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

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
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Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Na stránkách Krajských listů představujeme
strategické projekty sloužící k postupné přeměně Karlovarského kraje. Transformace se
zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti a cestování. V tomto vydání se zaměříme
na 4K aneb Krajskou Kulturně Kreativní Kancelář a také na Krajský Business Park Sokolov.
07 JAK NAJÍT I BEZ PRAXE ZAJÍMAVOU PRÁCI
Propojení studentů a absolventů škol s místními
firmami je cílem unikátního projektu, který
se právě rozbíhá v našem regionu. Má přispět
k tomu. aby mladí lidé neodcházeli za prací
a výdělkem jinam, případně aby věděli, kam se
mohou vrátit.
09 MODERNIZACE KARLOVARSKÉ
NEMOCNICE
Areál karlovarské nemocnice se začíná postupně
modernizovat a rozvíjet tak, aby v budoucnu
mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče o pacienty a důstojné zázemí pro
zdravotníky. Umožní to projekt s názvem Generel Karlovarské krajské nemocnice.
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13 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Doporučení pro nastavení kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní
zkouškou pro školní rok 2022/2023 vydala Rada
Karlovarského kraje. Zároveň odsouhlasila
záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků.
21 JARNÍ PRÁZDNINY NA SNĚHU
Týden volna od školy a pololetní vysvědčení
dávno v kapse. Ale kde si zařádit na sněhu
a nestrkat se přitom s lufťáky ve frontách na
vlek? Máme pro vás pár osvědčených tipů
v Krušných horách, kde si to skvěle užijete
a nebudete přitom muset sáhnout hluboko
do kapsy!
22 NÁMĚTY SVÝCH KNIH
VYMÝŠLÍ PŘI BĚHÁNÍ
Chaloupky, Nebe nad Perninkem… Nyní chystá
Štěpán Javůrek svůj třetí román. „Měla to být
veselá kniha, ale všechno je nakonec jinak.
Myslím si o sobě, že jsem veselý a pozitivní
člověk. Sám nevím, proč pořád píši smutné příběhy,“ říká v rozhovoru pro Krajské listy strojař
a milovník západního Krušnohoří.
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KRÁTCE Z KRAJE

NOVÉ PUBLIKACE: VZÁCNÉ
HOUBY, DRAHÉ KAMENY
O tom, že příroda Karlovarského kraje
skrývá řadu skvostů a zajímavostí, svědčí
nové odborné publikace zaměřené na ohrožené houby a drahé kameny, jež je možné
nalézt na území našeho regionu. Publikace budou k dostání v Informačním středisku v Krajské knihovně Karlovy Vary nebo
v budově C Krajského úřadu Karlovarského
kraje, kanceláři C 231. Druhé vydání Vzácných a ohrožených hub Karlovarského kraje
autorů Martina Chochela a Daniela Hrčky
je doplněné o další druhy, jež byly od doby
prvního vydání knihy v našem kraji nově
nalezeny. Publikace Drahé kameny Karlovarského kraje autora Milana Gebouského
obsahuje vedle volného vyprávění řadu
odborných informací a bohatou fotodokumentaci. Každá z publikací vychází v nákladu
2000 výtisků.

DOTACE NA PAMÁTKOVOU
PÉČI A CESTOVNÍ RUCH
Podpora přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově
hodnotných objektů a podpora památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rada Karlovarského kraje schválila dva
nové dotační programy, z rozpočtu na
ně vyčlenila 16 milionů korun. Termín
pro podání žádostí je stanoven na období
10. až 17. března 2022. První z programů
poskytne finance na předprojektovou přípravu stavební dokumentace, která předchází samotné realizaci. Druhý dotační
titul podpoří rozvoj území, cestovní ruch
a potřeby občanů, které se zápisem na
seznam UNESCO úzce souvisí.

DDCUP PUTUJE DO CHEBU
A HORNÍHO SLAVKOVA
DDCup je celoroční soutěží dětských domovů
na území České republiky. Mezi jednotlivými
disciplínami jsou například malá kopaná,
stolní tenis, cyklistika či běh. Každá z disciplín má svého garanta. Nezbytnou součástí
týmů jsou tedy vychovatelé, kteří soutěžící podporují. A právě díky velkému nadšení a zapálení pro věc ze strany vychovatele
Petra Chudého se daří pravidelně mladým
sportovcům z Dětského domova Cheb a Horní
Slavkov umisťovat na předních příčkách v soutěži. V letošním roce to bylo dokonce první
místo. Gratulujeme!

DEN S HEJTMANEM

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO
NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
O měsíc prodlužuje Karlovarský kraj
možnost vyjádřit předběžný zájem
o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
domácnosti. Ty mohly dosud kontaktovat krajský úřad do konce ledna, nyní
platí nový termín do 28. února 2022.
Pro nízkopříjmovou domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Pro účely zjištění výše
průměrného příjmu člena domácnosti
se příjmy nezletilých dětí a studentů do
26 let uvažují ve výši 0 Kč. Předběžný
zájem o dotaci lze vyslovit telefonicky
prostřednictvím oddělení grantových
schémat, kontakty na jednotlivé úředníky a všechny potřebné informace
k čerpání kotlíkových dotací najdou
zájemci na krajském webu.
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LETIŠTĚ MÁ
NOVOU JEDNATELKU
Letiště Karlovy Vary má nové vedení. Jednatelkou se stala Alice Justina Undus, která dosud
působila jako viceprezidentka společnosti Aero
Vodochody Aerospace. Ve výběrové komisi,
která posuzovala jednotlivé uchazeče, nechyběli zástupci Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví.
V předchozím období vedl karlovarské letiště Jiří Pos, dnešní předseda představenstva
Letiště Praha. Po jeho odchodu loni v srpnu
převzal řízení letiště jeho tehdejší provozní
ředitel Václav Černý.

Není vám lhostejné dění ve vaší obci
či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak
ke zlepšení života kolem nás? Přesně
pro vás je připravený Den s hejtmanem.
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském
úřadě Karlovarského kraje k dispozici 30.
března od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada,
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.
kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také
pravidelně k dispozici právní poradna
krajského úřadu, konat se bude jako
obvykle první středu v měsíci, tentokrát
to tedy bude 2. března.
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TÉMA

Ilustrační obrázek: Aykley Heads, Anglie

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ
PROJEKTY. DÍL TŘETÍ:
KULTURNĚ KREATIVNÍ KANCELÁŘ
A BUSINESS PARK SOKOLOV
KARLOVARSKÝ KRAJ PROJDE POSTUPNOU PŘEMĚNOU - TRANSFORMACÍ, KTERÁ ZNAMENÁ PŘECHOD OD
UHLÍ K NOVÝM ZDROJŮM ENERGIE S MENŠÍ ZÁTĚŽÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. TRANSFORMACE SE ZAMĚŘUJE
NA PODPORU ROZVOJE PODNIKÁNÍ, VZDĚLANOSTI, CESTOVÁNÍ. ŘEŠIT SE BUDE ROZVOJ KRAJE V OBLASTI
VĚDY, VÝZKUMU, INOVACÍ. PŘEMĚNA SE TÝKÁ CELÉHO ÚZEMÍ REGIONU A BUDE FINANČNĚ NÁROČNÁ. Z EU
BY KRAJ MOHL ZÍSKAT AŽ 6,3 MILIARDY KORUN Z TAKZVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ
TRANSFORMACE. DALŠÍ PROGRAMY BUDOU NÁSLEDOVAT. PENÍZE BUDOU VYUŽITY NA REALIZACI PROJEKTŮ, KTERÉ VÁM NYNÍ PŘEDSTAVUJEME. DNES SE ZAMĚŘÍME NA 4K ANEB KRAJSKOU KULTURNĚ KREATIVNÍ KANCELÁŘ A TAKÉ NA KRAJSKÝ BUSINESS PARK SOKOLOV.
KRAJSKÁ KULTURNĚ
KREATIVNÍ KANCELÁŘ
Projekt 4K má v plánu rozvíjet kulturní
a kreativní odvětví (KKO). Keramika,
sklo, porcelán, krajkářství, film, design
jsou dlouhodobě naší doménou, přinášejí kraji světovou proslulost, firmám
peníze a lidem práci. Cílem projektu je
zvýšit podnikavost zejména mladých lidí
v oborech, které budou v kraji užitečné,
a tím podpořit ekonomickou transformaci kraje. Kreativní kancelář by se
tak měla stát hlavním koordinátorem
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KKO. Tato odvětví v současné době patří
mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí
a výrazně se podílí na vzniku nových
pracovních příležitostí.
4K bude také poskytovat poradenství
pro podnikatele a neziskovou sféru,
která je v našem kraji velmi silně
zastoupena. Bude rozvíjet podnikání
v kreativitě a poskytovat zázemí pro
nově vznikající projekty. Na území Karlovarského kraje je připraveno mnoho
zajímavých projektů, ale schází jim
koordinace a vzájemné propojení. 4K
bude podporovat také již vytvořenou

síť kreativců, například iniciativu kolem
spolku PROTEBElive, KultiVary, Dům
kultury Ostrov, muzea a galerie a další
místa, kde se již nyní kreativitě rádi
věnují.
4K by měla přispět nejen k vyššímu ekonomickému výkonu v kraji, ale i ke zvýšení vzdělanosti, rozvoji výzkumného
potenciálu a inovací, snížení nezaměstnanosti, snížení sociálního vyloučení
a nastartování rozvoje kraje směrem
k hospodářským odvětvím s vysokou
přidanou hodnotou. Bude realizovat
několik výzkumných projektů.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

KRAJSKÝ BUSINESS
PARK SOKOLOV
Cílem projektu je vytvořit multifunkční
areál s nadregionálním významem, který
bude svou atraktivitou a přesahem lákat
investory, podporovat inovace, rozvíjet
ekonomiku založenou na vyšší přidané
hodnotě, propojovat kreativní odvětví
s tradičním průmyslem či vytvářet podmínky pro růst vzdělanosti a kvalifikace.
Na území projektu vzniknou prostory
(budovy, kanceláře) pro podnikový sektor

se zaměřením zejména na realizaci
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb nebo se zaměřením na greenjobs (pracovní místa, která
pomáhají chránit ekosystémy a biologickou rozmanitost nebo snižovat spotřebu
energie a surovin či množství odpadu
a znečištění).
Projektem budou také vytvořeny podmínky pro vznik zázemí firem i jednotlivců, provozujících tzv. kreativní řemesla
(IT, architektura, marketing, umění,
design apod.).

