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Národní památkový ústav uděloval ceny za významné počiny 
v oblasti památkové péče. V prezentaci hodnot zvítězil Cheb, 
zvláštní cenu získal Chodov. 

více na straně 4

Cena pro památkáře: Patrimonium pro futuro

Zařízení kombinující dvě technologie bude sloužit především 
pacientům s kardiologickými a onkologickými onemocněními. 

více na straně 2

Karlovarská nukleární medicína má další CT

ZPRÁVY Z KRAJE 
Vlakem v roce 2019? 
Nové jsou spoje i soupravy
Na železnici v regionu už platí 
nový jízdní řád, za třicet korun 
jej pořídíte na pokladnách Čes-
kých drah. Čeho se cestující 
v roce 2019 dočkají? V kraji by 
měly začít jezdit nové vlakové 
soupravy, takže se zvýší i kom-
fort přepravy. Nabídka spojů 
je stejná jako loni, rozšířené 
je nově mezinárodního spoje-
ní z Chebu přes Vojtanov i do 
německého Bad Brambachu 
a Zwickau. V nabídce zůstávají 
také oblíbené sezónní spoje - 
vlak Cyklo Ohře mezi Karlovými 
Vary a Chebem, nebo tematický 
Mattoni Expres s napojením 
do Kyselky. Kraj znovu podpoří 
půjčovny kol Českých drah. Re-
gion budou brázdit 4 vlaky IC 
Pendolino, 14 expresů, 14 rych-
líků a 10 mezistátních spěšných 
vlaků na trati Cheb – Norim-
berk. Na lince Cheb – Ústí nad 
Labem – Praha pod shodným 
názvem spoje Krušnohor budou 
nově zařazené vozy s dětským 
kinem a přibude i Wi-Fi. Z Che-
bu do Prahy se pojede o 12 mi-
nut méně díky Ejpovickému 
tunelu, rychlejší o 8 minut bude 
i jízda mezi Karlovými Vary a Jo-
hanngeorgenstadtem.  (KÚ)

Vláda schválila investiční 
pobídku pro BMW
Investiční pobídku ve výši 
528,7 milionu korun pro BMW 
Group na vybudování zkušební-
ho centra pro autonomní vozy 
na Sokolovsku už schválila před 
pár týdny také česká vláda. Ně-
mecký automobilový koncern 
by měl v následujících letech 
vložit do výstavby centra okolo 
2,55 miliardy korun. Nové zku-
šební centrum se bude rozkládat 
na ploše přibližně 500 hektarů 
severně od Sokolova. Provádět 
se tam budou testy pro vývoj 
a validaci asistenčních systémů 
řidiče pro částečně a plně auto-
matizované řízení, stejně jako 
testy pro vývoj vozidel s alterna-
tivními pohony a testy zajištění 
kvality. Centrum má zahájit pro-
voz do konce roku 202 a vznik-
nout by měly v kraji díky němu 
stovky atraktivních pracovních 
míst. Dopravní napojení k po-
lygonu bude přes program 
Restart financovat Státní fond 
dopravní infrastruktury, praco-
vat na silnici třetí třídy se začne 
už v dubnu 2019.  (KÚ)
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KARLOVY VARY   Také v letošním 
roce vyhlásil kraj anketu Senior ro-
ku. Veřejnost mohla nominovat jed-
notlivce z našeho regionu ve věku 60 
a více let, kteří jsou stále aktivní, po-
máhají druhým a předávají jim svou 
moudrost a zkušenosti. Titul Senior 
roku 2018 získali tři nominovaní, 
dalším pěti patří Cena hejtmanky 
Karlovarského kraje. Celkem přišlo 
do ankety 71 nominací pro 26 lidí.
Ceny seniorům předávala hejtman-
ka Jana Mračková Vildumetzová 
a další členové vedení kraje během 
slavnostního ceremoniálu v Měst-
ském domě kultury v Sokolově. „Na-

ši pozornost a úctu si zaslouží úplně 
všichni senioři, kteří nás denně pře-
kvapují svou aktivitou a schopností 
udělat svět kolem sebe lepší. Starají 
se o vnoučata, pomáhají dospělým, 
věnují se řadě činností. Proto na ně 
nesmíme zapomínat a i tímto způso-
bem jim chceme poděkovat za to, co 
pro nás dělají,“ vysvětlila.

Držitelé titulu Senior roku získali 
skleněný artefakt symbolizující logo 
Karlovarského kraje vyrobený sklár-
nou Moser, pamětní listy, dárkové 
koše či květiny. Ostatní ocenění pře-
vzali jubilejní sadu porcelánu Thun 
vyrobenou k 100. výročí Českoslo-

venska a rovněž pamětní listy, dár-
kové koše a květiny. Součástí akce 
se stal kulturní program s hudbou 
a tancem.

Seniory roku 2018 se stali lékař Ján 
Cabadaj - zakladatel Hospice Sv. Jiří 
v Chebu, který se zasloužil o rozvoj 
paliativní péče v kraji, lékařka Marie 
Micková - někdejší vedoucí lékařka 
v lázeňském hotelu Hvězda Marián-
ské Lázně a zdejší garant pro reha-
bilitaci, která stále pracuje na menší 
úvazek a přednáší o lázeňství a také 
inženýr - technolog Zdeněk Bašus, 
jenž se dlouhodobě věnoval technice 
zpracování porcelánu, mimo jiné ří-

dil výrobu v závodu v Nové Roli, ale 
především přispěl zásadním způso-
bem k rozvoji odvětví v regionu.

Ceny hejtmanky Karlovarského 
kraje letos převzali mariánskolázeň-
ský patriot Václav Větrovský, neú-
navný pozorovatel a dokumentátor 
života Mariánských Lázní a neod-
myslitelná součást místního dění; 
Irena Černá, která už několik let vy-
rábí v dílničce Komunitního centra 
Armády spásy v Karlových Varech 
řadu originálních věcí, plete pro ne-
donošená miminka (Nedoklubko) 
či „pro Ugandu“; Eva Kocánková, 

jenž i přes svůj důchodový věk stále 
rozdává svou energii i pozitivní pří-
stup k životu mezi personálem Kar-
lovarské krajské nemocnice i zdejší 
pacienty; Jitka Pokorná, tvář senior-
ského klubu i pěveckého sboru dů-
chodců v Háječku je stále aktivní i ve 
Slaměnce při bývalých CHZ Sokolov 
a je neúnavnou organizátorkou vý-
letů, relaxačních pobytů a spousty 
dalších akcí a Eva Rudolská, zakla-
datelka Klubu seniorů v Nejdku, kde 
více než 10 let působila jako před-
sedkyně a přes svůj věk a zdravotní 
stav je stále aktivní účastnící akcí. 

(KÚ)

Seniory roku 2018 jsou v kraji lékaři a technolog

Vzorně pečují o naše zdraví. 
Zdravotníci roku převzali ocenění
KARLOVY VARY Zdravotnice-
mi Karlovarského kraje jsou letos 
Zdeňka Růžičková, Helena Piška-
ninová a Andrea Bučková. Vítězky 
druhého ročníku ankety převzaly 
ocenění na slavnostním vyhlášení 
výsledků v karlovarském Parkhote-
lu Richmond. Mimořádná ocenění 
hejtmanky převzali během slav-
nostního večera také další osobnosti 
z oblasti zdravotnictví.

„Mezi lékaři, sestřičkami a další-
mi zdravotníky je řada těch, kteří 
obětavě pečují o naše zdraví, a to 
i často na úkor svého volného času. 

Jsem proto moc ráda, že můžeme 
těmto andělům v bílých pláštích již 
podruhé poděkovat za jejich neleh-
kou a velice záslužnou práci. Mé 
poděkování patří samozřejmě neje-
nom oceněným zdravotníkům, ale 
všem, kteří pomáhají dennodenně 
zachraňovat lidské životy a starají 
se o zdraví našich obyvatel,“ uvedla 
při této příležitosti hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Veřejnost  v anketě mohla nomino-
vat lékaře, zdravotní sestry, zdravot-
níky nebo významné osobnosti, jež 
se zasloužily o rozvoj zdravotních 

služeb v našem regionu či svůj život 
zasvětily pomoci nemocným. A jací 
jsou letošní vítězové ankety?

V kategorii Lékař je to letos Zdeň-
ka Růžičková, praktická lékařka pro 
děti a dorost s privátní praxí v karlo-
varské čtvrti Doubí a předsedkyně 
krajského sdružení praktických lé-
kařů pro děti a dorost.

V kategorii Zdravotní sestra padla 
letos volba na Helenu Piškaninovou. 
Hlavní sestra a náměstek pro ošet-
řovatelskou péči působila téměř 40 
let v Nemocnici Ostrov.

V kategorii Zdravotník byla oce-

něna Andrea Bučková. Vrchní 
sestra a porodní asistentka gyne-
kologicko-porodnického oddělení 
v Nemocnici Cheb je nastávajícím 
maminkám velkou oporou.

Řád bílého pláště letos obdržel 
profesor Josef Dvořák. Zástupce 
primáře chirurgického oddělení 
v Nemocnici Karlovy Vary byl oce-
něn za dlouholetou profesionální 
práci chirurga, rozvoj operativy 
a vědeckou a pedagogickou činnost.

Zvláštní ocenění hejtmanky Kar-
lovarského kraje letos obdržel Jind-
řich Korbelář - lékař ve Zdravotnic-

ké záchranné službě Karlovarského 
kraje, Miroslava Komárková - prak-
tická lékařka pro děti a dorost s pri-
vátní praxí v Kynšperku nad Ohří, 
Miroslava Losová - vrchní sestra 
urologického oddělení Nemocnice 
Karlovy Vary, Veronika Nykodý-
mová - primářka zdravotnického 
zařízení Carvac v Aši a také Lenka 
Urbánková - lékařka v Hospicu sv. 
Jiří v Chebu a v Nemocnici Cheb.

Návrhů na ocenění se letos sešlo 
téměř o polovinu více než vloni, cel-
kem 307 platných hlasovacích líst-
ků. � (KÚ)

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2019 prožitý ve zdraví a štěstí přeje ze srdce vedení Karlovarského kraje 
zleva: Jan Bureš, Josef Janů, Vojtěch Franta, Dalibor Blažek, Jana Mračková Vildumetzová, Karel Jakobec, Martin Hurajčík, Jaroslav Bradáč, Daniela Seifertová a Petr Kubis. Foto: KÚ
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Prevence kriminality: Nejlep-
ší projekt je od Rubikonu
Nezisková organizace Rubikon 
Centrum získala se svým pro-
jektem Systém prostupného 
zaměstnávání osob po výkonu 
trestu odnětí svobody, který se 
uskutečňuje na území Karlovar-
ského kraje, prvenství v soutěži 
o Nejlepší preventivní projekt 
na místní úrovni 2018. Hlavní 
cenu soutěže si z rukou zástupců 
Ministerstva vnitra ČR převzala 
Lenka Ouředníčková, ředitel-
ka služeb Rubikon Centra. Pro 
letošní rok zvolili organizátoři 
téma „Prevence recidivy a resoci-
alizace pachatelů trestné činnos-
ti“. Projekt organizace Rubikon 
cílí na osoby po výkonu trestu 
odnětí svobody, které zůstanou 
na území našeho regionu, a jde 
především o lidi nezaměstnané, 
ohrožené sociálním vyloučením 
nebo předlužením. Soutěž kaž-
doročně vyhlašuje Ministerstvo 
vnitra ČR spolu s Republikovým 
výborem pro prevenci kriminali-
ty. Ceny byly letos udíleny v rám-
ci Konference dobré praxe 2018 
zaměřené na problematiku pre-
vence recidivy a community po-
licing. Více informací o činnosti 
Rubikon Centra najdete na webu 
organizace.  (KÚ)

Krajské domovy dostanou 
nová auta
Nákup šesti užitkových devíti-
místných vozidel pro příspěvko-
vé organizace v oblasti sociálních 
věcí odsouhlasili krajští radní. 
Předpokládaná hodnota veřej-
né zakázky je téměř 4,5 milionu 
korun. Nové vozy by měly sloužit 
v domovech pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením 
v Perninku, Hazlově, Mariánské, 
Chebu, Lázních Kynžvart a Ky-
nšperku nad Ohří. Příspěvkové 
organizace dostanou zcela nová, 
nepoužitá auta vyrobená v ro-
ce 2018, případně v roce 2019. 
K uzavření kupních smluv by pak 
mělo dojít v lednu příštího roku. 
Veřejná zakázka bude zveřejněna 
na profilu zadavatele a Karlovar-
ský kraj zároveň obešle výzvou 
k podání nabídek jedenáct vyti-
povaných dodavatelů. (KÚ)

