Byty pro hasiče, policisty a záchranáře
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Města budou přednostně přidělovat služební byty pracovníkům
složek Integrovaného záchranného systému

Prestižní značku získalo nově patnáct potravinářských výrobků
z našeho regionu. Které to jsou?
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ZPRÁVY Z KRAJE
Veřejná zakázka na obnovu
Císařských lázní je vyhlášená
Na dlouho očekávanou rekonstrukci národní kulturní památky
Císařské lázně v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku
Karlovarský kraj. Předpokládaná
hodnota zakázky činí 483, 9 milionu korun bez DPH. Zadávací dokumentaci kraj poskytl ke
kontrole Ministerstvu kultury ČR
jakožto poskytovateli dotace ve
výši 250 milionů korun. Kraj má
na stavbu připraveno v rozpočtovém výhledu 200 milionů korun,
spolufinancování ze strany města
Karlovy Vary dosáhne 100 milionů korun. Stav budovy si vyžádá
sanaci spodní části objektu. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné
výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných
prvků, jako jsou obložení, dveřní
a okenní výplně. Na fasádě bude
předmětem revitalizace oprava
omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních
prvků. Bude vyměněna střešní
krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

(KÚ)
České dráhy zůstávají hlavním
železničním dopravcem
České dráhy budou dalších 10 let
zajišťovat základní dopravní obslužnost na železnici v Karlovarském kraji. Podpisem společné
smlouvy to stvrdili náměstek hejtmanky Martin Hurajčík a místopředseda představenstva Českých
drah Radek Dvořák. V grafikonu
pro nejbližší období let 2019/20
budou České dráhy provozovat
dopravu v regionu na 11 tratích
s délkou přibližně 435 kilometrů. V provozu zde nasazují osm
moderních bezbariérových vlaků RegioShark, které cestujícím
nabízejí vysoký komfort včetně
doplňkových služeb, jako jsou
elektrické zásuvky pro napájení
drobné elektroniky nebo Wi-Fi
připojení k internetu, vakuové
WC, uzpůsobené pro vozíčkáře
včetně přebalovacího pultu. Vedlejší výkony obsluhují modernizované vlaky Regionova rovněž
s bezbariérovým přístupem pro
vozíčkáře, rodiče s kočárky nebo
cyklisty a s moderním interiérem. Na několika přeshraničních
linkách kooperují České dráhy
s partnery z Německa a provozují
zde moderní vozidla, například
typu Alstom Lint. 
(KÚ)
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Hornické Krušnohoří je památkou
světového dědictví UNESCO
KARLOVARSKÝ KRAJ Hornické
památky v českém a saském Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl
o tom Výbor světového dědictví na
svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku.
„Je to mimořádná událost nejen
pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj
a saské partnery, ale i pro obě naše
země. Potvrdila se tak výjimečná
hodnota hornického regionu Krušnohoří na české i saské straně. Máme z toho velkou radost a věříme,
že Krušné hory začnou návštěvníci
a turisté z naší země i zahraničí
vnímat nejen jako oblast ideální
pro zimní sporty, ale mnohem více
také jako krajinu s rozmanitým nerostným bohatstvím, unikátními
technickými památkami a s tradicí
hornictví a hutnictví sahající až do
13. století. Je to šance, jak mohou
místní občané najít nové pracovní
uplatnění. Děkuji všem, kteří dokázali myšlenku nominace hornického Krušnohoří dovést k zápisu
na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO,“
uvedla Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.
Zasedání Výboru se přímo v Baku
účastnil uvolněný zastupitel Karlovarského kraje a předseda komise
pro UNESCO Vojtěch Franta: „Po
kynžvartské daguerrotypii, která je
zapsána na seznamu UNESCO Paměť světa, je krušnohorský region
další památkou UNESCO na území našeho kraje. Vnímám to nejen
jako prestižní ocenění a potvrzení
jeho světové hodnoty, ale zároveň
úžasnou příležitost k smysluplnému rozvoji. UNESCO s sebou přináší i zvýšení cestovního ruchu, na
němž je náš kraj bytostně závislý.

Hornická krajina - Horní Blatná Rudní revír s velkým množstvím nadzemních i podzemních pozůstatků dokládá
způsoby těžby cínu ze strmých greisenových žil po dobu 400 let. 
Foto: Tomáš Dietl
Udržitelný cestovní ruch by měl být
nástrojem k rozvíjení Krušnohoří,
vytváření pracovních příležitostí
a zvyšování životního standardu jeho obyvatelstva,“ zdůraznil.

Erzgebirge/ Krušnohoří

Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří, jak zní oficiální název
společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17

se nachází na území Saska a pět
v českém Krušnohoří. Českou část
reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná,
Rudá věž smrti, Hornická krajina
Krupka a Hornická krajina Mědník.
Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba
a zpracování rud na obou stranách
pohoří na rozvoj hornictví a hutnic-

tví po celém světě. „Zápis Krušných
hor mezi památky UNESCO je
uznáním práce a úspěchů lidí, kteří
tento přeshraniční region po staletí utvářeli,“ uvedl po rozhodnutí
Výboru světového dědictví premiér
Svobodného státu Sasko Michael
Kretschmer. „Naším společným
závazkem nyní je zajistit ochranu
tohoto dědictví i pro budoucí generace,“ dodal.

„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl
po boku dalších památek světového dědictví. Na tuto chvíli dychtivě
čekali i obyvatelé krušnohorského
regionu, který se opírá o stovky let
trvající tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,“ řekla
Petra Smolíková, náměstkyně ministra kultury ČR.
Pro Českou republiku znamená
potvrzení výjimečné světové hodnoty Krušných hor první úspěšný
zápis na Seznam světového dědictví
po 16 letech. Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána v roce
2003 Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa.
Zdůvodnění světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné
významnými vynálezy a inovacemi
v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století,
ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří,
a o globální význam Krušných hor
pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. To dokládá i příběh
jáchymovského tolaru, z nějž se na
více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800
letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina
s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou
sítí specifických horních měst, která
nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy
různých rud ve všech obdobích od
12. až do 20. století, především pak
rud stříbra, cínu, kobaltu, železa
a naposledy uranu. 
(KÚ)

Ministr školství podpořil rozvoj chebské
pobočky Západočeské univerzity
CHEB Ministerstvo školství vítá zájem Západočeské univerzity v Plzni
(ZČU) rozšířit své aktivity v Chebu
a podpoří otevření společensky potřebných oborů v chebské pobočce
univerzity. Uvedl to ministr školství Robert Plaga přímo na jednání
v Chebu, kam jej pozvala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová za
účasti rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a děkanů
jednotlivých fakult.
Západočeská univerzita má v Chebu velmi dobře vybavenou budovu,
kterou v současnosti využívá jen
asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu
okolo 600 studentů. Proto už před
časem zahájilo vedení kraje jednání
se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Nezbytná je ale podpora ze strany
Ministerstva školství ČR. „Dostupnost vysokoškolského vzdělání je
jedním z opatření, která pomohou
zmírnit odliv mladých lidí z tohoto
strukturálně postiženého regionu,
proto jsme se dnes bavili o podpoře
především studia celospolečensky
potřebných oborů. Západočeská
univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském
kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity. Máme
některé systémové nástroje, které
bychom pro to mohli využít, a dovedu si představit, že i v rámci programu Restart věnujeme zvýšenou
pozornost podpoře zejména přípravy budoucích učitelů či zdravotních
sester v strukturálně postižených

regionech,“ vysvětlil ministr školství
Robert Plaga.
Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že kromě
zdravotnických oborů a řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů
nabízí univerzita z pohledu kraje
také zajímavé možnosti v souvislosti
s plánovanou investicí BMW na Sokolovsku. Nové obory by se přitom
v Chebu mohly otevřít už od školního roku 2020/2021. „Od roku 2020
by Fakulta zdravotnických studií
měla otevřít v Chebu obor Fyzioterapeut s kapacitou 25 až 30 studentů
a obor Všeobecná sestra v prezenční
formě se stejnou kapacitou. V roce
2021 bychom pak byli rádi, kdyby se
zrealizovala možnost studia oborů
Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Rozšíření kapacity ješ-

tě musí schválit Národní akreditační
úřad. Chtěla bych moc poděkovat
ministrovi školství a vedení univerzity, že udělají maximum pro to, aby
se záměr podařil,” řekla hejtmanka.
Západočeská univerzita začne
na podzim připravovat strategický
plán na dalších pět let. „Současná
jednání jsou proto naprosto klíčová
pro rozhodnutí o budoucnosti naší
chebské pobočky. Víme, že s podporou kraje a města Cheb máme potenciál naplnit potřeby Karlovarského
kraje týkající se zvýšení vzdělanosti
a společensky prospěšných oborů.
Ty pomůže zohlednit například i mezifakultní studijní program, který
v Chebu plánuje realizovat Fakulta
ekonomická společně s Fakultou
zdravotnických studií a Fakultou
pedagogickou,“ uvedl rektor ZČU

