace výstavby je naplánována na 
začátek roku 2023 a veškeré práce na 
výstavbě nové výjezdové základny Zdra-
votnické záchranné služby Karlovarského 
kraje v Lubech by měly být ukončeny 
v prosinci roku 2024. Výjezdová základna 
pak bude obhospodařovat nejen oblast 
kolem Lubů, ale také Nového Kostela 
a přilehlého okolí.

KARLOVARSKÁ NEMOCNICE ZÍSKALA OCENĚNÍ 
ZA PÉČI O PACIENTY PO MRTVICI

Lékaři karlovarské neurologie získali oce-
nění ESO Stroke Unit. Toto uznání řadí 
neurologické oddělení Karlovarské krajské 
nemocnice a.s. mezi pracoviště špičkové 
evropské úrovně. Cenu uděluje evropská 
organizace ESO, která má za cíl snížit zátěž 
způsobenou mozkovou mrtvicí a zároveň 
vzdělávat zdravotníky v tomto oboru.
Nevládní organizace ESO vyvinula rámec 
pro dosažení cílů zlepšování kvality, a to 
od pokynů, které určují osvědčené postupy, 
až po samotnou certifikaci. Certifikace 
pak měří schopnosti jednotlivých praco-
višť, jejich úroveň a vzdělání a také počty 

pacientů s iktem, se kterými pracují. Lékaři 
neurologického oddělení Karlovarské kraj-
ské nemocnice dosáhli v daných parame-
trech výborných výsledků a rozšířili tak 
certifikovanou síť evropské péče o paci-
enty s iktem. Iktovému centru v karlovar-
ské nemocnici se povedlo navýšit kvalitu 
poskytované péče i přes covidová ome-
zení a  složitou situaci ve zdravotnictví 
v posledním roce. „Toto uznání je důkaz 
kvality poskytované péče na našem oddě-
lení. Dokázali jsme, že umíme zajistit kva-
litní péči a podmínky v iktové péči, které 
jsou zcela na úrovni a plně srovnatelné jako 

v jiných vyspělých zemích Evropy, což je 
skvělá zpráva,“ uvedl primář neurologic-
kého oddělení MUDr. Igor Karpowicz.
Každý rok prodělá mozkovou mrtvici téměř 
17 milionů lidí. Cévní mozková příhoda 
neboli iktus je hlavní příčinou zdravotního 
postižení osob na celém světě. Každé dvě 
vteřiny někdo, ať už dospělý nebo dítě, muž 
nebo žena, mladý nebo starý, prodělá mrt-
vici. V celé Evropě způsobí mrtvice každo-
ročně více než 1 milion úmrtí. Riziko úmrtí 
na mrtvici se mezi zeměmi výrazně liší a ve 
střední a východní Evropě je více než třikrát 
vyšší než v severní, jižní a západní Evropě.

ZDRAVOTNICTVÍ
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V úterý 26. října poprvé zasedal v zastupi-
telském sále krajského úřadu v Karlových 
Varech Krajský parlament dětí a mládeže 
Karlovarského kraje. Sešla se třicítka žáků 
základních a středních škol z celého regi-
onu, kteří mají zájem mluvit o tom, co 
potřebuje jejich generace, a chtějí mít 
vliv na to, kam se bude kraj v budoucnu 
ubírat. Účastníky pozdravil hejtman Kar-
lovarského kraje Petr Kulhánek a kraj-
ský radní pro oblast školství Jindřich 
Čermák. „Jsem mile překvapen velkou 
účastí studentů a žáků na zahajovacím 
jednání krajského parlamentu dětí a mlá-
deže. Navíc se řada z nich aktivně hlásí 
k řešení problémů své generace v našem 
kraji, vnímají odliv mladých i otázky týka-
jící se budoucnosti regionu,“  řekl mimo 
jiné hejtman Petr Kulhánek. Přítomní 
žáci a studenti se vzájemně představili 
a vyměnili si kontakty. Na následujícím 
zasedání 7. 12. 2021 si zvolí předsednic-
tvo parlamentu a začnou řešit jednot-
livá témata.

POPRVÉ ZASEDAL KRAJSKÝ 
PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE

ŠKOLSTVÍ

Krajská knihovna zve veřejnost na odbor-
nou konferenci s názvem „DEN ZDRA-
VÉHO MOZKU A PAMĚTI – mozek, paměť 
a řeč“. Akce se bude konat v prostorách 
Krajské knihovny Karlovy Vary dne 29. 
11. 2021. „Chcete se dozvědět, jak funguje 
mozek z hlediska řeči? Kde se v mozku 
nacházejí řečová centra? Jaké jsou poru-
chy řeči, jak o svou řeč pečovat a jak ji 
zachránit v případě mozkové mrtvice?  
Jak se efektivně učit cizí jazyky, či jak řeč 
ovládají moderní technologie či umělá 
inteligence? Přihlaste se na tuto kon-
ferenci a vše se dozvíte od skutečných 
odborníků na daná témata,“ přiblížila nej-
zajímavější body konference projektová 
manažerka Michaela Kožíšková.

Hlavním pořadatelem je spolek Biblio 
Karlovy Vary, který akci připravuje ve spo-
lupráci s krajskou knihovnou. Záštitu nad 
ní převzal hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kulhánek. „Se spolkem Biblio Kar-
lovy Vary spolupracujeme již řadu let, jde 
již o třetí konferenci na obdobná témata. 
O podobné akce je tradičně opravdu velký 
zájem,“ uvádí ředitel knihovny Vratislav 
Emler. 
Konference se může zúčastnit jak 
odborná, tak laická veřejnost. Dopolední 
program je koncipován pro pedagogy, asi-
stenty pedagogů, psychology, pěstouny, 
pracovníky dětských domovů a SOS ves-
niček, sociální pracovníky a další profe-
sionály.  Odpolední program je zaměřen 

na rodiče, seniory a další zájemce z řad 
laické veřejnosti. 
„Návštěvníci se budou moci zúčastnit také 
zajímavého doprovodného programu. 
Jedná se například o testování IQ ve spo-
lupráci s organizací Mensa ČR. Toto tes-
tování bude jako jediné zpoplatněno. Dále 
bude možné například vidět a vyzkou-
šet zařízení pro překlad cizích jazyků 
a mnoho dalšího,“ upřesňuje Michaela 
Kožíšková. 
Akce se koná ve spolupráci s organizací 
Zlepši paměť, která se profesionálně 
věnuje tréninku paměti a dalším téma-
tům, která souvisejí s činností mozku. 
Vstup na konferenci je zdarma, je nutné 
se přihlásit na www.zlepsipamet.cz.

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI 

DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI
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ŠKOLSTVÍ

KRAJ OCENIL NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY SPOLUPRÁCI SE SUAS 
GROUP NAVÁŽOU DALŠÍ 
TECHNICKÉ ŠKOLY

Nabídku spolupráce jednoho z největších 
zaměstnavatelů v regionu, společnosti 
Sokolovská uhelná a její sesterské firmy 
SUAS Group, využijí další krajské tech-
nické školy. Kromě ISŠTE Sokolov se tak 
do společných aktivit zapojí Střední prů-
myslová škola Ostrov, Střední odborná 
škola stavební Karlovy Vary a Integrovaná 
střední škola v Chebu.
Vedení škol se v uplynulém období setkalo 
s představiteli firmy, kteří se seznámili 
s nabídkou oborů i možnostmi celoživot-
ního vzdělávání, které řada krajských škol 
má ve svém portfoliu. „Během setkání 
obou stran se potvrdily formy možné 
spolupráce s ohledem na využití poten-
ciálu našich škol. Společnost potvrdila, 
že současnou oborovou strukturu není 
třeba měnit, ani zavádět další nové obory. 
Ředitelům škol představili zástupci Soko-
lovské uhelné možnosti individuálních 
i skupinových praxí, exkurzí v provozech. 
Žáci by navštěvovali jednotlivé firemní 
divize, do výuky by naopak zavítali odbor-
níci z praxe,“ popsal krajský radní Jind-
řich Čermák.
Krajské technické školy navíc mají kapa-
city i v oblasti celoživotního vzdělávání, 
mohou provádět rekvalifikace, nabíd-
nout zkrácené studium pro lidi, kteří 
potřebují najít uplatnění v jiném oboru. 
„Stejné možnosti spolupracovat se ško-
lami mohou využít i další zaměstnavatelé, 
řada z nich dlouhodobě a úspěšně udr-
žuje s některými školami úzké kontakty. 
Je to přínosné pro firmy i pro studenty,“ 
uzavřel Jindřich Čermák.

Do Kláštera premonstrátů v Teplé se opět vrátil slavnostní ceremoniál, při kterém byli 
oceněni žáci základních a středních škol z regionu za svou snahu a úsilí v soutěžích 
celonárodní i nadnárodní úrovně. V letošním roce se konalo předávání cen i za předešlý 
školní rok.
„Jsem velmi pyšný na všechny oceněné žáky. Ať už excelovali ve vědomostních, sportov-
ních nebo praktických soutěžích, jasně dokazují, že i v našem kraji vyrůstají velmi schopní 
mladí lidé, kteří mohou region posunout vpřed. Zároveň počet umístění v celostátních 
i mezinárodních kolech soutěží jednoznačně volá po tom, abychom v co nejvyšší míře 
prezentovali úspěchy žáků škol v kraji a ukazovali, že mladá generace rozhodně šíří dobré 
jméno Karlovarského kraje i daleko za jeho hranicemi,“ uvedl Jindřich Čermák, radní pro 
oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Všechny účastníky akce na místě přivítal Filip Zdeněk Lobkowitz, opat kanonie premon-
strátů Teplá, a atmosféru slavnostního aktu doplnila také hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Mariánské Lázně. Ocenění si převzali žáci z Karlovarského kraje, kteří se umístili na 1. až 
3. místě v celostátních nebo mezinárodních soutěžích. Jednalo se o předmětové, spor-
tovní, umělecké a oborové soutěže. Na snímku jsou žáci ZUŠ Roberta Schumanna v Aši.

