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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Rozbíhá se druhá vlna kotlíkových dotací
Karlovarský kraj je prvním z re-
gionů, který odstartuje v pořadí 
již druhou vlnu kotlíkových do-
tací, díky níž rozdělí majitelům 
rodinných domů dalších více 
než 64 milionů korun na výmě-
nu starých neekologických kot-
lů za nové. Příjem žádostí začne 
30. srpna od 14 hodin a zájemci 
je budou podávat elektronicky.

KARLOVY VARY   Peníze z Operač-
ního programu Životního prostředí 
umožní získat nový kotel přibližně 
700 žadatelům v Karlovarském 
kraji. „Velké zjednodušení celého 
procesu oproti minulé vlně kotlí-
kových dotací přinese elektronické 
podávání žádostí. Zájemci nyní 
vyplní několik základních identifi-
kačních údajů elektronicky, čímž 
získají nárok na pořadí. Zbylé úda-
je doručí na krajský úřad v listinné 
podobě do 10 dnů od elektronic-
kého podání žádosti. Díky novým 
podmínkám Ministerstva životního 
prostředí odpadne také povinnost 
realizovat mikroenergetická opat-
ření,“ uvedl náměstek hejtmanky 
Dalibor Blažek. 

O kotlíkové dotace mohou nově 
žádat pouze ti majitelé rodinných 
domů, jejichž původní kotel se řadí 
mezi zdroje nesplňující třetí, čtvr-
tou nebo pátou emisní třídu. „Dru-
há vlna kotlíkových dotací se od té 
předchozí liší také v typech podpo-

rovaných zdrojů tepla. Nově budou 
žadatelé měnit stávající kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
za automatický kotel na uhlí a bio-
masu, plynový kondenzační kotel, 
kotel pouze na biomasu s ručním 
nebo s automatickým přikládáním 

nebo za tepelné čerpadlo. Zájemci 
o dotaci budou moci získat 75 až 
120 tisíc korun, a to dle typu nově 
pořízeného zdroje vytápění,“ uved-
la Jana Vildumetzová, hejtmanka 
Karlovarského kraje.

„Kotlíkové dotace jsou revoluč-
ním dotačním projektem, který se 
nám podařilo nejen vymyslet, ale 
i vydupat ze země. S Evropskou 
komisí jsme před třemi lety hle-
dali a nakonec i našli způsob, jak 
z evropských peněz přímo podpo-

řit domácnosti, což z evropských 
dotačních programů běžně nejde. 
Výměna starých kotlů za nové 
a ekologičtější je přínosem pro nás 
pro všechny, protože právě lokální 
topeniště se zásadním způsobem 
podílejí na znečištěném ovzduší 
v ČR. Letos posíláme do krajů další 
3,4 miliardy korun a předpoklá-
dáme, že se nám v této vlně podaří 
vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ 
uzavírá ministr životního prostředí 
Richard Brabec. � (KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Studenti z jedenácti škol v regionu získají motivační 
a prospěchová stipendia za druhé pololetí uplynulého 
školního roku.

 více na straně 3

Středoškoláci dostanou stipendia 
22. ročník nabídne divákům širokou škálu pořadů na 
mnoha scénách v centru Karlových Varů i v dalších městech 
v regionu.

 více na straně 7

Karlovarský folklorní festival

ZPRÁVY Z KRAJE 
Krajský úřad
Zřizuje se veřejná služba
Pro práce v areálu krajského úřa-
du začne kraj využívat pracovníky 
veřejné služby. Tu zajišťují lidé, 
kteří jsou déle než půl roku bez 
práce a pobírají dávky v nouzi. 
Od září bude na úřadě v Karlo-
vých Varech pomáhat osm neza-
městnaných. Veřejná služba byla 
v Česku v minulosti zrušena, zno-
vu zavedena byla v únoru letošní-
ho roku. Dlouhodobě nezaměst-
naní mohou pro obce a města po-
dle své kvalifikace také pomáhat 
na úřadech i s administrativou, 
provádět opravy ve školách či roz-
vážet seniorům jídlo. Aby mohli 
pobírat životní minimum, které 
činí 3410 korun, musí měsíčně 
v rámci veřejné služby odpraco-
vat nejméně 20 hodin. Pokud se 
do služby nezapojí, riskují snížení 
dávky na 2200 korun existenční-
ho minima. 

Cheb
Nemocnice má nový 
terapeutický rentgen
Nový rentgen sloužící k nenádo-
rové terapii nahradí v nemocnici 
v Chebu již zastaralý a opotře-
bovaný přístroj. Ročně by zde 
mělo absolvovat léčbu kolem 300 
pacientů. Rentgen pořídila Ne-
mocnice v Chebu díky dotaci z ev-
ropských fondů, náklady na za-
koupení přístroje činily necelých 
10 milionů korun, dalších několik 
set tisíc si vyžádaly stavební úpra-
vy ozařovny a instalace rentgenu 
v pavilonu C Nemocnice v Che-
bu. Dosavadní rentgen pocházel 
z roku 1969 a po 44 letech pro-
vozu již nedokázal plnit současné 
požadavky na tato zařízení. Nový 
přístroj je přesnější, efektivnější 
a měl by mít i výrazně vyšší pro-
vozní spolehlivost.

Plesná
Dětský domov čeká rekonstrukce
Dětský domov v Plesné, který od 
1. června převzal do správy Dět-
ský domov Karlovy Vary a Ostrov, 
projde částečnou rekonstrukcí. 
Vyčíslený odhad za výměnu oken 
představuje zhruba 2 miliony 
korun a předpokládaná cena za 
projektovou dokumentaci na re-
konstrukci elektroinstalace dosa-
huje 150 tisíc korun. V domově 
v Plesné žije v současné době pět 
rodinných skupin v samostatných 
bytových jednotkách.  (KÚ)  

DRUHÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Výzvu schválilo zastupitelstvo kraje na svém mimořádném zasedání 
dne 26. července. Příjem žádostí bude ukončen 29. března 2019. Pra-
vidla dotačního programu včetně všech potřebných dokumentů bu-
dou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách Karlovar-
ského kraje. Veškeré dotazy jsou také připraveni zodpovědět úředníci 
z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají na starosti 
kotlíkové dotace:
 
Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Michal Mottl, tel: 354 222 263, e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
Petra Našová, tel.: 354 222 268, e-mail: petra.nasova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz

Dalibor Blažek   Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Foto: KÚ

SKALNÁ   Velkými oslavami spo-
lečně s obyvateli města, se zástup-
ci Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva zemědělství ČR, 
Karlovarského kraje, hodnotitel-
ské komise a se starosty dalších 
obcí završila Skalná zisk titulu 
v krajském kole soutěže Vesnice 
roku Karlovarského kraje 2017. 
Se starostkou města Ritou Skalo-
vou převzali ceny i starostové dal-
ších obcí. Stuhy, diplomy a čestná 
uznání jim patří například za bo-

hatý spolkový život, činnost mlá-
deže, knihovnické služby či opra-
vu památek. Zlatou stuhu předala 
starostce Ritě Skalové (na snímku 
uprostřed) hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová. 
„Srdečně blahopřeji k zisku titulu 
Vesnice roku Karlovarského kraje 
2017 a bylo mi ctí osobně předat 
Zlatou stuhu. Gratulace a podě-
kování patří i všem ostatním se-
dmnácti obcím, které se letos do 
soutěže přihlásily. Děkuji také or-

ganizátorům a hodnotitelům této 
akce,“ uvedla hejtmanka během 
oslav. Pro Skalnou účast v soutě-
ži nekončí, podobně jako ostatní 
finalisty ji čeká návštěva hodnoti-
telské komise celorepublikového 
kola soutěže. Pro Skalnou můžete 
hlasovat i Vy na stránkách Vesnice 
roku a pomoci jí k zisku Ceny ve-
řejnosti. Přehled oceněných obcí 
v krajském kole Vesnice roku 2017 
a rozhovor se starostkou Skalné 
čtěte na straně 4.� (KÚ)

Vesnice roku 2017. Zlatou stuhu převzali ve Skalné
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DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 6. zaří od 
14 hodin. Stačí si jen trochu po-
čkat, až na vás vyjde řada a máte 
slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to 

písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zá-
jemce 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 zasí-
lat 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 bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřa-
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy 
bude 6. září.  (KÚ)

KARLOVY VARY   Na území Kar-
lovarského kraje zatím stále chybí 
základna letecké záchranné služby. 
Oblast obsluhuje vojenská letecká 
záchranka z Plzně nebo záchran-
ná služba z Ústí nad Labem. Kraj 
chce proto v okamžiku, kdy vláda 
připravuje novou koncepci letecké 
záchranky řízenou jedním posky-
tovatelem, prosadit do chystaného 
vládního dokumentu vznik nového 
stanoviště leteckých záchranářů 
v našem regionu.

Důvody jsou nasnadě. „Letecká 
záchranná služba je sice nákladnou, 
ale také velmi důležitou součástí In-
tegrovaného záchranného systému 
ČR. Není to tak dávno, co se koneč-
ně po letech podařilo zprovoznit 
heliport v karlovarské nemocnici 
i pro těžké vojenské vrtulníky. Teď 
bychom se měli snažit o to, aby le-
tecká záchranka měla své stanovi-
ště v našem kraji. Je proto několik 
důvodů. Z hlediska pokrytí jsme na 
tom nejhůř ze všech krajů. Mají nás 
na starosti vrtulníky startující buď 
z Ústí nad Labem, nebo z Plzně. Tím 
pádem více než 80 procent obyva-
tel našeho kraje nemá zajištěnu le-
teckou záchranku tak, jako ostatní 
občané ČR. Přitom v regionu chybí 
specializovaná centra, tedy trauma-
centrum, popáleninové centrum, 
dětská resuscitační péče, komplex-
ní cerebrovaskulární centrum nebo 
komplexní kardiovaskulární cent-

rum,“ upozornil krajský radní pro 
oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Ten dále zdůraznil, že se Krušné 
hory stávají čím dále více navště-
vovanou turistickou destinací, a to 
zvláště v zimním období. V regionu 

se koná celá řada významných ak-
cí, jako je karlovarský půlmaraton 
s účastí tisíců sportovců, filmový 
festival. „To vše s sebou nese logický 
požadavek mít leteckou záchranku 
přímo v místě. Mezinárodní letiš-

tě v Karlových Varech je schopno 
poskytnout kvalitní zázemí. Mimo-
chodem již dnes stále narůstá počet 
zásahů letecké záchranné služby. 
I proto budeme usilovat o to, aby 
vrtulníky startovaly z našeho kraje. 