Těšovice se po letech zbavily 
nebezpečné ubytovny
V březnu letošního roku navštívi-
la hejtmanka Jana Mračková Vil-
dumetzová obec Těšovice. S teh-
dejším starostou Jiřím Halbrštá-
tem se bavili o bývalé ubytovně 
v centru obce, která kvůli vysoké-
mu obsahu azbestu ohrožovala 
zdraví místních obyvatel. I přes 
veškerou snahu se nedařilo sta-
rou ekologickou zátěž zlikvido-
vat, a tak hejtmanka přislíbila po-
moc. A právě díky ní se věci daly 
do pohybu a Těšovice se po letech 
zbavily nebezpečného objektu. 
Bývala ubytovna stála hned vedle 
obecního úřadu, a co hůř, v blíz-
kosti dětského hřiště. Postavena 
byla v roce 1968 pro dělníky, kte-
ří pracovali na výstavbě čističky 
pro město Sokolov. V průběhu 
let zčásti vyhořela a její torzo 
hyzdilo centrum obce a ohrožo-
valo místní obyvatele. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o tzv. čer-
nou stavbu, obci se dlouhodobě 
nedařilo přimět stavební úřad ani 
jiné instituce k likvidaci objektu. 
Situace se ale obrátila k lepšímu 
po návštěvě hejtmanky. „Slíbila, 
že nám pomůže. Rázem začala 
pracovat. Pověřila pana náměst-
ka Petra Kubise, který zapojil 
i právní odbor kraje v čele s pa-
nem doktorem Smolejou, osobně 
jednal s firmou SUAS, vedenou 
panem Štěpánkem a na měst-
ském úřadě v Sokolově, nejvíce 
pomohla paní Motlová. Na stra-
ně obce Těšovice se plnily úkoly, 
které směřovaly k jedinému cíli 
– ukončit historii budovy z roku 
1968,“ uvedl Jiří Halbrštát v dě-
kovném dopise. Zároveň v něm 
také napsal, že žádný z bývalých 
hejtmanů Karlovarského kraje 
nepřijel do Těšovic na návštěvu. 
Jana Mračková Vildumetzová tak 
byla první hejtmankou, která ře-
šila problémy obyvatel přímo na 
místě.  (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života ko-
lem nás? Přesně pro vás je připra-
vený Den s hejtmankou. Jana Vild-
umetzová bude lidem na Krajském 
úřadě Karlovarského kraje k dis-
pozici tentokrát 24. ledna od 15.00 
hodin. Stačí si jen trochu počkat, 
až na vás vyjde řada a máte slovo. 
Nemůžete přijít? Zkuste to písem-

ně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce 
k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan prostřed-
nictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na 
kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mai-
lem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se nemohou zúčast-
nit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, ať 
mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit 
na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájem-
nou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje 
hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na 
úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz 
v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dis-
pozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobním 
důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, 
konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 
2. ledna.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

24. 
L E D N A

CPECT/CT   U nového přístroje je Jan Valeš jako primář oddělení nukleární medicí-
ny Nemocnice v Karlových Varech a David Bracháček, místopředseda představen-
stva krajské nemocnice.   Foto:  KKN

Blahopřejeme paní Dagmar 
Soukupové k Ceně ministra 
zdravotnictví za rozvoj zdra-
votně sociální péče. Vedoucí 
zdravotního úseku Domova pro 
osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské ocenění převzala 
na slavnostním ceremoniálu  
v prostorách Španělského sálu 
Pražského hradu u příležitosti 
Mezinárodního dne zdravotně 
postižených. Výroční cena je 
určena osobnostem, které se 
významným a mimořádným 
způsobem zasloužily o pomoc 
zdravotně postiženým nebo 
chronicky nemocným občanům 
České republiky. „My, kteří má-
me to štěstí a prožíváme své dny 

na tomto světě ve zdraví, bychom za to měli být vděční. Velmi si vážím 
toho, že mezi námi existují i lidé, kteří věnují svůj čas a energii těm bliž-
ním, kteří na rozdíl od nás neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život 
se musí potýkat se zdravotními obtížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží na-
še veřejné uznání,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch. Dagmar Soukupová pracuje ve prospěch osob se zdravotním 
postižením více než dvanáct let. Při své práci využila celoživotních zku-
šeností ze zdravotnictví a brzy se stala uznávaným odborníkem v oblasti 
poskytování zdravotní péče zdravotně postiženým nebo chronicky ne-
mocným občanům. Působila jako první předsedkyně Profesního svazu 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách a v současné době 
zastává pozici místopředsedkyně. Zabývá se zvyšováním odborné a pro-
fesní úrovně činností zdravotních pracovníků v sociálních službách 
a podporou a rozvojem jejich jednotlivých odborností. Mezi odbornou 
veřejností je ceněna především pro výbornou znalost problematiky v ob-
lasti vykazování zdravotní péče pro odbornost 913.  (KÚ)

BLAHOPŘEJEME

Zařízení kombinující dvě tech-
nologie bude sloužit především 
pacientům s kardiologickými 
a onkologickými onemocnění-
mi.

KARLOVY VARY Nový špičkový vý-
početní tomograf spustí od 10. pro-
since do provozu oddělení nukleární 
medicíny Nemocnice v Karlových 
Varech. Zařízení SPECT/CT Sym-
bia Intevo 2 od firmy Siemens 
kombinuje dvě zobrazovací metody 
a přinese pacientům vyšší kvalitu 
vyšetření. 

„Jde o spojení dvou odlišných 
technologií výpočetní tomogra-
fie, neboli CT, kdy v zásadě jedna 
eliminuje nedostatky té druhé,“ 
vysvětluje David Bracháček, člen 
představenstva Karlovarské krajské 
nemocnice. Právě proto se vedení 
nemocnice rozhodlo pro nahrazení 
stávající gamakamery v Karlových 
Varech tímto zařízením. 

Ačkoliv se jedná o dvě výpočetní 
tomografie v jednom, každá fungu-
je trochu jinak. První z nich, známá 

pod zkratkou CT, je radiologická 
vyšetřovací metoda, která pomo-
cí rentgenového záření umožňuje 
neinvazivní zobrazení vnitřních or-
gánů a tkání člověka s vysokou roz-
lišovací schopností. Druhá, označo-
vaná jako SPECT, pracuje namísto 
rentgenového záření na základě 
aplikace radiofarmaka. Při ní je do 
pacienta vpraven roztok obsahující 
radioaktivní látku. Tomograf ná-
sledně zachytává fotony záření, a na 
základě jejich zpracování umožňuje 
rekonstrukci řezů tkání v různých 
rovinách včetně 3D zobrazení. 

„Ta nukleární část je v zásadě 
stejná, a má obdobné obrázky jako 
dosavadní gamakamera, nicméně 
v mírně lepší kvalitě,“ vysvětluje Jan 
Valeš, primář oddělení nukleární 
medicíny Nemocnice v Karlových 
Varech. „Pro nás je nejdůležitější 
nadstavba CT a fůze obrazu, což ve-
de k výrazně lepšímu prostorovému 
zobrazení nálezu.“

Jeho slova jsou dobrou zprávou 
především pro kardiaky a onkolo-
gicky nemocné, kteří tvoří převáž-

nou část ze 4,5 tisíce ročních pacien-
tů karlovarského oddělení nukleární 
medicíny. Ta je jediným pracovištěm 
svého druhu v celém kraji.

„Je několik typů vyšetření, ke kte-
rým bude nové SPECT/CT sloužit. 
Největší objem z nich ale tvoří vyšet-
ření kardiologických a onkologic-
kých pacientů,“ říká primář Valeš. 
„U kardiologické části jde o zjištění 
funkční významnosti zúžení věn-
čitých tepen, na základě kterého se 
rozhoduje zda se bude onemocnění 
řešit intervenčně, nebo ne. U onko-
logických vyšetření pak jde hlavně 
o posouzení přítomnosti a případ-
ného rozsahu metastatického posti-
žení kostí. A i v tomto případě se na 
základě výsledku vyšetření rozhodu-
je o další léčbě.“

Pacienti nemocnice tak budou 
v obou případech profitovat z vy-
soké přesnosti zobrazení, které 
umožní zefektivnit jejich případnou 
léčbu. Za tento nárůst kvality pak 
Karlovarská krajská nemocnice za-
platí více než 22 milionů korun.

„Naštěstí vše nebude z rozpočtu 
nemocnice. Podařilo se nám totiž 
uspět s žádostí o dotační prostřed-
ky z fondů Evropské unie,“ vysvět-
luje Bracháček, podle kterého tak 
pacienti získají díky penězům z EU 
přístup k další špičkové medicínské 
technologii. „Z Integrovaného regi-
onálního operačního programu tak 
bude uhrazena kompletní pořizova-
cí cena přístroje, což je více než šest 
milionů korun včetně DPH. Pozá-
ruční servis na pět let v ceně více než 
šest milionů korun pak uhradí ze 
svého rozpočtu nemocnice.“
Podle Bracháčka přitom zakoupené 
SPECT/CT není zdaleka jediným 
špičkovým přístrojem, který bude 
nově sloužit pacientům. Karlo-
varská krajská nemocnice se totiž 
uchází i o další dotační prostředky 
a v nákupech nového přístrojového 
vybavení chce pokračovat i v nad-
cházejícím roce.   (KÚ)

Karlovarská nukleární 
medicína má další špičkové CT

KARLOVY VARY  V příštím roce 
by měl Karlovarský kraj hospoda-
řit s příjmy ve výši 6, 558 miliardy 
korun a s výdaji, které činí 6, 780 
miliardy korun. Schodek je opro-
ti ľoňsku poloviční, dosahuje 222 
milionů korun a vznikl z důvodu 
předfinancování projektů doto-
vaných z EU. Návrh rozpočtu už 
schválila Rada kraje. „Rozpočet 
jsme se snažili sestavit co nejzod-
povědněji, hlavně v příjmové čás-
ti,“ říká k návrhu hejtmanka Jana 

Mračková Vildumetzová.
V daňových příjmech vychází 

návrh rozpočtu z predikce mini-
sterstva financí a jdeme vždy 4, 5 
procenta pod predikci. V roce 2017 
tvořil přebytek 900 milionů korun 
a přebytek se teď očekává i za rok 
2018. „Mám velkou radost, že kraj 
pro příští rok předpokládá investice 
ve výši asi 850 milionů korun, jde 
o investiční akce jak Karlovarského 
kraje, tak jeho příspěvkových orga-
nizací,“ dodává hejtmanka.

K největším plánovaným investi-
cím bude patřit například výstav-
ba nového Domova se zvláštním 
režimem Matyáš, který dosud sídlí 
v Nejdku. Další finance půjdou 
na výstavbu depozitáře a rozšíře-
ní prostor krajské knihovny i na 
opravy Císařských lázní. Počítá 
se samozřejmě s rekonstrukcemi 
a opravami silnic II. a III. tříd a sil-
ničních mostů a s řadou dalších 
akcí v oblasti zdravotnictví nebo 
školství.   (KÚ)

Kraj představil návrh 
rozpočtu na rok 2019

KARLOVY VARY Sociální služby 
poskytují pomoc a podporu lidem, 
kteří se ocitnou v nepříznivé soci-
ální situaci, ať už z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, 
krizové situace, kterou prožívají 
nebo proto, že žijí v sociálně zne-
výhodněném prostředí. Sociální 
služby pomáhají lidem začlenit 
se zpět do běžného života a po-

máhají chránit své uživatele před 
sociálním vyloučením. Podmín-
ky poskytování sociálních služeb 
upravuje zákon č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Sociální služby jsou poskytované 
ambulantní, terénní, nebo poby-
tovou formou. Ambulantní služby 
jsou služby, za kterými uživatel 
sám dochází. Pobytové služby jsou 

spojené s poskytnutím ubytování 
v zařízení sociálních služeb a te-
rénní služby jsou takové služby, 
které jsou uživateli poskytovány 
v jeho přirozeném sociálním pro-
středí, tedy v jeho domově.

Sociální služby rozdělujeme 
podle zaměření na služby sociál-
ního poradenství, služby sociální 
péče a služby sociální prevence. 
Odborné sociální poradenství, 
je  poskytováno se zaměřením na 
specifické potřeby občanů a to na-
příklad v občanských  poradnách, 
manželských a rodinných porad-
nách, poradnách pro seniory, po-
radnách pro osoby se zdravotním 
postižením nebo v poradnách pro 
oběti trestných činů. Toto pora-

denství je poskytováno zdarma. 
Služby sociální péče pomáhají 

uživatelům zajistit jejich fyzickou 
a psychickou soběstačnost. Hlav-
ním cílem těchto služeb je podpořit 
život uživatelů v jejich přirozeném 
sociálním prostředí a umožnit jim 
v nejvyšší možné míře zapojení do 
běžného života společnosti. Kaž-
dý člověk má právo na poskytnutí 
služeb sociální péče v nejméně 
omezujícím prostředí. Službami 
sociální péče jsou například osob-
ní asistence,  pečovatelská služba, 
tísňová péče, domovy pro seniory 
a mnohé další.

Služby sociální prevence pomá-
hají zabránit sociálnímu vylouče-
ní osob, které jsou jím ohroženy 

kvůli krizové sociální situaci, ve 
které se nacházejí, kvůli způsobu 
života, který vede ke konfliktu se 
společností, nebo kvůli sociálně 
znevýhodňujícímu prostředí, ve 
kterém žijí. Cílem těchto služeb 
je pomáhat uživatelům překonat 
nepříznivou sociální situaci, ve 
které se nacházejí a chránit spo-
lečnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů. 
Službami sociální prevence jsou 
například krizová centra, tele-
fonická krizová pomoc, azylové 
domy, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, nízkoprahová denní 
centra, terénní programy, sociálně 
terapeutické dílny a další.

  (KÚ)

Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
V následujícím roce připravujeme sérii článků, ve kterých vám 
jednotlivé druhy sociálních služeb podrobněji představíme. Kar-
lovarský kraj také připravil pro občany kraje elektronický kata-
log sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým 
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v ne-
příznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny 
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové 
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb.