Miroslav Holeček.
Zároveň upozornil, že se škola
bude snažit především zajistit pedagogy pro výuku v Chebu. Děkan
Fakulty zdravotnických studií Lukáš
Štich přislíbil, že zašle požadavky
související s materiálně technickým
a personálním zajištěním rozšířené
kapacity v Chebu. Finanční náročnost otevření jednoho oboru na 1
rok v Chebu přitom vyčíslil z pohledu fakulty zhruba na 14 milionů
korun, z toho 7 milionů tvoří materiálně technické vybavení, dalších
7 milionů personální zajištění. Kraj
pak bude na základě přesných dat
jednat s ministerstvem, aby vypsalo
dotační program, ale sám je rovněž
připraven podpořit nové vysokoškolské studium v chebské pobočce,
stejně jako vedení města. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

Kraj zmodernizuje odborné
zázemí pro gastronomické obory
Karlovy Vary
V prostorách
Střední školy stravování a služeb
Karlovy Vary bude v následujících
měsících panovat čilý stavební
ruch. Dvorní vestavbu, která se
nachází mezi opěrnou zdí a objektem školy, čeká demolice. Na jejím
místě dojde k vybudování nové
jednopodlažní přístavby, jež bude
sloužit jako zázemí pro odborné
vzdělávání žáků v gastronomických oborech. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila výsledek zadávacího
řízení na dodavatele stavebních
prací.
„Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi celkem pět nabídek, přičemž
žádná nemusela být z následného
hodnocení vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Mudicon, která provede stavební práce
za 8,2 milionu korun včetně DPH.
Realizace veřejné zakázky poběží



pět měsíců. Předpokládáme, že
začít by se mělo v srpnu letošního
roku a hotovo by mělo být během
prosince,“ uvedl radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.
Součástí stavby bude také výměna stávající ležaté kanalizace
pod suterénem objektu a osazení
cvičné kuchyně gastronomickou
technologií, kterou již Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
disponuje. Tuto technologii bude
nutno v rámci veřejné zakázky
přemístit z odloučených pracovišť
v Nejdku a Staré Role do místa
stavby, částečně doplnit novou
technologií a sesadit do funkčního celku. Veškeré stavební práce
budou probíhat za plného provozu školy. Nejhlučnější demoliční
a výkopové práce by však měly být
podle harmonogramu provedeny
ještě před začátkem školního roku
Ilustrační foto www.ssstravovani.cz během srpna.
(KÚ)

Výstavy ukáží druhou tvář života
vojáků a připomenou významné výročí
KARLOVARSKÝ KRAJ
Dvě
výstavy s vojenskou tématikou
budou v nejbližších měsících
putovat po Karlovarském kraji.
Výstava pod názvem „Ten druhý
život“ ukazuje druhou tvář života
vojáků: jejich profesi, která není
zaměstnáním, ale povoláním do
služby. Druhá z výstav se jmenuje „100 let vojenské hydrometeorologie“ a věnuje se současné
odborné činnosti i historickým
mezníkům.
Výstava „Ten druhý život“ bude
k vidění na různých místech regionu od 3. září do 2. října, výstava
„100 let vojenské hydrometeorologické služby“ začíná o něco
dříve, navštívit ji můžete od 12.
srpna do 12. září.
Výstava „Ten druhý život“ ukazuje profesi, která je v prvé řadě
přípravou k boji. Mnohé z vojenského života je civilnímu zraku
skryto, mnohé je těžko pochopitelné a sdělitelné. Snad ještě
obtížněji se sděluje zkušenost ze
zahraničních operací v zemích,
které jsou zdevastované válkou.
Služba vojáků a jejich nasazení
budí v civilním prostředí často více otázek, než nabízí přijatelných
odpovědí. Výstava Ten druhý život zachycuje něco z tohoto napě-

tí. Chce ukázat, že v tíze a prachu
služby je čest a hrdost, které spojují dnešní vojáky s těmi u Tobruku a že obětavost, věrnost a odvaha našich vojáků se prokazují
v každém konfliktu, do kterého
byli povoláni. První část výstavy
„Tobruk-Bagram“ je mostem mezi zahraničními operacemi tehdy
a nyní. Druhá část zachycuje současnou službu našich vojáků v zahraničních operacích v Afghánistánu a Iráku a třetí část pak nabízí
pohled do života lidí v prostoru
nasazení.
Výstava „100 let vojenské hydrometeorologie“ je věnovaná současné odborné činnosti v oblasti
hydrometeorologického zabezpečení včetně historických mezníků. Rok 2018 byl rokem 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Zrod nového státu
je doprovázen vznikem jeho státních orgánů. Mezi prvními z nich
byla i vojenská hydrometeorologická služba. V loňském roce proběhla řada aktivit spojená s připomenutím si tohoto významného
mezníku v historii vojenské hydrometeorologie, která je v Dobrušce reprezentována Vojenským
geografickým a hydrometeorologickým úřadem. 
(KÚ)

KDY A KDE

VÝSTAVY S VOJENSKOU TÉMATIKOU
100 let vojenské hydrometeorologické služby: CHEB (Františkánské náměstí, barokní kostel
sv. Kláry) 13. až 21. srpna, KARLOVY VARY (Krajská knihovna,
Závodní 378/84, Karlovy Vary
– Dvory) 23. srpna až 1. září, SOKOLOV (Městský dům kultury, 5.
května 655) 3. až 12. září.
Ten druhý život: SOKOLOV
(Městský dům kultury, 5. května
655) 3. až 11. září, CHEB (Františkánské náměstí, barokní kostel
sv. Kláry) 12. až 22. září, KARLOVY VARY (Krajská knihovna, Závodní 378/84 K. Vary – Dvory) 24.
září až 1. října.

Akční plán restrukturalizace
obsahuje 16 novinek
KARLOVARSKÝ KRAJ
Strukturálně postižené kraje, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v uplynulém období
pracovaly pod vedením Národního výkonného týmu programu
RE:START na aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie
restrukturalizace na období 2019
- 2020. Plán zahrnuje přehled
všech klíčových oblastí, v nichž
potřebují tyto regiony pomoc od
státu. Vláda nyní schválila 16
nových opatření, která pomohou
v uvedených krajích financovat
výzkum a vývoj, vzdělávání, podnikání, bytovou politiku i dopravní infrastrukturu.
„Jedná se již o 3. aktualizaci
akčního plánu, na základě které
vzniklo 16 nových opatření, tedy
programů, z nichž budou moci
strukturálně postižené regiony
získat finance na své strategické
a podpůrné projekty. Za Karlovarský kraj je to například vybudování
univerzitní infrastruktury, zvýšení
kvality bydlení a bytové politiky,
v oblasti středního školství rekonstrukce budovy Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, výstavba nového pracoviště
odborného výcviku Střední školy
www.kr-karlovarsky.cz

živnostenské Sokolov, rekonstrukce objektu ISŠ Cheb. V plánu
máme také vybudování společného operačního střediska složek
IZS, mezi podpůrnými projekty
nechybí rozvoj karlovarského letiště, sociální služby, modernizace
přístrojů v nemocnicích a další,“
vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Vláda v rámci nových opatření
souhlasila i s podporou vzniku
a provozu
vědeckotechnických
parků, počítá s financováním
provozu regionálních pracovišť
vysokých škol či s modernizací
výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí středních
škol. „Příslušná ministerstva by
nyní měla vyhledat nástroje pro
realizaci jednotlivých opatření, vyčlenit potřebné finance a vyhlásit
výzvy na míru pro jednotlivé kraje,“ upřesnila hejtmanka.
Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se podařilo
pro strukturálně postižené kraje
zajistit přesun 6 miliard korun
z nevyužitých prostředků fondů
Evropské unie. Tyto peníze půjdou například na snížení emisí
v dopravě či na modernizace základních škol. 
(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

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
20. srpna od 15.00 hodin. Stačí si
S R P N A 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. 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 7. srpna. 
(KÚ)

20.

STRANA 2, 3

V RYTMU FILMOVÉHO FESTIVALU
Karlovarský kraj a město Karlovy Vary připravily na středu 3. července
společný den plný hudby, tance a zábavy. Odpoledne jste mohli zajít do
Dvořákových sadů poblíž hotelu Thermal, kde se v rámci akce „V rytmu filmového festivalu“ mimo jiné představili populární břichomluvec
Zdeněk Polach s Matýskem nebo úspěšná kapela Mirai. Návštěvníci
se mohli těšit z airbrush tetování, karikaturisty, fotostěny, žongléra
Kašpara Klepala či tanečních skupin Mirákl a RapPresent. Zábavnou
show předvedl Wikiho svět s Mimoni. Zájemci mohli ochutnat také
regionální potraviny oceněné v soutěži Dobrota Karlovarského kraje.
Vrcholem akce byl koncert Miro Žbirky s Karlovarským symfonickým
orchestrem na Mlýnské kolonádě. Pod taktovkou dirigenta Adriana
Kokoše zazpíval nejen své nejznámější skladby, včetně Balady o poľných vtákoch, Atlantídy nebo Čo bolí, to prebolí, ale zazněly také skladby The Beatles.
V rámci přichystaného doprovodného programu v pořadí již 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byly letos připraveny hned tři krajské fotokoutky. Jeden byl ve vestibulu hotelu Thermal,
další u Alžbětiných lázní, a třetí v prvním patře Vřídelní kolonády, ve
které byla připravena originální vana plná kinofilmu.
Karlovarský kraj myslel také na ostatní obyvatele regionu a opět jim
zprostředkoval exkluzivní předpremiéru vybraného filmu. Tentokrát se
v kinech v Chebu, Sokolově, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních
a Kyselce promítal snímek o slavném fotbalistovi Maradonovi.