V současnosti plánovaná reorgani-
zace systému letecké záchranky po 
roce 2020, nyní chystaná vládou, 
nám k tomu dává příležitost,“ uvedl 
radní.

V době, kdy má region nepokryté 
území šesti ze sedmi obcí s rozšíře-
nou působností, je nanejvýš nutné, 
aby se stát situací zabýval. „Dlou-
hodobě se snažíme o prosazení zá-
kladny letecké záchranky v našem 
kraji, který má ve srovnání s ostat-
ními oblastmi v ČR nedostatečné 
pokrytí. Rozvoj letecké záchranné 
služby u nás bych považoval za vý-
znamný posun v přednemocniční 
neodkladné péči a zároveň by to by-
la jedna z možných cest ke zvýšení 
atraktivity práce pro Zdravotnickou 
záchrannou službu v Karlovarském 
kraji. Dokážu si osobně představit 
i tu možnost, že by se našlo řešení 
v decentralizaci zajištění letecké zá-
chranky, mohly by ji zabezpečovat 
přímo kraje za podpory provozu 
z rozpočtu ministerstva zdravot-
nictví. Krajská základna by mohla 
flexibilně reagovat na potřeby úze-
mí, občanů kraje,“ vysvětlil ředitel 
Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje Roman Sýko-
ra. Vedení kraje i záchranky proto 
bude nadále usilovat o to, aby vláda 
změnila dosavadní pohled na věc 
a zvážila status quo ve věci počtu zá-
kladen v České republice. 

 (KÚ)

Kraj chce základnu pro leteckou záchranku

P Ř I J Ď T E 

6. 
Z Á Ř Í

ZPRÁVY Z KRAJE 
Sociální služby
Program na platy je schválený
Pracovníci v sociálních služ-
bách, na něž se vztahuje květ-
nové nařízení vlády o navýšení 
platových poměrů, mají vyšší 
výplaty včas, tedy od 1. čer-
vence. Je to tak i přesto, že roz-
hodnutí o navýšení platů, které 
vláda schválila 31. května, kraje 
obdržely až v polovině června, 
peníze pak na začátku červen-
ce. Navýšení platů by měli po-
skytovatelé sociální péče zatím 
pokrýt ze záloh. Mezitím už ale 
krajské zastupitelstvo schválilo 
program, ze kterého po uply-
nutí lhůt rozdělí prostředky od 
státu ve výši 39, 1 milionu ko-
run. Dalších 10 milionů musí 
přidat kraj ze svého rozpočtu, 
aby bylo možné zvýšit platy ve 
všech zařízeních. Navýšení pla-
tů se v regionu týká celkem 140 
zařízení poskytujících sociální 
služby v takzvané síti A, z toho 
je 13 krajských a 5 zřizovaných 
městy a obcemi.  (KÚ)  

Dobrovolní hasiči
Nová auta slouží ve 14 obcích
Děpoltovice, Hájek, Hazlov, 
Horní Blatná, Hranice, Cheb, 
Krásno, Libá, Lomnice, Mni-
chov, Otročín, Stará Voda, Šin-
delová a Vojkovice. Starostům 
čtrnácti obcí z regionu byly 
před Krajským úřadem Karlo-
varského kraje slavnostně pře-
dány dopravní automobily pro 
jednotky sborů dobrovolných 
hasičů. Jejich nákup byl finan-
cován z programu Ministerstva 
vnitra ČR – Generálního ředi-
telství Hasičského záchranného 
sboru ČR „Dotace pro jednotky 
SDH obcí“ a z prostředků Kar-
lovarského kraje. Dobrovolní 
hasiči budou ke své práci vyu-
žívat vozy značky Toyota Proace 
combi s dieselovými dvoulitry. 
„Dopravní automobily v zá-
kladním provedení umožňují 
přepravu jednotky požární 
ochrany na místo zásahu nebo 
přepravu osob při plnění úkolů 
na úseku ochrany obyvatelstva. 
Nejsou vybaveny vestavěnou 
hasicí technologií ani pevnými 
úchyty pro její stálé umístění,“ 
doplnil Petr Kubis, náměstek 
hejtmanky pro oblast sociálních 
věcí a bezpečnosti. Cena jedno-
ho vozu dosáhla výše 831 028 
korun. U devíti obcí byl nákup 
vozu financován rovným dí-
lem ze státní a krajské dotace. 
U zbylých pěti byl plně hrazen 
z prostředků kraje.  (KÚ)  

Dobrota Karlovarského kraje
Porota soutěže hodnotila při-
hlášené výrobky
V prostorách Střední zeměděl-
ské školy Dalovice hodnotila 
odborná porota první ročník 
soutěže Dobrota Karlovarské-
ho kraje. Pětičlennou komisi 
čekal velice náročný úkol, a sice 
vybrat z 82 přihlášených po-
travinářských a zemědělských 
výrobků od 18 místních pro-
ducentů ty nejkvalitnější a nej-
chutnější. Soutěžilo se celkem 
v 5 kategoriích, které zahrno-
valy masné, mléčné, pekařské 
a cukrářské výrobky, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje 
a v neposlední řadě ovoce, zele-
ninu, medy a čaje v čerstvé nebo 
zpracované formě. Vedle chuti 
a vzhledu se u výrobků posu-
zovala také jejich společenská 
prospěšnost. „Do soutěže se 
mohly přihlásit výrobky vypro-
dukované nebo vyrobené v Kar-
lovarském kraji a pocházející 
zejména z tuzemských surovin. 
Podíl těchto surovin musel tvo-
řit minimálně sedmdesát pro-
cent, přičemž hlavní surovina 
musela být ze sta procent do-
mácího původu,“ uvedl Karel 
Jakobec, radní Karlovarského 
kraje pro oblast životního pro-
středí, zemědělství a energetiky. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 2. září v are-
álu Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje na akci s názvem 
Loučení s prázdninami.  (KÚ)  

Letecká záchranka    Heliport v karlovarské nemocnici se po dlouhých letech letos konečně podařilo zprovoznit 
také pro přistávání těžkých vojenských vrtulníků - na snímku je vrtulník PZL W-3 Sokół provozovaný Leteckou 
záchrannou službou Armády ČR Plzeň – Líně. Nyní Karlovarský kraj usiluje také o zřízení stanoviště pro leteckou 
záchranku.  Foto: KÚ

Námětem velkého červencové-
ho cvičení záchranářů byla že-

lezniční dopravní nehoda na trati 
mezi Sokolovem a Karlovými Vary. 
Díky podpoře vedení Karlovarské-
ho kraje získali hasiči vůbec poprvé 
možnost uspořádat cvičení na tom-
to úseku a vyzkoušeli si tak zásah 
nejen v nepřístupném terénu, ale 
také v náročnějších nočních pod-
mínkách. Cvičení skončilo v půl 
třetí v noci a prokázalo skvělou 
spolupráci všech účastníků.

Kvůli výcviku provozovatel želez-
nice povolil výluku. Zapůjčený vlak 

od Českých drah přivezl pět desítek 
figurantů na vybrané místo zásahu 
u Královského Poříčí v půl desáté 
večer. V tomto úseku není přístup 
k železnici z žádné běžně užívané 
komunikace, hasiči tak nejprve 
museli najít vhodnou příjezdovou 
cestu a přímo k vlaku slanit z něko-
likametrového srázu. Ještě předtím 
drážní hasiči odpojili elektrickou 
energii z trakčního vedení a záro-
veň provedli jeho zkratování. Ve 
vlaku poté roztřídili zraněné podle 
závažnosti jejich poranění a na no-
sítkách je vynesli ven z vagonů. 

Transport zraněných probíhal na 
nakolejovacích vozících k místu, 
kde byl snazší přístup k trati. Od-
tud pak sanitka Báňské záchranné 
služby, která disponuje terénním 
podvozkem a prostorem pro více 
ležících pacientů, převážela po-
raněné na stanoviště záchranné 
služby. Policie zároveň prováděla 
evidenci cestujících a pátrala po 
pohřešovaných z vlaku, kteří v pa-
nice po nehodě utekli. Na místě za-
sahoval také vrtulník, který trans-
portoval nejvíce zraněné figuranty. 
 (KÚ)

Velká železniční nehoda. 
Záchranáře prověřilo noční cvičení

Karlovarská agentura rozvoje 
podnikání a Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje si Vás 
dovoluje pozvat na Setkání perso-
nalistů Karlovarského kraje. Na té-
ma „Proč se náš kraj vylidňuje a co 
s tím?“ se bude v Krajské knihovně 

Karlovarského kraje diskutovat 22. 
září 2017 od 9.00 do 12.00 hodin. 
Podrobnější program Vám spolu 
s registračním formulářem nabíd-
neme počátkem září 2017, sledujete 
tedy prosím webové stránky www.
karp-kv.cz a www.khkkk.cz.

Proč se náš kraj 
vylidňuje a co s tím?

My a naše bezpečnost. 
Ptejte se odborníků
Dne 26. září 2017 od 17.00 hodin proběhne v prostorách Městského 
domu kultury v Sokolově odborná debata s laickou veřejností v rám-
ci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost. Diskuto-
vat se bude například o obchodu s chudobou, pocitu bezpečí našich 
občanů, bezpečné škole, informování obyvatelstva o mimořádných 
událostech, armádě jako nezbytné součásti společnosti nebo o roli 
průmyslu, vědy a výzkumu v zajištění bezpečnosti regionu. Orga-
nizace akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. 
(NIPOAB). Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení 
našeho kraje, města Sokolova, ale i zástupce státní správy, předsta-
vitele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ostatních 
samospráv, jednotek IZS, bezpečnostních a obranných organizací, 
průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání. 
Zájemci o debatu si mohou rezervovat svá místa v sále na webu 
https://www.institutobrany.cz/karlovarsky-kraj. 
 (KÚ)



ZPRAVODAJSTVÍ SRPEN | 2017

Středoškoláci dostanou další stipendia

Na obnovu kulturních památek 
půjdou navíc dva miliony
KARLOVY VARY  O téměř dva 
miliony korun více, než se původ-
ně plánovalo, vydá Karlovarský 
kraj ze svého rozpočtu na obnovu 
kulturních památek a památko-
vě hodnotných objektů. Původně 
schválená letošní částka ve výši asi 
8 milionů korun se tak zvýší na asi 
10 milionů korun.