Naše
budoucnost
je ve změně

menimekraj.cz

Naše

Ilustrační obrázek: Krajská Kulturně Kreativní Kancelář
KRAJSKÉ LISTY
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EKONOMIKA A FINANCE

MÁME HISTORICKY
NEJVYŠŠÍ ZŮSTATKY
NA ÚČTECH

Výsledkem úsporně a přitom prorůstově nastaveného rozpočtu a maximální obezřetnosti při nakládání
s krajskými financemi jsou historicky nejvyšší zůstatky na bankovních
účtech Karlovarského kraje. K 31. prosinci 2021 šlo o celkovou částku
2 miliardy 14 milionů korun. Pro srovnání k 31. prosinci 2020 měl kraj na
bankovních účtech celkem 1 miliardu
634 milionů korun. Investice do všech
oblastí (např. silnice, zdravotnictví,
další etapa obnovy Císařských lázní)
přitom běžely v roce 2021 podle plánu
a v celkovém finančním objemu souměřitelném s předchozími lety.
„Oproti původně plánovanému
rozdílu příjmů a výdajů ve výši 928,7 milionu korun se nakonec ve
skutečnosti podařilo vytvořit plusový výsledek ve výši 403,9 milionu.
To je velmi příznivá zpráva pro celý
kraj, protože díky tomu můžeme více
peněz v tomto roce dát například do
rekonstrukcí a oprav krajských silnic,
do obnovy památek, ale chceme si
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K 31. PROSINCI
2021 BYLO NA
BANKOVNÍCH ÚČTECH
KARLOVARSKÉHO
KRAJE VÍCE NEŽ
2 MILIARDY KORUN

ponechat také rezervu na nárůsty cen
energií, které zůstávají pořád velkým
problémem,“ vysvětlil hejtman Petr
Kulhánek s tím, že hlavním důvodem
pozitivní ekonomické bilance jsou
nejen vyšší výnosy sdílených daní, ale
také úspory na straně výdajů ve výši
cca 13 procent.
Karlovarský kraj původně loni počítal s tím, že bude hospodařit s příjmy
ve výši 7,099 miliardy korun a s výdaji
dosahujícími 8,028 miliardy korun,

nicméně se mu povedlo záporné saldo
zvrátit. Díky historicky nejvyšším
zůstatkům na účtech bude kraj moci
mimo jiné v oblasti školství přispět
20 miliony korun na novou fasádu
a okna Základní školy Ostrov, zateplit
budovu D nemocnice v Sokolově, což
je akce spojená s obnovou oddělení
následné péče a s financováním ve
výši 16 milionů korun.
Plánuje také vložit finance do nových
dotačních titulů, z nichž se jeden
týká oblastí zapsaných na seznam
UNESCO, či podpořit částkou 5,2 milionů korun projekt nového krematoria
v Doupovském Hradišti. „Jsme připraveni posílit rovněž odvětví cestovního ruchu a lázeňství, které je
zdecimované obdobím pandemie
covid-19, částkou 10 milionů korun
a chceme navýšit prostředky v dotačním programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově
hodnotných objektů a movitých věcí
pro rok 2022 o 6 milionů korun,“
dodal hejtman.
KRAJSKÉ LISTY

EKONOMIKA A FINANCE

JAK NAJÍT I BEZ PRAXE ZAJÍMAVOU PRÁCI?
PORADÍ NOVÝ PROJEKT
Většina absolventů se po ukončení
svého studia potýká s problémem
nalezení odpovídající pracovní pozice
v Karlovarském kraji. Také studenti
často hledají partnery pro své odborné
práce či stáže. I zde narážejí na malé
množství nabídek. Místní firmy naopak
brzdí v rozvoji nedostatek kvalifikovaných pracovníků. A právě propojení
studentů a absolventů škol s místními firmami je cílem unikátního projektu, který se rozbíhá v Karlovarském
kraji. Má přispět k tomu. aby mladí
lidé neodcházeli za prací a výdělkem
do jiných regionů, případně aby věděli,
kam se mohou vrátit.
„Připravili jsme webový portál, jehož
cílem je bezplatně, napřímo a rychle
propojit místní zaměstnavatele se
zájemci z řad studentů a absolventů
a také ukázat, že i bez praxe je v tomto
kraji možné najít zajímavou práci,“
vysvětlil Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.
KRAJSKÉ LISTY

Na webovém portálu pracujemespolu.cz se mohou zaregistrovat firmy
z Karlovarského kraje, vytvořit svůj
medailonek a pak vkládat nabídky pro
studenty či absolventy.
Studentům a absolventům portál
pomáhá s hledáním partnera od praxe,
stáže, přes trainee programy, zpracování odborných prací (ročníkové,
bakalářské, diplomové či jiné) až po
samotné zaměstnání. V nabídkách je
možné listovat a filtrovat podle zaměření, zaměstnavatele či okresu. Po
výběru nabídky odešle zájemce prostřednictvím odpovědního formuláře
svoji žádost, kterou obdrží konkrétní
osoba v dané firmě. Díky tomuto
přímému propojení se celý proces
výrazně zjednodušuje a urychluje.
„Webový portál reaguje na závěry
z analýz zabývajících se odlivem studentů a absolventů z Karlovarského
kraje. Nedostatek kvalifikovaných
lidí, kteří mohou pomoci v zavádění

inovací, ovlivňuje i samotné inovační
prostředí kraje. Věřím, že tento nový
nástroj pomůže v započaté transformaci regionu,“ uvedl Patrik Pizinger,
radní pro oblast regionálního rozvoje
a projektového řízení.
Portál je inspirací i zdrojem informací
kariérovým, výchovným poradcům
a zástupcům škol. Ti díky pracujmespolu.cz mají k dispozici přehled firem, které mají o spolupráci se
školami a jejich žáky zájem, což jim
může výrazně usnadnit práci s hledáním vhodných partnerů na případné
exkurze či jinou formu spolupráce.
Pracujmespolu.cz realizuje a spravuje
Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského
kraje. Webový portál se řadí mezi
jeden z výstupů projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je spolufinancován
z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělání.
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ZDRAVOTNICTVÍ

MODERNIZOVANÁ MAGNETICKÁ REZONANCE
UMOŽŇUJE RYCHLEJŠÍ DIAGNOSTIKU
Karlovarská krajská nemocnice spustila v novém roce v Nemocnici Karlovy
Vary provoz komplexně modernizované
magnetické rezonance. Tzv. „dStream
upgrade“ tohoto přístroje představuje
řadu výhod od kvality zobrazení až po
urychlení procesu vyšetření.

„Stávající magnetická rezonance získala
díky upgradu prodlouženou životnost
a technologicky je nyní na stejné úrovni
jako nejmodernější stroje instalované
v současnosti,“ dodal Martin Čvančara,
provozně-technický ředitel a člen
představenstva KKN.

Magnetická rezonance (MR) je
významná vyšetřovací metoda bez
radiační zátěže. V Karlovarské krajské nemocnici prošel přístroj po deseti
letech provozu významnou modernizací, která nespočívala pouze ve
výměně opotřebovaných komponentů
za nové, ale šlo především o zásadní
přechod na zcela nový, moderní
digitální obraz. Díky plně digitálním cívkám, které snímají MR signál,
tak dochází ke zlepšení obrazu až
o 40 procent.
„Nemocnice má nyní k dispozici technologicky stejně moderní přístroj, jako
kdyby si pořídila nový, ale za mnohem
nižší náklady,” uvedla Zuzana Červenková, vedoucí servisního týmu dodavatelské společnosti Philips.
Tým radiologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary obsluhující magnetickou rezonanci čítá 7 lékařů a 6
radiologických asistentů. Jako jediní
v Karlovarském kraji zajišťují nepřetržitý provoz oddělení za přítomnosti až
dvou radiologů na pracovišti. Nejčastěji
prováděným screeningem magnetické
rezonance je zobrazení hlavy, končetin,
kloubů či úseku páteře. Za rok 2021 bylo
na MR vyšetřeno přes 3 900 pacientů.

REDUKCE VÁHY SE DÁ ŘEŠIT
I CHIRURGICKÝMI ZÁKROKY
Karlovarská krajská nemocnice zavedla
v rámci chirurgického pracoviště do
svého spektra výkonů také specializované výkony pro výraznou a dlouhodobou redukci hmotnosti a zařadila se tak
k ostatním odborným centrům chirurgické léčby obezity v ČR. Vzniklé centrum je jediným takovým pracovištěm
v Karlovarském kraji.
„Zahájili jsme provoz bariatrického
centra, což je centrum pro chirurgickou léčbu obezity zejména ze zdravotních indikací s návazností na kompletní
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předoperační i pooperační péči,“
uvedl Josef März, primář chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary.
„Naším zájmem je poskytovat tuto péči
ne jako kosmetický byznys, ale jako
ověřenou metodu, která je součástí
léčby řady jiných onemocnění.“
Centrum pro chirurgickou léčbu
obezity v KKN poskytuje nejen chirurgickou část, ale koordinuje i předoperační a pooperační sledování a péči
o pacienta s nadváhou ve spolupráci
s dalšími odborníky – psychologem,

obezitologickou ambulancí, nutričním specialistou a dalšími. Spolupracuje i s ambulancí zaměřenou na
obezitu – ObeRisk. Umožní tak pacientům celkový přístup k léčbě tohoto
onemocnění, které přináší řadu rizik,
jako například diabetes, aterosklerózu,
deprese či snížení plodnosti.
„Bariatrická chirurgie jednoznačně
prokazuje nejlepší dlouhodobý efekt
pro léčbu obezity a další nejbližší
takové centrum je v Praze,“ doplnil
primář Josef März.
KRAJSKÉ LISTY

ZDRAVOTNICTVÍ

ZAČALA POSTUPNÁ PROMĚNA AREÁLU
KARLOVARSKÉ NEMOCNICE
Areál karlovarské nemocnice se bude
postupně modernizovat a rozvíjet tak,
aby v budoucnu mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče
o pacienty a důstojné zázemí pro zdravotníky. Umožní to projekt s názvem
„Generel Karlovarské krajské nemocnice“, jehož fyzická realizace začala
v prvních únorových dnech roku 2022,
a to demolicí pavilonu K, kde dříve sídlilo lůžkové plicní oddělení (na snímku).
Projekt má dvě etapy, s jeho kompletním dokončením se počítá v roce 2030.
„V posledních letech je čím dál patrnější, že možnosti dalšího zvyšování
kapacity stávajících nemocničních
pavilonů se zcela vyčerpaly. Nemocnice přitom potřebuje některá oddělení umístit do vhodnějších prostor
a rozšířit vybrané provozy. Proto se
Karlovarský kraj společně s vedením
Karlovarské krajské nemocnice rozhodl pro postupný rozvoj areálu, který
by měl přinést mnohem vyšší komfort pro pacienty a lékařům i sestrám poskytnout všechno, co je nutné
k moderní péči o nemocné. Konkrétně
se v rámci generelu chystá vybudování nového transfuzního oddělení,
rozšíření a modernizace urgentního
příjmu, vybudování moderních oddělení onkologie, kardiologie nebo interny.
KRAJSKÉ LISTY

Počítáme i se stavbou parkovacího
domu a nové budovy střední zdravotnické školy,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. Celkové náklady na projekt by
měly dosáhnout 2,9 miliardy korun,
přičemž část financí chce kraj získat
z fondů EU.
„Vítáme, že se dlouhodobě připravovaný
projekt realizuje a byla zachována jeho
kontinuita. Díky těmto investicím si jako
největší zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji udržíme statut moderní
a funkční nemocnice. Se zahájením
stavebních prací nás samozřejmě čeká
řada omezení a změn, na které jsme
připraveni,“ sdělil Josef März, generální
ředitel Karlovarské krajské nemocnice.
První etapa generelu Karlovarské
krajské nemocnice zahrnuje kromě
demolice objektu, kde se v minulosti
nacházelo lůžkové plicní oddělení, také
rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu
bývalého infekčního oddělení. Do něj
bude přestěhován kompletně provoz
„transfuzní stanice“ z Vítězné ulice
v Karlových Varech a přemístěny administrativně provozní úseky. Ty aktuálně
sídlí v hospodářské budově, která je
ve špatném technickém stavu a hlavně
by měla uvolnit místo novému pavilonu se zdravotní péčí. Odstraněním

budovy dojde k uvolnění plochy pro
další stavbu.
V rámci nové výstavby dojde také
k modernizaci a rozšíření stávajícího provozu urgentního příjmu tak,
aby byly splněny požadavky související
s narůstajícím počtem akutních pacientů. Vzniknou zde také nové operační
sály a prostory budou uzpůsobeny i pro
nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane
výstavba pavilonu pro ambulantní
a lůžkovou péči v oborech onkologie
(komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum),
neurologie, gynekologie, traumatologie
a interní lékařství včetně gastroenterologického centra. Počítá se rovněž se
zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi
stávajícími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní
a sadové úpravy.
Součástí 2. etapy generelu (realizace
v letech 2023-2030) je demolice objektů,
místo kterých je plánována výstavba
parkovacího domu. V severní části
areálu by měla vyrůst střední zdravotnická škola.
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PŘEDREGISTRACE VAKCÍNY
OD SPOLEČNOSTI NOVAVAX

PO TŘETÍ DÁVCE PLATÍ OČKOVACÍ
1. 2. 2022
CERTIFIKÁTY BEZ OD
OMEZENÍ
Po absolvování 3. posilovací dávky
očkování proti covid-19 se lidem prodlouží platnost očkovacích certifikátů
Zájemce o vakcínu
na neurčito. Jinak od 15. února 2022
Nuvaxovid od společnosti
došlo v případě občanů bez 3. dávky ke
Novavax se přihlásí na
zkrácení platnosti očkovacích certificrs.uzis.cz
kátů na 9 měsíců. Ti, kteří byli očkováni
před 7. květnem 2021 druhou dávkou
a posilovací dávku nemají, tedy o platnost certifikátů přijdou. Opatření se
nevztahuje na děti a mladé lidi do 18 let.

