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Karlovarský kraj Karlovarský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/KarlovarskyDnes

TŘI SEKERY Když se řekne, že je
to práce jako na kostele, ve Třech
Sekerách na Mariánskolázeňsku
dobře vědí, o čem je řeč. Před
časem si totiž obec s necelou tisícov-
kou obyvatel svatostánek pořídila.
Zchátralý kostel Čtrnácti svatých
pomocníků v nouzimístní za pomo-
ci dotace z ROP Severozápad opra-
vili. Dnes se centrum obce může
chlubit výstavní a koncertní síní s je-
dinečnou akustikou.
„Tehdy jsme byli v podobné situa-

ci jako řada obcí v okolí. Kostel byl
zpustlý, z okapů střechy rostly nále-
tové dřeviny, omítkou vzlínala vlh-
kost. Ta stavba byla hodně zanedba-
ná. Já jsem tehdy oslovila plzeňské
biskupství s dotazem, kdy začnou
kostel opravovat a zda jim v tom
můžeme nějak pomoct. Jenže když
k nám do Tří Seker přijel správce
církevních budov, dozvěděli jsme
se, že opravy jen tak nezačnou. V
podobném, mnohdy i horším stavu
totiž byly v příhraničí desítky sa-
králních staveb. Tehdy poprvé
jsme začali uvažovat o tom, že by-
chom kostel jako obec převzali a
opravili sami,“ vzpomíná starostka
Dagmar Strnadová na dobu, kdy
hostu z biskupství jasně naznačila,
že to s opravami kostela myslí váž-
ně. „Řekla jsem mu, že jestli k nám
přijel s tím, že se opravovat nebu-
de, tak to ani neměl jezdit,“ směje
se ještě dnes při té vzpomínce sta-
rostka Strnadová, která stojí v čele
obce už více než tři desetiletí.

Veliký závazek i danajský dar
„Už tehdy nám všem bylo jasné, že
pokud přijmeme kostel do svého
vlastnictví bezúplatným převo-
dem, který nám církev nabízela,
bude to obrovský závazek a tak tro-
chu danajský dar. Bez dotace by-
chom neměli šanci to zvládnout.
Navíc jsme měli v obci spoustu ji-
ných priorit. Chyběly sítě, cesty
byly rozbité... Přesto zastupitelé na
převod kývli. Prokázali tehdy ob-
rovskou statečnost,“ pokračuje sta-
rostka Strnadová a dodává, že úpl-
ně první věc, kterou Třísekerští po
převzetí kostela udělali, byla sbírka
na opravy. „Pak se ale otevřelamož-
nost získat na opravu dotaci z ROP
Severozápad. Byla to jediná mož-
nost, jak kostel zachránit. Já jsem
tehdy vypracovala žádost o dotaci
a přiznávám, stálomě to řadu beze-
sných nocí a nervů. Pravidla byla
tak komplikovaná, že už jen vyznat
se v nich bylo něco příšerného. Člo-
věka, který je vymýšlel, bych chtěla
poznat osobně. Jenže mně se tehdy
nechtělo platit statisíce za zpracová-
ní žádosti nějaké firmě a pak čekat,

jak to dopadne,“ říká starostka, kte-
rá si nakonec vyslechla pochvalu za
jednu z nejlépe připravených žá-
dostí dané výzvy. V rámci podpoře-
ného projektu pak obec vedle koste-
la opravila i příjezdovou komunika-
ci. Největší díl peněz ale spolkly
úpravy svatostánku.
„Udělalo se odvodnění základů

kostela, střecha má novou krytinu,
částečně je nová i fasáda. Uvnitř
jsou některé části zdí ošetřené sa-
načními omítkami a byla nainstalo-
vána nová okna. Celkové náklady či-
nily takřka 9 milionů korun. Z toho
byly uznatelné výdaje 7,5 milionu a
samotná dotace pak 7 milionů.
Dnes bychom to za ty peníze neo-

pravili ani náhodou,“ vypočítává
opravy starostka a doplňuje, že no-
vého lesku se dočkaly i sochy čtr-
nácti světců, po nichž je kostel po-
jmenován. „Na sochy desítky let ni-
kdo nesáhl. Přemístili jsme je do bý-
valé tělocvičny a přemýšleli, co s
nimi, zda máme dát do opravené-
ho kostela tak zanedbané sochy. Na-

