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FOTOGALERIE
ÚVODNÍK

Naše děi poměřily síly ve znalostech, dovednostech a vědomostech
v oblasi požární ochrany koncem října v Bochově,
kde se uskutečnila soutěž Plamen. Více se dočtete uvnitř listu.

Fotograﬁe jsou z našeho posledního Výletu za humna, kdy jsme
navšívili kaolínový důl v Nevřeni, muzeum elektrotechniky
v Tainé a zámek Luhov.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PROGRAM NA LISTOPAD
2. út

18.00

PilátEs
cvičení pro ženy i muže

3. st

15.30

4. čt

15.00

FiFA tUrNAJ
turnaj pro děi a mládež
tvoŘENÍčko Pro Děti
sítoisk na polštář

5. Pá
9.00
10.30
6. so

14.00

Knižní novinky na podzim 2021
Pro ženy
Bomann Corina
Paní ze Severu. Solvejžin slib
Brown Sandra
Svědkyně
Cartland Barbara
Domluvený sňatek
Enoch Suzanne
Sem s ím Skotem
Hewit Kate
Není to moje dcera
Hoyt Elizabeth
Hříšné úmysly
Hughes Kathryn
Klíč
Jacobs Anne
Panský dům : návrat
Javořická Vlasta
Kytka bílého bezu
Klevisová Michaela
Čekání na kocoura
Körnerová Hana Marie
Setkání v Opeře
Ludvíková Jitka
Muži zrají jako víno
Marin Charles
Hora mezi námi
Obermannová Irena
Babička
Pavlíčková Kovaříková Pavla Rododendron
Peters Pauline
Chýše v močále
Quinn Julia
Bridgertonovi. Skandál na spadnuí
Rees Tracy
Milostný dopis
Riley Lucinda
Milostný dopis
Riley Lucinda
Olivovník
Swan Karen
Španělský slib
Wiggs Susan
V jabloňovém sadu

virtUálNÍ UNivErZitA 3. věkU
ArcHitEkti itAlskéHo BArokA
koUZElNá gEomEtriE

HAllowEEN NA ZámkU
tvořivé dílny a program pro děi

17.00

lAmPioNový PrůvoD
z nádvoří zámku

8. Po

18.00

9. út

18.00

11. čt

15.00

15. Po

18.00

16. út

18.00

18. čt

15.00

18. čt

17.00

PilátEs
cvičení pro ženy i muže
PilátEs
cvičení pro ženy i muže
tvoŘENÍčko Pro Děti
drátěný anděl
PilátEs
cvičení pro ženy i muže
PilátEs
cvičení pro ženy i muže
tvoŘENÍčko Pro Děti
dřevěné domečky

ZáBAvNé oDPolEDNE
Pro sENiory
Hraje: v. Žákovec

19. Pá

22. Po

9.00
10.30
18.00

23. út

18.00

24. st

17.00

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Cimický Jan
Opuštěné nádraží
Cole Daniel
Imitátor
Dán Dominik
Hřích náš každodenní
Francis Felix
Trojkoruna
Gerritsen Tess
Telefon po půlnoci
Chrisie Agatha
Růže a is
King Stephen
Když teče krev
Klevisová Michaela
Prokletý kraj
Marsons Angela
Dětské duše

sokolovna

virtUálNÍ UNivErZitA 3. věkU
ArcHitEkti itAlskéHo BArokA
koUZElNá gEomEtriE
PilátEs
cvičení pro ženy i muže
PilátEs
cvičení pro ženy i muže

tHAJské čAJE

Historické detekivky
Vondruška Vlasimil

Vražda v ambitu

Pro děi a mládež
Andersen Jan
Vostrý Mirek

Dusty. Velký hrdina
Kreslené vipy pro děi 2

Stavíme domečky pro zvířátka
Novinářem v Číně
Češi proi Hitlerovi
Toulavá kamera 32
O svobodě myšlení

25. čt

15.00

výroBA ADvENtNÍcH věNců
pro malé i velké…

Zajímavosi
Biermaier Monika
Etzler Tomáš
Stehlík Eduard
Toušlová Iveta
Vondruška Vlasimil

28. NE

17.00

roZvÍcENÍ
váNočNÍHo stromEčkU

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

ing. Zdeněk Nepusil
přednáška a ochutnávka

29. Po

18.00

30. út

18.00

koledy, starostenský punč, ohňostroj...
Nám. J. z Poděbrad
PilátEs
cvičení pro ženy i muže
PilátEs
cvičení pro ženy i muže