„O navýšení dotací v programu 
na obnovu kulturních památek 
rozhodla Rada kraje, poskytnutí 
části příspěvků musí ještě odsou-
hlasit krajští zastupitelé na svém 
jednání v září. Budeme tak moci 
vyjít vstříc i těm žadatelům, na kte-
ré se původně nedostalo. Peníze 
půjdou například na pokračování 
opravy nejstaršího stojícího koste-
la sv. Urbana v Karlových Varech, 
na opravy kostelů v Milhostově 
nebo v Horní Blatné. Zvýší se do-
tace mimo jiné na sanaci zříceni-
ny hradu v Andělské Hoře nebo 
na revitalizaci Labutího jezírka 
v Mariánských Lázních,“ uvedla 
náměstkyně hejtmanky Daniela 
Seifertová.

Kraj přispívá především na pro-
jekty, které pomohou k záchraně 
unikátních kulturních památek, 
dále těch, které jsou v havarijním 
stavu, nebo jsou atraktivní z po-
hledu cestovního ruchu. „Budu 
velmi usilovat o to, aby se navýšení 
financí na opravy památek v na-
šem regionu promítlo i do návrhu 
krajského rozpočtu na rok 2018. 
Na to, jak jsme malý region, je na 
našem území mnoho zanedbaných 
a chátrajících památek, cítím to ja-
ko velký dluh z minulosti,“ vysvět-
lila Daniela Seifertová. 

 (KÚ)

Studenti z jedenácti středních škol 
v regionu získají od Karlovarské-

ho kraje motivační a prospěchová sti-
pendia za druhé pololetí uplynulého 
školního roku. Celkově si mezi sebou 
rozdělí více jak 1,5 milionu korun. 
Karlovarský kraj se tak snaží u mla-
dých lidí vzbudit zájem o studium 
vybraných oborů, o které je na trhu 
práce poptávka. 

„Rada Karlovarského kraje od-
souhlasila školám 1 593 500 korun, 
z toho 1 330 500 korun půjde na mo-
tivační stipendia a 263 000 korun na 
prospěchová stipendia. Chceme, aby 
se mladí lidé vzdělávali v oborech, 
které jsou z hlediska jejich budoucí-
ho uplatnění perspektivní a žádané,“ 
uvedl Jaroslav Bradáč, radní pro ob-
last školství, mládeže a tělovýchovy.

Stipendia jsou udělována studen-
tům, kteří se vzdělávají v jednom 
z 22 vybraných oborů. Patří mezi ně 
například Zedník, Truhlář, Strojní 
mechanik, Pekař, Řezník – uzenář či 
Zdravotnický asistent.  Pokud splní 
požadované podmínky, mohou si 
přijít až na 7 000 korun ročně. Moti-
vační stipendium ve výši 1 500, 2 000 
a 2 500 korun bude za druhé pololetí 
minulého školního roku vyplaceno 
658 studentům, prospěchové stipen-
dium, jež činí 1 000 korun, pak získá 
263 studentů. Kromě středoškoláků 
kraj prostřednictvím stipendií pod-
poruje také vysokoškolské studenty. 
Více informací o stipendijních pro-
gramech naleznete na Školském por-
tálu Karlovarského kraje. 

 (KÚ)

Karlovarský kraj je jedním ze 
tří strukturálně postižených 
regionů v naší zemi. Na zákla-
dě státní strategie restruktu-
ralizace by měl nyní společně 
s Ústeckým a Moravskoslez-
ským krajem od státu dostat 
postupně finance na taková 
opatření, která zlepší sociální 
i ekonomickou situaci v regio-
nu. O tom, jak na projekt tak-
zvaného „restartu“ regionů, 
nahlíží Karlovarský kraj, jsme 
se zeptali hejtmanky Jany Vil-
dumetzové:

Jakým způsobem se Vy osob-
ně na projektu podílíte?
V okamžiku, kdy jsem se na konci 
listopadu 2016 stala hejtmankou 
Karlovarského kraje, už probí-
haly přípravy strategie hospo-
dářské restrukturalizace a tvorba 
akčního plánu, který obsahuje 
65 opatření, jež by se měla v jed-
notlivých krajích realizovat. Od 
první chvíle jsem se zapojila do 
projednávání akčního plánu a je-
ho součástí, ať už to bylo na jed-
nání krajské tripartity, diskuse na 
úrovni ministerstev, se starosty 
města a obcí a na akcích, které se 
k tématu konají. Moje snaha smě-
řovala především k tomu, aby se 
upřesnila konkrétní opatření pro 
Karlovarský kraj a jednotliví regi-
onální aktéři se zamysleli nad tím, 
co kraj opravdu potřebuje. Ať je to 
balneologický výzkum, zásadní 
investice do oprav silnic II. a III. 
tříd, vysoké školství v regionu. 
Podle toho se opatření nastavila 

a naším úkolem je informovat 
o nich srozumitelně a jasně naše 
občany, aby vůbec měli povědomí 
o tom, co strategie restrukturali-
zace přinese.

V jakých konkrétních oblas-
tech by v rámci Karlovarského 
kraje mělo dojít k onomu po-
myslnému restartu?
Je třeba dořešit dopravní infra-
strukturu, a to nejen D6, měli 
bychom myslet i na napojení 
s Ústeckým krajem na I/13, naší 
obrovskou bolestí je špatný stav 
silnic II. a III. třídy i místních ko-
munikací uvnitř obcí. Musíme 
se intenzivně věnovat podpoře 
inovačního podnikání, být nápo-
mocni firmám v jejich úsilí o vý-
zkum a vývoj. Důležitý je pro nás 
především balneologický výzkum 
v souvislosti s tím, že lázeňství je 
v našem kraji klíčovým odvětvím. 
Dále potřebujeme nastartovat 
změny v regionálním školství, 
aby školy produkovaly absolventy 
s žádanou kvalifikací a na žádané 
úrovni. Je zde velké téma řemesl-
ných profesí, učňovského školství 
a jejich provázanosti se zaměstna-
vateli. Navíc bychom uvítali, kdy-
by vedle poboček vysokých škol 
přímo sídlila v regionu veřejná 
vysoká škola.

V čem vnímáte největší příno-
sy v opatření na rozvoj regio-
nálního letiště Karlovy Vary?
Naše letiště se potýká s odlivem 
hostů z Ruské federace, kteří tvo-
řili podstatnou část klientely láz-

ní.  I když se situace pomalu zlep-
šuje, pořád musíme hledat nové 
destinace, odkud by k nám hosté 
mohli přicestovat. S tím ale sou-
visí nutné prodloužení vzletové 
a přistávací dráhy. Už několikrát 
na veletrzích cestovního ruchu 
nebo při setkání s našimi zahra-
ničními hosty zazněl dotaz, zda 
v Karlových Varech mohou při-
stávat velkokapacitní letadla, což 
vzhledem k délce dráhy teď není 
možné. Náklady jsou ale tak vyso-
ké, že není v našich silách mimo 
restrukturalizační rámec takovou 
investici financovat. To bychom 
chtěli řešit, ať nepřicházíme o dal-
ší možnosti rozvoje cestovního 
ruchu.

Pilíř výzkumu a vývoje se do-
týká také finančních prostřed-
ků na vzdělávání a výzkum 
v oblasti balneologie ve Va-
šem kraji, jaká jsou Vaše oče-
kávání?
Naše očekávání je především ta-
kové, že ministerstvo zdravotnic-
tví přistoupí k tématu lázeňství 
a balneologie jako k odvětví, které 
tvoří nedílnou součást zdravot-
nictví, a proto je třeba podpořit 
vzdělávání v oblasti balneo – me-
dicíny. Potřebujeme zajistit využití 
vědeckých poznatků v lázeňské 
praxi, rozvíjet základní i apliko-
vaný výzkum v oblasti balneologie 
a v oborech souvisejících. Je nutné 
do toho zahrnout také ochranu, 
dokumentaci a výzkum přírod-
ních léčivých zdrojů a zdrojů pří-
rodních minerálních vod. (KÚ)

Potřebujeme dořešit dopravní 
infrastrukturu, podpořit 
inovační podnikání a nastartovat 
změny ve školství

Kostel sv. Urbana Pozdně gotický kostel byl v Rybářích postavený po roce 1500 na místě staršího románského kos-
tela snad již z 10. století na vrcholu vysokého skalnatého ostrohu. Foto: kostelsvurbana.cz

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Na výlety s jízdenkou 
EgroNet a praktickým 
průvodcem
Kdo pro svá prázdninová dob-
rodružství stále ještě hledá 
inspiraci, ten by měl využít 
příručního průvodce regionem 
na pomezí Bavorska, Česka, 
Saska a Durynska. Aktuální 
vydání s názvem „Jednodenní 
trasy v čtyřzemí“ obsahuje pat-
náct návrhů na výlety. Praktická 
příruční skládačka obsahuje 15 
návrhů městských prohlídko-
vých tras, cyklistických a turis-
tických tras, které jsou všechny 
pohodlně dosažitelné autobu-
sem a vlakem. Pro cestování 
můžete využít zvýhodněnou jíz-
denku EgroNet. 
Jízdenka umožňuje až 5 cestu-
jícím využívat na stanovených 
linkách partnerských provozo-
vatelů celý den vlaky, autobusy 
a městské dopravní prostředky. 
Cestující z ČR zaplatí 200 korun 
za osobu a příplatek za každou 
další osobu až do počtu 5 cestu-
jících činí 100 korun. přeprava 
dětí do 5 let je bezplatná, od 6 
do 14 let jsou bezplatně přepra-
vovány maximálně 3 děti, které 
se nepočítají do celkového počtu 
cestujících. Každá osoba si rov-
něž může nechat zdarma pře-
pravit i kolo. Průvodce je bez-
platně k dostání v turistických 
informačních centrech na úze-
mí EgroNetu, v kanceláři sdru-
žení EgroNet, kterou najdete 
na adrese Göltzschtalstraße 16, 
Auerbach, a je možné si jej ob-
jednat i na webových stránkách 
www.egronet.de. 
Kdo by chtěl, může si jej vy-
zvednout i na Krajském úřadě 
Karlovarského kraje, Závodní 
88, Karlovy Vary, v kancelá-
ři číslo 220C. Více informací 
získáte na telefonním čísle 
354 222 658 nebo na e-mailové 
adrese alois.stransky@kvary.cz. 
 (KÚ)  
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NÁVRH NA SENIORA ROKU 2017
Základní informace o nominovaném

Jméno :*   

Příjmení :*   

 

Adresa trvalého bydliště :   

Kontaktní adresa :   (liší-li se od adresy trvalého bydliště)

Telefon :     E-mail :   
  

Zdůvodnění návrhu nominace   
Stručný popis důvodů nominace :* 
(např. konkrétní pomoc seniorům, angažovanost v řešení veřejných problémů v regionu, společenský pří-

nos v oblasti kultury, sportu apod.)