Změna vyplynula z nařízení EU. KarZÁJEMCE
lovarský kraj
v této VYPLNÍ
souvislosti vyzývá
OSOBNÍ
ÚDAJE
obyvatele,SVÉ
kteří
se ještě
pro 3. posilo(jméno,
příjmení, adresa,
vací dávku
nerozhodli,
aby vzali v úvahu
pojištěnce,
pojišťovna),
i tentočíslo
termín
stanovený
vládním opat(email, telefon)
řením. kontakty
„Zvážit očkování
třetí posilovací
a preferovaný
dávkou by měli
všichni občané, kteří
krajdvě
očkování
zatím mají jen
dávky. Třetí dávka
jednak významně snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19,
ale také znamená prodloužení platnosti

očkovacího certifikátu, kterým se lidé
prokazují při cestování, při účasti na
kulturních a sportovních akcích a při
dalších příležitostech. Navíc po zneplatnění certifikátu je nutné celé
takzvané očkovací schéma podstoupit znovu od 1. dávky,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek.

PŘEDREGISTRACEPŘEDREGISTRACE
VAKCÍNY
VAKC
OD SPOLEČNOSTI NOVAVAX
OD SPOLEČNOSTI NOVA
OD 1. 2. 2022

Platnost uvedených informací k očkování
se vztahuje k datu uzávěrky vydání.

OD 1. 2. 2022
Ve chvíli, kdy bude očkovací látka dostupná, bude rozdělena do krajů dle zájmu (na základě provedených předregistrací).
Bude k dispozici na stávajících očkovacích místech, při vysokém zájmu může dojít ke zřízení nových očkovacích míst. Následně budou očkovací
místa vypisovat termíny, kteréZÁJEMCE
budou kVYPLNÍ
výběru při samotné registraci.
Zájemce o vakcínu
Nuvaxovid od společnosti
Novavax se přihlásí na
crs.uzis.cz

SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE
(jméno, příjmení, adresa,
Zájemce o vakcínu
číslo pojištěnce, pojišťovna),
Nuvaxovid od společnosti
kontakty (email, telefon)
Novavax se přihlásí na
a preferovaný
crs.uzis.cz
Od 21.kraj
2. 2022
bude
očkování

ZÁJEMCE VYPLNÍ
SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE
(jméno, příjmení, adresa,
číslo pojištěnce, pojišťovna),
kontakty (email, telefon)
a preferovaný
Při registraci kraj
již budou
očkování

všem předregistrovaným
automaticky vyplněny
zaslána SMS s informací
vaše údaje zadané
o vytvoření registrace na již
v
předregistraci,
následně
dostupná očkovací místa v kraji,
Ve chvíli, kdy bude očkovací látka dostupná, bude rozdělena do krajů dle zájmu (na základě provedených
předregistrací).
si
zvolíte
konkrétní
dle jejich výběru
rámcikdy bude očkovací látka dostupná, bude rozdělena do krajů dle zájmu (na základě
Ve vchvíli,
Bude k dispozici na stávajících očkovacích místech, při vysokém zájmu může dojít ke zřízení nových očkovacích míst.
Následně
budou očkovací
očkovací
místo.
předregistrace.
Bude k dispozici na stávajících očkovacích místech, při vysokém zájmu může dojít ke zřízení nových oč

místa vypisovat termíny, které budou k výběru při samotné registraci.
místa vypisovat termíny, které budou k výběru při samotné regist

Změnu termínu
či jakékoliv další změny
v rezervačním systému je možné
provést samostatně ve správě
registrace (web crs.uzis.cz)
nebo prostřednictvím asistenční
linky 1221 (každý den
od 8 do 19 hodin).

Od 21. 2. 2022 bude
všem předregistrovaným
REZERVACI
zaslána
SMS s informací
KONKRÉTNÍHO
TERMÍNU
o vytvoření registrace
na již
dostupná
očkovací
v kraji,
je možné
provést
vemísta
chvíli,kdy
dle jejich
výběru
vám přijde
zvací
SMSvsrámci
PIN2.
předregistrace.
Rezervaci
provedete na

rezervace.mzcr.cz/ockovani

Změnu termínu
REZERVACI
Změnu termínu
či jakékoliv další změny
KONKRÉTNÍHO TERMÍNU
či jakékoliv další změny
v rezervačním systému je možné
je možné provést ve chvíli,kdy
v rezervačním systému je možné
provést samostatně ve správě
vám přijde zvací SMS s PIN2.
provést samostatně ve správě
registrace (web crs.uzis.cz)
Rezervaci provedete na
registrace
crs.uzis.cz)
neboCELÝ
prostřednictvím
asistenční
POSTUP REGISTRACE A REZERVACE
K OČKOVÁNÍ
NA(web
NAJDETE
NA:
rezervace.mzcr.cz/ockovani
nebo prostřednictvím asistenční
linky 1221 (každý den
https://koronavirus.mzcr.cz/navod-k-registraci-a-rezervaci-pro-zajemce-o-ockovani/
linky 1221 (každý den
od 8 do 19 hodin).
od 8 do 19 hodin).
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Při registraci již
Odbudou
21. 2. 2022 bude
automatickyvšem
vyplněny
předregistrovaným
vaše údajezaslána
zadané SMS s informací
v předregistraci,
následně
o vytvoření
registrace na již
si zvolíte
konkrétní
dostupná
očkovací místa v kraji,
očkovací dle
místo.
jejich výběru v rámci
předregistrace.

CELÝ POSTUP REGISTRACE
A REZERVACE K OČKOVÁNÍ
NA NAJDETE ZDE:
REZERVACI
KONKRÉTNÍHO TERMÍNU
je možné provést ve chvíli,kdy
vám přijde zvací SMS s PIN2.
Rezervaci provedete na
rezervace.mzcr.cz/ockovani

KRAJSKÉ LISTY

CELÝ POSTUP REGISTRACE A REZERVACE K OČKOVÁNÍ NA NAJDETE NA:
CELÝ POSTUP REGISTRACE A REZERVACE K OČKOVÁNÍ NA NAJDETE NA:
https://koronavirus.mzcr.cz/navod-k-registraci-a-rezervaci-pro-zajemce-o-ockovani/

INZERCE

KRAJSKÉ LISTY
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ŠKOLSTVÍ

MINISTR ŠKOLSTVÍ PETR GAZDÍK:
NAŠLI JSME CESTY, JAK ZLEPŠIT STAV
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
O předčasných odchodech dětí ze
vzdělávání, o financování nově otevíraných univerzitních oborů nebo o možnosti podpory sportu žáků základních
škol v Karlovarském kraji diskutoval
s hejtmanem Petrem Kulhánkem nový
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Petr Gazdík. Zástupci kraje také představili ministrovi krajem zřizovanou
Základní školu Ostrov a Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou
a sklářskou v Karlových Varech.
Podle ministra má každý kraj v České
republice trochu jiný systém vzdělávání, proto se rozhodl regiony
postupně navštívit a debatovat s jejich
představiteli. „S hejtmanem jsme
dnes našli cesty, jak zlepšit stav školství a vzdělávání, které se nyní potýká
s problémy vyplývajícími i z toho, že jde
o strukturálně postižený region. Nicméně vidím progresivní přístup kraje
k řešení situace, a proto se ministerstvo školství bude snažit pomoci. To
nejdůležitější je ale vůle kraje, ředitelů
škol a učitelů, kteří mohou věci měnit,“
zdůraznil Petr Gazdík.
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Jedním z hlavních témat se stala problematika nedokončování základní
školní docházky či odchodu ze vzdělávání po ukončení základní školy.
„Náš kraj je v tomto ohledu statisticky
nejhorší v ČR. Vliv na to má zejména
celkové sociální klima, vzdělanostní
struktura rodin, aktivita ředitelů a učitelů a jejich přístup k dětem. Budeme
se proto snažit o tom mluvit se zřizovateli základních škol, což jsou města
a obce, ale je to i práce odborů sociálně
právní ochrany dětí, které by problematické žáky měly motivovat k dokončení školní docházky,“ popsal hejtman
Petr Kulhánek.
Petr Gazdík nabídl zástupcům kraje,
že by se v regionu aplikoval takzvaný
střední článek řízení, tedy by zde začal
působit tým, jenž školám uleví od zbytečné administrativy. „Podle informací pana ministra se tento střední
článek řízení pilotuje ve Svitavách a my
budeme prvním krajem, kde tento
tým bude pracovat. Školám usnadní
práci mimo jiné tím, že jim pomůže
s právním poradenstvím, účetnictvím

a nabídne další služby. Ředitelé škol
a pedagogové se pak více mohou věnovat samotnému vzdělávacímu procesu i sebevzdělávání,“ vysvětlil Petr
Kulhánek.
Ministr také přislíbil, že by otevírání
nových oborů Západočeské univerzity Karlovarského kraje ministerstvo
finančně podpořilo tak, aby univerzita pokryla náklady spojené s personálním zajištěním výuky i samotným
provozem. Od nového akademického roku například ZČU v Karlových
Varech chystá otevření oboru zaměřeného na kinantropologii, tedy vědu
o pohybu člověka.
„Zabývali jsme se také možností pokračovat v základních školách našeho
kraje s programem Trenéři ve škole.
Program se v regionu vyzkoušel na
devíti školách a rádi bychom, aby ho
ministerstvo zahrnulo do standardní
struktury vzdělávání,“ uvedl hejtman.
Program by mohl pomoci řešit deficit
pohybové výchovy ve školách a motivovat děti k výběru sportu, kterému se
pravidelně budou věnovat.
KRAJSKÉ LISTY

ŠKOLSTVÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
KRAJ DOPORUČIL PODMÍNKY