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v iNFocENtrU,
Nám. Jiřího z Poděbrad 35, toužim

ŘÍJEN - DUBEN
úterý - pátek
9.00 hod - 17.00 hodin
E: infotouzim@seznam.cz
T: 353226431
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MĚSTO TOUŽIM
Ze schůze Rady města Toužim

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim konané 23. 9. 2021

rada města toužim dne 13. 9. 2021

- Zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace na rok 2022 na
neinvesiční výdaje související s činnosí jednotky – nákup
věcných prostředků a služeb k vytvoření kvalitnějších podmínek
pro výkon služby příslušníků (např. pořízení a obnova osobních
ochranných pracovních prostředků, vybavení, údržba nemovitosí atd.), ve výši 250.000,- Kč pro HZS Karlovarského kraje,
stanici Toužim s ím, že částka 250.000,- Kč bude zařazena
do návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2022.

- Schválila přijeí účelově určeného ﬁnančního daru pro ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od společnosi Women for
Women, o. p. s., IČ: 2423 1509, Vlasislavova 152/4, 140 00
Praha 4, v celkové výši 179.928,- Kč, na úhradu stravného
ve školní jídelně pro 39 žáků ve školním roce 2021/2022
a to v období od 14. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
- Schválila zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba cykloturisické trasy u veteriny“, ﬁrmě GRACCULUS, s. r. o.,
Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČ: 0149 6735, která podala nejnižší
cenovou nabídku ve výši 1.299.145,88 Kč bez DPH.

- Zastupitelstvo odložilo své rozhodnuí o pokračování studie
využií komplexu areálu domova mládeže v Toužimi do dalšího
zasedání zastupitelstva.

- Schválila uzavření smlouvy o využií obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, se společnosí ELEKTROWIN, a. s., Michelská
300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 2725 7843.

- Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Toužim
č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, s účinnosí od 1. 1. 2022.
Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník

rada města toužim dne 4. 10. 2021
- Schválila poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 20.000,- Kč místní
akční skupině Kraj živých vod, z. s., Masarykovo náměsí 143, 364
61 Teplá, IČ: 2698 8925, na zajištění ﬁnancování projektu
proidrogové prevence „REVOLUTION TRAIN“, který se
uskutečnil 21. 9. 2021 na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou.

VÝZVA
JAROSLAV FOGLAR

- Schválila zadat restaurování sochy sv. Josefa v Kosmové vč. jejího přemístění na místo dodatečně upřesněné, ﬁrmě BOLID-M,
s. r. o., Husova 654/36, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 2634 7741,
která nabídla nejnižší částku ve výši 292.820,- Kč vč. DPH.

Obracím se na Vás s prosbou.
Darujte nebo za symbolickou cenu prodejte knihy a předměty
související s Jaroslavem Foglarem.
Tyto poslouží dětem ve skautských oddílech. Některé ke čtení a
využívání, jiné pro účely Skautské nadace Jaroslava Foglara
htps://www.skautskanadace.cz/.

POZVÁNKA PRO KLUKY NA ZIMNÍ SOUTĚŽENÍ V INFOCENTRU!

Výtěžek poslouží na podporu
skautských oddílů a jejich prioritou je podpora výstavby nových
kluboven nebo jejich rekonstrukce. Kvalitní zázemí je základem pro činnost každého oddílu
a výchově ve skautských ideálech
a odkazu samotného Jaroslava
Foglara.
materiály můžete předat osobně
v infocentru toužim nebo mě
kontaktovat na telefonu
č. 607 437 802, případně mailové
adrese: kalos.bob@seznam.cz
a já za vámi dorazím.
Za pomoc skaingu předem
děkuje Bohuslav Prchal - Bob

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Volba povolání – kam po základní škole

CHKO Kladská

14. října 2021 se zúčastnili žáci 9. ročníků výstavy středních škol
Karlovarského kraje, která se konala již 8. rokem v prostorách
ostrovské průmyslové školy.
Je to jedna z dalších společných akivit, které mají vycházejícím
žákům usnadnit jejich rozhodování o dalším studiu a výběru
vhodné školy, popř. učebního oboru.
Žáci a jejich rodiče se mohou ímto způsobem seznámit s nabídkou studijních oborů v regionu a zároveň získat informace
o možném pracovním uplatnění.
Přehlídka škol a učilišť byla velmi pestrá, žáci měli dost času
a příležitosí k tomu, aby získali potřebné informace o studiu,
které by je zajímalo. Někteří zástupci škol nám také přislíbili, že
do naší školy zavítají mezi deváťáky osobně a seznámí je s podmínkami přijeí a studia na jejich škole.
Celá akce byla pro žáky zcela zdarma, o dopravu se postaral
Karlovarský kraj, který žáky dovezl na místo určení tam i zpět
zcela bezplatně.
Mgr. Š. Hajduchová – výchovná poradkyně,
J. Váňová, žáci 9.A., 9.B.

