Prezidentská návštěva

Den Cyklostezky Ohře

Miloš Zeman pochválil vedení kraje za vybudování kamenného
hospice v Nejdku i opravu karlovarských Císařských lázní, s níž by
se po dlouhých letech neúspěšných pokusů mělo začít ještě letos
v létě.

Vezměte kola, děti, babičky i dědečky a přijeďte si užít příjemné
odpoledne s živou hudbou, soutěžemi zručnosti v jízdě na kole
i dalším programem. České dráhy vypraví v neděli 16. června
speciální cyklovlaky, kolo si můžete klidně půjčit na nádraží.



více na straně 3
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Městem pro byznys
je znovu Cheb
Nízká nezaměstnanost, vysoký
podíl firem, vstřícný přístup radnice. To jsou hlavní důvody, které
dělají z Chebu nejlepší místo pro
podnikání v kraji. Druhé skončily
Mariánské Lázně a na třetí příčku se vyhouply Kraslice. Ukázaly
to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Zástupci jednotlivých měst převzali
ocenění na krajském setkání
Svazu měst a obcí. Cheb dokázal
v regionu obhájit loňskou pozici.
„Ocenění nepatří pouze vedení
města, ale je to ocenění celkového dlouhodobého vývoje. Městu
se daří lákat podnikatelské subjekty do průmyslového parku,
snažíme se také našim stávajícím
podnikatelům vyjít vstříc například systémem úlev na pronájem
městských nemovitostí tak, aby
se jim ve městě podnikatelsky dařilo,“ uvedl Antonín Jalovec, starosta Chebu. Srovnávací výzkum
Město pro byznys probíhá jedenáctým rokem. Analytici agentury Datank, která za výzkumem
stojí po datové stránce, hodnotí
města a obce ve dvou hlavních
kategoriích: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

(KÚ)
Hrady a zámky
znovu otevírají brány
Většině památek ve správě Národního památkového ústavu začala sezona. V našem regionu se
můžete vydat například na hrad
a zámek v Bečově nad Teplou,
navštívit bývalé sídlo kancléře
Metternicha v Kynžvartu či obdivovat krásy zámeckého areálu
ve Valči, který je ojedinělou ukázkou vrcholně barokního stavitelství. Jen vloni zavítalo do těchto
tří objektů bezmála 122 tisíc návštěvníků. Na co se tady můžete
těšit letos? Do původních zámeckých prostor se v Kynžvartu
alespoň dočasně vrátí část atraktivních sbírek odvezených v roce
1948 do Národního muzea. Ve
Valči, kromě tradičních akcí multižánrového festivalu Povaleč či Slavnosti květů, přicházejí
letos s cyklem přírodovědných
přednášek a exkurzí „Valeč brána Doupova“. Návštěvníci Bečova nad Teplou se mohou těšit
na novou okružní stezku kolem
hradu doplněnou interaktivními
pomůckami a herními prvky.

(KÚ)
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Festival muzejních nocí začne
v květnu v Karlových Varech

KARLOVY VARY Celorepublikový
Festival muzejních nocí letos odstartuje v nově zrekonstruovaných
prostorách Muzea Karlovy Vary.
V pátek 17. května budou napříč
krajským městem až do pozdních
večerních hodin otevřeny také další vybrané kulturní instituce a návštěvníkům nabídnou rozhodně
nevšední doprovodný program.
„Festival muzejních nocí je skvělou příležitostí, jak přilákat do
muzeí a galerií více návštěvníků
a představit jim zábavnou a poutavou formou jejich činnost. Jsme
moc rádi, že jsme mohli navázat
spolupráci i s dalšími kulturními
institucemi ve městě a že se i ony
otevřou v netradičním čase široké
veřejnosti,“ říká Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury
a památkové péče.
Národní zahájení patnáctého
ročníku se koná pod záštitou hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové a primátorky Andrey Pfeffer
Ferklové. Festival muzejních nocí
pořádá Asociace muzeí a galerií
ČR ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR, Národním muzeem
a Asociací krajů ČR pravidelně
od roku 2005. „Festival je pokaždé zahajován v jiném městě a nás
opravdu velmi těší, že si pořadatelé vybrali pro zahájení jubilejního
patnáctého ročníku právě Karlovy
Vary, respektive naše muzeum,
které v loňském roce obdrželo za
rekonstrukci budovy a vybudování interaktivní stálé expozice
nejvyšší ocenění v soutěži Gloria
musaealis,“ říká Daniela Seifertová.
Muzeum Karlovy Vary bude pro
veřejnost otevřeno po ukončení
oficiální části zahájení festivalu

od 19.30 hodin až do půlnoci. Návštěvníci se mohou těšit na dobové
osobnosti, které se podělí o zajímavé informace z historie města
i regionu. Po chodbách muzea se
bude například procházet středověký lovec, dáma z kolonády
z předminulého století, architekt
zlaté éry Karlových Varů a dorazit
by měl i botanik a entomolog Jakub Maria Alfred Daublebský ze
Sternecku. Připraveny budou také
drobné úkoly pro děti a dospělé.
Komu se podaří nalézt všechny
důmyslně schované vystavené exponáty v koláži v rámci tzv. Muzejní výzvy, získá zajímavou odměnu.
O hudební doprovod se postará
Jindřich Tolar a spol.
Volné vstupy nabídnou Městská
galerie Karlovy Vary či designová
Galerie Supermarket wc. Za snížené vstupné bude možné navštívit
i Muzeum Jana Bechera. Všechny
milovníky vážné hudby bychom
pak chtěli pozvat do Císařských
lázní, kde pro ně zdarma zahraje
Karlovarský symfonický orchestr.
Netradiční muzejní noc mohou
návštěvníci zažít také v Galerii
umění Karlovy Vary. Ředitel Jan
Samec si pro ně připravil speciální
noční komentovanou prohlídku
a přichystáno je i setkání plné nevšedního humoru s hudebníkem,
hercem a moderátorem Ladislavem Gerendášem. Děti si budou
moci pod vedením zkušených
lektorek vyrobit lucerny a barevné odznaky inspirované výstavou
Otakara Slavíka. Letohrádek
v Ostrově, který je pobočkou galerie, pak zve na Slavnost světla.
Více informací o programu festivalu najdete na webu Karlovarského kraje a také na nebo na serveru
cz-museums.cz. 
(KÚ)
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Národní zahájení XV. ročníku se uskuteční v Muzeu Karlovy Vary,
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
v pátek 17. 5. 2019 od 16 hodin
Karlovarská muzejní noc
a program pro veřejnost od 18 do 24 hodin
(dle programu jednotlivých institucí)

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové
a primátorky Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andreji Pfeffer Ferklové, MBA
Festival muzejních nocí 2019 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s ﬁnanční podporou
Ministerstva kultury a ve spolupráci s Asociací krajů ČR, Karlovarský krajem, Statutárním městem Karlovy Vary
a Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje
Záštitu XV. ročníku festivalu poskytla Asociace krajů ČR
www.muzejninoc.cz

Smlouva je uzavřená, ČVUT otevře v kraji svou pobočku
KARLOVY VARY Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického se chystá v Karlovarském
kraji otevřít svou pobočku. Nabízet by měla výuku v bakalářských
studijních programech v oblasti
civilního letectví. Smlouvu už
slavnostně podepsali děkan fakulty Pavel Hrubeš a hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
„Jsem ráda, že se nám podařilo
vedení fakulty přesvědčit o tom, že
Karlovarský kraj je ideálním místem pro otevření jejich pobočky
a že naše letiště má velký potenciál.
ČVUT navíc dlouhodobě spolupracuje se společností F Air, jež chce
u nás zřídit výukové středisko pro
piloty civilních letadel. V našem
regionu tak vznikne plnohodnotná
veřejná vysoká škola, která věřím,

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

přivede do našeho kraje mnoho
českých a zahraničních studentů
a ti zde po ukončení studia i zůstanou. Kromě atraktivních oborů
vzdělávání nabídne navíc nová
pracovní místa a v budoucnu může
dojít k jejímu propojení s BMW.
Doufám tedy, že o nabízené studium bude velký zájem,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová.
V nové pobočce by se měli vzdělávat studenti v bakalářských programech, jako je například Letecká doprava, Profesionální pilot či
Technologie údržby letadel. Podle
poptávky by nabídku mohly v budoucnu obohatit i další programy,
včetně těch magisterských. Školu
budou navštěvovat nejenom čeští,
ale také zahraniční studenti a vý-

uka by zde měla probíhat v angličtině. Obě strany tak reagují na
stávající situaci v oblasti letecké
dopravy, kde chybí jak piloti, tak
i pozemní letištní personál.
V rámci uzavřené smlouvy se obě
dvě strany zavázaly, že vyvinou potřebné úsilí k tomu, aby vybudovaly potřebnou infrastrukturu, zajistily ubytovací a stravovací kapacity
a zařízení pro volnočasové a sportovní aktivity studentů. Do šesti
měsíců od podpisu smlouvy by pak
měla vzniknout pracovní skupina,
která do konce ledna příštího roku
zpracuje plán realizace projektu
včetně finančních nákladů s výhledem do roku 2023. Ty si ponese
každá strana podle toho, jaký úkol
bude zrovna zajištovat.

(KÚ)

ČVUT v Karlovarském kraji Letecká doprava, Profesionální pilot či
Technologie údržby letadel. Nová pobočka nabídne atraktivní vzdělávací
programy. 
Foto: KÚ

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Spalničky? Nemocnice
už přijímají opatření
Zdravotnický personál Karlovarské krajské nemocnice bude
v případě rozšíření epidemie
spalniček na území našeho regionu chráněn proti tomuto infekčnímu onemocnění. Nezbytná
opatření připravují také provozovatelé soukromých nemocnic
v Ostrově a Sokolově. V nemocnici zřizované Karlovarským
kraje byli jako první v roce 2018
otestováni zaměstnanci infekčního oddělení, kde by byli případní
pacienti se spalničkami hospitalizováni. Ti, kteří měli nízkou
hladinu protilátek, byli následně
přeočkováni. V současné době
probíhá plošné testování zaměstnanců krajské nemocnice, od
exponovaných provozů až po ty
kde je pravděpodobnost setkání
s nákazou minimální. „V první
linii se testoval například zdravotnický personál na urgentním
příjmu a na dětském oddělení,
kde je nejvyšší pravděpodobnost
kontaktu s infekčním pacientem.
Do května bychom pak měli mít
pokryté všechny potenciálně rizikové provozy,” upřesnil radní
Jan Bureš. Náklady na testování
protilátek i na případnou vakcinaci nese krajská nemocnice
a zájem ze strany zaměstnanců je
zatím velký. „V celkovém objemu
je počet těch, kteří vykazují sníženou hladinu protilátek, poměrně
malý,“ doplnil radní Jan Bureš.

