Babička roku 2019

Mistrovství světa v motokrosu

Krajské kolo završí soutěžní odpoledne s bohatým programem
v Mariánských Lázních. Nominované babičky čeká i módní
přehlídka.

V královské třídě si letos Loket podmanil Romain Febvre.
Francouzský motokrosař a exmistr světa ovládl kvalifikaci i obě
soutěžní jízdy.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Žena regionu. Poslat svůj hlas
ještě stihnete
Až do konce srpna můžete hlasovat pro svou favoritku v soutěži Žena regionu. Za každý kraj
soutěží deset mimořádných dam,
které svůj volný čas obětují pro
druhé. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti.
Seznamte se s jejich neobyčejnými příběhy a podpořte je v cestě za
prestižním titulem. Celonárodní
soutěž Žena regionu je určena
pro všechny ženy, se kterými se
denně setkáváme a které dosahují jedinečných výsledků nejen ve
své profesi, ale aktivně se podílejí
i na veřejném životě a ještě při
tom všem zvládají péči o rodinu.
Tyto ženy se neusmívají z obálek
módních a lifestylových časopisů,
nebo je nenajdete v žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí,
ale své bohatství mají někde jinde - rozdávají úsměvy a otevírají
srdce těm, kteří potřebují jejich
pomoc a pozornost. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku,
která získá od veřejnosti v jubilejním 10. ročníku veřejně prospěšné
soutěže nejvyšší počet hlasů, bude
vyhlášena v rámci slavnostního
galavečera v říjnu v Praze.  (KÚ)
Páteřní cyklostezka teď spojí
i Všeborovice a Šemnice
Ve výstavbě páteřní cyklostezky
podél Ohře bude pokračovat Karlovarský kraj. Na podzim by mělo
začít budování nového úseku ve
směru od Všeborovic, které jsou
částí Dalovic, do obce Šemnice.
Zadávací řízení na provedení
stavby schválila Rada kraje. Nový úsek cyklostezky bude dlouhý
4,8 kilometru, hodnota zakázky
je 22, 5 milionu korun. „Rádi bychom, aby zhotovitel zahájil práce
v říjnu letošního roku, v roce následujícím se bude stavět, na jaře
2021 by mohlo být vše hotovo,“
uvedl krajský radní Josef Janů.
Úsek cyklostezky z Všeborovic do
Šemnice bude mít kombinovaný
povrch, trasa dvakrát překonává
potok a charakterem bude podobná, jako je část z Chebu do Karlových Varů. Značená trasa páteřní
cyklostezky s číslem 6 měří 110 kilometrů a vede malebným údolím
řeky Ohře od hranice s Německem
až po hranici s Ústeckým krajem.
O možnostech výletů a zajímavostech na trase Cyklostezky Ohře
i dalších stezkách v regionu se dozvíte více na stránkách Cykloportálu Karlovarského kraje.  (KÚ)
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Dálnice D6 a napojení A93: Hejtmanka
apeluje na premiéra a ministra dopravy

Páteř D6 Pro dopravní tepnu Karlovarského kraje je klíčové další napojení, kraj proto trápí další odložení výstavby přípojky německé dálnice A93. 
KARLOVY VARY
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém
červnovém zasedání vyjádřilo svůj
nesouhlas s tím, aby se v plánovaném úseku D6 mezi Olšovými
Vraty a Bošovem omezila rychlost
na 110 km/h. Dále zastupitelé nesouhlasili ani s opětovným odložením výstavby dálničního napojení
německé dálniční sítě na českou
dálniční síť propojením silnic A93
a D6 ve směru od Chebu. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová o těchto rozhodnutích infor-

movala dopisem premiéra Andreje
Babiše a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a požádala o pomoc
v řešení obou záležitostí.
„V případě D6 nám jde o to, že
v roce 2013 ministerstvo dopravy provedlo změny ve svém pojetí
vysokokapacitních
komunikací
a navrhlo přeřazení rychlostních
silnic do kategorie dálnic.   Na základě toho byla později zrušena kategorie rychlostních silnic. I z toho
důvodu žádáme, aby ministerstvo
dopravy ohledně D6 přehodnotilo

svůj záměr a aby se budoucí trasa
na území našeho regionu už v projektové dokumentaci připravovala
jako vysokokapacitní komunikace,
tedy čtyřproudá dělená dálnice D6
s rychlostí 130 km/h, a to i vzhledem k bezpečnosti a kvalitě životního prostředí v tomto úseku,“
uvedla hejtmanka.
Kraj také trápí další odložení
výstavby dálničního propojení
německé dálnice A93 a české D6.
Německá strana podle aktuálních
informací zvažuje odklad zahájení

prací a vyřazení stavby z naléhavých priorit Spolkového plánu rozvoje dopravních cest do roku 2030.
„Proto jsme připravili rezoluci,
v níž apelujeme na vládu Spolkové republiky Německo, spolkové
země Bavorsko a na příslušné
úřady a instituce, aby zajistily provozuschopné pokračování této dopravní spojnice od hraničního přechodu Pomezí/ Schirnding a její
napojení na dálnici A93 u Marktredwitz. Tím by se evropská silnice E48 stala moderní spojnicí mezi

Foto: KÚ
Německem a Českou republikou
a symbolem dobrých sousedských
vztahů obou zemí. Výzvu směrem
k uvedeným německým orgánům
může učinit pouze česká vláda.
Z toho důvodu jsem oslovila pana premiéra, aby zahájil jednání
a uložil provést potřebné úkony
také ministru dopravy,“ upřesnila
hejtmanka. Napojení silnice od
Chebu k Pomezí/ Schirndingu,
které už je na případné rozšíření
technicky připravené, bude zajišťovat česká strana. 
(KÚ)

Muzeum Sokolov hostí oslavy Dnů evropského dědictví
SOKOLOV Přijďte společně s Karlovarským krajem oslavit Dny evropského dědictví a prohlédnout
si zcela novou expozici Muzea Sokolov, ve které je vystaven unikátní zlatý poklad. Akce se uskuteční
v sobotu 7. září v prostorách sokolovského zámku a pro malé i velké
návštěvníky bude od 11 do 18 hodin připraven bohatý doprovodný
program. Vstupné je pro všechny
zdarma.
„V rámci Dnů evropského dědictví se veřejnosti každoročně
otevírají brány památek a dalších
zajímavých kulturních objektů po
celé zemi, včetně těch, které jsou
jinak běžně nepřístupné. Jsme proto moc rádi, že můžeme obyvatele
našeho regionu pozvat do nově zrekonstruovaných sklepních prostor
sokolovského zámku a představit
jim jedinečnou expozici, která zde
v uplynulých měsících vznikala ve
spolupráci s celou řadou odborní-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ků. Kromě již zmiňovaného zlatého
pokladu si budou moci prohlédnout
i základy původní vodní tvrze, které jsou z archeologického hlediska
ještě cennější. K vidění budou také
střílny z 15. století, nápisy vězňů

z 16. a 17. století a další zajímavosti,“ uvedla náměstkyně hejtmanky
Daniela Seifertová.
A na co se mohou návštěvníci
konkrétně těšit? Program oslav bude laděn v duchu přelomu 19. a 20.

století a 1. republiky, tudíž v období, ze kterého pochází již zmíněný
zlatý poklad. Na nádvoří zámku je
čekají hudební, divadelní a taneční
vystoupení, představí se například
Pěvecký sbor Štěpánky Steinové,

Centrum tance Harmonie, Západočeské divadlo v Chebu nebo
big band Červení Panteři. Chybět
nebude ani oblíbený fotokoutek,
z něhož si odnesou originální památku na tento den. V režii ředitele
muzea Michaela Runda pak zazní
dvě přednášky, během nichž bude
přiblížena historie zdejšího zámku.
Zájemci se rovněž budou moci zúčastnit komentovaných prohlídek
stále expozice, zámeckého sklepení i pokladu. Zpřístupněny budou
také mimořádné výstavy „Sokolov
1279 – 2019“ a „Retro“. Nejmenší
návštěvníky potěší pohádka o rytíři
Sebastiánovi, kterou v zimní zahradě zahraje Divadélko Ondřej. V prvním patře zámku budou připraveny
ručně vyráběné deskové hry a v přilehlém parku dobové soutěže. Dospělí si v mezičase mohou prohlédnout národní putovní výstavu „Má
Sokolovský poklad Do kolekce šperků ze 2. poloviny 19. a z počátku 20. století patří kromě broží s brilianty (na sním- vlast cestami proměn“.
cích) také, perlové náhrdelníky, náramky, čelenka či zlaté hodinky s řetízkem. 
Foto: 3x Muzeum Sokolov 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