Foto: KÚ
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Dárci krve z regionu převzali Zlaté kříže
tější, stoupá. Na komplikovanější
operaci je podle statistik potřeba
i 10 jednotek krve po 300 mililitrech. Dobrovolní dárci krve, kteří
tu dnes jste, jste tak velmi důležití
a nepostradatelní. Bez vaší obětavosti by nebylo možné uzdravovat
a zachraňovat lidské životy,“ vzdala hold přítomným dárcům v sále
hejtmanka Jana Mračková Vildu-

Zlaté kříže pro dárce Letos bylo z našeho regionu na ocenění navrženo 90 dárců krve. 
BŘEZOVÁ V prostorách kulturního domu v Březové u Sokolova
proběhlo koncem června slavnostní předávání Zlatých křížů II. a III.
stupně za 80 a 120 dobrovolných
bezplatných odběrů krve. Dárcům
za jejich záslužnou činnost poděkovala hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová, představitelé měst
a obcí, zástupci Českého červe-

ného kříže, transfúzních stanic
i zdravotních pojišťoven.
Předání vyznamenání se uskutečnilo u příležitosti připomínky Světového dne dárců krve, jenž připadá na 14. června. V letošním roce
bylo na ocenění navrhnuto celkem
90 dárců krve z našeho regionu,
z toho 69 mužů a 21 žen. Někteří
se však slavnostního ceremoniálu

Foto: KÚ

v kulturním domě v Březové bohužel nemohli zúčastnit.
„Krev je vzácná, živá tekutina,
která zachraňuje zdraví a životy
těžce nemocných lidí. I v 21. století jí nelze ničím nahradit. Každý
z nás se může dostat do situace,
kdy bude krev potřebovat. Navíc
potřeba krve z hlediska lékařských
zákroků, které jsou neustále složi-

metzová.
Nejprve byli oceněni ti, kteří darovali krev 80krát a více, a to Zlatým
křížem III. stupně. Poté převzali
ocenění v podobě Zlatého kříže II.
stupně dárci se 120 a více odběry.
Kromě plaket dárci krve obdrželi
také pamětní listy, rudé růže a další
drobné dárky.

(KÚ)

Přehled držitelů Zlatého kříže III. stupně za 80 a více dobrovolných odběrů krve:
Baláž Milan, Belko Pavel, Ing. Brachtl Václav, Dunka Pavel, Kissová
Kristina, Mlejnak Jaroslav, Polčin Milan, Procházka Zdeněk, Šaufl Jan,
Rychnavský Slavomír, Stříbrný Hynek, Bodnarik Ladislav, Nechalová
Danuše, Fučík Jiří, Kunt Pavel, Hanzal Jiří, Semín Zdeněk, Benešovský
Milan, Bigas Petr, De Luca Karol, Adamčík Jaroslav, Horský Aleš, Gargulová Jana, Petr Martin, Tuček Luboš, Bc. Bayerová Renata, Čermák
Petr, Černá Eliška, Vašek Pavel, Bc. Hohlbergerová Jana, Nováková
Martina, Mgr. Lauermannová Irena, Pertlík Rudolf, Petrášek Václav,
Stehno Jaroslav, Jiřík Martin, Mahr Petr, Kosinová Jana, Mráka Jan,
Prchalová Radka, Ďurčo Miroslav, Novák Milan, Pálko Pavel, Pavlíček Jaromír, Slavíček Jaroslav, Matoušek Jan, Slezák Martin, Topinka
Roman, Chládková Petra, Vejvoda Jan, Větrovský Marcel, Zajačková
Silvia, Zumr Petr, Žák Karel, Altmanová Jana, Strnad Roman, Ing. Svoboda Jiří, Vrábelová Lenka, D Agnolo Petr, Bublinec Petr, Burle Tomáš,
Götzová Marcela, Donoval Michal, Koldinská Alena, Krejčová Lenka,
Mařinec Radek, Maštalíř Libor, Pačíska Josef, Bc. Pěnkavová Jitka, Přikryl Pavel, Pudil Radek, Reischl Bedřich, Rohla Václav
Přehled držitelů Zlatého kříže II. stupně za 120 a více dobrovolných odběrů krve:
Altschul Pavel, Blažej Martin, Jilka Vlastimil, Jurášek Lukáš, Panocha Martin, Ing. Zatloukal Martin, Ing. Kovanda Vladimír, Kučerová
Helena, Kvasnička David, Matějková Jitka, Josef Bobenič, Kohoutová
Naděžda, Rogovski Zdeněk, Kobielský Julius, Mirga Alexander, Vítek
Leoš, Wildhaber František

Města budou přednostně přidělovat služební
byty hasičům, policistům či záchranářům
KARLOVARSKÝ KRAJ S představiteli Karlových Varů, Sokolova,
Chebu a Aše se zástupci Karlovarského kraje dohodli na tom, že by
města podle svých možností přidělovala v budoucnu přednostně
městské služební byty příslušníkům a zaměstnancům složek Integrovaného záchranného systému
(IZS). Opatření by pomohlo motivovat nové zájemce o práci policistů, záchranářů i hasičů a sta-

bilizovat personální situaci IZS
v regionu.
Jednání se starosty a zástupci
IZS svolal kraj na konec května.
„Starostové návrh na přednostní přidělování bytů příslušníkům
a zaměstnancům IZS jednoznačně podpořili a dohodli jsme se, že
poskytnutí bytu bude vázáno na
vznik pracovního nebo služebního
poměru u složek IZS v daném teritoriu města. Některá města nic-

méně aktuálně nemají dostatečný
bytový fond, s tímto problémem
se například potýkají Karlovy Vary
a Aš. Starostka Sokolova Renata
Oulehlová a místostarosta Chebu
Jiří Černý proto nabídli, že pokud
budou mít jejich města volnou
bytovou kapacitu, Cheb umožní
přednostní přidělování městských
bytů i těm členům IZS, jejichž pracoviště je ve městě Aš. Sokolov pak
nabídne své byty i policistům, zá-

chranářům a hasičům z Karlových
Varů,“ vysvětlil Petr Kubis.
Se svými požadavky se jednotlivé
složky IZS budou obracet přímo na
zástupce samosprávy konkrétního
města. „Chtěl bych moc poděkovat
za projevenou snahu měst pomoci
s řešením nedostatku lidí v Integrovaném záchranném systému
a za jejich aktivitu při společném
řešení této problematiky,“ uzavřel
Petr Kubis.

Základní složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje tvoří Hasičský
záchranný sbor Karlovarského
kraje, jednotky požární ochrany,
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje a Policie České republiky. K ostatním složkám
se řadí obecní policie, vyčleněné
síly ozbrojených sil či zařízení civilní ochrany, IZS spolupracuje také
s Horskou službou ČR. 
(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.
Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované osobám s poruchami
komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Tlumočnické služby zajišťují tyto
základní činnosti: zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím (tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných
metod pro osoby s kombinovaným
zrakovým postižením), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů, pomoc při
vyřizování běžných záležitostí).
Tlumočnická služba je poskytována zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
tlumočnické služby organizace:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jugoslávská
3/1706, Karlovy Vary, tel.: 724 964
771 a Česká unie neslyšících, z.ú.,
tel.: 608 719 001.

lantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace
nebo komunikace, a napomáhá
jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných
služeb.
Služby zahrnují tyto základní
činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět), pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc
při vyřizování běžných záležitostí,
pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a oprávněných
zájmů, předčítání nebo jiný způsob
zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace).
Průvodcovské a předčitatelské
služby jsou placenou sociální
službou. Maximální výše úhrady
za poskytování těchto služeb činí
Průvodcovské
130 Kč za hodinu, podle skutečně
a předčitatelské služby
spotřebovaného času nezbytného
Průvodcovské a předčitatelské k zajištění úkonů, pokud poskytoslužby jsou terénní nebo ambu- vání služby, včetně času nezbytné-

ho k zajištění úkonů, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně
krátí.
V Karlovarském kraji poskytuje průvodcovské a předčitatelské

služby organizace TyfloCentrum
Karlovy Vary, o.p.s., Mozartova
444/6, Karlovy Vary, tel.: 353 236
065 a Stará Kysibelská 602/45,
tel.: 353 226 511. Organizace má

zařízení také v Ostrově, Hlavní
třída 1365, tel.: 353 674 103, v Sokolově, Jednoty 1628, tel.: 731 446
281 a v Chebu, Svobody 547/19,
tel.: 790 249 069.
(KÚ)
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Královské Poříčí
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Horní Slavkov
Bečov
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Tlumočnocké služby
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Mnichov
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Mariánské Lázně

Základní informace o službách tlumočnické služby a průvodcovské a předčitatelské služby 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 – Mgr. Tomáš Votava, 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 – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599, Ing. Petra
Nováková, tel .: 354 222 264.