(KÚ)
Seniorská obálka může
zachránit život
Seniorská obálka pomůže v situacích tísně či ohrožení zdraví a života. Kartu, do které senioři za
pomoci příbuzných nebo svého
praktického lékaře vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování)
a přidají kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje pak umístí na viditelném místě
v bytě. „Tyto informace, které by
měly být pravidelně aktualizovány, poslouží například v případě
zásahu záchranářů k rozhodnutí
o postupu přednemocniční péče nebo o nutnosti převozu do
zdravotnického zařízení,“ uvedl
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis. V okamžiku spuštění projektu budou
zájemcům z řad seniorů předány
kompletní sady Seniorské obálky a tiskopis i pravidla pro jeho
vyplnění budou následně ke
stažení na webových stránkách
kraje. Tam také lidé najdou i další
potřebné informace o projektu.
„Seniorská obálka zcela určitě
brzy zdomácní zejména tam, kde
žijí lidé osamoceně, a napomůže
v důležitých situacích, urychlí
čas a rozhodování při záchraně
života,“ uvedl Miloslav Čermák
z MPSV, který koordinuje projekt
Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň. 
(KÚ)
Modernizaci urgentních
příjmů mají financovat
evropské fondy
Na vybavení a modernizaci
urgentních příjmů nemocnic
by mohly kraje získat finanční
prostředky z evropských fondů.
Krajské nemocnice, které by navíc měly od 1. ledna 2020 urgentní příjem propojený s lékařskou
pohotovostní službou, by na její
zajištění dostaly peníze prostřednictvím zdravotní pojišťovny.
Po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a náměstkem Romanem Prymulou to
uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Diskuse se dotkla i dotací na rezidenční místa
pro absolventy lékařských fakult,
kteří plánují dráhu praktických
lékařů. „Velmi oceňujeme záměr
ministra zdravotnictví vytvořit
pásma po celé republice, podle
nichž by se odstupňovala výše
dotace. Vyšší podporu by pak získali ti absolventi, kteří by se zavázali pracovat jako praktičtí lékaři
v okrajových částech regionů,
kam je často velký problém praktika získat,“ dodává hejtmanka.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Má vlast cestami proměn. Národní
putovní výstavu zahájíme na Vyšehradě
KARLOVY VARY Poprvé v historii se hlavním partnerem národní
putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“ stane Karlovarský
kraj.
Slavnostní zahájení jedenáctého
ročníku se uskuteční 18. května
v Praze na Vyšehradě a pro malé
i velké návštěvníky bude přichystán bohatý doprovodný program,
včetně vystoupení Karlovarského
symfonického orchestru v basilice sv. Petra a Pavla.
Přijďte se i vy podívat a inspirovat krásnými proměnami z celé naší země. „Výstava Má vlast
cestami proměn vypráví o snaze
lidí přetvořit své okolí v krásnější
místo, o lásce k naší vlasti i historii. Je pro nás proto velikou ctí, že
jsme se mohli stát partnery této
skvělé akce a že společně můžeme ukázat, že i v našem regionu
máme spoustu úžasných projektů. Letos jich máme přihlášených
celkem čtrnáct,“ říká Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky
Karlovarského kraje pro oblast
kultury a památkové péče.
Výstavu pořádá zájmové sdružení Asociace Entente Florale
CZ – Souznění ve spolupráci
s Národní kulturní památkou

Foto: www.cestamipromen.cz


Vyšehrad. Akce na Vyšehradě začne v jedenáct hodin dopoledne
a o hodinu později budou slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěží o nejpovedenější

proměny. Zástupci partnerského
regionu následně převezmou kamenné srdce, které je symbolem
celého projektu. Po oficiálním
zahájení výstavy, jež je napláno-

váno na třináctou hodinu, dojde
i k tradičnímu vysazení stromu.
Letos to bude Čapkova lípa ze západočeského města Chyše. „Zahájení výstavy pak doplní bohatý

kulturní program. V průběhu dne
se návštěvníků několikrát představí karlovarský folklorní Soubor písní a tanců Dyleň. Všechny
milovníky vážné hudby pak co
nejsrdečněji zveme na jedinečný
koncert Karlovarského symfonického orchestru, který se uskuteční v basilice sv. Petra a Pavla
od sedmnácti hodin. V rámci
programu zazní skladby od známých skladatelů odpočívajících
na vyšehradském hřbitově,“ dodává Daniela Seifertová. Po celý
den budou za symbolické vstupné zpřístupněny vyšehradské
památky, včetně hrobky Slavín.
Návštěvníci budou mít rovněž
možnost ochutnat to nejlepší od
regionálních výrobců a zakoupit
si drobnosti od zručných řemeslníků na tradičním jarmarku.
Chybět nebude ani dětský koutek.
Kompletní výstavu všech proměn bude možné zhlédnout na
Vyšehradě celý měsíc. Poté bude
rozdělena do jednotlivých kolekcí
a vydá se na svou celoroční pouť
po vlastech českých, moravských
i slezských. Více informací o akci
najdete na internetových stránkách www.cestamipromen.cz.

(KÚ)

Revolution Train. Obrněné vagóny Ve Varech vznikne první
paliativní ambulance
s kinosály bojují proti drogám
KARLOVY VARY Šest stříbrných
obrněných vagónů. Čtyři kinosály, osm interaktivních místností
a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se
závislosti zbavit. To vše je Revolution Train. Vlak revoluční primární
protidrogové prevence zastaví ve
vlakové stanici Karlovy Vary - dolní nádraží ve dnech 2. a 3. května
2019.
Cílem vlakového programu Revolution Train je prostřednictvím
zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat
jej k pozitivním životním volbám.
Jsou zde představeny mechanismy,
kterými drogová závislost vzniká
až do důsledků, jež v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím
a interaktivnímu přístupu dokáže
program zaujmout a dát prostor
k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Vlak byl již ve více než 100 městech Česka, Slovenska a Německa
a projekt navštívilo přes 100 tisíc
lidí. Revolution Train dlouhodobě
podporuje Národní protidrogová
centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR,
Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou
jsou pozitivní reakce dětí a peda-

gogů, kteří se programu zúčastnili.
Program v Karlových Varech potrvá 90 minut, určený je pro školní
skupinky (od 12 do 17 let) i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítaní
jsou také rodiče, náznaky užívání
drog se totiž objevují už u dětí ve
velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.
Dopolední program je rezervovaný po předchozí objednávce pro

střední školy z našeho regionu,
odpolední program pro veřejnost
začíná každých 20 minut a připravený je od 15.30 do 18.00 hodin.
Rezervace jsou možné na emailu
rajnochova@revolutiontrain.cz.
A co určitě potěší, vstup je díky
Karlovarskému kraji po celou dobu zdarma.
Více o vlaku najdete na webu
www.revolutiontrain.cz.

(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

moci v ambulanci jednak konzultovat, jak dál postupovat v léčbě
a tišení následků onemocnění,
naplánovat potřebnou medikaci,
ale důležité je zároveň podrobné
informování pacientů a rodiny
o plánování péče, zvládání nepříjemných projevů jednotlivých
onemocnění. Počítá se i s drobnými výkony na místě zahrnující
například péči o chronické rány,“
upřesnil Jan Bureš.
V Karlovarském kraji byl na jaře 2018 otevřen první kamenný
hospic, který má 23 paliativních
lůžek. Kraj také prostřednictvím
dotačního programu přispívá
organizacím v regionu poskytujícím domácí hospicovou péči. Nově vzniklá paliativní ambulance,
která by se mohla otevřít zřejmě
už v letních měsících, naváže na
specializovanou paliativní péči,
již má v nabídce svých služeb právě agentura Ladara. 
(KÚ)

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

Kotlíkové dotace, poslední výzva. Buďte připravení
KARLOVY VARY Další příležitost
získat kotlíkové dotace na výměnu
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění je tady. Karlovarský kraj obdržel od Ministerstva
životního prostředí ČR (MŽP ČR)
rozhodnutí o udělení dotace na
výměny kotlů. Jde celkem o 66, 5
milionu korun pro chystanou třetí
vlnu kotlíkových dotací. Od poloviny dubna si mohou žadatelé vyplnit
elektronickou část žádosti a být tak
připravení.
Příjem žádostí se rozběhne 1. července.
„Karlovarský kraj je jedním ze tří
regionů, kde pomáháme s výměnou zastaralých kotlů domácnostem, které nemají dopředu našetřeno. Právě jim, prostřednictvím obcí, nabízíme vedle kotlíkové dotace
i bezúročnou půjčku na předfinancování i spolufinancování kotle.
Novinkou je i to, že v obcích, které
se do našeho půjčkového programu zapojí, budou radit kotlíkoví
specialisté, kteří lidem mohou do-

KARLOVY VARY Ambulance určená lidem s nevyléčitelnými nemocemi, zvláště pak onkologického charakteru, by měla vzniknout v Karlových Varech. Pokud
to schválí krajští zastupitelé, její
provoz podpoří Karlovarský kraj
dotací ve výši 250 tisíc korun. Pro
média to potvrdil krajský radní
Jan Bureš. Půjde o první ambulantní pracoviště tohoto typu v regionu.
Paliativní ambulanci plánuje
vybudovat agentura Ladara, která se zaměřuje na domácí a paliativní péči i další služby. „Ambulance poskytující paliativní
péči v našem regionu dosud není,
proto jsme velmi rádi, že agentura Ladara s takovým záměrem
přišla. Pomoc na tomto pracovišti
najdou především lidé, kteří jsou
dlouhodobě nevyléčitelně nemocní, mají onkologickou diagnózu,
trpí bolestmi. Pacienti budou

poručit vhodný typ vytápění a provést je žádostí o půjčku i o podporu
v rámci kotlíkových dotací,“ vysvětluje Richard Brabec, ministr
životního prostředí.
V období od vyhlášení výzvy do
příjmu žádostí bude probíhat také
informační kampaň a semináře pro
zájemce ve vybraných místech Karlovarského kraje. Zájemci se budou moci setkat s krajským týmem
na seminářích v Karlových Varech,
v Sokolově, v Chebu, Ostrově, Mariánských Lázních, v Aši, Nejdku
i Kraslicích. „Další akce uspořádáme podle potřeby v konkrétní obci.
Termíny seminářů uveřejníme na
krajských internetových stránkách
týkajících se kotlíkových dotací,
kde lze naleznout také další důležité informace,“ doplňuje Dalibor
Blažek, náměstek hejtmanky.
Tým, který má na krajském úřadě na starosti příjem žádostí i komunikaci s žadateli, bude navíc
připraven zodpovědět telefonické
dotazy a pomoci s náležitostmi
potřebnými k úspěšnému podání

žádosti.
A jaké to jsou? Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem či
spoluvlastníkem rodinného domu
nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném
domě na území našeho regionu.
Dům či byt musí vytápět kotlem
na pevná paliva s ručním přikládáním s tím, že se řadí mezi zdroje
nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5
podle ČSN EN 303-5. Dotace bude
možné čerpat ve výši 75 procent
způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový
kondenzační kotel, nejvýše však 95
tisíc korun. Nebo lze z dotace zaplatit 80 procent způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze
na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 tisíc korun. A do
třetice může dotace pokrýt 80 procent způsobilých výdajů na nové
tepelné čerpadlo nebo automatický
kotel pouze na biomasu, nejvýše
však 120 tisíc korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporu nezískají. 
(KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Jana
Mračková Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát
30. dubna od 15.00 hodin. Stačí
D U B N A si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete
přijít? Zkuste to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je
pro všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace.
Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy
lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří
se nemohou zúčastnit 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, vzájemnou 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 dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. 
(KÚ)
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Pražské Jezulátko nechal prezident uložit v hospicové kapli