štěstí se přihlásil člověk, který se re-
staurováním živí. A slíbil, že je za
symbolické peníze dá do pořádku.
Jezdil je sem ošetřovat tři čtvrtě
roku. Za práci si tehdy vzal 30 tisíc
korun. To bylo úžasné,“ dodává
Dagmar Strnadová.
Dnes má obec prostor k setkává-

ní, který by jí mohla závidět i řada
měst. Konají se zde koncerty, výsta-
vy, shromáždění, zdi opraveného
kostelíka viděly už i svatby či po-
slední rozloučení. Jedinečnou akus-
tiku stavby vyzkoušel při koncertu
například houslový virtuos Jaroslav
Svěcený, zpívala tu Eva Burešová,
dnes známá ze seriálu Slunečná, vy-
stupovaly gospelové pěvecké sbory
od nás i z americké Virginie a řada
dalších interpretů. Jednou za čtr-
náct dnů se tu rovněž koná boho-
služba. To byla jedna z podmínek
římskokatolické církve, když od ní
Tři Sekery kostelík přebíraly.
„Pro nás to znamená, že se nám

povedl opravdu husarský kousek.
Díky tomu, že jsme se tehdy nebáli,
převzali kostel a získali dotaci, teď
máme prostor pro setkávání lidí i
pro pořádání kulturních akcí. Na-
víc se nám podařilo upravit cen-
trum obce,“ dodává starostka.

Z ruiny se stal krásný svatostánek Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery semohl po letech zaskvět ve své kráse nejen díky peně-
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KARLOVY VARY Už déle než dva-
cet let poskytuje univerzitní vzdělá-
ní v České republice Vysoká škola fi-
nanční a správní. Škola vnímá re-
gionální vzdělávání jako jednu z
hlavních priorit univerzity, proto
se v roce 2016 rozhodla podpořit re-
gionální vzdělávání a otevřít studij-
ní středisko v karlovarském kraji.
Zájemcům o studium nabízí baka-
lářské i navazující magisterské pro-
gramy jak v prezenční, tak kombi-
nované formě studia.
V letošním roce získala Vysoká

škola finanční a správní prestižní
mezinárodní ocenění Business Su-
perbrands 2021.

„Abychom tento prestižní titul do-
stali, museli o nás podat dobré refe-
rence naši partneři, ke kterým bez-
pochybně patří i studenti a absol-
venti. Velice si toho vážíme a děku-
jeme jim. Je to nejen ocenění, ale i
povzbuzení do další práce,“ reago-
vala na titul Magdalena Straková,
tisková mluvčí školy.
Ředitelka karlovarského studijní-

ho střediska VŠFS Lenka Chlebko-
vá si cení především faktu, že větši-
na absolventů školy neopouští kraj.
Mimo jiné to svědčí o dobře zvole-
né skladbě studijních programuů,
personálně zabezpečených špičko-
vými akademickými pracovníky.
Pro akademický rok 2021 – 22 nabí-
zí karlovarská škola čtyři: Krimina-
listika a forenzní disciplíny, Bezpeč-
nostně právní studia, Ekonomika a

management a Právo v podnikání.
„Univerzita úspěšně prochází pro-
cesem akreditace studijních progra-
mů, pro středisko v Karlových Va-
rech získala rovněž akreditaci nava-
zujícího magisterského studia pro-
gramu Bezpečnostně právní stu-
dia,“ přiblížila novinku pro nadchá-
zející období Chlebková. Na baka-
lářské studium takmohou navázat i
absolventi programu Kriminalisti-
ka a forenzní disciplíny. „Pro ně se
tím navíc rozšiřuje možnost budou-
cího uplatnění,“ řekla ředitelka
střediska.
Obecně se školství z důvodu pan-

demie ocitlo ve zcela ojedinělé situ-
aci, se kterou si bylo nutné pora-
dit. Přizpůsobit se jí museli jak stu-
denti, tak akademici. Ti museli
zvládnout nástrahy distanční výu-

ky. „Například připravovat nově
online přednášky tak, aby byl i v je-
jich rámci naplňován jeden z hlav-
ních cílů vysokoškolského vzdělá-
ní a sice rozvoj kritického myšlení
a tvořivého přístupu studentů. Ško-
la dokázala také ve velmi krátké
době zabezpečit tuto formu výuky
po technické stránce a to nákupem
velkého množství hardwaru včet-
ně vyžití platformy Microsoft Te-
ams, která se ukázala jako nejlepší
nástroj pro virtuální přednášky. Po-
zitivem je rovněž nahrávání do in-
formačního systému, které umož-
ňuje studentům si přednášky pus-
tit zpětně,“ zdůraznila Lenka
Chlebková.
Dosavadní zkušenosti jak studen-

tů, tak přednášejících ovšemnazna-
čují, že si s touto výzvou všichni po-

radili na výtečnou. A není to jen
subjektivní tvrzení! „Příjemné bylo
zjištění, že zkoušky na konci semes-
tru distanční výuky prokazovaly
prakticky stejné výsledky, jako po
běžné výuce,“ potvrdila Lenka
Chlebková.
Vedení univerzity s vědomím ztí-