SERIÁL

Těžký osud může potkat kohokoliv z nás a ne všem se dostane vždy 
stejné pozornosti. Proto se obracíme na Vás, naše čtenáře. Pro-
střednictvím veřejných sbírek pořádaných Karlovarským krajem se 
snažíme pomáhat druhým a daří se nám to! Že víte o někom dal-
ším v zoufalé situaci? Napište nám o něm a zkusíme něco vymyslet. 
A víte co? Napište přímo hejtmance, adresu si snadno zapamatuje-
te: hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Dokažme, že veřejné sbírky mají 
smysl. Že má smysl, když lidé pomáhají lidem. (KÚ)

Posílejte své náměty

Veřejné sbírky
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NEPROPÁSNĚTE
Zlatý erb. Kdo má 
nejlepší web?
Už do svého 21. ročníku vstu-
puje Zlatý erb. Krajské kolo 
populární soutěže o nejlepší 
webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí vyhlašuje 
Karlovarský kraj ve spoluprá-
ci se spolkem Český zavináč. 
Soutěží se celkem ve třech 
kategoriích, a to o nejlepší 
webové stránky města, nejlep-
ší webové stránky obce a nej-
lepší elektronickou službu 
a projekty Smart city. Smysl 
soutěže nespočívá jen ve srov-
návání webů měst a obcí, ale 
také v tom, že jejich provozo-
vatelům poskytuje užitečné 
informace pro jejich další zlep-
šování. Cílem je podpořit mo-
dernizaci místních samospráv 
prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb. Města a obce 
z našeho regionu mohou ode-
vzdávat přihlášky do pátku 18. 
ledna do 14 hodin. Slavnostní 
vyhlášení výsledků krajského 
kola se uskuteční v březnu, na 
vítěze čekají hodnotné ceny, 
postup do celostátního finále 
1. dubna a také volný vstup na 
konferenci ISSS v Hradci Krá-
lové. V uplynulém ročníku po-
roty napříč regiony vybíraly ze 
430 webových stránek a pro-
jektů včetně elektronických 
služeb. Formulář přihlášky do 
soutěže včetně propozicí na-
jdete na webu zlatyerb.cz. 
 (KÚ)

Foyer krajského úřadu 
zaplnily dětské obrázky
Ve čtvrtek 22. listopadu byla 
v prostorách krajského úřadu 
za účasti náměstkyně hejt-
manky Daniely Seifertové 
zahájena výstava prací žáků 
výtvarných oborů ZUŠ. Ná-
vštěvníci si mohli na velkofor-
mátových panelech prohléd-
nout desítky uměleckých děl 
z dvanácti škol z našeho regi-
onu. Sestavením výstavy a její 
instalací byl pověřen Vladimír 
Hrebeňák ze ZŠ a ZUŠ Karlo-
vy Vary a ZUŠ Chodov. Výsta-
va byla součástí Festivalu tvor-
by ZUŠ, který letos již pošesté 
pořádala Krajská umělecká 
rada ZUŠ Karlovarského kra-
je s podporou Karlovarského 
kraje a ve spolupráci s Karlo-
varským městským divadlem. 
Všem dětem i jejich pedago-
gům děkujeme za výjimečný 
umělecký zážitek.
 (KÚ)

Galerie v Chebu vystavuje
návrhy známých opon
Navozují očekávání budoucí-
ho děje, který diváky a poslu-
chače vtáhne mimo čas a pro-
stor každodenního života. 
Mohou být také programem, 
uměleckou vizí a ukazovat 
ideály nebo hodnoty, k nimž se 
mají lidé vztahovat. Přijďte si 
do Galerie výtvarného umění 
v Chebu prohlédnout výstavu 
známých i nově objevených 
opon. Otevřeno je vždy od úte-
rý do neděle od 10 do 17 hodin. 
Výstava potrvá až do 30. pro-
since. Výstava s názvem „Velký 
obraz“, kterou hostí Galerie 
výtvarného umění v Chebu, 
představuje známé i nově ob-
jevené opony od 19. století až 
po současnost, především pak 
jejich soutěžní návrhy a náčr-
ty. Její součástí jsou například  
návrhy pro Národní divadlo 
v Praze (mj. i ten vítězný návrh 
Vojtěcha Hynaise), opony pro 
ochotnická divadla z rukou 
významných výtvarníků (např. 
dvě skutečné opony Antonína 
Procházky), nebo návrhy pro 
jednotlivá představení jako 
součást celkové scénografické 
koncepce. Z vídeňské Galerie 
Belvedere se pak podařilo za-
půjčit návrh opony Gustava 
Klimta pro Městské divadlo 
v Karlových Varech. Více in-
formací o výstavě najdete na 
webu Galerie výtvarného umě-
ní v Chebu. 
 (KÚ)

Vedení kraje jednalo po volbách se starosty
KARLOVY VARY   První kolo se-
tkání s s novými i stávajícími sta-
rosty měst a obcí po komunálních 
volbách absolvovalo vedení Karlo-
varského kraje. Hlavními tématy 
jednání na Karlovarsku a Ostrov-
sku se staly možnosti získat dota-
ce k krajských i státních dotačních 
programů, záměr otevřít výcviko-
vou školu pilotů na karlovarském 
letišti, opravy komunikací i situ-
ace ve zdravotnictví. Na setkání 
se starosty Mariánskolázeňska, 
Chebska a Ašska se diskutovalo 
například o problému s vydává-
ním pozemků, o situaci chebské 
nemocnice či o počtu lůžek v so-
ciálních zařízeních napříč krajem. 
Se starosty z regionu v Březové 
u Sokolova jednalo vedení Karlo-
varského kraje o čerpání financí 
z programu Restart, opravách sil-
nic i krajském školství.

Sokolovsko a Kraslicko
Starosta Přebuzi Martin Bruoth 

se zajímal o to, zda kraj bude po-
kračovat v opravě silnice z Přebuzi 
směrem na Nejdek. Část komuni-
kace je hotová, ale zbývající úsek 
na opravu stále čeká. Podle ná-
městka hejtmanky Martina Huraj-
číka je oprava zařazena mezi akce, 
se kterými se počítá v roce 2019.

Obavy o další osud Střední prů-
myslové školy v Lokti po jejím 
sloučení s ISŠTE Sokolov vyjád-
řil starosta města Petr Adamec.  
„Kraj už investoval do opravy 
domova mládeže loketské průmy-
slovky, další finanční prostředky 
na opravy školy a internátu ještě 

půjdou. S loketskou průmyslovou 
školou rozhodně počítáme,“ ujis-
tila jej hejtmanka.

Starostové z Královského Poříčí 
a Bukovan řešili možnost čerpání 
peněz z národních i evropských 
fondů na využití brownfields. 
V Bukovanech chtějí vystavět no-
vé lékařské středisko a v součas-
nosti už mají připravený projekt. 
V Královském Poříčí zase připra-
vili projekt demolice bývalého 
učiliště a na jeho místě by vyrostl 
volnočasový areál a sportoviště. 
Jana Mračková Vildumetzová při-
pomněla, že na krajském úřadě 
vznikne oddělení, které se bude 
zabývat využíváním peněz z pro-
gramu Restart a zaměstnanci 
zařazení v tomto oddělení budou 
starostům nápomocni ve vyhledá-
vání dotačních titulů i v administ-
raci projektů.

Mariánskolázeňsko, 
Chebsko a Ašsko

Na setkání se starosty v pro-
storách Hotelové školy v Mari-
ánských Lázních upozornila na-
příklad starostka Hazlova Lenka 
Dvořáková na to, že mají v obci 
problém s příliš dlouhými lhůtami 
při vydávání pozemků, o něž žáda-
jí Státní pozemkový úřad. Tak se 
stává, že řadu let nemohou napří-
klad opravit komunikaci, která to 
nutně potřebuje. Ve Valech kvůli 
tomu zase vázne plánované budo-
vání parku. Hejtmanka přislíbila, 
že zjistí, jaké jsou možnosti řešen 
tohoto stavu. „Byla bych ráda, 
kdybyste připravili přehled do-

sud nevydaných pozemků, abych 
mohla jednat s ministerstvem fi-
nancí i zástupci Státního pozem-
kového úřadu o urychlení celého 
procesu, aby se neblokoval rozvoj 
obcí nejen v našem kraji,“ dodala.

Hovořilo se také o současné situ-
aci chebské nemocnice. Starosta 
Chebu Antonín Jalovec chtěl vě-
dět, jaké plány má kraj s nemoc-
nicí do budoucna. Krajský radní 
Jan Bureš vysvětlil, že probíhající 
rekonstrukce způsobila snížení 
počtu výkonů, což se může od-
razit v úhradách od zdravotních 
pojišťoven. „Jednal jsem proto se 
zástupci VZP a mám příslib, že 
v následujících letech VZP při-
hlédne k důvodům, které způso-
bily propad výkonů, a neobjeví 
se to ve výši úhrad,“ uvedl radní. 
Podle hejtmanky Jany Mračkové 
Vildumetzové by měl od 1. ledna 
2019 nastoupit do vedení cheb-
ské nemocnice nový ředitel, který 
bude denně k dispozici pacientům 
i zdravotníkům. 

Starosta Mariánských Lázní 
Martin Kalina apeloval na vedení 
kraje, aby souhlasilo s jeho poža-
davkem na stanovení kapacity 73 
lůžek pro Dům s pečovatelskou 
službou. Náměstek hejtmanky 
Petr Kubis vysvětlil, že odbor 
sociálních věcí krajského úřadu 
v současnosti řeší nároky jednot-
livých zařízení a počty lůžek by 
měl být nastaveny tak, aby byly 
dostatečně pokryty všechny části 
kraje. „V současnosti také máme 
hotovou mapu sociálních služeb, 
kterých je v celém regionu celkem 

129. Mapu zveřejníme na kraj-
ských internetových stránkách 
a starostům zašleme přehled do-
tačních programů v sociální ob-
lasti,“ přislíbil náměstek.

Karlovarsko a Ostrovsko
Na setkání se zástupci měst a ob-

cí Karlovarska a Ostrovska upo-
zornil starosta Bochova Miroslav 
Egert na nedávnou opravu silnice 
ve směru na Toužim, kde muselo 
město jako navazující práce pro-
vést mimo jiné výstavbu chod-
níků a autobusové zastávky, což 
nemalou měrou zatěžuje městský 
rozpočet. Náměstek hejtmanky 
Martin Hurajčík přislíbil, že zajis-
tí, aby města a obce o plánované 
opravě věděly co nejdříve a měly 
na práce s tím spojené dostatek 
financí. „Čerpat peníze na tyto ak-
ce můžete i z programu na opravu 
místních komunikací. Nově se žá-
dosti se budou přijímat do března 
2019, abyste už v dubnu a květ-
nu věděli, že jste dotaci získali,“ 
upřesnil.

Hejtmanka také připomněla 
problém s nefungujícím karlovar-
ským krematoriem, kvůli kterému 
se nyní musí převážet těla zesnu-
lých do Ústeckého kraje. „Věřím, 
že nové vedení města Karlovy Va-
ry učiní veškeré kroky k tomu, aby 
se situace vyřešila. Chtěla bych 
vás také seznámit s ním, že mi 
paní starostka Doupovského Hra-
diště představila záměr výstavby 
nového krematoria v katastru 
obce a my tento záměr rozhodně 
budeme podporovat. Do té doby 

je ale třeba zprovoznit stávající 
krematorium, aby lidé měli tuto 
službu zajištěnou přímo v kraji,“ 
vysvětlila hejtmanka. Starostka 
Jarmila Bošková starostům uká-
zala architektonickou studii, která 
zahrnuje nejen vznik krematoria, 
ale citlivě řeší i jeho okolí.

Starostové Bochova, Kolové 
i Březové u Karlových Varů připo-
mněli petici občanů, která odmítá 
otevření letecké školy pro výcvik 
pilotů na karlovarském letišti. 
Náměstek hejtmanky Martin Hu-
rajčík starosty pozval na prezen-
taci spojenou s ukázkami vzletu 
výcvikových letadel. „Dokud od 
vás, starostů, nebudu mít zpětnou 
vazbu, že jste se přesvědčili o tom, 
že výcvik pilotů nebude znamenat 
pro občany hlukovou zátěž a neo-
hrozí kvalitu životního prostředí, 
nepodepíšu smlouvu na pronájem 
prostor, které škola k výcviku po-
třebuje. Zároveň ale musím říci, 
že mít ve svém regionu tuto letec-
kou školu je velká prestiž, velmi by 
o ni stáli například v Jihočeském 
nebo Středočeském kraji,“ uvedla 
Jana Mračková Vildumetzová.

Dostalo se ale i na téma kraj-
ského zdravotnictví. Vedení kraje 
informovalo starosty o investič-
ních akcích, které probíhají v kar-
lovarské a chebské nemocnici, 
mají za cíl zlepšit péči o pacien-
ty a nabídnout moderní zázemí 
zdravotníkům. Finanční podpo-
rou v posledních dvou letech kraj 
navíc dosáhl současné stabilizace 
zdravotnického personálu.
� (KÚ)

příspěvková organizace Karlovarského kraje 
Otevřeno od 28. 10. 2018, denně kromě pondělí 10 –17 hodin
Goethova stezka 6, Karlovy Vary, www.galeriekvary.cz
Výstavu finančně podpořili Karlovarský kraj  
a Statutární město Karlovy Vary. 