KARLOVY VARY Prezident republiky Miloš Zeman navštívil ve
druhé polovině března Karlovarský kraj. Ze své už páté návštěvy si
hlava státu odváží nejen originální pero ozdobené jeho jménem,
kalendář s fotografiemi z uplynulé
návštěvy nebo čokoládu od místního výrobce, ale také řadu námětů, jak pomoci našemu regionu.
Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová připomněla snahy
o otevření veřejné vysoké školy,
nedostavěnou dálnici D6, či nedostatečné pokrytí regionu leteckou
záchrannou službou. V kraji chybí specializovaná zdravotnická
centra, například traumacentrum
nebo popáleninové centrum, zřízení stanoviště letecké záchranky
přímo v regionu by tak situaci výrazně pomohlo.
Prezident v diskuzi s krajskými zastupiteli a starosty měst a obcí připomněl odchody obyvatel z regionu a nízkou životní úroveň, stačil
také odpovědět na otázky týkající
se zadržování části korunovačních klenotů Rakouskem, útlumu
těžby či spalovny odpadu v Chebu. Vedení kraje pak pochválil
za vybudování zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče v
Nejdku a opravu karlovarských
Císařských lázní, s níž by se po
dlouhých letech neúspěšných pokusů mělo začít ještě letos v létě.
Karlovarský kraj byl donedávna
jedním z posledních dvou regionů, ve kterých chyběl kamenný
hospic. Záštitu nad jeho vybudováním převzal Miloš Zeman v roce 2015 a stavba za 78,5 milionů
korun byla dokončena vloni na

Císařské lázně Na spadnutí už není budova samotná, ale její rekonstrukce.
Začít má ještě letos v létě a spolkne úctyhodných 600 milionů korun. S hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou a karlovarskou primátorkou Andreou Pfeffer
Ferklovou se prezident rozhovořil o historii národní kulturní památky i neúspěšných pokusech o její obnovu. 
Foto: KÚ
Na Poštovním náměstí V závěru druhého dne návštěvy zamířila hlava státu do Aše, do města s více než třinácti tisíci obyvateli zavítal Miloš Zeman podruhé.
Foto: KÚ
jaře. V zařízení, jež disponuje 23
lůžky, přivítala prezidenta v doprovodu krajské delegace vrchní
sestra Lucie Bucharová. Do nejdeckého REHOSu přivezl Miloš
Zeman Pražské Jezulátko, které
nechal uložit v hospicové kapli.
Nechyběla ani návštěva klientů
kamenného hospice a předání darů v podobě malých andělíčků pro
štěstí.
Prezident si také znovu prohlédl
Císařské lázně. O historii národní
kulturní památky i neúspěšných
pokusech o její obnovu tentokrát

promluvil v doprovodu hejtmanky
Jany Mračkové Vildumetzové a
primátorky města Andrey Pfeffer
Ferklové symbolicky ve slavném
Zanderově sále. Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Císařských
lázní má stát kolem 600 milionů
korun, potřebné stavební povolení na projekt získal Karlovarský
kraj v lednu letošního roku.
Zatímco Císařské lázně jsou už
na pozornost hlavy státu zvyklé,
pro obec Vintířov byla březnová
návštěva prezidenta vůbec první
v historii. Zeptat se prezidenta

přímo mohli letos také občané v
Kraslicích, Aši či Milhostově. Témata byla různá. Miloš Zeman se
vyjadřoval k dostavbě dálnice D6
i opravám místních komunikací,
ke zdravotnictví a úhradám od
zdravotních pojišťoven, zahraniční politice a bezpečnosti státu či k
podpoře mladých lidí - například
formou zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zazněl také jeden dětský dotaz. Co má prezident společného s premiérem Andrejem
Babišem? Odpověď prezidenta V nejdeckém REHOSu Miloš Zeman si našel čas také na setkání s klienty prvního
Foto: KÚ
byla jasná: pracovitost. 
(KÚ) kamenného hospice v regionu.

Ministr Brabec: Útlum těžby by mohla řešit uhelná komise

SOKOLOV
S blížícím se útlumem těžby hnědého uhlí je třeba
nejen řešit budoucnost uhelných
regionů, ale i uhelných energetik
jako celku. Společně s tím se musí zároveň zahájit aktivní a řízená
restrukturalizace oblastí postižených těžbou. Těmito otázkami
by se zabývala „uhelná komise“,

jejíž vznik by mohlo iniciovat Ministerstvo životního prostředí ČR
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a představitelé
dotčených krajů. O tomto záměru
informoval hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Pan ministr mi představil my-

šlenku vzniku „uhelné komise“
s tím, že by byl rád, kdyby ji strukturálně postižené kraje podpořily
a zároveň se podílely na činnosti
komise. Ustavení tohoto orgánu
by nejprve musela schválit vláda.
Téma útlumu těžby a budoucnosti
uhelných regionů je pro nás velmi
závažné. Odešleme proto dopis,

kterým oslovíme obě ministerstva
a požádáme je o přípravné kroky
ke vzniku komise a k předložení
záměru vládě,“ uvedla hejtmanka.
Podle ministra Richarda Brabce
podobný poradní orgán vlády funguje v sousedním Německu a zabývá se rovněž restrukturalizací
zasažených regionů. „O vytvoření

„uhelné komise“ jsem uvažoval už
dříve, jsem toho názoru, že musí
vzniknout co nejrychleji, protože
útlum těžby, potřeba restrukturalizace i otázky uhelných energetik je
třeba řešit v kontextu celé republiky,“ zdůraznil ministr a dodal,
že je nutné, aby komise plánovala
a řídila jednotlivé kroky proměn

území strukturálně postižených
regionů. Jejími členy by měli být
odborníci na přechod z fosilních
paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro, politici včetně regionálních, vědci, specialisté na regionální rozvoj i zástupci nestátních
neziskových organizací.

(KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v nepříznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé druhy poskytovaných sociálních služeb.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní,
ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které
je jinak pečováno v jejich rodině.
Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
U pobytové formy odlehčovací
služby je péče časově omezena a to
zpravidla na dobu nepřesahující tři
měsíce.
Odlehčovací služby zajišťují tyto
základní úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (např. pomoc při podávání
stravy, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík, pomoc při samostatném pohybu doma i venku), pomoc
při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o nehty a vlasy, pomoc
při použití WC), poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy
(zajištění stravy, pomoc při přípravě stravy), poskytnutí ubytování,
jde-li o pobytovou formu služby
(ubytování, úklid, praní a drobné
opravy ložního a osobního prádla,
žehlení), zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (např.
doprovázení do školy, k lékaři, do
zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
pomoc při obnovení či upevnění
kontaktu s rodinou), sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záleži-

tostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Odlehčovací služby jsou placenou sociální službou. Maximální
výše úhrady je stanovena vyhláškou
č. 505/2006 Sb. a činí 130
Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování
těchto úkonů netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Dále
se hradí (maximální výše) 170 Kč
denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování
se hradí maximálně 210 Kč denně.
V Karlovarském kraji poskytuje
odlehčovací služby organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,
p.o., tel.: 354 624 000.
Denní stacionáře a týdenní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Časová
dostupnost služby je od pondělí
do pátku, zpravidla od 6 hodin do
16 hodin. V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby
(služba je k dispozici nepřetržitě
24 hodin), a to od pondělí do pátku. Denní stacionáře zajišťují tyto
základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro

osobní hygienu, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. V týdenních stacionářích je kromě vyjmenovaných úkonů poskytováno také ubytování.
Poskytování služeb v denních
a týdenních stacionářích je zpoplatněno. Maximální výše úhrady je
stanovena vyhláškou č. 505/2006
Sb. a činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonů.
Pokud poskytování těchto úkonů
netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí. Dále se hradí
(maximální výše) 170 Kč denně za
celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, nebo 75 Kč
za oběd. U týdenního stacionáře
se platí úhrada za ubytování maximálně 210 Kč denně.
Denní stacionáře jsou v Karlovarském kraji zajišťovány těmito
organizacemi: Centrum denních
služeb Mariánské Lázně, o.p.s.
tel.: 354 602 790, Denní centrum
Mateřídouška, o.p.s., které poskytuje službu v Denním centru
Mateřídouška Sokolov a v Denním
centru Mateřídouška Chodov, tel.:
352 665 992, Farní charita Karlovy
Vary, která poskytuje Denní stacionář pro zdravotně a mentálně
postižené, tel.: 731 433 038 (037),
Správa zdravotních a sociálních
služeb Cheb, p.o., která poskytuje službu v Domově pro osoby se
zdravotním postižením, týdenním
a denním stacionáři „Mája“, tel.:
354 430 629.
Týdenní stacionář je zajišťován
Farní Charitou Karlovy Vary, která
provozuje zařízení: Týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro
osoby s Alzheimerovou chorobou,
tel.: 353 434 214 (215).

Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
Služba zajišťuje tyto základní
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy,

výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Poskytování služeb v centrech
denních služeb je rovněž zpoplatněno. Maximální výše úhrady je
stanovena vyhláškou č. 505/2006
Sb. a činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času

nezbytného k zajištění úkonů.
Pokud poskytování těchto úkonů
netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí. Dále se hradí
(maximální výše) 170 Kč denně za
celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, nebo 75 Kč
za oběd.
V Karlovarském kraji poskytuje
tyto služby Denní centrum Žirafa,
z.s. a to v Novém Sedle a v Kraslicích. Tel.: 353 815 220.

(KÚ)

Pernink
Kraslice
Rotava

Hranice
Luby
Plesná

Aš

Skalná
Františkovy Lázně

Královské Poříčí
Habartov

Sokolov
Kynšperk nad Ohří

Jáchymov

Nejdek

Ostrov
Hroznětín
Kyselka
Nové Sedlo

Nová Role

Karlovy Vary

Chodov
Loket

Bochov
Horní Slavkov
Bečov

Cheb
Lázně Kynžvart
Centra denních služeb
Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře

Toužim

Žlutice

Mnichov
Teplá

Mariánské Lázně

Základní informace o všech uvedených sociálních službách mohou zájemcům poskytnout také sociální pracovníci na obecních a městských úřadech. Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová,
tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Bc. Anna Doubková, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně
– Mgr. Roman Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.:
354 224 887, MÚ Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.:
352 350 661, MÚ Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc.
Ivana Mikulová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240
142, případně také na Krajském úřadu Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petrůjová, tel.: 354 222 485, Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599.

