Program Restart: 10 klíčových akcí

Statek v Milíkově čeká rekonstrukce

Mezi vybranými strategickými investicemi je například keramická
škola, Domov Matyáš nebo napojení areálu BMW na krajskou
silniční síť.

Hrázděný statek z 18. století by se v budoucnu měl stát výletním
cílem i zázemím pro vzdělávací a kulturní akce.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Kraj smění s Karlovými Vary
pozemky pro letiště
Směnu pozemků s městem
Karlovy Vary provede Karlovarský kraj. Získá tak území
potřebné k rozšíření karlovarského mezinárodního lešitě. Na
základě směny pak může dojít
k rozšíření bezpečnostní zóny
kolem přistávací plochy letiště
tak, aby to odpovídalo platným
předpisům. „Naše letiště má
šířku přistávací ploch třicet
metrů, ale některé společnosti
mají v předpisech šířku přistávací plochy 45 metrů. Z toho
důvodu tady nemohou některá
letadla přistát. Je to například
případ letecké společnosti Ryanair,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Doplatek
kraje ve prospěch města by
měl činit 470 tisíc korun. Do
budoucna má kraj v plánu kromě rozšíření okolí přistávacích
ploch také prodloužení přistávací dráhy, kterou pak mohou
využít velkokapacitní stroje,
což by znamenalo velkou příležitost pro navyšování počtu
cestujících a rozvoj cestovního
ruchu. Karlovarský kraj by chtěl
na financování této náročné investiční akce získat prostředky
z programu Restart určeného
pro strukturálně postižené regiony.

(KÚ)
Ministerstvo souhlasí
s obnovou Císařských lázní
Ministerstvo kultury souhlasí
s investičním záměrem obnovy
Císařských lázní v Karlových
Varech, kraj tak ana opravu čekají téměř 20 let. Město Karlovy
Vary se už v roce 2006 po neúspěšných pokusech o pronájem
či prodej Císařských lázní rozhodlo, že si budovu ponechá
ve vlastnictví a bude se snažit
získat dotace na opravu. To se
však nepodařilo a v roce 2008
objekt převzal Karlovarský kraj.
Ministerstvo kultury teď dopisem potvrdilo, že investiční
záměr obnovy Císařských lázní
je v souladu s podmínkami dotačního programu a bez připomínek akci zaregistrovalo. Výše
plánované dotace je 250 milionů korun, její udělení je ovšem
i dál závislé na splnění stanovených podmínek.

(KÚ)

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Do lavic zasedli první žáci střední policejní školy
SOKOLOV
Budoucí policisté
letos poprvé zasedli do lavic Integrované střední školy technické
a ekonomické, která poskytla zázemí pro pracoviště Vyšší policejní školy a střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Praze. V Karlovarském kraji je přišla přivítat
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, náměstek hejtmanky
Petr Kubis, krajský radní Jaroslav
Bradáč, starosta města Jan Picka
a další hosté.
„Přeji vám všem, aby se vám v našem kraji líbilo natolik, že tady po
vystudování zůstanete a najdete
uplatnění, protože policistů máme
stále nedostatek,“ vysvětlila hejtmanka s tím, že studium budoucích policistů považuje za skutečný
restart kraje. Zároveň také poděkovala zástupcům právní nástupce
společnosti Sokolovská uhelná za
rekonstrukci internátu, která proběhla v rekordním čase od května
do srpna letošního roku.
Podle Františka Štěpánka, předsedy představenstva Sokolovské
uhelné se Sokolovsko v posledních
letech zásadně proměnilo k lepšímu, oblast je zalesněná a návštěvníci, kteří přijíždějí do Sokolova,
jsou velmi mile překvapeni, jak
samotné město v současnosti vypadá.
Do prvního ročníku čtyřletého
maturitního oboru Bezpečnostněprávní činnost nastoupilo v Sokolově 26 žáků. „V příštím školním roce počítáme s tím, že by se
v Sokolově mohly otevřít dvě třídy,
kapacita se tedy bude navyšovat,“
uvedl ředitel policejní školy, plu-

Střední policejní škola Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová přivítala v Sokolově první žáky. 
kovník Jiří Zlámal. Ten také předal hejtmance medaili za podporu
kraje při přípravě otevření pobočky školy.
Všichni žáci převzali z rukou hejtmanky drobné dárky a v dopro-

vodu ředitele školy Pavla Januse
a představitelů Sokolovské uhelné
si zástupci vedení kraje a města
společné prohlédli rekonstruované prostory internátu. Žáci se jim
pochlubili moderními světlými po-

V Sokolově uctili válečné veterány

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

www.kr-karlovarsky.cz

SOKOLOV Na Hornické pouti v Sokolově letos opět v programu nechyběl Den s Armádou ČR, který byl
spojen se slavnostním oceněním válečných veteránů. Karlovarský kraj na akci zastupovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, náměstek hejtmanky Petr Kubis a krajský radní Karel Jakobec. Hejtmanka
připomněla tři české vojáky, kteří zahynuli začátkem srpna v Afghánistánu, a všichni uctili minutou ticha
památku padlých. Poté převzalo sedm přítomných válečných veteránů ocenění z rukou starosty Jana Picky,
generálky Generálního štábu Armády ČR Lenky Šmerdové a hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové, která také slavnostně předala bojovou zástavu řediteli Krajského vojenského velitelství plukovníku Jaroslavu
Kořínkovi. 
Foto: KÚ

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

koji se zbrusu novým vybavením či
společenskou místností s kuchyňkou. „Povídali jsme si o tom, co by
ještě potřebovali, domluvili jsme
se například na instalaci sítí do
oken, aby je v noci neotravovali ko-

Foto: KÚ
máři, protože blízkost řeky je znát.
Zařídíme také dovybavení poličkami či lampami, které jsou nutné
pro každého studenta,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

(KÚ)

Domov pro seniory v Dragounské
ulici dál přijímá nové klienty
CHEB Sloučit své dva domovy
pro seniory se chystá Karlovarský
kraj. Týká se to Domova pro seniory v Chebu - Dragounské ulici,
a Domova pro seniory SKALKA,
pod jehož vedením by měla obě
pracoviště nadále fungovat. Ke
sloučení dojde od 1. ledna 2019.
Rada kraje se původně rozhodla ukončit do DPS v Dragounské příjem klientů. Po dohodě
s vedením města Chebu ale toto
rozhodnutí změnila a do konce
roku 2018 se budou noví klienti
do DPS v Dragounské ještě stále
přijímat.
„Náš záměr sloučit oba domovy
a do budoucna díky tomu spravedlivě nastavit počet lůžek v domovech pro seniory ve všech částech kraje nicméně vyvolal celou
řadu různých reakcí a dezinformací, které se šíří na sociálních
sítích. Stalo se to bohužel i politickým tématem před podzimními komunálními volbami. Věřím,
že se nám jednáním s klienty
obou domovů, s jejich rodinami
a také zaměstnanci těchto zařízení povede vyvrátit fámy o nutnosti okamžitého přestěhování klien-

tů z Dragounské do Domova pro
seniory Skalka.“ uvedl náměstek
hejtmanky Petr Kubis.
Sloučením vznikne sice jeden
domov, jedna organizace, ale
ta bude mít dvě pracoviště - na
Skalce a v Dragounské. „To chci
také lidem říci na osobních setkáních, která se uskuteční už během
srpna a pokračovat budou v září.
Chci, aby všichni měli přesné
a jasné informace,“dodal náměstek Kubis.
O problematiku zařízení v Dragounské ulici a o slučování domovů se ale zajímají nejen přímo
ti, kterých se to týká, ale i široká
veřejnost. „Proto jsme se rozhodli, že budeme pravidelně k dispozici v DPS Dragounská společně
s vedoucí odboru sociálních věcí
krajského úřadu a s ředitelkou
DPS Skalka, abychom lidem
mohli zodpovědět veškeré dotazy a vysvětlit, co bude potřeba,“
upřesnil Petr Kubis.
První z těchto akcí se uskutečnila 22. srpna 2018, od té doby se
konají každou středu od 15.00 do
18.00 hodin. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Země živitelka. Kraj připravil
společné setkání
Na výstavišti v Českých Budějovicích se na konci letních práznin
konal už 45. ročník Mezinárodního agrosalónu Země živitelka.
Největší výstavy svého druhu se
zaměřením na zemědělský sektor
v ČR a na Slovensku se v letošním roce zúčastnil také Karlovarský kraj. Na Zemi živitelce se
v uplynulých letech představovaly
jednotlivé kraje s tím, co mohou
nabídnout nejlepšího ze své regionální produkce, ale i z oblasti
agroturistiky nebo ekologického
zemědělství. Náš kraj chyběl, nebo se přihlásili jednotliví vystavovatelé. „Dali jsme proto tentokrát
možnost všem, aby se představili návštěvníkům akce. Oslovili
jsme všechny regionální výrobce
a uspořádali společné setkání,“
říká hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová. Stánek Karlovarského kraje prezentoval na 32
metrech čtverečních výrobky našich producentů, kteří jsou držiteli různých značek kvality. Jedná
se především o uzeniny, mléčné
výrobky, pečivo a cukrovinky. Na
stánku nechyběly ani publikace
o výletech za přírodními krásami
či mapy míst, kde se vyrábějí kvalitní regionální produkty. „Kraj letos vyhlásil vítěze soutěže Dobrota
Karlovarského kraje, tedy na stánku v nabídce našli zájemci také
držitele těchto ocenění,“ dodává
krajský radní Karel Jakobec.

(KÚ)

Layout

Vesnice roku 2018:
Nový Kostel je třetí
Letošního 24. ročníku klání se
zúčastnilo 228 obcí, což bylo o 15
více než loni. Do celostátního kola
pak postoupilo 13 vybraných obcí,
jedna z každého kraje. U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity
občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií
či péči o veřejná prostranství a zeleň. „Chtěla bych vyslovit velikou
gratulaci všem občanům Nového
Kostela a především pak starostovi obce Oto Teuberovi. Díky takto
1skvělému
12. 8.umístění
2018obce18:54
Nový
Kostel v celorepublikové soutěži
Vesnice roku 2018 je náš kraj opět
více vidět,“ popřála hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová k výsledkům v soutěži.
(KÚ)
Světová konference influencerů. Byli jsme v Ostravě
Největší mezinárodní shromáždění tvůrců internetového obsahu TBEX Europe 2018 se konalo
v Ostravě se od 26. do 28. července. Je to vůbec poprvé, co se tato
konference světového formátu
uskutečnila v zemi střední a východní Evropy. Konference TBEX
(The Travel Blog Exchange) se
koná pravidelně od roku 2012
v Severní Americe, Evropě, Asii
či v Africe. Každoročně na TBEX
přijíždí několik stovek delegátů
z řad blogerů, vlogerů, fotografů,
novinářů z tištěných médií, TV
a rádií a dalších profesionálů z oblasti cestovního ruchu. Do Ostravy letos přijelo na 500 účastníků ze
43 zemí světa. Zhruba 40 % z nich
přijíždí z Evropy, dalších 40 %
z Ameriky a zbylých 20 % z dalších
kontinentů. Dorazili delegáti ze
vzdálených zemí, například Austrálie a Nového Zélandu, Indie,
Filipín nebo Costa Ricy. Destinační agentura Karlovarského kraje
se této konference samozřejmě
účastnila, přičemž se podařilo získat množství zajímavých kontaktů
na influencery z různých koutů
světa, s nimiž bychom v budoucnu
rádi navázali spolupráci. Zároveň
jsme ve spolupráci s organizátorem konference a agenturou
CzechTourism připravili pětidenní poznávací výlet s názvem „Get
pumped with energy in a historical spa“. Krásy našeho regionu
tak aktuálně poznávají například
influenceři z USA, Austrálie, Velké Británie nebo Belgie. Již nyní je
možné na profilech sociálních sítí
těchto účastníků, které mají sledovanost v řádu desítek tisíc až statisíců uživatelů, sledovat zajímavé
posty a komentáře.
(KÚ)