100
LET 
DĚL 
UMĚLCŮ
OSUDŮ

GALERIE UMĚNÍ 
KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary,

Živý kraj
lázeňství

Živý kraj
příroda

Živý kraj
památky

Živý kraj
kultura a sport

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním holdem ke 100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se 
vztahují k jednotlivých letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. 
Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto meto-
dou občas vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. J. Schikaneder a M. Medek, Toyen a T. Pištěk), 
jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu o charakteru umě-
ní své doby (např. socialistický realismus 50. let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“). 
Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigenerač-
ních výpovědí. (KÚ)

100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů

Velice ráda bych Vám poděkovala za všechna miminka do dlaně a jejich rodi-
če, za kolektiv sester a lékařů novorozenecké JIP v Karlových Varech, za kolektiv 
Nedoklubka - rodičovské organizace pomáhají rodinám předčasně narozených 
dětí, za to, že jste podpořili tento významný den v mnoha ohledech i tím, že jste 
nasvítily purpurovou barvou - barvou králů a královen - právě krásné Císařské 
lázně v Karlových Varech.

Ze srdce Vám všem děkuji za Vaši ochotu, aktivitu, podporu právě dětem, které 
přišly na tento Svět příliš brzy, ale svůj život nevzdaly, naopak se z nich staly ob-
rovští bojovníci za život.

Mé díky patří všem, kterým není lhostejný osud druhých a hřeje mne u srdce, že 
se stále najdou lidé, kteří pomoci chtějí!

V letošním roce se v Karlových Varech také zbarvil purpurovou barvou Grand-
hotel Pupp a Smíchovský pavilon, o celé republice se např. rozsvítilo Divadlo J. 
K. Tyla - nové scéna v Plzni, hrad Špilberk v Brně či Tančící dům v Praze. V Pra-
ze se celosvětové oslavy předčasně narozených dětí konaly 9. listopadu v paláci 
Žofín pod vedením Lucie Žáčkové, ředitelky Nedoklubka a celého jeho kolektivu.

Ještě jednou děkuji a snad i roce příštím s námi budete sdílet purpurově zaha-
lené oslavy předčasně narozených dětí!

�Veronika�Hřebejková, koordinátorka pro kraj Karlovarský a Plzeňský

Děkuji touto cestou pracovnicím odborného učiliště, obor číšník kuchař 
v Kynšperku nad Ohří, a to paní Daně Pechové, Laďce Procházkové, Mi-
lušce Ungrové, Daně Princové a Haně Tomanové. Chodím na obědy do jí-
delny, kde se učí děti na číšníka a kuchaře. Uvedené mistrové odborného 
výcviku obdivuji za jejich trpělivost s jakou se dětem věnují a jak velkou zod-
povědnost mají. Velice hezky se také všichni chovají k nám strávníkům, pře-
devším starobním důchodcům. Přeji jim a jejich rodinám krásné a klidné 
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, pevné nervy a trpělivosti v Novém 
roce 2019 .

Eva�Kučerová, Kynšperk nad Ohří

NAPSALI JSTE NÁM
KARLOVY VARY  Recyklohraní 
aneb ukliďme si svět. Začátkem pro-
since proběhlo v Krajské knihovně 
v Karlových Varech vyhodnocení 
soutěže za období školního roku 
2017/2018. Z Karlovarského kraje 
se do programu zapojilo přes 100 
školských zařízení, mezi tři nejú-
spěšnější se zařadila na bronzovém 
stupínku Základní škola Vítězství 
z Mariánských Lázní, která vytří-
dila 1700 kilogramů odpadu na žá-
ka, druhá skončila Mateřská škola 
Kraslice s 2367 vytříděnými kilo-
gramy na žáka a vítězství letos patří 
Základní škole Královské Poříčí, 
kde vytřídili úctyhodných 6650 kilo-
gramů na žáka. 

Kraj ocenil školy dary ve výši 15 
000 korun za 1. místo, 10 000 korun 
za 2. místo a 5 000 korun za 3. mís-
to. „Po dohodě s řediteli škol jsme 
v těchto cenových relacích pořídili 
realizaci zahradnických prací pro 
jednu ze škol, poukazy do knihku-
pectví a obchodu se sportovním 
vybavením, dopravu na výlet a inter-
aktivní hračky pro mateřskou ško-
lu,“ doplnil Karel Jakobec, krajský 
radní pro oblast životního prostředí.

Školní Recyklační program Recy-
klohraní vznikl v září roku 2008 se 
záměrem podpořit environmentální 
výchovu na základních a středních 
školách v České republice. Cílem 
projektu je prohloubit znalost žáků 
a studentů v oblasti třídění a recy-
klace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem ba-

terií a použitých drobných elektro-
zařízení. Nad projektem převzalo 
záštitu MŠMT a je spolufinancován 
společnostmi, které se v České re-
publice specializují na zpětný odběr 
a recyklaci: Asekol - zpětný odběr 
elektrozařízení, Ecobat - zpětný 
odběr baterií a Elektrowin – zpětný 
odběr elektrozařízení.  (KÚ)

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Recyklohraní aneb ukliďme si svět   Ceny pro školy s nejlepšími vý-
sledky v rámci soutěže v třídění elektroodpadu převzali vítězové z rukou 
krajského radního Karla Jakobce (na snímku v pravo).   Foto: KÚ
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CHEB, CHODOV   Národní pa-
mátkový ústav udělil na podzim 
ceny Patrimonium pro futuro za 
významné počiny v oblasti pa-
mátkové péče. V kategorii pre-
zentace hodnot zvítězilo město 
Cheb, které pro návštěvníky vy-
tvořilo unikátní prohlídkovou 
trasu Pod střechami chebských 
domů, cesta napříč staletími. 
Zvláštní cenu generální ředitelky 
Národního památkového ústavu 
v podobě bronzové plakety pak 
získalo město Chodov za obnovu 
a restaurátorské práce v kostele 
svatého Vavřince.

Posláním ceny udělované od 
roku 2014 je upozornit nejen na 
pozitivní příklady v oblasti pa-
mátkové péče, ale také na mnoh-
dy strhující příběhy, které danou 
památku a její obnovu provázely. 
„Díky ceně Patrimonium pro fu-

turo se lidé se mohou seznámit 
s památkami, o jejichž existenci 
často neměli ani sebemenší tuše-
ní. Veliké poděkování patří neje-
nom vlastníkům památkově chrá-
něných objektů, ale také všem, 
kteří se na realizaci jednotlivých 
projektů podíleli. Odvedli jste ob-
rovský kus práce a jednoznačně si 
zasloužíte naše uznání,“ uvedla 
náměstkyně hejtmanky Karlo-
varského kraje pro oblast kultury 
a památkové péče Daniela Seifer-
tová.

Obnově kostela svatého Vavřin-
ce, jedné z mála dochovaných 
historických staveb v Chodově, 
se město věnuje už od roku 2006. 
V roce 2017 bylo dokončeno ně-
kolik rozsáhlejších projektů, kte-
ré se týkaly krypty, souboru maleb 
křížové cesty a kostelního zvonu. 
Mimořádná je hlavně komplex-

nost samotného přístupu k obno-
vě památky, kdy se kromě restau-
rátorských a obnovovacích prací 
podařilo výrazně zvýšit zájem 
veřejnosti o místní historické dě-
dictví. 

Systematický průzkum a do-
kumentace historických krovů 
probíhá na měšťanských domech 
v centru Chebu díky iniciativě 
města a Národního památkového 
ústavu již od roku 2015. Doposud 
se podařilo na 90 domech zdo-
kumentovat přes 130 krovových 
konstrukcí. V roce 2017 pak byla 
otevřena unikátní prohlídková 
trasa, díky níž se mohou návštěv-
níci seznámit s výsledky rozsáh-
lého průzkumu. O propagaci 
a popularizaci hodnot krovů se 
zasloužil Nadační fond Historic-
ký Cheb.  

 (KÚ)

Patrimonium pro futuro. 
Památky nabízí strhující příběhy

ZPRÁVY Z KRAJE 
Dotace znovu poslouží 
k obnově a ochraně lesů
Stejně jako v uplynulém roce 
i letos Karlovarský kraj podpoří 
opakovanou umělou obnovu le-
sů poškozených suchem a jejich 
ochranu proti zvěři oplocenka-
mi. Žadatelé si mezi sebou roz-
dělí více jak čtyři miliony korun. 
Důvodem udělované podpory 
je zachování a obnova lesního 
ekosystému a biodiverzity les-
ních porostů na území našeho 
regionu. Vlastníci lesů mohli 
předkládat elektronické žádosti 
o dotace v termínu od 2. do 31. 
července. Rada kraje odsouhla-
sila poskytnutí dotací ve výši 
necelých 944 tisíc korun, o roz-
dělení příspěvků v hodnotě pře-
sahující 3,4 milionu korun musí 
ještě rozhodnout krajské zastu-
pitelstvo. V letošním roce došlo 
k rozšíření segmentu činností, 
na které mohli vlastníci lesů 
získat dotace. K příspěvkům 
na opakovanou umělou obno-
vu lesů poškozených suchem 
a na ochranu lesa proti zvěři 
oplocenkami se přidaly dotační 
podtituly na individuální ochra-
nu lesa proti zvěři a na ochranu 
lesa proti hmyzím škůdcům. 
Nově také mohli vlastníci lesů 
získat finanční prostředky na 
další výchovný zásah za dobu 
platnosti lesního hospodářské-
ho plánu nebo osnovy. Maxi-
mální výše dotace pro jednoho 
žadatele nesměla přesáhnout 
500 tisíc korun. Mezi žadateli 
jsou mimo jiné Opatství Nový 
Dvůr, Město Teplá nebo společ-
nost s ručením omezeným Lesy 
města Chebu. 
 (KÚ)

Inovační vouchery pomohou
 regionálním �rmám
Stejně jako v uplynulých letech 
i v tomto roce Karlovarský kraj 
rozdělil dotace na inovační 
vouchery. Na podporu spolu-
práce podnikatelských sub-
jektů s vysokými školami a vý-
zkumnými organizacemi půjde 
více jak 800 tisíc korun. Mezi 
úspěšné žadatele patří firmy 
z oblasti strojírenství nebo elek-
trotechniky.  Podpořena bude 
například společnost Bonnel 
technologie, která si zažádala 
o dotaci na zpracování nového 
konstrukčního návrhu pohonu 
dveřního zámku, nebo firma 
Ept connector, jež získané pro-
středky využije na implementa-
ci technologií kolaborativních 
robotů ve výrobě. Mezi nováč-
ky pak patří podnik Chodos 
Chodov, který si za přidělenou 
podporu nechá zpracovat mar-
ketingovou analýzu. Příjem 
žádostí o dotace letos probíhal 
od 7. do 21. května. Každý z ža-
datelů mohl získat příspěvek ve 
výši až 170 tisíc korun. Kom-
pletní seznam úspěšných žada-
telů najdete na internetových 
stránkách Karlovarského kraje. 
 (KÚ)

Nádraží v Sokolově 
je zrekonstruované
SOKOLOV    Výpravní budova v So-
kolově má za sebou kompletní pře-
stavbu. Objekt bude nově sloužit 
jako společný terminál pro cestující 
železniční i autobusové dopravy. 
Oprava trvala necelý rok a Správa 
železniční dopravní cesty do ní inves-
tovala 25, 3 milionu korun.

Během stavebních prací prošla celá 
budova revitalizací, změnily se vnitř-
ní dispozice s cílem zajistit zvýšení 
komfortu pro cestující. V neposlední 
řadě byly cílem rekonstrukce budovy 
i budoucí úspory energie. V odba-
vovací hale jsou nově přepážky pro 
prodej jízdních dokladů dopravců 
vlakové i autobusové dopravy. „Re-
konstrukce sokolovské nádražní 
budovy byla dlouhodobě jednou 
z hlavních priorit města Sokolova 
i Karlovarského kraje. Velmi vítám, 
že se podařilo s městem domluvit 
na spolupráci a že naše budova bude 
sloužit cestujícím z vlaku i autobu-
su. Podobné multifunkční terminály 
mají velký význam pro konkurence-
schopnost veřejné dopravy,“ uvedl 
během slavnostního představení 
budovy Mojmír Nejezchleb, náměs-
tek generálního ředitel SŽDC pro 
modernizaci dráhy.

V rámci rekonstrukce došlo ke změ-
ně dispozic veřejných WC včetně vy-
budování toalety pro handicapované, 
připravené jsou nové prostory pro 
doplňkové služby cestujícím. Plně 
bezbariérové jsou také veřejně pří-
stupné prostory železniční stanice. 
Výpravní budova je zateplená, má 
nová okna a zateplený je i strop nad 
druhým nadzemním podlažím. Zá-
roveň došlo k výměně střešní krytiny. 
„Jsem velmi ráda, že se daří postupně 
zvelebovat tyto budovy v našem kraji. 
Po nádraží v Lokti nebo v Kynšperku 
nad Ohří mají teď i cestující v Sokolo-
vě a širokém okolí možnost využívat 
moderní terminál a věřím, že budou 
spokojeni,“ dodala hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Cestujícím pomohou při pohybu 
po celém sokolovském nádraží no-
vé orientační a informační systémy, 
o tepelnou pohodu se postará podla-
hové vytápění ve veřejně přístupných 
prostorech. Město Sokolov současně 
zajistilo na své náklady sladění ba-
revného řešení fasády levé „věže“ 
výpravní budovy přilehlé k autobu-
sovému terminálu, která byla rekon-
struována pro jeho potřeby v roce 
2012.  (KÚ)

KYNŠPERSKÝ ZAJÍC 12° SVĚTLÝ LEŽÁK
Kynšperský pivovar s.r.o.