Hojně využívanou silnici z Bochova do
Hlinek čeká nákladná rekonstrukce
KARLOVARSKÝ KRAJ Až do listopadu příštího roku budou probíhat stavební práce na silnici mezi
Bochovem, Německým Chloumkem a Hlinkami. Kromě modernizace asfaltového krytu vozovky
dojde také k opravě mostu přes
Dražovský potok. Celkové náklady na opravu téměř dvanáctikilometrového úseku jsou vyčísleny na
zhruba 129,7 milionu korun.
„Je to jedna z našich největších
staveb, které letos zahajujeme.
Přeji zhotovitelům hodně štěstí
a žádné vícenáklady. Zároveň prosím obyvatele o trpělivost, protože
realizace projektu bude probíhat
několik dlouhých měsíců a bude potřeba počítat s dopravními
omezeními,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.
Na projekt se podařilo Karlovarskému kraji získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jež činí 85 procent
z celkových nákladů. Dalších 5
procent bude hrazeno z příspěvku
ze státního rozpočtu a zbylé náklady ve výši asi 13 milionů korun
zaplatí kraj. V rámci stavebních
prací, které bude provádět sdružení firem Eurovia CS a Colas CZ, by
mělo dojít nejenom k výměně asfaltového krytu vozovky a rekonstrukci mostu, ale také k obnově
nezpevněné krajnice, modernizaci stávajících sjezdů a propustků, reprofilaci silničních příkopů

Už brzy po novém Za účasti zástupců kraje, města, silničářů i zhotovitelů byly v polovině července slavnostně zahájeny
stavební práce na silnici mezi Bochovem, Německým Chloumkem a Hlinkami. Na snímku náměstek hejtmanky Martin
Hurajčík. 
Foto: KÚ
a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a modernizaci stávajících silničních svodidel, výměně
směrových sloupků a k obnově
a doplnění stálého dopravního
značení.

Vzhledem k nutnosti zachování
provozu hromadné i individuální
dopravy bude rekonstrukce provedena na dvě etapy. V roce 2019
bude realizována za úplného vyloučení provozu. Objízdná trasa
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NEBEZPEČNOU KŘIŽOVATKU NAHRADÍ
VE VELKÉ HLEĎSEBI KRUHOVÝ OBJEZD
VELKÁ HLEĎSEBE   Nebezpečnou a nepřehlednou křižovatku silnic III/2114 a III/20173 ve Velké Hleďsebi nahradí již brzy kruhový
objezd. Za účasti zástupců kraje, obce, silničářů i zhotovitele byly
slavnostně zahájeny stavební práce. Celkové náklady jsou vyčísleny
na zhruba 17,7 milionu korun včetně DPH.
Na akci se Karlovarskému kraji podařilo získat prostředky ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 12,3 milionu korun.
Obec Velká Hleďsebe se pak na realizaci projektu, který má přispět
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, podílí částkou 5,4 milionu korun. „Na Mariánskolázeňsku, včetně obcí Drmoul, Trstěnice, Velká Hleďsebe, Valy i v samotných Mariánských Lázních, teď
probíhá celá řada akcí, které přinášejí jisté komplikace v dopravě.
Pevně věřím, že pokud se je všechny podaří zvládnout v jednom roce, brzy budou všichni spokojení,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.
Modernizaci křižovatky přivítala také starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová: „Když lidé jezdili od Klimentova a od
Valů, nebylo vůbec vidět do křižovatky a bylo zde hodně dopravních
nehod. V podstatě téměř každý týden. Zároveň to bylo nebezpečné
i pro děti, které tudy chodily do školy.“ Kromě nové okružní křižovatky se rekonstrukce dotkne také přilehlých ulic a stávající autobusové zastávky. Dělníci provedou rovněž přeložky nadzemního
trolejového vedení a ostatních podzemních inženýrských sítí. Obec
Velká Hleďsebe pak zajistí výstavbu nových chodníků, parkovacích
míst, nainstaluje veřejné osvětlení a nechá udělat sadové úpravy.
Stavební práce, které provádí firma Metrostav, by měly být podle
harmonogramu hotovy nejpozději do konce října letošního roku.
Akce bude realizována po polovinách nové okružní křižovatky. Nyní je uzavřena Klimentovská ulice a ve druhé fázi by pak mělo dojít
k úplné uzavírce Plzeňské ulice. Ulice Pohraniční stráže je průjezdná v jedné polovině vozovky a provoz řídí semafory. 
(KÚ)

povede po silnicích III. třídy. V roce 2020 se pak předpokládá provádění stavebních prací pouze za
částečného omezení provozu po
polovinách.

(KÚ)

Zápis hornické krajiny na Seznam UNESCO se slavil v Jáchymově
JÁCHYMOV   Zápis hornické krajiny Krušnohoří na Seznam UNESCO
se v polovině července slavil v Jáchymově. Akci byli přítomni zástupci
Karlovarského i Ústeckého kraje, saské strany a další hosté. 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 hutnictví po celém světě. 
(Foto: 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
21. října od 15.00 hodin. Stačí si
Ř Í J 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 4. září. 
(KÚ)

21.

Unikátní sbírka hudebních
nástrojů zůstane v Lubech

Studie keramické školy musí vyhovovat
požadavkům na moderní výuku

KARLOVY VARY Zpracovatele
tří architektonických studií pro
řešení havarijního stavu historické budovy keramické školy hledá
Karlovarský kraj. Studie by měly
také nastínit předpokládaný rozvoj
školy odpovídající požadavkům na
moderní výuku. V současnosti už
je k dispozici zadání pro nezávislé
projektové kanceláře, které mohou
až do 29. srpna 2019, 13.00 hodin
stále zaslat svou nabídku na veřejnou zakázku.
„Všichni si plně uvědomujeme, že
škola již více než dva roky funguje
v provizorních podmínkách a její
kapacita i každodenní činnosti jsou
významně omezeny. Na řešení se
postupnými kroky intenzivně prawww.kr-karlovarsky.cz

cuje. S ředitelkou školy, zástupci
Kanceláře architektury města Karlovy Vary a přizvanými odborníky
jsme na červnovém workshopu
formulovali konkrétní požadavky
na fungování i stavební program
objektu školy. Výsledkem všech
přípravných činností je právě vytvořené zadání a řada odborných
podkladových materiálů,“ vysvětlil
Josef Janů, krajský radní pro oblast
regionálního rozvoje s tím, že jednotlivé studie umožní porovnání
rozdílných názorů a stylů architektů.
Pozornost veřejnosti se v poslední
době soustředila na to, zda historickou budovu s významnými statickými vadami rekonstruovat, nebo

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

přistoupit k demolici. „Celá problematika je však mnohem složitější
a pro zodpovědné rozhodnutí vedení kraje je nutné vytvořit komplexní
podklady od zkušených odborníků
v oblasti architektury, stavebního
inženýrství, statiky a dynamiky staveb a dalších specialistů. Je nutné
vzít v úvahu, že hodnota keramické
školy v Karlových Varech nespočívá pouze ve stavbě její historické
budovy, ale také v mnohaletém
úspěšném fungování této specificky zaměřené vzdělávací instituce
v našem regionu. Přitom ale stále
musíme mít na paměti, že je třeba
co nejrychleji vytvořit pro žáky i pedagogy důstojné podmínky k práci,“ zdůraznil Jaroslav Bradáč,

krajský radní pro oblast školství.
Studie bude kraj posuzovat
i podle finančního objemu stavby
a budoucích provozních nákladů.
„Rozhodující význam bude mít
také navržený harmonogram výstavby a jeho dopad na výuku v provizorních podmínkách. S návrhy
architektonických studií rozhodně
chceme seznámit veřejnost, jejíž
podněty pro nás budou velmi důležité,“ dodal Josef Janů. Řešení
všech zpracovaných architektonických studií budou sloužit kraji jako
podklad pro zadání projektové přípravy a realizaci stavby. Podmínky
a kritéria výběru, včetně zadání
studie, jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje. 
(KÚ)