ZPRAVODAJSTVÍ

Návrh textu – plakát

ZPRÁVY Z KRAJE
Vodovody a kanalizace.
Obcím pomohou dotace
Celkem 11 milionů korun by
mohlo jít v tomto roce z rozpočtu Karlovarského kraje na
drobné vodohospodářské akce
po celém regionu. Obcím poslouží k rozšiřování vodovodů,
dostavbě kanalizace i čističek odpadních vod. Oblíbený
krajský dotační program má
podpořit především obce do
dvou tisíc obyvatel. „V letošním roce jsme posuzovali šest
žádostí, přičemž výše dotace
může dosáhnout 80 procent
uznatelných nákladů. Finance do tohoto programu jdou
z krajského rozpočtu a z poplatků za odběr podzemních
vod. Jsem rád, že dotace na výstavbu kanalizace i rozšiřování
vodovodního řadu míří do obcí
prakticky po celém kraji,“ uvedl Karel Jakobec, krajský radní
pro oblast životního prostředí.
Chystá se tak prodloužení vodovodního řadu v obci Libá,
část Lužná – Svorkov. Dále
bude vystavěna nová veřejná
kanalizace v Bražci, kanalizační výtlak včetně čerpací stanice
odpadních vod v Lomničce,
dojde k prodloužení vodovodu
v Bublavě, rozšíření vodovodu
a kanalizace v lokalitě Velký
Rybník u Hroznětína. V plánu
je také výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v částech
obce Mnichov – Sítiny a Rájov.

(KÚ)
Včelaři mohou opět počítat
s podporou kraje
Zájem včelařů z našeho regionu o dotace na pořízení potřebného vybavení a modernizaci úlů stále trvá. Rada kraje
letos rozhodla o udělení dotace
v celkové výši 1 milion 492 tisíc
korun pro 107 žadatelů. „Udělováním dotací pomáháme zvyšovat počty včelstev a zkvalitňovat jejich chov. Každý žadatel může získat dotaci do výše
14 tisíc korun,“ vysvětlil Karel
Jakobec, krajský radní pro oblast životního prostředí. Pro
rok 2019 kraj vyčlenil v programu celkem 2 miliony korun.
O dotaci mohli žádat včelaři
starší 18 let s trvalým pobytem
v našem regionu. Obdržené
finanční prostředky využijí na
pořízení základního vybavení,
jako jsou úly, rámky či voskové
a plastové mezistěny, a také na
nákup včelstva nebo včelích
oddělků z registrovaných či
šlechtitelských chovů. (KÚ)
Zlatý erb. Města z regionu
bodovala i ve finále
Na mezinárodní konferenci
ISSS, která se konala v Hradci
Králové 1. dubna, byly slavnostně vyhlášeny výsledky
populární soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí. V silné konkurenci zazářily Karlovy Vary.
Pozadu nezůstal ani Cheb, jenž
si odnesl hned dvě ocenění.
Zvláštní cenu ministryně pro
místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii
města a obce získaly Karlovy
Vary. V kategorii turistické
atraktivity pak zabodoval chebský hrad, který obsadil skvělé
druhé místo. Samotné město
Cheb se neztratilo ani v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba, kde jeho mapa
sociální pomoci obsadila bronzovou příčku. Soutěž pořádá
spolek Český zavináč pod záštitou Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva vnitra
ČR, Asociace krajů ČR a Svazu
měst a obcí ČR. Její smysl nespočívá jen ve srovnávání webů
měst a obcí, ale také v tom,
že jejich provozovatelům poskytuje užitečné informace
pro jejich další zlepšování. Do
soutěže se letos zapojilo na 435
webových stránek a projektů
včetně elektronických služeb
a turistických prezentací. Více
podrobností najdete na internetových stránkách Zlatého
erbu. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Cyklopůjčovna. České dráhy
službu nabízejí už 9 let
KARLOVY VARY Začátek turis- kolo zdarma, cyklovýlet je možné
tické
sezóny je kraj
v kraji
už devátým
s pěší
turistikou
a vyKarlovarský
a město
Karlovy kombinovat
Vary zvou malé
i velké
cyklisty
na Den Cyklostezky Ohře
rokem spojený s otevřením půjčo- užít bezplatné úschovy v určených
Karlovarský kraj a město Karlovy Vary
venKdy:
kolv Českých
Půjčovny
stanicích.
Zájemcům
neděli 16.drah.
června
2019 od 11.00
do 16.00
hodin nabízí dozvou malé i velké cyklisty na
budou otevřené až do 31. října ve pravce kvalitní kola s předpisovou
stanicích
Karlovy
Vary,
Karlovy
výbavou
a
pravidelným
servisem.
Kde: Meandr Ohře, Plynárenská 2, Karlovy Vary
Vary dolní nádraží, Cheb, Marián- Při zapůjčení kola je nezbytné poskéVezměte
Lázně, Františkovy
depsat nájemní
smlouvu,
předložit
kola, děti, Lázně,
babičkyAši dědečky
a přijeďte
si užít
příjemné odpoledne s živou hudbou,
a Sokolov. Po předchozí domluvě osobní doklad (občanský, řidičský
soutěžemi zručnosti v jízdě na kole a s dalším programem pro všechny, kteří se včas a jednoduše
je možné kola vypůjčit nebo vrátit průkaz nebo cestovní pas), zaplazaregistrují
na krajských internetových
stránkách.
Následně
pak v některém z devíti informačních
také
ve stanici Nejdek.
tit půjčovné
a složit
vratnou si
kauci.
center (Cheb, Mariánské
Lázně, Zákazníci
Františkovy
Lázně,drah,
Aš, kteří
Kynšperk,
Cyklopůjčovny
v regionu proČeských
jsou Sokolov, Loket, Karlovy Vary,
Vezměte kola, děti, babičky i děKdy: v neděli 16. června 2019
vozují
České
dráhy odcyklisté
roku 2011
zaregistrovaní
do věrnostního
Ostrov)
přihlášení
vyzvednou
identifikační
pásku a popropříjezdu do areálu Meandru Ohře
dečky a přijeďte si užít příjemza dostanou
podpory vKarlovarského
kraje. gramukraje
ČD Body,
si můžou
vyzvedod prvky
11.00
promostanu Karlovarského
jako dárek
trička,
drobné dárky s reflexními
nebo do 16.00 hodin
né odpoledne s živou hudbou,
„K dispozici jsou trekingová ne- nout za 50 bodů voucher k bezplatsoutěžemi zručnosti v jízdě na
nealko
nápoj
od
Korunní.
Pro
zájemce
budou
vypraveny
speciální
cyklovlaky
Českých
drah
z
Karlových
bo horská kola v dámské i pánské nému jednodennímu zapůjčení
Návrh textu – plakát
kole a s dalším programem pro
Kde:
Varůdětské
přes Sokolov
Chebu a zpět.
Pro informace
o možnosti registrace na
akci a oMeandr
jízdních řádechOhře
verzi,
bicykly ado
elektrokola.
jízdního
kola.
všechny, kteří se včas a jednoV půjčovnách
ve internetové
stanicích Cheb,
16. června do 29. záříabudou
vlaků sledujte
stránkyOd
www.kr-karlovarsky.cz
Facebook: KarlovarskýPlynárenská
kraj – oficiální
2
duše zaregistrují na krajských
Františkovy
Lázně
a
Karlovy
Vary
České
dráhy
také
vypravovat
vlaky
stránka.
Karlovy Vary
dolní nádraží a Mariánské Lázně Cyklo Ohře s odjezdem z Chebu
internetových stránkách.
Nájsou v nabídce i koloběžky. Výhod- v 8.55 hodin a příjezdem do stanice
sledně si pak v některém z devíti
ná je i cena výpůjčného. Poskytují Karlovy Vary v 9.45 a vlak z Karloinformačních center (Cheb, Marise slevy pro držitele In Karty ČD vých Varů v 10.00 a příjezdem do
ánské Lázně, Františkovy Lázně,
a jízdenek EgroNet,“ uvedla Gab- stanice Cheb v 10.50 hodin. Vlaky
Aš, Kynšperk, Sokolov, Loket,
riela Novotná, tisková mluvčí Čes- budou zastavovat ve stanicích a zaKarlovy
Vary,
Ostrov) přihlášení
Karlovarský kraj a město Karlovy Vary zvou malé i velké cyklisty
na Den
Cyklostezky
Ohře
kých drah.
stávkách v blízkosti Cyklostezky
cyklisté
vyzvednou
identiﬁkační
Největší výhodou ale je, že cestu- Ohře.
pásku a po příjezdu do areálu
Kdy: v neděli 16. června 2019 od 11.00 do 16.00 hodin
jící můžou vrátit kolo i v jiné staniVeškeré informace o půjčovnách
Meandru Ohře dostanou v proci, než si ho půjčili. Na vybraných i přepravě kol jsou k dispozici na
Kde: Meandr Ohře, Plynárenská 2, Karlovy Vary
mostanu Karlovarského kraje jako
tratích lze přepravovat vypůjčené stránkách Českých drah
(KÚ)

DenCyklostezkyOhře

dárek trička, drobné dárky s re-

Značení tras zkontroluje
Klub českých turistů

KARLOVY VARY Značení cyklotras chce také v letošním roce podpořit Karlovarský kraj. Pokud to
schválí zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání, na provedení kontrol všech vyznačených cyklotras
a následnou opravu zjištěných závad dostane dotaci 300 tisíc korun.
V současné době spravuje Klub
českých turistů na území regionu
přes 2 tisíce kilometrů cyklistických tras a stezek. Díky kvalitnímu
systému značení míří do Karlovarského kraje čím dál víc domácích
i zahraničních cyklistů a v regionu

tak s každou novou sezonou roste
návštěvnost. „V letošním roce jsme
opět obdrželi individuální žádost
o dotaci od Klubu českých turistů ve
výši 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že údržba značení je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, rozhodli
jsme se žádosti vyhovět a aktivity
Klubu českých turistů jednoznačně
podpořit,“ uvedl Josef Janů, radní
pro oblast regionálního rozvoje,
projektového řízení a informatiky.
Ve značkařském obvodu Karlovy
Vary bude zkontrolováno na 823,5
kilometru tras, v obvodu Cheb na
797 kilometrů a v obvodu Sokolov
na 395 kilometrů. Celkové náklady
na údržbu by podle Klubu českých
turistů měly v letošním roce dosáhnout částky 300 až 350 tisíc korun.
Částka, kterou nepokryje dotace od
Karlovarského kraje, bude uhrazena z jiných zdrojů. Všechny úpravy
jsou prováděny tak, aby byla naplňována dlouhodobá koncepce údržby a rozvoje sítě cyklotras na území
celého regionu. 
(KÚ)

Vezměte kola, děti, babičky i dědečky a přijeďte si užít ﬂpříjemné
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www.kr-karlovarsky.cz
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Na obnovu kulturních památek
půjde letos 12 milionů

Přílezy

Románský kostel sv. Bartoloměje. 