Světlé, ne�ltrované pivo s příjemnou pitelností, mírnou 
doznívající hořkostí a příjemným aroma žateckého po-
loraného červeňáku. Je vyráběné z místní velmi kvalitní 
vody tradičním technologickým postupem, charakte-
ristickým pro česká piva a podle receptury posledních 
majitelů rodiny Hassů 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 v areálu pivovaru.

a příjemným aroma žateckého

KYNŠPERSKÝ ZAJÍC 12° SVĚTLÝ LEŽÁK

technologickým postupem , 

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

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. 

Josef Pelant

Rodinná �irma, 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:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@masopelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto

letí. 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 kon�iskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi

daci. 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@pivovarkynsperk.cz

W: www.pivovarkynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

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.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát 

FARMA

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.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

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 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

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 po

travin, 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 profes

ních 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.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

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:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

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 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

SPEDITION MAISEL
PŘIJME 2 ŘIDIČE LKW
SPEDITION MAISEL
PŘIJME 2 ŘIDIČE LKW
SPEDITION MAISEL
PŘIJME 2 ŘIDIČE LKW
se sídlem v Creussen 95 473, 
Ottmannsreuth 22, Německo.

Nabízíme – dobré platové podmínky, 
možnost práce na turnusy např. 2+2, 2+1, 
3+1 nebo víkendy doma, české Dispo, 
zázemí stabilní a silné společnosti a 
přátelský kolektiv.

Požadujeme – minimálně 2 roky praxi v 
MKD , základní znalosti Nj, být 
komunikativní a aktivní přístup k práci

Kontakt – Jan Strunga
tel. 00420/732906137 nebo 0049/092099880

Životopisy můžete posílat také na
info@maisel-spedition.de

Více info na
www.maisel-spedition.de

Cesta napříč staletími   Prohlídková trasa Pod střechami chebských domů Foto: NPÚ
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Knihovna se stala centrem bádání
KARLOV VARY   Na dva listopado-
vé dny se stala sídlem bádání a po-
znávání Krajská knihovna Karlovy 
Vary. Bylo to v rámci Týdne vědy 
a techniky Akademie věd ČR. 
Největší vědecký festival v zemi 
zahrnuje přednášky, výstavy, dny 
otevřených dveří a promítání do-
kumentárních filmů, to vše k pro-
pagaci vědy co nejširší veřejnosti.  

Akce pořádané v krjaské knihov-
ně ve spolupráci s Akademií věd 
České republiky, Gymnáziem 
Cheb, Střední průmyslovou školou 
Ostrov a Witte Automotive Nejdek 
byly zaměřeny především na stře-
doškolskou mládež a děti z vyššího 
stupně ZŠ. Prostor zde byl, ale také 
pro veřejnost. Spoustu exponátů 
zejména z interaktivního projek-
tu „Věda před radnicí“ chebského 
gymnázia, mohli zájemci z řad 
čtenářů i návštěvníků prozkoumat 
i v odpoledních hodinách. Na in-

teraktivních stáncích si mohli vy-
zkoušet a zhlédnout mnoho tech-
nických, chemických a fyzikálních 
pokusů. Toto zábavné učení a po-
znávání bylo určeno pro malé i vel-
ké a zájem o něj byl obrovský. 

Dopoledne pak byla věnována 
studentům a žákům, kteří si po-
slechli zajímavé přednášky z tech-
niky a technologie, astronomie, 
fyziky, ale také například z jazyko-
vědy. Studenty velice zaujaly před-
nášky o trendech v automobilovém 
průmyslu či poutavé vyprávění 
Petra Scheiricha z Astronomické-
ho ústavu AV ČR o interstelárních 
asteroidech. „Skvělý ohlas divá-
ků mělo také interaktivní a vtipně 
zpracované Úžasné Divadlo Fyzi-
ky, které se zábavnou formou sna-
žilo vysvětlit dětem, kde se kolem 
nás berou barvy a jak je naše oko 
vnímá,“ dodal ředitel knihovny 
Vratislav Emler.  (KÚ)

Týden vědy a techniky   Celkem se na přednáškách a u stánků „Vědy 
před radnicí“ vystřídalo 716 studentů a žáků z Karlových Varů, Ostrova, 
Nejdku, Sokolova či Mostu.  Foto: KÚ

KARLOVY VARY   V úterý 4. pro-
since 2018 proběhlo v Krajské 
knihovně v Karlových Varech vy-
hodnocení výtvarné soutěže žáků 
základních, uměleckých a mateř-
ských škol, školních družin a střed-
ních škol „Hrajeme si s odpady“. 
Výtvarná soutěž je součástí společ-
ného projektu Karlovarského kraje 
a společnosti EKO–KOM na pod-
poru třídění odpadu. 

Celkem 153 výtvarných prací od 
jednotlivců, kolektivů i ze školních 

zařízení soutěžilo v roce 2018 ve 
čtyřech tematicky zaměřených ka-
tegoriích. Všichni ocenění dostali 
dárky, které si mohli v rámci sou-
těže přát, například interaktivní 
hračky, lego stavebnice, elektroni-
ku, výtvarné potřeby, či poukázky 
do knihkupectví nebo na oblečení. 
Další ročník výtvarné soutěže, 
včetně podmínek, bude vyhlášený 
v první polovině roku 2019, infor-
mace zájemci najdou na webu Kar-
lovarského kraje. (KÚ)

Hrajeme si s odpady

HRAJEME SI S ODPADY 2018 
Kategorie A (MŠ, děti do 6-ti let) – Domácí zvířátka 
1. Místo: MŠ Rotava, Sídliště 674, kolektivní práce dětí 5 let
2. Místo: ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57, třída „Sluníčka“
3. Místo: MŠ Mokřiny 216 , kolektivní práce dětí 3-5 let
Kategorie B (ZŠ 1. – 4. třída) – Zvířata žijící v ZOO
1. Místo: Základní škola Ostrov, Krušnohorská 304, kolektivní práce žá-
ků p. uč. Arnoldové
2. Místo: ZŠ Vintířov 65, kolektivní práce žáků 9-10 let
3. Místo: ZŠ Májová 997, Ostrov, kolektivní práce žáků 4. C
Kategorie C (ZŠ 5. – 9. třída) – Lesní zvěř
1. Místo: ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304, kolektivní práce žáků VII. třídy
2. Místo: 4. ZŠ Cheb, Hradební 14, Barbora Vítková
3. Místo: ZŠ Sokolov, Rokycanova 258, Tomáš Mahdalík
Kategorie D (SŠ, ZUŠ) – Chránění živočichové
1. Místo: ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, Dominika Juhaszová
2. Místo: ZŠ a ZUŠ Žlutice, kolektivní práce žáků 12 let
3. Místo: ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, Lada Ilečková

ŽLUTICE   V rámci projektu česko-
-německé příhraniční spolupráce, 
který vznikl za podpory EU, vyrazili 
vybraní žáci 3. ročníku oboru Lesní 
mechanizátor Střední lesnické ško-
ly Žlutice do německého městečka 
Lößnitz. Jejich úkolem bylo pomo-
ci místnímu hornickému spolku 
s úpravou okolí šachet porostlých 
hustými smrky a věnovat se výuce 
němčiny.

„Kácení stromů bylo velmi nároč-
né, protože probíhalo v těsné blíz-
kosti budov a elektrického vedení. 
Kromě toho se žáci ještě zabývali 
výukou německého jazyka a mož-
nost poznat i místní kulturu a zvy-
ky. Účastnili se například lampio-
nového průvodu, výuky řezbářství 
za pomoci motorové pily či exkurze 
do šachty,“ uvedla ředitelka školy 
Radka Stolariková. Studenti získa-
li u německých sousedů zajímavé 

zkušenosti a poznatky, které mo-
hou uplatnit v praxi.

Kromě oboru Lesní mechanizátor 
nabídne  SLŠ Žlutice zájemcům 
o studium od nového školního ro-
ku maturitní obory Lesnictví a Za-
hradnictví a učební obory Zahrad-
ník, Včelařství, Zahradnické práce. 
„Pro tyto obory máme moderní 
vybavení a techniku, například spe-
ciální lesní kolový traktor na dálko-
vé ovládání, univerzální traktory, 
motorové pily, křovinořezy, sázecí 
stroj, moderní laserové přístroje 
na měření stromů. Navíc ve všech 
oborech najdou jejich absolventi 
bez problému okamžitě uplatnění,“ 
vysvětlila ředitelka.  Ti, kteří už teď 
přemýšlejí, kam si podat přihlášku 
na SŠ, se dozvědí více informací na 
stránkách školy  nebo na facebooku 
Střední lesnická škola Žlutice.
 (KÚ)

Lesní mechanizátoři ze Žlutic 
pomáhali v Německu

KARLOVY VARY Malá technická 
univerzita - to je název vzdělá-
vacího programu, do kterého se 
v našem kraji zapojilo 30 mateř-
ských a základních škol. Díky této 
aktivitě se budou děti za pomoci 
stavebnice Lego, jednoduchých 
technických výkresů a dalších po-
můcek seznamovat s různými pro-
fesemi z oblasti stavebnictví nebo 
strojírenství. 
Program zahrnoval školení pro 
učitele a tandemovou výuku s dět-
mi. „Je důležité, aby děti získávaly 
vztah k technice a technickým obo-
rům už od předškolního věku. Vý-
uka by měla odpovídat praxi, proto 
se podíleli na přípravě jednotlivých 
lekcí pro školky a školy i samotní 
architekti a projektanti,“ vysvětlil 
krajský radní Jaroslav Bradáč.

Školy mají k dispozici balíčky s po-
můckami, jejichž součástí jsou sta-
vebnice, kostky, technické výkresy 
či metodické listy. „V této aktivitě 
vidíme přínos zejména pro „jed-
notřídkové“ školky ve vyloučených 
lokalitách, které si na žádný dotač-
ní program nesáhnou, ani jim ná-
kup těchto modulů nezafinancuje 
zřizovatel,“ uvedla Zuzana Žitná, 
hlavní manažer projektu. 
Nyní program běží již na 11 ško-
lách, potrvá až do června 2020. 
„Ohlasy ze škol jsou zatím pozi-
tivní, věřím, že v navazujícím pro-
jektu tedy dostaneme možnost za-
pojit i další školy v regionu,“ dodal 
Jaroslav Bradáč. Financování je 
zajištěno v rámci projektu Imple-
mentace Krajského akčního plánu 
1 v Karlovarském kraji.  (KÚ)

Malí školáci budou pronikat 
do tajů techniky hrou

Senioři, kteří se věnují některé z vý-
tvarných činností, se opět mohou 
přihlásit do dalšího ročníku oblí-
bené soutěže „Věk pro nás není pře-
kážkou“. Jejím cílem je ukázat, že 
i v pokročilém věku může být člo-
věk stále aktivní a tvořit krásná vý-
tvarná díla. Přihlašovat se lze od 2. 
ledna do 28. února 2019. Soutěže 
se mohou účastnit obyvatelé Kar-
lovarského kraje, kteří jsou starší 
šedesáti let. Soutěží se celkem ve 
třech kategoriích. Přihlašovat lze 
nejenom ruční práce, obrazy, ale 
i fotografie. Z každé kategorie bu-
dou odbornou porotou vybrána tři 
nejlepší díla, jejichž autoři se mo-
hou těšit na pěkné ceny v podobě 

dárkových košů a publikací o regi-
onu. Výtvory všech soutěžících bu-
dou následně k vidění na společné 
výstavě v prostorách Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Každý 
senior může přihlásit pouze jedno 
dílo, které by nemělo být starší ví-
ce jak dva roky. Práci může osobně 
doručit po telefonické domluvě do 
kanceláře Veroniky Severové (te-
lefon: 354 222 116) nebo ji poslat 
poštou na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika Se-
verová, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary. Dílo musí být opatře-
no popiskem se jménem a příjme-
ním, věkem a kontaktem, zapotčbí 
je tedy uvést adresu a telefon.  (KÚ)

Výtvarná soutěž pro seniory
Senioři, kteří se věnují některé z vý-
tvarných činností, se opět mohou 
přihlásit do dalšího ročníku oblí-
bené soutěže „Věk pro nás není pře-
kážkou“. Jejím cílem je ukázat, že 
i v pokročilém věku může být člo-
věk stále aktivní a tvořit krásná vý-
tvarná díla. Přihlašovat se lze od 2. 
ledna do 28. února 2019. Soutěže 
se mohou účastnit obyvatelé Kar-
lovarského kraje, kteří jsou starší 
šedesáti let. Soutěží se celkem ve 
třech kategoriích. Přihlašovat lze 
nejenom ruční práce, obrazy, ale 
i fotografie. Z každé kategorie bu-
dou odbornou porotou vybrána tři 
nejlepší díla, jejichž autoři se mo-
hou těšit na pěkné ceny v podobě 

dárkových košů a publikací o regi-
onu. Výtvory všech soutěžících bu-
dou následně k vidění na společné 
výstavě v prostorách Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Každý 
senior může přihlásit pouze jedno 
dílo, které by nemělo být starší ví-
ce jak dva roky. Práci může osobně 
doručit po telefonické domluvě do 
kanceláře Veroniky Severové (te-
lefon: 354 222 116) nebo ji poslat 
poštou na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika Se-
verová, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary. Dílo musí být opatře-
no popiskem se jménem a příjme-
ním, věkem a kontaktem, zapotčbí 
je tedy uvést adresu a telefon. (KÚ)

Výtvarná soutěž pro seniory

SOKOLOV Od příštího školního ro-
ku se v Sokolově otevře pobočka Vo-
jenské střední školy a Vyšší odborné 
školy obrany v Moravské Třebové. 
Ke studiu atraktivního oboru Strojí-
renství se zaměřením na specialistu 
vzdušných sil bude přijato na třicet 
uchazečů. Dopisem to potvrdil stát-
ní tajemník Ministerstva obrany ČR 
Petr Vančura. 