LUBY Jedinečnou muzejní sbírku
mistrovských hudebních nástrojů
zakoupil Karlovarský kraj. Kromě
tradičních nástrojů, jako jsou housle, violy, violoncella, kontrabasy či
kytary, kolekce obsahuje také nejrůznější asijské lidové instrumenty.
Hodnota nástrojů byla vyčíslena na
4,7 milionu korun.
Sbírka strunných nástrojů z 19.
a 20. století je pozůstatkem původní německé vzorkovny utvářené
houslařskými firmami působícími
v Lubech a okolí. Za doby národního podniku Cremona byla následně doplněna o další zajímavé kusy,
přičemž k těm nejcennějším patří
díla dnes již nežijících houslařských
mistrů z celé Evropy. Příkladem mohou být housle, které vyrobil houslař Paul Mangenot z Mirecouru ve
Francii. Velkou historickou hodnotu
má pak také smyčcové kvarteto od
známého českého houslařského mistra Josefa Pötzla.
Smlouvu o nákupu muzejní sbírky
odsouhlasilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na červnovém zasedání. „Výroba strunných nástrojů má
v regionu více než třísetletou tradici.
Společně s textilní výrobou na Ašsku
a výrobou jízdních kol v Chebu byla
kdysi důležitou součástí zdejšího

průmyslu. Naší jednoznačnou snahou proto bylo zabránit rozprodání
sbírky po jednotlivých kusech a zajistit tak její zachování v ucelené podobě pro budoucí generace. Hudební nástroje převezme do správy příspěvková organizace Karlovarského
kraje Muzeum Cheb. Na základě
jednání, které jsme vedli s jeho ředitelkou Martinou Kulovou i starostou
města Luby Vladimírem Vormem,
bude sbírka vystavena v prostorách
místní radnice. Kolekce tak zůstane
ve městě, s nímž je historicky úzce
spjata,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.
Nabídka odkupu byla vlastníkem
sbírky ještě rozšířena o vitríny, ve
kterých je nyní kolekce umístěna, dále pak o přístroje, přípravky
a pomůcky na výrobu hudebních
nástrojů pocházejících z dílen v Lubech a o hudební nástroje současné
produkce. „Tyto předměty v celkové
hodnotě 143 684 korun budou bonusem k zakoupené sbírce, o tuto
částku se tedy kupní cena nenavýší.
Zároveň zpřístupníme archívy a výrobní dokumentaci naší společnosti
zaměstnancům Muzea Cheb pro
badatelské účely,“ doplnila Lucie
Mikeska, zástupkyně firmy Strunal
Schönbach. 
(KÚ)
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Novým praktickým lékařům pomůže dotace
KARLOVARSKÝ KRAJ Noví praktičtí lékaři, kteří chtějí působit na
území Karlovarského kraje, mohou
využít dotaci od ministerstva zdravotnictví na zajištění mzdy sester
a potřebné vybavení. Karlovarský
kraj tuto možnost vítá, protože region patří k oblastem s nejvyšším
průměrným věkem praktických lékařů. Noví praktici většinou raději
směřují do větších měst, ne do odlehlých míst menších krajů.
Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických
lékařů se týká nově nastupujících
praktiků a lékařů, kteří v Karlovarském kraji působí maximálně 3
měsíce. „Jsme velmi rádi, že ministerstvo zdravotnictví zahrnulo do

dotačního programu celý Karlovarský kraj. Průměrný věk praktických
lékařů se v kraji blíží k šedesátce a je
velmi obtížné přimět absolventy
a další lékaře, aby si zde nově praxi
zřídili. Chceme zabránit omezení
dostupnosti lékařské péče pro naše občany, proto i Karlovarský kraj
zavedl podporu pro nové praktické
lékaře pro dospělé i pro děti. Podporujeme jejich specializační vzdělávání a díky tomu se nám povedlo
získat už 9 praktických lékařů, kteří
se v současné době v kraji vzdělávají a připravují se na závěrečnou
zkoušku. Následně budou minimálně po dobu dvou let působit na Dotace pro nové lékaře Program ministerstva zdravotnictví na podporu
území kraje a věřím, že se jim u nás dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů se týká nově nastupujících
Ilustrační foto: voltamax
zalíbí a zůstanou i déle,“ vysvětlil praktiků a lékařů. 

Jan Bureš, krajský radní pro oblast
zdravotnictví.
Dotace ministerstva zdravotnictví
se týká jen ministerstvem vymezených regionů s omezenou dostupností praktických lékařů. Maximální výše dotace na mzdu sestry
je 70 procent nákladů do výše 250
tisíc korun a na vybavení rovněž 70
procent nákladů do 250 tisíc korun.
Minimální rozsah poskytovaných
zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů
včetně zajištění návštěvní služby.
Při kratší ordinační době se poskytnutá dotace poměrně snižuje. Více
informací o dotačním programu
najdou zájemci na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. (KÚ)

Centra duševního zdraví:
přijďte besedovat
CHEB, KARLOVY VARY V úterý
3. září budou v Chebu a Karlových
Varech slavnostně otevřena Centra duševního zdraví. U této příležitosti proběhnou v obou městech
besedy na téma duševního zdraví.
Záštitu nad akcemi převzala hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová a svou
účast přislíbil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vstup je pro
všechny návštěvníky volný.
Besedy, v rámci kterých vystoupí
český spisovatel a cestovatel Josef
Formánek a básník, herec a zpěvák Petr H. Batěk, pořádá nezisková organizace FOKUS Mladá
Boleslav. V Karlových Varech bude diskuse probíhat v kině Drahomíra od 17 do 19 hodin, v Chebu

pak v Západočeském divadle od
20 do 22 hodin. Role moderátora
se ujme Martin Fojtíček, zakladatel společnosti Ledovec. Během
dne se navíc ve městech představí
Cirkus Paciento z Plzně.
Centrum duševního zdraví je nová
forma služby pro klienty trpící závažným duševním onemocněním,
která vznikla v roce 2019 v rámci
probíhající reformy psychiatrické
péče v ČR. Poskytuje podporu ve
zdravotní i sociální oblasti. Tento
projekt je financován Evropskou
unií. Bližší informace, včetně potřebných kontaktů na odpovědné
pracovníky, najdete na webových
stránkách neziskové organizace
FOKUS Mladá Boleslav. (KÚ)

(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.
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého
je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje. Může se jednat o rodiče s handicapem, rodiče závislé
na návykových látkách, rodiče
propuštěné z výkonu trestu odnětí
svobody či ochranné léčby apod.
Služba může být poskytována rovněž rodičům s dětmi, které opustily
školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, nebo rodičům, jejichž děti byly odebrány
a umístěny mimo rodinu a jež usilují o návrat zpět do biologické rodiny. Služba je zaměřena na posilování kompetencí rodičů a řešení
nepříznivé sociální situace rodiny
v jejím přirozeném prostředí. Služba působí především preventivně,
jejím cílem je včasné zachycení
rodiny v nepříznivé sociální situaci a snaha zabránit prohloubení
nepříznivé sociální situace (např.
neschopnost platit nájemné, selhávání v oblasti péče o děti).
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi zajišťují tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti (pracovně
výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými,
například podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních, přitom alespoň 70% těchto
činností je zajišťováno formou terénní služby, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí
podpory pro přiměřené vzdělávání

dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity), zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět), sociálně
terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob).
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou poskytovány
zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tyto organizace: Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.,
tel.: 739 695 396, 727 811 558,
Český západ, o.p.s., tel.: 724 732
247, 353 391 132, 735 753 094,
Člověk v tísni, o.p.s., tel.: 777 333
879, Kotec, o.p.s., tel.: 731 656
223, KSK Centrum, o.p.s., tel.: 724
804 997, SOS dětské vesničky, z.s.,
tel.: 797 972 477, Útočiště, o.p.s.,
tel.: 602 422 169, 354 433 169.
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované
osobám v důchodovém věku nebo
osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením.
Služba je poskytována zpravidla na
přechodnou dobu seniorům nebo

osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením
s cílem napomáhat překonání jejich nepříznivé sociální situace.
Směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
těchto osob pomocí rozvoje jejich
schopností a dovedností, nácvikem
a posilováním návyků a výkonu
běžných činností nezbytných pro
samostatný život a posilováním
jejich vazeb v komunitě. Služba
podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
tak, aby mohli i nadále žít ve svém
přirozeném prostředí a být součástí své komunity. Služba vyhledává
a podporuje seniory a osoby se
zdravotním postižením, ohrožené

sociálním vyloučením především
v těch lokalitách, kde je nedostatečná dopravní obslužnost, chybí
sociální či jiné služby nebo je zde
velká koncentrace osamělých seniorů.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a volnočasové
aktivity), sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob),
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).
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením tyto organizace: Centrum
denních služeb Mariánské Lázně,
o.p.s., tel.: 354 602 790, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., tel.: 778 412
714, 776 558 358, 778 768 395,
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.,
tel.: 353 226 511, 353 674 103, 353
236 065, 790 249 069, 731 446
281, Židovská obec Karlovy Vary,
tel.: 602 157 370, 353 230 658.