Nominaci podává

Jméno :*   

Příjmení :*   

Adresa trvalého bydliště :*   

Telefon :*      E-mail :*
(* - povinné položky)

Máte ve svém okolí seniora, 
který je něčím výjimečný? 

Pak ho nominujte do nově vyhlá-
šené ankety Karlovarského kraje 
Senior roku 2017, jež si klade za 
cíl podpořit aktivní stárnutí na-
šich obyvatel a posílit postavení 
seniorů ve společnosti. Návrhy na 
ocenění můžete zasílat do 15. září. 

„Při svých pracovních cestách 
a jednáních se pravidelně setká-
vám se seniory, kteří  jsou i přes 
svůj vysoký věk stále aktivní a zají-
mají se o dění kolem sebe. Obdivu-
ji jejich neutuchající elán a energii. 
Rozhodli jsme se proto, že ještě le-
tos vyhlásíme anketu, prostřednic-
tvím které bychom chtěli tyto vý-
jimečné osobnosti ocenit a ukázat 

veřejnosti, že život v důchodovém 
věku rozhodně nekončí. Věřím, že 
se anketa bude líbit a že nám přijde 
spousta zajímavých nominací,“ 
uvedla hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová, která 
nad akcí osobně převzala záštitu.

Nominovat lze jednotlivce z Kar-
lovarského kraje, kterému musí 
být minimálně 60 let. „Formulář 
anketního lístku najdou zájemci 
na internetových stránkách kra-
je. V papírové podobě bude lístek 
otištěn v srpnových Krajských lis-
tech. Do formuláře bude potřeba 
kromě nominovaného uvést i in-
formace o člověku, který návrh za-
slal, a důvod, proč vybranou osobu 
nominoval, “ doplnil náměstek 

hejtmanky Karlovarského kraje 
pro oblast sociálních věcí a bez-
pečnosti Petr Kubis.

Všechny správně podané nomi-
nace zaslané v požadovaném ter-
mínu budou předloženy pracovní 
skupině, která sestaví konečný 
přehled oceněných. Tento přehled 
bude následně předložen na vě-
domí Radě Karlovarského kraje. 
Slavnostní vyhlášení výsledků an-
kety se uskuteční 5. října  v Měst-
ském domě kultury Sokolov, kde 
bude připraven bohatý kulturní 
program a občerstvení. Mezi po-
zvanými hosty budou kromě oce-
něných také občané, kteří zaslali 
nominace.

 (KÚ)  

Vyhlašujeme anketu Senior roku 2017

Dny evropského dědictví oslavíme 
v ostrovském letohrádku
OSTROV   Také v letošním roce 
chystá Karlovarský kraj tradiční 
oslavu Dnů evropského dědictví. 
Akce s bohatým programem pro 
malé i velké návštěvníky se usku-
teční v sobotu 16. září od 10 ho-
din v Letohrádku Ostrov. Vstup-
né je pro všechny zdarma.

„Dny evropského dědictví jsou 
významnou kulturní akcí, která 
má za cíl posílit povědomí společ-
nosti o památkách v jejím okolí. 
V letošním roce jsme se rozhod-
li, že na přípravě oslav budeme 
spolupracovat s městem Ostrov. 
Kromě bohatého programu v le-
tohrádku chceme lidem přiblížit 
i umělecký styl sorela, jenž je pro 

město tolik typický. Věřím, že 
se akce návštěvníkům bude líbit 
a že se během ní dozví spoustu 
zajímavých informací,“ uvedla 
náměstkyně hejtmanky Karlovar-
ského kraje Daniela Seifertová.

Oslavy v letohrádku začnou 
workshopem, který bude věnova-
ný dekoraci porcelánu a který po-
vede umělkyně Lenka Sárová Ma-
líská. Kapacita je omezená, proto 
prosíme případné zájemce, aby 
se přihlásili na e-mailovou adre-
su bilkova@galeriekvary.cz. Ve 
14 hodin budou slavnosti pokra-
čovat pohádkou Zvířátka a Lou-
pežníci v podání Divadla Studna. 
V 16 hodin pak proběhne verni-

sáž výstavy na téma „Historický 
porcelán ze sbírky Střední umě-
leckoprůmyslové školy Karlovy 
Vary“. Výstavu uvede akademic-
ký sochař Jiří Kožíšek a o hudební 
doprovod se postarají Primitivové 
neznámé kultury, kteří zahrají 
skladby přímo na porcelán. Těšit 
se můžete i na komentované pro-
hlídky městem se zkušeným pů-
vodcem Milanem Jandourkem. 
Ty se budou postupně konat ve 
13, 15 a 17 hodin. I zde je rovněž 
omezená kapacita. 

Účastnící se mohou hlásit na 
e-mailovou adresu veronika.vo-
dickova@kr-karlovarsky.cz.  

 (KÚ)

Snažíme se zapojit co nejvíc lidí, 
říká starostka Skalné
SKALNÁ   Mají své obchody, svou 
poštu, základní i mateřskou školu, 
která nemá problémy naplnit svou 
kapacitu. Pro místní se tady najde 
na čtyři sta pracovních míst. Děti 
mají v místě bydliště svého lékaře, 
stejně jako dospělí. Najdete tu op-
tiku i lékárnu, zubař si své působi-
ště vyhlédl dokonce sám od sebe. 
„A máme tady kopečkovou i toče-
nou zmrzlinu,“ dodá se smíchem 
při výčtu všech těch předností 
Skalné starostka Rita Skalová, to 
když se rozpomene na děti z místní 
základní školy. Bezelstná odpověď 
na otázku „jak se žije ve Skalné?“ 
rozesmála při inspekční návštěvě 
soutěže Vesnice roku i krajskou 
komisi.
Na své dva tisíce obyvatel se má 
městečko ležící 12 kilometrů sever-
ně od Chebu v bezprostřední blíz-
kosti německých hranic opravdu 
čím pochlubit, není divu, že nově 
zasíťované stavební pozemky už 
mají ve Skalné také své zájemce.
Vyhlášeným místem je Skalná ta-
ké pro turisty. Připravený je tady 
pro ně hotel i penzion a místní re-
staurace obslouží naráz až pět set 
návštěvníků zvědavých na místní 
dominantu - románský hrad Vild-
štejn, podle nějž se obec až do roku 
1950 jmenovala.
Skalná už Skalnou zůstala - i po ro-
ce 1989, kdy se začala zase vzmá-
hat. „Je důležité, aby město žilo. 
Ale k tomu jsou zapotřebí také pod-
mínky,“ dobře ví Rita Skalová, sta-
rostka Vesnice roku Karlovarského 
kraje 2017. Do celostátní soutěže 
přijede komise hodnotit vítěze 
krajského kola 4. září. Do té doby 
ve Skalné ještě stihnou uspořádat 
slavnosti města, na kterých jim 26. 
srpna zahrají hned tři kapely.

Ocenění jste získali znovu po 
dvanácti letech. Jak se za tu do-
bu Skalná změnila?
Obrovsky. Neusnuli jsme na vav-
řínech a pokračovali v cestě nasta-
vené při prvním zisku Zlaté stuhy. 
Máme to štěstí, že se Skalná od 
roku 1989 posouvá nepřetržitě 
vpřed.

Čím to je?
V malých obcích by se měli za-

stupitelé a radní zabývat věcnými 
záležitostmi, pro blaho svých obča-
nů, pro blaho své obce. Pracujeme 
a nepolitikaříme, to je naše zásada. 
A to si myslím, je hrozně důležité.

Za jeden z důvodů vašeho ví-
tězství v krajském kole uvedla 
komise bohatý spolkový, spo-
lečenský a kulturní život. Už jen 
z počtu lidí v různých spolcích 
má člověk dojem, že ve Skalné 
se do veřejného života zapoju-
je snad každý.
Taky je to znát. Pokud se už do ně-
čeho zapojíte, je s tím spojený i po-
cit větší zodpovědnosti.  Do práce 
pro město se snažíme zapojit co 
nejvíc lidí. Máme městskou radu 
a máme i své zastupitelstvo, takže 
se nezapojuje jen úzký okruh lidí, 
ve výborech či komisích mohou být 
vlastně všichni, kteří mají zájem.

Dominantou Skalné je vodní 
hrad Vildštejn, jedno z nejstar-
ších a nejzachovalejších ro-
mánských středověkých sídel 
v Česku, které je v soukromých 
rukách.
Naše spolupráce s hradem je na 
velmi dobré úrovni. V rámci Skalné 
si ale vlastně nemůžeme stěžovat 
na žádnou firmu, že by s námi ně-
jak bojovala. Snažíme se s každým 
domluvit, je to o vzájemné komu-

nikaci. Také při přípravách oslav 
k Vesnici roku jsme táhli všichni 
za jeden provaz. Víme, že je to pro 
Skalnou. Jsme na naše město hrdí.