„Od začátku usilujeme o návrat 
vojáků do našeho regionu, a proto 
mám velikou radost, že se nám po 
intenzivním vyjednávání podařilo 
přimět ministrovo obrany k tomu, 
aby u nás opětovně otevřelo pobočku 
vojenské střední školy. Absolventi 
prestižního oboru by mimo jiné moh-
li najít uplatnění v novém armádním 
výcvikovém centru, které by mělo 
vzniknout v prostorách Vojenského 
újezdu Hradiště. Věřím tedy, že o na-
bízené studium bude ze strany žáků 
i rodičů velký zájem,“ říká hejtman-
ka Jana Mračková Vildumetzová.

Vedení Karlovarského kraje vedlo 
s ministerstvem obrany opakovaná 
jednání o otevření pobočky vojen-

ské střední školy v Sokolově. Tuto 
myšlenku velmi aktivně podpořil 
především nový ministr obrany Lu-
bomír Metnar, který ihned po svém 
nástupu do funkce provedl potřebná 
opatření. Kraj zase jasně deklaroval, 
že splní veškeré podmínky, které jsou 
nutné k zahájení výuky. Moderní zá-
zemí pro studenty i pedagogy zajistí 
Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov. O ubytová-
ní se pak postará Domov mládeže, 
ve kterém společnost Sokolovská 
uhelná provede potřebné stavební 
úpravy.

Karlovarský kraj se zároveň bude 
aktivně podílet na prezentaci nabí-
zeného studia. „Našim cílem je, aby 
se do přijímacího řízení přihlásilo 
co nejvíce uchazečů, a proto spustí-
me velkou osvětovou kampaň. V té-
to souvislosti zahájíme spolupráci 
i s rekrutační kanceláří Armády ČR, 
kterou v nedávné době otevřelo 
Krajské vojenské velitelství Karlovy 
Vary,“ dodává Petr Kubis, náměstek 
hejtmanky pro oblast sociálních věcí 
a bezpečnosti.  (KÚ)

V Sokolově budou moci 
opět studovat vojáci
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Jiří Hanek
designér, designový aktivista a podnikatel
Karlovy Vary

Než někam odjíždět,
je lepší tady něco rozjíždět

zijemeregionem.cz

Byznys�se�sněhem
Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Máme tady zimu a s ní je spojené 
lyžování, které se však bez tech-
nického sněhu kvůli postupnému 
oteplování neobejde. Žádný větší 
lyžařský areál a ani lyžaři by si 
v době mírných zim bílé sjezdovky 
užívat nemohli nebýt technického 
sněhu a my jsme si zvykli na to, že 
umělé zasněžování k zimě patří. 
Přestože sněhová děla a technický 
sníh bereme jako samozřejmost, 
mají na životní prostředí negativ-
ní vliv. Při umělém zasněžování 
dochází k velkému plýtvání vodou, 
zvukovému i světelnému znečištění, 
k velkým energetickým nákladům, 
erozi - degradaci půdy a celkovému 

negativnímu vlivu na biodiverzitu. 
Technický sníh pochází z povrcho-
vých mineralizovaných vod odčer-
pávaných z vodních zdrojů, který 
je navíc  často obohacen o přidaná 
aditiva, kvůli přibývajícím dnům, 
kdy teplota nedosahuje ani bodu 
mrazu. Na 1 ha sjezdovky je zapo-
třebí až        1 milion litrů vody, pro 
přiblížení  spotřeba vody jedné oso-
by na den je 106 litrů. Odčerpávání 
většího množství vody je nepřiroze-
né, u velkých toků není rozdíl tako-
vý, ale u menších říček a potoků po 
odčerpání vody se zmenší průtok, 
takže tok bude snadněji promrzat. 
Takový zásah ovlivní i bezobratlé 
živočichy v okolí, kteří se nebudou 
moci do promrzlé půdy zahrabat 
a hrozí, že nepřežijí zimu v bezpečí. 
Část vody se sice do vodních toků po 
roztání sněhu vrátí,  ale vliv na kva-
litu vody bude mít lidské znečištění, 
popřípadě aditiva, která se do vody 
dostanou. Celá třetina použité vody 
se pak při aplikaci umělého sněhu 
na sjezdovku sněžnými děly vypaří. 

Z odpařené vody se pak stane oblač-
nost. Díky aditivům vydrží sním na 
sjezdovkám déle a tím, že voda roz-
taje později, se změní i hydrologický 
režim. Následkem toho mohou být 
jarní povodně.  Umělé zasněžování 
má nežádoucí vliv nejen na hydro-
logii. Dopady na krajinu spočívají 
v prodloužení zimní sezony a změně 
teplotních poměrů na povrchu pře-
zimujících porostů, což představuje 
v horských ekosystémech významné 
ovlivnění zasažených ploch, kte-
ré vede k nedostatečné regeneraci 
porostu nebo změnám druhového 
složení. Dopady na vodní režim 
toků začínají u vysokých odběrů 
vody a projevují se i na hydrologické 
bilanci velkých řek. Skutečně nám 
prodloužení lyžařské sezóny stojí 
za problémy, které může v budouc-
nu neregulované využívání umělé-
ho zasněžování přinést? Na jedné 
straně stojí byznys kolem zimních 
sportů a rekreace, který táhne eko-
nomiky většinu zimních středisek, 
a na druhé křehký ekosystém hor. 

Vždy jsem si vážila lidí, kteří do-
kázali zvednout hozenou rukavici 
a přijmout výzvu. A rozhodnutí 
paní zastupitelky Karly Maříkové 
(SPD), zabývat se problémy Karlo-
varské krajské nemocnice (KKN), 
je mi o to milejší, že jsme obě ze stej-
ného města, kde jsme kandidovaly 
i v nedávných komunálních volbách. 
Já jako nezávislá na kandidátce 
ANO, paní Maříková za SPD. 

Ale aby bylo zřejmé, jak velká 
tato výzva je, musíme pohlédnout 
do minulosti. Když vznikly v roce 
2000 kraje, stát tomu Karlovar-
skému předal tři okresní nemoc-
nice. Všechny v dezolátním stavu, 
všechny zanedbané technicky i per-
sonálně a všechny kapacitně dimen-
zované na medicínu první poloviny 
minulého století.

Kraj stál na rozcestí. Vybrat eko-
nomickou variantu, zavřít nejméně 
jednu z nemocnic a zrušit nevýdě-
lečné obory? Zůstala by základní 
péče plus ty lukrativní věci. Se vším 
ostatním by lidé jezdili do Prahy 
nebo Plzně. Nebo si vybrat varian-
tu služby občanům? Tedy zachovat 
maximální možnou péči. Ovšem i se 
ztrátami, které z toho vyplývají.

Naštěstí pro lidi vyhrál občan. 
A všechno by mohlo fungovat skvěle, 
kdyby…

To kdyby, se jmenuje základní saz-
ba. Zjednodušeně řečeno částka, od 
které se odvíjí úhrady pojišťovny za 
poskytnutou péči. Různé nemocnice 
mají různé sazby. Ta KKN byla sta-

novena v době, kdy šlo o okresní ne-
mocnici bez valné perspektivy. Dnes 
je ale KKN špičková regionální ne-
mocnice poskytující vysoce speciali-
zovanou péči. Bohužel, zaplaceno 
ale stále dostává jako kdyby byla tím 
okresním špitálem na počátku.

Nejde přitom jen o problém KKN. 
Stejně jsou na tom desítky dalších 
krajských nemocnic. Generují ztrá-
ty v řádu stovek milionů, a o tom, že 
je špatně nastavený systém úhrad, 
se mluví celé roky. A on skutečně 
špatný je. Nebo vám snad přijde 
v pořádku, když jedna nemocnice 
dostane za operaci slepého střeva 
15 tisíc korun, zatímco druhá 30 
tisíc, ačkoliv náklady mají stejné? 
A že ta druhá nemocnice nakonec 
za stejnou strukturu péče dostane 
třeba o 300 milionů korun ročně 
víc?

Ne, to opravdu v pořádku není. Ale 
nic na tom nezměnil ani bývalý kar-
lovarský hejtman který byl členem 
správní rady VZP, ani opakované 
výměny managementů, jejichž prů-
měrná životnost v KKN nedosahuje 
ani dvou let. Ořezala se administra-
tiva, ořezaly se náklady na energie, 
ořezaly se náklady na materiál. 
Zachovala se péče v plném rozsahu, 
aby lidé nemuseli jezdit 150 kilo-
metrů daleko. Zvyšovaly se platy, 
aby sestřičky a lékaři měli důstojné 
mzdy. Ale základní sazba zůstala.

Jenže o této sazbě nerozhoduje 
kraj. Rozhoduje stát. A dokud stát 
nepřistoupí ke změně, nezmění se 

nic ani v KKN. Přesto má paní Ma-
říková v jedné věci pravdu. V zásadě 
je jednoduché, aby KKN byla zis-
ková. Stačí zavřít všechna oddělení 
která nevydělávají, ořezat platy za-
městnanců na nezbytné minimum 
a když dojdou peníze na péči, zavřít 
i ta ostatní oddělení, třeba s odvolá-
ním na technické důvody. Ano, paní 
Maříková má pravdu. Ale opravdu 
to tak chceme?

Ne. Zadání zřizovatele, kterým 
je Karlovarský kraj, je jasné. Za-
chovat pro občany v KKN péči v do-
savadním rozsahu a v maximální 
kvalitě, plus zachovat důstojné 
mzdové ohodnocení zdravotnického 
personálu. A protože škrtat už v ne-
mocnici v podstatě není kde, exis-
tují jen dvě možná řešení. Buď ve 
veřejném zájmu krýt ztráty KKN, 
nebo konečně prosadit změnu 
v dosavadním systému financování 
zdravotnictví.

To první je jen můstkem k překle-
nutí nezbytného období. To druhé 
je skutečným řešením. A není to vů-
bec jednoduchý úkol. I proto si tak 
vážím snahy paní zastupitelky Ma-
říkové zabývat se problémy KKN. 
A už se těším, až se na tomto místě 
dočtu, že to byla právě ona, komu se 
podařilo prosadit v parlamentu a ve 
VZP tolik potřebné změny. KKN 
i lidé v našem kraji si je skutečně 
zaslouží.

Ing.�Jitka�Samáková,�
předsedkyně 

představenstva KKN a.s.

Útlá kniha Ladislava Mňačka, 
která mě inspirovala k titulku to-
hoto článku, by měla být povinnou 
četbou každého politika. Zvláště 
pak toho, který ztratil pokoru, se-
bereflexi i odpovědnost vůči svým 
voličům tím, že vykonává několik 
náročných funkcí najednou. Jed-
nu na úkor druhé. Sám jsem si 
vyzkoušel, že zastávat dva vysoké 
posty, byť svým způsobem prová-
zané, lze velmi obtížně a jen po 
omezenou dobu.   

Krajský radní pro zdravotnictví 
Jan Bureš  je zřejmě vytížen nedo-
statečně.  Proto řídí jednou rukou 
snad nejproblematičtější rezort 
v regionu a v České republice vů-
bec a druhou město Ostrov. Asi se 
shodneme, že na bezchybném fun-
gování krajské nemocnice (KKN, 
a.s.) závisí naše zdraví.  Bohužel 
to vypadá, že předpokládaná ztrá-
ta KKN a.s. bude letos podle stu-

die renomované auditorské spo-
lečnosti Deloitte činit minimálně 
135 milionů korun.  Stále není 
jasné, jaké budou úhrady pojiš-
ťoven, chybí lékaři i střední zdra-
votnický personál. Nevíme, jak se 
bude vyvíjet situace v KKN, a.s. 
v příštích letech, protože stávající 
systém je  hlediska financování ne-
udržitelný.  Přestože je stav kraj-
ského zdravotnictví takový jaký je, 
neváhal se jeho šéf zároveň pustit 
do starostování v Ostrově.  Jeho 
rezort pro něj zřejmě není důleži-
tý. Jinak si totiž nedovedu vysvět-
lit, že místostarostku bude Janu 
Burešovi dělat předsedkyně před-
stavenstva KKN a. s. a de facto 
ředitelka nemocnice Jitka Samá-
ková.  Myslím si, že v tomto pří-
padě není relevantní, že oba dva 
nebudou pro svou funkci uvolněni, 
ale spíš to, že na jejich vytížení, 
budou doplácet občané Ostrova 
i krajské zdravotnictví.  Veřejnosti 
navíc dávají jasný signál. Práce ve 
vedení města a kraje pro ně není 
natolik důležitá, aby se jí věnovali 
na sto procent. Podle mého názo-
ru tím znevažují činnost starostů 
a koneckonců i vrcholových mana-
žerů, kteří se svému zaměstnání 
věnují naplno, aby jejich obce či 
firmy prosperovaly. 