(KÚ)
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Základní informace o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a o sociálně aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením 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
Kraj podporuje aktivní
život seniorů
Seniorské organizace z našeho
regionu, které připravují pro důchodce nejrůznější volnočasové
aktivity a pomáhají je tak udržovat vitální i v pokročilém věku,
získají od Karlovarského kraje
dotace. Na posledním zasedání
Rady Karlovarského kraje jim
byla odsouhlasena podpora ve
výši 403 tisíc korun. Příspěvek
od Karlovarského kraje získá
například Zájmový spolek důchodců Ostrov, který pro seniory pořádá zájezdy, společenské
besedy, ozdravně pohybové
aktivity a nejrůznější kulturní
akce, včetně divadelních představení. Dalším z podpořených
žadatelů je i Klub důchodců Slaměnka Sokolov, jenž přidělené
finanční prostředky využije na
autobusové zájezdy a návštěvy
památek a muzeí. Karlovarský
kraj se snaží podporovat aktivní stárnutí obyvatel i prostřednictvím Senior Pasů. Díky nim
mohou lidé starší 55 let získat
různé slevy nejenom na služby či
zboží v oblasti zdravotnictví, ale
zvýhodněné nabídky platí i pro
vybrané kulturní instituce, sportovní a wellness zařízení nebo
například vzdělávání. Veškeré
podrobnosti najdou zájemci na
internetových stránkách www.
seniorpasy.cz, kde si také mohou
o slevovou kartu zažádat. (KÚ)
Karlovarská nemocnice:
K zemi jdou budovy patologie, spalovny a ORL
K dalšímu rozvoji využije Nemocnice Karlovy Vary pozemky
uvolněné po demolici nevyužitého a chátrajícího objektu patologie, stejný osud čeká také spalovnu či budovu bývalého oddělení
ORL. Na provedení veškerých
demolic v areálu nemocnice kraj
vyčlenil 6 milionů korun. „Chceme areál nemocnice dále rozvíjet
na základě takzvaného generelu,
tedy rozvojového plánu. Dalšími
kroky, které plánujeme, je odstranění ostatních nevyužitých
budov, dostavba pavilonu G,
tedy prodloužení centrálního
příjmu, a výstavba nové střední
zdravotnické školy. Naší ambicí
je ale také zahájit přípravu pro
vznik komplexního onkologického centra a připravit traumacentrum. Podmínkou k získání
akreditace pro traumacentrum
je druhý, záložní heliport, který
by měl být na střeše pavilonu G,“
uvedl krajský radní Jan Bureš.
Na uskutečnění   záměrů chce
kraj čerpat finance z programu
Restart určeného na pomoc
strukturálně postiženým regionům. 
(KÚ)
Vybavit ordinace informačními technologiemi pomohou
dotace
Do ordinací v Libé a v Hazlově
poputují krajské dotace určené
na nákup informačních technologií potřebných pro vydávání
eReceptů. Získá je praktický lékař, jenž v obou obcích působí,
na pořízení notebooku a počítače s příslušenstvím. Kraj se tak
snaží usnadnit praktikům jejich
práci zejména v malých obcích.
Celkem jde o dotaci ve výši 70
tisíc korun. „Jde přesně o ten
případ, kdy jeden praktik zajíždí
do dvou obcí najednou a pro každou z nich by kvůli eReceptům
musel pořizovat počítačovou
techniku. Dotace od kraje mu
pomůže situaci vyřešit. Věříme,
že i tato podpora přesvědčí lékaře, aby především v malých
obcích zůstávali a neukončovali
činnost,“ uvedl krajský radní
Jan Bureš. V letošním roce kraj
vyčlenil na tyto neinvestiční
dotace celkem 500 tisíc korun.
Žádat o ně mohou obce do 3 tisíc obyvatel, kde ordinace praktických lékařů pro dospělé i pro
děti a dorost sídlí. Příspěvek na
jednu ordinaci je do výše 35 tisíc
korun. V minulosti už dotaci dostalo 10 obcí, mimo jiné Bochov,
Oloví či Štědrá. Další žádosti se
v současnosti hodnotí. Veškeré
informace najdete na webu Karlovarského kraje.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
V Mariánských Lázních
otevřeli Stezku spisovatelů
Johann Wolfgang Goethe, Franz
Kafka či Mark Twain -   to jsou
pouze někteří spisovatelé, kteří
jsou úzce spjati s Mariánskými
Lázněmi. Na jejich počest byla
vybudována naučná „Stezka spisovatelů“, jež prostřednictvím
vzpomínek, citátů a děl oživuje
místa, kde žili, tvořili a odpočívali. Projekt finančně podpořil
Karlovarský kraj a město Mariánské Lázně. Za projektem „Stezky spisovatelů“ stojí jmenovitě
Infocentrum města Mariánské
Lázně, Městská knihovna, Městské muzeum, Ludmila Míková,
Vladimír Páral a Miloslav Vrána.
Panely jsou instalovány po celém
městě tak, aby vznikla trasa, která
provede turistu po městě a zároveň mu připomene, jací významní čeští i zahraniční spisovatelé
město navštívili. Ke stezce je rovněž připravována mapa s trasou
a webové stránky v jazykových
mutacích. Trasu lze využít také jako výukový okruh pro studenty literatury. Bude k ní totiž existovat
literární kvíz, za jehož vyluštění
získá účastník odměnu.  (KÚ)
Patrimonium pro futuro. Podpořte památky svým hlasem
Stejně jako vloni mohou i letos
milovníci památek hlasovat pro
jednoho ze čtyřiadvaceti kandidátů, které do celostátního kola
soutěže Patrimonium pro futuro
nominovala územní odborná pracoviště Národního památkového
ústavu. O podporu veřejnosti se
uchází dva zástupci z Karlovarského kraje, a sice tvrz Pomezná
a zámek Štědrá. Vítězi s nejvyšším počtem hlasů bude udělena
cena Památky děkují. Zřícenina
věže gotické tvrze je posledním
pozůstatkem někdejší vesnice
Markhausen, zaniklé v 50. letech
20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy
památkové péče a za velkého přispění majitele, který v areálu pořádá také řadu popularizačních
akcí pro širokou veřejnost. Záchrany se dočkal i zámek ve Štědré, který obec získala do svého
majetku koncem roku 2011. Přes
omezené rozpočtové možnosti
neprodleně zahájila komplexní
obnovu tohoto rozlehlého objektu. Zámek, jemuž po dlouhých letech chátrání hrozil zánik, se tak
podařilo zachránit. Obě památky
můžete podpořit až do 16. září na
webu Národního památkového
ústavu. Vítěz bude znám 2. října,
kdy proběhne slavnostní předávání cen na zámku Lemberk.
Soutěž Patrimonium pro futuro
vyhlašuje Národní památkový
ústav od roku 2014. Jejím cílem
je zhodnotit a vyzdvihnout, co se
v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné
dílo přičinili. 
(KÚ)
Model relikviáře svatého
Maura zvítězil v mezinárodní
soutěži
Haptický model relikviáře svatého Maura byl v rámci připomenutí desetiletého úspěšného
fungování modelářské dílny ve
Věznici Horní Slavkov přihlášen
do mezinárodní soutěže vězeňského umění v polském Sztumu.
Díky své   výjimečnosti sklidil
nebývale velký ohlas a v nejsledovanější kategorii obsadil první
místo. Dotykový model relikviáře svatého Maura v měřítku 1:1
vznikl jako výsledek spolupráce
Státního hradu a zámku Bečov,
Věznice Horní Slavkov a obecně
prospěšné společnosti Přírodní
škola. Jeho výroba probíhala pod
vedením Radka Jirsy na dvou
místech věznice - v truhlárně
a v modelářské dílně. Po dokončení v roce 2011 byl předán do
užívání správě Státního hradu
a zámku Bečov. Nejprve sloužil
jako pomůcka pro zrakově postižené, brzy se však stal pomocníkem i při edukačních aktivitách
pro děti. Vytvořen byl také úspěšný výjezdní program zacílený na
školy, léčebny a domovy seniorů.

(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz
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Babička roku 2019.
Soutěžící čeká i módní přehlídka
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Završením krajského kola Babičky roku
2019 se stane soutěžní odpoledne
s bohatým programem, které se
koná 3. září od 15 hodin v hotelu
Continental v Mariánských Lázních. Nominované babičky čekají
soutěžní disciplíny, mezi nimiž
nechybí rozhovor, ukázka zpěvu,
tance, či sportu, představení vlastní tvorby, kterou může být malování, vyšívání, hra na hudební nástroj. Seniorky čeká rovněž módní
přehlídka, již mohou absolvovat
ve společenském oblečení podle
vlastního výběru.
V hodnoticí komisí zasednou
osobnosti z našeho regionu, moderování se ujme populární bavič
a zpěvák Vladimír Hron. Vyhlášena bude zlatá, stříbrná a bronzová
„Babička Karlovarského kraje
2019“, „Babička Sympatie“, kterou vybere obecenstvo, i „Nejstarší Babička soutěže“. Všichni
účastníci se mohou těšit na krás-

Babička roku 2019 Krajské kolo završí soutěžní odpoledne 3. září od 15.00 hodin v hotelu Continental v Mariánských
Lázních. 
Foto: KÚ
né ceny a upomínkové předmě- z akce nezapomenutelné zážitky,“ postoupí do celostátního finále,
ty. „Moc bychom si přáli, aby se přeje si náměstek hejtmanky Pe- které se uskuteční 18. listopadu
soutěžící i hosté bavili a odnesli si tr Kubis. Vítězka krajského kola letošního roku v Olomouci.