Doporučení pro nastavení kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023 už
vydala Rada Karlovarského kraje. Zároveň
odsouhlasila záměry počtu přijímaných
uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných krajem.
„V letošním roce jsou ministerstvem školství opět dány povinné jednotné přijímací
zkoušky, což neomezuje školy si připravit
ještě vlastní kolo. Konečnou podobu zkoušek jsme vytvořili na základě konzultace
s řediteli krajských škol. I letošní deváťáky
velmi silně zasáhla distanční výuka, která
způsobila značné rozdíly ve znalostech
a dovednostech žáků posledního ročníku základních škol. Rozhodli jsme se
proto nastavit doporučení obdobně jako
v minulém roce, tedy upravit poměr
podílu výsledku přijímacích zkoušek na
celkovém hodnocení a také zrušit cut off
score, které stanovovalo minimální hranici úspěšnosti,“ uvedl Jindřich Čermák,
KRAJSKÉ LISTY

PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/2023 BUDE
NABÍZENO CELKEM
3 437 VOLNÝCH MÍST
radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Poměr podílu výsledku jednotné přijímací zkoušky na celkové hodnocení bude
u gymnaziálních oborů tvořit minimálně
70 %, u ostatních oborů minimálně 60 %.
Tento návrh vychází z faktu, že hodnocení z předchozího vzdělávání může
být, vzhledem k distanční výuce, značně
neobjektivní a méně srovnatelné napříč
základními školami. Minimální hranice
úspěšnosti, tzv. cut off score, nebude
u přijímacích zkoušek z jednotlivých
předmětů stanovena. „Stanovení hranice

úspěšnosti by i podle ředitelů škol dávala
smysl zejména na víceletých gymnáziích,
tam je ale počet přihlášených tak vysoký,
že přirozený práh je mnohem vyšší než
umělá závora,“ doplnil radní Čermák.
S tímto také úzce souvisí záměry počtu
přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných
krajem. Tyto jsou opět stejně jako v loňském roce odsouhlaseny tak, jak je navrhují ředitelé škol. Pro školní rok 2022/2023
bude nabízeno celkem 3437 volných míst,
což je nárůst o 61 míst v porovnání s loňským rokem. Toto je způsobeno tím, že
některé obory vzdělání nenabízejí ředitelé škol každý rok, ať již z kapacitních
důvodů konkrétní školy, nebo s ohledem
na soulad s poptávkou trhu práce. Celkově nastoupilo ve školním roce 2021/22
do prvních ročníků všech středních škol
v kraji 2682 studentů, což je o 194 více než
v předchozím školním roce a obdobný
nárůst je očekáván i v příštím roce.
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MEDAILISTÉ ROBOSOUTĚŽE 2021
Z OSTROVSKÉ PRŮMYSLOVKY MAJÍ
JISTÉ PŘIJETÍ NA VYSOKOU ŠKOLU
Žáci Střední průmyslové školy
Ostrov se úspěšně zúčastnili finálového boje 13. ročníku Robosoutěže
Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha
(FEL ČVUT). V klání středoškolských a univerzitních týmů získali
dvě medaile. Kromě hodnotných cen
mají všichni finalisté skvělý bonus
v podobě jistoty přijetí na FEL ČVUT.
„Z úspěchu našich studentů máme
radost a blahopřejeme jim. Vážíme si
jejich práce i zápalu pro věc. Všichni
pedagogové takovým nadšencům rádi
pomohou a budou se srdečně těšit
z jejich úspěchu. Nyní již nezbývá než
si přát víc takových studentů, protože
technické obory mají stále budoucnost,“ říká Pavel Žemlička, ředitel
SPŠ Ostrov.
Tým E4 ve složení Theodor Bonifác
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Holubec a Jáchym Horák vybojoval
stříbro a PIKOBOTI - Daniel Maška,
Tomáš Vocilka a Antonín Petřík
dosáhl na bronz. Zadání soutěže
se každý rok mění, cílem letošního
ročníku bylo najít nejschopnějšího
„ROBO číšníka“, respektive studentský tým, který jej dokáže postavit
a naprogramovat. Robotické vozítko
z lega muselo překonat dráhu s proměnným sklonem, aniž by mu z plošinky sjel vozíček.
Na projektu studenti oboru elektrotechnika SPŠ Ostrov pracovali od říjnového vyhlášení podmínek soutěže
po vyučování, několik hodin týdně,
pod odborným dohledem Ing. Jana
Lemky. Oba týmy musely také zvolit
různé konstrukční řešení pro robota
číšníka, aby do pořadí soutěže mohli

regulérně zasáhnout oba roboti.
Tým E4 tvoří studenti maturitního
ročníku, PIKOBOTI jsou o dva roky
mladší, ale všichni již měli možnost
využít partnerství SPŠ Ostrov a FEL
ČVUT při absolvování různých přednášek a exkurzí.
Průběh finále ukázal, že rozdíly mezi
jednotlivými týmy jsou rok od roku
menší. „Osobně musím říct, že takto
napínavé finále jsem ještě nezažil.
Soutěž je díky tomu divácky atraktivnější a zároveň kvalitnější. Je vidět,
že dovednosti v oblasti robotiky žáků
středních škol se výrazně zlepšují,
což je dobrá zpráva i pro naši školu.
Myslím, že mezi účastníky je řada
našich budoucích studentů,“ dodává
organizátor soutěže Martin Hlinovský
z katedry řídicí techniky FEL ČVUT.
KRAJSKÉ LISTY

ŠKOLSTVÍ
INZERCE

Aš
na špičce

České republiky

www.info-as.cz/150let
KRAJSKÉ LISTY
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DROGY, ZÁVISLOST.
ANALÝZA POPISUJE
STAV MÍSTNÍ SCÉNY
Analýzu stavu drogové scény a závislostního chování na území regionu
nechal v roce 2021 zpracovat Karlovarský kraj. Z dokumentu odborníků
z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze vyplynuly
závěry a doporučení pro další směřování protidrogové politiky v regionu.
„Nejde o dogma, jímž se kraj musí
řídit, ale stejně tak bychom neměli nad
stavem, který analýza popisuje, zavírat
oči,“ říká krajský radní Robert Pisár.
Analýza popisuje a mapuje drogovou
scénu v jednotlivých částech kraje
včetně stávající sítě služeb a jejich
cílových skupin, vytipovává rizikové
lokality v kraji ve vztahu k užívání
nelegálních návykových látek a popisuje potřeby poskytovatelů sociálních
služeb v území. „Potýkáme se podobně
jako v jiných částech republiky s vysokou dostupností legálních návykových
látek, tedy alkoholu a tabáku pro děti
a mládež, rozvíjí se rizikové chování
v online prostoru, máme zde jen nedostatečnou síť psychiatrické péče pro
osoby s různými formami závislosti.
Analýza nastínila doporučení, o kterých chceme v první řadě diskutovat
se všemi aktéry z našeho regionu. Za
nutné považujeme mimo jiné posílit
komisi bezpečnosti a prevence kriminality o odborníka v oblasti závislostí,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Analýza dále navrhuje zřídit pozici
místního protidrogového koordinátora
v Mariánských Lázních, posílit úvazek
koordinátora v Sokolově, navázat spolupráci s dalším certifikovaným poskytovatelem primární prevence, protože
v současné době v regionu působí jen
spolek Světlo Kadaň. Chybí také služby
pro děti ohrožené drogami do 15 let.
Veřejné projednání textu analýzy v přítomnosti starostů, zástupců městských
policií nebo neziskového sektoru proběhlo v závěru loňského roku. Plné
znění dokumentu je veřejnosti k dispozici na webu Karlovarského kraje,
dále také na krajském Bezpečnostním portálu.
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NA DOMÁCÍ HOSPICOVOU
PÉČI PŮJDE VÍCE PENĚZ

Dotace na podporu provozování domácí
hospicové péče na území regionu navýšil Karlovarský kraj. Zatímco v minulých
letech byly na dotační program vyčleněny 3 miliony korun, nově se částka
navýšila na 3,8 milionu korun. Mění se
také podmínky poskytnutí dotace, které
jsou příznivější pro všechny žadatele.
V závěru ledna o tom na svém jednání
rozhodlo krajské zastupitelstvo.
„Podpora domácí hospicové péče je
velmi důležitá, protože tato služba
umožňuje lidem důstojně strávit
poslední chvíle se svými blízkými a ve
známém prostředí, ke kterému mají
vztah,“ vysvětluje navýšení dotace hejtman Petr Kulhánek.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
provozování domácí hospicové péče
vyhlásil Karlovarský kraj v roce 2017
a vyčlenil na něj 3 miliony korun. Každý
z žadatelů mohl původně získat dotaci
ve výši 500 tisíc korun. Nyní se podmínky po shodě v krajském zastupitelstvu mění tak, že poskytovatelé mobilní
hospicové péče mohou získat dvě části
dotace, a to tzv. pevnou část ve výši 500

tisíc korun určenou pro každého poskytovatele mobilní hospicové péče, a tzv.
motivační část dotace, která je závislá na
personálním zabezpečení zdravotních
služeb a počtu klientů. Motivační část
dotace může dosáhnout maximální výše
až 400 tisíc korun.
Lhůta pro příjem elektronických
žádostí je stanovená na dobu od 8. do 15.
března 2022.

VÍTE, ŽE?
Na území Karlovarského kraje
působí pět poskytovatelů
hospicové péče:
STŘÍPKY, z. s.
DOP-HC, s.r.o.
Agentura domácí péče HOME CARE, s.r.o.
Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

KRAJSKÉ LISTY

Zvýšení produktivity a s tím související optimalizace
výroby. To jsou důvody změn a zdaleka
nejen
INZERCE
personálních, ke kterým sáhli na konci roku 2021
v nejdeckém závodě WITTE Automotive. „Měnili
jsme organizační strukturu a přizpůsobovali
tomu i uspořádání samotné výroby,“ vysvětluje
zdejší vedoucí úseku výroby Rudolf Hofman.