žených podmínek pandemickou si-
tuaci zareagovalo už na jaře, kdy
studentům nabízelo slevu na škol-
ném, takzvaný koronabonus. Ve
stejnémduchu přichystala škola na-
bídku i pro nadcházející akademic-
ký rok. „Jmenuje se Early Bird. Zá-
jemci o studium tak mohou získat
při včasné úhradě školného do
června 2021 slevu pěti tisíc korun,“
přiblížila tuto formu pomoci Lenka
Chlebková.
Na studenty kromě distanční výu-

ky čekala i nutnost hledat alterna-
tivní zdroje vědomostí. V době za-
vřených knihoven nebyl tento úkol
jednoduchý. Splnit jej pomohlo
Centrum knihovnických služeb,
které v rámci školy funguje v Pra-
ze. To má totiž vedle velkého fon-
du tištěných materiálů i řadu zdro-
jů elektronických. „Jeho součástí je
i kvalitní e-shop, díky kterému lze i
v době omezení dodat knihy a
skripta v tištěné podobě,“ dodala
ředitelka.
Se vzdělávací nabídkou karlovar-

ského střediska Vysoké školy fi-
nanční a správní se mohou zájemci
seznámit nejen na webových strán-
kách, ale také v rámci Dnů otevře-
ných dveří. Vzhledem k situaci bu-
dou i ty následující pouze virtuální.
Nejbližší termín je 21. dubna.

KARLOVY VARY Většina význam-
ných stran a hnutí v Karlovarském
kraji má už představu o tom, jak bu-
dou vypadat jejich kandidátky do
podzimních sněmovních voleb. Se-
stavování letos zkomplikovala pan-
demie koronaviru a protiepidemic-
ká opatření, kvůli kterým se nemoh-
la zatím konat stranická shromáždě-
ní. Minimálně čelo kandidátek mají
i koalice, které budou kandidovat.
V minulých volbách vítězné hnutí

ANO ale ještě definitivní podobu
kandidátky nemá. „Teď probíhají ob-
lastní sněmy, návrh kandidátky pak
bude schvalovat krajský sněm, který
by měl proběhnout v květnu. Schvá-
lení kandidátky pak proběhne na ce-
lostátním výboru hnutí, který s nej-
větší pravděpodobnostibude v červ-
nu,“ řekla krajská předsedkyně
ANO Jana Mračková Vildumetzová.
Jasno naopak má vládní sociální

demokracie. Lídrem kandidátky
bude krajský předseda Tomáš Svo-
boda, starosta Kynšperku nad
Ohří. Svoboda řekl, že členové zva-
žovali do čela kandidátky i úspěšné-
ho starostu Rotavy Michala Červen-
ku, který ale očekává rodinu. Kandi-
dátku by mělo projednat předsed-
nictvo ČSSD zřejmě 19. dubna.
Na uvolnění protikoronavirových

opatření zatím čeká hnutí SPD, kte-
ré v posledních volbách získalo v
Karlovarském kraji jedno poslanec-
ké křeslo. Poslankyně a krajská
předsedkyně SPD Karla Maříková
řekla, že sice nástřel kandidátky je
připravený, ale stále čeká na pro-
jednání krajskou konferencí.

Na listině nechtějí „skokany“
Lídry kandidátek už znají dvě koali-
ce, které letos budou po dohodě na
celostátní úrovni usilovat o přízeň
voličů. Společně budou kandidovat
Piráti a STAN. V čele kandidátky
bude pirátský poslanec Petr
Třešňák, dvojkou kandidátky bude
starosta Františkových Lázní Jan Ku-
chař nominovaný za STAN. Podle
krajského předsedy STAN Radana
Večerky se při sestavování kandidát-
ky vzalo v úvahu i to, aby v čele neby-
li starostové velkýchměst, kteří chtě-
jí zůstat pracovat v regionu. „Také
aby na kandidátce nebyli skokani,
kteří by pak přeskákali osobnosti na
čelných místech,“ řekl Večerka.
Další koalicí bude spojení ODS,

KDU-ČSL a TOP 09. Kandidátku ko-
alice povede starosta Ostrova a ná-
městek hejtmana Jan Bureš (ODS),
na druhémmístě bude starostka Be-
čova nad Teplou a náměstkyně
hejtmana Oľga Haláková (KDU-ČSL)
a třetí místo obsadí Lukáš Otys, kraj-
ský předseda TOP 09.
Návrh kandidátky má i KSČM. Po-

dle krajského předsedy Josefa Mur-
ča bude v čele bývalý poslanec Pa-
vel Hojda z Chebu, na druhémmís-
tě bude bezpartijní Jaroslav Souhra-
da a na třetím podnikatel Stanislav
Kvěch z Chyše. (ČTK)

Jedinečnou akustiku
stavby vyzkoušel při
koncertu například
houslový virtuos
Jaroslav Svěcený,
zpívala tu Eva
Burešová, dnes
známá ze seriálu
Slunečná,
vystupovaly
gospelové pěvecké
sbory od nás i z
americké Virginie.

Povedl se nám husarský kousek, komentuje opravu kostela starostka Strnadová

Tři Sekery a jejich pýcha

Vysoké školy si cení partneři, absolventi i studenti

Strany v kraji
už většinou
znají lídry
kandidátek