Financovat z programu Restart U Nejdku a Žlutic varují
řidiče nové meteostanice
chce kraj 10 klíčových akcí
KARLOVY VARY Celkem 10 stěžejních záměrů vybral Karlovarský kraj k financování z programu
Restart. Ten je určen na pomoc
třem strukturálně postiženým
regionům, mezi něž se kraj řadí.
K těmto strategickým investicím
mimo jiné patří oprava či výstavba
budovy keramické školy, vybudování nového Domova pro osoby
se zdravotním postižením Matyáš
nebo napojení nově plánovaného areálu BMW na krajskou silniční síť. Možnost čerpat peníze
z Restartu se ale zatím nenaplňuje.
Seznam deseti opatření předložil
Karlovarský kraj už v loňském roce. Ani jedno se však neuskutečnilo. „Některé resorty totiž nevyčlenily potřebné finanční prostředky
v rámci jednotlivých programů,
přestože to tak schválila vláda,“
vysvětluje hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Letos po Karlovarském kraji
chtělo ministerstvo pro místní
rozvoj už přímo prioritní opatření
a návrhy zásobníku projektů. „To
jsme připravili a nyní na ministerstvo odeslali. Já i trochu vnímám,
že Karlovarský kraj byl ke strukturálně postiženým regionům přičleněn jako poslední a nemá zatím
potřebnou podporu,“ dodává hejtmanka.

NEJDEK, ŽLUTICE O nebezpečném stavu vozovky především
v zimní období nebo při vytrvalých
deštích budou řidiče na Nejdecku
a Žluticku informovat nové silniční meteorologické stanice. Krajská
správa a údržba silnic je nechala
umístit na desátý kilometr komunikace II/220 na úrovni odbočky
do obce Fojtov, druhé zařízení se
nachází na třetím kilometru silnice
II/193 u odbočky na Semtěš.
Stanice napájené solární energií

Keramická škola Oprava či výstavba budovy je mezi desítkou stěžejních záměrů
vybraných Karlovarským krajem k financování z programu Restart.
Foto: KÚ
V týmu Restartu pracujícím pod
hlavičkou ministerstva průmyslu
a obchodu je 11 stálých a 23 externích pracovníků. Pro Karlovarský kraj ale pracují jen 3. „Není to
rozloženo rovnoměrně,“ říká Jana
Mračková Vildumetzová. „Ty týmy
by měly pracovat přímo na krajích,
být k dispozici starostům, podnikatelům a institucím, aby všichni
měli potřebné informace o připravovaných programech a výzvách.“
Kromě investičních akcí, na jejichž uskutečnění by měly jít stovky
milionů korun, kraj vybral k financování z Restartu také například

výstavbu chráněného bydlení pro
lidi s autismem, nebo vznik takzvané Krušnohorské Hřebenovky,
tedy vytvoření nejdelší trasy po
hřebenech hor v Čechách. „Chci
zdůraznit, že myšlenka Restartu je
velmi dobrá, ale potřebujeme, aby
na úrovni ministerstev vznikaly na
míru ušité programy strukturálně
postiženým krajům, aby tyto programy byly podloženy potřebnými finančními prostředky a aby
obce, města a další subjekty měly
co nejlepší podmínky pro to, aby
dokázaly dotace čerpat,“ dodala
hejtmanka. 
(KÚ)

Nová dotace pomůže vylepšit
komunikace v obcích

KARLOVY VARY Nejen silnice II.
a III. tříd v regionu, ale také místní
komunikace v obcích jsou často ve
velmi špatném stavu. Po dohodě se
starosty proto Karlovarský kraj připravil nový dotační program na podporu oprav a stavebních úprav těchto
silnic. Příspěvek pro 16 žadatelů už
také schválilo krajské zastupitelstvo.

metzová. Nakonec se celá částka
nevyčerpá, o příspěvky se přihlásilo
16 obcí, které si rozdělí celkem 3
578 500 korun. Jeden ze žadatelů
finance nedostal, protože zahájil
práce ještě před příjmem žádostí.
Maximální výše dotace činila 250
tisíc korun.
„Dotace jsme udělovali prvním
rokem a víme o tom, že by bylo lepší,
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aby obce měly rozhodnutí o udělení
dotací dříve, než tomu bylo nyní,
protože tak lépe mohou opravy připravit a zrealizovat. Máme v plánu posunout příjem žádostí, aby
s opravami komunikací mohli začít
v jarních měsících příštího roku,“
PAŠTIKA SužMEDVĚDÍM
doplnil náměstek hejtmanky Martin
Roman Krčma
ČESNEKEM
Hurajčík.
Peníze na opravy a tím pádem bezpečnější provoz v obcích obdrží DolMasný tepelněníopracovaný
výrobek
se MilíFirma z Karlových Varů,
Rychnov, Černava,
Skalná,
vyrábí podle tradičního
receptu
z
která provozuje řeznictví
kov, Nové Sedlo,
Pernink,
Merklín,
a uzenářství, vyrábí
vepřového masa,
vepřových
jater a Vlkovice,
Březová,
Velká Hleďsebe,
a distribuuje vlastní
vepřového sádla
z chovůLázně,
v
Mariánské
Jenišov, Zádublahůdky.
Pro výrobu
Nový dotační program Na opravy
či stavební
úpravy silnic v obcích
vyčlenil letos -Závišín,
Nejdek, je
Oloví
Karlovarském
kraji.V paštice
5%a Stará Vokraj ze svého rozpočtu 5 milionůlahůdek
korun. a uzenin využívá
Foto: KÚ česneku,
da. 
(KÚ)
medvědího
který dodává

„Požadavek na vyhlášení tohoto
dotačního programu vzešel od starostů, kterých jsme se ptali, jaké
potřeby mají a co občany v jejich obcích trápí. Většina z nich zmiňovala
právě stav místních komunikací. Na
dotace jsme vyčlenili z krajského
rozpočtu 5 milionů korun,“ uvedla
hejtmanka Jana Mračková Vildu-

hovězí a vepřové maso
z českých chovů. Firma
vyrábí vlastní uzeniny
a masné výrobky dle
starých tradičních receptur , nepoužívá náhražky
ani zvýrazňovače chuti.
Výroba je založena
především na ruční práci,
která zaručuje charakteristickou chuť, vůni
a vzhled výrobků.

výrobku výraznou a charakteristickou
chuť. Paštika je plněna ve stylových 200
g skleničkách a je chladírenským
vozem rozvážena do vlastních a smluvních prodejen v regionu.

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
PAŠTIKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
Roman Krčma

Jiří Kubernát FARMA

jsou vybaveny senzory pro měření
atmosférických parametrů a vozovkovým čidlem. „Součástí zařízení je
výstražný blikač, který varuje řidiče
před nebezpečnými stavy vozovky,
a to do jedné minuty od vzniku jevu souvisejícího se změnou počasí.
Stanice navíc předává měřená data
prostřednictvím mobilní sítě do celostátního systému pro řízení zimní
údržby Ředitelství silnic a dálnic,
do něhož mají přístup i lokální střediska zimní údržby, která na stav
mohou hned reagovat,“ vysvětlil
Jan Lichtneger, ředitel Krajské
správy a údržby silnic.
Zařízení má kamerový systém,
který v intervalu pěti minut zasílá
statický obrázek stavu na silnici do
dispečerského systému ŘSD ČR,
kde je publikován právě pro dispečinky údržby silnic. „Vzhledem ke
klimatu v našem kraji a k situaci
v oblastech, kde se počasí často mění, jsme vytipovali dvě lokality, které jsou vhodné pro ověření správné
funkčnosti nových meteostanic.
V příštím období pak plánujeme
osazení i dalších úseků našich silnic,“ dodal náměstek hejtmanky
Pomoc pro řidiče Nové silniční mete- Martin Hurajčík. Cena obou zaříorologické stanice jsou napájené solární zení činí 2 miliony 357 tisíc korun
energií. 
Foto: KÚ s DPH. 
(KÚ)

Cyklostezka Ohře zabodovala
v soutěži DestinaCZe 2018
KARLOVY VARY O titul nejlepší tuzemské turistické atraktivity soutěžili letošní finalisté od 14. května do
24. června. Po tuto dobu přidělovala
veřejnost prostřednictvím webových
stránek www.ceskozemepribehu.cz
hlasy soutěžícím ve třech kategoriích: Česko jede, Trendy a novinky,
ČS100, přičemž bylo rozdáno celkem přes 40 000 hlasů. Veřejnost letos mohla své favority ocenit formou
zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Karlovarský kraj, za který nominovala jednotlivá místa do soutěže

Karlovarská
pekárna s.r.o.

DOBROTA
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

Opravovat silnice umí kraj o polovinu levněji
VÁNOČNÍK

mapa výrobků
oceněných v roce 2017

Firma byla založena
v roce 2012, sídlí v Praze,
avšak veškerá výroba
probíhá na území
Karlovarského kraje,
v Kraslicích.
Firma se specializuje
na lisování přírodních
olejů z obilovin, ovoce,
zeleniny i různých druhů
květin pro využití nejen
v kuchyni, ale také
v medicíně.
Výrobky jsou prodávány
ve specializovaných
obchodech po celé republice.

Rodinná ekologická farma
s dlouholetou tradicí
se nachází v podhůří
Krušných hor a zabývá
se chovem masného
i mléčného skotu, prasat,
koní, zvěře a pěstováním
obilovin a krmných
plodin. Na farmě byla
vybudována vlastní
minimlékárna, do které
je dodáváno ekologické
mléko z vlastního chovu.

Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkuKontakt:
šenosti, názory či nápady podělit
Slepá
517Ř I J Ď T E Kynšperský
P
a přispětCHMELONÁDA
tak ke zlepšení života
VEPŘOVÉ
MASO
pivovar s.r.o.
360Josef
05Pelant
Karlovy Vary
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
kolem
nás?
Přesně
pronápoj
vás je při100% přírodní
nealkoholický
T: +420 353 568 Kvalitní
105 výrobek se 100% podílem
pěnou je vyráběný z českého
pravený schmele,
Denčeských
s hejtmankou.
Jana
bylin a vlastního
ruční práce od počátku až do konce.
E: obchod@karlovarskapekarna.cz
cukerného sirupu bez umělých
Konečný produkt je vyroben
Vildumetzová
budeje lidem
sladidel. Chmelonáda
osvěžující na Krajbez jakýchkoliv přídatných látek
W: www.karlovarskapekarna.cz
nápoj
a k prodeji je ve vlastní prodejně
s příjemným
ském úřadě
Karlovarského kraje
v Žalmanově.
chmelovým
aroma. tentokrát 10. října od
k dispozici
14.00 hodin. Stačí si jen trochu
Ř Í J N A počkat, až na vás vyjde řada a máKynšperský
te slovo. Nemůžete
přijít?12°
Zkuste
KYNŠPERSKÝ
ZAJÍC
pivovar
s.r.o.
to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny
SVĚTLÝ LEŽÁK
zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan
Historie
pivovarnictví
prostřednictvím
krajských internetových stránek může odeslat svou
Dobrota
Karlovarského
krajekterou
DOBROTA
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
v Kynšperku
nad Ohří
otázku,
na
hejtmanka vSvětlé,
krátkém
čase
odpoví. pivo
Dotazy
lze zasílat
nefiltrované
s příjemnou
sahá
na konec„Vyzývám
16. sto- všechny občany z našeho kraje, kteří se nemotakéaže-mailem.
pitelností,
mírnou
doznívající
hořkostí
letí.
Vezúčastnit
druhé polovině
hou
osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či
a
příjemným
aroma
žateckého
19.pomoc,
stoletíať
a pak
znovu co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak
mi napíší,
naupozornit
začátku 20.
století
na věci,
které je třebapoloraného
zkontrolovat ačerveňáku.
napravit. Jedině společně,
Je vyráběné
z místní
bylvzájemnou
pivovar modernizován
komunikací a spoluprací
dáme spoustu
věcí velmi
do pořádku,“ vya projektován
až na 80Internetový
kvalitní
vody
světluje hejtmanka.
formulář
pro tradičním
pokládání dotazů najdou
tisíc
ročně.
lidéhektolitrů
na úvodnípiva
straně
krajskéhotechnologickým
informačního portálu
www.kr-karlovarpostupem
,
Posky.cz
druhév světové
válce
rubrice NAPIŠTE
SVÉcharakteristickým
HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je
bylk pivovar
dispozicikonfiskován
adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobpro česká piva a podle
a ním
v roce
1951 bylo
důchodu
bude také znovu receptury
k dispozici právní
poradna krajského úřaposledních
rozhodnuto
o jeho
du, konat se
budelikvijako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy
majitelů rodiny Hassů
daci.
Až3.vříjna.
roce 2011
byla
bude

(KÚ)
Kontakt:

Kontakt:

Děpoltovice 12
362 25, Nová Role
T: +420 353 851 047
E: farma.kubernat@tiscali.cz
W: www.farmakubernat.cz

Plzeňská 346/301, Praha 5
T: +420 773 499 220
E: objednavky@bohemiaolej.cz
W: http://bohemiaoil.com

10.

Rodinná firma, původně
se zemědělským
zaměřením, byla založena
v roce 1993 na pomezí
Doupovských hor. Od roku
1999 se rodina úzce
specializuje na výrobu
masných produktů, vyrábí
se zde přes 50 různých
produktů. V roce 2016
k výrobě uzenin přibyl
také provoz vlastní
podnikové prodejny
přímo v areálu výroby
a provoz bistra s kvalitní
českou kuchyní.

Kontakt:

1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské
a cukrářské výrobky
4) Alkoholické
a nealkoholické
nápoje
5) Ovoce, zelenina,
medy a čaje
v čerstvé nebo
zpracované formě

Kontakt:

Slepá 517,
360 05 Karlovy Vary
T: +420 353 568 105
E: obchod@karlovarskapekarna.cz
W: www.karlovarskapekarna.cz

Děpoltovice 12
362 25, Nová Role

Firma se specializuje
na chov sladkovodních
ryb v rybnících na území
Karlovarského,
Plzeňského
a Středočeského kraje,
obhospodařuje přes 1500
ha a 360 rybníků.
Hlavní chovnou rybou je
kapr, doplňkově je chován
amur, tolstolobik, štika
a další.

Kontakt:

a uzené ryby jsou zde, stejně jako
ryby z mražené či chlazené,
prodávány ze dvora.
Před vlastním uzením jsou ryby
naloženy 24 hodin ve slaném láku
a bez dalších přídatných látek
vyuzeny ve vlastní udírně.

Historie pivovarnictví
v Kynšperku nad Ohří
sahá až na konec 16. století. Ve druhé polovině 19.
století a pak znovu na
začátku 20. století byl
pivovar modernizován
a projektován až na 80
tisíc hektolitrů piva ročně.
Po druhé světové válce byl
pivovar konfiskován
a v roce 1951 bylo
rozhodnuto o jeho likvidaci. Až v roce 2011 byla
v Kynšperku znovu
obnovena výroba piva
s plánovanou kapacitou
10 tisíc hektolitrů piva
ročně.
Kontakt:
Sokolovská 482/40, 357 51
Kynšperk nad Ohří
T: +420 352 669 493
E: info@pivovar-kynsperk.cz
W: www.pivovar-kynsperk.cz

Žalmanov 83, 364 71 Bochov
T: 601 347 775
E: info@maso-pelant.cz
W: www.farmakubernat.cz

Výherci soutěže jsou
vyhlašováni v těchto
kategoriích:

Karlovarská pekárna
vyrábí na 35 druhů
slaného i sladkého pečiva
se specializací na tradiční
regionální výrobky, které
dodává do maloobchodních prodejen, zároveň
však zajišťuje zásobování
hotelů a lázeňských domů.
Výrobky jsou vyhledávané
také mimo region.
Část sortimentu
je označena známkou
Chráněné označení
původu.

Kontakt:

PEČIVO KVÁSKOVÉ
BONELA

Pšeničné pečivo vyrobené s přídavkem
Karlovarská pekárna
pšeničného kvasu (fermentace 4
vyrábí na 35 druhů
slaného i sladkého pečiva
týdny). Ručně tvarovaný pekařský
se specializací na tradiční
výrobek vyrobený z pšeničné mouky a
regionální výrobky, které
celozrnného pšeničného kvasu. Do
dodává do maloobchodvýrobku nejsou přidávány žádné
ních prodejen, zároveň
přísady, barviva ani přídatné látky.
však zajišťuje zásobování
Jiří Kubernát OLEJ ZE
SEMENE vložený tuk.
ani
žádný
BIO DĚPOLTOVICKÉ
Bohemia olej s.r.o.
FARMA a lázeňských
hotelů
domů. MÁSLONeobsahuje
OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
Výrobek
lze
označovat
jako pečivo s
Výrobky jsou vyhledávané
Máslo jemné chuti a vůně
Oleje jsou, s důrazem na zachování
je vyrobeno tradičním způsobem
veškerých vitamínů a minerálů,
vlákninou
neboť
obsahuje
také mimo region.
stloukáním v máselnici z pasterizolisovány za studena a jsou díky více než 3%
vané smetany z kravského mléka
tomu také výborným pomocníkem
v BIO kvalitě.
přirozboru
řadě nemocí.
Část sortimentu
vlákniny
(dle
akreditované
Výrobek je vyráběn ve vlastní
Ostropestřec působí
mlékárně
a
je
k
prodeji
ve
dvou
pozitivně zejména
je označena známkou
gramážích v prodejně přímo
na játra g/100
a žaludek,
laboratoře 4.33
g výrobku)
pomáhá také v boji
na farmě.
Chráněné označení
se žlučovými kameny
nebo
při
paradentóze.
původu.

– rozpočtů
jemný a samozřejRodinná
farmasilnicKysaný
KARLOVY VARY O polovinu
lev- ekologická
korun na opravy
II. a III. mléčný
tříd. dovýrobek
krajských
Karlovarská
VŘÍDELNÍ
pekárna
s.r.o.
s
dlouholetou
tradicí
smetanový
jogurt
s
ovocným
něji umí Karlovarský kraj nechat V rámci udělování dotací má ale mě by byly určenéKARLOVARSKÉ
výhradně
na
KAPKY
v podhůří
opravit své silnice, než kdyžsenanachází
je- fond
daleko přísnějšítajemstvím
pravidla, co vánoc.
opravyVýrobek
silnic II. vzniká
a III.
tříd.
KdybyOriginální
cukrářský
výrobek
vynikající chutí a jedinečným
Krušnýchse
hortýče
a zabývá
jich opravy přispívá stát. Vyplývá
projektové dokumentace,
chom peníze jogurtu
takto stvarem
dostali
napřípřipomínajícím
kapku
smícháním smetanového
vody a symbolizujícím lázeňské
se chovem
masnéhodiagnostikys stavu
městodaleko
Karlovy Vary je vyroben
to z analýzy, kterou má k dispozici
provedení
silnic
mo,
opravili
bychom
více
tepelně zpracovaným ovocem z karlovarské
vřídelní vody,
i mléčného
skotu, prasat,
medu, želatiny
hejtmanka Jana Mračková
Vil- i rozsahu
prací,“ říká hejtmanka.
úseků silnic,“
míní Jana
Mračková
a kořením. Základem
jogurtu
z mořských řas
koní, zvěřePokud
a pěstováním
a dalších surovin.
dumetzová. S dotací ze Státního
opravujeme silnice Karlo- Vildumetzová.
je plnotučné mléko v BIO kvalitě
obilovin
krmných
fondu dopravní infrastruktury
jsou avarský
kraj, vyjde metr čtvereční na
Karlovarský kraj letos dostal ze
produkce
plodin.
Na
farmě
byla
opravy dražší především proto, 506 korun. V případě,zže
se silnice vlastní
SFDI na opravy krajských silnic
ekologicky
vybudována
vlastnís dotací, stojí
že kraje musí splnit řadu přísných
opravují
metr čtve-hospodařící
145 milionů korun. Obdobnou
minimlékárna,
do
které
farmy.
Výrobek
se plní
podmínek.
reční 1100 korun. „Proto povedu
částku
vydal také ze svého rozpočje dodáváno
ekologické
do kelímku
„My si velmi vážíme toho,
že jednání
jak na Asociaci
krajů se nebo
tu. „Ať už občan bydlí ve městě, nemléko z vlastního
chovu.
kraje v letošním roce obdržely
svými kolegy
hejtmany,
taklahve
s mini- bo v maléRybářství
obci, má tam
vést kvalitPET
Mariánské Lázně
KOLEKCE UZENÝCH RYB
prostřednictvím Státního fondu strem dopravy, aby vabudoucnosti
je prodávámní a řádněs.r.o.opravená komunikace,“
ryb výhradně z vlastních
2017znovu
dopravní infrastruktury 4 miliardy tyto finanční prostředky šly přímo uzavírá hejtmanka.  Uzení
(KÚ) v Kynšperku
sádek probíhá ve středisku Mšec
přímo na farmě.

regionální destinační agentura Živý
kraj, měl pomyslné želízko v ohni ve
všech výše zmíněných kategoriích
a konkurence v jednotlivých kategoriích byla skutečně obrovská.
O to více nás těší, že v rámci kategorie Česko jede, která prezentovala
destinace, kde je možné trávit dovolenou aktivně, se s celkovým počtem
3662 hlasů stala vítězem právě Cyklostezka Ohře, a to v konkurenci
takových míst jako je Stezka podél
Lužnice nebo Singltrek pod Smrkem.
(KÚ)

DEN S HEJTMANKOU

Masný tepelně opracovaný výrobek se vyrábí podle tradičního
receptu z vepřového masa,Kontakt:
vepřových jater a vepřového sádla
Modenská
292/20,
360
20
z chovů v Karlovarském kraji.V
paštice
je 5%
medvědího
česneku,
Karlovy Vary
který dodává výrobku výraznou a charakteristickou chuť. Paštika je
T: 602 277 921
plněna ve stylových 200 gE:skleničkách
a je chladírenským vozem
roman.krcma@seznam.cz
rozvážena do vlastních a smluvních prodejen v regionu.