Nedávno jste dokončili revi-
talizaci podhradí, kde je teď 
moderní odpočinková zóna 
s rybníčkem. To je proti druhdy 
zpustlým domům v podhradí 
velká změna.
Dřív to bývala oblast, kam nikdo 
nešel, pokud zrovna nemusel. 
Ale díky tomu, že jsme podhradí 
zpřístupnili a zkulturnili, se ještě 
před dokončením revitalizace ob-
jevili noví majitelé domů a začali 
si je opravovat. Z ruiny domu se 
stal penzion, soukromí majitelé si 
upravují své okolí, dá se tedy říct, 
že efekt, který měla revitalizace 
mít, začal působit ještě před jejím 
dokončením. Nevzhledná část 
Skalné se změnila v nádherný pro-
stor, vhodný pro odpočinek a vy-
cházky.

Díky revitalizaci nastartované 
obcí.
Pro nás bylo důležité, že se revita-
lizace povedla a dostali jsme na ní 
dotaci. Obec by se měla pokoušet 
chod věcí rozběhnout, zajistit od-
povídající infrastrukturu, pak by 
měl nastoupit soukromý sektor 
a občané. 

Skalná není známá jen díky 
hradu Vildštejn, slavný je také 
zdejší rodák Pavel Nedvěd, dr-
žitel Zlatého míče pro nejlep-
šího fotbalistu Evropy za rok 
2003, legenda a současný vice-
prezident Juventusu Turín, se 
kterým před pár měsíci dokrá-
čel až do finále Ligy mistrů.
Pokud na dovolené v Itálii někdo 
řekne, že je ze Skalné, odkud je 
i „Grande Paolo“, tak všichni, kdo 
se jen trochu zajímají o fotbal, 
hned vědí.  Když Pavel zamíří do 
Česka, většinou se tady u nás taky 
objeví. Potká se s kamarády, zajde 
na fotbal (členem zdejšího klubu 
je také Nedvědův syn Pavel), pro-
stě jak říká on sám, Skalná v něm 
zůstala. A my to tak vnímáme taky. 
Jsme na něj hrdí, je naším čestným 
občanem. (KÚ)

Rita Skalová, starostka Skalné 
 Foto: KÚ

JAK ODEVZDAT ANKETNÍ LÍSTEK
1. Vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Karlovarského kraje
2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze srpnového vydání Krajských listů e-mailem na adresu: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz
3. Zaslat vyplněný formulář ze srpnového vydání Krajských listů poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních 
věcí, Bc. Petra Šindelářová Svatošová, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Marienbad Film Festival láká na to 
nejlepší z experimentálního filmu
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    Blíží se dru-
hý ročník Marienbad Film Festivalu, 
který v Mariánských Lázních otevře 
návštěvníkům svět českého i zahra-
ničního experimentálního filmu. Od 
29. srpna do 2. září se může široká 
veřejnost kromě toho těšit na projek-
ce klasických hollywoodských a ev-
ropských filmů 50. a 60. let. Přehlíd-
la se navíc uskuteční v netypických 
prostorách, jako jsou Městské diva-
dlo nebo Společenský dům Casino.

Během slavnostního zahájení 
a zakončení se budou ve světové 
premiéře promítat restaurované 
snímky z 20. let o Mariánských Láz-

ních a hollywoodské kultovní filmy 
Usměvavá tvář s Audrey Hepburn 
a Zpívaní v dešti.

„Zájem o film se snažíme zvýšit 
i podporou filmového programu ve 
městě nově založeným Mobilním fil-
movým klubem, který bude do zahá-
jení festivalu lákat filmové fanoušky 
z regionu do našeho krásného měs-
ta,“ zve návštěvníky do západočes-
kého lázeňského města ředitelka 
festivalu Zuzana Stejskalová.

Sekce českého experimentál-
ního a nezávislého filmu Theatre 
Electrique bude poprvé soutěžní. 
Nová sekce Cinema Excelsior, která 

prezentuje výběr zahraniční experi-
mentální tvorby, letos zaostří na Ra-
kousko více než dvaceti filmy.

Diváci se dočkají rovněž unikát-
ní kolekce české avantgardy nebo 
sekce Film in Film, Forum Marien-
bad mimo jiné představí zvukařský 
workshop Mikroport. Událostí bude 
také prezentace velmi neobvyklého 
promítacího přístroje Jana Kulky, 
tzv. Pramítačky.

Marienbad Film Festival nabídne 
také bohatý hudební program, který 
zajistní Mariánskolázeňský spolek 
švihák na kolonádě Ferdinandova 
pramene.  (KÚ)

VESNICE ROKU 2017 PŘEHLED OCENĚNÝCH OBCÍ V KRAJSKÉM KOLE:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola - Skalná, okres Cheb 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Nový Kostel, okres Cheb 
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí - Hazlov, okres Cheb 
držitelé výše uvedených stuh postupují v dané kategorii do celostátního finále

Bílá stuha – za činnost mládeže - Dalovice, okres Karlovy Vary 
Modrá stuha – za společenský život -  Křižovatka, okres Cheb 
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - Poustka, okres Cheb 
Diplom za moderní knihovnické a informační služby - Velká Hleďsebe, okres Cheb 
Diplom za vzorné vedení kroniky - Smolné Pece, okres Karlovy Vary
Diplom za rozvíjení lidových tradic - Tři Sekery, okres Cheb 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu - Sadov, okres Karlovy Vary 
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce - Horní Blatná, okres Karlovy Vary 
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce - Dolní Rychnov, okres Sokolov 
Mimořádné ocenění za budování lidské vzájemnosti - Stará Voda, okres Cheb 
Zvláštní cena za péči o válečné hroby - Podhradí, okres Cheb 
Čestné uznání za inovativní přístup k rozvoji obce - Krásné Údolí, okres Karlovy Vary 
Čestné uznání za podporu cestovního ruchu a přeshraničních projektů - Nové Hamry, okres Karlovy Vary 
Čestné uznání za hledání cest rozvoje obce - Těšovice, okres Sokolov 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního 
významu - Nový Kostel, okres Cheb, rekonstrukce zámku
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - Křižovatka, okres Cheb, 
rekonstrukce sýpky
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie C – nové venkovské stavby - Hájek, okres Karlovy Vary, výstavba nové hasičské 
zbrojnice 
Zvláštní ocenění komise – osobnost roku – starostka Kamila Červenková – Podhradí, okres Cheb
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V Sokolově zvou na výstavu 
o druhé světové válce
SOKOLOV  V přízemí sokolovské-
ho zámku můžete až do 29. října 
zhlédnout výstavu věnovanou dru-
hé světové válce. Expozice, kterou 
lze navštívit od středy do neděle, 
vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, 
připomene hrůzy jednoho z největ-
ších válečných konfliktů v dějinách 
lidstva. 
Výstavu pořádá Muzeum Sokolov 
ve spolupráci se Západočeským 
muzeem Plzeň, Oblastním muze-
em Chomutov, Oblastním muzeem 
Most a Oblastním muzeem Louny. 

Expozice je věnována druhé světo-
vé válce nejenom z mezinárodního, 
ale i z regionálního hlediska. Vzpo-
menuty jsou rovněž pracovní a kon-
centrační tábory, jež kdysi fungova-
ly na území našeho kraje. Jedná se 
například o továrnu v dnes již za-
niklé obci Rolava, kterou proslavil 
seriál Rapl, nebo o ženský koncen-
trační tábor ve Svatavě. Součástí 
výstavy jsou i dobové předměty. 
Více se dozvíte na internetových 
stránkách Muzea Sokolov.
 (KÚ)

V putování za barokem nově pomůže průvodce
Česká republika letos žije ve 

znamení Roku Baroka, který 
vyhlásila agentura CzechTouri-
sm. Karlovarský kraj v souvislosti 
s oslavami nyní vydal publikaci, 
která provede čtenáře po nejvý-
znamnějších barokních památkách 
na území regionu. Průvodce před-
staví asi 40 známých, ale i zapome-
nutých barokních památek a míst, 
které dohromady tvoří „barokní 
cestu“ krajem.

Průvodce vychází v nákladu 1 ti-
síc kusů a je jednou z aktivit, které 
kraj v rámci Roku Baroka usku-
teční: „Ještě před koncem školního 
roku jsme nabídli tematické výlety 
pro žáky základních a středních 
škol po barokních skvostech. Šlo 
o akce v netradičním duchu ve 
spolupráci s Pouličním divadlem 
Viktora Braunreitera. Účastnilo se 
jich téměř 500 dětí a mladých lidí 
z celého regionu. Počítáme s tím, 
že by divadelní představení pro 

školy zaměřená na fenomén baroka 
pokračovala i v prvním pololetí no-
vého školního roku. Vyhlásili jsme 
soutěž pro návštěvníky vybraných 
osmi barokních památek v kraji, 
kde malí i velcí návštěvníci najdou 
soutěžní samolepky, které mohou 
nasbírat a vlepit na soutěžní karty. 
Ty pak odešlou na krajský úřad a vy-
losovaní výherci dostanou atraktiv-
ní ceny. A ohromující krásu našich 
barokních památek, ať už jde o Po-
svátný okrsek v Ostrově, bečovský 
zámek nebo klášter v Teplé, chceme 
lidem připomenout právě i pro-
střednictvím nově vydané publika-
ce,“ uvedla náměstkyně hejtmanky 
Daniela Seifertová.

Publikace vyšla v krajské edici 
„Cesty kulturního dědictví“ a zá-
jemcům bude k dispozici během 
srpna na krajském úřadě, kon-
krétně na odboru kultury, ale také 
v krajské knihovně nebo infocent-
rech v regionu. 

Průvodce po barokních památkách je jednou z aktivit kraje v rámci Roku 
Baroka. V článku ho představuje náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury 
Daniely Seifertová.  Foto: KÚ

Hoši od Zborova klidně v zemi spíte
OSTROV  Do vzpomínkové akce 
Československé obce legionář-
ské ,,Zapalte svíčky za padlé“ se 
zapojilo 2. července také Město 
Ostrov. Celostátní akce se usku-
tečnila v den 100. výročí bitvy 
u Zborova k uctění obětí padlých 
právě v této bitvě. K účasti bylo 
osloveno každé město v České 
republice, ze kterého pocházela 
některá z dosud známých obětí 
Zborovských bojů. 