Karlovarský kraj je dalším z regionů, který se zapojí do ankety
Babička roku. Akce si klade za
cíl ocenit seniorskou generaci,
jež má v rodině výsadní místo,
dokáže ji stmelit a bez ohledu na
věk se věnuje vnoučatům i svým
koníčkům. Do 20. srpna je možné nominovat babičky ve věku od
55 let s trvalým pobytem v našem
regionu.
„Většina z nás vzpomíná na své
dětství prožité s babičkou, na dobroty, které uměla uvařit jen ona,
na pochopení, jež měla pro dětské
radosti i trápení. Mnohé babičky hlídají vnoučata, pomáhají ve
svém okolí, jak jen mohou, a ještě
si najdou čas na další aktivity. Zaslouží si naši úctu a lásku.   Proto
se Karlovarský kraj rozhodl, že vyhlásí krajské kolo ankety Babička
roku a dá příležitost všem, kteří
by chtěli tu svou „Babičku“ nominovat,“ uvedla hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.  (KÚ)

RUDÁ VĚŽ SMRTI.
CO VÍTE O PAMÁTCE UNESCO?

OSTROV Rudá věž smrti v Ostrově, která byla spolu s dalšími hornickými památkami zapsána na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je přístupná veřejnosti po předchozí domluvě
s Konfederací politických vězňů ČR. Prohlídku bývalé třídírny uranové rudy lze absolvovat od dubna do
konce září. Vstupné se nevybírá.
Národní kulturní památka Rudá věž smrti se nachází v ochranném pásmu věznice, a proto zde není umožněn volný vstup a pohyb návštěvníků. „Rovněž tak jsme zatím domluveni na jediné přístupové cestě, a to
přes areál bývalého podniku Škoda Ostrov, a proto termín návštěvy musí být zkoordinován s majitelem
areálu,“ uvedla předsedkyně karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů ČR Vlasta Preislerová.
Zájemci o prohlídku se musí ozvat e-mailem alespoň 5 pracovních dnů předem na adresu vezsmrti@seznam.cz. Do zprávy je nutné uvést předpokládaný termín návštěvy, počet účastníků (max. 30 osob v jedné
skupině) a kontakt na sebe. Návštěvníky budou provázet členové karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů ČR ve svém volném čase a prohlídka se stručným výkladem o památce a lidech, kteří zde
pobývali a v nelidských podmínkách pracovali, trvá zhruba 1,5 hodiny. 
(KÚ)

Muzeum Cheb prochází
nákladnou rekonstrukcí

CHEB Na úroveň 21. století by měla
Muzeum Cheb pozvednout nákladná rekonstrukce, během níž dojde
k výměně stávajícího vytápění,
vybudování nové elektroinstalace
a zavedení kompletní datové sítě
do administrativních i expozičních
prostor. Rada Karlovarského kraje
na svém posledním zasedání odsouhlasila vítězné dodavatele stavebních prací, kterými jsou společnosti
Eurotherm-KV a Stabia.  
„Jedná se o organizačně i ekonomicky velice náročnou akci. Ačkoliv
jsme všechny stavební práce soustředili do jednoho roku a museli
jsme kvůli tomu muzeum částečně
uzavřít, věřím, že vše proběhne
podle plánu a již v březnu příštího
roku přivítáme návštěvníky v nově
zrekonstruovaných prostorách,“
uvedla hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová.
Na akci se finančně podílí nejenom Karlovarský kraj, který na ni
z rozpočtu uvolnil 6 milionů korun,
ale také město Cheb, jež přispěje
částkou 3,5 milionu korun. To je
vlastníkem historických budov,
v nichž muzeum sídlí.
Veřejná zakázka byla rozdělena na
dvě části. V rámci té první, ve které
uspěla společnosti Eurotherm-KV
s nabídkovou cenou 7,8 milionu korun, by mělo dojít ke změně způsobu
vytápění. Stávající přímotopy budou vyměněny za teplovodní systém

vytápění, což přinese úspory ve spotřebě elektrické energie. Zároveň se
chystá i nová elektroinstalace, jež
nahradí původní elektrické obvody z 80. let minulého století a která
bude již plně přizpůsobena nově
koncipovaným expozicím. Součástí
stavebních prací bude i oprava omítek a výmalba dotčených prostor.
Druhá část zakázky, kterou vyhrála
firma Stabia s nabídkovou cenou
973 619 korun, je pak zaměřena na
rekonstrukci elektronické zabezpečovací a požární signalizace a kamerového systému.
„Vzhledem k tomu, že investujeme
do rekonstrukce muzea nemalé finanční prostředky, budeme usilovat
o to, aby budovy, které jsou ve vlastnictví města, přešly v budoucnu pod
Karlovarský kraj. Případný převod
však bude ještě předmětem společného jednání s vedením města,“ doplnila Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury
a památkovou péči.
Ačkoliv je Muzeum Cheb v letošním roce uzavřeno kvůli probíhající
rekonstrukci, během letní turistické
sezóny je zpřístupněna alespoň část
jeho prostor v provizorním režimu. Navštívit lze tzv. Valdštejnský
okruh, což je samostatná část historické expozice věnovaná životu
a smrti jedné z nejvýznamnějších
postav třicetileté války – Albrechtovi z Valdštejna. 
(KÚ)

Podnikatelé mohou získat
peníze z programu RE:START
KARLOVARSKÝ KRAJ     Podnikatelé a firmy, které chtějí modernizovat zastaralé budovy a areály,
mají šanci získat finance prostřednictvím výzvy vyhlášené v programu RE:START. Výzva cílí na malé
a střední podniky ze tří strukturálně postižených regionů, mezi
nimiž je i Karlovarský kraj. Příjem
žádostí začne 16. října 2019.
Výzvu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „Byli bychom vel-

Brownfield Nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby či areály, dopravní stavby a skladové prostory, prázdné administrativní budovy, kulturní nebo
nákupní centra, ale také obytné budovy. Celková rekonstrukce a revitalizace
nevyužívaných objektů tohoto typu je ve výzvě vyhlášené v programu RE:START
typickým projektem. 
Foto: Tama66

Výkup

starého papíru

CYBERSHOW

Williama Ischanoe a Romana Kohouta
19. 9. 2019 17.00 hod | Dům kultury Ostrov

VSTUP ZDARMA
WWW.INTERNETEMBEZPECNE.CZ

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

mi rádi, kdyby této možnosti malé
a střední firmy využily, protože
tak mohou získat podporu na rozvoj svých aktivit, je to příležitost
k vylepšení prostor i technologií.
Navíc mají tu výhodu, že mohou
žádat o dotace na opravy technicky nevyhovujících budov a areálů, kde provozují podporované
ekonomické činnosti, ale také na
výstavbu nových objektů.   Objem
financí určených pro tuto výzvu je
1,4 miliardy korun a každý žadatel může dostat dotaci ve výši od
1 milionu do 70 milionů korun na

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

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

jeden projekt,“ uvedla hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.
Průběžný příjem žádostí potrvá
do 16. března 2020, přičemž řídicí
orgán, tedy ministerstvo průmyslu a obchodu, je oprávněn zastavit
příjem žádostí po překročení dvojnásobku požadované vyčleněné
částky v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech. „Typickým
projektem v této výzvě může být
celková rekonstrukce a revitalizace nevyužívaného objektu typu
brownfield, který je zdevastovaný, jeho statika je silně poškozená
a následné využití budovy není
bez rekonstrukce možné,“ vysvětlila hejtmanka. V rámci projektu
bude dále možné financovat obnovitelné zdroje energie a úpravy
přilehlých ploch.
Podrobnosti k jednotlivým výzvám najdou zájemci na stránkách
Agentury pro podnikání a inovace
(API), nebo je poskytnou pracovníci API prostřednictvím bezplatné zelené linky 800 800 777 každý
všední den od 9.00 do 13.00 hodin. Dotazy lze zasílat i e-mailem
na: programy@agentura-api.org.
V Karlových Varech na adrese Jaltská 906/1 sídlí regionální kancelář
Agentury pro podnikání a inovace, i sem se mohou zájemci s případnými dotazy obracet.  (KÚ)

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.
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Studenti si na hradě Bečov
vyzkoušeli vědeckou práci
BEČOV Z důvodu uzavření horního
areálu a bezprostředního zahájení
více než 100 milionové investiční
obnovy tzv. Pluhovských domů, se
správa SHZ Bečov rozloučila téměř
na dva roky s hradními edukačními
programy. Poslední program proběhl ve spolupráci s Gymnáziem
Přírodní školou z Prahy, neboť právě
s touto školou před více než deseti
lety podobné aktivity poprvé úspěšně odzkoušela.
SHZ Bečov, který je fakultním
památkovým objektem Univerzity
Karlovy  je mimo jiné i zapojen prostřednictvím NPÚ do pilotního projektu MŠMT „Pokusné ověřování:
Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol.“ Cílem projektu
je ověřit vliv zážitkové pedagogiky
na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních
školách.
V červnu, po zdárném ukončení celoročního učebního plánu, se
studenti se svými učiteli vydávají
na expedici. Tento projekt probíhá
celý měsíc. Samotná práce v terénu
trvá dva týdny. Místa a téma expedic
se rok od roku mění, jejich cíl však

Interaktivní prohlídka Skupina studentů vycházela při tvorbě prohlídky
z vlastních zkušeností a poznatků, co
je samotné na prohlídkách a edukačních programech baví či nebaví. A tak
do prohlídek, uspořádaných pro jejich
vrstevníky, zapojili výtvarné, literární
a hudební prvky.