KARLOVY VARY Celkem 12 milionů korun bylo letos vyčleněno
z rozpočtu Karlovarského kraje
na obnovu kulturních památek,
památkově hodnotných objektů
a movitých věcí v regionu. Rada na
březnovém zasedání odsouhlasila
rozdělení dotací ve výši 3 170 000
korun. O zbývajících financích rozhodne zastupitelstvo v dubnu.
„V letošním roce jsme obdrželi
144 žádostí o dotaci, z toho dvě
byly pro duplicitní podání vyřazeny
a jedna byla stornována kvůli tomu,
že si žadatel spletl dotační programy. Stejně jako v uplynulých letech
požadavky vlastníků památek několikanásobně převyšovaly možnosti krajského rozpočtu. Celkově
si zažádali o 137,4 milionu korun.
Ačkoliv bychom nejraději uspokojili všechny projektové žádosti,
snažili jsme se vybírat zejména ty,
které naši podporu nejvíce potřebují,“ uvedla Daniela Seifertová,

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Foto: KÚ

náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
Z celkového počtu předložených
projektových žádostí jich nakonec
bude podpořeno 84. Rada například schválila dotaci na záchranu
renesančního městského domu
v Horní Blatné, jenž byl postaven
v období rozkvětu hornictví na přelomu 16. a 17. století. Z přidělené
dotace budou pořízena nová vrata,
trámy a okna a dojde i k obložení
roubené stěny. Podporu získá také
jeden z nejstarších kostelů na Karlovarsku - pozdně románský kostel
sv. Bartoloměje v Přílezech, který
se postupně probouzí k životu. Zde
budou finanční prostředky použity
na dokončení obnovy krovu, krytiny a podlahy půdy. Příspěvek obdrží i raně gotický Hrad a zámek Libá
na Chebsku. Oblíbené výletní místo
se bude moci pochlubit novými ok(KÚ)
ny a dveřmi.

Krušné hory jsou
mým domovem
Lenka Sárová Malíská
designérka a malířka
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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Kvalitní školy ocenili
zdejší zaměstnavatelé
DALOVICE Klub zaměstnavatelů
zveřejnil výsledky 5. ročníku ocenění Škola doporučená zaměstnavateli pro Karlovarský kraj. Na
prvním místě v regionu se umístila krajská Střední škola logistická
Dalovice. Školy převzaly ceny na
setkání ředitelů škol v nejdecké
firmě Witte Nejdek.
Pro školu v každém kraji mohou
hlasovat i zaměstnavatelé z jiných
regionů, pokud vědí o kvalitě školy díky spolupráci, či schopným
absolventům. „Zaměstnavatelé
kromě technických oborů oceňují také oblast logistiky a služeb,“
dodává Pavel Hulák, ředitel Klubu
zaměstnavatelů. Hlasy pro školy
se sešly od firem z regionu jako

Witte Automotive, SKF Lubrication Systems nebo Lázně Františkovy lázně, ale třeba také od celostátních gigantů ČEZ či Česká
pošta.
A v čem vyniká vítěz soutěže,
Střední škola logistická Dalovice? „Třetí vítězství za pět let trvání
ankety spolu s jedním stříbrným
umístěním nás řadí na naprostou
špičku odborných škol v regionu.
Za těmito výsledky je dlouholetá
usilovná práce zejména v součinnosti školy a zaměstnavatelů
v našem kraji v oblastech praktického vyučování, přednášek,
exkurzí a dalších možností spolupráce. Veliké poděkování patří
všem partnerským firmám, které

pro nás hlasovaly, a zároveň i pedagogům, žákům, absolventům
a rodičům, kteří pomáhají budovat náš kredit. Pochopitelně je pro
nás tento výsledek velmi zavazující i do dalších let,“ říká Vlastimír
Sunek, ředitel SŠ logistická.
Zájem o studium na škole v Dalovicích, výsledky u maturitních

a závěrečných zkoušek spolu
s uplatněním absolventů naplňují
učitele školy optimismem. „Nnicméně nechceme usnout na vavřínech a rozhodně budeme využívat
dalších příležitostí, které nám oblast logistiky nabízí,“ slibuje Vlastimír Sunek.

(KÚ)

Masáže Petr Klíč. Fiktivní
firma bodovala na veletrhu
CHEB
Fiktivní firma při SZŠ
a VOŠ Cheb se zaskvěla na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem
v Praze. Na veletrh vyrazili zástupci školy popáté, tentokrát s už ostřílenou firmou Masáže Petr Klíč,
která na veletrhu zvítězila v roce
2015. „Takového úspěchu jsme ale
ještě nikdy nedosáhli,“ připomíná
učitelka fiktivní firmy Radmila Hovorková dvě první místa a všechny
ostatní do místa desátého. Tradič-

ně se soutěžilo v několika disciplínách. Firmu tvořili žáci 3. B oboru
Masér sportovní a rekondiční, a to
Petra Šomodiová, Kateřina Reidlová, Daniela Nagyová, Veronika
Filipčíková, Kateřina Cihlářová,
Vratislava Šulcová, Laura Henzlová a jediný mužský zástupce, Pavel
Nový. „ Dík patří všem zúčastněným žákům, naší škole a městu
Cheb za finanční podporu,“ dodává Radmila Hovorková. 
(KÚ)

Pořadí středních škol hodnocených
zaměstnavateli v Karlovarském kraji:
1. Střední škola logistická Dalovice,
2. Střední průmyslová škola Ostrov
3. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
3. Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Střední lesnickou školu ve Žluticích čeká rekonstrukce
ŽLUTICE Zastaralé rozvody vody
a kanalizace se chystají rekonstruovat na Střední lesnické škole ve
Žluticích. Školákům zde budou
v dohledné době sloužit také nová
sociální zařízení. Výsledek zadávacího řízení na rekonstrukci už
odsouhlasila Rada Karlovarského
kraje. Stavební práce v domově
mládeže a tělocvičně mají vyjít na
bezmála sedm milionů korun. Žáci
i pedagogové by se z moderního zázemí měli těšit ještě letos.

„Se stavebními pracemi by se
mělo začít v květnu a hotovy mají
být nejpozději do září,“ upřesňuje
Jaroslav Bradáč, krajský radní pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci vyhlášeného zadávacího řízení obdržela Střední lesnická
škola Žlutice celkem tři nabídky. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
nabídka společnosti Mudicon za téměř sedm milionů korun bez DPH.
Nákladná rekonstrukce se týká

dvou objektů Střední lesnické školy
Žlutice, a sice tělocvičny a domova
mládeže z počátku šedesátých let
minulého století. Kromě obnovy
zastaralých rozvodů vody a kanalizace dojde k vybudování zcela
nových sociálních zařízení včetně
instalace související vzduchotechniky. Přestavbou projde v domově
mládeže jak sociální zařízení chlapců a dívek, tak i hygienické zázemí
pokojů vychovatelů a inspekčních
pokojů. Součástí projektu je rovněž

NOVOSTAVBA

cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

rekonstrukce sociálních zařízení
v přilehlé tělocvičně.
Realizace stavebních prací bude
probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách a nedělích se souhlasem technického dozoru zadavatele. „V květnu a červnu pak bude
nutné respektovat neomezený provoz domova mládeže, zejména pak
dávat pozor na bezpečnost žáků,
personálu a třetích osob,“ doplňuje
Radka Stolariková, ředitelka Střed(KÚ)
ní lesnické školy Žlutice. 

PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

Masáže Petr Klíč Umístění v jednotlivých kategoriích: Nejlepší firma veletrhu
(3. místo), Nejlepší stánek (1. místo), Nejlepší katalog (8. místo), Soutěžní prezentace (7. místo), Návrat do budoucnosti (1. místo)  Foto: SZŠ a VOŠ Cheb

Exkurze do ekofarem.
Doprava je zdarma
KARLOVY VARY Oblíbené exkurze do ekofarem nebo do Centra
vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně nabídne školám
v regionu také v tomto roce Karlovarský kraj. Dopravu na akce zajistí pro školáky a jejich doprovod
zdarma.
„Už devátým rokem školám nabízíme tuto podporu a můžu říci,
že zájem je obrovský. Stejně jako
loni jsme na zajištění dopravy na
exkurze vyčlenili z krajského rozpočtu částku 1,5 milionu korun
a byl bych rád, kdybychom pomohli co největšímu počtu škol,“
připomíná krajský radní Karel
Jakobec.
Pedagogové si podle něj tuto
formu podpory velice pochvalují,
protože pro většinu škol by bylo
kompletní financování exkurzí
velmi nákladné a museli by do
platby zapojit rodiče žáků. V roce
2018 se s krajským příspěvkem
uskutečnilo 301 exkurzí na farmy,
kterých se zúčastnilo 10742 dětí.
Konalo se také 55 výjezdů do Černošína pro 2117 dětí.
Objednávání exkurzí krajský
úřad spustil začátkem března.
Školy si nejprve dohodnou termín

ZAČÁTEK 9:00

na vybraném místě a následně
vyplní a odešlou přihlášku elektronicky na předepsaný kontakt.
Následně dostanou potvrzení
s informací o dopravci, který bude přepravu zajišťovat. Přesný
postup objednání najdete na krajských internetových stránkách.

(KÚ)
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 biostatek ve Valči
 ekofarma Kozodoj ve Staré
Roli
 botanická zahrada v Bečově
 farma v Krajském středisku
ekologické výchovy při Školním statku Cheb
 Vojenské lesy a statky
 Lázeňské lesy Karlovy Vary
 Centrum vzdělávání odpadového hospodářství Černošín

Hipodrom Holoubek dos�hové závodiště Dvory
Doprovodný program - agility,
ﬂyball - ukázky - vyzkoušení pro veřejnost
výstava všech plemen včetně loveckých (mimo NO)

VSTUPNÉ
dospělí
dě� 3-15 let
důhodci a ZTP

50 Kč
30 Kč
30 Kč

možností exkurzí

NÁZORY

Odkud vítr fouká
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

V minulém čísle jsme psala
o tom, jak i přes odpor veřejnosti,
možná bezpečnostní rizika, ohrožení stavu životního prostředí
a negativního vlivu na lidské zdraví trvá vedení Karlovarského kraje
na zřízení pilotní školy F Air a to
vše pro titěrný zisk 2,5 milionů
korun. Vedení kraje zřejmě o bezpečnost našich občanů a kvalitní
životní prostředí nestojí, jelikož
jinak si nedovedu vysvětlit, proč
vládnoucí koalice nehlasovala
pro mnou navržené usnesení,
aby vedení kraje zajistilo řádné
posouzení plánovaného nárůstu
výcvikových letů na Karlovarském
letišti z pohledu vlivu na životní
prostředí, zdraví a kvalitu života
obyvatel, kvalitu léčebného pro-

středí lázní a léčebných pramenů,
na zdroj pitné vody a na životní
prostředí. Výsledek tohoto hlasování jasně ukázal, že titěrný zisk
2,5 milionů je pro vládnoucí koalici v Karlovarském kraji více než
kvalita života našich obyvatel. Po
tomto hlasování a urputném tlaku
vedení kraje si pokládám otázku,
komu letecká škola v Karlových
Varech vlastně prospěje? Obyvatelům kraje přinese totiž pouze
nadměrný hluk, zvýšené emise
a znečištění ovzduší. Letišti 2,5
milionů korun za hangárování.
Ostatní propočty zisku jsou velmi
liché, jelikož nelze zaručit zisk za
stravování, útraty a aktivity ve volném čase čínských studentů. Proti
škole pilotů se nyní postavily i hotely a restaurace a není se čemu
divit, jelikož je to právě lázeňství,
které je hlavním odvětvím našeho
kraje. Je to právě lázeňství, kvůli
kterému navštěvují každoročně hosté z celého světa náš kraj.
A bude to pilotní škola, která pohodu a klid našich světových lázních bude narušovat. Proč tedy vedení kraje nenaslouchá svým ob-

čanům, voličům a upřednostňuje
směšný zisk před jejich zájmy? Pilotní škola F Air cvičí čínské piloty
na území ČR už nějaký ten rok.
V dubnu 2017 prezident republiky
Miloš Zeman přijal na Pražském
hradě tehdy první skupinu celkem
14 čínských kadetů – budoucích
pilotů Sichuan Airlines, kteří zahájili v letecké škole F AIR na Letišti Benešov 14-ti měsíční praktický výcvik. Tehdy Michal Markovič,
ředitel letecké školy F AIR řekl:
„Pro F AIR i čínské studenty je to
nesmírná čest být uvítáni v České
republice hlavou státu. Prezident
Zeman nám v Číně otevřel dveře
a my jsme jimi dokázali projít.“
Je tak zcela logické, že prezident
Miloš Zeman podpořil tuto školu také při své březnové návštěvě
Karlovarského kraje. Poptávka
čínského trhu je přes 5 tisíc nových
pilotů ročně, z nichž přibližně polovina se cvičí v zahraničí. Střednědobým cílem letecké školy F AIR
bylo v roce 2017 otevřít v České republice další své základny a cvičit
200 čínských dopravních pilotů
ročně.