ZPRÁVY Z KRAJE
Josefov a Dasnice jsou přátelské k rodině i seniorům
Také v letošním roce vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR soutěž Obec přátelská
rodině a seniorům. V rámci
akce byly v pěti kategoriích
oceněny obce, které přišly s výjimečnými projekty v oblasti
proseniorské a prorodinné politiky. Mezi vítěze bylo rozděleno
více než 18 milionů korun na
podporu těchto projektů. K oceněným patří i Josefov a Dasnice
z Karlovarského kraje. Soutěže
se mohly účastnit všechny obce,
města, statutární města a městské části z celé České republiky.
Přihlásilo se celkem 37 obcí v 5
kategoriích, rozdělených podle
počtu obyvatel. Josefov se umístil na 2. místě v kategorii Obec
přátelská rodině a spolu s Dasnicemi také obsadily obě obce
2. místo v kategorii Obec přátelská seniorům. Ocenění formou dotace se udílí na základě
žádosti o podporu aktivit, rozvíjejících aktivní rodinný a seniorský život. Finanční prostředky jsou využívány například
k pořádání různých kulturních
akcí, které jsou možností pro
setkávání a aktivní komunitní život. Obce peníze z dotace
vynakládají i na vzdělávání veřejnosti, poskytování různých
typů poradenství, organizaci
seminářů, ale i zřizování family
a senior pointů. 
(KÚ)
Značku kvality nese už
také Domov pro seniory
Spáleniště v Chebu
K Domovům pro seniory v Pochlovicích, Lázních Kynžvart
a v Perninku přibyl další krajský
domov, které nese značku kvality udělenou Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na
základě hodnocení ubytovacích
služeb, kulturní a volnočasové
nabídky i úrovně péče získal
Domov pro seniory Spáleniště v Chebu 4 hvězdičky z pěti.
Cílem udělované značky je poskytnout seniorům, ale také
jejich rodinným příslušníkům
jednoznačnou informaci o tom,
jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení očekávat.
Po rekonstrukci interiéru, kterou prošel Domov pro seniory
Spáleniště v minulých letech,
se v současné době připravuje investiční akce na zateplení
objektu, na které se podílí Karlovarský kraj. V plánu má vedení zařízení také projednat se
zástupci města výstavbu altánu
v prostoru před budovou. Jednalo by se o lehkou dřevostavbu, která by poskytla zastíněný
prostor pro odpočinek a relaxaci klientům. 
(KÚ)
V krajském Domově
v Mariánské vzniknou lůžka
pro autisty
Chybějící služby pro osoby s poruchami autistického spektra
trápí kromě ostatních regionů
také Karlovarský kraj. Vedení
kraje se proto rozhodlo rozšířit
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
a vybudovat tam 8 lůžek pro
uživatele s nízkofunkčním autismem. První klienty s touto poruchou začne Domov přijímat
od 1. ledna 2020. Nyní probíhají přípravy související s uvolněním prostor, kam se umístí nová
lůžka. Domov počítá s tím, že
se v uvolněných prostorách po
stávajících klientech přestěhovaných do chráněného bydlení,
vybuduje zázemí s vybavením
podle individuálních potřeb
uživatelů. Domov pro osoby se
zdravotním postižením v Mariánské v současnosti poskytuje
dva druhy služeb. Jednak jde
o službu pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
s kapacitou 140 lůžek, kterou
v současnosti využívá 140 klientů. Dále nabízí lidem od 60 let
věku službu Domova pro seniory, kteří jsou z velké míry závislí
na péči jiné osoby. Domov pro
seniory má aktuálně 30 obyvatel. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Valdštejnský okruh je
otevřený pro veřejnost
Ačkoliv je Muzeum Cheb v letošním roce uzavřeno kvůli probíhající rekonstrukci, během letní
turistické sezóny je zpřístupněna
alespoň část jeho prostor v provizorním režimu. Možné je navštívit tzv. Valdštejnský okruh,
což je samostatná část historické
expozice věnovaná životu a smrti
jedné z nejvýznamnějších postav
Třicetileté války – Albrechtovi z Valdštejna. Ten byl přímo
v budově muzea zavražděn roku
1634. „Ve Valdštejnském okruhu
je zahrnuta prohlídka Valdštejnova úmrtního pokoje, tématicky
laděných valdštejnských expozic
a Valdštejnské obrazárny. Samotný okruh bude v průběhu července doplněn také mimořádnou
výstavou věnovanou klíčovým
událostem a osobnostem Třicetileté války,“ doplnila Martina
Kulová, ředitelka Muzea Cheb.
Cena vstupného je oproti běžné
ceně snížena, muzeum je možné
navštívit v obvyklých otevíracích
časech, tedy denně mimo pondělí, od 9 do 17 hodin. 
(KÚ)
Přispějte do veřejné sbírky
na pomoc těžce nemocnému
chlapci
Ondřej Minařík se narodil jako
zdravé miminko. Když mu bylo
půl roku, onemocněl herpetickou meningoencefalitidou a jeho
život se od základů změnil. Následkem nemoci trpí psychomotorickou retardací, sekundární
epilepsií, autismem, ADHD
a svalovou hypotonií. Ačkoliv
je Ondrovi osm let, mentálně je
na úrovni ročního dítěte. Doposud nemluví, jen vokalizuje, je
plně na plenkách, trpí poruchou
spánku a bez opory je schopen
ujít pouze zhruba osmdesát metrů. I když se dnes již osmiletému
chlapci zdraví nevrátí, rodiče
se snaží dělat maximum proto,
aby se mu žilo lépe. Schází jim
ovšem peníze na potřebnou léčbu, a proto se obrátili na Karlovarský kraj s žádostí o pomoc.
Veřejná sbírka pomůže uhradit
náklady spojené s intenzivní
neurorehabilitací v centru Arcada a s pobytem v lázních Klimkovice. Zájemci, kteří chtějí
Ondrovi pomoct, mohou peníze vložit do zapečetěné sběrací
pokladničky umístěné v recepci
budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Pokladničky
budou rovněž na akcích pořádaných krajem. Přispět lze také
na speciální bankovní účet číslo
123-20247/0100 vedený u Komerční banky. O výtěžku veřejné
sbírky vás budeme informovat.

(KÚ)
Máte ve svém okolí aktivního
seniora? Nominujte jej do
ankety
Již potřetí se letos uskuteční
anketa Senior roku, kterou vyhlašuje Karlovarský kraj. Jejím
cílem je podpořit aktivní stárnutí
našich obyvatel a posílit jejich
postavení ve společnosti. Návrhy na ocenění může veřejnost
zasílat prostřednictvím on-line
formuláře umístěného na webu
kraje až do 15. srpna. Nominovat
lze jednotlivce z našeho regionu,
kterým musí být minimálně 60
let. Formulář anketního lístku
najdou zájemci na internetových
stránkách kraje. Při jeho vyplňování nesmí zapomenout na to,
že musí uvést informace o sobě
a sdělit důvod, proč danou osobu navrhují na ocenění. Všechny správně vyplněné nominace
zaslané v požadovaném termínu
budou předloženy na vědomí
Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
se uskuteční 31. října v Kulturním centru Svoboda v Chebu.
V případě jakýchkoliv dotazů
se můžete obracet na odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Karlovarského kraje, konkrétně
na Kateřinu Rentkovou, která je
k zastižení na telefonním čísle:
354 222 633 nebo na e-mailu:
katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Dny lidové architektury hostil
malebný skanzen Doubrava
LIPOVÁ
Malebný
skanzen
Doubrava u Lipové na Chebsku se
v sobotu 13. července stal dějištěm
slavnostního zahájení 7. ročníku
Dnů lidové architektury. Akci s bohatým programem pro malé i velké
návštěvníky pořádal Karlovarský
kraj ve spolupráci s Kotěrovým
centrem architektury a Muzeem
Cheb historicky poprvé.
„Vesnice Doubrava jako zázrakem přestála všechny dějinné zvraty a představuje tak ojedinělé svědectví původní lidové architektury
Chebska. Jsme proto moc rádi, že
jsme návštěvníky mohli pozvat přímo do prostor Rustlerova statku
a seznámit je s tím, co je pro náš
kraj typické,“ těšilo náměstkyni
hejtmanky Danielu Seifertovou.
Přichystán byl zajímavý program,
jehož součástí byla série odborných přednášek a komentovaných
prohlídek. Historický jarmark dal
nahlédnout pod šikovné ruce ko-