Přehled oceněných žáků je zveřejněn na krajském webu www.kr-karlovarsky.cz.
Výkup 

starého papíru
za 9 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  
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PŘEHLED DRŽITELŮ 
KRAJSKÝCH MEDAILÍ 

Matyáš Kočí, Ondřej Dusík, 
Martin Žofčín
Chlapci z Kynšperku nad Ohří si v čer-
venci 2021 při projížďce na kolech všimli na 
schodech ležících peněz. Několikatisícový 
finanční obnos odnesli na policii.

Matěj Puda, Jana Ryvolová, 
Daniel Poborský, Marie Predigerová
V září 2020 pomohli starší paní, která měla 
zdravotní potíže. Matěj Puda je dobrovolník 
u hasičů v Březové, Jana Ryvolová a Marie 
Predigerová jsou z policejní školy v Soko-
lově a Daniel Poborský pracuje v armádě.
 
Jana Čečrlová
Paní Jana Čečrlová bydlí u velmi nebezpeč-
ného jezu na Ohři v Radošově, zpod jezu 
vytáhla sedm topících se vodáků.

Petr Prokeš, Záchranná 
a odchytová služba pro zvířata
Pan Prokeš byl navržen na ocenění rodinou, 
které v dubnu letošního roku pes napadl 
syny a nebýt jeho zkušeného zásahu, jen 
velmi těžko by se podařilo vyřešit situaci.
 
Petr Šikýř
Zásloužil se o záchranu člověka, který chtěl 
skokem ze střechy ukončit svůj život. Pan 
Šikýř působí jako učitel na Střední škole 
veřejnoprávní Trivis v Karlových Varech.
 
Jan Mach, Radovan Pták, 
Michal Šiška, Josef Suchý
Významnou měrou se zasloužili o záchranu 
čtveřice vodáků. Dle vyjádření zasahují-
cích hasičů vedl zásah nominovaných osob 
k přímé záchraně života.

pprap. Václav Kurtík, HZS Karlovar-
ského kraje, územní odbor Sokolov, sta-
nice Sokolov
Poskytl první pomoc zraněnému, kte-
rého uviděl při cestě na kole do služby. 
Muž utrpěl rupturu ledviny a bez včasné 
pomoci mu hrozila smrt.
   
pprap. Jan Mojcher, ZS Karlovarského 
kraje, územní odbor Cheb, stanice Aš
Poskytnutím kvalitní první pomoci při-
spěl k záchraně života muži zraněnému 
při vážné dopravní nehodě.

npor. Ing. Jiří Horník, DiS. HZS Karlovar-
ského kraje, územní odbor Karlovy Vary, 
stanice Toužim
Jeho aktivita na místě závažné dopravní 
nehody vedla k záchraně života nejvážněji 

zraněného člena posádky havarova-
ného vozidla.
 
pprap. Petr Zetocha, DiS, HZS Karlovar-
ského kraje, územní odbor Cheb, sta-
nice Cheb
Nominovaný je zástupcem všech hasičů, 
kteří se kromě běžné zásahové činnosti 
podíleli rovněž na ostatních úkolech při 
řešení epidemiologické situace.
 
Petr Gottfried, Zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje
Dlouholetý vedoucí pracoviště záchranky 
v  Sokolově, za svou kariéru záchra-
náře zachránil nespočet lidských životů. 
Sám musel v soukromí během loňského 
roku čelit brutálnímu napadení tro-
jice násilníků.

VYKONALI MIMOŘÁDNÉ ČINY, ZASLOUŽILI 
SE O ZÁCHRANU ZDRAVÍ I ŽIVOTŮ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V PONDĚLÍ 18. ŘÍJNA 2021 SE V BECHEROVĚ VILE V KARLOVÝCH VARECH USKUTEČNIL SLAVNOSTNÍ CERE-
MONIÁL PŘEDÁNÍ KRAJSKÝCH VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST. MEDAILE PŘEVZALI Z RUKOU 
HEJTMANA PETRA KULHÁNKA A ARMÁDNÍHO GENERÁLA VE VÝSLUŽBĚ PETRA PAVLA OBČANÉ Z NAŠEHO 
REGIONU, KTEŘÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ VYKONALI MIMOŘÁDNÉ ČINY A ZASLOUŽILI SE O ZÁCHRANU 
ZDRAVÍ I ŽIVOTŮ OSTATNÍCH. SLAVNOSTNÍ AKT ZPESTŘILO VYSTOUPENÍ KOMORNÍHO TRIA PIACERE, JEŽ 
TVOŘÍ ČLENKY KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU.
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CESTOVNÍ RUCH

Světová výstava EXPO 2020 byla s  ohle-
dem na pandemickou situaci v souvislosti 
s COVID-19 odložena o jeden rok a nyní se 
koná v novém termínu od 1. října 2021 do 31. 
března 2022 v Dubaji pod heslem „Connec-
ting Minds, Creating the Future“. Součástí 
národního pavilonu České republiky je i pre-
zentace Karlovarského kraje, která souzní 
s  celorepublikovou expozicí zaměřenou 
na lázeňství.
Český pavilon se nachází v zóně „Sustainabi-
lity“ na pozemku s plochou 2 200 metrů čtve-
rečních a je stejně jako na EXPO 2015 v Miláně 
první u jednoho z hlavních vstupů na výstavi-
ště. Pavilon se skládá ze stálé expozice, jejímž 
technologickým jádrem je systém S.A.W.E.R. 
vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární 
energie a kultivující poušť pomocí podpovr-
chových kultur. Systém vyvíjejí vědci Akade-
mie věd ČR a ČVUT. 
Druhou část tvoří rotační expozice, jejíž 
tematické zaměření se mění v  průběhu 
výstavy. První rotační expozice, která trvala 
na EXPO v období do 22. října 2021, byla 
zaměřena právě na lázně a příznivý účinek 
lázeňské péče. „Shodli jsme se na základ-
ním pojetí expozice jako oázy klidu, kde 

v dnešním hektickém covidovém světě hle-
dáme únik. Lázně jsou ideálním místem 
odpočinku, klidu, relaxace, uprostřed lesů, 
přírody, k léčbě přispívá i sama terapeutická 
krajina. Hlavním prvkem, který spojuje stálou 
expozici s naší krajskou, je voda. Dominuje 
i videu, které jsme nechali speciálně připravit 
právě pro světovou výstavu. Téma dostatku 
vody zejména v arabských emirátech velmi 
rezonuje. V rámci expozice byly vystaveny 
výrobky z vřídlovce, jež vytvořil ateliér D2 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 

ve spolupráci s Vary Guide design,“ uvedla 
Markéta Monsportová, uvolněná krajská 
zastupitelka. Video Karlovarského kraje zau-
jalo rovněž televizní štáb natáčející reportáž 
o celém českém pavilonu.
EXPO 2020 má přes 200 účastníků, účastní 
se více než 180 zemí, ale také nadnárodní 
společnosti, vzdělávací instituce a nevládní 
organizace. Hlavní areál EXPO 2020 v Dubaji 
se rozkládá na ploše 438 hektarů.
Expozici pro Vary Guide design fotografovala 
Daniela Dvornická.

NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO V DUBAJI 
JSME PŘEDSTAVILI NAŠE LÁZEŇSTVÍ

Podzim je v  plném proudu. Sluníčko 
slábne, lidé se halí do teplých svetrů a pří-
roda hraje všemi barvami. Všimli jste si, 
že díky tomu každý týden vypadá tatáž 
krajina úplně jinak? Pokud jste milovníky 
těchto až kýčovitých scenérií, které nám 
umí nabídnout jedině příroda, vydejte se 
na některou z rozhleden. Máme jich v Kar-
lovarském kraji plno. A jakou jinou začít 
než rovnou tou, která nese jméno Krásno. 
Ne náhodou vyhrála ocenění Rozhledna 
roku, bezpochyby patří k nejkrásnějším 
rozhlednám u nás. Najdete ji na Krásen-
ském vrchu u městečka Krásno uprostřed 
Slavkovského lesa, měří 25 metrů a nahoru 
vede 120 schodů vinoucích se po vnějším 
obvodu. Z věže je úžasný výhled na Krušné 
hory s Klínovcem, Blatenským vrchem 
a Špičákem, také na Doupovské hory a na 
vrcholky Slavkovského lesa. 