Náš region nabízí mnoho zajímavých turisických míst, o kterých
mnozí z nás nemají ani tušení, že je máme téměř za humny.
V rámci tandemové výuky žáků 7. ročníků jsme společně
navšívili přírodní rezervaci Kladská, která se řadí mezi chráněná
území, kterých je v Karlovarském kraji v současné době pět.
Přírodní rezervace se rozkládá na 5 rašeliniších a byla vyhlášena
již roku 1933. Trasa po stezce není vůbec náročná, měří zhruba
2 km. Nachází se zde i mnoho odpočívadel, kde si mohou
návštěvníci vychutnat krásu a klid této přírodní oázy. Na
dřevěných chodníčcích jsou vyryty stopy zvířat, která v této
lokalitě žijí a také listy stromů, které zde rostou.
Leitý čarovějník, který roste vysoko v koruně smrku, se nám
ukazuje už zdaleka a určitě patří mezi místní raritu, na kterou nás
také upozorňuje místní popisová cedule. Zajímavosí zdejší
stezky je i ozvučený výukový panel se zvuky zvířat, která žijí
v místní lokalitě. Děi tak měly možnost poslechnout si hlas
jelena evropského, prase divoké, tetřeva hlušce, ale i houkání
sovy pálené.
Po prohlídce naučné stezky na Kladské jsme se vydali
na turisický výšlap do Mariánských Lázní po Edwardově stezce
až do centra lázeňského území. Naše cesta nás vedla kolem dančí
obory, zastavili jsme se u místní sjezdovky, odkud byl překrásný
pohled na město a poslední zastávkou byl výšlap 98 schodů na
známou místní rozhlednu Hameliku.
V poslední čási našeho putování jsme se zastavili na hlavní
lázeňské kolonádě, kde jsme si poslechli Zpívající fontánu, která
právě hrála skladbu Netopýr od J. Strausse ml.
Mariánské Lázně mají mnoho zajímavosí, které mohou nabídnout svým návštěvníkům, ale je zde něco, co stojí také za
důležitou připomínku. Mariánské Lázně, spolu s dalšími 10
lázeňskými evropskými městy, se po mnohaletém procesu
dočkala kladného rozhodnuí a získala tak itul světového
dědictví UNESCO.
Děkujeme MAS Kraj živých vod za ﬁnanční podporu naší akivity.
J. Váňová, Mgr. S. Málková – žáci 7.A.,7.B
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kyberšikana
Kyberšikana – jak proi ní bojovat? Pomalu a jistě se plíží do
našich životů a začínáme tak o ní slýchávat stále častěji.
Nenápadně se stává běžnou součásí každodenních životů nás
všech.
Řeč je o kyberšikaně. Co to přesně je, jak jí rozpoznat, jak s ní
bojovat a kde hledat pomoc?
Kyberšikana je určitá forma útlaku, ke kterým jsou využívána
elektronická média. Jde převážně o šikanu prostřednictvím mobilních telefonů, internetu a cílem útočníků je obvykle
zesměšnění nebo jiné poškození oběi.
Naše pozvání přijala strážnice p. E. Kanátová, se kterou žáci
v hodině Eické výchovy živě diskutovali na toto ožehavé téma.
Je potěšující, že děi mají poměrně velký přehled o tom, jaká
nebezpečí na ně mohou číhat na sociálních síích. Z jejich
poznatků bylo zřejmé, že někteří se již setkali s obtěžováním přes
telefon a neustálé prozvánění. Zároveň nás mile potěšila
i skutečnost, že mnohým žákům rodiče kontrolují jejich mobilní
telefon, zajímají se o přátele, se kterými je jejich ratolest
v kontaktu.
Do besedy se žáci akivně zapojovali a dočkali se tudíž pochvaly
od přednášející za svoji akivitu při hodině. V závěrečné čási
hodiny jsme společně vypracovali pracovní list s křížovkou, kde
jsme si ověřili nově získané informace.
Děkujeme p. E. Kanátové za skvělou spolupráci a těšíme se na
naše další společná setkání.