Co bylo cílem uvedených změn?
Věděli jsme, že v roce 2021 potřebujeme udělat stejný objem práce, ale s menším počtem lidí. Snažili jsme se práci zefektivnit, u vybraných pozic
jsme vytvořili diáře, kde jsme se snažili přizpůsobit jejich práci do daných termínů. To bylo úkolem pro první kvartál, v dalším průběhu roku jsme
jednotlivé činnosti pravidelně vyhodnocovali, zpětnou vazbu jsme ovšem nechtěli pouze po vedoucích, ale po všech, koho se to týkalo, abychom
docílili vzájemné shody a vše, co děláme, dávalo smysl a naplnili vše, co vzniklo na začátku roku.
Jak se změny promítly do hospodaření?
Změny prováděné v průběhu roku, neměli negativní dopad na splnění klíčových ukazatelů a hospodaření firmy. Naopak, právě díky těmto
aktivitám se povedlo zlepšit hospodářský výsledek.
Rok 2021 byl stejně jako ten předešlý silně poznamenaný protipandemickými opatřeními.
Často jsme měnili směnnosti, počet pracovních dní... Lidé nám vycházeli vstříc, za to patří všem operátorům VELKÉ DÍKY. Poděkování také
zaslouží i TH pracovníci, kteří nám chodili vypomáhat do výroby v období nedostatku personálu. Všichni víme, že bez operátorů se to dělat
nedá. Můžu být super mistr, super vedoucí, ale pokud nebudu mít nastavenou rovnováhu v komunikaci s lidmi a oni nebudou chtít, tak to nikdy
fungovat nebude. Na druhou stranu, dokonalé to nikdy nebude, vždy se najde někdo nespokojený.
Přinesla situace kolem covidu i nějaká pozitiva?
Pokročili jsme v digitalizaci. Museli jsme omezit osobní kontakt, proto jsme se snažili a stále snažíme dostat naší komunikaci do virtuální podoby.
V první fázi se řešila digitalizace na úrovni středního a vyššího managmentu, ve druhé polovině roku jsme se zaměřili na digitalizaci už od
prvotních výstupů. Dnes už data mezi námi tečou automaticky a dají se reportovat.
Strašákem digitalizace je určité zpohodlnění. Vždyť už je všechno v počítači nebo mobilu,
tak proč chodit do výroby... Jak se vypořádali s tímto fenoménem?
Důležité bylo najít rovnováhu mezi tím, kdy mi digitalizace pomáhá, něco přináší, mohu jí správně využívat, a kdy mě už odtrhává od výroby. Jsme
Češi, vždy si dokážeme najít nějakou tu kličku. Po dohodě s kolegy jsme mezi sedmou a desátou hodinou ranní proto nechali dashboardy
v počítačích zablokovat, aby byli lidé nucení nasbírat si data přímo ve výrobě. Je totiž velmi důležité vědět, co se děje na výrobních linkách.
Že mám už v počítači nějaký výstup ještě neznamená, že si jej nemusím ověřovat. A důležitý je i osobní kontakt samotný. V téhle oblasti nás
čeká ještě dost práce.
A z pohledu nastíněných změn? Jaké výzvy před vámi stojí?
Dál bude pokračovat optimalizace, zvyšování produktivity, vylepšování pracovního prostředí. Chceme
se dál posouvat v digitalizaci a rozšiřovat jí nejen z pohledu výrobních týmů, ale také na podpůrné
útvary, přitom však zachovávat zdravou rovnováhu mezi digitalizací a mírou osobního kontaktu.
Z hlediska montáže bude důležité zaměřit se na profitabilitu, neboli ziskovost jednotlivých linek. Linky
mají velké obraty, pracuje na nich spousta lidí, ve dvou nebo třísměnných provozech, potřebujeme se
ale zaměřit také na to, aby přinášely firmě odpovídající zisk.
Když už jsme u lidského kapitálu, co systém odměňování? Bude se něco měnit?
Každá doba něco vyžaduje. Před pár lety jsme v době velkého růstu firmy řešili nedostatek pracovní
síly, upravovali jsme systém odměňování. Také ten se ale postupem času mění. Teď je čas na stabilizaci,
zvyšování polykompetencí. Nechceme dělat ukvapené závěry, ale ve spolupráci
s managementem a HR jsme se domluvili, že rok 2022 by měl sloužit také k tomu, abychom se
pokusili nastavit odměňování ještě víc motivačně. Aby byl systém všemi snadno pochopitelný, lidé se
v něm našli a zároveň byl vybalancovaný s potřebami firmy. Hlavní myšlenkou je - pokud udělám víc
práce, než se po mně chce, měl bych také dostat víc peněz. Nebudeme to dělat od stolu, s lidmi se
o systému odměňování budeme bavit, chceme od nich získat zpětnou vazbu.

KRAJSKÉ LISTY
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CESTOVNÍ RUCH

ZLATÝ ERB.
STARTUJE 24. ROČNÍK SOUTĚŽE
Další ročník krajského kola soutěže Zlatý
erb ve spolupráci se spolkem Český zavináč
vyhlašuje Karlovarský kraj. Do 24. ročníku
soutěže se mohu přihlásit obce a města se
svými webovými stránkami, elektronickými
službami a webovými prezentacemi.
„Soutěž Zlatý erb považuji za velmi přínosnou, a to také s ohledem na to, že o nutnosti
přesunu komunikace mezi úřady a občany
do internetového prostředí nás přesvědčila
doba, která neumožňovala osobní návštěvy
na úřadech v běžném režimu. Je proto
žádoucí, aby byly stránky měst a obcí aktuální, přehledné a uživatelsky přívětivé. Navíc
provozovatelé a správci webů získávají zpětnou vazbu v podobě hodnocení od poroty
a velmi cenné zkušenosti, které je mohou
posunout ve snaze o zlepšení a zkvalitnění
služeb,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Kromě vyhodnocení těch nejlepších webových stránek si soutěž klade za cíl podporovat a motivovat úřady ke zlepšení
komunikace směrem k občanům, a to právě
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ZLATÝ ERB

• Pro krajské kolo soutěže jsou vyhlášeny kategorie Nejlepší webové stránky
měst a Nejlepší webové stránky obce.
• V celostátním kole bude udělena také Cena za nejlepší turistickou prezentaci, kde mohou mimo měst a obcí soutěžit i kraje a organizace
turistického managementu. Dále budou v celostátním kole hodnoceny
inovativní elektronické služby, pokud budou při přihlašování do soutěže
samostatně nominovány.
• Vítěze krajského kola a postupující do celostátního kola vybere
odborná porota.
• Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.
• Uzávěrka soutěže je stanovena na 7. března 2022.
• Formulář přihlášky je k dispozici na webové stránce soutěže
www.zlatyerb.cz.
prostřednictvím webových stránek a elektronických služeb.
„Letošní ročník se rozhodli pořadatelé
výrazně inovovat a zjednodušit hodnoticí kritéria v krajských kolech s důrazem
na informační hodnotu pro občany

a návštěvníky města, obce, a to na základě
široké diskuze jak s hodnotiteli, tak se
samotnými účastníky soutěže. Zlatý erb tak
získal pro letošní rok přídomek: ZE 2022 ročník služeb,“ doplnila koordinátorka soutěže Jitka Hajžmanová.
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TIP NA VÝLET

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji?
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu
www.zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).

PRÁZDNINY
NA SNĚHU
TÝDEN VOLNA OD ŠKOLY A POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ DÁVNO V KAPSE. ALE KDE SI ZAŘÁDIT
NA SNĚHU A NESTRKAT SE PŘITOM S LUFŤÁKY VE FRONTÁCH NA VLEK? MÁME PRO VÁS
PÁR OSVĚDČENÝCH TIPŮ V KRUŠNÝCH HORÁCH, KDE SI TO SKVĚLE UŽIJETE A NEBUDETE
PŘITOM MUSET SÁHNOUT HLUBOKO DO KAPSY!
NA LYŽE DO PERNINKU

Vlakem, autobusem nebo vlastním autem,
Pernink je zkrátka dostupný pro každého.
Pokud se rozhodnete pro vlak, můžete
z něj rovnou vyskočit na sjezdovku Skiareál Pernink – Nádraží. Na jeho svahu pak
najdete i Bistro pod Nádražím se vším, co
vášnivý a promrzlý lyžař potřebuje. Čaj,
teplé polévky, hot dog nebo klobásu.
Chcete své děti zasvětit do krásy běžkařského sportu? Pak je pro vás ideální
Perninské kolečko. Večer je do 10 hodin
dokonce osvětlené, a tak si romantiky
na prkýnkách můžete užít i vy. Chybějící
běžkařskou výbavu bez problémů vyřešíte v nedaleké půjčovně lyží Aberthamski,
určitě si je ale rezervujte.
Na zahřátí doporučujeme navštívit Květiny od Martiny, kde dostanete svařáček a můžete si koupit knížky z regionu,
různorodé svíčky nebo dárek z cest:
KRAJSKÉ LISTY

Krušnohorský kalendář pro rok 2022.
Pro pořádnou večeři si zajděte do Kebab
Lokál - Krušnohorské Bistro. Nebudete litovat.

SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA

Ráno si ve stylovém Krámku u Patrika
v Perninku vychutnejte výborný cheesecake a křupavé nejdecké houstičky.
Jen musíte přijít brzy, pak už nejsou.
Takto posilnění vyražte do nedaleké
Horní Blatné. Čeká tam na vás opravdová sáňkařská dráha. Pokud nemáte
vlastní sáňky, nedaleká půjčovna lyží,
sáněk a sněžnic Aberthamski je vám plně
k dispozici, sáňky si tam můžete nezávazně rezervovat.
Z náměstí Horní Blatné vytáhněte sáňky
(i s dětmi) po zasněžené silnici až na Blatenský vrch. Jsou to přibližně dva kilometry chůze v pozvolném stoupání. Na

vrcholu vás čeká bufet a sáňkařská jednosměrná dráha, která vede až zpět na
náměstí. Hlad můžete zahnat v restauracích v Horní Blatné na náměstí nebo
se vraťte do Perninku a občerstvěte se
v Kebab Lokál-Krušnohorské Bistro. To je
ideální varianta, protože to máte kousek
do perninského Retro kina. Už samotná
jeho návštěva je zážitkem, takže je úplně
jedno, co se vlastně promítá. V sobotu
poběží český rodinný film Tady hlídáme
my. Určitě s sebou vezměte i své ratolesti.

TIP NA ZÁVĚR

Až se vám po horách začne stýskat, sáhněte po románu Nebe nad Perninkem
a vraťte se na zdejší zasněžené svahy alespoň ve vzpomínkách. Rozhovor s autorem knížky Štěpánem Javůrkem najdete
v Krajských listech ostatně také, stačí jen
otočit stránku.
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NÁMĚTY SVÝCH KNIH VYMÝŠLÍ
ŠTĚPÁN JAVŮREK PŘI BĚHÁNÍ
První knížku vydal vlastním nákladem. Spisovatelskou dráhu předtím
nijak neplánoval a byť od mladých let s psaním koketoval, od své prvotiny
pod názvem Chaloupky neměl přílišná očekávání. Zájem o knížku byl však
natolik velký, že po prvních čtyřech tisících výtisků se rychle slehla zem
a dotisk si vzalo na starost nakladatelství, které už vydalo také jeho druhou
knihu Nebe nad Perninkem. Třetí román chystá na příští rok. „Měla to být
veselá kniha, ale všechno je nakonec jinak. Myslím si o sobě, že jsem veselý
a pozitivní člověk. Sám nevím, proč pořád píši smutné příběhy,“ usmívá se
Štěpán Javůrek, strojař a milovník západního Krušnohoří.