DOBROTA
KARLOVARSKÉHO
www.kr-karlovarsky.cz
KRAJE www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
mapa výrobků
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1) Masné výrobky
1. místo
Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant
2. místo
Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o
3. místo
Pršut z pečeně – Josef Pelant
2) Mléčné výrobky
1. místo
BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát
2. místo
Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý
3. místo
Žalmanovský strakáč – Alena Králová
3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky
1. místo
Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o
2. místo
Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.
3. místo
Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo
Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o
2. místo
Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o
3. místo
Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé
nebo zpracované formě
1. místo
Olej ze semene ostropeřce mariánského –
Bohemia olej s.r.o
2. místo
Med květový z pomezí Doupovských hor a
Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M
3. místo
Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík
Zvláštní cena
Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně
s.r.o

obnovena výroba piva
s plánovanou kapacitou
10 tisíc hektolitrů piva
ročně.
Kontakt:

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná
Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu.
Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl
označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky
vznikající v Karlovarském kraji.
Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce potravin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje
suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.
Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou
potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke
konečné spotřebě.
Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:
1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské a cukrářské výrobky
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované
formě
Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky
prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze
zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profesních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť
výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších
výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu
a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky
a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského
kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region
v rámci České republiky.

z Hassenfeldu. Pivo
je stáčeno do skleněných
0,5 l lahví,1,5 l PET lahví,
30 l a 50 l sudů
a distribuováno
z vlastní prodejny
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Seniorky zachránily před plameny Jak být na internetu v bezpečí?
Poradí konference
CHEB Velkou odvahu a duchapřítomnost prokázaly zaměstnankyně Domova pro seniory v Dragounské ulici v Chebu Kristina
Jedličková a Adriana Tomancová.
Když v zařízení koncem července
vypukl požár, neváhaly pomoci
dvěma klientkám, které byly v bezprostřední blízkosti plamenů. Za
svou obětavost převzaly pamětní
listy a finanční dary z rukou hejtmanky Jany Mračkové Vilduemtzové, náměstka hejtmanky Petra
Kubise a starosty města Chebu
Zdeňka Hrkala.
„Jsem poctěna, že vám oběma
mohu podat ruku, protože to,
co jste dokázaly, zdaleka není
samozřejmé. Váš čin je příkladný a může být motivací i pro
ostatní,“ uvedla hejtmanka Jana

Mračková Vildumetzová. Jedna
ze zachránkyň, Adriana Tomancová, popsala události v osudný
den: „Zrovna jsem byla v patře,
kde začalo hořet, tak jsem nejdřív
křičela, ale zároveň jsem okamžitě zmáčkla hlásič požáru. Věděli
jsme, že v jednom z pokojů je paní, kterou musíme dostat ven. V tu
chvíli člověk vůbec nepřemýšlí, že
by utekl, i když má děti, rodinu,“
dodala. Obě klientky se nakonec
za pomoci hasičů podařilo dostat
z blízkosti ohně.
Na místo také v době, kdy hořelo, okamžitě přijel náměstek
hejtmanky Petr Kubis, který má
na starosti oblast sociálních věcí
a bezpečnosti. „Musím říct, že
složky Integrovaného záchranného systému fungovaly bezchybně,

vše šlo jako hodinky. A skláním se
před tím, co obě dámy vykonaly,
když je člověk v takové situaci,
chce to obrovskou odvahu,“ dodal. Podle profesionálních záchranářů navíc zásahy v těchto zařízeních patří k nejtěžším už kvůli
snížené pohyblivosti obyvatel Domova pro seniory, nebo vzhledem
k jejich aktuálnímu zdravotnímu
stavu.
Oceněným ženám poděkoval také starosta města Chebu Zdeněk
Hrkal a věnoval jim symbolicky
keramické anděly. Podle informací ředitele DPS v Dragounské
ulici Miloše Figera v zasažených
prostorách probíhá sanace. Příčinou požáru byla zřejmě technická
závada na jednom z elektrospotřebičů. 	
(KÚ)
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KARLOVY VARY Jaké jsou aktuální kybernetické hrozby, jak zabezpečit svá data, ale především jak
ochránit děti a mládež v kybernetickém prostředí, to vše se účastníci
dozvědí na celodenní odborné konferenci Internetem bezpečně 2018,
která se bude konat dne 25. října
2018 v hotelu Thermal v Karlových
Varech. Konference se koná pod
záštitou hejtmanky Jany Mračkové
Vildumetzové. Hlavním organizátorem konference je karlovarský
spolek you connected, jehož hlavní
činností je vzdělávání uživatelů zaměřené na bezpečný pohyb v online
prostředí.
Dopolední blok konference bude
určen pro odbornou veřejnost, především pro ředitele škol, pedagogy,
preventisty na školách, zaměstnance OSPOD, psychology, vychovatele, pěstouny, osoby pečující
o děti v dětských domovech a SOS
vesničkách, zástupce měst a obcí,
IT specialisty, policisty a další zájemce.
„Řeč bude o tom, jak řešit konflikty u dětí a mládeže v kyberprostoru,
jaké jsou aktuální kybernetické
hrozby, jak děti ochránit a mnoho

dalšího. Budou představeny celorepublikové preventivně vzdělávací projekty, které jsou zaměřeny
na ochranu dětí v online prostředí.
Svou činnost představí např. Linka
Bezpečí, tématem se stanou dezinformace, které se objevují na internetu – tzv. Fakes News. Bude rozebrána otázka ochrany osobních
údajů dětí v souvislosti s novým
nařízením Evropské unie GDPR.
Zástupci měst a obcí se dozvědí, jak
ochránit své počítačové sítě a jak
čelit kybernetickým útokům.“,
informuje předseda spolku you
connected Roman Kohout, hlavní
organizátor konference.
Odpolední část je určena pro širokou veřejnost. Může přijít kdokoliv,
vítáni jsou především rodiče, mládež či senioři a další zájemci.
Účastníci se zde mimo jiné dozvědí, jak rozpoznat závislost dětí
a mládeže na IT technologiích, především na online hrách, sociálních
sítích atd., jak tomuto vážnému
problému předcházet, jak ho poznat a především řešit. Řeč bude
o aktuálních kybernetických hrozbách, představeny budou speciální
počítačové programy na ochranu

dětí a mládeže. Zazní zde rady, jak
si zabezpečit svůj mobilní telefon
a další „smart“ věci či jak bezpečně používat internetbanking. Návštěvníci akce budou informováni
o možnosti se před riziky v kyberprostoru pojistit.
Konference bude obohacena
o možnost vyzkoušet si nejnovější
technologie od chytré domácnosti až po virtuální realitu. S těmito
tématy a mnoho dalšího poradí
nejuznávanější odborníci na kybernetickou bezpečnost v naší zemi.
Účast na konferenci přislíbili např.
specialisté z Linky Bezpečí, z Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost, zástupci projektu ZvolSi.Info, CZ.NIC,
ANECT či Policie ČR a další.
„Předpokládáme, že bude o účast
na konferenci velký zájem, proto
neváhejte s přihlašováním na tuto
akci. Registrace probíhá od pondělí
10. září 2018 na webových stránkách www.internetembezpecne.cz
Na uvedeném webu je též umístěn
podrobný program celé konference. Vstup je pro všechny účastníky
zdarma“, informuje Kohout, předseda spolku you connected.  (KÚ)
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Po rekonstrukci se statek v Milíkově otevře veřejnosti

NEPROPÁSNĚTE
Kniha historika Jana Nedvěda
připomíná osudný rok 1968
Příznivce regionální historie potěší nová kniha historika Jana
Nedvěda s názvem „Neskloníme
hlavy. Rok 1968 v Karlových Varech“, která představuje, z jakých
kořenů vycházelo reformní hnutí
a za jakých podmínek se vyvíjela
společnost v 60. letech. Odborná
publikace, kterou vydává Muzeum Karlovy Vary u příležitosti
50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, se
soustředí na osudný rok 1968.
Invazí a prvními dny okupace
provedou čtenáře nejenom oficiální záznamy, ale také účastníci
se svými vzpomínkami. Mezi ně
patří jak vedoucí komunisté, tak
i obyvatelé Karlových Varů. Kniha je sestavena z archivních materiálů, z odborné literatury, ze
zpráv dobového tisku, z fotografií
a dalších obrazových materiálů.
Více na webu Muzea.
(KÚ)

MILÍKOV Hrázděný statek v Milíkově pocházející z 18. století by
se v budoucnu měl stát výletním
cílem i zázemím pro vzdělávací a kulturní akce. Statek nechá
zrekonstruovat Karlovarský kraj,
který tuto kulturní památku vlastní od roku 2008. Návštěvníci by
pak mohli vidět dobové výrobky,
kroje z Chebska i tehdejší obrazy.
Statek už převzali stavbaři.
Náklady na opravu a zpřístupnění statku dosáhnou 24, 5 milionu korun s dotací z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). „Statek v Milíkově
se nachází na úžasném místě, je
zasazený do přírody na kraji Milíkova a děti i dospělí návštěvníci
si v jeho prostorách snadno představí tehdejší styl venkovského života. Kraj má v plánu citlivě využít
možnosti této kulturní památky
a zřídit zde etnografickou expozici, jež seznámí zájemce s dějinami
statku, s každodenním životem
tehdejších obyvatel, s drobnou

Statek v Milíkově Hrázděná stavba z 18. století se má stát výletním cílem, návštěvníci by tu mohli vidět dobové výrobky, kroje z Chebska či tehdejší obrazy.

Foto: KÚ
řemeslnou a domácí výrobou
i s tradicemi chebského folklóru,“
vysvětlila náměstkyně hejtmanky
Daniela Seifertová během předání stavby.

Přestavbu budov statku připravovalo Muzeum Cheb, kterému
se v březnu loňského roku se podařilo uspět s žádostí o finanční
podporu projektu v rámci IROP.

„Rekonstrukci statku provede
společnost Bolid M ve třech etapách. V letošním roce bychom rádi započali přípravné práce jako je
zřízení staveniště, kácení a nutné
prořezy dřevin, pak bude následovat výstavba nových inženýrských
sítí a sanitárního zařízení. V následujícím roce 2019 bychom měli pokračovat opravou výminku
a zahájením rekonstrukce hlavního obytného domu,“ popsala
ředitelka Muzea Cheb Martina
Kulová. Stavebníci by v dalších letech měli dokončit opravu hlavního domu, vybudovat nové komunikace, oplocení a počítá se s výsadbou okrasné a užitné zahrady.
„Výhodou této stavební akce je, že
pracujeme na základě velmi dobře
připravené projektové dokumentace a na práci je dostatek času,
což rekonstrukci prospívá,“ uvedl
Petr Stránský, zástupce firmy Bolid M.
Tvorba nové expozice bude soustředěna do poslední třetí etapy od

ledna do června 2021. „Během ní
chceme instalovat lidový nábytek,
chebské kroje, zemědělské nářadí. Expozice bude navíc opatřena
audiovizuální technikou,“ dodala Kulová. Od letošního roku již
probíhá restaurování 84 sbírkových předmětů, které jsou tvořeny
lidovým malovaným nábytkem
a hospodářským nářadím, obrazy
a textilem.
Statek se nachází na severním
okraji obce Milíkov nedaleko
kostela sv. Šimona a Judy. Má
klasický půdorys chebské hrázděné usedlosti: přibližně čtvercový
dvůr uzavřený obytným stavením
s chlévem, stodolou, do dvora
otevřenou kůlnou a výminkem
postaveným na místě původních
samostatných chlévů. Nejstarší
budovou je stodola datovaná na
jednom z vnitřních trámů k roku
1781. V roce 2005 byl statek čp.
18 v Milíkově zapsán do seznamu
kulturních památek.