Akce připomněla padlé, zemřelé 
a nezvěstné legionáře českoslo-
venské brigády, a také padlé české 
vojáky rakouských pluků na dru-
hé straně fronty. Za každého pad-
lého byla ve stejný čas v celé ČR 
zapálená svíčka v jeho rodném či 
domovském městě. 

V Ostrově byla svíčka zapálená 

na příhodném místě a to v kapli 
sv. Floriána, která byla vystavěna 
na památku obětem 1. světové 
války. Starosta města Josef Že-
lezný v úvodu krátce připomněl 
význam bitvy u Zborova pro vznik 
legionářského hnutí a vznik ČSR. 
Místní farář citlivě vykonal  boho-
službu za padlé vojáky, protože 
není známo jaké náboženské vy-
znání měli padlí vojáci. 

Zástupce ČsOL zapálil svíčku 
zvlášť pro tuto příležitost vyrobe-
nou a dodanou ČsOL Praha, a po-
děkoval všem za účast. Společně 
ve stoje vyslechli píseň Hoši od 
Zborova -  vy tam klidně spíte. 
Václav�Šrámek,�válečný veterán, 
člen ČsOL Jednota Karlovy Vary, 

člen předsednictva OV ČSBS 
Karlovy Vary

K y n o l o g i c k ý  k l u b  K a r l o v y  Va r y  -  D v o r y
Vás srdečně zve 16. září 2017 na

Karlovarskou krajskou výstavu psů                  
všech plemen včetně loveckých mimo NO

Místo konání: 
dostihové závodiště Karlovy Vary od 9 hodin

Doprovodný program: 
agility  ◆  dog dancing  ◆  malování na obličej

Přihlášky: www.zkokarlovyvary.cz
Partneři akce: 

CHEB   Na devátém místě Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis 
se za rok 2016 umístila kniha ře-
ditele Muzea Cheb Zbyňka Černé-
ho nesoucí název: Příznivé světlo. 
Chebské fotografické ateliéry 
(1849-1945).

Publikace představuje více než 
50 fotografů působících v Che-
bu od roku 1849 do roku 1945. 
Vedle životopisných medailonů 
seznamuje kniha čtenáře s dílem 
jednotlivých fotografů, které je 

bohatě ilustrováno na 190 pub-
likovaných fotografiích. Kniha 
vyšla s finanční podporou Města 
Chebu a Státního fondu ČR. Zá-
štitu nad projektem převzala mís-
tostarostka města Chebu Daniela 
Seifertová.

Smyslem Národní soutěže mu-
zeí Gloria musaealis je upozornit 
na špičkové výkony muzejních in-
stitucí i jednotlivých pracovníků 
v oboru muzejnictví – při tvorbě 
výstav a nových expozic, prezen-

tování muzejních sbírek v odbor-
ných publikacích či při záchraně 
a zpřístupňování objektů i lokalit 
našeho kulturního dědictví.

Úroveň projektů se za dobu ko-
nání soutěže neustále zvyšuje. 
Nejsilnější kategorií pro rok 2016 
se stala Muzejní výstava roku s 37 
přihlášenými projekty, následova-
ná 31 projekty soutěžícími v kate-
gorii Muzejní publikace roku, do 
kategorie Muzejní počin roku se 
pak přihlásilo celkem 13 projektů. 

O pořadí oceněných projektů roz-
hodovala sedmičlenná odborná 
porota.

Slavnostní předávání Cen Gloria 
musaealis za rok 2016 proběhlo 
v Praze ve středu 17. května v Bet-
lémské kapli, u příležitosti Mezi-
národního dne muzeí (18. květ-
na). Akce se konala pod záštitou 
rektora Českého vysokého učení 
technického v Praze Petra Konva-
linky a primátorky Hlavního měs-
ta Prahy Adriany Krnáčové. (KÚ)

Kniha Zbyňka Černého bodovala v Národní soutěži muzeí 

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



Už jste někdy slyšeli tu otřepanou 
výtku, že se v Karlovarském kraji nic 
neděje? Pár dnů filmového festivalu 
a jinak nic, žádná kultura, zábava, 
sport? Řeknu vám upřímně, že i když 
jsou tyto řeči vedeny spíše v legraci 
a s nádechem škodolibého humoru, 
úsměv na tváři už u mě dlouho ne-
vyvolávají. Je to podobné, jako když 
řeknete brněnskému patriotovi ten 
známý vtip o obydlené zatáčce před 
Vídní. Objektivně vzato je to nesmy-
sl a člověka, který zde žije a sám se 
o něco snaží, to může jedině urazit. 

Karlovy Vary a celý náš kraj jsou na 
tom podobně. Kultura, sport a volno-
časové aktivity u nás zažívají rozkvět, 
akcí různého charakteru se zde koná 
bezpočet. Platí to i pro sportovní 
události. V polovině července jste na-

příklad mohli navštívit mistrovství 
světa v motokrosu v Lokti. A na tuto 
prestižní akci důstojně naváže dal-
ší velká sportovní událost – Světový 
pohár v triatlonu 3. září 2017 přímo 
v Karlových Varech. 

CITY TRIATHLON je v Karlových 
Varech zaběhnutou záležitostí. Lá-
zeňský závod, který kombinuje pla-
vání, jízdu na kole a běh se ve městě 
na západě Čech koná už minimálně 
od roku 1993. Dva velké vrcholy zažil 
triatlon v lázeňském centru v letech 
2001 a 2003, kdy zde obyvatelé, lá-
zeňští hosté i triatlonoví fanoušci 
mohli sledovat závod mistrovství Ev-
ropy. Už tehdy tu byla skvělá atmosfé-
ra, což navíc podtrhl svými úspěchy 
na domácí půdě Filip Ospalý. Ten zde 
v roce 2001 vybojoval titul mistra Ev-
ropy, o dva roky později skončil druhý. 

Každá tradice má ale své vzestupy 
i pády. Pád lázeňského triatlonu při-
šel jen chvíli po jeho vrcholech. V roce 
2005 se nepovedlo zajistit dostatek fi-
nančních prostředků, a tak tento rok 
plavci, cyklisté a běžci v jedné osobě 
do Karlových Varů nezavítali. V roce 
2006 ale tehdejší primátor města 
požádal místní oddíl, aby se pokusil 
tradici obnovit. To se podařilo v po-

době dvou republikových šampionátů 
v letech 2006 a 2007. 

Pak už přišli pořadatelé, kteří za 
CITY TRIATHLONEM stojí dnes, 
a rozhodli se posunout úroveň závo-
dů o velký kus dopředu. A tak se zde 
v období let 2008 až 2015 konaly 
závody Evropského poháru se stále 
se zvyšující úrovní. A pak už přišla 
zpráva, která odstartovala náročnou 
roční přípravu obětavých a nadše-
ných pořadatelů: V Karlových Va-
rech se 3. září 2017 poprvé v historii 
uskuteční triatlonový závod Světové-
ho poháru! 

Tomuto závodu bude předcházet 
dvoudenní program, kdy si triatlon 
budou moct vyzkoušet i ti nejmenší, 
poběží se noční běh, štafety a podob-
ně. Určitě bych vás ráda pozvala do 
Karlových Varů, protože od pátku 1. 
září do neděle 3. září se zde odehra-
je opravdový svátek sportu. A chtěla 
bych moc poděkovat právě pořada-
telům, kteří do našeho města tuto 
událost dokázali dostat, a hlavně ji 
zorganizovat. Neobešlo by se to sa-
mozřejmě bez podpory, velký dík pat-
ří Ministerstvu školství mládeže a tě-
lovýchovy ČR, Karlovarskému kraji 
a především městu Karlovy Vary.             

Vláda České republiky schválila 10. 
července 2017 Strategii restruktura-
lizace Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje. Její součástí je 
Akční plán na rok 2017 – 2018, který 
obsahuje mimo jiné návrh komplex-
ního projektu na těžbu lithia a do-
provodných kovů v obou regionech. 
Ministr průmyslu a obchodu má pak 
připravit strategii rozvoje aktivit, 
výzkumu a služeb navazujících na 
produkci lithia a z něho vyrobených 
produktů.  

Odborníci potvrzují, že by se do bu-

doucna těžba této suroviny mohla stát 
páteří ekonomiky Ústeckého kraje na 
mnoho desítek let. Velkou příležitost 
proto vidím ve spolupráci Karlovar-
ského a Ústeckého kraje. Vždyť v ob-
lasti Horního Slavkova a na Cínovci 
se nachází asi 3 - 4% celosvětových 
zásob této strategické suroviny. Lithi-
um je prvek nezbytný pro výrobu ba-
terií a je tak jedním z perspektivních 
způsobů ukládání elektřiny. Lithio-
vé baterie budou také potřebné pro 
rozvoj elektromobility, lithium najde 
uplatnění též v metalurgii lehkých 
slitin, keramice a jaderné energetice. 

Cena tohoto prvku jen v prvním 
čtvrtletí loňského roku stoupla o 47% 
- na šest tisíc dolarů za tunu uhliči-
tanu lithného, ve kterém se lithium 
obchoduje. Podivné a zároveň smutné 
je to, že už v roce 2007, kdy začíná 
v USA výroba chytrých telefonů a za-
číná stoupat význam a cena lithia, 
si státní společnost DIAMO, jako 

vlastník odkaliště na Cínovci nechá-
vá zpracovat znalecký posudek, který 
uvádí, že těžba by byla příliš náklad-
ná a nevyplatí se. Diamo cínovecké 
odkaliště po vypsání veřejné soutěže 
prodává za pozoruhodnou cenu 866 
tisíc Kč firmě Cínovecká deponie. Po-
dobný osud potkal bohužel i odkaliště 
v Horním Slavkově. 