Volba povolání – Moser a.s.
V závěru měsíce září 2021 navšívili žáci 9. ročníků celosvětově
proslulou sklárnu Moser a.s. v Karlových Varech. Při rozhodování
o svojí budoucnosi využívají nejen Dnů otevřených dveří, ale
snažíme se pro ně zprostředkovat i prakické poznání řemeslné
výroby.
Moser a.s. je česká ﬁrma zabývající se produkcí bezolovnatého
křišťálu, nápojové soubory vyrábí barevné i křišťálové. Manufakturu Moser založil v roce 1857 v Karlových Varech rytec
a obchodník Ludwig Moser.
V úvodní čási viděli žáci ﬁlm, který pojednával o výrobě skla,
jeho zpracování a dekorování. V další fázi jsme se podívali do
výrobní haly, kde jsme viděli zkušené sklářské mistry, kteří odebírali rozžhavenou sklovinu z pecí a pomocí sklářské píšťaly
tvarovali výrobek. Práce sklářů a mistrů rytců je velmi náročná
a dbá se zde na stoprocentní bezchybnost daného výrobku.
Veškeré produkty od Moseru jsou vyráběny ručně bez pomoci
strojů a tomu také odpovídá jejich cena. Značka Moser je považována za nejluxusnější českou značku, proto mnohé zdejší
výrobky jsou ozdobou královských paláců a prezidentských
kanceláří.
Naše akivita se uskutečnila pro žáky bezplatně díky ﬁnanční
podpoře Hospodářské komory Karlovarského kraje.
Mgr. Š. Hajduchová, J. Váňová,
V. Grosserová - žáci 9.A,9.B

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová
– metodici prevence a žáci 6. ročníků

Zebra se za tebe nerozhlédne
Dopravní výchova je součásí života každého z nás, a proto
je velmi důležitá prevence již od útlého věku.
Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků
silničního provozu jsou chodci. Děi již od nejútlejšího věku se
jako chodci pohybují v provozu. Nejprve s rodiči v kočárku,
následně se starším doprovodem za ruku a v pozdějším věku jsou
chodci samostatně.
A kdy jsou chodci nejčastěji ohroženi? Při přecházení, ať na
místech se zebrou či bez ní. Vždy je důležité se rozhlédnout,
protože nikdo jiný to za nás neudělá, ani ta zebra.
Markéina dopravní výchova vyhlásila již 3. ročník literárně – výtvarné soutěže, do které se zapojili i naši žáci 6.-9. ročníků. Někteří
žáci ztvárnili svoje práce výtvarně, někdo napsal příběh, složil
báseň, objevil se také stavebnicový model a žák 9.B A. Nováček
vytvořil k danému tématu zajímavou animaci s dopravní
témaikou.
Přestože nebylo moc času na zhotovení prací, odeslali jsme
celkem 14 prací na PČR Karlovy Vary - kpt. Bc. Z. Týřové.
Do konce listopadu budou žáci znát jména těch, jejichž práce
postupují do krajského kola.
Pro nás jsou všichni žáci, kteří se akivně do soutěže zapojili,
vítězi. Všem žákům, kteří svými pracemi přispěli k této soutěži,
blahopřejeme a věříme, že znalosi z dopravní výchovy využijí
ve svém každodenním životě.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová, Mgr. S. Málková
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DOŠLO DO REDAKCE

HASIČI
Mladí hasiči reprezentovali naši obec
ve hře Plamen

Podzimní Výlet za humna
Dne 9. 10. 2021 jsme si po delší době vyjeli na Výlet za humna,
tentokrát do kaolinového dolu v Nevřeni, retromuzea elektrotechniky v Tainé a na zámek Luhov. Počasí se též vydařilo
a v Luhově jsme viděli i krásné koně a hříbátko. Organizátory –
pana Prchala a paní Květoňovou jsme po příjezdu odměnili
potleskem. Co říci závěrem? Neseďte doma sami, pojeďte příště
na výlet s námi!
Zapsala čtenářka Infolistů Dagmar Procházková

Hasiči ví, veřejnost už možná méně, že existuje celorepubliková
hra nazývaná Plamen. Jde o komplexní závod sestavený z více
disciplín, ve kterých smíšená družstva mladých dobrovolných
hasičů poměřují svou připravenost, dovednosi, fyzickou kondici
a odbornost v oboru požární ochrany a poskytování předlékařské
péče. V našem okrese se podzimní část hry odehrála 23.10.2021
v Bochově na fotbalovém hřiši.