Foto: zamek-becov.cz
zůstává: Vyzkoušet si vědecky zaměřenou práci se vším všudy. Letos
se škola vydala do kláštera v Teplé.
Studenti pracují v nejrůznějších
skupinách. Někteří analyzují chemické složení místních minerálnchí
pramenů, zatímco jiní vedou rozhovory s pamětníky, kteří sloužili
na vojně v době, kdy klášter patřil

armádě.
Skupina, která dorazila na hrad
Bečov si vytyčila nelehké a smělé
cíle: Oživit prostory středověkého hradu interaktivní prohlídkou
uspořádanou pro školy z regionu.
Navázat na stínohru o významných
událostech z místní historie, kterou
vytvořili jejich předchůdci před
dvěma lety a pozvat diváky na premiéru krátkého animovaného filmu
Příběh jedné zdi.
Smyslem mnohaleté spolupráce SHZ Bečov a Přírodní školy je
využít potenciál autentické památky a ten následně uplatnit při
výchovných, vzdělávacích ale také
prezentačních aktivitách. K naplnění tohoto cíle velmi výrazně napomáhá fakt, že škola je pražským
netradičním gymnáziem. Od ostatních se liší například i tím, že zde
studuje okolo devadesáti studentů,
byť se jedná o gymnázium osmileté. Velmi odlišný je také samotný
vzdělávací systém, který studenty
učí aktivnímu přístupu a obecnému
zájmu o věci kolem sebe. Pro školu
jsou typické vícetýdenní výjezdy na
různá místa po celé ČR. 
(KÚ)

Krušnohorská hlídka. Školáci si prověří fyzičku
SOKOLOV Sportovně-brannou
soutěž pod názvem „Krušnohorská hlídka“ pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu vyhlašují
Karlovarský kraj a Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary.   Během soutěže mohou školáci změřit síly v takových disciplínách, jako je na příklad štafetový člunkový
běh, shyby na hrazdě nebo šplh na
tyči. Akce se uskuteční 17. září od
9 hodin ve sportovním areálu ISŠTE a Bohemia Sokolov.
Záštitu nad soutěží převzala
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Nabízíme v našem kraji

studium nových oborů střední
policejní, ale také vojenské školy.
Předpokladem pro přijetí je kvalitní fyzická zdatnost kluků i dívek,
které o těchto oborech uvažují.
Své předpoklady si mohou ověřit
právě díky „Krušnohorské hlídce“, která zahrnuje disciplíny, jež
se většinou testují u přijímacích
zkoušek. Přeji všem družstvům,
aby se jim v soutěži dařilo a dosáhla co nejlepších výsledků,“ uvedla
hejtmanka. Součástí akce je i doprovodný program.
Soutěžit budou čtyřčlenná družstva složená vždy ze dvou chlapců

a dvou děvčat. Jednotlivá škola
přitom může do „Krušnohorské
hlídky“ přihlásit i více družstev.
Pro všechny je připraven běh na
1000 metrů, hod granátem na cíl
a štafetový člunkový běh, chlapci
budou dále soutěžit ve shybech na
hrazdě, děvčata ve šplhu na tyči.
Vítězná družstva jednotlivých kategorií získají unikátní možnost
navštívit 22. základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Školy se mohu hlásit až do 10.
září prostřednictvím zaslaného
formuláře na e-mail: kvv.karlovyvary@army.cz.
(KÚ)

Odborné zázemí pro
gastronomické obory bude moderní
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 obdržel kraj

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 Jaroslav
Bradáč, radní pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy.
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 však
měly být podle harmonogramu
provedeny ještě před začátkem
školního roku během srpna.

(KÚ)

Na školách vládne přes
léto čilý stavební ruch

KARLOVARSKÝ KRAJ Některé
krajské školy a další školská zařízení ani v letních měsících nezavírají brány. Jen namísto školáků
teď školní zvonek vítá stavebníky.
V současnosti nechává Karlovarský kraj provádět opravy a rekonstrukce v celkovém finančním objemu 54, 5 milionu korun.
„Většina našich škol se snaží
hlavní objem prací naplánovat na
prázdniny, aby opravy nekomplikovaly výuku, případně bezpečný
pohyb dětí i pedagogů v prostorách školských zařízení. Ne vždy
se to samozřejmě podaří, záleží na
tom, jak náročná je stavba a jak se
v době, kdy stavební firmy nemají dostatek pracovníků, zvládne
výběrové řízení na zhotovitele.
Rozsáhlejší rekonstrukce je pak
pochopitelně třeba provádět i během školního roku,“ uvedl krajský
radní Jaroslav Bradáč.

Nové sociální zázemí pro studenty
na Střední zdravotnické a vyšší odborné škole Cheb. 
Foto: KÚ
Asi nejnáročnější jsou stavební
úpravy a obnova technologického
vybavení kuchyně v pavilonu D
Domova mládeže a školní jídelny
v Karlových Varech, která přijde
na 22, 5 milionu korun. Rekonstrukcí elektroinstalace nyní prochází budova dětského domova

v Plesné. Celkové náklady by měly
dosáhnout 5,5 milionu korun. Odborné zázemí pro gastronomické
obory budou mít v příštím školním roce k dispozici žáci Střední
odborné školy stravování a služeb
v Ondřejské ulici v Karlových Varech. Náklady se plánují ve výši
8, 2 milionu korun. Krajská Základní škola Ostrov zase nabídne
dětem bezbariérový přístup do
budovy, zdvižnou plošinu, venkovní učebnu i keramickou dílnu.
Práce v rámci projektu „Zvládnu
to sám“ přijdou na 6, 5 milionu
korun. Škola ale také nutně potřebovala dokončit rekonstrukci
střechy, jejíž stav během stavby
zhoršil silný vítr. Náklady činí 5,
3 milionu korun.   Za 7 milionů
korun se provádějí rovněž opravy
střechy Střední zdravotnické školy
a vyšší odborné školy zdravotnické v Karlových Varech. 
(KÚ)

NÁZORY

Ohánějí se demokracií,
ale rozhodnutí lidu se bojí
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Po vítězství Miloše Zemana
v druhé přímé volbě prezidenta
České republiky se někteří zákonodárci, umělci a příznivci protikandidáta pana Jiřího Drahoše
uchýlili k hanobení nejvyššího
představitele tohoto státu. Prohry
k životu patří a my se je musíme
naučit přijímat a ne kolem sebe
prskat jedy. Chápu, že zklamání
je o to větší, čím jste si jistější, že
musíte vyhrát, ale jedinou jistotou v životě je smrt a tak to prostě
všem příznivcům profesora Jiřího
Drahoše včetně jemu nevyšlo. Ne

každý je ovšem dostatečně psychicky zralý, aby se dokázal s prohrou srovnat. Své o tom vědí někteří rádoby umělci a politici, kteří by nejraději ze zoufalosti zrušili
přímou volbu prezidenta. Taková
změna by byla proti vůli české
veřejnosti, která má jasný názor.
Více jak 80 % Čechů se domnívá od roku 1998, že by u nás měl
být prezident volen přímo, hlasováním všech občanů. Někteří
politici se ohánějí tím, že je u nás
zastupitelská demokracie a zvolení zástupci by měli znovu volit
i prezidenta. Takovým politikům
je volič dobrý, aby je zvolil, ale už
není dostatečně kompetentní, aby
si zvolil svého prezidenta. Proč?
Protože by se jim mohla „hlava“
státu vymknout kontrole a nebýt
loutkou jak tomu v minulosti bylo.
Jedním z hlavních argumentů
v roce 2011 před zavedením přímé volby prezidenta bylo aktivní
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NOVOSTAVBA

zapojení občanů do politiky a jejich vyšší politické uvědomění.
V minulosti o tom rozhodovali jen
poslanci a senátoři a pamatujeme
všichni určitě zprávy, které v médiích proběhly o korupci v rámci
volby minulých prezidentů. Přímá
volba prezidenta je prvek přímé
demokracie a z hlediska kompetencí prezidenta není žádný
důvod to měnit. Nemusíme vždy
s prezidentem souhlasit, ale musíme respektovat vůli občanů,
kteří si prezidenta v přímé volbě
zvolili. Vzít lidem možnost rozhodnout si o tom kdo bude jejich
prezident by byl krok zpět a politici by dali lidem jasně najevo, že
mají strach z vůle lidu. Všichni ti
co mají plnou pusu lásky, v srdci
nenávist a ohánějí se demokracií,
by měli přijmout fakt, že volby
proběhly demokraticky, proto by
měli důstojně přijmout prohru
a zkusit štěstí v příštích volbách.