(KÚ)

Ochránci přírody znovu kroužkovali labutě velké Deváťáci, přijďte na
výstavy středních škol
KARLOVY VARY Začátkem srpna
proběhlo další kroužkování labutí
velkých také v našem kraji. Od Františkových Lázní přes Kynšperk nad
Ohří až po Lenešice a Podbořany jej
prováděl zkušený tým kroužkovatelů Kroužkovací stanice Národního
muzea Praha pod vedením pana
Michala Podhrázského. Letos bylo
odchyceno celkem 122 exemplářů labutí velkých z toho 49 dospělých a 73
mláďat. Okroužkováno bylo nově 97
exemplářů a s retrapem odečteno 25
exemplářů. Retrap mimochodem
znamená odečet již okroužkovaného
jedince a znovuodchyceného nebo
znovunalezeného.
Kroužkování ptáků je důležité
pro získávání poznatků o migraci
ptáků, které se využívají mimo jiné
při řešení problémů souvisejících
s ochranou přírody. Kroužkování
však umožňuje daleko více, například přesně zmapovat trasy tahů,
které ptáci absolvují na své cestě do
zimovišť a zpět, pomáhá pochopit
důvody změn početnosti a produkti-

vity ptačích populací, nebo sledovat
kolika let se jednotlivé ptačí druhy
dožívají apod.
Kroužkování ptáků je specializovaná činnost, kterou nemůže vykonávat každý. Člověk, který se chce této
činnosti věnovat, musí být zkušeným
ornitologem a musí absolvovat kurz,
na základě kterého obdrží (nebo také
neobdrží) povolení opravňující ho
kroužkování ptáků provádět.
Kromě ornitologických kroužků existují i kroužky chovatelské.
Jedná se o celistvé válečky s ražbou

ven (většinou nápis CZ s číselným
kódem). Tyto kroužky slouží pouze
k označení jedinců v chovu (užitkoví holubi, kur domácí atd.) a jejich
centrální evidence neexistuje. Nikdy neobsahují nápis N. MUSEUM
PRAHA. Pouze kroužky poštovních
holubů, tj. celistvé kroužky potažené
plastem s nápisem CZ (Česká republika), PL (Polsko), DV (Německo)
atd. a číselným kódem lze ohlásit
Českomoravskému svazu chovatelů
poštovních holubů.

Petr Švehla

CO DĚLAT, KDYŽ NAJDU OKROUŽKOVANÉHO PTÁKA
Pokud najdete někde ve volné přírodě okroužkovaného ptáka (živého či raněného), je nutné provést odečet a nejlépe fotograficky doložit a zaslat tento údaj spolu s geolokací přímo
do Kroužkovací stanice Národního muzea Praha na adresu: Kroužkovací stanice NM, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 - Hostivař, tel. 271 961 256 e-mail: krouzkovaci_stanice
nm.cz nebo na příslušný odbor životního prostředí regionálního městského úřadu – odboru
s rozšířenou pravomocí. Pokud najdete ve volné přírodě mrtvého okroužkovaného ptáka,
je postup obdobný jen s tím rozdílem, že je nutné kadáveru sejmout odečítací hliníkový
kroužek nebo odečítací límec a zaslat jej spolu s údaji viz. shora na stejnou adresu spolu
s ohlášením (fotografie, GPS a číslem odečítacího kroužku, límce) příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy.
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Kroužkování labutí velkých.
Foto: Michal Podhrázský

Na boj za svobodu vzpomínali političtí vězni
KARLOVY VARY Přežili hrůzy nacistických koncentračních táborů
a komunistického režimu. S bývalými politickými vězni z našeho regionu se začátkem září setkala hejmanka Jana Mračková Vildumetzová.
„Skláním se před vámi, kteří jste
aktivně bojovali za obnovu svobody
v naší zemi. V dnešní době, kdy jsme
svědky narůstajícího násilí ve společnosti, je nanejvýš potřeba, abychom
si připomínali vaše hrdinské činy. Je
pro mne proto velikou poctou vás
všechny osobně poznat a vyjádřit
vám svou podporu. Moc si přeji, aby
vám sloužilo pevné zdraví a abyste
o svých životních příbězích mohli
i nadále vyprávět,“ uvedla hejtmanka.
Během setkání se nejen vzpomínalo na doby minulé, ale hovořilo se

i o současných aktivitách Českého
svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Jedním
z probíraných témat byla podpora bývalých vězňů ze strany státu
a možnost čerpání nejrůznějších příspěvků. Zdeňka Valouchová z Českého svazu bojovníků za svobodu
hejtmanku seznámila s tím, že aktuálně řeší otázku navýšení důchodů.
Zároveň jí poděkovala za její vstřícný
přístup a dosavadní podporu. Jako
výraz podpory za prožitá utrpení každému předala hejtmanka zúčastněným finanční hotovost ve výši 5 tisíc
korun.
O tom, že Karlovarský kraj finančně podpoří bývalé vězně, rozhodlo
jeho vedení letos v srpnu. Jména celkem 22 osob, které byly navrhnuty na
ocenění, vybral Český svaz bojovníků

za svobodu a Konfederace politických vězňů. Do konání slavnostního
aktu bohužel 3 pamětníci zemřeli.
Symbolické příspěvky budou jejich
držiteli využity na nákup léků a zdravotních pomůcek. 
(KÚ)

Společné setkání Kraj finančně podpořil bývalé politické vězně, na společném setkání předala bojovníkům za
svobodu pět tisíc korun hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová. 
Foto: KÚ

Zámek Kynžvart hostil Hradozámeckou noc
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Karlovarský kraj v letošním roce pořádá již 6. ročník tradičních výstav středních škol, jejichž cílem je umožnit žákům základních škol
získat představu o nabídkách vzdělávacích institucí v regionu. Akce
se postupně uskuteční ve všech větších městech a chybět na nich nebudou ani významní zaměstnavatelé.
Výstavy se konají ve spolupráci se středními školami a první z nich
proběhne již 27. září v prostorách Střední průmyslové školy Ostrov
od 8.30 do 17 hodin. Další pak bude následovat 4. října na Integrované střední škole Cheb od 9 do 16 hodin a poslední se uskuteční
11. října v budově Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov od 9:00 do 17 hodin.
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www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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KYNŽVART Bezmála stovka památek po celé ČR otevřela v noci
z 25. na 26. srpna své brány. Na návštěvníky čekaly kromě neopakovatelné noční atmosféry kostýmované
prohlídky, divadelní představení či
koncerty. Centrem 9. ročníku akce
se stalo letní sídlo kancléře Metternicha, zámek Kynžvart. Pro zájemce si připravil jedinečný program se
slavnostní tabulí a s vystoupením
zpěvačky Pavlíny Filipovské.
Program Hradozámecké noci
na Kynžvartu byl rozdělen na dvě
části - zpoplatněné komentované
prohlídky zámku a volně přístupný
celovečerní open-air program na
čestném dvoře zámku. Ve společenském sále zámku byla instalována
banketní tabule pro 24 osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou,
která symbolizovala zlatou tabuli
olympské hostiny. 10. září 1835 se
totiž na Kynžvartu konal honorární
banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., který hostil státní kanc-

léř Metternich. „Po více než 180
letech jsme návštěvníkům přiblížili
jedinečnou atmosféru místa, kterou
zažívali účastníci vrcholných diplomatických událostí nebo významných šlechtických sňatků,“ uvedl
kastelán zámku Ondřej Cink.
Na diplomatické služby svých
šlechtických rodin zavzpomínala
Jana Germenis-Hildprandt, spolumajitelka zámku v Blatné a prezidentka Asociace majitelů hradů
a zámků, jejíž dědeček byl prvorepublikovým československým velvyslancem v USA, přidaly se i další
osobnosti. Do roku 1964, kdy se na
zámku Kynžvart natáčel film Kdyby
tisíc klarinetů, přenesl návštěvníky
hlavní host večera Pavlína Filipovská. Vedle skladeb z tohoto muzikálu zazpívala i hity zlaté éry Divadla
Semafor.
Své kuchařské mistrovství předvedl šéfkuchař pětihvězdičkové pražské restaurace Alcron Jakub Černý.
Doplnil ho someliér Jaroslav Pro-

cházka, který seznámil publikum se
vším, co souvisí s podáváním pravého šampaňského nebo francouzského koňaku. Zvěřinové speciality
bylo možné ochutnat v průběhu celého večera, a to z rukou šéfkuchaře
Michala Váni z pražské restaurace
U Modré kachničky. Nechybělo pivo Metternich z Knížecího pivovaru
v Plasech. Kynžvartský zámek byl
celý den obležen pravým napoleonským ležením. Vojáci v dobových
uniformách předvedli každou celou
hodinu vojenskou parádu. K vidění byly zbraně a uniformy armád
19. století. A nechyběl ani program
pro děti.
Cílem Hradozámecké noci pořádané Národním památkovým ústavem bylo představit památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá,
na která má smysl se vracet. Akce se
konala za podpory Ministerstva kultury a pod záštitou hejtmanky Jany
Mračkové Vildumetzové. 
(KÚ)
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Pro získání stipendií
platí nová pravidla

Čeští a angličtí táborníci ví,
jak je voda pro les důležitá
ŽLUTICE Celkem 80 dětí z Čech
a z Velké Británie se zúčastnilo
letního tábora pořádaného Střední
lesnickou školou Žlutice ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum lesní pedagogiky. Tématem
tábora se stala voda a její role v lesním ekosystému, průvodci malých
táborníků byli žáci i pedagogové
školy.
Akce probíhala v polovině července v Čisté u Rakovníka. „Měli

jsme na starosti veškerou přípravu programu a organizaci tábora.
Děti jsme se snažili hravou formou
seznámit s informacemi o vodním
ekosystému, zásobě vody, o rostlinách a živočiších žijících ve vodě
a její blízkosti, o odchytu hmyzu
a jeho preparaci,“ uvedla Radka
Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice.
Součástí programu se stala rovněž zajímavá přednáška sokolníků
a představení šermířské skupiny.

„Děti si užily spoustu legrace,
zážitků, mají hodně nových kamarádů, to vše v krásném lesním
prostředí a za pěkného počasí,“
popsala ředitelka.
Kromě tábora se žáci Střední lesnické školy Žlutice podílejí také na
dalších akcích pro děti ze základních škol zaměřených na poznávání přírody a ochranu životního
prostředí.