Naši vedoucí na hru Plamen připravili celkem 20 děí, z nichž
postavili dvě soutěžní družstva, čili čtyři požární hlídky. Dvě
v kategorii starších (do 15 let), dvě v kategorii mladších (do 11
let). V jarní čási jsme si odbyli závod požární všestrannosi a
štafetu dvojic. Odjezd na závody byl stanoven na osmou hodinu
ranní, na místě jsme byli zavčas a měli možnost volby, kde si
postavíme základnu. Za pomoc s jejím zbudováním patří dík
rodičům našich děí. Práce se zbudováním základny - kombinace
stanu a přívěsu se ukázala velmi prozíravá, děi (a bylo jich
dvacet) ocenily možnost, zajít se před i po závodě ohřát. Z obecní
dotace jsme letos pořídili plynové topení, které zde našlo
uplatnění.
K závodům jako takovým asi není moc co okomentovat, děi byly
připravené skvěle a chyby, které se vyskytly, lze přičíst pouze
nezkušenosi nás všech. Účel za kterým jsme do Bochova jeli,
toiž nasbírat prakické zkušenosi, jsme beze zbytku naplnili.
Kolekiv mládeže, tak jak ho nyní máme, existuje teprve třeím
rokem. Z toho rok COVIDU, takže jako jeden z vedoucích musím
konstatovat, že v rámci možnosí to šlapalo nejlépe jak mohlo.
Nerad bych opomněl obětavou pomoc Pavly Kuklové, Báry
Maškové a Pepy Pallmanna, kteří v nedávné době rozšířili náš
kolekiv vedoucích a konečně nás v tom jede víc. Skvělou práci
odvedli pořadatelé z místního SDH Bochov a v neposlední řadě
Okresní odborná rada mládeže, jejíž členové se pravidelně schází
a takové závody pro nás připravují.
Jako rodič juniorské hasičky bych chtěl všem těmto lidem vyjádřit
respekt a obdiv, že i v této uspěchané době si najdou čas
a nezištně se podílí na výchově hasičské mládeže u nás.
Zdeněk Štádler

VU3V V TOUŽIMI
Virtuální univerzita třetího věku
v Toužimi opět otevřena pro všechny
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům, ale i příznivcům. Můžete se přijít podívat zdarma
i na kteroukoliv přednášku či celé téma, které vás zaujme.

Architeki italského baroka od 9.00 hod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carlo Maderno (1556-1629)
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
Francesco Borromini (1599-1667)
Guarino Guarini (1624-1683)
Carlo Rainaldi (1611-1691)
Carlo Fontana (1638 - 1714)

kouzelná geometrie od 10.30 hod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Několik pohledů na kružnici a kouli
Mnohoúhelníky a mnohostěny
Geometrie a architektura v dobách minulých
Geometrie a moderní architektura
Ornamenty
Geometrie v živé přírodě

Termíny – vždy v pátek : 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Každých 14 dní v pátek do 17. 12. bude promítnuto naučné video
k vybranému tématu a společně splněn test.
Těšíme se na vás!
Ivana Květoňová, tutor VU3V
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KARLOVARSKÝ KRAJ
Kraj na prahu změny, aneb co to je,
když se řekne transformace

Petr Kulhánek:
Kraj má být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup invesičních záměrů šetrných k životnímu prostředí. Projektů, které poskytují metodickou pomoc
všem podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění jejich
záměrů.

Určitě už jste to také zaslechli – Karlovarský kraj prochází
transformací, řeší útlum těžby, bude přecházet na klimaicky
neutrální ekonomiku…jaké změny to pro nás všechny znamená,
postupně nasíníme v seriálu, který si budete moci přečíst každý
měsíc na stránkách Krajských listů.