Nebojte se Pecha Kuchy
Markéta
Monsportová
předsedkyně
spolku Švihák
a krajská
zastupitelka za
Piráty

16. března proběhl v Mariánských Lázních ve Společenském
Domě Casino 20. jubilejní večer
PechaKucha Night. Mariánské
Lázně jsou dosud jediným městem
v Karlovarském kraji, kde se smí
tato značka užívat. Původní japonský formát prezentací 20x20
se v zde  poprvé objevil na jaře roku
2014.
Projekt PechaKucha [peča kuča
- japonské citoslovce pro hromadnou konverzaci] založili a poprvé
zrealizovali v roce 2003 v Tokiu
architekti Astrid Klein a Mark
Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham
Architecture. Jejich záměrem bylo
vytvořit prostor pro setkávání inspirativních osobností (architektů, designérů, grafiků, výtvarných

umělců,   hudebníků, aktivistů
a jim podobných kreativních jedinců) pro výměnu zkušeností a informací o novinkách v oboru a možnost pro komunikaci s veřejností.
Smyslem projektu Pecha Kucha
je, aby prezentace byly co nejzábavnější a udržely pozornost posluchačů. Každý z vystupujících
má jasně určený čas 6 minut a 40
sekund, během nichž může předvést 20 obrázků, přičemž každý
z nich může komentovat po dobu
20 sekund. Během jednoho večera
vystoupí přibližně deset osobností.
Celkem tedy do našeho města zavítalo více něž 200 mistrů ve svém
oboru. Ráda bych ráda vypíchla
reportéra Janka Rubeše, režiséra
Radima Špačka, scénáristu a režiséra Benjamina Tučka, fotografy Tomáše Třeštíka a Alžbětu Jungrovou, muzikanty Milana Caise,
Vladimíra 518, Jiří Buriana,
architekty Xtopix, A69, Chybík
& Kryštof Architects, designéry
Pavla Fuksu a Petra Babáka, novináře Jana H. Vitvara, fimového
kritika Kamila Filu, hudebního
publicistu Jardu Konáše, nakladatele Joachima Dvořáka a na-

příklad i oblíbeného internetového
producenta a influencera Kazmu
Kazmiche.  
Značku PechaKucha Night
užívá a pravidelné večery pořádá
celkem 1141 měst po celém světě na všech kontinentech. Spolek
Švihák z Mariánských Lázní jej
pravidelně organizuje každý třetí
měsíc, třetí víkend a pokaždé na jiném místě. Díky tomu měli občané
i návštěvníci města příležitost navštívit i jindy nedostupné prostory
- například sál v hotelu Panorama, v bývalé dětské léčebně Miramonte, nebo zákulisí Městského
divadla.
15. června se mohou těšit na
volume (pokračování) 21, které
se bude odehrávat v pomalu se po
mnoha letech probouzejícím hotelu Lesní Mlýn (dříve Dombas).
PechaKucha Night není jen velmi inspirativní a zábavný kulturní
program, ale i skvělou příležitostí,
jak navázat na tradici, kdy město
Mariánské Lázně bylo světovým
místem setkávání zajímavých
osobností.
Více na www.pknml.cz a www.
pechakucha.com.
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Pouze okamžitá maximální
podpora terénních sociálních
služeb zajistí i do budoucna
udržitelnost financování
sociální péče
Bc. Miloslav
Čermák
krajský
zastupitel za
ČSSD

Za 10 let stoupl v ČR objem dotací MPSV na sociální služby o více
než 9 mld. Kč. Zatímco v roce 2009
bylo ze státního rozpočtu pro kraje
vyčleněno 5,96 mld. a Karlovarský
kraj obdržel částku okolo 200 mil.
Kč, tak na rok 2019 již to bylo pro
všechny kraje přes 15 mld. a náš
kraj obdržel již 514 mil. Kč. Přesto ani tyto zvýšené finanční prostředky letos nepokryjí náklady
sociálních služeb. Navýšení dotací
umožnilo upravit mzdy pracovníků
v sociálních službách a zabránit

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:

tak jejich odchodům a následnému zhroucení systému. Vzhledem
k demografickému vývoji je však
téměř jisté, že pouze zásadní podpora pečovatelské služby a dalších
terénních sociálních služeb může
odvrátit kolaps sociálních služeb.
Péče o seniory bude muset být poskytována zejména v jejich přirozeném domácím prostředí. Do
pobytových zařízení budou muset
být přijímáni pouze klienti, které by chybějící nepřetržitý dohled
ohrožoval na životě. K prodloužení
života seniorů v jejich přirozeném
domácím prostředí je nutné vytvořit maximálně přívětivé podmínky,
zásadně podpořit nárůst kapacit
terénních sociálních služeb a také
realizovat i řadu dalších opatření.
Jedním z nich je i tzv. Seniorská
obálka, která bude nově dostupná
i občanům našeho kraje a pomůže jim v situacích tísně či ohrožení

zdraví a života. Jde o kartu, do
které senioři za pomoci příbuzných
nebo svého praktického lékaře vyplní základní údaje o svých alergiích,
nemocech, lécích (včetně dávkování) a přidají kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje
pak umístí na viditelném místě ve
svém bytě. Tyto informace, které
by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží například v případě
zásahu záchranářů k rozhodnutí
o postupu přednemocniční péče
nebo o nutnosti převozu do zdravotnického zařízení. Seniorská
obálka zcela určitě brzy zdomácní
zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování
při záchraně života. Senioři si v ní
také při nejistotě a pochybnostech
mohou zkontrolovat, že požívají
předepsané léky v intervalech, stanovených lékařem.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:
• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)
• domov pro seniory

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

w w w.schrottmobil.info

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Hazard s budoucností
největších českých lázní
Ing. Jan Horník
senátor,
starosta
města Boží
Dar a krajský
zastupitel za
STANKOAKD

Za celou dobu trvání Karlovarského kraje se jedna věc nezměnila a to bez rozdílu toho, jak
byla vládnoucí koalice sestavena.
Tyto koalice mnohdy vystupovaly
především v prosazování svých
zájmů a ne v zájmu správy věcí,
svěřených jim občany. Nejinak je
tomu aktuálně u Karlovarského
letiště, kde je koalice ochotna za
směšných ročních cca 2,5 milionu
Kč (nájem a využívání letiště) zaprodat životní prostředí okolních
obcí a vlastního lázeňského území
Karlových Varů pro výcvik pilotů
letecké školy F AIR, kteří by se zde
měli zaškolovat hlavně při vzletech a přistání letadel. „Lepší“
místo si pro tento druh tréninku
společnost F AIR skutečně nemohla vybrat. (V USA bývají tyto
tréninkové prostory dle mých informací umístěny v poušti! Mimochodem, počet vzletů má vzrůst
z 5 na 30 tisíc!).
Je skutečností, že se v kraji dlouwww.kr-karlovarsky.cz

hodobě snažíme otevřít smysluplné vysoké školství. Vysokoškolské
vzdělání v Karlových Varech na
ČVUT Praha - Fakulta dopravní
by zase byla pro kraj jedna z šancí
a proto jsem hlasoval pro smlouvu
o spolupráci v projektu vysokoškolského vzdělávání mezi Karlovarským krajem a touto vysokou
školou. Nikde však nezaznělo to,
co jsem obdržel jako odpověď na
můj zásadní dotaz v dopise zaslaném panu děkanu Doc. Ing. Pavlu
Hrubešovi, Ph.D., který zněl: „Je
činnost společnosti F AIR pro realizaci projektu poskytování vysokoškolského vzdělávání v KV kraji
nutnou podmínkou …?
Z odpovědi cituji: „Výuka oboru profesionální pilot probíhá ve
spolupráci s partnerem…. O tento
obor vyučovaný v angličtině je zájem především ze zahraničí a byl
určitě spouštěcím momentem
jednání (pozn.: mezi VŠ a Krajem). Bez partnerské pilotní školy
s lokální dostupností by nedávala
výuka pilotního oboru v KV kraji
smysl (!!)...
Takže – při předložení smlouvy
s vysokou školou (bez vazby na
činnost společnosti F AIR) - zase
šlo o manipulaci Rady Karlovarského kraje s krajskými zastupiteli. Co mne však nejvíc překvapuje,
že se na tomto de facto podrazu

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

na řadových zastupitelích a především občanech a podílnictví na
sebevraždě největších českých lázní podílí tolik politických subjektů
- ANO, ODS, Piráti a HNHRM.
Proč to takto jasně neřekla
hejtmanka a ani nikdo jiný z vedení kraje? Občanům se za tuto
svou naivitu, s jakými praktikami máme co do činění, hluboce
omlouvám, že jsem sedl na lep
a pro vznik vysokoškolského studia hlasoval. Neočekával jsem, že
se v tomto případě   nehraje čistá
hra, ale že jde o předem kalkulovaný podraz. A tyto velké či malé
podrazy dlouhodobě formují krajskou politiku, takže dokud tomu
tak bude, v našem kraji skutečně
líp nemůže být.
Krajští politici místo toho, aby
vedli kraj k prosperitě, vymýšlejí
záměry, jdoucí přímo proti občanům, jako ten s pronájmem
karlovarského letiště společnosti
F AIR. Ale nepleťme se, nebude
to jenom naivita radních. V pronájmu letiště musí figurovat ještě
něco jiného než snaha přitáhnout
do našeho kraje vysoké školství. Je
naprosto neúměrné dát na misky
vah světové lázně s obrovskou tradicí oproti výcviku pilotů, kteří se
mohou procvičovat v létání kdekoliv na světě, například v nekonečné Číně.