A z výšky rovnou pod zem. Město Krásno 
má za sebou bohatou hornickou historii 
a návštěva místního hornického muzea je 
tak skoro samozřejmostí. Muzeum najdete 
v areálu dolu Vilém, na rozloze 8,5 kilome-
trů čtverečních zde stojí 13 budov, napří-
klad budova úpravny, těžní věž, strojovna, 
vrátnice či trafostanice. V  samotném 
muzeu se pak dozvíte spoustu zajíma-
vostí o raně novověkém hornictví, histo-
rii těžby rud a uhlí, geologii a mineralogii. 
Hlavním exponátem je pak těžní parní 
stroj z dolu Marie, jehož historie sahá 
až do roku 1897. Muzeum doplňuje řada 
pozůstatků po těžbě, které jsou postupně 
zpřístupňovány a propojovány v rámci 
naučných stezek. Pokud hledáte místo, 
kde se snoubí úžasná příroda s bohatou 
hornickou minulostí, z městečka Krásno 
budete nadšení. 

KRÁSNO Z VÝŠKY A POD ZEMÍTIP NA VÝLET: 
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ROZHOVOR

Jak se máme nastavit 
na designové myšlení?
Stačí držet se jednoduchého postupu. 
Empatie, definice, ideace, prototyp, 
testování. To je pět kroků, kterých je 
důležité se držet, pak máte vyhráno. 
Je to skvělý postup, jak generovat 
nové nápady, nové myšlenky, nové 
vize. Vznikl někdy v padesátých, 
šedesátých letech a využívá se hlavně 
v byznysu, ale nejen tady. A není to 
jen o produktech, ale také o službách.

Baví vás vzdělávání v oblasti designu?
Strašně. Přijde mi, že je to hrozně 
důležité. Naším heslem je, že 
člověk může být blbý, ale musí si 
umět poradit. Je to jednoduché 
jako samotné motto. Hraní, zkou-
šení, testování... To jsou věci, které 
v dnešní době zapomínáme, nejen 
děti, ale také my, dospělí. Zapo-
mínáme a nepoužíváme je. Přitom 
právě ty nás ženou dál, díky nim jsme 
schopní inovovat.

Jak designovému myšlení vyučujete?
Pro školáky máme připravené dva 
projekty. Pro děti na prvním stupni 
se jmenuje Designiště, je to taková 
mobilní interaktivní dílna, kde si 
děti prostřednictvím workshopu 
vyzkouší práci designéra. Pro školáky 
na druhém stupni se projekt jmenuje 
Edipt, jeho název je složený z počá-
tečních písmen jednotlivých fází 
designového myšlení. Pro děti máme 
připravené pracovní listy, zvolená 

metodika je jednoduchá a hravá. Na 
projektu jsme spolupracovali s Kar-
lovarskou agenturou rozvoje pod-
nikání a katedrou výtvarné výchovy 
Univerzity Karlovy, která nám posky-
tovala zpětnou vazbu. V Česku je to 
v současné době jediný projekt pro 
děti na designové myšlení takového 
typu, v Karlovarském kraji jím už 
prošlo několik škol.

Chystáte se s projektem expandovat?
Chystáme. Spolupracovat s námi 
chce například Univerzita Hradec 
Králové. Designiště jsme prezento-
vali v Uměleckoprůmyslovém museu 
v rámci Design Weeku, což je velká 
akce, která se v Praze na podzim pra-
videlně koná, a tady nás oslovil děkan 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, že 
by s námi chtěl také spolupracovat. 
Takže cesty jsou otevřené, náš pro-
jekt můžeme šířit i do dalších krajů. 
Ono se o nás říká, že náš kraj je ve 
všem nejhorší, ale za sebe bych řekla, 
že je tady spousta dobrých věcí, které 
u nás vznikají, které se tady vytvoří, 
jen jsme možná moc skromní a neu-
míme se tak prezentovat, pochválit 
se, prodat, což ovšem neplatí jen pro 
designové myšlení. Přitom i tady žijí 
šikovní a schopní lidé.

Šikovní, schopní, ale logisticky 
od jiných krajů stále tak trochu 
odstřižení. Jak velká překážka je to 
v tvůrčí činnosti?
V grafickém designu, což je můj obor, 

není až tak důležité, jak jsme od sebe 
daleko. Žijeme v online světě, cesto-
vání se díky tomu zkrátilo. Mnohem 
důležitější je mít na druhém konci 
klienta, který vás bere jako partnera. 
Pak mohou být obě strany spokojené. 
Že žijeme tady na západě, to nevní-
mám jako nějaký hendikep, ale jako 
příležitost. Vždyť do Prahy to máme 
odsud dál než do Německa. Navíc tu 
máme krásnou a rozmanitou pří-
rodu, hory, prameny, jsme krajem 
živých vod. Ani si leckdy neuvědo-
mujeme, že žijeme v prostředí, které 
jen tak někde nemají. Musíme být 
zdraví patrioti. Náš kraj potřebuje, 
aby se k nám mladí lidé po studi-
ích znovu vraceli. Ať si studují, kde 
chtějí, ať si cestují. Ale až se budou 
rozmýšlet, kde založí rodinu, ať při-
jdou sem. Když všichni odejdeme, 
kdo tady zbude?

Jaké další cíle vás ženou 
v kariéře dopředu?
Říkávám si, že mám tak velké vize, že 
nevím, jestli se jejich naplnění vůbec 
dožiju (smích). Mým snem je design-
park, už dlouho. Kreativně vzdělá-
vací centrum, něco jako iQpark nebo 
Techmania, ale zaměřené na design. 
Vzdělávání by tu probíhalo interak-
tivní formou, děti by sem mohly přijít 
se školou nebo s rodiči. A nemusely 
by to být děti pouze místní, ale i ze 
sousedního Německa.

KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE 
MYSLET JAKO DESIGNÉR
PROFESÍ JE GRAFICKOU DESIGNÉRKOU. V KARLOVÝCH VARECH, KOUSEK OD DOLNÍHO 

NÁDRAŽÍ, VŠAK UŽ TAKÉ ŘADU LET ÚSPĚŠNĚ PROVOZUJE GALERII SUPERMARKET WC. „ JE TO 

TAKOVÝ MŮJ DRAHÝ KONÍČEK,“ USMÍVÁ SE TEREZA VLAŠIMSKÁ BREDLEROVÁ PŘI ZMÍNCE 

O JEJÍ DALŠÍ ČINNOSTI. GALERIE PŮVODNĚ VĚNOVANÁ DESIGNU SE KROMĚ VÝSTAV VĚNUJE 

ČÍM DÁL VÍC VZDĚLÁVÁNÍ - DĚTÍ I DOSPĚLÝCH. A NEJEN V RÁMCI KRAJE. „KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE 

MYSLET JAKO DESIGNÉR, NENÍ TO NIC TĚŽKÉHO,“ ŘÍKÁ KARLOVARSKÁ RODAČKA.
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SERIÁL

V TOMTO A DALŠÍCH ČÍSLECH KRAJSKÝCH LISTŮ VÁM PŘEDSTAVÍME NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 
ŽIJÍCÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI. SNAŽÍ SE UDRŽOVAT SVÉ TRADICE, JAZYK, POŘÁDAT AKCE 
PRO VEŘEJNOST. ZÁSTUPCI MENŠIN SE SDRUŽUJÍ VE VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 
PŮSOBÍCÍM PŘI ZASTUPITELSTVU KARLOVARSKÉHO KRAJE.

Když se řekne „Obec Slovákov“, tak zněl 
nadpis článku k 25. výročí „Obce Slovákov 
v Karlových Varoch“. V Karlovarském kraji 
je ale ještě jeden významný spolek „Obec 
Slovákov v Sokolove“. Oba spolky sdružují 
asi 200 členů. Jsou to klasické krajanské 
spolky. Hlavním programem je zaměření 
na kulturní a občanskou emancipaci slo-
venské menšiny žijící v Karlovarském kraji. 
Cílem spolků je udržování slovesnosti, vzá-
jemnosti Čechů a Slováků a spoluúčast na 
řešení veřejných záležitostí. 
K těmto cílům jsou pořádány aktivity obou 
spolků. Mezi nejvýznamnější akce patří kaž-
doročně udělení Ceny Mateja Hrebendy za 
vzájemnou spolupráci Slováků a  Čechů 
z oblasti kultury, cena má vysoké společen-
ské renomé. Mezi významné aktivity patří 
i každý rok účast na Mezinárodním festivalu 
slovenského folklorního festivalu „Jánoší-
kov dukát“ v Rožnově pod Radhoštěm. Obce 
Slovákov organizují Dny česko -slovenské 
vzájemnosti, besedy, výstavy, Slovenské 

veselice a sportovní akce. Oba spolky se 
účastní Dnů národnostních menšin Karlo-
varského kraje, kde se prezentují vystou-
pením Slovenského folklorního souboru 
a ukázkou národnostní kuchyně. Sloven-
ské halušky s brynzou jsou vždy vyhledá-
vanou a oblíbenou pochoutkou ze široké 
škály nabízených pokrmů, temperamentní 
taneční folklorní soubory bývají význam-
ným zpestřením kulturních vystoupení jed-
notlivých menšin.
Navíc již léta je právě Obec Slovákov hyba-
telem pořádání tohoto dne menšin: od 
podání žádosti, přes administraci projektu 
až po závěrečné vyúčtování akce. Slováci 
jsou velmi aktivním spolkem, který se 
pravidelně schází a tím burcuje i ostatní, 
pasivnější menšinové spolky. Celorepub-
likově distribuují i své časopisy, které mají 
širokou čtenářskou odezvu. A to nejen pro 
značné množství provázaných rodin, Slováci 
zde totiž tvořili při poválečném dosídlo-
vání pohraničí velkou část nově příchozího 

obyvatelstva po odsunutých Němcích. Ne 
nadarmo v nejrůznějších sociologických 
výzkumech jsou si Češi a Slováci navzájem 
nejoblíbenějšími národy s minimální jazy-
kovou bariérou a nadstandardními vztahy 
ve vzájemném spolunažívání obou spříz-
něných národů. 
Když se řekne „Obec Slovákov“, v Karlových 
Varech a Sokolově je  součástí 14 regionál-
ních Obcí Slovákov v České republice. Ofi-
ciálně a konkrétně vznikla až v roce 1993 
a spoluzakladateli byli pan Papcún (Karlovy 
Vary), pan Valenta (Sokolov) i pánové Hara-
kal a Varga. Jsme nejbližší sousedé, tvořili 
jsme jeden stát, ještě generace dnešních 
padesátníků vyrůstala v prakticky dvojja-
zyčném prostředí při konzumaci večer-
níčků, filmů, literatury či hudby a dodnes 
tak oba národy nemají s porozuměním větší 
problémy. Aby tomu ještě dlouho tak bylo...