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

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403
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PRAHA BRNO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽILINA
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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KULTURNÍ TIPY
Vydejte se za netopýry ke středověkému dolu
Milovníci přírody jsou zváni na večerní odchyt netopýrů do jedné
z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních Čechách k dolu
Jeroným. Při vhodném počasí budou k vidění až desítky odchycených
netopýrů nejméně sedmi druhů. Akci lze také spojit s odpolední prohlídkou zpřístupněného středověkého dolu a pro návštěvníky bude
přichystána i přednáška o životě nočních tvorů. Nezapomeňte si přibalit baterku, terénní obuv a teplé oblečení.
Důl Jeroným u Čisté, 30. 8. 2019
Do Chebu dorazí Albrecht z Valdštejna
Každý rok přijíždí do Chebu koncem léta charismatický muž v šlechtickém oděvu následován početnou družinou a stovkami vojáků ze
své armády. Nenechte si ujít velkolepé slavnosti, které se konají na
počest Albrechta z Valdštejna. Těšit se můžete na dobové průvody,
hudbu i tanec, pohádková představení pro děti, historický jarmark na
náměstí, rekonstrukce bitevních šarvátek a vojenského ležení, velkolepou ohnivou show a mnohé další.
Cheb, 30. - 31. 8. 2019
Den horníků přinese bohatý program
V září se do Sokolova vrací tradiční hornické slavnosti. Akce láká
na bohatý kulturní program. Vystoupí takové hvězdy, jako jsou NO
NAME či XINDL X. Tradiční ohňostroj nahradí videomapping na
Městském domě kultury, který přiblíží historii města. Návštěvníci se
mohou těšit také na zpřístupnění zrekonstruovaných prostor sokolovského zámku a odhalení pokladu. Součástí oslav bude samozřejmě
i Den s armádou, průvod horníků a vše, na co jsou návštěvníci zvyklí.
Sokolov, 7. 9. 2019
Světelná show nadchne malé i velké
Karlovy Vary opět po roce rozzáří jedinečná světelná show. Koncepce
festivalu kombinuje nejzajímavější současné technologie s neopakovatelnou architekturou lázeňského města. Letos bude do programu
zahrnuto sedm stanovišť od Thermalu přes Dvořákovy sady, Mlýnskou a Tržní kolonádu, koryto Teplé u divadla až po Grandhotel Pupp
a Císařské lázně. K vidění bude multimediální show na budovách,
kouřových oblacích i vodní stěně. Chybět nebude ani atraktivní videomapping, například na téma 30. výročí sametové revoluce.
Karlovy Vary, 13. - 14. 9. 2019

Amatérští divadelníci zvou
na Sokolovskou čurdu
SOKOLOV   V pátek 27. září odstartuje už 17. ročník celostátní nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Sokolovská čurda
2019. Během víkendu nabídne v divadle Městského domu kultury řadu
představení ochotníků z celé ČR.
Hrát budou pro nejmenší diváky, ale
na své si přijdou i milovníci klasiky,
komedií, tance a zpěvu. Akci pořádá sokolovský soubor Divadlo bez

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Kynžvartská
daguerrotypie
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Blanka
Heringová z Karlových
Varů, Josef Ticha z Bukovan
a Bohumila Loukotová
z Jáchymova.
Málokdo o něm ví, přesto je nepřehlédnutelnou dominantou
vesnice, která zažila i husitské
války. Ostatně zmiňuje ho už panovník Jan Lucemburský ve svém
privilegiu z roku 1341.
Přečkal pak mnohé další války, až
v roce 1966 vyhořel. Podle oficiální verze po úmyslném zapálení
neznámým žhářem, podle Vojenských lesů požár vznikl samovznícením uskladněných semen řepky. Ať tak nebo tak, od té doby
tato majestátní stavba chátrá.
Zmizí jednou z mapy světa? Uvidíme... Armáda v roce 2003 zahájila spolu s památkáři první kroky
k záchraně této kulturní památky.
Mimochodem, ještě v roce 1895
žilo v obci, ve které se tato památka nachází, 427 lidí v 62 domech.
Od té doby však počet obyvatel
vesnice už jen klesal. V roce 1939
v ní žilo 316 obyvatel, v roce 1950,
po vysídlení původního německého obyvatelstva po 2. světové
válce, už jen 28 stálých obyvatel.
Dnes jich ve třech zdejších domcích žije sedmnáct.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 9. 2019
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

zákulisí. Informace o programu přehlídky a vstupném najdete na stránkách Infocentra Sokolov. Partnerem
akce je Karlovarský kraj. 
(KÚ)
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Folklorní festival představí
soubory z celého světa
KARLOVY VARY Folklorní festival,
jenž se stal v západočeské lázeňské
metropoli tradicí, po čtyřiadvacáté
uvítá soubory lidových tradic z celého světa v letošním prvním zářijovém týdnu. A koho přesně od 3.
do 8. září na scénách v našem kraji
uvidíme?
Karlovarské kolonády rozezvučí
ruský pěvecký sbor ChorusMom
z Moskvy. Mezi evropské hosty festivalu bude patřit také slovinský
folklorní soubor z obce Lacova Vas,
na scénách festivalu uvidíme umělce z partnerských měst Karlových
Varů, totiž z německého Baden-Badenu a Bernkastel-Kuesu. Chybět
nemohou tradičně ani Slováci, letos
zastoupení tanečníky z Trenčína.
Ze vzdálenějších koutů světa míří
do největších českých lázní exotičtí
folkloristé z Indonésie či Severního
Kypru.
Zapomenout nemůžeme samozřejmě ani na účastníky tuzemské.
Z hlavního města se k nám chystá
taneční soubor Jaro. Mezi nejvzdálenější české hosty dozajista patří

Karlovarský folklorní festival Stejně jako v uplynulých letech se také 24.
ročník neomezí jen na Karlovy Vary, soubory se letos představí také v Mariánských Lázních, Ostrově a Jáchymově. 
Foto: KÚ
valašský ansámbl Kašava ze Zlínska.
Folklorní soubor Jizera, jak jeho název napovídá, divákům představí
lidové zvyky Podještědí. V plzeňských krojích můžeme vidět a slyšet
orchestr lidové muziky Vozembach
z Dobřan. Z Chomutova vyjedou do
Karlových Varů hned dva autobusy –

Marienbad Film Festival nabídne
experimentální snímky i světové klasiky
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ   Čtvrtý ročník
Marienbad Film Festivalu se uskuteční v posledním prázdninovém
týdnu v samotném srdci malebných
Mariánských Lázní. Ve dnech od 28.
do 31. srpna 2019 nabídne bohatý
program se zaměřením na experimentální snímky, světové filmové
klasiky prezentované v neotřelé podobě a vzpomene i na velikána české
divadelní režie Petra Lébla. Poklidné
lázeňské město během čtyř dnů ožije
i filmově-vzdělávacím a hudebním
doprovodným programem. Letošní festivalový plakát je inspirovaný
filmovou klasikou režiséra Alaina
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Resnaise Loni v Marienbadu.
V Retrospektivě Marienbad Film
Festival vzpomene na režiséra, herce, výtvarníka a uměleckého šéfa Divadla Na zábradlí Petra Lébla. Nová
sekce Extravaganza otevře kulturní
prostor vytvořený pro účely festivalu, původní kinokavárnu, ve které
se budou servírovat léty prověřené
divácké tituly. Ve workshopově koncipované sekci Forum Marienbad se
objeví experimentálně laděné filmy
z celého světa vybrané na základě
mezinárodní výzvy. “Do čtvrtého
ročníku se nám přihlásilo celkem
142 děl ze 32 zemí. Festival tvůrcům
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poskytuje prezentační prostor, podmínkou je však jejich přítomnost na
festivalu,” prozradila ředitelka festivalu Zuzana Stejskalová.
Současné domácí filmové tvorbě
v oblasti experimentu formy a narace bude věnována hlavní sekce
festivalu Theatre Electrique a mezinárodní sekce Cinema Excelsior
se zaměří na profil a tvorbu vybrané
zahraniční osobnosti.
Mariánskolázeňský spolek Švihák spojil opět síly s hudebním
magazínem Full Moon a společně
se postarají o doprovodný program
Marienbad Film Festivalu. Na Ko-
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lonádě Ferdinandova pramene vystoupí Katarzia, Zabelov Group,
+-0, Market, Kittchen, Aid Kid,
a Isama Zing, filmový program
okoření i přednášky, klipové pořady
a workshop elektronické hudby.
Vizuál čtvrtého ročníku festivalu
doznal výrazné změny. Postaral se
o to přední český grafický designér
a typograf Jakub Samek, který se
nechal inspirovat snímkem Loni
v Marienbadu (r. 1961) režiséra
Alaina Resnaise. Klenot světové
kinematografie podnítil i myšlenku
založení festivalu.