A tak se ptám, proč vlastně ně-
kteří lidé sbírají funkce tak, jako 
jiní třeba známky? Z čistého al-
truismu to zcela jistě nebude. 
V případě Jana Bureše je získání 
postu starosty pravděpodobně 
otázkou prestiže. Přestože nevy-
hrál volby, podařilo se mu sestavit 
koalici a porazit svého dlouho-
letého rivala. Pokud ale zastává 
tak důležitou funkci v krajské 
radě, bylo by korektní přenechat 
ji některému ze svých stranických 
kolegů. Jan Bureš samozřejmě 
není první ani poslední, kdo je pře-
svědčen o své nepostradatelnosti. 
Jemu ale zachutnala moc. Dočas-
ná a pomíjivá entita, která snad 
nejlépe ukazuje, jak rychle může 
být politik nahraditelný. Řada 
jeho kolegů by mohla vyprávět. 

A závěrem ještě poznámku. Stej-
ný problém řešil svého času bývalý 
hejtman Josef Novotný a řeší jej 
(alespoň v době uzávěrky novin) 
i současná hejtmanka Jana Mrač-
ková Vildumetzová. Ta má však 
jednu výraznou přednost – umí 
pojmenovat problém a také za 
ním vytrvale jít, až do jeho vyřeše-
ní.  Z tohoto úhlu pohledu Karlo-
varskému kraji výrazně pomáhá 
a Karlovarský kraj získává na vý-
znamu i prestiži. 

Jak�chutná�moc
Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Nemocnice�v�zisku.�Snadno�a�rychle

Reakce�na�článek�„Manažerská�neschopnost.�Nebo�že�by�více?“�
autorky�Karly�Maříkové�zveřejněný�v�KL�11/2018.

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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Quod�licet�Iovi,�non�licet�bovi,�
aneb�Co�je�dovoleno�Bohovi...

Ing. Jan Bureš
krajský radní 
a zastupitel za 
ODS

Česky se mu říká dvojí metr. 
S tímto přístupem se setkáváme 
jistě často kolem sebe a ani politika 
není výjimkou. Vlastně v politic-
kých půtkách a šťouchanicích se 
člověku tohle staré latinské příslo-
ví vybavuje častěji. A tak se chvíli 
hlásá presumpce neviny, aby se 
následně na politického oponenta 
vzal klacek na kterém je napsáno 
„presumpce viny“.  Nebo taková ku-
mulace funkcí. U někoho to nevadí,  
jiný ještě ani neměl možnost cokoli 
předvést a už se na něj bere tenhle 
klacek řka: „Ten to určitě nezvlád-
ne“. Pan kolega Borka (KSČM) 
mě do funkce radního nevolil, tak je 
pochopitelné, že na mě vezme kaž-
dý klacek, který se mu bude hodit. 
Nebudu zde obhajovat to, že jsem 
byl opět zvolen starostou v Ostrově. 

To ponechám výsledkům své práce 
a ostrovským občanům. Mám dost 
zkušeností, abych věděl, jak ná-
ročný úkol jsem na sebe dobrovolně 
vzal. Navíc je prostor v Krajských 
listech vzácný na to, abych jej vy-
plýtval na polemiky, které stejně 
protivníky nepřesvědčí. Raději 
bych se chtěl věnovat Karlovarské 
krajské nemocnici, protože se mi 
zdá, že zveřejněná fakta a infor-
mace z médií některé kolegy neza-
jímají, nebo hůř - nechtějí je vidět.

Za rok 2017 skončilo hospoda-
ření krajské nemocnice ztrátou 
105 miliónů korun a hospodaření 
za rok 2018 lepší nebude. Spíše 
naopak. Není to samozřejmě nic, 
co by těšilo mě, nebo kohokoli z ve-
dení kraje. Příčina je však jasná. 
V lednu 2017 začala rekonstruk-
ce chebské nemocnice (která je 
součástí akciové společnosti), což 
znamená pochopitelně nižší vý-
kony a tedy i příjmy. Tím hlavním 
důvodem však byl mimořádný růst 
mezd, především sestřiček a střed-
ního zdravotnického personálu. Po 
našem nástupu na sklonku roku 
2016 byl beze sporu největším pro-
blémem odchod sester za vyššími 

platy a s tím spojená hrozba uza-
vírání některých oddělení. Jejich 
mzdy totiž byly nižší, než kolik na-
bízí některé supermarkety. Pokud 
v roce 2016 měla kvalifikovaná 
sestra v naší nemocnici mzdu přes 
20.000 korun a v letošním roce 
její mzda přesáhla 44.000, tak se 
to muselo v hospodaření projevit. 
V té době např. stačilo, aby one-
mocněly dvě sestřičky, a zavíralo 
se celé oddělení. Dnes se situace 
výrazně zlepšila a nikdo se nemusí 
bát, že by se mu nedostalo ošetře-
ní. Nemocnice v Karlových Varech, 
Chebu, ale i Sokolově jsou bezpečné 
a jsou schopny poskytnout kvalitní 
péči každému pacientovi. Ale nic 
není zadarmo. Se ztrátou se ne-
mocnice potýká prakticky od roku 
2009, v roce 2013 dosáhla ztráta 
130 miliónů. I studie renomované 
společnosti Deloitte říká, že za ak-
tuální stav nemůže management. 
Také říká, že pokud kraj nechce 
přenést odpovědnost za provoz na 
jiný subjekt, tak musí počítat s tím, 
že je třeba nemocnice dotovat. Tuto 
studii dostali samozřejmě všichni 
zastupitelé a bude na nich, jak se 
rozhodnou.



Dopřejte si cokoli rychle 
a rovnou do taškya rovnou do tašky

Bez čekání 
u pokladny

KULTURA   |   KŘÍŽOVKA

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA 
VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: řeznictví 
Globus Karlovy Vary

Tři vylosované výherce 
z minulého čísla budeme 
kontaktovat a zašleme ka-
ždému z nich poukázku na 
nákup do Globusu v hod-
notě 500 Kč.

Unikátní služba samoob-
služného nakupování Sca-
n&Go je jednou z výhod pro 
členy věrnostního progra-
mu Globus Bonus. V čem 
tato výhoda spočívá? Mů-
žete vynechat čekání u po-
kladen, vykládání zboží na 
pokladní pás a jeho sklá-
dání do tašky. Se Scan&Go 
zboží markujete již během 
nákupu a u pokladny pouze 
zaplatíte. Scan&Go šetří 
váš čas.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
3.1.2019 na e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz, 
zn. Křížovka.

PROSINEC | 2018

V klášteře budou vystaveny betlémy 
z tradičních i neobvyklých materiálů
Přijďte nasát tu pravou vánoční atmosféru do klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie v Ostrově. K vidění zde budou opět po roce 
originální betlémy od ostrovských výrobců a sběratelů. Současně se 
zahájením výstavy bude otevřena i nová expozice sakrálních předmě-
tů v sakristii klášterního kostela. Návštěvníci si mimo jiné budou mo-
ci prohlédnout božídarskou monstranci, která se řadí k nejkrásnějším 
monstrancím západního Krušnohoří.
Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově, 
9. 12. 2018 - 6. 1. 2019

Jak vypadaly zimní radovánky v Krušnohoří, ukáže výstava
Před první světovou válkou a v období mezi válkami se v Krušných 
horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním období. Na 
německé a české straně hor vznikal lyžařské spolky, stavěly se skokan-
ské můstky i sáňkařské dráhy a konala se zde řada závodů. Nenechte 
si ujít výstavu v Muzeu Karlovy Vary, která vás seznámí s historií zim-
ních sportů i s tehdejším vybavením. Druhá část výstavy je pak věno-
vána vánočním zvykům a typickým řemeslům, jako bylo krajkářství, 
knoflíkářství a výroba hraček.
Muzeum Karlovy Vary, 12. 12. 2018 - 28. 2. 2019

Tono Stano představí svojí originální tvorbu
Chebská Galerie 4 – galerie fotografie zve na výstavu významného 
českého a slovenského fotografa, který se proslavil zejména svými 
portréty a akty. Autor patří do tzv. Slovenské nové vlny, jež v první 
polovině 80. let bourala zaběhnutá klišé inscenované fotografie. Jeho 
dosud nejznámějším aktem je snímek Smysl z roku 1992, který se stal 
asi nejslavnějším zobrazením ženského těla v 90. letech. Fotka se ob-
jevila na obálce prestižní antologie The Body. Na výstavě uvidíte aktu-
ální umělcovo práce nejen z oblasti fotografie.
Galerie 4 - galerie fotogra�e v Chebu, 7. 12. 2018 - 3. 2. 2019

Výstava přiblíží, jak se proměnily hranice
V rámci oslav stého výročí vzniku Československa připravilo Mini-
sterstvo vnitra ČR putovní výstavu „100 let proměn hranic našich 
regionů“. Cílem panelové výstavy, která vznikla ve spolupráci s Vý-
zkumným centrem historické geografie, je představit široké veřejnosti 
historii reforem územně správního členění státu. Opomenuty nejsou 
ani specifické územní celky, jakými jsou například vojenské újezdy, 
příhraniční území, vnější kraje či regiony národní paměti. Jedinečnou 
výstavu si budete moci prohlédnout ve foyer budovy A Krajského úřa-
du Karlovarského kraje.
Krajský úřad Karlovarského kraje, 2. 1. - 31. 1. 2019

KULTURNÍ TIPY

Proměny 
Karlovarského kraje 
za posledních 100 let
KARLOVY VARY U příležitosti 
oslav 100 výročí vzniku Českoslo-
venské republiky uspořádal Karlo-
varský kraj soutěž pro amatérské 
i profesionální fotografy. Jejich 
úkolem bylo zachytit proměnu ně-
kterého z míst či pamětihodností 
v našem regionu. Autorům nejzda-
řilejších snímků předala finanční 
odměny během vernisáže k dopro-
vodné putovní výstavě náměstkyně 
hejtmanky Daniela Seifertová. „Ve 
stanoveném termínu jsme obdrželi 
na pět desítek velice povedených 
fotografií. Mohu vám říct, že bylo 
zajímavé sledovat, jak se některá 
místa v průběhu let výrazně promě-
nila. Ráda bych proto poděkovala 
všem, kteří se do soutěže zapojili 
a kterým se podařilo zachytit onu 
pomíjivost času. Věřím, že dopro-

vodná výstava bude mít úspěch a že 
se bude lidem líbit,“ uvedla Daniela 
Seifertová.

Účastníci soutěže měli za úkol 
vyfotit současný stav obcí a měst 
v kontrastu se stavem znázorně-
ným na historických fotografiích. 
Ty vznikly zhruba před 100 lety a do 
soutěže je poskytla městská a kraj-
ská muzea. Odborná porota, v níž 
zasedal mimo jiné i ředitel Galerie 
4 - galerie fotografie Zbyněk Illek, 
pak hodnotila nejenom kvalitu při-
hlášených snímků, ale i přesnost 
pořízených záběrů.

Vítěz soutěže obdržel z rukou ná-
městkyně hejtmanky 3 tisíce korun. 
Soutěžící, jenž se umístil na 2. mís-
tě, pak dostal 2 tisíce korun a pro 
třetího v pořadí byla připravena 
odměna ve výši 1 tisíc korun.  (KÚ)

Výsledky soutěže: 1. místo - Tomáš Kiprov, Františkánská zahrada v Chebu. 
Zdroj historického snímku: Muzeum Cheb. 2. místo - Eliška Ryšavá (na snímku), 
Kostel sv. Jakuba na Sokolovském náměstí. Zdroj historického snímku: Muzeum 
Sokolov. 3. místo - František Krejčí, Kladská. Zdroj historického snímku: Muzeum 
Cheb.  Foto: KÚ

Váleční  veteráni  nové doby
Tradice československé armády 
se zrodily ještě před vyhlášením 
samostatné republiky z dobro-
volnických československých 
legií v Rusku, Itálii a ve Francii. 
Za ideály míru a svobody v nich 
bojovalo mnoho Čechů a Slová-
ků. V letošním roce jsme si při-
pomínali 100 let vzniku repub-
likya vzdávali  jsme pocty těm, 
kdo se o naši svobodu zasloužili 
na frontách 1. i 2. světové války, 
stejně jako v domácím odboji. 
Úctu obracíme převážně k mi-
nulosti. Česká republika má ale 
i své novodobé hrdiny a váleč-
né veterány. Právě jim jsou vě-
novány následující řádky.

Bereme-li jako zlomový rok 1991 
– zapojení do krize v Kuvajtu -pak 
těchto novodobých veteránů je té-
měř 14.000, včetně slovenských vo-
jáků. Tehdy československá proti-
chemická jednotka splnila  všechny 
válečné úkoly v operacích Pouštní 

štít a Pouštní bouře. Válka v Per-
ském zálivu prověřila připravenost 
naší země hájit spravedlnost a me-
zinárodní právo podle norem OSN. 
Byly to první

zkušenosti armády ve válečném 
konfliktu. Pod vlajkou OSN, od 
vyslání první československé a ná-
sledně od roku 1993 české jednotky 
do zahraničí, zapojením do mise 
UNPROFOR 1992-95 (mírová mi-
se na území bývalé Jugoslávie),mě-
lo čest nosit modré barety kolem 
3.500 našich vojáků.

V mírových operacích NATO 
sloužilo více než 6000 vojáků. Pro 
potřeby armády byla v Českém 
Krumlově v letech 1990-2003 vy-
budována také výcviková základna 
vojsk OSN.