� Helena�Pačesová

KDYŽ SE ŘEKNE „OBEC SLOVÁKOV“
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HEJTMAN JEDNAL SE ZÁSTUPCI 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Začátkem listopadu přivítal na krajském 
úřadě hejtman Petr Kulhánek spolu s kraj-
skými radními zástupce Středočeského 
kraje v čele s hejtmankou Petrou Pecko-
vou. Na programu společného jednání 
byla řada aktuálních témat a také návštěva 
Světa záchranářů v Karlových Varech (na 
snímku).  
„Jsem velmi rád, že se výprava ze Středo-
českého kraje vydala k nám do Karlových 
Varů. S paní hejtmankou si oba velmi dobře 
uvědomujeme, jak je důležité předávání 
si nejrůznějších zkušeností, které mohou 
být mnohdy přínosem pro druhou stranu. 
Ačkoliv jsou naše kraje co do velikosti 
naprosto odlišné, řešíme stejná témata, 
a tak vnímám velmi pozitivně fakt, že na 
mnohých řešeních jsme se shodli,“ uvedl 
hejtman Petr Kulhánek.  
V rámci jednání se zástupci obou krajů 
zabývali aktuální epidemiologickou situ-
ací v regionech a také možnostmi, jak moti-
vovat zejména mladou generaci ve věkové 
skupině 16+ k očkování proti onemocnění 
COVID-19. Debata se zaměřila též na pro-
blematiku testování ve školách, zejména 
na způsob distribuce, který by měl dle 
zástupců obou krajů probíhat s předstihem 
právě ve školských zařízeních. Ta by pak 
mohla pružně reagovat na aktuální situaci 

v jednotlivých lokalitách. 
 „Spolupráci mezi kraji považuji za velmi 
důležitou. Těší mě, že jsme se s panem hejt-
manem shodli nejen na postupu souvisejí-
cím s aktuálním vývojem covidové situace, 
ale také na směřování našich úřadů tak, aby 
byly pro občany přívětivé a usnadnily jim 
život,“ dodala hejtmanka Petra Pecková.
Další oblast, kterou zástupci Karlovarského 
a Středočeského kraje projednávali, byla 
problematika dopravy a dopravní obsluž-
nosti. Karlovarský kraj představil své aktu-
álně největší projekty, jimiž jsou polygon 
BMW a zakázka na nákup CNG autobusů. 
Radní ze Středočeského kraje pak předsta-
vili změny ve standardech dopravní obsluž-
nosti. 
Mezi projednávanými tématy byla napří-
klad i podoba Krajských listů a změna jejich 
distribuce, kterou hejtmanka Středočes-
kého kraje kvitovala, dále také informace 
o způsobu komunikace hejtmanů se sta-
rosty obcí a další.  
Druhou částí návštěvy zástupců Středo-
českého kraje byla prohlídka centra Svět 
záchranářů v  Karlových Varech. Právě 
Středočeský kraj do budoucna uvažuje 
o  vybudování podobného centra, které 
by sloužilo ke vzdělávání dětí a mládeže 
v oblasti bezpečnosti.

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH 

Nebanice, Bukovany, Citice
Do Nebanic, Bukovan a Citic vedla v říjnu 
jedna z pravidelných pracovních cest hejt-
mana Petra Kulhánka a krajského radního 
Víta Hromádka po regionu. Obec Nebanice 
má třeba problém se starým železničním 
mostem na trase do místní části Vrbová, který 
je v dezolátním stavu. Podle bukovanského 
starosty Miroslava Stropka obec nejvíc pálí 
problém se sociálně slabými nepřizpůsobi-
vými lidmi, kteří žijí v pronajatých bytech 
v místních panelácích a někteří z nich naru-
šují klidné soužití s ostatními obyvateli. Na 
setkání s vedením obce Citice se řešily mimo 
jiné rozvojové plány obce a potřeba dohod-
nout se se Sokolovskou uhelnou ohledně 
pozemků, jež by obec potřebovala k přípravě 
parcel pro výstavbu bydlení.

Nejdek, Stráž nad Ohří, Velichov
Další z říjnových cest hejtmana Petra Kul-
hánka a krajského radního Víta Hromádka 
po regionu začala v  Nejdku. Podle sta-
rostky Ludmily Vocelkové město trápí to, 
že se v některých panelových domech lidé 
začínají odpojovat od centrálního vytápění, 
byť pro ně ve výsledku cena tepla nebude 
výhodná. Ve Stráži nad Ohří se řešila letitá 
bolest obce, kterou je frekventovaná silnice 
I/13 procházející centrem. O tom, jak se obec 
může bránit proti hlukové zátěži, kterou 
v budoucnu způsobí provoz malé vodní elek-
trárny v těsné blízkosti rekreační oblasti, pak 
jednali zástupci kraje se starostkou Velichova 
Markétou Sinkulovou Moravcovou.

Oloví, Kraslice, Šindelová
Do Oloví na svém dalším pracovním výjezdu 
zamířil hejtman Petr Kulhánek společně 
s  krajským radním Vítem Hromádkem. 
Město trápí především stav některých silnic 
či ukončení činnosti praktického lékaře pro 
děti a dorost. Starosta Jiří Mikuláš diskutoval 
s představiteli kraje o kvalitě silnic ve správě 
kraje. V Kraslicích starosta Roman Kotilínek 
požádal, aby Krajská správa a údržba silnic 
informovala starosty o plánech oprav silnic, 
které by pak v obcích mohli sladit se svými 
záměry výstavby kanalizací, sítí a podobně. 
V Šindelové mají velmi oblíbené řeznictví 
a uzenářství, chybí však obchod se základ-
ními potravinami. V poslední době zde také 
řeší problém s honitbou v blízkosti obce, která 
je v soukromém pronájmu. Podle starosty 
Jaroslava Bendy se tam pořádají noční lovy 
a odstřely zvěře, které ruší zdejší obyvatele.

NÁŠ KRAJ

 KRAJSKÉ LISTY 17



Markéta Monsportová
krajská zastupitelka za Piráty

SLAM POETRY OTEVŘELA 
DISKUZI SE STUDENTY
Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká 
s velmi negativním demografickým vývojem, 
způsobeným odchodem mladé generace. Záro-
veň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzděla-
nostní složení obyvatel. V rámci transformace 
regionu je právě ta společenská po ukončení 
těžby uhlí dalším důležitým tématem, na které 
se musíme zaměřit.
Mladí lidé jsou budoucností našeho kraje a nevy-
hnutelné změny v regionu se týkají především 
jich. Proto hledáme různé cesty, jak je informo-
vat, „že se něco děje“ a do celého procesu je co 
nejlépe zapojit.
První týden v listopadu se uskutečnilo turné 
s názvem „Budoucnost kraje bez uhlí“ a cílilo 
především na teenagery. Probíhající transfor-
maci regionu představili osobitým způsobem 
na základní škole v Chodově a středních ško-
lách v Ostrově a Sokolově mladí umělci, kteří se 
věnují slam poetry.
Slam poetry (z anglického slam – bouchnout, 
prásknout) je specifický styl básnického před-
nesu. Vznikl ve Spojených státech v  druhé 

polovině 80. let a u nás se tomuto druhu umění 
věnuje stále více mladých lidí. Karlovarský kraj se 
dá označit za líheň slamerů a své texty si pro tuto 
příležitost připravili bez výjimky zdejší rodáci. 
Hlavním průvodcem celého programu byl peda-
gog a spisovatel, sokolovský rodák Filip Koryta 
aka Dr. Filipitch. Na všech akcích vystupoval 
další Sokolovák, rapper Matyáš Mach, z Lokte 
pocházející pedagog, marketér a umělec Teodor 
Kravál aka Kravál123456 a student Václav Ponikel-
ský z Aše, vystupující pod pseudonymem Vašek 
z Aše, vicemistr republiky 2021. Na závěr turné se 
přidal i loketský památkář, učitel hudby a skvělý 
muzikant Vítězslav Adamec, používající umě-
lecké jméno Siegfried. Řada slamerů totiž vystu-
puje pod pseudonymy a mistrovství republiky ve 
slam poetry se pořádá v České republice od roku 
2003. Pro slam poetry platí, že performativní 
přednes autorů je hodnocen na bodové škále 
0-10 prostřednictvím poroty z publika. Diváci 
mohou sami ovlivnit průběh programu a často 
bývají vyzváni k interakci. 
V minulosti odbor kultury, cestovního ruchu, 
lázeňství a  památkové péče Karlovarského 
kraje několik přehlídek uspořádal a s umělci 
spolupracuje i na organizování workshopů na 
středních školách. Tentokrát přišli aktivní pra-
covníci odboru s nápadem použít slam poetry 
jako moderní nástroj, který pomůže rozbít bari-
éry a otevřít diskuzi.
Zadání tedy znělo jasně: „Připravte si sérii textů 
na transformační téma Budoucnost kraje bez 
uhlí, klimatickou změnu a společenské pro-
blémy“.  Slameři s nadšením vhozenou ruka-
vici zvedli a svého úkolu se zhostili na jedničku. 
Nechyběly ani angažované texty a  přímo-
čará kritika.