buďte

spokojený
podnikatel
{Lidské zdroje a personalistika}

Pomáháme členům najít zaměstnance na trhu práce, pořádáme veletrhy
pracovních příležitostí. Organizujeme pravidelná setkávání personalistů.
Spolupracujeme se školami, zařídíme exkurze, přednášky firem na školách,
stáže a brigády studentů. Organizujeme školení zaměstnanců firem, zajistíme kurzy na míru i dotované vzdělávání. Staňte se členy KHK KK a buďte
spokojený podnikatel :-)

khkkk.cz l spokojenypodnikatel.cz
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Co mají společného Františkovy Lázně a Goethe
Františkovy Lázně za jejich více než dvousetletou historii navštívila
celá řada slavných osobností. Jedním z nejvýznamnějších hostů byl
básník, spisovatel, politik a nadšený přírodovědec Johann Wolfgang
von Goethe. Výstava, která je k vidění v místním muzeu, zpracovává
téma Goethových cest do Františkových Lázní, okolnosti jeho pobytů, spisovatelovu snahu o průzkum Komorní Hůrky a také následný
zájem zdejší veřejnosti o zachování vzpomínky na Goethův vztah
k místu prostřednictvím pamětních desek a pomníků. Nechybí ani
připomínka historického kontextu doby.
Městské muzeu Františkovy Lázně, 8. 3. – 16. 6. 2019
Muzeum pokřtí originální skládací komiks
Muzeum Karlovy Vary vydává za podpory Karlovarského kraje originální skládací komiks, který přibližuje osudové okamžiky, jimiž
procházeli obyvatelé zdejšího regionu v průběhu minulého století.
Čtenář se prostřednictvím něho může vžít do osudových dilemat tehdejších aktérů a rozhodnout se, jak by se v dramatických dějinných
situacích zachoval sám. Publikace má zároveň i edukativní rozměr
a může posloužit pro snazší pochopení složitých dějinných zvratů 20.
století. Slavnostní křest se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin.
Muzeum Karlovy Vary, 25. 4. 2019
Jak probíhala těžba uranu na obou stranách hranice
Již během druhé světové války si začali představitelé Sovětského
svazu uvědomovat důležitost uranové rudy pro jaderný výzkum.
Nenechte si ujít přednášku v Královské mincovně, během které vám
Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží období těžby uranové rudy na obou stranách Krušných hor. Mimo jiné
osvětlí, jakými způsoby byly pracovní síly získávány a proč obě země
přistoupily ke zcela jiné strategii. Akce začíná v 17 hodin.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 27. 4. 2019

Několikadenní maraton nabízí
„Člověk nezískává obdiv
akce
převážně kulturního a uměa úctu jiného
člověka
svým
PROGRAM FESTIVALU POROZUMĚNÍ
vzhledem či vzděláním, ale leckého charakteru, právě tam
20. –vzta23. května
totiž lidé většinou ochotni
jsou 2019
bezprostředně kladným
hem k němu.“ (W. H. Bragg) vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou
20. 5.
lidé s postižením obvykle nejméMARIÁNSKÉ LÁZNĚ Festival
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tíPozvánka
ke vzájemnému
setkávání lidí zaostávají za lidmi bez postižení.
na kolonádě
pozvání
na festivalové
akce
kapely AJETO
z Domova
Sulická
postižením
a bez
postižení,
nev podání
se také
od samého
Festival
s hudební
v Praze společně
s Dechovým
orchestrem
mladých asetkal
mažoretkami
ze ZUŠ
nadarmo
se
může
pochlubit
už
počátku
s
velmi
kladnou
F. Chopina v Mariánských Lázních
patnáctiletou tradicí.
V Mariánodezvoukolonáda
okolí a dnes už je tradičMariánské
Lázně – Lázeňská
ských Lázních a přilehlém okolí ní událostí odrážející a zároveň
se letos uskuteční mezi 20. a 23.
pozitivně ovlivňující soudobé
21. 5.
květnem. Pořadatelem je Společvzájemné vztahy mezi skupinami
Úterý
nost pro podporu lidí s mentál- lidí postižených a nepostižených
9:00 a 11:00
ním
postižením
v ČR, pobočný v našem regionu.
Kreativní
dílna
tvořivéMnichov.
dopoledne s výtvarníkem Jindřichem
spolek
 Havlíkem
(KÚ)
ZŠ Úšovice, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně

17:00
X-TET
koncert jindřichohradecké vokální skupiny, vystoupí také hosté ze ZUŠ
OSEMENÍ,
SOUTĚŽ
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
ZÁLUSK
REMAR,
V
Kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově
u Mariánských
Lázní

KŘÍŽOVKA

SINTR

RYCHLOSTI

22. 5.

STŘÁDÁNÍ
PENĚZ

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
BOXERSKÁ
PORÁŽKA

genskou hranicí musí na základě
platné legislativy poskytnout své
služby všem provozovatelům letadel, kteří mají oprávnění provozovat leteckou činnost na území ČR.
Již dnes, bez jakékoliv regulace,
využívá letiště celá řada leteckých
škol, které nemají základnu v Karlových Varech a intenzita této činnosti nepochybně poroste. Umístěním Letecké školy F Air, jejíž
provoz bude smluvně upraven je
cestou, jak negativní vlivy provozu
letiště regulovat a zmírnit.
V současné době se v rámci přípravy tohoto projektu již připravilo konečné znění smluv upravujících režim provozu a nájmu
prostor na letišti tak, aby porušení
dohodnutých pravidel opravňovalo vedení letiště tyto smlouvy
vypovědět. Podpis těchto smluv
podléhá, po dohodě s vedením kraje, ještě projednání na Radě Karlovarského kraje. Zároveň vedení
letiště připravuje ustanovení Rady
letiště pro životní prostředí s cílem
průběžně monitorovat provoz letiště z pohledu dopadu na životní
prostředí a regulovat případné
negativní dopady. Jejími členy budou kromě zástupců vedení kraje,
letiště a provozovatelů i zástupci
města, okolních obcí a Petičního
výboru. Na zasedání Rady pak bude projednána mimo jiné i hluková
studie, jejíž aktualizace s ohledem
na nárůst provozu byla již zadána
zpracovateli.
Vedení Karlovarského kraje
a provozovatel letiště si uvědomují
jedinečnost celé oblasti včetně tradičních lázeňských služeb a proto
opakovaně vyhodnocuje skutečné
dopady této podnikatelské aktivity
na provoz letiště a na jeho okolí.
Týká se to nejen ekonomických
efektů, ale i zajištění dodržování
všech právních předpisů, včetně
hygienických norem a z nich vyplývajících omezení a v neposlední
řadě i minimalizace dopadu provozních činností na letišti a v jeho
okolí, na životní prostředí, a to
včetně záruk a sankcí tento účel
zajišťujících.
Jiří Pos,
jednatel Letiště Karlovy Vary

MUŽSKÉ
JMÉNO
(16.11.)

NĚKDY
POZDĚJI

NĚMECKY
DĚDEČEK

Pozoruhodná místa
17:00
Karlovarského
kraje
DŮVOD
Vernisáž v Anglikánském kostele
Vvýstavu
jejich obrazů
okolí zsedopolední
nalézávýtvarné dílny TRESTU
otevírá tradičně herečka a
moderátorka
Bára Štěpánová;
největší
hadcové
území hudebně doprovází pěvecký sbor ZŠ Úšovice
pod vedením M. Karenovičové; s pantomimou vystoupí také neslyšící
PROJEKTIL
vumělkyně
Čechách.
To Kurcová
se rozkládá
POSVÁTNÁ
Zlatuše
SLABIKA
Anglikánský kostel, Ruská
5,
Mariánské
Lázně
v místech zvaných
BUDDHISTŮ
BICYKL
Dominova skalka, Vlček
a Pluhův bor. Rostou na
OPRAVNA
něm mimořádně vzácné
LODÍ
rostliny, např. vřesovec
VZDUCH
pleťový, zimostrázek
BOHATÝ
DÍLENSKÝ
NA KYSLÍK
nízký či vrtička měsíční.
STŮL
OTVOR
Nachází se zde také
VE ZDI
kriticky ohrožené rostliny,
POTŘÍSjakými jsou svízel sudetský,
NĚNÍ
TEKUTINOU
především pak ale endemit
rožec kuřičkolistý. Řeč
je o jedné z největších
PÁDOVÁ
OTÁZKA
zajímavostí Slavkovského
lesa, k jejímuž vzniku
AVŠAK
existuje hned několik
PODPIS
ANONYMA
ABSENCE
legend. Původně se
ZÁBAVY
nedaleko místa nacházela
také čtvrť města Prameny,
ČIN
zvaná Větrný vršek. Ta
(KNIŽNĚ)
však postupem věků zcela
KONZERzanikla. Navzdory počtu
VOVAT
ŽENSKÉ
KOUŘEM
legend se zdá, že tato
JMÉNO
NĚMECKY
zajímavá památka stojí na
STRÝC
svém místě na skále od
roku 1849 (nikoliv od roku
PLAVIDLA
1859, jak se někdy mylně
uvádí). Podle všeho jde
DIETLOVA
o společné dílo několika
ZDRAVOTNÍ
SESTRA
místních šikovných
kameníků.

HLINÍKOVÁ
FÓLIE

CHEM.ZN.
POLONIA

ADRESNÍ
ZKRATKA

dopolední malování společně s lektory a umělci
s postižením
SLOVENSKÝ
ZŠ Úšovice, Školní náměstí SOUHLAS
472, Mariánské Lázně

HLUBOKÝ
VÝSTŘIH

KARLOVY VARY Projekt využití
volných kapacit letiště Karlovy Vary a záměr pronajmout společnosti
F Air hangár a učebny k provozování Letecké školy zradikalizoval
část občanů, většinou těch, kteří
bydlí v okolí letiště a mají obavy ze
zásadního zhoršení kvality jejich
bydlení.
Letiště Karlovy Vary je v provozu od 30.let, ale ve své novodobé
historii se bohužel potýká s nízkým zájmem leteckých společností o provozování pravidelných
linek nebo i cestovních kanceláří
k provozování dovolenkových letů
z Karlových Varů a tím i nízkým
počtem pohybů letadel. Promítlo
se to i do linek směřujících z tradičního ruského trhu, kde po významných a nevratných změnách,
včetně uvolnění kapacit na Letišti
Praha a cenové politiky leteckých
společností, došlo k významnému
propadu počtu spojení a přepravených cestujících. V současné době
se většině návštěvníků z Ruska
a bývalých států Ruské Federace,
kteří míří na delší pobyt do lázní
v Karlových Varech, ekonomicky
vyplatí letět do Prahy. Budoucí
rozvoj provozu pravidelných linek
bude proto muset cílit i na jinou
klientelu, než jsou lázeňští hosté, do jiných destinací ve zbytku
Evropy a hledat vhodný model
spolupráce s nízkonákladovými
dopravci. Ti mohou mj. využívat letiště Karlovy Vary i pro část
cestujících jako vstupní bránu do
hlavního města Prahy. Takto již
funguje i provoz společnosti Poběda, kdy významná část cestujících
pokračuje autobusem do Prahy
a naopak.
Nyní je reálnou hrozbou, že současný odpor k navýšení provozu
vlivem Letecké školy se promítne i do budoucího rozvoje letiště,
kdy provoz velkých dopravních
letadel bude daleko významněji
ovlivňovat okolí a že se přes současné neutrální deklarace ze strany Petičního výboru, stane toto
navýšení provozu pro okolí letiště
nežádoucí.
Letiště Karlovy Vary jako veřejné
mezinárodní letiště s vnější Schen-

JEDNOTKA
HLASITOSTI
ZVUKU

Tajenka křížovky z minuléhoStředa ZNOVU
čísla
zněla: Praxinoskop
10:00
animační
dílna
Výtvarná dílna

INICIÁLY
HEREČKY
KINSKÉ

Odpor k navýšení provozu
může ovlivnit rozvoj letiště

SPORY

KARLOVY VARY Ještě než dětem
začnou prázdniny, připravila si pro
ně hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová oblíbenou výtvarnou
soutěž o hodnotné ceny. Úkolem
bude namalovat obrázek nebo vytvořit ruční práci na téma „Pomáhají nám každý den“.
Soutěž probíhá od 2. května do
29. června, jejím cílem je vzdát
hold záchranářům, hasičům i policistům za jejich nelehkou a vysoce
záslužnou práci. „Jsou to lidé, kteří
dennodenně pomáhají ostatním,
často s nasazením vlastního života

a zdraví. Obdivujeme jejich obětavost a velkou odvahu, a proto
bychom jim prostřednictvím této
soutěže chtěli poděkovat za jejich
skvělou práci. Věřím, že téma děti
určitě nadchne a že nám zašlou
spoustu pěkných obrázků,“ říká
hejtmanka. Pro autory nejlepších
prací jsou opět připraveny chytré
mobilní telefony, tablety a MP3
přehrávače.
Bližší informace, včetně podrobných pravidel, najdou zájemci na
internetových stránkách Karlovar(KÚ)
ského kraje. 