(KÚ)

Když do školy v létě chodí učitelé
Stipendista Vysokoškolák může získat 24 tisíce korun ročně, na oplátku se musí zavázat k návratu do Karlovarského kraje
po ukončení studia. 
Foto: Alexas Fotos
KARLOVY VARY Lepší prospěch
a automaticky pravidelnou školní
docházku budou muset mít od nynějška středoškoláci, kteří budou
chtít získat krajské stipendium.
Dosáhnou na něj nejen žáci několika vybraných, ale téměř všech oborů vzdělávání. Naopak u stipendií
pro studenty vysokých škol došlo
ke změně v tom smyslu, že nadále budou poskytována studentům
zejména těch oborů, které jsou pro
potřeby kraje v současné době nejdůležitější.
Úpravy stipendijních programů
prodiskutovalo vedení kraje, Výbor
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při Zastupitelstvu Karlovarského kraje i odbor školství krajského úřadu. Změny schválila na svém
jednání Rada Karlovarského kraje.
„Původně jsme měli dvě středoškolská stipendia. Jedno bylo takzvaně

motivační, žáci ho dostávali takzvaně za to, že chodí do školy. To druhé
bylo prospěchové. Rozhodli jsme se,
že je to třeba změnit, a nyní klademe
důraz především na výsledky vzdělávání,“ vysvětluje krajský radní Jaroslav Bradáč.
Nově tedy středoškoláci budou mít
nárok získat stipendium v okamžiku, když jejich průměrný prospěch
bude 1, 5. Výše stipendia činí v 1.
ročníku 1 tisíc korun, ve 2. ročníku
1500 korun, ve 3. a 4. ročníku pak 2
tisíce korun. Kromě gymnázií, lyceí
a praktických škol dvouletých může
stipendium získat žák z jakéhokoliv
oboru.
O stipendium pro vysokoškoláky
je nově možno žádat v případě těch
oborů, které jsou pro kraj nejvíce
potřebné. Jedná se např. o učitelské,
zdravotnické, zemědělské obory nebo technické profese včetně oborů

zaměřených na zpracování nerostných surovin. „Během půl roku se
ale může situace změnit a zjistíme,
že obor, který dnes není do stipendijního programu zahrnut, je pro
náš kraj velice důležitý. Proto jsme
schválili zejména podporované obory, ale s tím, že k nim mohou přibýt
i další,“ dodává hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
V případě vysokoškolských stipendií zůstává stejná výše příspěvku, student může získat 24 tisíce korun ročně. Vysokoškolský stipendista se i nadále musí zavázat k návratu
do Karlovarského kraje po ukončení
studia s tím, že zde bude pracovat
tak dlouhou dobu, po kterou stipendium pobíral. Znění stipendijního
programu, seznam podporovaných
oborů a další informace najdou zájemci na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje.  (KÚ)

SOKOLOV
Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost
a environmentální výchova, to byla témata vzdělávacích akcí, které
v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu 1 letos
poprvé zorganizoval Karlovarský kraj. Pro učitele základních
a středních škol připravil hned tři
letní školy.
V Sokolově se tak během prázdnin vzdělávala více než padesátka
pedagogů, kteří pracovali pod
vedením zkušených lektorů. Šlo
především o rozšíření kompetencí
zaměřených na vedení žáků ke kri-

tickému myšlení a ke správnému
porozumění textu, logické hry ve
výuce a „matematiku hrou“ za pomoci hlavolamů nebo šifer.
Na závěr byla pozvána zástupkyně společnosti ABAKU Alena Vávrová, která je učitelkou na základní
škole v Praze a současně spoluzakladatelkou výukové metody ABAKU. „Jedná se právě o jednu z metod výuky matematiky, při které si
vůbec neuvědomujete, že počítáte,
a přitom neděláte vůbec nic jiného.
Účastníkům se tato nová metoda
velice líbila, proto bude v první
polovině nového školního roku

INZERUJTE
V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

představena širšímu plénu učitelů
v kraji,“ uvedla hlavní manažerka
projektu Zuzana Žitná.
Poslední letní škola byla zaměřená na environmentální výchovu
a zahrnovala výjezdy do zajímavých přírodních a méně známých
lokalit v kraji s možností využití
poznatků ve výuce.
Více informací o průběhu letních škol a dalších aktivit v rámci
projektu Implementace Krajského
akčního plánu 1 v Karlovarském
kraji najdete na stránkách Školského portálu.

(KÚ)

Výkup

starého papíru
za 9 ct/1 kg (cca 2,00 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

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce

Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem
Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let
Kontakt:
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

NÁZORY

Slibem nezarmoutíš
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech je za námi
a hotel Thermal, který slouží pro
potřeby této významné kulturní
události stále čeká na svou rekonstrukci. Hotelový bazén s vyhlídkou na lázeňské centrum, který
léta sloužil místním a turistům
zeje prázdnotou a chátrá, tento

stav je dlouhodobě nevyhovující.
Loni vyvolalo pobouření například
velké graffiti, které se objevilo přímo uvnitř vypuštěného bazénu.
Ministerstvo financí mělo představy o budoucnosti celého komplexu hotelu Thermal v průběhu
let různé. V roce 2015 se nechal
tehdejší ministr financí Andrej
Babiš slyšet, že areál bazénu s velmi lukrativním pozemkem nabídne k prodeji, nejlépe arabskému
šejkovi, což vyvolalo obrovské pobouření. Jenže se přihlásil jediný
zájemce a tak byl prodej především díky protestům veřejnosti
zrušen. Ta navíc iniciovala, aby se
stal celý komplex hotelu Thermal
kulturní památkou. Ministerstvo

Škola základ života
Ing. Josef
kultury však odmítlo. Následně
Janů
se začalo uvažovat o rekonstrukci
krajský zastupitel
hotelu asi za 400 milionů, oprava
za Piráty, člen
bazénové části však nebyla součástí. Podle současné ministryně
rady pro oblast
financí se situace nachází ve fázi,
regionálního rozvoje a informatiky
kdy vedení hotelu Thermal připravilo investiční plán ve výši 580
milionů korun a rekonstrukce by
měla být zahájena v letošním roce
Tak nám opět po prázdninách
a ukončena v roce 2021 a neměla by ohrozit konání MFF. Konec přichází čas pravidelného vstároku se blíží a s ním i chladnější vání, plnění si všednodenních
počasí, po rekonstrukci bazénové povinností, hledání místa v kolekčásti však ani památka. Začne
snad rekonstrukce této části hotelového komplexu až napadne
sníh nebo čeká v příštím roce hosty
MFF opět šok a město ostuda?

tivu a celém okolním světě. Letos
jsem měl možnost přivítat školáky
v Drmoulu a přeji všem, aby nám
dětská očekávání a radost v očích
vydržely po celý život.
Třpyt výjimečnosti sváteční chvíle ovšem brzy narazí na
drobnější i větší překážky a nám
nezbývá než je společně s dětmi
řešit. Zde si dovolím poprosit, je
nutné být svým dětem bezpečnou
zónou, kam si za každé okolnosti mohou přijít pro pomoc, radu
a slovo útěchy, ale neučme je svým

Ing. Jan Horník
senátor,
starosta města
Boží Dar
a zastupitel
Karlovarského
kraje za
STANKOAKD

cituji: „Fotky jsou opravdu nekvalitní, stálo by za to zajet a udělat fotku
celku a detailů. Opravdu velmi hrubý odhad aukční ceny je cca 500 tis.
Na gobelínu je pravděpodobně restaurátorský dluh. Přesněji bych se
mohl vyjádřit po zaslání kvalitnějších fotografií a případně následně
po shlédnutí na místě.“
Pokud by byl tento odhad ceny
aspoň trochu reálný, pak by krajští
radní porušili zákon o krajích, neboť darování tak drahého předmětu
by příslušelo pouze Zastupitelstvu
Karlovarského kraje. Ještě před
tímto dotazem odborníkovi jsem při
jednání ZKK upozornil na zřejmé
podhodnocení ceny gobelínu s tím,
že náklady na nový odhad zaplatím
ze svého, aby kraj nešel do rizika
platby nového odhadu, když bych
se mýlil.
Požádal jsem tedy NPÚ jako nového vlastníka gobelínu, aby umožnil
jeho prohlídku odborníkem. Odpověď paní generální ředitelky zněla:
„… Na základě oficiální žádosti
Karlovarského kraje prohlídku gobelínu jiným znalcem umožníme.“
a současně v ní byla i zajímavá in-

Kape vám kohoutek, dveře od
kredence visí na jednom pantu a ještě se vám uvolnil věšák
na kabát? V motoru něco klepe
a kolo přestává brzdit? Nezoufejte. Drobnější opravy jistě zvládnete sami a auto i bicykl prostě
dáte do servisu. To jsou běžné
věci, které občas řešíme všichni
a připadá nám to naprosto normální. Ne tak našemu státu. Do
vašeho vozidla mu pravda nic
není, kromě toho, že se má starat o komunikace, po nichž bude
jezdit. A dělá to vskutku s péčí

řádného hospodáře. Opravy na
dálnici D1 už komentují snad
jen karikaturisté a vtipálci všeho
druhu, dopravní situace v Praze
je spíš k pláči a v Karlových Varech si nejspíš pořídíme přívoz.
Doubský most půjde k zemi
a dřív než za pět let nový nebude. Protože: do roka vypíše
ministerstvo dopravy soutěž na
projektanta, za další rok ho dobře placená komise vybere. Neúspěšní podají námitky a opět do
roka rozhodne ÚHOS o novém
tendru. Komise vybere nového,
který zázrakem projde. Za další
rok máme projekt pohromadě,
ale ouha, jde do připomínkového
řízení. Pět minut před konečným
termínem dodá aktivista ze spolku „Děti země“ námitky, že se
pod mostem nepočítalo s biokoridorem pro průchod žab a projekt se předělává. Za další rok
je projekt přepracován, za další

povinnostem se vyhýbat. Dnes to
může být „jen“ uvolnění z tělocviku, nebo omluva záškoláctví.
Z výjimky se však může stát pravidlo a následně životní styl. Ruku
na srdce, chceme mít ze svých dětí
nezodpovědné jedince, na které
se nemůžeme spolehnout? Víme,
že ne a každý asi máme osobní
zkušenost, jak snadno se na tuto
„vlnu“ nasedá.
Jak naučíme děti přistupovat
k životu dnes, takový budeme mít
zítřek.

Jakou skutečnou cenu má gobelín
vystavený v zámku Manětín?

Jak se stát (ne)stará o svůj majetek
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

STRANA 6, 7

rok projde. Ministerstvo dopravy
vypíše tendr na zhotovitele, celá
procedura se opakuje, takže se
cca po sedmi letech dopracujeme k realizaci. V lepším případě
bude most do pěti let postaven,
díky inflaci a úpravám za dvojnásobnou cenu.
Most Kpt. Jaroše tak dlouho
nevydrží a Chebský most to, jak
sami uznáte, sám nevytrhne.
Podotýkám, že v čele ministerstva dopravy stojí už čtyři a půl
roku Dan Ťok (ANO), který byl
dokonce zvolen v posledních parlamentních volbách poslancem
za Karlovarský kraj. Zřejmě ještě
nemá mobil na svého mocného
šéfa. Jinak si nedovedu vysvětlit,
že havarijní stav důležité spojnice přes Ohři nikdo včas nezjistil
a most neopravil, dokud to ještě bylo možné. Teď nezbývá než
doufat, že bude v řece dost vody
na výše zmiňovaný přívoz.