(KÚ)
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jeden s folklorním souborem Skejušan, který uchovává tradici Rusínů
v severozápadních Čechách, a druhý
se souborem Krušnohor. Ve výčtu
je ještě třeba zmínit domácí Soubor
písní a tanců Dyleň, jehož členové
jsou zároveň organizátory této mezinárodní folklórní lázně.

Stejně jako v uplynulých letech
se ani 24. ročník festivalu neomezí
pouze na území města Karlovy Vary.
První vystoupení v rámci přehlídky
folklorních souborů tak budou moci
sledovat diváci v úterý v Mariánských
Lázních. Po středečním zahajovacím
koncertě v hotelu Imperial soubory
poté ve čtvrtek navštíví Ostrov a Jáchymov. V pátek se některé zahraniční ansámbly představí dětem z karlovarských základních a středních škol
v pásmu Svět tančí. Ve folklorním
duchu se pak ponese celý víkend, kdy
soubory budou vystupovat na jednotlivých scénách ve městě. Součástí
sobotního programu je také slavnostní krojovaný průvod centrem města
a večerní galaprogram v hotelu Thermal. Nedělní loučení bude zahájeno
ranním přípitkem u pramenů a završeno závěrečnými vystoupeními před
Thermalem.
Pro více informací a přesný program navštivte webové stránky
kfffestival.cz, či sledujte oficiální FB
či instagramový účet @kffestival.

(KÚ)
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V Lokti vyhrál Febvre, vytáhli se i Češi

SRPEN | 2019

OLYMPIJSKÁ
SPORTOVIŠTĚ
Příprava na zimní olympiádu
dětí a mládeže v našem kraji,
která se bude konat v lednu
2020, běží i v létě. Jednotlivá
sportoviště procházejí terénními i stavebními úpravami,
zástupci kraje si proto v doprovodu garanta za snowboarding
Miroslava Schimmera prohlédli
sportovní areály. První zastávka
byla ve Skiareně v Oberwiesenthalu, v současnosti se
na místě staví nová střelnice.
V areálu na Neklidu se chystají
disciplíny jako je snowboarding, skicross a alpské lyžování. Na Jahodové louce, kde
najdou zázemí běžci na lyžích,
se připravuje stavba budovy pro
rozhodčí a skladovací prostory,
upravuje se terén.

Foto: KÚ

Velká cena ČR V seriálu Mistrovství světa hostil motokrosový areál v loketských serpentinách jeho třinácté pokračování. 
Foto: MX GP
LOKET Nejlepší motokrosaři světa
opět proletěli Karlovarským krajem. Třinácté dostaveníčko seriálu
Mistrovství světa hostil v závěru
července areál západočeský Loket.
„Loketská MXGP byla opět svátkem motocyklového sportu. Pro
nás letos velice úspěšný závodní
víkend díky Víťovi Markovi a jeho
titulu Mistra Evropy. Ale také díky
Petrovi Polákovi, který dokázal vybojovat světový bod. Celý víkend byl
hodnocen velice kladně po všech
stránkách i ze strany zástupců FIM
a Youthstream. Loketští pořadatelé
dělají skvělou práci a my se budeme
těšit na další ročníky, zájem ze strany promotéra určitě je,” říká Jan
Šťovíček, prezident Autoklubu ČR
jako jednoho z hlavních partnerů
Velké ceny České republiky.
Závodilo se celkem v pěti kategoriích. V prestižních třídách MXGP
a MX2, dále v MS třídy WMX (ženy) a diváci byli svědky také finálových závodů ME tříd EMX65ccm
a EMX85ccm. To vše za účasti českých reprezentantů.
V královské třídě MXGP si pod-

manil Loket francouzský motokrosař a exmistr světa Romain Febvre.
Už v sobotní kvalifikační jízdě byl
nejrychlejší a v neděli po skvělém
výkonu ovládl i obě své jízdy. Další
světový šampion Slovinec Tim Gajser nakonec dojel vždy spokojeně
druhý a za obrovských ovací svých
příznivců si průběžně ve světovém
žebříčku navýšil svůj luxusní náskok na své soupeře. Na stupně vítězů se ještě dostal spolehlivě jedoucí
Jeremy Seewer ze švýcarské motokrosové školy, který měl vynikající
starty.
Do sobotní kvalifikace nastoupili
i dva čeští zástupci. Václav Kovář se
umístil pětadvacátý, pět míst za ním
skončil Rudolf Plch. Smůlu měl
druhý den ve volném tréninku Kovář, který upadl, poranil si rameno
a kvůli bolestem nemohl nastoupit
do odpoledních jízd. Rudolf Plch
byl v první jízdě na pětadvacátém
a ve druhé na 24. místě. Na světové
body sice nedosáhl, ale získal důležité zkušenosti, které se mu budou
v jednadvaceti letech určitě hodit
do další motokrosové budoucnosti.

Ve třídě MX2 jasně kráčí za titulem obhájce prvenství z loňského
roku španělský supertalent Jorge
Prado. Na své konto si připsal plný počet bodů, měl výborné starty
a jeho jízda, vzhledem k tomu, že je
mu 18 let, byla pro oko diváka potěšením a jeho soupeři opět neměli
šanci.
Hodně se snažil i český zástupce
Petr Polák, odměnou mu byl kýžený jeden světový bod za 20. místo
v druhém klání, v tom prvním dojel
dvaadvacátý. „Za ten jeden světový
bod jsem pochopitelně moc rád, ale
musím říci, že to bylo o velkém štěstí, vždyť až v posledním kole jsem
skočil kvůli poruše motorky M. Harrisona (USA) na dvacátý flek. Každý bod má cenu zlata, takže se budu
snažit do konce MS ještě nějaký ten
bodík urvat,“ prohlásil po dojezdu
Petr Polák.
Po zisku titulu mistra světa z Itálie byl ve třídě EMX65 největším
favoritem na ME v Lokti pochopitelně Vítězslav Marek, který si to
na domácí dráze od první chvíle
užíval a i psychicky se s tím vyrovnal parádně. „Po Itálii jsem chtěl
ještě zlepšit starty, což se mi podařilo, potom jsem si už své soupeře
jenom hlídal a snažil se jet v klidu.
Moc chci poděkovat fanouškům –
byli fantastičtí, když jsem je slyšel,
tak na poslední lavici v posledním
kole jsem jim vždy vystřihl radostí
roznožku,“ vyjádřil s nadšením své
pocity Vítězslav Marek. Na dva evropské body dosáhl za první jízdu
ještě Václav Janout, v té druhé byl
šestadvacátý.
Příští Velkou cenu České republiVítězslav Marek Po titulu mistra světa z Itálie získal mladý motokrosař z Par- ky v motokrosu hostí Loket znovu
dubic ve třídě EMX65 v Lokti také titul evropského šampiona.
poslední červencový víkend roku

Foto: MX GP 2020. 
(KÚ)
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Volejbalisté se chystají na pátou sezonu v extralize

KARLOVY VARY Volejbalisté
extraligového Karlovarska na
podzim vstoupí už do své páté
sezony v nejvyšší soutěži. Také
letos začala příprava začátkem
srpna ve spojení nejmenších volejbalistů s extraligovým hráči na
letním volejbalovém kempu. Tato
spolupráce funguje báječně a děti vždy odjíždějí plní zážitků ze
setkání se svými idoly. Ještě před
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tím než v Hale Míčových Sportů
naplno vypukne extraligové dění, může se karlovarský fanoušek
těšit na Velkou cena porcelánu.
Ve dnech 19. a 20.září na turnaji
změří volejbalisté síly s finalisty
letošní extraligy Jihostroj České
Budějovice a Dukla Liberec. Dále
přijede účastník německé bundesligy Grizzly Giessen. Na 5. říjen
je naplánovaný první extraligový

zápas. Volejbalisté hostí moravský
Zlín a pro fanouška je připravená
malá pozápasová párty se spoustou překvapení. I tento rok budou
volejbalisté reprezentovat Karlovy
Vary v evropských pohárech. Ve
vyzývacím poháru bude soupeřem
Karlovarska v prvním kole Vardar
Skopje. Všechny novinky a informace o dění v klubu najdete na
webu karlovarsko.cz. 
(KÚ)