Věk pro nás není překážkou

KARLOVY VARY Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro
seniory s názvem „Věk pro nás není
překážkou“ proběhlo v dubnu na
krajském úřadě. Ceny v podobě dárkových košů a publikací o regionu si
z rukou hejtmanky Jany Mračkové
Vildumetzové převzalo devět výtvarníků. Slavnostní chvíle zpříjemnily
svým hudebním vystoupením žákyně Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary.
Soutěž, která se letos konala již
šestým rokem, je určena pro všechny
výtvarníky nad 60 let. Jejím cílem je
ukázat veřejnosti, že i v pokročilém
věku mohou být lidé stále aktivní.
„O tom, že máme v regionu spoustu
šikovných seniorů, kteří se i v pokročilém věku věnují výtvarným
činnostem, není pochyb. V letošním
roce jsme obdrželi na 49 prací a mne
stále nepřestává udivovat, co všechno jsou senioři schopni vytvořit a jaké ovládají techniky. Průměrný věk
našich soutěžících přesáhnul 70 let
a málokdo by hádal, že nejstaršímu
účastníkovi soutěže je úctyhodných
87 let,“ uvedla hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
V odborné porotě zasedli osvědčení hodnotitelé, a to ředitel Galerie
umění Karlovy Vary Jan Samec, vedoucí výtvarného oboru na Základní
umělecké škole Antonína Dvořáka
Karlovy Vary Dagmar Svobodová
a profesionální fotografka Stanislava Petele. Po pečlivém zhlédnutí
všech přihlášených děl se nakonec
usnesli na devíti výhercích. „Ačkoliv

MPZ
BÝVALÉHO
SSSR

PORÉZNÍ
HORNINA

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
PLODNOSTI

BRIT

1. DÍL
TAJENKY

BRNĚNSKÝ
SPISOVATEL

ARMÁDNÍ
BARVA

ODTRPĚT

jsme se tu dnes sešli, abychom vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií, ráda bych poděkovala všem seniorům,
kteří se do soutěže zapojili. Moc dobře si uvědomuji, kolik úsilí je to stálo,
a proto jim jako poděkování za účast
v soutěži pošleme vstupenku do některé z kulturních institucí v našem
regionu,“ dodala hejtmanka.
Slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže se zúčastnily i žákyně Střední pedagogické školy, gymnázia
a VOŠ Karlovy Vary, Mia Esserová
a Nikola Holarová, které seniorům
zazpívaly dvě písničky. V závěru se
pak všichni společně přesunuli do
foyer budovy A krajského úřadu, kde
si prohlédli doprovodnou výstavu,
jež vznikla ve spolupráci s Galerií
umění Karlovy Vary. Práce všech
zúčastněných soutěžících zde budou
k vidění až do konce dubna. (KÚ)
VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU
- výsledky v kategoriích:
Ruční práce:
Štěpánka Feldmannová (71 let) Tanečnice flamenga, Richard Valter
(63 let) Loď Republica, Jindřich Rohla (69 let) Odrážedlo.
Kresba, malba, grafika:
Ladislav Mazanec (87 let) Karlovarská příroda, Marcela Kovačová (61
let) Mystické hnízdo, Jindra Kühnová (71 let) Bílá skála nad Rosnicí. 3.
Fotografie:
Jaroslav Jirásek (71 let) Zima 2018,
Milan Prokop (72 let) Konvalinka
vonná, Jarmila Popelářová (76 let)
Zimní nálada na Rolavě
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Vytrvalci se už chystají,
na kolonádě bude rušno
KARLOVY VARY Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. Stovky nadšenců běhání se už teď těší na 7. ročník
běhu, který od IAAF získal zlatou
známku kvality. Znovu se ulicemi
lázeňské metropole rozeběhnou v
sobotu 18. května.
„Závodem u nás žijí běžci a sportovci nejen z krajského města, ale
z celého regionu. Karlovy Vary
jsou tradičně nádhernou kulisou
závodu a mně nezbývá než popřát
sportovcům skvělé výsledky a fanouškům mimořádné zážitky,“
říká hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Než se do ulic pustí půlmaratonci,

šanci dostanou nesoutěžní běžci
- dm rodinný běh nabízí nejen dětem a jejich rodičům nenáročnou
tříkilometrovou trať. Kapacita je 3
tisíce běžců a registrace jsou stále
otevřené na webu RunCzech.
Závodu se každoročně účastní
stovky rodin s dětmi, ale nezřídka
kdy s dětmi vybíhají na trasu závodu i prarodiče. Nejen v rámci rodinného běhu budou organizátoři
spolupracovat s premiérovým ročníkem Sportovních her seniorů v
Sokolově. „Spojení s tak perfektní
organizací je pro nás velmi důležíté. Jsme rádi, že i RunCzech vnímá
otázku rozhýbání seniorů vážně a

rádi jsme přijali pomocnou ruku
při zpropagování nejen naší akce,
ale celého tématu sportu seniorů.
Pevně věřím, že v nastavené spolupráci budeme spolupracovat,“
dodává David Huf, hlavní organizátor sportovních her seniorů.
Také letos uspořádal kraj pro běžecké nadšence soutěž o volné
registrace, tentokrát bylo ve spolupráci s agenturou RunCzech pro
vylosované úspěšné odpovědi připraveno 20 registrací do hlavního
závodu a stejný počet registrací do
DM rodinného běhu. O výsledku
soutěže budou účastníci informo(KÚ)
váni do konce dubna.
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
HOROLEZCŮM Z ODDÍLU SPORTOVNÍHO LEZENÍ „DOBER!“ při
DDM Sova Cheb , kteří se v porovnání s celorepublikovou špičkou rozhodně neztratili a po krásných výkonech v Českém poháru v lezení na
obtížnost si odvezli nejen cenné body, ale třem z nich (jmenovitě Ondřej Hartl, Karolína Kučerová a Jiří Vacek) se již na těchto závodech
podařilo kvalifikovat na olympiádu. Závod organizovaný pod hlavičkou českého horolezeckého svazu totiž posloužil i jako kvalifikace na
Olympiádu dětí a mládeže, která se letos koná poslední červnový týden
v Libereckém kraji. Závod v Praze v lezecké aréně SmíchOFF probíhal
celý den od sedmi ráno do devíti večer a kromě báječné atmosféry měli
chebští horolezci možnost setkat se i s hvězdami českého sportovního
lezení. Adam Ondra, Martin Stráník nebo Jakub Konečný jsou opravdová elita a již ve svém věku žijící celosvětové legendy. Sportovní lezení bude poprvé i na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu a právě Česká
republika zde bude mít jako horolezecká velmoc několik velkých adeptů na medaile. Děkujeme za výbornou
reprezentaci Karlovarského kraje a přejeme mnoho úspěchů i na dalších závodech Českého poháru.
ČERSTVÉMU MISTRU SVĚTA
i všem z oddílu SK vzpírání Sokolov, kteří se podíleli na fantastickém
zisku hned dvou zlatých medailí na Mistrovství světa juniorů do 17
let v americkém Las Vegas. Dominik Oračko tady ve váhové kategorii
+102 kilogramů vybojoval zlaté medaile v trhu za výkon 144 kilogramů
a ve dvojboji 318 kilogramů, v nadhozu navíc Oračko obsadil druhé
místo po výkonu 174 kilogramů. V Sokolově vede talentovaného vzpěrače Slávek Rychnavský a Vlastimil Klimek, velký podíl na světovém
titulu pro šestnáctiletého závodníka mají také trenér Emil Brzóska
s asistentkou Petrou Klimparovou, kteří jej v místě dějiště MS provedli
cestou šampiona až na vrchol.

propozice a přihlášky on-line

HOKEJISTŮM BANÍKU SOKOLOV
k postupu do první ligy. V play off se nejdřív stali vítězi obou českých
skupin, v boji o postup pak přešli přes Moravské Budějovice, letošního
šampiona moravských skupin. Se 17bodovým náskokem na čele a ziskem 89 bodů vyhrál Baník základní část skupin Sever a Západ, v play
off pak svěřenci trenérů Karla Mlejnka a Lukáše Mensatora vyřadili
v nejkratší možné době postupně Nymburk a Most, ve finále proti silnému Nymburku navíc předvedli fantastický obrat série, kdy byli Sokolovští krok od vyřazení a přesto se nevzdali. To ocenily i ty tisícovky
diváků na sokolovském zimním stadionu, které oslavily návrat slavných
časů prvoligového hokeje v hornickém městě.
KARATISTCE SIMONĚ VÍČKO STOJANOVÉ
k získu zlaté medaile v Evropském poháru v karate a otevřeném mistrovství ČR CAOKK Czech open 2019, které se nedávno konalo v Karlových Varech. Se svou katou se v „all styles“ mezi Masters prosadila
karatistka sokolovského ČMGKA ve věkové kategorii 36 až 45 let. Sluší
se na tomto místě také připomenout, že Simona je nejen zdatná karatistka, ale za své aktivity v nadaci Andělská křídla dostala loni Cenu hejtmanky. Sokolovský oddíl vedený prezidentem Jiřím Matoušem uspěl
také v mužské kategorii, kde nad 46 let získal v „all styles“ se svou katou
bronzovou medaili Drahomír Bilka.

13.6.2019 / Sokolov
(Karlovarský kraj)
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JARNÍ TIP REDAKCE: Malebnou krajinou kolem řeky Střely
Záštitu nad akcí převzali:

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

TJ Sokol Chyše pořádá 27. dubna již 40. ročník pochodu Stezkou Karla Čapka. Zápis na trasy 10, 15, 25 a 35 kilometrů probíhá od 7.00 do 11.00 hodin v budově Městského úřadu v Chýších na náměstí. Přijďte se projít malebnou
krajinou kolem řeky Střely.

Hejtmanka Karlovarského kraje

Renata Oulehlová
Starostka města Sokolov

Milan Hnilička
Vládní zmocněnec pro sport
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