Já jsem dostala pověření celé turné doprovázet 
a být k dispozici pro následné diskuze. Velmi 
mile mě překvapil zájem studentů a jejich reakce. 
Mnohdy jsem se doslova zapotila, ale byla to pro 
všechny zúčastněné skvělá zkušenost a mám 
velkou radost, že se naši studenti nebojí vyjádřit 
svůj názor a jsou velmi otevření.
Velká část studentů s návratem po studiích moc 
nepočítá, ale větší část ještě není rozhodnutá. 
Zazněly i  jasné názory, že má smysl se vrátit. 
Byly zmiňovány vazby na rodinu, možnost práce 
v lesnictví, ochraně přírody a památek. Výzkum 
v dolech a štolách, kulturní dědictví a také pra-
covní možnosti v Německu. Proti často zaznělo, 
že zde chybí dostatek pracovních příležitostí 
například v  IT oborech,  vybavenost (služby, 
lékaři) a kulturní vyžití pro mladé. 
V Sokolově studentům chybí vrcholový sport 
a někteří se tam necítí bezpečně. Často se také 
vyjádřili, že by rádi lepší komunikaci s institu-
cemi. Například v oblasti marketingu a propa-
gace. Diskutovali jsme také nad možnostmi, jak 
by se daly některé problémy změnit. Pokusila 
jsem se v některých bodech studenty motivovat, 
aby se nebáli sami do změn zapojit a vyvinuli 
vlastní iniciativu.
Naše působení na školách bylo časově omezené 
a diskuze by mohly pokračovat další hodiny. To 
je skvělý signál a určitě budeme v těchto aktivi-
tách pokračovat.
Celý proces transformace je běh na dlouhou trať, 
ale věřím, že i tyto zdánlivě malé akce mohou 
být tím důležitým impulsem pro mladé lidi zde 
zůstat žít, případně se po studiích a nasbírání 
zkušeností ze světa vrátit.

NÁZORY

Renata Oulehlová
krajská zastupitelka za ANO

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE? NAŠICH 
ŠEST PROJEKTŮ BYLO 
A STÁLE JE PŘIPRAVENO
Karlovarský kraj byl v nedávné minulosti zařazen 
mezi takzvané uhelné regiony, které mají nárok 
na čerpání peněz z Fondu spravedlivé transfor-
mace. Jedná se o velmi vysokou částku ve výši 
6.3 miliardy korun, která má pomoci zahladit 

následky těžby v postižených regionech, zajistit 
vznik nových pracovních míst a celkově zlepšit 
život v těchto regionech. V České republice se 
jedná vedle Karlovarského také o kraj Ústecký 
a Moravskoslezský. Už když vedení Sokolova pod-
nikalo kroky k tomu, aby byl náš Karlovarský kraj 
zařazen mezi uhelné regiony, pracovaly desítky 
lidí z celého Sokolovska na přípravě projektů, 
které měly naplnit základní myšlenku Fondu 
spravedlivé transformace. Troufnu si tedy říci, 
že jsme jako město Sokolov a jeho okolí měly 
výrazný náskok oproti jiným subjektům, které 
se do procesu transformace chtěly přihlásit 
a nakonec i přihlásily. Město nakonec přihlásilo 
šest strategických projektů a očekávalo, kolik 
z nich uspěje a jak velké budou mít dopady pro 
zlepšení života obyvatel na Sokolovsku. Jenže 
očekávání naplněno nebylo a  vedení Karlo-
varského kraje za dosti nejasných a podivných 
podmínek vybralo úplně jiné projekty, které se 

navíc Sokolovska mnohdy ani netýkají. Každo-
ročně realizujeme řadu projektů a dobře víme, 
jak mají být připravené. Našich šest projektů 
bylo a stále je připraveno do takové míry, že 
se teoreticky zítra mohou začít realizovat, na 
rozdíl od strategických projektů Karlovarského 
kraje. I proto nehodláme vzdát svůj boj za město 
a jeho projekty a stále požadujeme opakování 
výběru a veřejnou prezentaci všech přihláše-
ných projektů. Pokud je Karlovarský kraj zařazen 
mezi uhelné regiony kvůli Sokolovsku, měla by 
se většina projektů odehrávat v tomto regionu 
a většina peněz by do tohoto regionu měla také 
směřovat. Na Sokolovsku jsou lidé, kteří přišli 
a přijdou o práci v souvislosti s útlumem těžby 
uhlí, tady lidé potřebují pomoc. Za nesmyslný 
proto považuji jeden z vybraných strategických 
projektů, kterým je rekonstrukce Klínovce, jenž 
nemá s těžbou uhlí, nezaměstnaností ani vzdě-
laností nic společného.
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NÁZORY

Ing. Vít Hromádko
krajský radní pro oblast rozvoje venkova 
a zemědělství za SNK1

PODPORA VENKOVSKÝCH PRODEJEN
Na posledním krajském zastupitelstvu nejvíce 
rezonovalo téma venkovských prodejen, které 
jsem měl připravit o tři miliony korun tím, že 
se Karlovarský kraj v letošním roce nepřihlásil 
do národního dotačního programu Obchůdek 
2021+. Informace to byla samozřejmě zavádějící. 
Karlovarský kraj měl pro letošní rok ve svém 
dotačním titulu (DT) na podporu venkovských 

prodejen alokovanou částku 1 000 000 Kč, 
přičemž vyčerpáno bylo cca 812 000 Kč. To 
znamená, že nebyla využita ani celá alokace. 
Předpokládat proto, že u DT Obchůdek 2021+ by 
bylo využito 3 mil. Kč, je spekulativní. V případě 
krajského DT je žadatelem sice obec, ale je určen 
i pro podnikající subjekty. Jinak řečeno, žádost 
za podnikatelský subjekt podává obec, přes 
kterou následně plynou i finanční prostředky 
danému subjektu. Tímto způsobem se obce stá-
vají garantem potřebnosti dané prodejny. Záro-
veň tímto danému subjektu pomáhají, protože 
sám by o dotaci nemusel požádat. Mezi hlavní 
důvody, proč se v letošním roce Karlovarský kraj 
k DT Obchůdek 2021+ nepřipojil, patří například 
stejný účel dotace jako u krajského DT. Dále pak 
nesrovnatelně větší administrativní zátěž jak 
pro příjemce, tak i poskytovatele dotace. Ten 
musí z vlastních prostředků zajistit administraci 
dotačního titulu vč. kontroly dodržování pravi-
del. V případě jejich nedodržení pak řeší i vymá-
hání poskytnutých finančních prostředků zpět. 

Týká se to například porušení povinnosti, že 
obchůdek bude otevřen minimálně 5 dní v týdnu, 
v případě obcí nebo místních částí do 350 oby-
vatel minimálně 3 dny v týdnu. 
I přes všechny výhrady, které Karlovarský kraj 
k dotačnímu programu Obchůdek 2021+ má, plá-
nuje, že se k výzvě připojí v roce 2022 v případě, 
že MPO dotační titul skutečně vyhlásí. V návaz-
nosti na to Karlovarský kraj upraví svůj dotační 
titul na podporu venkovských prodejen tak, aby 
se s programem Obchůdek 2021+ vzájemně dopl-
ňoval. Nově bude možné finanční prostředky 
kraje využít na investice do oprav nebo vybavení 
prodejen, což provozovatelům určitě pomůže.
Velmi nám záleží na tom, aby i v malých obcích 
měli lidé svou prodejnu, kde nakoupí základní 
potraviny a  další sortiment. Zároveň je ale 
nutné si uvědomit, že pokud si z těchto prode-
jen občané udělají „zapomněnky“, kam si zajdou 
jen pro to, co si zapomněli koupit v nákupním 
centru po cestě z práce, žádná dotace tyto pro-
dejny nezachrání.

Karla Maříková
poslankyně a krajská zastupitelka za SPD

DALŠÍ MĚSTO V KRAJI ČEKÁ REFERENDUM,
 TENTOKRÁT OSTROV
V Karlovarském kraji nás po Jáchymově, kdy 
lidé rozhodovali zda, město prodá strategické 
pozemky pro výstavbu stezky v oblacích, čeká 
další referendum a to v Ostrově.  Referendum 
má proběhnout 10. prosince kdy se tu bude 
rozhodovat o navýšení plánované haly v býva-
lém areálu Škodovky z 12 metrů na 22,5 metrů. 