Jak se stane, že strojař začne
psát knížky?
Jako většina věcí v životě. Shodou
šťastných okolností. Má záliba v psaní
nesouvisí s oborem, ve kterém pracuji. Rád jsem si nejrůznější příběhy a texty psal od mládí. To, že se
pak jeden z příběhů dočkal knižní
podoby a vznikly Chaloupky, byla
vlastně náhoda.
Vaše prvotina Chaloupky vyšla nejprve vlastním nákladem. Až po úspěchu v podobě prodeje čtyř tisíc kusů
následoval dotisk pod vydavatelstvím. Neodradily vás počáteční
porodní bolesti?
Neodradily, a to především proto, že
jsem od té knihy neměl žádná očekávání. Já jsem ten příběh psal pro sebe
a své potěšení. A to, že se pak líbil
i dalším lidem, je vlastně jen příjemným bonusem. Držím se toho, že by
člověk měl občas dělat věci jen tak pro
radost a neočekávat nic.
Chaloupky jsou vpravdě magickým
místem, podobných najdete ale ve
vysídleném příhraničí celou řadu.
Máte ještě nějaké podobně oblíbené?
Nechci upřednostnit jen některá místa,
Krušné hory se mně líbí jako celek.
Ale na přímou otázku přímá odpověď. Nejraději mám Chaloupecké
údolí, okolí Ryžovny, Hřebečnou, okolí
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Božídarského Špičáku, Měděnec, Zadní
Telnici... Je pravda, že k západnímu
Krušnohoří mám blíže než k východní
části pohoří.
Také děj druhé knížky Nebe nad Perninkem je zasazený do prostředí
Krušných hor. Jaký k nim máte vztah?
Mám Krušné hory rád tak, jak může
člověk mít rád svůj domov. Fascinují
mě, inspirují a také neustále překvapují. Každou chvíli objevuji nějaké nové
místo, historickou zajímavost nebo
zajímavou osobnost. Mám občas pocit,
že čím déle se v Krušných horách
pohybuji a čím více se o ně zajímám,
tím méně toho o nich vím. Pořád je
tady co objevovat! Krušné hory jsou
pro mě doopravdy nejkrásnější místo
na světě. Nakonec tady trávím i většinu
svých dovolených.
Lékař ve vaší knížce má problémy
s alkoholem. Řekl bych, že hory
a alkohol se tak nějak přitahují, lidé si
zde často léčí životní rány. Čerpal jste
inspiraci z jejich příběhů?
Nevím, jestli se přitahují. Život na
horách je určitě v mnoha ohledech
těžší, navíc se může na horách dostavit
určitá osamělost, tak možná proto. Ale
osobně nepozoruji, že by se na horách
tenhle nešvar vyskytoval více než dole
pod nimi. Příběh hlavního hrdiny je
smyšlený, na druhou stranu mnoho

situací, o kterých v knize píši, jsem
zažil buď sám, nebo z vyprávění.
O vaší v pořadí třetí novotině říkáte,
že je to v podstatě veselohra. O čem
knížka je?
Měla to být veselá kniha, ale všechno je
nakonec jinak! Veselou knihu, kterou
už mám napsanou, jsme po domluvě
s nakladatelstvím odložili na rok 2023.
V letošním roce vyjde kniha s názvem
Sudetský dům. Je to příběh z pohraničí
a odehrává se krátce po skončení 2.
světové války. Myslím si o sobě, že jsem
veselý a pozitivní člověk. Sám nevím,
proč pořád píši smutné příběhy.
Máte už náměty pro další
knížky? Případně je už něco dalšího rozpracovaného?
Nějakou inspiraci mám. Určitě bych
chtěl v dohledné době knižně vydat
příběhy, které pravidelně zveřejňuji na
svém webu a Facebooku. Texty vydávám pod názvem Krušnohorský rok
a jsou to příběhy z historie i současnosti Krušných hor. Pojednávají o zajímavých místech, osobnostech nebo
událostech. Snažím se příběhy psát
beletristickým stylem, abych ke krušnohorské historii přitáhl co nejvíce lidí.
Jste sportovec, neláká vás myšlenka
napsat něco z tohoto žánru?
Určitě ne. Jsem hlavně dálkový běžec.
Při běhání vymýšlím náměty svých
knih a příběhů, že by mě ale sport
inspiroval natolik, že bych ze sportovního prostředí něco napsal, to ne.
Máte nějaké oblíbené autory? Které
z knížek ve vás zanechaly stopy?
A máte vůbec čas číst?
Čas na čtení si každý den alespoň na
chvíli udělám. Moje nejoblíbenější
kniha je Údolí rozhodnutí od Marcie
Davenportové. Rád také čtu detektivky,
historické romány nebo životopisy.
Naposledy jsem četl životopis paní
Olgy Havlové a bylo to skvělé!
KRAJSKÉ LISTY
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Patrik Pizinger
krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a zastupitel za
Místní HNHRM
GYMNÁZIA ZA TO NEMŮŽOU
Nůžky v kvalitě vzdělávání mezi regiony se
stále více rozevírají. Nejlépe je na tom Praha,
nejhůř Karlovarský a Ústecký kraj. Potvrzuje
to i nová Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2030.
Příčiny jsou obecně známé. Stát ani za několik
dekád nedokázal sociálně stabilizovat strukturálně postižené regiony a samospráva nemá
ekonomickou sílu na to, aby něco takového za
stát řešila. Stejně tak nebyl stát schopen ani za
několik dekád v našem kraji vybudovat veřejnou vysokou školu. Takže ti nejlepší nakonec

Ing. arch. Vojtěch Franta
náměstek hejtmana Karlovarského kraje za
Českou pirátskou stranu
BÍLÉ MOŘE ZA KRUŠNÝMI HORAMI
V Česku nám často chybí širší souvislosti,
nedokážeme dohlédnout za vejminek své
rodné hroudy, málo se inspirujeme v zahraničí, nedokážeme na sebe být hrdí a vzájemně
se podporovat. Takový pocit jsem měl donedávna z našich Krušných hor. Když jsme začali
uvažovat nad jednotnou propagací našeho
pohoří, začali jsme u sběru podkladů, hledali
jsme společné strategie, data o území, organizace, které jsou činné v celém Krušnohoří.
Naše snahy byly marné, online nebylo možné
najít jedinou použitelnou mapu zobrazující
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musí za studiem odcházet pryč. Většina už se
nikdy nevrátí.
Místo toho, abychom si zcela otevřeně přiznali, že stát v tomto směru brutálně selhal,
a začali řešit systémovou podporu předškolního a základního vzdělávání, hledali se viníci.
A protože nejlépe se vždy trefuje do těch,
kteří vyčnívají z řady, pozornost se zaměřila
na údajně elitní školy, na víceletá gymnázia.
V rámci dosažení všeobecné rovnosti se pak za
elitní označily i běžné základní školy a následovala takzvaná inkluze.
Za současné problémy ve vzdělávacím systému
ale nemůže ani gymnázium v Aši, ani gymnázium v Chodově, Ostrově nebo Mariánských
Lázních. Třeba v sousedním Německu, které
si tak často bereme za příklad ekonomicky
úspěšné země, studuje na víceletých gymnáziích skoro 36 procent žáků základních škol,
zatímco v našem kraji to je pouhých 12 procent. Takže tady asi problém nebude.
Rušit víceletá gymnázia jako součást řešení
nízké kvality vzdělávání je jako léčit pacienta
s rakovinou na bolest hlavy. Tedy místo příčiny
řešit symptomy. Krátkodobým pozitivem sice
bude, že pacienta přestane bolet hlava, ale ve
výsledku umře. Pacient totiž potřebuje cílenou léčbu původu nemoci, nikoliv důsledku.
Místo úvah o omezení víceletých gymnázií je

nutné řešit příčiny. A to je úloha státu. Státu,
který musí ekonomicky restrukturalizovat
region, aby bylo pro lidi ekonomicky zajímavé tady žít. Nic proti lázním, jsou krásné,
ale znáte někdo bohatou pokojskou? Dále
vybudovat v kraji skutečnou veřejnou vysokou školu včetně kampusu, se zaměřením na
obory využitelné v rámci průmyslu 4.0. A jako
základ klidně použít třeba stávající fakultu
v Chebu. Aspoň se ušetří.
Spolu s tím se musí stát také konečně masivně
zaměřit na cílenou podporu předškolního
a základního vzdělávání dětí ze sociálně slabých skupin. Tedy ne je jako součást inkluze
hodit do vody základních škol a nechat je
plavat. Ano, dostanou šanci, to je pravda. Ale
v této podobě se šance rovná vhození deseti
neplavců do bazénu. Taky budeme považovat
za úspěch, když se jeden neutopí?
Problém nejsou víceletá gymnázia. Problém
je systém. A pokud se ten nezmění, budeme
do sociálně handicapovaného bahna zapadat
stále hlouběji. Nic na tom nezmění ani dalších dvacet strategií vzdělávací politiky plných
vzletných myšlenek a frází.

celé Krušné hory – schválně si to vyzkoušejte.
Když už jsme byli úspěšní, mapa zobrazovala jen území České republiky, za hranicemi
našeho území bylo bílo – moře. To bohužel
ilustruje naše stálé vnímání širších vztahů
a také našich hranic.
Podobně tomu bylo v případě organizací
v cestovním ruchu, jednotně se Krušným
horám nevěnuje nikdo. Jeden propaguje hory
v zimě, druhý v létě, jeden východ, druhý
centrál, k tomu změť graficky nesourodých
propagačních materiálů a tomu odpovídající orientační a popisné značení. Dopravní
obslužnost a systém parkování je v Krušných
horách téma samo o sobě. Po zápisu části
Krušných hor na seznam UNESCO a se vzrůstajícím zájmem o individuální turistiku v době
covidu se zvýšil i zájem developerů o Krušné
hory, což s sebou v mnoha případech neslo
a stále nese negativní efekty.
Blýská se ale na lepší časy. Všichni si uvědomujeme, že Krušné hory jsou autentické, ryzí,
nepoznané a krásné, a že je zároveň nejvyšší
čas tyto hodnoty chránit a rozvíjet. Vnímám
proto velmi pozitivně iniciativu za vznik
CHKO Krušné hory, jako nástroje ochrany
přírodních hodnot. Obce společně spravují

kulturní dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří. Oba dva krušnohorské kraje pracují
na vytvoření jednotných územních studií rozvoje a zástupci obcí začínají nad jednotnou
propagací reálně uvažovat. Nezmínil jsem, že
na saské straně hranic tato spolupráce funguje již 30 let a zajišťuje ji spolek 368 členů
Tourismusverband Erzgebirge e. V. (abych
byl korektní, tak ke sjednocení celého saského
Krušnohoří došlo až v roce 2010). U našich
sousedů začíná být běžné, že u hotelové snídaně dostanete regionální produkty a místní
vám rád doporučí atraktivity i za dvěma kopci
téhož regionu, i tak se totiž dá zajišťovat smysluplný a udržitelný rozvoj venkova. Krušné
hory jistě nabízejí řadu regionálních produktů
a atraktivit a my se snad k jejich sjednocené
propagaci dostáváme, všechny podmínky
tedy nazrály a teď už je potřeba jen první
impulz - z Ústeckého i Karlovarského kraje
vzniká iniciativa k založení oblastní destinační
agentury pro Krušné hory - rovnocenného
partnera našim saským sousedům. Věříme,
že tato destinačka vznikne už v tomto roce
a spolu s místními hybateli se podaří rozvíjet
a propagovat naše krásné Krušné hory jako
jeden celek.

Vaši zastupitelé za HNHRM (Místní)
Dalibor Blažek, Pavel Čekan, Patrik Pizinger
a Luboš Pokorný
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Bc. Jan Picka
krajský zastupitel za VOK – Volba pro kraj
ZAVEDENÍ CENOVÝCH MAP JE PRO OBCE
A MĚSTA NUTNOSTÍ!
Poté, co ústavní soud zrušil možnost vyhlašovat v obcích tzv. bezdoplatkové zóny, přišly
obce v našem regionu o jedinou možnost, jak
bojovat proti obchodu s chudobou. Byl to bohužel jediný nástroj, jak města a jeho občany
ochraňovat proti bezohlednosti a rozpínavosti

obchodníků s chudobou a jak nás alespoň
minimálně bránit před přívalem lidí, kteří zde
nemají žádné kořeny, rodinné vazby a v mnoha
případech se k nám nestěhují ani za prací.
Obchod s chudobou je obrovským a možná
tím největším problémem našeho regionu. Má
totiž značný dopad na mnohé. Na zdravotnictví, školství, veřejný majetek, veřejný pořádek a dodržování základních pravidel. Přesný
počet bytů, které vlastní obchodníci s chudobou, neznáme, ale pokud vycházíme z kvalifikovaných odhadů, tak mluvíme jen v Sokolově
minimálně o 300 bytech. Jeden z obchodníků
s chudobou si podle nás tak přijde měsíčně
na částku třeba i statisíců korun a to za cenu
opravdu minimálních nákladů. Co se týče rozsahu, mluvme o tom, že je to problém celého
města. Mnozí starostové mi dají za pravdu
v tom, že jeden nebo dva byty patřící „obchodníkovi s chudobou“ a obsazené nepřizpůsobivými občany vám mohou převrátit život
naruby. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak

proti praktikám těchto rádoby podnikatelů je
cenová mapa, o které se ale zatím bohužel, a to
více než 10 let, pouze mluví. Jednoduše jde o to,
aby stát z našich daní přispíval na bydlení toliko
do výše v tom místě obvyklého nájemného. To je
přece jednoduché a účinné řešení. Ohhaduji, že
jen v Sokolově se „obchodníkům s chudobou“
vyplácí ročně na doplatcích miliony korun. A to
jen proto, že si stát není schopen, nebo možná
ochoten, řádně ohlídat své výdaje. A tyto výdaje
rozhodně nejsou malé, uvědomíme-li si, kolik
měst, kde mají „obchodníci s chudobou“ zelenou, existuje. Pokud totiž jen v našem městě
hovořím o milionech, uvědomme si, kolik takových měst v ČR je. Pak opravdu můžeme mluvit
o „vyhozených“ stamilionech, které nutně chybí
jinde. Třeba právě v pomoci těm, kteří naši
podporu opravdu potřebují. Upřímně doufám,
že v tomto směru nová vláda brzy podnikne
potřebné kroky. O to více, že v konečném
důsledku doplácíme na tento druh podnikání
všichni a to bez výjimky.