šíkářů, krajkářek, kovářů či tesařů
a návštěvníky potěšilo také vystoupení folklorních souborů ze západních Čech a sousedního Německa.
Kromě toho byl slavnostně pokřtěný nový průvodce po lidových stavbách Karlovarského kraje.
Pro návštěvníky byly připraveny
komentované prohlídky soukromého národopisného muzea, ve
kterém je k vidění původní zemědělské nářadí, nástroje a lidový
nábytek z Chebska. Zájemci mohli
rovněž absolvovat komentované
vycházky po Doubravě anebo se
vypravit za hrázděnou architekturou do nedalekého okolí. Čekala je
okružní jízda po památkových objektech v Lažanech a Salajně s odborným výkladem. Pro nejmenší
pak byla přichystána pohádka
„O pejskovi a kočičce“ v podání herců Západočeského divadla
v Chebu a dobové hry a soutěže
v režii Muzea Cheb.
(KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE:
O TITUL SOUTĚŽILO 79 VÝROBKŮ
KARLOVY VARY Značku „Dobrota Karlovarského kraje“ získalo nově 15 výrobků z našeho regionu. Kraj ji uděluje už třetím rokem
na základě hodnocení produktů přihlášených
do krajské soutěže. Letos se o značku utkalo
22 zemědělských a potravinářských výrobců
se 79 výrobky.
Značka symbolizuje regionální kvalitu a původ surovin především
z naší země. „O naše kvalitní regionální výrobky je velký zájem, ať už
jsou to vynikající uzeniny, mléčné a pekařské výrobky, speciální oleje
a čaje. Kraj se snaží, aby tyto výrobky znali obyvatelé nejen v našem
regionu, ale obdarováváme jimi také návštěvy z dalších částí země či
zahraniční hosty. Chceme, aby se o pochoutkách, které tady vznikají,
vědělo a lidé je rádi kupovali,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Soutěžilo se v pěti kategoriích: Masné výrobky, Mléčné výrobky, Pekařské a cukrářské výrobky, Alkoholické a nealkoholické nápoje, Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě. V hodnotitelské komisi zasedli zástupci Karlovarského kraje, Krajské veterinární
správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Střední školy
živnostenské Sokolov a Regionální agrární komory kraje Karlovy Vary.
„Chtěl bych poděkovat všem výrobcům, kteří do soutěže své produkty
přihlásili. Všem oceněným výrobcům předáme certifikát s oprávněním
používat značku Dobrota Karlovarského kraje a budu rád, když označené výrobky najdou cestu k co největšímu počtu zákazníků,“ uvedl
krajský radní Karel Jakobec. 
(KÚ)
Dobrota Karlovarského kraje 2019
Přehled oceněných výrobků
Masné výrobky
1. místo: Drahovická huspenina – Roman Krčma, Karlovy Vary
2. místo: Karlovarský mls – Josef Pelant, Andělská Hora
3. místo: Tlačenka párty - Josef Pelant, Andělská Hora
Mléčné výrobky
1. místo: Jogurtový nápoj – malina – STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.
2. místo: Hornický sýr – pivní – HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o.
3. místo: Triangl - STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.
Pekařské a cukrářské výrobky
1. místo: Špička dort – Cukrárna ONDRA s.r.o.
2. místo: Dort „Dokonalý mrkvový dort“ – Sweet and Wine s.r.o.
3. místo: Dort „Krakhmalnikov Brothers“ - Sweet and Wine s.r.o.
Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo: KRUŠNOHOR – světlý ležák 12° - PIVOVAR KRUŠNOHOR
s.r.o.
2. místo: RUDOHOR GREŠLE 13° polotmavé silné pivo – Pivovar Rudohor s.r.o.
3. místo: RUDOHOR TOLAR 11° světlý ležák - Pivovar Rudohor s.r.o.
Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě
1. místo: Krásenské čajování meruňkové – ovocný čaj – Jitka Šimůnková, Krásno
2. místo: Žlutické sušené višně – REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
3. místo: Rakytníkový med – Marek Kříž, Březová u Sokolova

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

zijemeregionem.cz

Přes překážky
ke hvězdám
Daniel Grigar
Zakladatel a jednatel akce Život ve vodě
Chodov

Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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Hudební a taneční vzdělávání
posune přeshraniční program
KARLOVARSKÝ KRAJ Malí hudebníci a tanečníci z Chebska, Sokolovska a Karlovarska se budou
moci účastnit společných prázdninových pobytů, workshopů a dalších aktivit s dětmi ze sousedního
Saska. Projekt s názvem „Hvězdy
Fanie – hranice překračující hudební a taneční vzdělávání pro děti
a mládež” totiž získá finanční podporu z přeshraničního programu
Evropské územní spolupráce 2014
- 2020 mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru tohoto
programu na svém květnovém zasedání.
Hlavním cílem projektu je nabídnout vysoce kvalitní vzdělání
zahrnující jak hudební, tak i taneční výchovu německým a českým
dětem ve věku 5 až 14 let na obou
stranách hranice. „Děti se zúčastní
týdenních prázdninových pobytů
a vícedenních workshopů, nastudují a společně uvedou představení
hudebního divadla Hvězdy Fanie.
Dále se uskuteční čtyři víkendové
worshopy, během kterých se dě-

Hvězdy Fanie
Projekt hudebního
a tanečního vzdělávání získal finanční
podporu z přeshraničního programu.

Foto: Covertnine
ti v malých skupinkách seznámí
s jednotlivými hudebními nástroji,
jako je bongo, bicí a xylofon. Kromě hudebních a tanečních dovedností budou mít možnost zlepšit
komunikaci v cizím jazyce a najít
nové kamarády,“ uvedl krajský radní Josef Janů.
Další důležitou aktivitou je dvacet
dvoudenních workshopů, během
kterých bude probíhat výměna zkušeností mezi hudebními a tanečními pedagogy. Dojde tak k posílení

a zintenzivnění stávajícího partnerství obou projektových partnerů.
Projekt se těší podpoře ve výši 167
tisíc Euro.
Bližší informace k přeshraniční
spolupráci a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace
naleznou zájemci na stránkách
programu. K dispozici jsou tam
i kontakty na všechny pracovníky
administrující projektové žádosti
a je možné se na ně v případě zájmu
o podporu konkrétního záměru
v příslušném kraji obrátit.
Pro příjem žádostí je v současné
době uzavřena prioritní osa číslo
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik, prioritní osa číslo 2
Zachování a ochrana životního
prostředí a podpora účinného využívání zdrojů a rovněž prioritní osa
3 Investice do vzdělávání, odborné
přípravy a odborného výcviku. Žádosti je možné předkládat pouze do
4. prioritní osy Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů
a zúčastněných stran a přispívání
k účinné veřejné správě. 
(KÚ)

Řidič nákladní a osobní dopravy.
V Chebu rozšiřují výuku
CHEB Na Integrované střední škole v Chebu se rozšířuje výuka oboru
„Mechanik opravář motorových
vozidel“ o zaměření „Řidič nákladní a osobní dopravy“. Tento obor
bude škola nabízet již od září 2019
tak, aby výuka mohla započít od září
2020. Následnou praktickou výuku
studenti absolvují přímo ve vybraných firmách. Spolupráce mezi
firmami a školou - studenty ovšem
bude intenzivně probíhat již od prvního ročníku. Studium tak nabídne
komplexní vzdělávání v požadova-

ném oboru a poskytne provázanou
přípravu k získání potřebných řidičských oprávnění.
Pořídit si profesní řidičský průkaz pro autobus nebo kamion vyjde
na desetitisíce korun. Pro většinu
zájemců o práci jde o příliš velkou
počáteční investici, kterou nejsou
ochotni zaplatit. Tento fakt ruku
v ruce se současně nastaveným
systémem vzdělávání, který neumožňuje získat potřebnou licenci
během studia, má za následek malý
počet lidí s oprávněním řídit auto-

bus nebo nákladní automobil. Na
českém trhu tak chybí až 10 tisíc
řidičů v nákladní a osobní dopravě.
Na půdě krajského úřadu se proto
v červnu sešel radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav
Bradáč se zástupci Svazu průmyslu
a dopravy ČR, ČESMAD Bohemia
a vybraných středních škol Karlovarského kraje k tématu výchovy
a vzdělávání profesionálních řidičů
nákladní a autobusové dopravy.
Jedním z výsledků setkání je právě
rozšíření výuky na ISŠ Cheb.  (KÚ)

Dotace podpoří kreativitu
i zdravý životní styl
KARLOVARSKÝ KRAJ Regionální
školy, školská zařízení či neziskové
organizace pracující s dětmi a mladými lidmi získají opět od Karlovarského kraje dotace. Z programu
na podporu kreativity, spolupráce
a zdravého životního stylu dětí
a mládeže bude mezi ně rozděleno
více než 960 tisíc korun.
Dotační program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže, který byl
vyhlášen na konci února, je z větší
části financován ze státního rozpočtu. Od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR se Karlovarskému kraji na něj podařilo získat dotaci ve výši 70 procent, tedy
něco přes 672 tisíc korun. Dalších
více jak 288 tisíc korun na něj bylo

uvolněno přímo z rozpočtu kraje.
„Příjem elektronických žádostí
probíhal v termínu od 2. do 9. dubna. Celkem bylo přijato 14 žádostí,
z nichž jedna nesplnila podmínky
dotačního titulu a jedna byla na
přání žadatele stornována. Souhrnná částka, kterou organizace
požadovaly, přesáhla stanovenou
alokaci programu. Dle pravidel
jsme tedy v některých případech
museli přistoupit ke krácení finančních prostředků,“ upřesnil Jaroslav
Bradáč, radní pro školství, mládeže
a tělovýchovy.
Mezi žadatele bude rozděleno 960
390 korun. Výše dotace směla v jednotlivém případě činit maximálně
200 tisíc korun. Mezi podpořenými subjekty je například spolek