Z celé kauzy o lithiu mi vyplývá, že 
politici, ať na regionální nebo repub-
likové úrovni, dostatečně neochránili 
národní bohatství. Naděje ale zůstá-
vá. Přední odborník na surovinovou 
politiku státu Václav Cílek odhaduje, 
že zásoby lithia na Cínovci jsou tak 
obrovské, že ložisko se na dalších 50 
let může stát páteří severočeského 
průmyslu. Proto se ptám: „Je ještě vů-
bec reálné, aby se nerostné bohatství 
zachovalo pro občany tohoto státu? 
Neujel nám vlak?“ „Dokážeme, ve 
spolupráci s Ústeckým krajem zhod-
notit dar země?“

STRANA 6, 7NÁZORY

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Češi�jsou�otroci�zahraničních�firem

Karlovarský kraj se potýká s nedo-
statkem obsazených pracovních míst, 
která se nedaří obsadit z důvodu 
nízkých mezd, které firmy zaměst-
nancům nabízejí a ti se pak nechají 
zlákat nabídkou ze sousedního Ně-
mecka. Za vyšším finančním ohodno-
cením a nejrůznějšími sociálními úle-
vami, kterým české firmy ani zdaleka 
nekonkurují tak odcházejí kvalifiko-
vaní i ti bez kvalifikace. Většina čes-
kých firem, a to i kdyby chtěla, si ne-
může dovolit mít celkové náklady na 
zaměstnance jako firmy v zahraničí. 

Od 1.1.2017 byla minimální mzda 
v Německu nastavena na 8,84 Eura/
hodinu, v přepočtu na české koruny 
je to cca 230 korun, to je asi 4x více 
než česká hodinová minimální mzda, 
která je 66 korun. Minimální měsíční 
plat v Německu je tedy zhruba 40 000 
korun, zatímco v České republice je 
tomu 11000 korun.

Vzhledem k množství zahraničních 
montoven, které lidem nabízejí práci 
za almužnu, ze které nemohou poma-

lu ani vyžít, se stala Česká republika 
lacinou manufakturou za humny 
Německa. Sedmapadesát procent 
lidí považuje nedostupnost dobrých 
a kvalitně placených míst v Karlo-
varském kraji za zásadní problém 
kraje. O průměrné mzdě, která byla 
v 2.čtvrtletí roku 2017 v Karlovar-
ském kraji 23 104 korun si většina 
těchto lidí může jen nechat zdát, proč 
se tedy divíme, že nám odcházejí lidé 
pracovat do zahraničí a nechtějí být 
novodobými otroky?

Pohraničí je tak z hlediska perspek-
tivy ohroženou oblastí na druhou 
stranu firmy sklízí to co zasely, motto 
managementu: Každý je nahraditel-
ný začalo platit i opačným směrem. 
O smlouvy na dobu určitou, minimál-
ní základ a k tomu padesát procent 
pohyblivé složky si firmy loajalitu 
nevybudovaly a zaměstnanci přestali 
mít o takto zaplacenou práci zájem. 
Bude li to tak pokračovat zastaví se 
investice v pohraničí, které začne 
ekonomicky, ale i sociálně a kulturně 
vymírat.

Češi si vydělávají málo a musí si-
tuaci řešit půjčkami. Zadluženost 
českých domácností dosáhla koncem 
loňského roku výše 1,4 bilionu korun, 
dluží už i kojenci. Ceny a služby na 
Českém trhu jsou srovnatelné s cena-
mi v Německu, ale mzdy dosahují jen 
třetinových nebo čtvrtinových částek, 
to se však musí někde objevit a to 

někde jsou úvěry, hypotéky, leasingy 
a spotřební úvěry. Český člověk pra-
cuje za třetinovou mzdu té německé, 
ale za dobu 28 let od převratu se spo-
třební ceny, nájmy, hypotéky a život-
ní náklady dostaly na srovnatelnou 
úroveň s Německem, takže bez úvěrů 
a půjček se v ČR lidé neobejdou, jeli-
kož šetřit nemají z čeho. Na úroveň 
západu jak nám slibovali jsme se 
dostali, ale pouze jen cenami. Lidé 
mohou splácet úvěry jen tehdy po-
kud budou mít práci a tu jim zajistí 
za malé peníze zahraniční montov-
ny zvláště z Německa. Německo tak 
vydělává na českém dělníkovi, který 
v montovnách dodá výrobu, v Ně-
mecku se výrobek už jen zkompletuje 
a má hrubý produkt. Máme tak sice 
vysoký podíl průmyslu, ale s nízkou 
přidanou hodnotou, jelikož nejsou 
zaměřeny na produkci finálních vý-
robků. Zadlužená Česká republika 
tak pomáhá, aby Německo bohatlo.

Jednou za 4 roky, když se blíží vol-
by politické strany předhodí českému 
občanovi slib navýšení minimální 
mzdy o pár stovek a „rybička se chytí 
na udičku“. Vítejte v zemi, kde si po-
litické strany kupují občany vizí al-
mužny. Za současným stavem České 
republiky stojí naše česká povaha dr-
žet pusu a krok, nevšímat si politiky, 
nechodit k volbám a dřít poslušně za 
mzdu, která stačí jenom k tomu, aby 
člověk přežil. 

Karla Maříková,
krajská 
zastupitelka za 
SPD+SPO

Světový�pohár�v�triatlonu�poprvé�na�kolonádě
Markéta 
Wernerová
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
ČSSD

Využije�Karlovarský�kraj�své�nerostné�bohatství?�
Jaroslav Borka 
poslanec 
a krajský 
zastupitel za 
KSČM

Poslanecká sněmovna neschválila 
Památkový zákon a proč se tak mohlo 
stát? Osobně si myslím, že racionál-
no šlo při schvalování zákona stra-
nou. Neměl takové vady, aby nešly 
odstranit. Je to škoda, hodně se toho 
odpracovalo. Musíme si uvědomit, 
že se v památkové péči potkává řada 
zájmů, často protichůdných. Nelze 
úplně vyhovět všem. Ne, že by byl 
současný zákon nepoužitelný, je ale 
prostě starý. Schvalován byl už v roce 
1987, takže nepamatoval na soukro-
mé vlastnictví, přitom řada památek 

je v privátních rukou – u nemovitých 
národních kulturních památek je to 
35 procent, u kulturních památek 
dokonce 80 procent. Zároveň se změ-
nil občanský zákoník, správní řád 
nebo přestupkový zákon, se kterým 
památkový zákon souvisí. Poslanci 
zase kritizovali, že zákon neřeší tzv. 
dvojkolejnost památkové péče, kte-
rá prý komplikuje opravy památek.  
Závazná stanoviska totiž vydávají 
odbory památkové péče obcí s rozší-
řenou působností, jedním z podkladů 
je ovšem názor Národního památko-
vého ústavu jako odborného garanta. 
Pokud by byl systém tzv. jednokolejný, 
ono kulaté razítko by se sebralo ob-
cím a závazné stanovisko by vydával 
přímo Národní památkový ústav 
(NPÚ). V systému, který funguje 
dnes, se všichni umí pohybovat.  NPÚ 
ale nenese za svá vyjádření přímou 
odpovědnost, svým způsobem je odtr-
žený od stavební reality a tím mohou 

být některá jeho stanoviska nepříliš 
přístupná kompromisu a vdechnout 
živost památce většinou bez kompro-
misu nejde. Na druhou stranu, pokud 
by NPÚ sám vydával závazná stano-
viska, už by měl přesah i do právní 
roviny a do jisté míry by ztratil svou 
expertní nezávislost.  Z praxe vím, že 
ne vše se zákonem vyřeší. Na vině tady 
může být podobně jako u neúměrně  
se táhnoucích stavebních řízení ali-
bismus či nezralost špatně placených 
úředníků na obci. 

V Karlovarském kraji je řada pří-
padů, které dokazují, jak moc je po-
třebná novela legislativy, která upra-
vuje památkovou péči. Rozhodně zde 
mohu slíbit, že tento zákon neskončí 
ve škarpě a usednu-li po volbách opět 
do poslanecké lavice, jsem rozhodnu-
tý tento zákon v mírně pozměněné po-
době předložit sám jako poslaneckou 
iniciativu, která by se vyhnula kontro-
verzím současného návrhu.

Na�ochranu�památek�jedno�volební�období�nestačí�
Roman 
Procházka
poslanec 
a krajský 
zastupitel za 
ANO

Poprvé od zřízení krajů mám pocit, 
že se nezapomíná na okrajové části 
regionu. Mariánskolázeňsko a jeho 
obyvatelé by mohli dlouze vyprávět, 
jaké je být na okraji zájmu… Teď se 
nám daří tento neblahý trend měnit. 
Důkazem, že kraj vnímá i problémy 
menších a vzdálenějších měst a obcí, 
je reakce na aktuální situaci ve zdra-
votnictví právě na Mariánskolázeň-
sku. Na začátku prázdnin jsme řešili 
nouzovou situaci v místní nemocnici, 
kde hrozilo uzavření pohotovosti. 
Důvodem byly - jak to bývá - finan-
ce. Nakonec se ve spolupráci s hejt-
mankou kraje podařilo dosáhnout 
částečné dohody s provozovatelem 

Nemocnice Mariánské Lázně a lé-
kařská služba první pomoci (LSPP) 
je poskytována dál. Jsem za to rád. 
Kvůli občanům, ale také proto, že 
jsme lázeňské město, které by tak 
pro část hostů mohlo ztratit na své 
atraktivitě. 