Oč jde? Rada Karlovarského kraje
svým usnesením darovala Národnímu památkovému ústavu (NPÚ)
gobelín, umístěný již přes více jak
20 let na zámku v Manětíně.
Nic proti tomu. Bylo by to v souladu se zákonem, pokud by cena
darovaného předmětu nepřekročila
100 000 Kč. Radní měli k dispozici
posudek – je však sporné zda dost
odborný – dle kterého byla cena
gobelínu stanovena na 50 000 Kč.
Takovýto odhad by se dal očekávat
někdy ze začátku devadesátých let
minulého století, ale nyní, když tuším, jak mnohdy ceny uměleckých
předmětů v čase rostou?
Proto jsem položil dotaz odborníkovi na gobelíny (k dispozici měl
pouze fotografie). Z jeho odpovědi

formace ve věci pojistky gobelínu,
cituji: „…ve smlouvě o výpůjčce byla
jako pojistná hodnota u gobelínu
uvedena cena 200 000 Kč…“
Při konání ZKK dne 13. 9. 2018
jsem tedy v bodě různé požádal
Radu KK, aby prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu
byla NPÚ zaslána oficiální žádost
o umožnění prohlídky gobelínu
znalcem z oboru, což bylo mi bylo
přislíbeno.
Celá záležitost kolem gobelínu
může vypadat až úsměvně, jako by
zastupitelé neměli dost jiných starostí. Je však velký rozdíl, když kraj
daruje něco za 50 nebo 500 tisíc
korun. Movitý a nemovitý majetek
kraje patří všem občanům Karlovarského kraje a ti jej pouze dali
zvoleným zastupitelům do jejich
správy konané s péčí řádného hospodáře.
Nechejme se tedy překvapit, jakou hodnotu gobelín skutečně má
a jestli byli krajští radní předloženým odhadem ceny gobelínu uvedeni v omyl, či nikoliv a jestli bude muset být gobelín vrácen do majetku
Karlovarského kraje nebo nikoliv.

WWW.JIZ50.CZ

Í
N
B
O
S
O
J
Ů
M
ZÁVOD
SSNER
I
E
L
F
JAN

hlavní partneři

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Inzerce 138x216.indd 2

hlavní
institucionální
partneři

26/07/2018 16:54

KULTURA | KŘÍŽOVKA

ZÁŘÍ | 2018

KULTURNÍ TIPY
Retromuseum prezentuje legendární značku ETA
Od svého začátku Retromuseum systematicky prezentuje podniky socialistické éry, jejichž výrobky představují důležitý příspěvek k designu
této epochy. Po Botaně Skuteč a Plastimatu Liberec následuje výstava
věnovaná elektrospotřebičům vyráběných pod značkou ETA. Od poloviny 50. let měli velký podíl na jejich návrzích průmysloví výtvarníci,
přičemž klíčovou osobností se stal Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století.
Retromuseum Cheb, 5. 4. – 30. 9. 2018
Jak vypadal rok 1968 na Karlovarsku, ukáže výstava
Nenechte si ujít zajímavou výstavu, kterou pro vás připravilo Muzeum
Karlovy Vary u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy. Expozice provede návštěvníky dobou plnou nadějí
přes násilný zvrat až po návrat ke stalinským pořádkům počátku 70.
let. Zájemci rovněž mohou navštívit přednášku historika Jana Nedvěda, jež bude věnována tomuto osudovému období naší historie. Akce
se uskuteční 27. září.
Muzeum Karlovy Vary, 19. 9. - 2. 12. 2018
Přednáška přiblíží osudy letců z Karlovarska
Do Královské mincovny v Jáchymově můžete zavítat na přednášku
soukromého historika Daniela Švece, která bude věnována letcům, jež
se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům. Přednášející vyzdvihne osudy nejen stíhačů, pilotů bombardérů, střelců, navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez něhož by letouny nevzlétly. Cílem je připomenout, představit a hlavně nezapomenout
na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa. Součástí přednášky
je i ukázka četných dobových artefaktů.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 29. 9. 2018
Výstava představí dílo uznávaného rakouského malíře a kreslíře
Nenechte si ujít výstavu rakouského malíře a kreslíře Oskara Stockera,
kterou hostí Galerie umění Karlovy Vary. Autor velkoformátových portrétů klade ve svých gestických tušových kresbách znepokojivé otázky
dotýkající se svobody existence člověka i celých etnik. V rozporuplném
světě dneška preferuje zásadní humánní témata – lidský život a lidská
práva. Portréty zavěšuje na zeď nebo z nich v prostoru vytváří působivé
instalace.
Galerie umění Karlovy Vary, 20. 9. - 28. 10. 2018
Přijďte se bát na Hartenberské strašení
První říjnovou sobotu obsadí hrad Hartenberg a jeho magické okolí
strašidla a čarovné bytosti z jiných světů. Děti i jejich rodiče musí sebrat dostatek kuráže, protože je čeká nejen zkouška odvahy, ale také
odměna na konci strašidelného putování. Start je na hřišti za školou
v Hřebenech, kde bude zároveň probíhat doprovodný program. K poslechu i tanci zahraje Levoruký Eda a těšit se můžete na ohnivé divadlo
Ignis. Organizátoři doporučují vhodnou terénní obuv a baterku.
Hrad Hartenberg, 6. 10. 2018

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
GLOBUS Z DRUHÉ STRANY“
Tři vylosované výherce
z minulého čísla budeme
kontaktovat a zašleme
každému z nich poukázku na
nákup do Globusu v hodnotě
500 Kč.
Přijďte se podívat kde a jak
pro Vás vyrábíme čerstvé
pečivo, uzeniny a kde
bouráme maso.
Nemáme co skrývat a tak Vám
rádi ukážeme Globus z druhé
strany.
Provedeme vás po zázemích
našich provozů.
Na vlastní oči se budete moci
přesvědčit, že výroba pečiva,
masa a uzenin přímo v zázemí
hypermarketu u nás nejsou jen
marketingové fráze.
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
30.9.2018 na e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz ,
zn. Křížovka

Vojáci z východu - osídlenci
Karlovarského kraje po 1945
Vojáci z Východu v 2. světové
válce jsou nejznámější skupinou
odbojářů v Karlovarském kraji.
Pochází z demobilizovaných vojáků, kteří osidlují pohraničí ČSR po
roce 1945. Jde o příslušníky nebo
osoby konající službu v 1. čs. armádním sboru v SSSR, příslušníky
1. čs. armády na Slovensku a v Rudé armádě SSSR.
Mnozí pochází z Podkarpatské
Rusi a proto prošli gulagem. Většinu ale tvoří Volyňští Češi, kteří si
prožili své s polskou a německou
okupaci v období 1939-1943.. Pro
všechny byl vstup v létech 19431944 do čs.armády v SSSR vysvobozením a také příslibem, že po
válce se vrátí do své vlasti, odkud
jejich prarodiče odešli před 100 roky. Všichni uměli český jazyk, proto
nebyl problém přijmout zavedený
český vojenský rozkazovací jazyk
a společné kulturní zvyklosti.v československé vojenské jednotce na
území SSSR. Většina prošla boji
o Duklu,
o Slovensko a Ostravu. Početná skupina je rodem na
Slovensku. Tito zasloužili vojáci
tvořili páteř čs. armády v SSSR
nejen v boji a také v osídlení Karlovarska. Doma jsou vítání jako
osvoboditelé, jsou první v organizování odbojové organizace Svazu
Protifašistických Bojovníků v Karlových Varech, Ostrově, Jáchymově, Nejdku, Žlutic a Teplé. Stejně
tak i v Sokolově Mariánských Lázních a Chebu. Přirozeně přejímají
vedení odbojářských záležitosti. t
v rámci okresu- a v místních organizacích.
Nejde vyjmenovat všechny, tak
představme alespoň některé. Začneme těmi skromnými řadovými
vojáky, kteří jako v každé armádě
tvoří její charakter.
svobodník PETRIČKO Demetr:
narozen 17. 12. 1922, Becherov,
severozápadní Slovensko, nyní
SSSR, bydliště: Ostrov. Odešel do
SSSR v rce 1940, nechtěl sloužit
v maďarské armádě. Prošel gulagem, ale nehovořil o tom. Ani
vlastní syn se nedozvěděl nic po-

drobnějšího. Jak nehovořil o utrpení, nehovořil také o lásce k zemi,
kde bojoval. Čechoslovákem byl ale
do smrti.
1. čs. armádní sbor v SSSR, 3.
brigáda. Od 17. 1. 1944 do 9. 5.
1945, bojový prostor: Ukrajina,
Polsko, Karpatsko-dukelská operace, Slovensko, Morava
Vyznamenání: čs. medaile Za
chrabrost před nepřítelem, sov.
medaile Za odvahu, Dukelská pamětní medaile, Osvědčení podle
zákona č. 255/46 Sb., č. 110395Pe-1948 ze dne 21. 8. 1950
nadporučík CHMARA Jiří:
narozen 6. 5. 1922, typický Volyňák, Nižní Seliště-Chust, SSSR.
Bydliště: Karlovy Vary.
1. čs. armádní sbor v SSSR, 1.
brigáda, 1. prapor, Buzuluk. Od 1.
3. 1943 do 9. 5. 1945, bojový prostor: Kyjev, Vasilkovo, Bílá Cerkev,
Ruda, Žaškov Karpatsko-dukelská
operace, Slovensko, Morava
Vyznamenání: čs. medaile Za
chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem
SSSR, Dukelská pamětní medaile, sov. medaile Za vítězství nad
Německem 1941-1945, pamětní
medaile k 60. výročí KSČ, Osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., č.
180465-VHÚ-1977 z 13. 4. 1977.
Osobně jsem ho znal ze zaměstnání, vždy dával najevo svou vděčnost za přesídlení do staré vlasti.
Nezapomeňme na hrdiny války
kteří se ve válce chovali více než
statečně a po válce stejně tak statečně osídlovali pohraničí. Alespoň
jeden příklad:
major ROMAN Vasil:
narozen 20. 3. 1920 - Voloské,
SSSR, bydliště: Ostrov.
1. čs. armádní sbor v SSSR. Buzuluk, 1. polní prapor, rota proti-tankových pušek, plamenometčík,
automatčík. 1. čs. samostatná tanková brigáda, 3. tankový prapor.
Od 28. 1. 1943 do 9. 5. 1945 bojový
prostor: Kyjev, Vasilkovo, Bílá Cerkev, Ruda, Žaškov, Polsko, Karpatsko-dukelská operace, Slovensko,

Ostravská opera¬ce, Olomouc,
Praha. Byl jedenkrát raněn.
Vyznamenání: Řád rudé hvězdy,
Čs. válečný kříž 1939, čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem,
bronzová čs. vojenská medaile Za
zásluhy, Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem SSSR Dukelská
pamětní medaile, sov. medaile Za
vítězství nad Německem 19411945, sov. medaile Za osvobození
Prahy, Osvědčení podle zákona č.
255/46 Sb., č. 125911-Ro-2101947
Společensky aktivně zapojen
v továrně na trolejbusy Ostrově

SERIÁL

ABY SE NEZAPOMNĚLO 7. DÍL
Podobně bylo by možné psát
o všech ostatních. Vlivem politické situace ve společnosti došlo
i k zneužití zásluh vojáků z Východu o konečný výsledek války. Došlo
k upřednostnění vojáků z východní
armády před jinými účastníky války. Zde došlo i tak daleko, že se dávala přednost i vdovám východních
vojáků při sociálním zabezpečení
vdov.
V současné době žije v Karlovarském kraji 16 veteránů 2. světové
války. Naštěstí už se nikdo neptá,
kde kdo bojoval a jaké názory tehdy
měl. A že je to dobře, rádi sdělujeme současné generaci v Karlovarském kraji.

Václav Šrámek

SPORT

Světový pohár v triatlonu ovládla Frintová
KARLOVY VARY
Triatlonistka
Vendula Frintová vybojovala velmi
cenné vítězství na domácí půdě.
V Karlových Varech ovládla v těžkých podmínkách závod ITU Světového poháru. V dramatickém finiši
porazila stříbrnou Estonku Kaidi Kiviojaovou a bronzovou Italku Annamarii Mazzettiovou. V závodě mužů
byl nejrychlejší Rus Dmitrij Poljanskij, nejlepší výsledek v kariéře si
připsal pátý František Linduška.
Vendula Frintová skvělým způsobem navázala na druhé místo
z loňska, kdy se závod City Triathlon Karlovy Vary konal jako podnik
Světového poháru poprvé ve své
historii (předtím byl součástí evropského poháru).