V současnosi má kraj připravený Plán spravedlivé transformace,
základní dokument, jehož vznik je podmínkou pro čerpání evropských peněz. Zařadil do něj všech 11 vybraných strategických
projektů. Plánem se bude zabývat vláda a následně Evropská
komise. Poté Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše
Operační program Spravedlivá transformace (OP ST), v rámci
něhož budou projekty moci získat ﬁnance na svou podporu.

trocha historie
V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se Karlovarský kraj
zařadí mezi tzv. strukturálně posižené regiony, ve kterých se
dlouho těžilo především hnědé uhlí. Kromě Karlovarského jsou
mezi těmito kraji další dva – Ústecký a Moravskoslezský. Kvůli
posižení těžbou a nižší životní úrovni oproi jiným regionům
se rozhodlo o tom, že tyto regiony potřebují přednostní
pozornost ze strany státu i Evropské komise. Proto EU také
vyčlenila významnou ﬁnanční pomoc určenou pro české
strukturálně posižené kraje, i pro další desítky regionů
v okolních unijních zemích.
transformace – o co jde?
Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem
od uhlí jako hlavního energeického zdroje k novým zdrojům
energie, které méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby na
Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné
uplatnění. Transformace se ale netýká jen odklonu od uhlí,
zaměřuje se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosi, cestovního ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasi
vědy, výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl přetvářet, potřebuje
výraznou ﬁnanční podporu, ale také zásobu strategických
projektů, které proměně pomohou. Z EU pro to bude moci
v příším roce na jednotlivé projekty čerpat peníze z Fondu
spravedlivé transformace ve výši 6, 3 miliard korun. K dispozici
budou ale peníze i v dalších programech.

Vojtěch Franta:
Patříme mezi nejmenší kraje a transformace je pro nás cestou
k ekonomické a společenské prosperitě, k přechodu na klimaicky
neutrální ekonomiku. To jsou také hlavní priority Plánu
spravedlivé transformace, který máme v Karlovarském kraji
připravený ke schválení vládou. Náš kraj může být regionem
příležitosí, kde je každý vítán, prosperujícím a přívěivým místem
k životu.
O prostředky z EU se budou dále ucházet i projekty střední
velikosi za desítky milionů korun a malé projekty. Peníze na ně
bude možné čerpat z jiných programů, které budou postupně
vyhlašovány. O peníze budou moci žádat města, obce či podniky.
Slovníček pojmů
Fond pro spravedlivou transformaci:
Nový fond Evropské unie určený pro tři české uhelné regiony, tj.
Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí v
následujících letech cca 41 miliard korun. Jeho hlavním smyslem
je podpořit území, která se z důvodu útlumu těžby a procesu
přechodu na klimaicky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými sociálními a hospodářskými problémy.

Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje:
Kromě klimaické neutrality, přechodu na nové zdroje energie, je
klíčový vznik nových pracovních míst především pro pracovníky
z provozů těžby, které se budou utlumovat. Dál je to také rozvoj
vědy a výzkumu, rozvoj vysokého školství, inovaivní přístup ve
ﬁrmách, proměna image kraje. Chceme lidem pomoci se
vzdělávat v nových oborech, přilákat mladé odborníky a vytvořit
podmínky pro akivní a spokojený život jejich rodin.

Operační program Spravedlivá transformace:
Je to zcela nový program Ministerstva životního prostředí
v období 2021–2027 zaměřený na řešení negaivních dopadů
odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého
kraje. Z tohoto programu budou moci čerpat ﬁnance
předkladatelé strategických projektů zahrnutých do Plánu
spravedlivé územní transformace. Plán musí ještě schválit vláda
a Evropská komise.

Pro budoucí čerpání evropských peněz musel kraj shromáždit
strategické projekty, které splňovaly kritéria metodiky
příslušných ministerstev a Evropské unie. Z celkem 46 projektů
vybrali externí odborníci - hodnoitelé - 11 strategických
projektů. Hodnoitelé projektů byli anonymní z důvodů jejich
ochrany, úplně stejně jako u jiných operačních programů.
Vyloučil se ím tlak ze strany především předkladatelů projektů.
Vybrané projekty předložil kraj, ﬁrmy, regionální insituce a další.
Schválilo je nezávislé uskupení územních aktérů z regionu,
například starostové, členové krajské triparity nebo
hospodářské komory. Mezi projekty jsou záměry využií oblasí
po těžbě, modernizace škol či zřízení inkubátoru pro nově vznikající ﬁrmy.

Plán spravedlivé územní transformace:
Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány vlastní Plány
spravedlivé územní transformace, které zahrnují mimo jiné popis
stávajícího stavu kraje, vizi rozvoje do roku 2050 a hlavně přehled
vybraných strategických projektů. Státní Plán spravedlivé územní
transformace shrne akivity z těchto krajů, bude jej schvalovat
Vláda ČR a Evropská komise.
Více informací k transformaci v Karlovarském kraji:
htps://www.rskkvk.cz/
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