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.schrottmobil.info

9. 4. 2022 od 18.30
Grandhotel Pupp – Slavnostní sál
Mírové nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
Elektronickou vstupenku na ples zakoupíte
prostřednictvím webových stránek www.jezdeckasocha.cz
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

MOBIL, INTERNET. KRAJ JEDNÁ
O LEPŠÍM POKRYTÍ SIGNÁLEM
Téměř všude, kam zamířili zástupci Karlovarského kraje při svých výjezdech do
obcí, se jako červená linie táhne problém
s pokrytím internetem a signálem mobilních operátorů. Proto se kraj v první řadě
spojil s územními koordinátory centrály
Broadband Competence Office (BCO),
kterou zastřešuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR.
Představitelé BCO se v první polovině ledna
setkali s členy Rady kraje Vojtěchem Frantou a Vítem Hromádkem, aby si společně
nastavili postup budoucí spolupráce. „BCO
se mimo jiné zaměřuje na rozvoj vysokorychlostních sítí internetu. Zásadní pro
řešení problémů s připojením je především zjistit konektivitu v dané oblasti, zda
existuje v místě nějaká páteřní síť, dále typ
připojení – jestli jde například o optický
kabel, metalické sítě či bezdrátové připojení. Pak je potřeba zmapovat, kolik aktivních operátorů v jednotlivých lokalitách
funguje včetně informací o kvalitě pokrytí.
V případě existence potřebné infrastruktury, to znamená takzvaných „černých
míst“, je nutné po dohodě s operátorem
najít nejvhodnější způsoby jejího rozšíření.
V případě již existujícího strategického
rozvojového projektu je pak nutné proces
urychlit. V takzvaných bílých místech,
tj. místech, kde potřebná infrastruktura
neexistuje, by spolupráce s koordinátorem
BCO zahrnovala také vytipování možnosti
dotačních pobídek pro operátory, ze

26

BROADBAND COMPETENCE OFFICE
BCO a její územní koordinátoři má za úkol podporovat regiony ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj vysokorychlostních
sítí s velmi vysokou kapacitou. Centrála by měla poskytovat poradenství
a expertní pomoc samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční
plány atd.). Kromě toho je jejím úkolem hledat způsoby, jak urychlit proces
projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad
technologické neutrality. Více informací najdou zájemci na webu MPO.
kterých by bylo možné pokrytí obcí spolufinancovat. Jednou z nich je například
Operační program Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost,“ popsal krajský
radní Vít Hromádko.
Na základě jednání s koordinátorem BCO
vytipoval Karlovarský kraj tři obce pro
vzorovou analýzu popsaných dat. „Data se
vyhodnotí a aplikují na zbylé obce s problematickým pokrytím internetu. Následně
budou starostové seznámeni s konkrétními
výstupy za osobní účasti územního koordinátora BCO a zástupců operátora. Pak
už bude záležet i na aktivitě jednotlivých
obcí, jak půjdou řešení této problematiky
naproti. K diskusi lze samozřejmě přizvat
i zástupce Českého telekomunikačního
úřadu,“ dodal Vít Hromádko.
Kraj zároveň připravil pro zástupce BCO
seznam obcí s problematickým pokrytím signálem i internetovým připojením.

„Chceme také uzavřít memorandum o spolupráci, které se stane základem pro řešení
problému s konektivitou a pokrytím. Aktivity koordinátora BCO chceme prezentovat
během ledna členům Komise pro inovace,
vědu a výzkum, smart region a informační
technologie Rady Karlovarského kraje
a vytvořit platformu zástupců kraje, BCO,
starostů dotčených obcí, Českého telekomunikačního úřadu i krajských informatiků. Smyslem všech aktivit je pomoci
obcím posunout se v řešení této problematiky, protože hlavně v krizových situacích,
kdy je třeba přivolat záchranáře nebo jiné
složky integrovaného záchranného systému, musí mít starostové jistotu, že se
kdykoliv dovolají, kam je třeba. A připojení
k internetu je v době, kdy se digitalizace
veřejné správy skloňuje ve všech pádech,
naprosto nezbytné,“ doplnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
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NÁŠ KRAJ

HEJTMAN: PODNĚTY Z NAŠICH

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH

VÝJEZDŮ DO OBCÍ ŘEŠÍME OBRATEM

Rovná a Březová u Sokolova

Až čtyřicet obcí zatím navštívili
zástupci Karlovarského kraje na
svých pracovních cestách po regionu. Výjezdy směřovaly do míst, kde
starostové řeší problémy, s nimiž by
kraj mohl pomoci. Ve většině případů
šlo o problém s pokrytím signálem
mobilních operátorů, s opravami
silnic nebo s veřejnou dopravou.
Do řešení jednotlivých úkolů z obcí se
zapojil krajský úřad, Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje,
Koordinátor integrovaného dopravního systému, krajské policejní ředitelství a další organizace.
V první fázi se uskutečnilo rovněž
jednání s územními koordinátory
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
kteří mají na starosti rozvoj pokrytí
obcí vysokorychlostními sítěmi. Do Návštěva v Toužimi, zleva: radní Vít Hrojejich pilotního projektu budou zapo- mádko, hejtman Petr Kulhánek, zastupitelka
jeny obce Valy, Šindelová a Otročín. Zdeňka Zemanová, starosta Toužimi Alexan„Dále například Bublava získala dotaci dr Žák
na kontejnerový nosič s kontejnerem,
kterým dovybaví traktor využívaný k údržbě místních silnic, v Otročíně provedli
pracovníci Povodí Ohře sondy kvůli nutnosti regulace místního potoka, v Krásně
došlo k dohodě ohledně autobusových spojů, které pro dojíždění nevyhovovaly školákům a dalším občanům. V Chebu jsme vyřešili majetkové vypořádání komunikací,
po dohodě se starostou Antonínem Jalovcem kraj převezme od Chebu Domov pro
osoby se zdravotním postižením Vilík. Tato finančně náročná pobytová služba by
měla do správy kraje přejít od začátku roku 2023. Pracuje se na vytvoření zázemí pro
policisty a vojáky v prostoru bývalých hraničních přechodů ve Svatém Kříži, Pomezí
nad Ohří, ve Vojtanově a v Aši pro případy řešení krizových situací, v poslední době
například spojených s covid-19,“ vypočítává hejtman Petr Kulhánek.
Se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj uspořádal krajský úřad školení, po kterém
starostové volali a během něhož je úředníci informovali o nejčastějších chybách
a problémech při podávání žádostí obcí o dotace. „Po dohodě s krajským policejním ředitelem také obce postupně navštíví dopravní specialista a bude s nimi jednat
o požadavcích ohledně dopravního značení či nebezpečných úseků a o dalších tématech,“ dodal hejtman s tím, že Krajská správa a údržba silnic bude od nynějška pravidelně informovat obce o plánu oprav, aby chystané práce nekolidovaly se záměry
starostů. Ve výjezdech do obcí bude kraj pokračovat i nadále.

SLEDUJTE NÁS
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Také v lednu pokračovaly pracovní cesty
zástupců Karlovarského kraje do měst a
obcí regionu. Hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko ve středu 5. ledna
navštívili obec Rovná a město Březová u
Sokolova. V Rovné starosta Jaroslav Janda
upozornil na kupčení s byty, které nepatří
obci a mají nevyjasněné vlastnické vztahy.
Takzvanému obchodu s chudobou a zneužívání sociálních dávek by bylo možné
čelit za pomoci cenových map. V Březové u
Sokolova chystají výstavbu více než dvaceti
rodinných domků, rekonstrukci zchátralého
zámku v Kostelní Bříze na společenské a
kulturní centrum.

Valy a Velká Hleďsebe

Na Mariánskolázeňsko vedla další z lednových pracovních cest hejtmana Petra Kulhánka a radního Víta Hromádka. Nejprve
zamířili do obce Valy, která nabízí svým
obyvatelům kompletní infrastrukturu,
aktivní komunitní život a nádhernou přírodu v okolí. Ve Valech se potýkají se slabým
signálem mobilních operátorů, obec by také
potřebovala opravit chodník podél nedalekých bývalých kasáren směrem na Velkou
Hleďsebi. Ve Velké Hleďsebi stoupá zájem
mladých lidí o bydlení, město loni připravilo 16 parcel pro výstavbu rodinných
domů, letos pokračuje v zasíťování dalších
pozemků. Připravený má i projekt revitalizace bývalých kasáren. Valské i Hleďsebské
trápí problémy s veřejnou dopravou.

Toužim a Teplá

V rámci posledních lednových cest po regionu se vydali hejtman Petr Kulhánek a radní
pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko do
Toužimi a Teplé. Starosta Toužimi Alexandr
Žák informoval zástupce kraje o úbytku obyvatel města a zároveň představil plán podpory výstavby nových rodinných domů. S
čím se Toužimští potýkají, to jsou problémy
s nedostatkem lékařů. Obchod s chudobou a
exekuce několika stovek obyvatel trápí pro
změnu zástupce města Teplá. S tímto problém souvisí také odliv zejména mladých.
Na programu setkání bylo také vybudování
nové výjezdové základny záchranné zdravotnické služby, stav vlakových souprav na
trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, stav
zimní údržby v Teplé a přilehlých obcích
nebo činnost městské policie.
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

LENKA ČERMÁKOVÁ
JE AUTORKOU
NĚKOLIKA
KUCHAŘEK
V našem kraji podniká a tvoří celá řada
firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají originální nápady a plány. Někteří jsou dnes
již dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských listů si o nich
můžete přečíst v našem seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci
s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání
a kampaní Žijeme regionem. V tomto čísle
představíme Lenku Čermákovou, majitelku
restaurace Sedlecká pivnice, která je zároveň tvůrkyní low carb zákusků a autorkou
několika kuchařek.