Schvalování referenda provázela velká diskuse 
nejen kvůli otázce, která je záludně položena 
a bude znít: Souhlasíte s tím, aby zastupitel-
stvo města neschválilo změnu územního plánu 
č.3?  Správná odpověď pro ty, kteří odmítají 
navýšení haly, je ANO, ač otázka svádí naprosto 
k opačné odpovědi a můžeme si myslet, že je 
tomu i záměrně, jelikož několikrát bylo během 
zastupitelstva upozorněno na to, jak je otázka 
položena, a  přesto tamní vládnoucí koalice 
odmítla znění upravit. Vedení města dokonce 
dle vyjádření souhlasí s navýšením haly což dává 
další prostor pro zamyšlení, proč je otázka polo-
žena zavádějícím způsobem, aby prošlo navý-
šení haly. Změna územního plánu, o který si 
zažádala developerská společnost Panattoni má 
povolit navýšení plánované haly na 22,5 metrů. 
Samotné navýšení vyvolalo oprávněnou diskusi 
ještě před referendem, jelikož během veřejného 
projednávání byla totiž zmíněna kalkulovaná 
kapacita 1000 kamionů denně. Provoz bude mít 

vliv na doravně logistickou situaci, bezpečnostní 
a ekologickou. Na jednu stranu jsme ze strany 
EU šikanováni snižováním uhlíkové stopy a na 
druhou stranu povolíme provoz tisíců kamiónů 
denně, když nedaleko jsou světové Léčebné lázně 
Jáchymov a Karlovy Vary. Občané se obávají, že 
reálná kapacita toto množství ještě přesáhne, 
jelikož této kapacity při 24hodinovém provozu 
dokáže dosáhnout 10x menší sklad sloužící jako 
překladiště. Zvýšená doprava s sebou přináší 
také zvýšenou hladinu hluku, která má vliv na 
lidské zdraví. Čím větší budova, z logiky věci tím 
více zaměstnanců, a průmyslová zóna tohoto 
typu tak bude muset sáhnout po zahraničních 
agenturních zaměstnancích, což má vliv také 
na vývoj kriminality v dané oblasti. O snížení 
ceny nemovitostí v dané lokalitě pak už netřeba 
mluvit. Jste-li z Ostrova a nechcete-li obrov-
skou halu, která zastíní výhled na Krušné hory 
a může přinést také zmiňovaná negativa, tak 
přijďte k referendu a hlasujte ANO.
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KRAJSKÉ LISTY: 
DO SCHRÁNKY I V E-MAILU 

Jak jste si již mohli všimnout, podoba Kraj-
ských listů se změnila, nově nastavený je 
také systém distribuce. Snahou je odstra-
nění dlouhodobého problému s dodáváním 
novin do poštovních schránek domácností 
a do odlehlých míst v našem kraji. Krajské 
listy jsou nově dostupné každému občanovi 
zejména na veřejných místech, která lidé 
velmi často navštěvují. Dále však mají mít 
možnost noviny bezplatně odebírat v elek-
tronické nebo papírové verzi.
Krajské listy jsou distribuovány do veřejných 

prostor, jež jsou hojně navštěvovány veřej-
ností, jako jsou všechny obecní a městské 
úřady v Karlovarském kraji. Dále jsou k dis-
pozici v malých i velkých knihovnách napříč 
regionem. Kromě toho jsou dodávány také 
do domovů pro seniory a dalších sociál-
ních zařízení.
Karlovarský kraj nabízí obyvatelům regi-
onu také možnost odběru Krajských listů 
v elektronické podobě. Pro přihlášení je 
nutné zadat e-mailovou adresu, na kterou 
budou noviny každý měsíc rozesílány - 
http://www.kr-karlovarsky.cz/php/kraj-
skelisty/reg.php . Zájemcům, kteří by si 
noviny rádi přečetli v tištěné podobě, je 
určena možnost bezlatné distribuce přímo 

do poštovní schránky adresáta. K tomu stačí 
vyplnit elektronický formulář na adrese: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_
listy/tisk/Stranky/noviny_21.aspx – pod 
záložkou „Odběr Krajských listů poštou“.
V  případě, že jsou již zájemci přihlá-
šeni k  odběru Krajských listů v  přede-
šlém „novinovém“ formátu v elektronické 
podobě, je nutné provést přihlášení znovu. 
Původní údaje byly totiž se změnou formátu 
listů smazány.

Přihlášení k odběru novin v papírové i elek-
tronické podobě je možné provést také 
pomocí e-mailu na adresu: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz.

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Stranky/noviny_21.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Stranky/noviny_21.aspx
mailto:jitka.cmokova%40kr-karlovarsky.cz?subject=


CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KRUŠNÉ HORY 
Oznámení Karlovarského a Ústeckého kraje o záměru vyhlášení Chrá-
něné krajinné oblasti Krušné hory se stalo v těchto dvou krajích letošním 
velkým tématem, které ke škodě ochrany přírody a krajiny bylo bohu-
žel hodně zpolitizované. Ohlédnutím do historie zjistíme, že v dávné 
minulosti se občasně objevovaly snahy vyhlásit CHKO Poohří, k čemuž 
nakonec nikdy nedošlo. Mezitím se však doba naprosto změnila a při-
nesla s sebou potřeby zvýšené ochrany některých částí Krušných hor 
a je tomu tak dobře.
Začátkem tohoto století došlo nařízením vlády ke stanovení národ-
ního seznamu evropsky významných lokalit, kterými se můžeme pyšnit 
i v našem Karlovarském kraji. Čím už se ale pyšnit vůbec nemůžeme, to 
byla skutečnost, že významná chráněná území se vybírala a stanovovala 
takzvaně za běhu bez řádně k tomu proběhlých schvalovacích procesů 
a nekvalitně připravených podkladů. Toto tvrzení není nijak namířeno 
proti ochraně přírody a krajiny, ale proti tomu, jak se to dělalo, a proti 
těm, kteří za tím vším stáli a někdy volili řešení a postupy až úplně na 
hraně zákonnosti. Tyto řádky si mohu dovolit napsat, protože jsem 
u toho byl jako jeden ze zástupců obcí v tehdejším Centrálním Krušno-
hoří, kterých se proces vyhlašování evropsky významných lokalit týkal. 
Bohužel mnohé, co bylo tehdy především zástupci Ministerstva životního 
prostředí ČR slíbeno, nebylo nikdy dodrženo. Takto se dobře míněná 
a kvalitně prováděná ochrana přírody a krajiny v dotčeném terénu sku-
tečně nedá dělat.
Někdo by se mohl třeba zeptat, co to má společného s případným vyhlá-
šením CHKO Krušné hory? Bohužel má a poměrně mnoho. Je třeba si 
uvědomit, že na vyhlášení takovéto chráněné oblasti bude mít zásadní 
vliv posuzování tohoto záměru ze strany občanů nežijících v dané oblasti 
a těch, kteří v ní skutečně trvale žijí. Už takováto skutečnost může sama 
o sobě vyvolávat naprosto rozdílné až protichůdné reakce.  
O chráněné oblasti v centrální části Krušných hor již cca čtyři roky často 
diskutuji se zástupci ochrany přírody, abychom si dopředu vydefinovali 
všechna úskalí jejího vzniku. A musím říct, že v názorech, jak by k tomu 
mělo dojít a za jakých podmínek, se většinově shodujeme. Je to úplně 
něco jiného, než co jsem zažil s vyhlašováním evropsky významných 
lokalit, a to mě naplňuje pozitivní energií, že se nám nakonec společnými 
silami CHKO Krušné hory podaří vyhlásit. Musíme však být na pozoru, 
aby se někdo nesnažil tento proces bez řádného projednání mezi všemi 
zúčastněnými urychlit. Je třeba se vyvarovat případného nepřiměře-
ného politického tlaku nebo třeba i militantních nátlakových skupin 
podporujících nebo nepodporujících vyhlášení předmětné CHKO, což 
by byla velká škoda.
Osobně vyhlášení nové CHKO vítám, i když zatím nejsem o předloženém 
rozsahu území úplně přesvědčen, ale chápu, že to je zatím pouze materiál 
k odborné i laické diskuzi v dané věci. Moje životem nabytá zkušenost 
přímo z krušnohorské přírody je, že se mnohdy stávalo a bohužel se to 
dodnes stává, že když se někdy nějaké území vyhlásí jako chráněné, tak se 
mu tím moc neprospěje, protože návštěvníci chtějí za každou cenu vidět 
předmět ochrany, a to pro něj mnohdy nakonec bývá devastující, takže 
potom už není ani potřeba jej chránit. Tímto způsobem antiochrany bez 
potřeby ochranářských opatření se třeba městu Boží Dar nakonec daří 
už desítky let chránit velmi cenné části krušnohorské přírody. Současně 
jsem také bytostně přesvědčený o tom, že ochranu přírody a krajiny nelze 
dělat na politickou objednávku.
Přeji nám všem společně, ať se nám nakonec vyhlášení CHKO Krušné 
hory podaří, byť to bude ještě nelehký a časově náročný proces.

NÁZORY

Ing. Jan Horník
krajský zastupitel za STAN+KOA+VPM+TOP 09

20  KRAJSKÉ LISTY 



KULTURA   |   INZERCE

 KRAJSKÉ LISTY 21

 

3MAR ENERGO GROUP s.r.o., Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary  
| www.energo3m.cz  | +420 353 034 126| Fotovoltaické elektrárny | 

VLASTNÍ ELEKTŘINA?  