PROTEBE live z Hájku, jenž prostředky využije na vytvoření mobilní interaktivní dílny, která bude
jezdit po regionu, a týdenní design
camp. V rámci něho se účastníci
seznámí s tradiční průmyslovou
výrobou, jež je pro náš kraj typická,
jako je výroba skla nebo porcelánu.
Finance poputují i na provoz Lesní
mateřské školy Svatošky. Z dotace bude uhrazen pronájem srubu,
nákup potřebného materiálu či
odměny průvodcům. Podpořena
budou také střediska Junáka v Chebu, Mariánských Lázních, Horním
Slavkově a Karlových Varech, která
prostředky využijí na nejrůznější
aktivity pro děti, včetně těch rukodělných, zvelebení kluboven nebo letní tábory. 
(KÚ)

Pedagogové diskutovali o inkluzi
CHEB
Na počátku června se
v Chebu konala veřejná prezentace Školské inkluzivní koncepce
a motivačního systému pro žáky
ohrožené předčasným ukončením vzdělávání. Prezentace byla
součástí projektu Implementace
Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji.
Mezi účastníky nechyběli zástupci všech mateřských, základních i středních škol v kraji.
O jednotlivých tématech pak hovořili odborníci z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Praha
či z Národního institutu dalšího
vzdělávání v Praze.
Na setkání byl představen strategický dokument, který upravuje
podmínky vzdělávání pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. „Inkluze vyvolává bouřlivé
reakce nejen laické veřejnosti, ale

i na odborné úrovni. Proto jsem
velmi rád, že se pedagogové a další zainteresovaní sešli na jednom
místě, aby mohli svými praktickými zkušenostmi přispět ke zlepšení situace ve vzdělávání v našem
kraji, ale změnit by se měly i pracovní podmínky pedagogických
pracovníků,“ uvedl krajský radní
Jaroslav Bradáč.
Mimo jiné by měla být vytvořena pozice krajského koordinátora
společného vzdělávání, který by

měl přehled o realizaci jednotlivých aktivit. Dále by mohly školy
organizovat dny otevřených dveří, aby se všichni zájemci měli
šanci seznámit s tím, jaké příležitosti děti ve vzdělávání mají. Je zapotřebí také snížit administrativu
pro školy a jednat o tom s ministerstvem školství. V neposlední
řadě by se mělo zvýšit povědomí
o společném vzdělávání (inkluzi)
u veřejnosti. V současné době je
dokument předmětem hodnocení
Odborné platformy společného
vzdělávání, jde o „živý“ materiál,
který lze upravovat a revidovat
podle aktuálních potřeb.
Dokument je zveřejněn na Školském portálu Karlovarského kraje včetně prezentací všech řečníků. Případné návrhy na doplnění
lze posílat na adresu: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz. 
(KÚ)

Staňte se součástí týmu společnosti Fresenius Medical Care, která v České
republice provozuje 25 dialyzačních středisek. Hledáme v Karlových Varech právě
vás na pozici:

Všeobecná sestra
Nabízíme:

Požadujeme:

- velmi dobré nanční ohodnocení,
- přátelský a příjemný kolektiv, kde se
budete cítit dobře,
- moderní pracovní prostředí
a nejnovější technologie,
- příspěvky na nadstandardní péči
a lékařské zákroky,
- příspěvky na mateřskou školu
a dětské tábory,
- příspěvky na penzijní a životní
pojištění,
- příspěvky na sportovní aktivity,
rodinnou dovolenou či kulturu,
- výhodný telefonní tarif pro vás i vaši
rodinu,
- možnost dalšího vzdělávání a výuky
cizích jazyků,
- šest týdnů dovolené,
- stravenky.

- odbornou způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry,
- postgraduální vzdělání v oboru
nefrologie, ARIP výhodou, nikoli však
podmínkou,
- komunikativnost, příjemné
vystupování, lidský přístup,
- organizační schopnosti
a spolehlivost,
- schopnost samostatné i týmové
práce,
- základní znalost práce s počítačem,
- ochotu práce ve směnném provozu.

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem
dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České
republice v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o téměř 1 700 pacientů v chronickém
dialyzačním programu. Více informací získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz.

Kontakt:
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., Šárka Málková
E-mail: sarka.malkova@fmc-ag.com, Telefon: 273 037 940

NÁZORY

Sucho mění životy nás všech
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Česko, ale i celou Evropu zužuje
sucho. Dlouhotrvající sucho má
dopady nejen na přírodu, která
nedokáže odolávat škůdcům, ale
také na životy nás všech. Sucho,
teplo i povodně si však způsobujeme my lidé a to již několik desetiletí. Příčinou jsou především drastické zásahy do půdy a přírody.
Globální oteplování je fakt s tím
rozdílem, že od těch minulých si
za současný stav můžeme sami
a na nás teď záleží jak na změnu
zareagujeme. Zda se dál budeme
chovat „po nás potopa“ nebo něco

změníme. Přírodu si ničíme, jelikož si chceme žít pohodlným komfortním životem. Zapomněli jsme,
že jsme součástí flory a fauny.
Nedostatek vody může zásadně
ovlivnit náš svět a život na něm.
Krajina ztrácí vodu i povrchovým
odtokem, a když je jí nedostatek,
je třeba vodu v krajině zadržet.
Lesy dokáží zadržet 5x-9x více
vody než bezlesá krajina. V České
republice pokrývají lesy více jak
34%. Ovšem způsob využívání
krajiny člověkem má za následek
rychlejší odtok vody. Za posledních osmnáct let bylo zabráno
zástavbou více jak 338 km2 půdy.
Bohužel my dnes vynakládáme
mnoho peněz (letos 3,1 miliardy)
na zadržování vody v krajině, ale
neřešíme příčinu. Jde o projekty
zlepšující a obnovu mokřad, tůní,
rašelinišť, rybníků, řek, alejí, meandrujících potoků a řek. Příčinou ovšem je, že jsme narušili celý

NOVOSTAVBA

vodní cyklus. Globální problém,
na který je dnes poukazováno je
následek malých lokálních problémů. Sluneční energie, která
by se spotřebovala na opar, se na
zemi promění v teplo. Voda je dopravce tepla do zemského povrchu
a do vyšších vrstev atmosféry, ale
my jsme ji odvedli z měst a krajiny.
Chceme li řešit podstatu klimatické změny, pak vraťme vodu do
vodního cyklu a nechme vodu stékat do zelených ploch. Zvyšme zelené plochy místo falešné estetiky,
kterou si ničíme životní prostředí,
přestaňme zabetonovávat krajinu
a začněme s výsadbou stromů.
Vodu, kterou stromy vsají odpaří.
Jeden strom odpovídá svým výkonem deseti klimatizacím a naopak místo každého pokáceného
stromu máme 280kWh slunečního tepla, které místo ohřeje. Řešme tedy podstatu problému a nejen jeho symptomy.

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

Silnice do Krásné Lípy se opravuje
ci III/21044 směr Horní Rotava
se v letošním roce provádí běžná
údržba.
Oprava silnice ze Šindelové do
Krásné Lípy by měla být hotova
k 31. červenci 2019. Věřím, že to
alespoň částečně pomůže místním, aby mohli jezdit bezpečněji.
Uvědomuji si, že takových silnic
máme v Krušnohoří i dalších částech kraje více a jejich opravy závisí na finančních možnostech kraje
i dopravní vytíženosti konkrétního úseku. Navíc je situace taková,
že i kdybychom měli 2,5 miliardy
a mohli opravit všechny krajské
silnice, které to potřebují, tak firmy nemají dostatek lidí a strojů
na provedení prací. Budeme se
ale samozřejmě snažit, aby se postupně stav silnic zlepšoval a řidiči, cyklisté a chodci se nemuseli
bát po nich jezdit a chodit. A kdykoliv bude mít někdo nejasnosti
v plánovaných opravách a rekonstrukcích krajských silnic, může
se na mě obrátit, rád informace
podám.

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403

Výkup

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

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

ANKETA BABIČKA ROKU

✁
Zde odstřihněte

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:
>
>
>

Věk od 55 let > Trvalý pobyt v Karlovarském kraji
Zaslání řádně vyplněné přihlášky označené heslem
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
Nominace lze zaslat také elektronicky na e-mail:
info@babickaroku.cz

seniorské populace + host (osobnost kraje)

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
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Akce se koná pod záštitou
hejtmanky Karlovarského kraje

bních

www.kr-karlovarsky.cz

1. BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O19
- zlatá, stříbrná a bronzová

2. BABIČKA SYMPATIE - vybere obecenstvo
3. NEJSTARŠÍ BABIČKA

DOPROVODNÉ AKTIVITY:
>
>
>
>

stánky s občerstvením – SeniorKavárna
stánky s lékařskou tématikou > prodej biokosmetiky
produkty zdravé výživy, čokostánek, prodejní výstava
ručních prací, prodej knih
seniorské cestování, seniorské ozdravné pobytové
balíčky, vizážistka, kosmetická poradna, kadeřnice

Další informace na www.BabickaRoku.cz

Mediální partner je Šlágr TV

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

DOPLŇUJÍCÍ
ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:
PODMÍNKY
NOMINACE
BABIČKY:

>
>
>

> PŘIHLÁŠKA
Charakteristika babičky:

Věk od 55 let Trvalý pobyt v Karlovarském kraji
Zaslání řádně
vyplněné
přihlášky označené
heslem
Babička
Karlovarského
kraje
2O19
StručnýKARLOVARSKÉHO
životní příběh babičky
včetně přínosu pro rodinu
„BABIČKA
KRAJE“
a bydliště,
úspěchy
apod.:
Nominace
lze pracovní
zaslat také
elektronicky
na e-mail:
info@babickaroku.cz

>

Moderátor: Vladimír Hron
Hodnotící odborná komise: lidé, kteří si váží
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Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:

Řízený rozhovor – představ sebe, svůj kraj a bydliště
v rozsahu max. 3 min.
Ukaž, co umíš – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj,
recitace, sport, ukázka vlastní tvorby (malování,
přednes vlastní básně, ruční práce, apod.)
Módní přehlídka – společenské oblečení dle vlastního
výběru (popř. kroj)

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.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:
>

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).