Kdy jste začala podnikat? Kolik vám
bylo let?
V oblasti stravování mám třicetiletou zkušenost. Naše restaurace Sedlecká pivnice
byla jako první soukromá restaurace v Karlových Varech otevřena v lednu 1991. Od té
doby jsme ušli ohromný kus cesty. Na svém
podnikání s manželem stále pracujeme,
proto nám nemohou být lhostejné nové
stravovací směry. Z tohoto důvodu jsme do
našeho restauračního poledního jídelníčku
zavedli low carb neboli nízkosacharidové
menu, které je bez cukru, mouky a lepku.
Co vás k podnikání vedlo? Co byl
ten impulz?
Začala jsem se zabývat vlastním zdravějším stravováním, to mě přivedlo k low carb
stravě. Objevila jsem v ní úžasné možnosti
kombinace surovin, které by mě dříve

nenapadly, a toto vaření mě úplně nadchlo. Tato dlouhodobě udržitelná strava
mi dodala velkou energii a spokojenost
sama se sebou. Časem jsem začala vyrábět také dezerty bez cukru a lepku, které
jsou vhodné i pro diabetiky nebo celiaky.
Poptávka po těchto dezertech mě vedla
k nápadu začít je nabízet i veřejnosti. V současné době je dodávám do několika kaváren
v Karlových Varech.
Jaký byl váš největší dosavadní úspěch?
Protože se nezabývám pouze výrobou
dezertů, ale také inspiruji svými recepty
a radami i ostatní, hledala jsem cestu, jak
o sobě dát vědět. V roce 2019 jsem absolvovala kurz Podnikání z pláže, kde jsem se
naučila, jak svoji vášeň předávat dál prostřednictvím online cesty. Od té doby jsem
napsala 3 low carb kuchařky, nabízím je
v tištěné i elektronické verzi a kterých jsem

již prodala přes 1500 ks. Těší mě tento zájem
o to více, že jsem si je sama vydala i distribuovala. V současné době pracuji na online
kurzu, jak s touto stravou začít a například
jak nahradit běžné přílohy zdravější variantou a také jak si poradit s pečením vlastního
chleba. Předávám zde své bohaté zkušenosti s tímto zdravým stravováním ostatním zájemcům a chci jim být podporující
průvodkyní. Aktivně pracuji na svém blogu
www.lenyinspirace.cz a rozšiřuji povědomí o tomto stravování přes Facebook:
www.facebook.com/jedulowcarb. Za další
úspěch považuji ocenění svého dezertu:
Smetanové matcha tyčinky v soutěži Dobrota Karlovarského kraje za rok 2021 a to
2. místem v kategorii cukrářské výrobky.
Mám radost, že se low carb strava dostává
do popředí zájmu veřejnosti. O tom svědčí
i velký zájem o ochutnávky a workshopy,
které v naší restauraci pořádám.

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

RETROMUSEUM V CHEBU
PŘEDSTAVUJE DESIGN BRÝLÍ
V ČESKOSLOVENSKU

KULTURNÍ TIPY
Výtvarná soutěž pro seniory
Soutěž pro seniory z Karlovarského kraje „Věk
pro nás není překážkou“ je v plném proudu.
Až do 28. února mohou účastníci odevzdávat
své práce v kategoriích kresba, malba, grafika, dále fotografie a ruční práce. Do soutěže
je možné přihlásit vždy jednu práci. Zapojit se
mohou senioři od 60 let. Práce je možné doručit osobně, případně poštou na adresu Krajský
úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06.
Krajský úřad Karlovarského kraje,
do 28. 2. 2022
Vyhodnocení literární soutěže
a beseda s Karin Lednickou
V krajské knihovně se uskuteční slavnostní
vyhodnocení 15. ročníku literární soutěže,
jehož patronkou byla autorka bestselleru Šikmý
kostel Karin Lednická. A právě z této knihy,
která přibližuje historii těžby uhlí na Karvinsku na osudech několika generací, bylo vybráno
motto soutěže. Po předání cen vítězům bude
následovat beseda se spisovatelkou.
Krajská knihovna Karlovy Vary – studovna
v budově depozitáře, 26. 2. 2022, 14:00 – 18:00

Nová expozice v chebském Retromuseu přináší vhled do produkce brýlí v bývalém
Československu. Tato oblast byla dosud neprávem opomíjenou kapitolou našeho
designu a módy. Chcete-li se seznámit s podobou brýlí z celého světa, rozhodně
byste měli výstavu navštívit.
Přehlížení brýlové módy způsobil zčásti fakt, že brýle byly dlouho považovány spíše
za zdravotní pomůcku, dokonce za vadu rušivě zasahující do vzhledu člověka, než
za svébytný módní doplněk. V předchozích letech proběhl první průzkum této
oblasti, jehož výsledky výstava nyní shrnuje. Díky němu se podařilo objevit zajímavé archivní prameny a shromáždit řadu artefaktů, které dokládají bohatou tradici a vynikající kvalitu československého brýlového návrhářství, a to i v porovnání
se světovou produkcí.
Výstava je zaměřena na brýlové obruby z období Československa. Prezentuje však
i kolekci nejstarších brýlí z celého světa sběratele Viléma Rudolfa. Na jednotlivých
exponátech vysvětluje základní genezi jejich designu a zároveň nabízí vhled do
brýlařského řemesla a používaných technologií.
Některé z vystavených modelů propojuje se snímky známých osobností naší historie, jež bychom si bez jejich charakteristických brýlí dnes nedokázali představit.
Jedním z hlavních cílů výstavy je upozornit na tvorbu Jaroslava Trubače, který mezi
lety 1964 a 1988 navrhl nejvýraznější typy brýlových obrub, a zasadit jeho dílo do
kontextu československého designu.
Projekt „Brejle a okuliare“ byl poprvé v menším formátu představen v roce 2021 na
přehlídce Designblok, kde mu byla odbornou porotou udělena Cena za mimořádný
počin. Výstavu můžete navštívit až do 4. dubna 2022.
KRAJSKÉ LISTY

Cesta z Chebu do středu Země
Hrdinové Vernova románu „Cesta do středu
Země“ sestoupili do středu Země jícnem
vyhaslé sopky. O něco podobného se pokusí
také účastníci přednášky, kteří ale nebudou
potřebovat vybavení, jako jsou přilby, bude
jim totiž stačit obrazová technika. A na každou
zemskou sféru si budou moci sáhnout.
Muzeum Cheb, 23. února 2022, 17:30 hod.
Jarní koncert Karlovarského
symfonického orchestru
Koncert Karlovarského symfonického
orchestru se tentokrát ponese v duchu hudby
klasicismu a raného romantismu. Provedena
bude Předehra v italském stylu D dur Franze
Schuberta a Koncert pro fagot a orchestr
B dur a Symfonie C dur „Jupiter“ Wolfganga
Amadea Mozarta.
Karlovy Vary – Lázně III, 4. 3 2022, 19:30 hod.
Střídání muzikálových stráží
Západočeské divadlo v Chebu připravuje na
měsíc duben nový muzikál Kdyby tisíc klarinetů. S premiérou v Chebu se počítá 2. dubna,
v Karlových Varech pak 9. dubna. Inscenaci
Škola základ života pak můžete naposledy
vidět v Chebu 5. března, v Karlových Varech
12. března.
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NA CYKLOTRASY A BĚŽECKÉ STOPY
PŮJDE VÍC PENĚZ
Podpořit údržbu a budování cyklistických komunikací i rozvoj infrastruktury pro běžecké lyžování vyšší
částkou než v loňském roce plánuje
Karlovarský kraj. Na oba dotační programy půjde dohromady 7,8 milionu
korun, což je o 2 miliony korun více
než v roce 2021.
„V letošním roce počítáme s navýšením
peněz v obou dotačních programech.
Navíc se výrazně snižuje podíl žadatele
na financování záměru z jeho vlastních
zdrojů. Podpoříme i přípravy nových
projektů a propagaci cyklo a tras pro
běžecké lyžování, protože vnímáme,
že obliba těchto sportů a zájem o ně
roste, zvyšuje se počet cyklistů, lyžařů
a turistů v kraji a my na to musíme
být připraveni,“ vysvětlil Pavel Čekan,
uvolněný zastupitel a předseda Výboru
pro regionální rozvoj.
V roce 2021 vyčlenil Karlovarský kraj ze
svého rozpočtu na podporu cyklistické
infrastruktury v regionu 3,8 milionu
korun, na rozvoj běžeckých tras 2 miliony. Nyní je na údržbu a rozvoj cyklotras připraveno 5,3 milionu korun, na
budování a údržbu lyžařských běžeckých tras 2,5 milionu. Lhůta pro příjem
elektronických žádostí je od 3. do 11.
března 2022.

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
V LYŽAŘSKÉM ORIENTAČNÍM BĚHU
Akademické mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu hostí v těchto
dnech Karlovarský kraj. Mezi největší favority závodu patří aktuální
mistři Evropy, ze šampionátu, který se
konal před několika týdny v Bulharsku, Marina Viatkina z Ruska a norský
reprezentant Jorgen Baklid. Na startu
jsou také čeští reprezentanti, čtveřice
žen a šestice mužů. A nechybí mezi
nimi ani Vojtěch Bartoš, závodník Mariánskolázeňského orientačního klubu.
Na akci se přihlásilo celkem 120 sportovců a jejich trenérů ze 13 zemí světa.
O zabezpečení se stará zhruba 40 pořadatelů. Celkem se soutěží ve čtyřech
finálových disciplínách: sprint, stíhací
závod, závod s hromadným startem

a závod ve sprintu smíšených štafet.
Závody hostí areály Eduard a Jahodová louka v těsné blízkosti Jáchymova
a Božího Daru.
Šampionát z pověření Mezinárodní
federace univerzitního sportu (FISU)
pořádá Česká asociace univerzitního
sportu (ČAUS) ve spolupráci s Českým
svazem orientačních sportů (ČSOS).
Technické zajištění akce má na starost oddíl KOS Plzeň za pomoci oddílů
z Karlovarského kraje – SKOB Ostrov,
MLOK Mariánské Lázně a Slovan Karlovy Vary.
Na světový šampionát budou bezprostředně navazovat dva závody Českého
poháru s účastí zhruba 400 závodníků
každý den.

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH SE MLADÍ
KRASOBRUSLAŘI UTKAJÍ O ČESKÝ TITUL
Mistrovství České republiky v kraso
bruslení žákovských kategorií přivítá
ve dnech 5. a 6. března zimní stadion
v Mariánských Lázních. Uspořádáním
významné sportovní i kulturní akce
byl Českým krasobruslařským svazem
pověřený Sportovní krasobruslařský
klub Mariánské Lázně. „O šampionát se
náš sportovní klub ucházel neúspěšně již
několik sezon, do Karlovarského kraje se
nám podařilo dostat takto důležitou akci
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až nyní. Mistrovství jistě ukáže náš kraj
v tom nejlepším světle a pomůže k jeho
propagaci a zviditelnění, i když jsme
krajem v rámci republiky nejmenším,“
říká Monika Škorničková, úspěšná trenérka a také předsedkyně pořádajícího
krasobruslařského klubu. Samotnému
mistrovství ČR bude předcházet zahajovací večer, který proběhne 4. března
od 18.00 hodin v konferenčním centru
Hotelu Nové Lázně.
KRAJSKÉ LISTY

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě

INZERCE

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná při tom na přednosti svých předchůdců.
Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň.
Nový Multivan tak bez problému zvládne tu největší rodinu i se všemi kufry. A díky výkonnému plug-in hybridnímu
pohonu se systémovým výkonem až 160 kW je připraven na velké cestování i na šetrné jízdy městem. Zkrátka,
nový Multivan je připraven vyrazit do budoucnosti. A co vy?
Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan eHybrid: 1,5 l / 100 km
a 14,5 kWh / 100 km; 34–35 g CO2 na 1 km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOSALON Manfred Schöner
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