 Projekt 
kompletní návrh optimálního řešení, vypracování projektové 
dokumentace ve všech stupních 

 Příprava objektu 
úprava stávající elektroinstalace a střechy 

 Vyřízení všech formálních záležitostí 
vyřízení stavebního povolení, připojení s provozovatelem 
distribuční soustavy, žádosti o dotace a licence 

 Realizace včetně uvedení do provozu 
 Servis po dobu životnosti fotovoltaické elektrárny 

 

„Nejlepší elektřina je ta, kterou si sami vyrobíte“ 

 

3MAR ENERGO GROUP s.r.o., Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary 

www.energo3m.cz   |   +420 353 034 126   |   Fotovoltaické elektrárny

VLASTNÍ ELEKTŘINA? 
 Projekt
 kompletní návrh optimálního řešení, 
 vypracování projektové dokumentace ve všech stupních

 Příprava objektu
 úprava stávající elektroinstalace a střechy

 Vyřízení všech formálních záležitostí
 vyřízení stavebního povolení, připojení s provozovatelem distribuční 

soustavy, žádosti o dotace a licence

 Realizace včetně uvedení do provozu

 Servis po dobu životnosti fotovoltaické elektrárny

N E J L E P Š Í  E L E K T Ř I N A J E  TA ,  K T E R O U S I  S A M I  V Y R O B ÍT E



INZERCE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 
2022 - 2023

ZAČNĚTE S NÁMI!ZAČNĚTE S NÁMI!ZAČNĚTE S NÁMI!ZAČNĚTE S NÁMI!
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INZERCE

pro školní rok 2022/2023 nabízí zajímavé obory

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme otevřeli tříleté učební obory:
   Nástrojař 23-52-H/01      Strojní mechanik 23-51-H/01      Výrobce textilií 23-57-H/01

Čtyřleté obory s maturitou:
   Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
SAMETEX, spol. s r.o., KORNET s.r.o., MHZ Hachtel Czech s.r.o., 
Kukal & DSS s.r.o., ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.,
Jaroslav Kursa - Kovoobrábění a zámečnictví Kraslice

Střední škola, základní škola a mateřská škola KrasliceStřední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
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Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

BLIŽŠÍ INFORMACE:
e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
www.skolakraslice.cz

Škola přispívá žákům na dopravu a úspěšným 
žákům vyplácí prospěchová stipendia.

60 let SPŠ Ostrov 
TRADICE KVALITNÍHO  

VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME OBORY:

AUTOTRONIK, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NÁSTROJAŘ,  
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJÍRENSTVÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

VÍCE NA WWW.SPSOSTROV.CZ
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INZERCE

7. 12. 2016

malíř a lakýrník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12. 2021 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy 

nám. K. Sabiny 16 a v prostorách dílen Stará Kysibelská 77

do maturitního oboru:  
  stavebnictví

do tříletých oborů pro absolventy ZŠ: 
  zedník, instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář, malíř a lakýrník, pokrývač

do dvouletého oboru:  
  stavební práce

7. 12. 2016

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 U Č T E  S E  S  N Á M I  C H U T Ě  S  C H U T Í

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
  65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista
  29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník
  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie (denní)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

D N Y   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í  9 .  1 2 .  2 0 2 1  a  1 3 .  1 .  2 0 2 2
od 13 do 17 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

STŘ
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 Š
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A
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Dny otevřených dveří

Ruská 355/7
353 01 Mariánské Lázně

+420 354 624 166 
goaml@goaml.cz

Gymnázium a obchodní
akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace

Studijní obory

Přijímací řízení

Osmileté gymnázium    79-41-K/81
Čtyřleté gymnázium      79-41-K/41
Obchodní akademie      63-41-M/02

Pá 3 .12. 2021 od 14:00 do 18:00
So 4. 12. 2021 od   8:30 do 12:00

Podání přihlášky:   do 1. března 2022
Jednotné přijímací zkoušky: český
jazyk a matematika

Přijímací zkoušky NANEČISTO         29. 1. 2022
Kurz matematiky   únor až duben - 8 lekcí 
Přihlášky online na www.goaml.cz/uchazec 
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Škola Můj Projekt
tvá příležitost pro tvůrčí práci a inovace

Škola Můj Projekt
Mánesova Gymnázium, ZŠ, MŠ + Carolina ZŠ

Co vás čeká?
Adventní dílny
pro děti i rodiče
Jak na projekty a seberozvoj,
Hejného matematika, Výuka v souvislostech
ochutnávka naší výuky pro rodiče
Přijímačky nanečisto
pro zájemce o gymnázium
Jak vést ústní pohovor a vytvářet si
profesní portfolio
pro účastníky přijímaček

Sobota 27. 11.
9:00–13:00

Mánesova 1672,
Sokolov

Seznamte se s námi!

www.skolamanesova.cz
fb.com/Skola.Muj.Projekt.Manesova

ig: @skolamujprojektmanesova
www.zscarolina.cz

fb.com/carolina.school
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INZERCE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
27. 11. 2021 a 20. 1. 2022

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - 
Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ) 
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) - Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2017 / 2018
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24. 11. 2021, 12. 1. 2022, 9. 2. 2022

Pro školní rok 2022/2023
nabízíme tyto obory:

www.zivnostenska-sokolov.cz

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař 
Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Prodavač
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky)
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky)
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola 
živnostenská 

Sokolov, 
příspěvková organizace

Dny otevřených dveří:
25. 11. 2020, 13. 1. 2021, 10. 2. 2021

Pro školní rok 2021/2022 
nabízíme tyto obory:

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 65,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

www.zivnostenska-sokolov.cz
Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Sladovník-pivovarník 
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) 
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) 
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů 
Podnikání - denní dvouleté studium 
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Řemeslo mábudoucnost
Školní jídelny v Sokolově, Kynšperku 
a  Kraslicích a domov mládeže v Sokolově 
zajišťují ubytování a stravu. 

Řemeslo mábudoucnost

Školní jídelny v Sokolově, Kynšperku
a Kraslicích a domov mládeže v Sokolově
zajišťují ubytování a stravu.
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Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary, příspěvková organizace Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. V polovině 90. let byla oborová 
skladba rozšířena o gymnaziální obory a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělání SPgŠ a G:Obory vzdělání SPgŠ a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost 79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu
Obory vzdělání VOŠObory vzdělání VOŠ

75-32-N/06 Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy:Možnosti pro absolventy:
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým 
a tělovýchovným. V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální péče apod.

Informace o škole:Informace o škole:
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je kom-
plexně zasíťována, žákům je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšuje materiální podmínky školy, ale i 
zkvalitňuje metody výuky. Škola je plně připravena na případný okamžitý přechod na online výuku v rámci prostředí MS Teams.

Ubytování a stravování:Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajištuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten také nabízí žákum školy k dispozici krytý plavecký bazén.

Dny otevřených dveří se budou konat 19. 11. 2021 a 8. 1. 2022.Dny otevřených dveří se budou konat 19. 11. 2021 a 8. 1. 2022.
Kontakty: ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596, www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
sobota 15. ledna 2022, 9.00 – 13.00
Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov

Přijímáme ke studiu žáky v osmiletém i čtyřletém oboru vzdělání. Hlásit se mohou nejen žáci z Ostrova 
a okolí, ale i z Karlových Varů. Mezi oběma městy je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.
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NÁŠ KRAJ

Karlovarský kraj má společný cíl s městy 
a obcemi, firmami a institucemi v celém 
regionu, a  sice získat finance z  EU 
a úspěšně je využít na přeměnu kraje. Tyto 
evropské - nikoliv státní, nikoliv krajské 
peníze - by měly jít jednak na strategické 
projekty, které byly vybrané podle meto-
diky vytvořené ministerstvem pro místní 
rozvoj a posuzované externími hodnoti-
teli. Dále na realizaci řady dalších projektů 
měst, obcí, firem a podobně. Možnost čer-
pání dotací bude totiž podstatně širší než 
6,3 miliardy korun, o kterých se v první 
řadě stále mluví.
Mezi strategickými projekty jsou hned tři 

velké záměry ze Sokolovska: Udržitelný 
rozvoj lokality Medard, Sokolovská inves-
tiční a green development a Krajský Busi-
ness Park Sokolov. „Uskutečnění těchto 
záměrů bude mít přímý dopad na Sokolov. 
Projekty představují cca 1,2 miliardy korun,  
tedy více než třetinu peněz, jež bude možné 
získat na vybrané strategické projekty. Tato 
suma se proinvestuje přímo na Sokolovsku. 
Pokud se všechny tři strategické projekty 
povedou, mohlo by vzniknout v Sokolově 
a v  jeho okolí 15 000 pracovních míst,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
O žádostech nositelů strategických pro-
jektů bude v  nadcházejícím období 

rozhodovat ministerstvo životního pro-
středí. Předkladatelé projektů, které nebyly 
vybrány jako strategické, mají i přesto po 
vyhlášení Operačního programu Spraved-
livá transformace stejnou šanci předložit 
svůj projekt a o peníze si požádat. O přidě-
lení dotace bude rozhodovat ministerstvo 
životního prostředí. 
Sokolovsko je ve středu zájmu celého pro-
cesu transformace, tedy přeměny území. 
„Bereme ho jako část kraje, která pomoc 
při útlumu těžby potřebuje prioritně. Do 
těchto významných změn, které nás čekají, 
ale musí být zahrnuto celé území regionu,“ 
uzavřel hejtman.