Česká šampionka Skvěle navázala
na druhé místo z loňska v Karlových
Varech triatlonistka Vendula Frintová,
letos tady závod ITU Světového poháru
vyhrála. 
Foto: Ondřej Kalmán
Česká reprezentantka nastupovala na start s číslem 1. Jejími hlavními konkurentkami v boji o vítězství
měly být Němka Laura Lindemannová, Italka Verena Steinhauserová
či Britka Lucy Hallová. Naděje na
vítězství nekomplikovala jen mimořádně nabitá startovní listina, ale
také deštivé a chladné podmínky,
které české závodnici nevyhovují.
„Už pár dnů před startem bylo jasné, že to bude mokrý a těžký závod,
což se také potvrdilo,“ uvedla Vendula Frintová v cíli.

Ve volnočasovém areálu Rolava
jako první vylézala z vody Britka
Lucy Hallová, evropská šampionka
ve sprintu z roku 2016, která si vytvořila přibližně desetisekundový
náskok. Vendula Frintová vyjížděla
z depa na 10. pozici s půlminutovou
ztrátou. „Nebylo to pro mě ideální.
Trochu jsem za první skupinou vlála
a jsem ráda, že jsem s nimi udržela
kontakt,“ zhodnotila plaveckou
část.
Náskok britské reprezentantky při
cyklistice narostl až na 40 vteřin. Za
ní se pak utvořila skupina 12 pronásledovatelek. Náročná cyklistická
část v ulicích Karlových Varů tak
trochu kontrastovala s lázeňskou
pohodou. Kvůli mokrému asfaltu
totiž byla ještě náročnější než obvykle a několik závodnic muselo po
pádech odstoupit. Byly mezi nimi
i Němka Laura Lindemannová,
stříbrná medailistka ze závodu mistrovství světa v Hamburku, a také
Petra Kuříková, druhá česká reprezentantka v závodě.
„Dneska bylo nejdůležitější nespadnout. Ve skupině z toho byla
cítit nervozita. Mně se navíc smýkalo zadní kolo, s čímž jsem měla
problém při výjezdech. V jedné zatáčce jsem málem spadla,“ uvedla
Vendula Frintová.
V závěrečných kolech cyklistické
části skupina pronásledovatelek
Britku Hallovou postupně dojížděla
a do depa pak přijela jen s malým
odstupem. Do běžecké části vybíhala Vendula Frintová jen pár vteřin
za vedoucí závodnicí, která se následně začala propadat startovním
polem.
Během prvního ze čtyř běžeckých
okruhů se pak na čele závodu utvořila skupina čtyř závodnic – Češka
Frintová, Estonka Kiviojaová, Italka Mazzettiová a Němka Knappová, která ale brzy odpadla. Bylo
jasné, že o vítězství si to rozdají tři
závodnice v modrých dresech. „Běh
byl pro mě taktický závod. Asi bych
byla schopná nastoupit dřív, ale
věřila jsem si na finiš a nechala se
odtáhnout až do konce,“ vysvětlila
svou taktiku Frintová.
Několik stovek metrů před cílem
lehce ztratila Annamaria Mazzetti-
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
PLAVÁNÍ
Medailovou radost našemu kraji
přineslo srpnové Mistrovství Evropy tělesně postižených plavců
v irském Dublinu. Zkušená karlovarská plavkyně Vendy Dušková získala stříbro na prsařské
stovce. Cenný kov zaslouženě
vybojovala v náročném finiši. Na
snímku s Vendulou Duškovou
jsou trenéři Jan Nevrkla a Štěpán
Cagaň. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Karlovarského kraje.

(KÚ)

ová, Kaidi Kiviojaové pak Vendula
Frintová nastoupila v zatáčce do
cílové rovinky a pro první místo si
doběhla v čase 2:08:23! „Je skvělé,
že se mi povedlo vyhrát doma. Jen
kdyby nám taky jednou vyšlo počasí,“ dodala smíchem.

Životní úspěch
Františka Lindušky

V závodě mužů se na start s číslem
1 postavil Richard Varga. A byl to
právě vynikající slovenský plavec,
který vylézal z vody jako první. Jen
pár vteřin za ním se držel Igor Pojlanskij, bratr pozdějšího vítěze.
V první polovině cyklistiky se na
čele vytvořila silná čtrnáctičlenná
skupina, ve které nechyběl ani český talent František Linduška. Se
ztrátou přibližně tři čtvrtě minuty
za nimi jezdil balík 13 triatlonistů
s dalším Čechem Janem Čelůstkou.
Třetí český reprezentant Jan Volár
pracoval ve třetí skupině ztrácející
přes dvě a půl minuty.
V běžecké části se pak startovní pole rychle nadělilo. Na čele se
utvořila čtyřčlenná skupina, ve které byli ruský reprezentant Dmitrij
Poljanskij, Ital Alessandro Fabian,
obhájce stříbrné medaile, Ir Russell White a chvíli se v ní držel také
František Linduška, který ale vysokému tempu dlouho nestačil.
V posledním kole se pak osamostatnil na čele Poljanskij, který si doběhl pro první místo v čase 1:52:23.
„Pro mě to byl velmi těžký závod,“
líčil v cíli Dmitrij Poljanskij. „Při
plavání jsem udělal chybu, kdy jsem
si zaplaval a celou dobu jsem musel
velmi tvrdě pracovat, protože jsem
zůstal úplně sám. Cyklistická trať je
v Karlových Varech velmi náročná
a snažil jsem se při ní ušetřit alespoň
nějaké síly do běhu. I tak pro mě byly první okruhy velmi náročné. Pak
jsem ale chytil druhý dech a mohl
jsem si dovolit zaútočit,“ popsal
průběh závodu Poljanskij.
Stříbrný Russell White ztratil 14
vteřin, bronzový Alessandro Fabian
dalších osm. František Linduška si
doběhl pro fantastické páté místo!
„Tenhle úspěch řadím ve své kariéře úplně nejvýš,“ říkal Linduška
v obležení gratulantů.
(KÚ)

Běh pomůže miminkům do dlaně
KARLOVY VARY Na karlovarské
Rolavě proběhne 30. září velký charitativní běh na pomoc předčasně
narozeným dětem. Za akcí nazvanou „Běh pro miminka do dlaně“
stojí společná iniciativa Karlovarské
krajské nemocnice (KKN) a sdružení Nedoklubko.
„Je skvělé že nám město vyšlo
vstříc a vše proběhne právě na Rolavě, ten areál je pro podobné akce
naprosto ideální“ říká Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubka.
Karlovy Vary tak budou následovat
pilotní běh ve prospěch nedonošených dětí, který letos proběhl v Praze, kde o něj byl velký zájem. „V Praze se nám podařilo na charitativním
běhu vybrat přes 46 tisíc korun a já
doufám, že Karlovy Vary budou podobně úspěšné.“
„Běh pro miminka do dlaně“ je
vhodný je pro kohokoliv od maminek s kočárkem, přes děti až po seniory. „Připraveny budou čtyři dětské
běhy a jeden pro dospělé s tratěmi od
50 metrů do 2,5 kilometru. Určeny
jsou jak běžcům, tak in-line bruslařům nebo těm, kteří si jednoduše jen
chtějí udělat procházku pro dobrou
věc,“ vysvětluje Andrea Horáková,
dětská sestra z Nemocnice v Karlových Varech a jedna z pořadatelek
akce. A i když jsou připraveny ceny
pro vítěze, není nezbytné běžet na
čas. „Čas totiž není to nejpodstatnější. Důležitá je pomoc předčasně
narozeným dětem a jejich rodičům.“
Právě k ní bude sloužit kompletní
výnos startovného. To se pohybuje
od 50 korun za dítě až do 200 korun
za rodinu, a k němu se přičte i výnos
z dobrovolných příspěvků, které
lze předat v průběhu akce, nebo výnos dobročinného bazaru dětského

oblečení. To věnovala společnost
Tesco a prodávat se bude na Rolavě
ve stejný den. Za získané prostředky
pak bude nakoupeno vybavení pro
Krajské perinatologické centrum
Nemocnice v Karlových Varech,
kde se soustředí riziková těhotenství z celého regionu a které pečuje
o předčasně narozené děti.
„Záleží kolik peněz se podaří získat, ale chtěli bychom je použít například na nákup polohovatelného
křesla pro takzvané klokánkování,
které stojí přes třicet tisíc korun, nebo na speciální odsávačky, které dokáží udržet laktaci do doby než může
matka začít dítě přirozeně kojit,“
vysvětluje Jana Mahovská, vrchní
sestra dětského oddělení Nemocnice
v Karlových Varech s tím, že vedle
standardní zdravotní péče Krajské
perinatologické centrum Nemocnice v Karlových Varech poskytuje
předčasně narozeným dětem a jejich
maminkám ve spolupráci se sdružením Nedoklubko i rozsáhlou pomoc
v dalších oblastech.
„Třeba pro nás to bylo moc důležité,“ říká Lenka Tomanová, maminka
dnes půlroční Elišky, která se v Karlových Varech narodila předčasně ve
32. týdnu. „Do té doby jsem takové
věci nijak neřešila a když to přišlo,
byl to šok a musela jsem se s tím
nějak vypořádat. A už jen, že jsem
v nemocnici dostala kontakt na rodiče v podobné situaci, a věděla jsem
že v tom nejsme sami, nebo že jsme
dostali různé informační materiály,
nám moc pomohlo. Co zde poskytují není úplně standard. Je to o tom
skvělém přístupu, o tom co pro nás
dělají, že se sem člověk nakonec rád
vrací, může kdykoliv přijít, napsat.“
To potvrzuje i krajský radní pro

oblast zdravotnictví Jan Bureš.
„Karlovarská nemocnice dnes patří
mezi nejmodernější a nejlépe vybavené zařízení tohoto typu v České republice. Ale ani ty nejlepší špičkové
inkubátory se neobejdou bez personálu. A my jsme moc rádi za spolupráci tohoto oddělení v karlovarské
nemocnici s Nedoklubkem. Jsou
to neuvěřitelné hodiny nad rámec
jejich běžné práce, na úkor volného
času a všeho ostatního, třeba i při
přípravě tohoto charitativního běhu.
A to může dělat jen někdo, kdo je pro
tuto práci zapálený a který ji má jako
poslání.“
Jak dále radní Bureš připomenul,
Karlovarský kraj právě v těchto
dnech realizuje výstavbu nové porodnice v Karlových Varech. „Ta přinese další růst kvality péče i zlepšení
zázemí nejen pro maminky a miminka, ale také pro personál nemocnice, který je naprosto skvělý jak na
porodnici, tak na dětském oddělení,
a zaslouží si náš neskonalý obdiv
a hlubokou poklonu.“
Krajské perinatologické centrum
Nemocnice v Karlových Varech je
součástí Karlovarské krajské nemocnice a je jediným zařízením svého druhu na území Karlovarského
kraje. Ročně poskytne péči až dvěma
stovkám narozených dětí, z toho polovina je nedonošených.
Nedoklubko bylo založeno v červnu roku 2002 jako občanské sdružení. Dnes je zapsaným spolkem,
spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR, je jedním z 65
aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI, spolupracuje s Českou
neonatologickou společností ČSL
JEP a nově se podílí i na odborném
výzkumu. 
(KÚ)
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