>

>

Řízený Jméno:
rozhovor – představ sebe, svůj kraj a bydliště
v rozsahu max. 3 min.
Příjmení:
Ukaž, co
umíš – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj,
recitace, sport, ukázka vlastní tvorby (malování,
Datum
narození:
přednes
vlastní
básně, ruční práce, apod.)
Módní
přehlídka
společenské
oblečení
dle vlastního
Hlavní
důvody–pro
postup do finále
soutěže:
dětí:
Počet vnoučat:
výběruPočet
(popř.
kroj)

Moderátor:
Vladimír Hron
Bydliště:
Hodnotící
odborná
komise: lidé, kteří si váží
Volba soutěžní
disciplíny:
profese:
seniorské Původní
populace
+ host (osobnost kraje)

Osobní
zájmy:
Volba
oděvu
pro vystou- ■ vlastní společenský oděv
HODNOCENÍ
SOUTĚŽÍCÍCH:
lidový kroj
pení na módní přehlídce:

■ KRAJE 2O19
1. BABIČKA KARLOVARSKÉHO
- zlatá, stříbrná a bronzová

Podmínky Vaší nominace:

2. BABIČKA
SYMPATIE - vybere obecenstvo
1. Telefon:
Soutěže se může zúčastnit žena ve věku od 55 let,
3. NEJSTARŠÍ
BABIČKA
mající trvalý
pobyt v Karlovarském kraji
2. E-mail:
Vyplněná přihláška bude odeslána buď na adresu:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 6O3 OO Brno
nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz
Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:
stánky
občerstvením
– SeniorKavárna
3. sOznačení
dopisu nebo
mailu heslem:
KARLOVARSKÉHO
stánky Vs„BABIČKA
lékařskou
tématikou > KRAJE“
prodej biokosmetiky
4. Kontakt na nominující osobu (nepřihlašuje-li se babička
produkty
zdravé výživy, čokostánek, prodejní výstava
sama) - jméno, tel., příp. e-mail:
Podpis:
ručníchdne
prací, prodej knih

DOPROVODNÉ AKTIVITY:
>
>
>
>

seniorské cestování, seniorské ozdravné pobytové
balíčky,Poskytnuté
vizážistka,
kosmetická
poradna,
kadeřnice
údaje budou
použity výhradně
pro potřeby
realizace projektu
BABIČKA ROKU 2O19 v souladu se zákonem č. 1O1/2OOOSb. o ochraně osobních

údajů.
Uzavírka
nominací:
2O. 8. 2O19 .cz
Další informace
na www.BabickaRoku

✁
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Otevřeno:

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu, ve které můžete nominovat tu nejlepší Babičku Karlovarského kraje roku
2019. Využijte k tomu anketní lístek níže.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Zde odstřihněte

Nedávno se na silnici III. třídy
mezi Šindelovou a Krásnou Lípou
na Sokolovsku objevily označené
díry v silnici, které barevně zvýraznili místní lidé, aby varovali
projíždějící řidiče a cyklisty před
špatným stavem silnice. Chápu,
že místní si přejí mít silnici opravenou a není to jen jejich přání.
Karlovarský kraj i Krajská správa a údržba silnic se každoročně
snaží do plánu oprav a rekonstrukcí silnic zařadit co nejvíce
úseků silnic II. a III. tříd. Bohužel
kraje tyto silnice převzaly od státu před lety v tak zdevastovaném
stavu, že se jejich vnitřní dluh
stále nepodařilo zásadním způsobem snížit. Jen v loňském roce

jsme do oprav a staveb na těchto
silnicích v regionu dali více než
půl miliardy korun, ale stále to
nestačí. Každoročně apelujeme
na stát, aby krajům přidal finance na opravy krajských komunikací, a díky tomuto tlaku a jednání
s ministrem dopravy se daří alespoň část potřebných financí do
regionů dostat.
Ale pojďme k silnici mezi Šindelovou a Krásnou Lípou. Už v dubnu letošního roku byl starosta
Šindelové informován dopisem od
zástupců Krajské správy a údržby silnic, že se tento a další úseky
v oblasti budou opravovat a mrzí
mě, že informace nepředal občanům. Konkrétně šlo o úsek silnice III/21810 (Šindelová- Krásná
Lípa), úsek silnice III/21041
(Rotava), kde jsou v letošním roce
naplánovány souvislé opravy. Silnice III/21012 b (Přebuz-Rudné)
se v letošním roce také opravuje,
navazuje se na úsek, který byl
proveden v roce 2017. V současné
době oprava již probíhá. Na silni-

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Martin
Hurajčík
náměstek
hejtmanky
Karlovarského
kraje

ánka 1
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:
Charakteristika babičky:
Stručný životní příběh babičky včetně přínosu pro rodinu
a bydliště, pracovní úspěchy apod.:

Hlavní důvody pro postup do finále soutěže:

Volba soutěžní disciplíny:

Volba oděvu pro vystoupení na módní přehlídce:

■ vlastní společenský oděv
■ lidový kroj

Podmínky Vaší nominace:

:OO
7
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–
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1. Soutěže se může zúčastnit žena ve věku od 55 let,
mající trvalý pobyt v Karlovarském kraji
2. Vyplněná přihláška bude odeslána buď na adresu:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 6O3 OO Brno
nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz
3. Označení dopisu nebo mailu heslem:
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
4. Kontakt na nominující osobu (nepřihlašuje-li se babička
sama)se
- jméno,
tel., záštitou
příp. e-mail:
Akce
koná pod
hejtmanky Karlovarského kraje
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Uzavírka
nominací: 2O.
Mediální partner je Šlágr TV

8. 2O19
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KULTURA

ČERVENEC | 2019

KULTURNÍ TIPY
Becherova vila vystavuje legendární broučky
Přes 200 barevných originálních kreseb a více než 200 loutek
z večerníčků, kalendářů, světových výstav či reklam od Zdeňka
Podhůrského je k vidění ve čtyřech výstavních sálech Interaktivní
galerie Becherova vila. Architekt Podhůrský byl jeden z předních
výtvarníků minulého století a zároveň jeden z nejvýznamnějších
českých loutkářů vůbec. Jeho jméno si diváci spojují zejména s večerníčky Jana Karafiáta Broučci z roku 1967.
Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech, 31.
5. - 28. 7. 2019

Výstavu o světovém dědictví Krušných
hor hostí Valdštejnský palác
pravit,“ dodal. Také na území Božího Daru se nachází několik významných hornických památek, které byly
součástí úspěšné nominační žádosti.
Výstava by měla rovněž přilákat do
Krušných hor návštěvníky, kteří zatím směřovali do jiných částí republiky. „Výstavu navštíví až 50 tisíc lidí,
což je pro nás perfektní způsob, jak
pozvat návštěvníky do našeho kraje.
Expozice určitě zaujme, přesvědčily
mě o tom například překvapené reakce kurátorek, které netušily, jak
moc Krušné hory nabízejí ve srovnání s Krkonošemi a Šumavou,“vysvětlil uvolněný krajský zastupitel
Vojtěch Franta, který se účastnil
slavnostní vernisáže.
Autorem výstavy se stal ředitel
obecně prospěšné společnosti Montanregion Erzgebirge Michal Urban, který se podílel také na přípravě
úspěšné žádosti o zápis Hornického
regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového dědictví
UNESCO. „Není žádný jiný region
na světě, který by se zasloužil o rozvoj rudního hornictví a hutnictví tolik jako Krušné hory, což lze doložit
prostřednictvím stovek hmotných
i nehmotných památek, jež se v čes-