MEZI STRATEGICKÝMI PROJEKTY 
Z PENĚZ EU JSOU TŘI VELKÉ 
ZÁMĚRY ZE SOKOLOVSKA
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

Součástí MAS nemůže být území měst s více 
než 25 000 obyvateli – to se u nás týká měst 
Karlovy Vary a Cheb. Na celém ostatním 
území kraje MAS aktivně působí. V Kar-
lovarském kraji je to celkem pět MASek, 
které díky místnímu partnerství pomá-
hají rozvíjet venkovské oblasti. Společně 
s  obyvateli i  odborníky připravují své 
víceleté plány rozvoje (SCLLD – strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje). 
Jejich snahou je získat na realizaci těchto 
plánů co nejvíce finančních prostředků, 
tyto prostředky co nejefektivněji rozdě-
lit mezi zdola iniciované záměry jednot-
livých žadatelů, a konečně pomoci dovést 
tyto záměry do podoby úspěšně realizo-
vaných projektů. Nedílnou součástí práce 
MAS je také podpora a poradenství pro další 
subjekty v jejich území. Nejčastějšími uži-
vateli těchto služeb jsou obce, školy, malé 

a střední podniky, zemědělci a v neposlední 
řadě také neziskové organizace. MAS přitom 
využívají metodu LEADER, kladoucí důraz 
na propojení aktivit rozvíjejících venkov 
při dodržování sedmi základních principů:  

1 společná strategie oblasti
2. místní partnerství veřejného, podnika-

telského a neziskového sektoru
3. přístup zdola-nahoru
4. integrované akce
5. inovační přístup
6. spolupráce
7. síťování

Díky činnosti MAS se za uplynulých 6 let 
podařilo do Karlovarského kraje přinést 
398,8 milionů korun a realizovat 430 pro-
jektů na území 123 obcí Karlovarského 
kraje. V dalších vydáních Krajských listů si 
je postupně představíme.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 
POMÁHAJÍ DOBRÝM NÁPADŮM
Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím aktivních obyvatel venkova, neziskových organizací, zemědělců 
a ostatní soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí a svazků obcí). Jsou nezávislé na politickém 
rozhodování. Pomáhají dobrým nápadům od jejich vzniku, přes pomoc s financováním až po realizaci. Podporují 
rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjejí vzdělávání a sociální programy. Jsou tu pro všechny, kdo na venkově 
žijí a pracují. Venkov vnímají jako svůj domov. Dávají dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí 
o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku, identifikují hlavní místní problémy, sami si vytvářejí rozvojovou 
strategii oblasti, podle místních potřeb si určují priority pro nasměrování finančních prostředků.
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Čeští básníci přelomu 
19. a 20. století  
Pobočka krajské knihovny v Lidické ulici 
pokračuje v přednáškovém cyklu s názvem 
„…nocí k ránu“, který se zaměřuje na osob-
nosti české poezie na přelomu 19. a 20. sto-
letí a jejich dílo. Účastníci se mohou těšit 
ještě na literární setkání s představitelem 
symbolismu Otokarem Březinou a jeho poe-
tickou sbírkou Svítání na západě, o týden 
později se pak mohou seznámit s životním 
osudem Karla Hlaváčka a sbírkou básní 
i básní v próze Pozdě k ránu.  
Krajská knihovna Karlovy Vary 
– pobočka Lidická
24. 11. a 8. 12. 2021, 17:00 – 19:00 hod.

Dirigentský Masterklass  
Milovníci vážné hudby a  dirigentského 

řemesla by si neměli nechat ujít koncert 
Karlovarského symfonického orchestru 
ve spolupráci s Vysokou hudební školou 
„Hanns Eisler“ Berlin. K  dirigentskému 
pultíku se postaví světoznámý  dirigent 
Christian Ehwald, který se stal šéfdirigen-
tem Jenské filharmonie, hostujícím diri-
gentem například u Berlínské filharmonie 
či symfonických orchestrů Bavorského 
rozhlasu nebo také orchestru v Tokiu. Na 
programu jsou díla světových skladatelů 
– R. Schumanna, J. Brahmse a P. I. Čajkov-
ského.  
Lázně III, Karlovy Vary
26. 11. 2021, 19:30 hod. 

Advent v Muzeu Cheb 
Pozvolna se blíží čas adventu a chebské 
muzeum již podvaadvacáté přichystalo na 
sobotu před prvním adventem muzejní trh, 
který bude provázen vůní jehličí, skořice 

a milou předvánoční atmosférou. Ve všech 
prostorech muzejní expozice bude připra-
ven program pro děti i dospělé. Chybět 
nebudou ukázky ručních prací, také 
návštěvníci se budou moci zapojit a odnést 
si vlastnoruční výrobek.   
Muzeum Cheb, 27. 11. 2021 

Budou Krušné hory chráněnou 
krajinnou oblastí?  
Pokud si pokládáte stejnou otázku nebo vás 
zajímá odpověď na ni, pak určitě navštivte 
přednášku Petra Krásy z Agentury ochrany 
přírody a  krajiny ČR. Krušné hory jsou 
posledním pohořím, jehož příroda a kra-
jina nejsou celoplošně chráněny, ačkoliv jeho 
kvality jsou nesporné. Posluchači se dozvědí, 
v čem tkví hodnoty Krušných hor a proč zde 
dosud nebyla vyhlášena CHKO. 
Muzeum Královská mincovna Jáchymov,
27. 11. 17:00 hod.  



Během podzimních prázdnin se na půdě 
sokolovského gymnázia setkali naši žáci ze 
7. A s gymnazisty z Amberku, aby pomě-
řili své síly ve volejbalu a fotbalu. Jednalo 
se o 2. setkání projektu Společně a zod-
povědně tvoříme dějiny Evropy. Amber-
ské a sokolovské žáky i jejich pedagogický 
doprovod přivítal v aule ředitel Gymná-
zia Sokolov a KVC RNDr. Jiří Widž. Spor-
tovcům popřál mnoho zdaru a vyjádřil 
radost nad tím, že obě spřátelená gym-
názia pokračují ve vzájemné spolupráci 
i v nelehké době covidové.
Ke krátké zdravici se připojil i  radní 
Karlovarského kraje pro školství a sport 
Mgr. Jindřich Čermák, který si našel čas 
i  na zhlédnutí začátku česko-němec-
kého zápasu.
Na samotném počátku volejbalového 
utkání bylo znát, že naše dívky vstupují do 
zápasu s mnohem většími zkušenostmi. 
Tuto situaci vyřešila děvčata vstřícně, sou-
hlasila se smíšenými česko-německými 
týmy, které kromě vyrovnanějších výkonů 
přinesly i nová přátelství.

Po volejbalovém zápase následoval napí-
navý a vyrovnaný fotbalový zápas chlapců 
7. A proti amberským žákům.
S  organizací sportovního dopoledne 
pomáhali dobrovolníci Honza Hlaváček 
(3.C), Daniel Kyrián a Marie Francisková 
(2.A), Kamila Roubalová a Barča Kubin-
cová (6.B) a Láďa Reismüller (6.A), za což 
jim patří velký dík, stejně tak fanynkám 
ze sekundy 2.A.
Nad přípravou i vlastními zápasy bdělo 
bedlivé oko našeho kolegy tělocvikáře 
Martina Grecha.
Za sportovní výkony, organizaci a dopro-
vod německých kamarádů na odpoled-
ním korzu Karlovými Vary děkujeme všem 
zúčastněným žákům 7.A.
Česko-německá setkání se konají 
s finanční podporou Česko-německého 
fondu budoucnosti.
Projekt je realizován v rámci projektu 
z Dispozičního fondu Programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika - Svo-
bodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.
� Mgr.�Jana�Motlíková

GYMNÁZIUM V SOKOLOVĚ HOSTILO 
ČESKO-NĚMECKÝ SPORTOVNÍ DEN

SPORT

Naši studenti dosáhli vynikajícího úspěchu 
na republikovém mistrovství středních 
škol v přespolním běhu, které se konalo 

26. října v Novém Městě na Moravě. 
Chlapecký tým ve složení Lukáš Juránek, 
Jiří Donda, Radim Tokár, Štěpán Maaz, 

David Gondzala, Matěj Kunz a Vojtěch 
Majer dosáhl na pětikilometrové trati na 
fantastické první místo a stali se tak mistry 
republiky. 
Děvčata na své tříkilometrové trati nezů-
stala o moc pozadu a ve složení Heidi 
Juránková, Johana Nováčková, Nela 
Juránková, Magdalena Schaferová, Vik-
torie Šmejkalová a Ivana Česáková obsa-
dila třetí místo, když nestačila pouze na 
týmy z Jablonce nad Nisou a z Třebíče. 
K tomuto úspěchu výrazně přispěla Heidi 
Juránková, která byla mezi 35 závodni-
cemi nejrychlejší.
O  výsledném pořadí vždy rozhodoval 
součet umístění čtyř nejlepších závod-
níků každého týmu.
Gratulujeme a doufáme v další úspěchy.
 Mgr. Radim Vrba

OSTROVŠTÍ GYMNAZISTÉ PŘIVEZLI ZLATO A BRONZ 
Z REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU
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Volkswagen 
Taigo

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,9–6,1 l / 100 km, 124−138 g/km. 
Vyobrazený vůz je konceptem před zahájením výroby.

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé  
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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