Novodobí váleční veteráni působí 
také jako vojenští pozorovatelé za-
hraničních misí OSN a OBSE

Jedná se o monitorování politic-
ké, vojenské a bezpečnostní situace 
v oblastech ozbrojeného konflik-

tu, aktivní spolupráci s vládními 
i nevládními humanitárními orga-
nizacemi a aktivní účast při zpro-
středkování řešení sporů mírovou 
cestou (Gruzie, Kongo, Afghánis-
tán, Kosovo, Libérie). Naši vojáci 
se zúčastnili více než 40 misí. Do 
některých  byli vysláni jen jednot-
livci, do jiných do dnešních dnů i ti-
síce. Nelze na tomto místě bohužel 
zacházet do podrobností, uvádět 
léta, přesné názvy všech operací, 
všechny země. Čeští vojáci jsou 
i v současnosti nasazeni v zahraničí 
(například v Mali, na Sinaji, v Afgá-
nistánu, na Golanských výšinách), 
mnozí i opakovaně. Naši přísluš-
níci jsou mezinárodně uznávání, 
oceňováni i vyznamenáváni. Jsou 
nesmírně flexibilní, považováni za 
skutečné profesionály. Těmto no-
vodobým válečným veteránům bylo 
přiznáno osvědčení podle zákona 
č. 170/2002 Sb. Žijí mezi námi 
a zaslouží si úctu a pozornost spo-
lečnosti.

V roce 1992 byl vojáky v činné 
službě i v záloze, účastníky válečné 
operace v Perském zálivu,

založen spolek pod názvem Sdru-
žení válečných veteránů České re-
publiky. Jde o nezávislou nevládní 
organizaci, která na svoji činnost 
nepobírá žádné dotace ze státního 
rozpočtu. V Karlovarském kraji 
tato organizace sdružuje 29 no-
vodobých veteránů. Předsedou je 
Ing. plk.v.v. Vojtěch Seidl. Nízký 
počet členů, podle jeho slov, je dán 
skutečností, že do zahraničí jsou po 
řadu let vysílány pouze organické 
vojenské jednotky z bojových útva-
rů. Tyto ovšem nejsou na území na-
šeho kraje dislokovány.

Tímto článkem se uzavírá seriál 
„Aby se nezapomnělo“, iniciovaný 
Ing. Václavem Šrámkem.

Po celý rok Krajské listy zajíma-
vou formou seznamovaly čtenáře 
s historií prvního i druhého odboje. 
Redakci patří upřímné poděkování.

 PhDr.�Zdeněk�Musil

SERIÁL 
ABY SE NEZAPOMNĚLO

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- o�ciální stránka
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NEJDEK   Jedinečné propojení 
streetworkoutu a parkouru nabízí 
nový sportovní areál, který v Karlo-
varském kraji právě otevřelo město 
Nejdek. Sportoviště vybudovala 
společnost RVL13 a vzniklo díky 
podpoře města Nejdek. 

„Jsme velmi rádi, že jsme v našem 
městě mohli otevřít tak moderní hři-
ště, které nabízí možnost jak popu-
lárního cvičení s vlastní vahou – te-
dy workout, ale také dnes velmi oblí-
bený parkour, uvedla starostka měs-
ta Ludmila Vocelková. Sportoviště 
slavnostně otevřela společně s mís-
tostarostkou Pavlínou Schwarzo-
vou. Otevření doprovázela exhibice 
významných českých workoutových 
atletů pod vedením nejúspěšnějšího 

tuzemského streetworkoutera Petra 
Skokana. Veřejnost mohla, během 
exhibice, konzultovat správné pro-
vedené cviků s profesionály. 

Nové hřiště je přímo v centru 
města u náměstí Karla IV., před zá-
kladní školou. Sportovcům přináší 
nejmodernější cvičební prvky pro 
venkovní cvičení –  streetworkout. 
Je ojedinělé tím, že kromě street-
workoutových prvků nabízí i cvičeb-
ní prostor pro dnes tak populární 
parkour. Velké sportoviště má přes 
dvě stě metrů čtverečních. Počtem 
prvků jako jsou hrazdy, bradla, že-
břiny, lavice, horizontální žebříky 
či prolézačky se řadí k nejkomplex-
nějším hřištím tohoto druhu. Hřiště 
je určeno pro všechny, kteří si chtějí 

zacvičit vahou vlastního těla na čer-
stvém vzduchu – teenagery, jejich 
rodiče i aktivní seniory. Na své si 
přijdou i parkouristé. Všichni ocení 
měkký a bezpečný povrch dopadové 
plochy. Na přípravě hřiště se podí-
leli nejlepší tuzemští workouteři, 
právě ti totiž připomínkovali návrh 
a testovali jeho prvky. 

Česká značka RVL13 je největším 
evropským výrobcem streetworkou-
tových parků. Vyrábí certifikovaná 
hřiště venkovní, vnitřní, a také spor-
toviště, která vycházejí vstříc star-
ším občanům a hendikepovaným. 
Všechna jejich hřiště jsou testována, 
certifikována a splňují nejvyšší bez-
pečnostní a kvalitativní požadavky. 
 (KÚ)

Workout i parkour. V Nejdku mají nové sportoviště

TANEČNICÍM SOKOLOVSKÉHO MIRÁKLU ke kompletní sbírce cenných kovů z nedávného mistrov-
ství světa v jazzových a moderních tancích v Polsku. Dva taneční styly, přes 30 států z celého světa, 2 600 
skvělých tanečníků. Tuplovaný šampionát hostilo začátkem prosince městečko Rawa Mazowiecka poblíž 
Varšavy a v obrovské konkurenci nejlepších týmů světa byly tanečnice Miráklu s rovnou dvacítkou choreo-
grafií připravených za ČR hodně vidět. Jazzová formace dětí vytančila u našich severních sousedů zlaté 
medaile. Jak vítěznému souboru slušely, to můžete posoudit na snímku. Titul vicemistryň světa v Polsku 
získala Malá jazzová skupina děti, bronz patřil modernova formaci děti Place 4 Everyone a třetí skončilo 
také dětské duo Amélie Miczka - Majda Nováčková. Medailistkám gratulujeme a celému souboru děkuje-
me za vzornou reprezentaci Karlovarského kraje.  (KÚ)

BLAHOPŘEJEMEModerní gymnastky se ve Varech 
utkaly o mistrovské tituly 
Více než 300 závodnic se zú-
častnilo mistrovství České 
republiky v moderní gymnas-
tice ve společných skladbách. 
Hala míčových sportů v Kar-
lových Varech se na dva dny 
proměnila v dějiště přehlídky 
dovedností nejlepších čes-
kých závodnic.

KARLOVY VARY    Lázeňské 
město hostilo takovou akci histo-
ricky poprvé. „Na základě našich 
zkušeností s pořádáním velkých 
závodů  v předchozích letech nám 
bylo Českým svazem moderní 
gymnastiky svěřeno pořádání 
hned dvou mistrovství, které se 
spojily v dvoudenní akci. V so-
botu 8. prosince proběhlo MČR 
ve společných skladbách nejvyš-
ší „linie A“ a následně v neděli 
MČR ve skladbách dvojic a trojic. 
Dvoudenní závod s takovým po-
čtem účastníků byl náročný or-
ganizačně a jsem rád, že mohu za 
nás pořadatele konstatovat, že se 
celá akce velmi vydařila,“ vyjad-
řuje spokojenost za pořadatelský 
TopGym Karlovy Vary jeho před-
seda Jiří Herian.

V rámci sobotního mistrovství 
se ve společných skladbách utka-
lo o tituly 186 závodnic 34 druž-
stev ve 4 věkových kategoriích. 
„Ve společných skladbách závodí 
družstvo zpravidla pěti gymnas-
tek, v kategoriích nadějí může 
mít družstvo 4 až 6 členek. Úče-
lem společné skladby je předvést 
prvky moderní gymnastiky a ma-
nipulace s náčiním ve skupinové 
spolupráci. Právě pro krásu syn-
chronizace gymnastek a dech be-
roucích výměn náčiní jsou společ-
né skladby vrcholným diváckým 
zážitkem,“ přibližuje tento sport 
Jiří Herian. 

Titul mistryň ČR si v sobotu 
vybojovaly v kategorii „naděje 
mladší“ gymnastky z SK TART 
MS Brno, v kategorii „naděje 
starší“ závodnice TJ ZŠ Hostivař. 
Kategorii „juniorek“ ovládly opět 
gymnastky z SK TART MS Brno 
a v kategorii „seniorek“ si pro 
tituly došly závodnice SKP MG 
Brno. „Naše dvě společné sklad-
by byly bohužel v kategorii „na-
děje nejmladší,“ která se MČR 
neúčastní. Ovace diváků si ale 
i tak získaly v rámci exhibičního 
vystoupení,“ uvedla k nezávodní 
účasti karlovarských gymnastek 
jejich trenérka Kristina Bernato-
vá.

Neděle pak patřila skladbám 
dvojic a trojic, kde o tituly bojova-
lo 127 závodnic. „Princip sestavy 
dvojic a trojic je obdobný jako 
u společných skladeb, jen se spo-
lečného cvičení účastní dvě nebo 
tři členky. Ne každý oddíl má do-
statečný počet gymnastek stejné-
ho věku, aby mohly vytvořit kla-
sickou velkou společnou skladbu, 
zejména u starších ročníků,“ vy-
světluje rozdíl Jiří Herian.

Titul mistryň ČR si v neděli vybo-
jovaly v kategorii „naděje mladší“ 
gymnastky TJ Bohemians Praha, 
v kategorii „naděje starší“ závod-
nice SK TRASKO Vyškov. Kate-
gorii „juniorek“ putoval titul opět 
do Prahy, a to závodnicím z TJ So-
kol Praha Královské Vinohrady 
a v kategorii „seniorek“ si tituly 
vybojovaly moravské závodnice 
SK TRASKO Vyškov. V neděl-
ním mistrovství dvojic a trojic 
však již šlo domácím o umístění. 
„Michaela Borovičková a Laura 
Kopstein nastoupily v kategorii 
naděje mladší v sestavě s dvěma 
míči. I když podaly lepší výkon 
než je jejich standard, tak to na 
mnohem lepší soupeřky nestači-
lo. Finále jim tak uniklo o jednu 
příčku a výsledně skončily sed-
mé. O umístění následně statečně 
bojovaly Darja Fedunova a Klára 
Orlová v nejobsazenější kategorii 
naděje starší, kde na ně čekala 
nejen nelehká kombinace kuželů 
a švihadla. S výkonem jsme byli 
spokojeni, a i když nestačil na fi-
náloviu šestku, tak výsledné devá-
té místo v první polovině výsled-
kové listiny je pro nás rozhodně 
úspěchem.,“ komentuje výsledky 
mladších závodnic trenérka Ber-
natová.  

„O tom, že se bude chtít dobře 
umístit i naše zkušená seniorská 
trojice ve složení Kristina Berna-
tová, Anna Špičková a Klára Tam-
chynová jsme nepochybovali. 
Čekala na ně skladba s obručemi 
a kuželi, jejíž choreografii si sami 
vytvořily. Navíc první dvě se vedle 
závodění již též věnují tréninko-
vé přípravě malých gymnastek, 
takže měly o důvod navíc ukázat, 
že to prostě umí. Za ohromné 
podpory publika si vybojovaly 
postup do finálové šestky, kde 
si v druhém provedení bohužel 
již nedokázaly polepšit a tak vý-
sledně skončili na šestém místě, 
které možná k vysokým kvalitám 
soupeřek už ani nemohlo být lepší 
a tak jim za jejich výkon patří vel-
ké uznání,“ uzavírá výkony karlo-
varských účastnic mistrovství Jiří 
Herian.

Karlovarské závodnice tak uza-
vřely úspěšnou závodní sezónu. 
„Díky Rozvojovému středisku 
mládeže, které u nás funguje od 
ledna, byl vidět na závodnicích 
ohromný kus práce a zvýšení 
výkonnosti. Po nějakých deseti 
letech se nám podařilo na pohá-
rových závodech opět se společ-
nými skladbami obsazovat místa 
na bedně a Západočeské oblastní 
přebory jsme medailově naprosto 
ovládli. Výsledky tak byly patrné 
i na nedělním MČR, kde jsme se 
přesvědčily, že naše závodnice již 
mají na to, aby vstoupily do zají-
mavého umístění, a věřím, že do 
budoucna budeme na mistrovství 
již také bojovat o cenné kovy,“ je 
s vývojem karlovarské moderní 
gymnastiky spokojen Jiří Herian.

Karlovy Vary se tak na dva dny 
staly hlavním městem české mo-
derní gymnastiky. „Napoprvé 
a hned úspěšně. Musím vyjádřit 
naprostou spokojenost, jsem rád, 
že jsme důvěru, kterou nám svaz 
dal, více jak na 100 % naplnily, 
o čemž svědčí spokojenost závod-
nic, zcela zaplněné hlediště Haly 
míčových sportů a v neposlední 
řadě i oficiální pochvala ze strany 
svazových funkcionářů. Jsem rád, 
že jsme za výrazné podpory Karlo-
varského kraje mohly do našeho 
lázeňského města přivést tento 
krásný umělecký sport na nejvyšší 
úrovni, že si již zde našel svoje di-
váky a obdivovatele a budeme se 
snažit, aby se do budoucna i díky 
podobným akcím se stal součástí 
lázeňské kultury,“ uzavírá hodno-
cení mistrovství Jiří Herian.  (KÚ)

Mistrovství ČR v moderní gymnas-
tice   Hala míčových sportů v Karlo-
vých Varech hostila v prosinci domácí 
šampionát ve společných skladbách. 
  Foto: TopGym Karlovy Vary