Hvězdy červeného koberce jsou k vidění na krajském úřadě
Ve foyer Krajského úřadu Karlovarského kraje můžete zhlédnout
výstavu fotografií českých i zahraničních hvězd, které navštívily
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v letech 2009 až 2018.
Výstava je retrospektivou činnosti městských kronikářů Jana Kroči, Tomáše Tišlera, Jana Prudíka a milovníka Karlových Varů Vladimíra Zábranského.
Krajský úřad Karlovarského kraje, 25. 6. - 31. 7. 2019
Komedianti a akrobaté obsadí Krajinku
Areál Krajinky se opět po roce stane dějištěm festivalu pouličního
divadla a nového cirkusu s názvem „Letní bláznění“. V cirkusovém šapitó se setkají mladí umělci, komedianti, žongléři, akrobaté, aby zde vytvořili pro diváky nezapomenutelná a jedinečná
představení. Kdo bude chtít, může si vyzkoušet artistické umění
na vlastní kůži. Chybět nebudou ani tradiční workshopy, které budou nově obohaceny o výtvarné dílny.
Krajinka Cheb, 26. - 27. 7. 2019
Hlavolamy potrápí chytré hlavičky
Výstava na půdě ostrovské radnice ověří vaše znalosti rébusů
a hlavolamů. K vidění bude nejstarší hlavolam světa Ramsesova
hvězda, první křížovka v původním znění a mnohé další. Připravené jsou také interaktivní hlavolamy, díky nimž si budete moci
vyzkoušet vyndat obřího ježka z klece, projet kolektivním bludištěm, sestavit lomený oblouk z molitanových bloků anebo si pohrát
s dřevěnými kostkami.
Stará radnice v Ostrově, 30.7. - 1. 9. 2019
Chopinův festival přinese výjimečné hudební zážitky
Ke kulturnímu dění v Mariánských Lázních patří neodmyslitelně
již desítky let festival Fryderyka Chopina. Druhý nejstarší hudební
festival v České republice se zároveň řadí mezi ty nejvýznamnější
v Evropě. Na symfonických koncertech, klavírních recitálech, sobotních matiné vystoupí umělci světových jmen. Součástí doprovodného programu budou výstavy nebo golfový turnaj. Nenechte
si ujít v pořadí již 60. ročník festivalu, jehož tématem bude „Chopin a klavírní virtuosové 19. století“.
Mariánské Lázně, 15. - 24. 8. 2019

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Erzgebirge
Krušnohoří
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Štefan
Molnár z Dolního Rychnova,
Hana Šímová z Karlových Varů
a Ladislav Buben ze Žlutic.
Hornické památky v českém a
saském Krušnohoří byly zapsány
na Seznam světového dědictví
UNESCO. Víte ale, že na seznamu
UNESCO Paměť světa byla nedávno už také zapsána památka
z Karlovarského kraje? Jaká to je,
najdete v tajence křížovky.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 7. 8. 2019
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

Ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Michal Urban. 

Foto: KÚ
PRAHA Výstavu pod názvem „Hornický region Krušné hory na cestě
mezi památky světového dědictví
UNESCO“ hostí až do 1. září mytologická chodba Valdštejnského
paláce. Expozice na deseti panelech
a v sedmi vitrínách shrnuje důvody,
proč Krušné hory na české i německé straně stanouly po boku takových
památek, jako jsou egyptské pyramidy, Velká čínská zeď či historické
centrum Prahy. O zapsání hornických památek v českém a saském
Krušnohoří na Seznam světového
dědictví UNESCO rozhodl v ázerbájdžánském Baku na svém 43. zasedání před pár týdny Výbor světového
dědictví.
Výstava Krušné hory na cestě
mezi památky světového dědictví

UNESCO je veřejnosti přístupná
až do 1. září o víkendech a státních
svátcích od 10 do 18 hodin. Vstup je
zdarma.
„Příprava žádosti o zápis Krušných hor na Seznam světového dědictví probíhala od začátku v úzké
spolupráci se saskou stranou a lze
očekávat, že po uznání světové jedinečnosti Krušných hor by tato
spolupráce měla dále narůstat, a to
zvláště v oblasti infrastruktury pro
rozvoj cestovního ruchu,“ řekl místopředseda Senátu a starosta Božího
Daru Jan Horník, který nad výstavou
převzal záštitu. „Už dnes zájem turistů o Krušné hory rychle stoupá,
a že se ocitly na prestižním seznamu
UNESCO, to bude impuls k dalšímu
nárůstu, na což je třeba se dobře při-

kém a saském Krušnohoří z jeho
dlouhé hornické historie dochovaly,“ uvedl.
Zdůvodnění mimořádné univerzální hodnoty Krušných hor se opírá
mimo jiné o světově významné vynálezy a inovace v oblasti báňských
a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později šířily
z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, nebo o globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také
měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž
se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název
i americkému dolaru. Díky více než
800 letům téměř soustavné těžby
a zpracování rud vznikla v Krušných
horách jedinečná hornická krajina
s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou
sítí specifických horních měst, která
nemá ve světě obdoby. Tyto památky
dokládají způsoby těžby a úpravy
různých rud ve všech obdobích od
12. až do 20. století, především pak
rud stříbra, cínu, kobaltu, železa
a naposledy uranu.

(KÚ)

SPORT

Maskota pojmenovali předškoláci

BLAHOPŘEJEME

Během zimní olympiády dětí
a mládeže v Karlovarském kraji
v lednu 2020 bude sportovce a fanoušky provázet jako olympijský
maskot lázeňská veverka. Jméno
pro ni vymyslely děti z mateřských
školek napříč regionem. Nakonec
bylo vybráno to, které se k huňaté
olympijské průvodkyni nejlépe
hodí - Čiperka.
Na výzvu kraje vymyslet jméno
pro maskota olympiády zareagovalo 11 mateřských škol. Celkem
v 5 z nich děti navrhly jméno Čiperka. „Všechny děti, paní učitelky a vedení školek si zaslouží velké
poděkování. Máme radost z toho,

ŠERMÍŘI
MARTINU RUBEŠOVI
k zisku zlaté medaile na Světové letní univerziádě. Karlovarský kordista na turnaji v italské
Neapoli utrpěl jedinou porážku
v základní skupině, dalších pět
zápasů v ní vyhrál a pak i všech
šest v eliminaci. Ve finále porazil ruského soupeře Dmitrije
Guseva v prodloužení 7:6. Největší letošní letní multisportovní akce se účastnilo kolem osmi
tisíc akademických sportovců
ze 130 zemí. Česká výprava čítala 124 sportovců a 34 členů
doprovodu.

že se zapojilo tolik tříd. Kdo jiný
by měl dát veverce jméno, než
děti, které mají nekonečnou fantazii. Líbila se nám i další jména,
například Ledovka, Zrzunda,
Olympka. K podobě maskota se
ale tradiční Čiperka nejvíce hodí.
Do pěti školek s vybraným návrhem v těchto dnech postupně
rozvezeme stavebnice, odměnu
samozřejmě dostanou všechny
zúčastněné školky. Sám jsem byl
předat dárek do Mateřské školy
Ostrov v Halasově ulici, kde mě
čekalo moc hezké přivítání,“ řekl
krajský radní Jaroslav Bradáč.
Autorkou vítězného návrhu

maskota olympiády se stala patnáctiletá Radka Vysloužilová
z Chebu (ZUŠ Járy Cimrmana
Františkovy Lázně). Vítězný návrh loga a kompletní grafický
manuál zpracovala Kateřina Nováčková ze Sokolova (studentka
SUPŠ Karlovy Vary). Veverka
Čiperka bude všudypřítomným
symbolem olympiády, který bude
povzbuzovat účastníky k co nejlepší výkonům, bude bavit fanoušky a další návštěvníky akce. Lidé
si ji budou moci v plyšové podobě
pořídit i jako vzpomínku na olympijské okamžiky v Karlovarském
kraji. 
(KÚ)
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Výprava veze z letních her šest
medailí a olympijskou vlajku
LIBEREC Výprava mladých sportovců Karlovarského kraje získala
na letní Olympiádě dětí a mládeže
tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Během závěrečného ceremoniálu letní olympiády
v Libereckém kraji převzala hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová z rukou
libereckého hejtmana Martina Půty olympijskou vlajku. Ta je symbolem pořadatelství zimní olympiády
dětí a mládeže, jež se uskuteční
historicky poprvé v Karlovarském
kraji v lednu 2020. Hejtmanka také představila olympijského maskota zimních her - veverku Čiper-

ku, jež během slavnostního večera
sklidila velký potlesk.
„Olympiáda dětí a mládeže České republiky je skvělým projektem,
díky kterému mohou děti ze všech
krajů naší země zažít atmosféru
opravdových olympijských her.
Počítáme s tím, že se zimní olympiády v našem regionu zúčastní
okolo 1900 sportovců ze všech
krajů, proto vše musíme řádně
připravit,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která
poděkovala všem mladým sportovcům za jejich výkony.
Kdo si z letních her dětí a mládeže přivezl medaili? Zlato vybo-

joval v triatlonu mezi dorostenci
Lukáš Juránek, v téže disciplíně
mezi dorostenkami zvítězila také
jeho sestra Heidi, oba závodící za
X-Team BaNo Karlovy Vary. Třetí
zlatou získala triatlonová štafeta
Juránkových s Barborou Stupkovou (Triatlon Plzeň). Stříbrnou
medaili si ve střelbě ze vzduchové pistole vystřílel Tomáš Horák
(SSK Cheb), druhé bylo ve smíšené štafetě také družstvo mladších
chlapců a dívek v orientačním
běhu. Bronz přidal na 100 metrů
volný způsob plavec Vítek Holub
z plaveckého klubu Baník Sokolov.

(KÚ)

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová představila olympijského maskota - veverku Čiperku už na
letní olympiádě v Liberci při předávání pořadatelství olympiády, která se uskuteční v našem kraji v lednu 2020. Foto: KÚ

Zlatá triatlonová štafeta ve složení Heidi Juránková, Barbora Stupková, Lukáš Juránek.
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