Při řešení tohoto problému jsem 
se často setkával s otázkou, kdo má 
pohotovost zajišťovat. Město? Kraj? 
Nejednou mi lidé, se kterými jsem 
diskutoval, odpověděli, že město. 
Zákonnou zodpovědnost za LSPP 
má ale kraj. Z mého pohledu je to 
ideální možnost, kdy můžeme za 
samosprávu ve spolupráci s krajem 
vyjednávat co nejlepší podmínky po-
skytování pohotovosti pro občany. 
V našem případě máme o to složitěj-
ší situaci, že je mariánskolázeňská 
nemocnice v soukromých rukou. Ro-
zumím i tomu, že soukromý provo-
zovatel nemocnice má snahu hospo-
dařit tak, aby vytvářel zisk. O tom je 
podnikání. A tady dochází ke střetu 
dvou světů. Město v podobě samo-
správy má být řádným hospodářem 

a svět byznysu je zaměřen především 
na zisk. V našem podání nemůžeme 
utrácet za každou cenu, ale ale pod-
nikatel chce na poskytování služby 
vydělávat. Hledáme tedy kompro-
mis, ne vždy se to daří, ale cílem je 
spokojenost občanů. Na třetí čtvrtle-
tí se podařilo ve spolupráci s vedením 
kraje zdravotnictví v našem městě 
stabilizovat a o dalším postupu jed-
náme, jak s krajem, tak i s majiteli 
nemocnice. Zároveň usilujeme o za-
členění tohoto zařízení do struktu-
ry krajských nemocnic. To je jeden 
z bodů, o který by mělo být rozšířené 
nově aktualizované Programové pro-
hlášení Rady Karlovarského kraje. 
Tento dokument hovoří také o tom, 
že se kraj zaměří také na budová-
ní dostupné akutní zdravotní péče 
mimo klasickou ordinační dobu ve 
všech okresních městech a v Ostrově. 
Nově zde budou uvedené i Marián-
ské Lázně. Pro naše město je to velký 
úspěch. Není to totiž tak dlouho, co 
by si obyvatelé mohli nechat o takové 
pozornosti kraje jen zdát…

Okrajové�části�regionu�nejsou�na�vedlejší�koleji��
Petr Třešňák
krajský 
zastupitel za 
Piráty

NA 10 BYTŮ 
SLEVA 15%

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. 8. 2017 od 9–11 hod.

www.luxury-home.info
+420 775 167 748 / +420 720 034 158

Podmínkou je uzavření Smlouvy budoucí kupní 
do 31. 10. 2017 

Výkup 
starého papíru

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Zájemci o pracovní pozici mohou kontaktovat:
Michal Kulhánek

Produkce BC a HMS, Provozní technik Haly míčových sportů a referent Bazénového centra
Tel.: +420 607 697 211

E–mail: micovahala@kvarena.cz

www.kvarena.cz
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Valdštejnské slavnosti
Každý rok přijíždí do Chebu koncem léta charismatický muž v šlech-
tickém oděvu následován početnou družinou a stovkami vojáků ze své 
armády. Nenechte si ujít velkolepé slavnosti, které se konají na počest 
Albrechta z Valdštejna a které nabízí bohatý program plný hudby, tan-
ce a divadla. Chybět nebude ani dobové vojenské ležení a krvavá bitva.
Cheb, 25. - 26. 8 2017

Videomapping a světelné instalace
Na začátku září Karlovy Vary rozzáří světelná show. Koncepce festiva-
lu kombinuje nejzajímavější současné technologie s neopakovatelnou 
architekturou lázeňského města. Letošní představení budou nava-
zovat na marketingové téma roku 2017 „Vary v pohybu“ a vzhledem 
k tomu, že zde ve stejném termínu proběhne i světový pohár v triatlo-
nu, bude město o prvním zářijovém víkendu opravdu pulzovat.
Karlovy Vary, 1. - 2. 9. 2017

Netopýří noc
Milovníci tajemných nočních tvorů jsou zváni na večerní odchyt ne-
topýrů do jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních 
Čechách k dolu Jeroným. Při vhodném počasí je možné očekávat 
desítky odchycených netopýrů nejméně sedmi druhů. Akci lze spojit 
s odpolední prohlídkou středověkého dolu. Součástí programu bude 
i přednáška o životě netopýrů. 
Důl Jeroným, 1. 9. 2017

Den horníků
V září se do Sokolova vrací tradiční hornické slavnosti, které zahájí 
velkolepý průvod městem. Těšit se můžete na bohatý kulturní pro-
gram s řadou doprovodných akcí. Hlavními hudebními hosty budou 
Barbora Poláková a Janek Ledecký & Band. Součástí oslav bude 
rovněž Den s Armádou ČR, včetně vyznamenání válečných veteránů 
a uctění padlých vojáků, Světový den shybu a přehlídka integrova-
ných záchranných složek. 
Sokolov, 9. 9. 2017

Dvořákův karlovarský podzim
Září se v Karlových Varech nese ve znamení hudby Antonína Dvo-
řáka. Festival je pořádán na počest významného českého skladatele 
světového formátu již od roku 1959 ve spolupráci s Karlovarským 
symfonickým orchestrem. Na zahajovacím koncertě v Grandhotelu 
Pupp zazní mimo jiné i symfonické básně podle Kytice Karla Jaromíra 
Erbena.
Karlovy Vary, 14. – 28. 9. 2017
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SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

Poctivá odměna za každý 
nákup v Globusu

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
CHOPINŮV FESTIVAL 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Výhercům, kterými jsou  
Walter Kofroň z Chodova, 
Marie Gottwaldová z Aše 
a Veronika Hofmanová 
z Karlových Varů
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Globus Bonus je věrnostní 
program pro registrované 
zákazníky s věrnostní kartou. 
Členství v programu přináší 
nejen slevové kupony, ale ta-
ké peněžní bonusy. Ty zákaz-
ník získává za nákup bonu-
sového zboží a může s nimi 
platit další nákupy ve všech 
hypermarketech Globus. Dí-
ky programu Globus Bonus 
má zákazník možnost využí-
vat Scan&Go, unikátní službu 
samoobslužného nakupová-
ní přímo do tašky.
Více informací nejen o věr-
nostním programu Globus 
Bonus se dozvíte na
www.globusbonus.cz.
 
Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
8. 9. 2017 na e-mail: 
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06, 
Karlovy Vary.

KULTURNÍ TIPY Folklorní festival roztančí Vary
V Karlových Varech již tradiční 
kulturní událost – Karlovarský 
folklorní festival – se letos koná 
od úterý 5. září do neděle 10. 
září. Nabídne divákům širokou 
škálu pořadů na mnoha scé-
nách nejen v centru Karlových 
Varů, ale i v dalších městech 
v regionu.

Jedna z nejvýznamnějších 
folklorních akcí v západních 

Čechách má i letos své místo v kul-
turním kalendáři Karlovarského 
kraje. Už od počátků festivalu se 
hlavní programy konají jeden z prv-
ních víkendů v září. Za ta léta se 
festival rozrostl natolik, že některá 
vystoupení zahraničních souborů 
je možné zhlédnout už v úterý, letos 
konkrétně 5. září. Až do neděle bu-
dou pak diváci moci obdivovat lido-
vé tradice, taneční umění a nádher-
né kroje na scénách v historickém 
centru Karlových Varů, ale také 
v Mariánských a Františkových 
Lázních, Jáchymově, Ostrově, Lok-
ti a Bečově nad Teplou. 

Zúčastněné zahraniční soubory 
budou velice rozmanité. Z největ-
ší dálky k nám dorazí soubor až 
ze souostroví Kapverdy. Mexický 
folklor už mnoho let oslňuje míst-
ní diváky a je vždy zárukou kvality, 
proto nebude chybět ani folklorní 
soubor z Mexico City. Bojové tan-
ce z blízkého východu předvede 
turecký soubor z města Bursa. 
Typické ruské písně nám zahraje 

hudební uskupení z Petrohradu. 
A samozřejmě nesmí chybět oblí-
bený slovenský folklor tentokrát 
v podání FS Kysučan z Čadce. 

Ani milovníky tuzemského 
folkloru letošní ročník nezklame. 
Mezi zástupci českého folkloru 
bude také pořadatel Čermenských 
slavností dětská Jitřenka. Dále pak 
z Klatov přijede soubor Šumava 
a z Jablonce nad Nisou to bude Ni-
sanka. Moravský folklor nám před-
staví soubor Radhošť z Rožnova 
pod Radhoštěm a Bratříčci z Boj-
kovic. Samozřejmě nesmí chybět 
stálice Stázka z Teplé a Skejušan 
z Chomutova, kteří mají na Kar-

lovarském folklorním festivale už 
svou fanouškovskou základnu. 

V neposlední řadě vystoupí i or-
ganizátor celé akce Soubor písní 
a tanců Dyleň i s nejstarší ze svých 
dětských složek. Mnozí členové 
Dyleně jsou s festivalem už od je-
ho počátků a zastávají ty nejvyšší 
organizátorské posty. Za velké 
podpory městských a krajských 
institucí, četných sponzorů, přátel 
a rodiny zvládají Dyleňáci veške-
rou organizační práci od vyřizová-
ní grantů, až po donášku vod pro 
účinkující. 

První dny festivalu probíhají ce-
lovečerní koncerty zahraničních 

souborů a to především v okolích 
městech. Gró celého festivalu 
však startuje oficiálním zahájením 
v pátek 8. září u LH Thermal. Od 
pátku po celý víkend probíhají ko-
lonádní koncerty na všech koloná-
dách v Karlových Varech, ale také 
u Hlavní pošty a na prostranstvích 
před GH Pupp a LH Thermal. Pro 
ty, co mají rádi trochu uvolněněj-
ší zábavu, pořádají organizátoři 
Folklorpárty v LL Mánes, kde si 
diváci mohou zazpívat, zatančit 
a popít se všemi účinkujícími. 
V sobotu projde městem Slavnost-
ní krojovaný průvod, který bude 
zakončen u LH Thermal. Tam se 
večer odehraje nejdůležitější pořad 
celého festivalu – Galaprogram. 
Na něm se představí všechny zú-
častněné soubory s tím nejlepším, 
co ve svém repertoáru mají. V ne-
děli si pak budou diváci moci připít 
s umělci na Tržní kolonádě a závě-
rečné rozloučení s týdnem nabitým 
krásou lidových tradic proběhne 
v přírodním amfiteátru v Lokti. 

Od středy 6. září si diváci budou 
také moci zakoupit drobné suvený-
ry či občerstvení na Jarmarku lido-
vých řemesel před LH Thermal. 

Již od svého založení si Karlovar-
ský folklorní festival klade za cíl 
také vzdělávat své diváky a rozvíjet 
mezinárodní kulturní porozumění. 
Nezbývá než doufat, že i letos se 
nám počasí vydaří a popřát festiva-
lu mnoho úspěchů!
 Lucie�Josefa�Lamačová

Už patnáctý ročník celostátní ne-
soutěžní přehlídky amatérských 
divadelních souborů „Sokolovská 
čurda 2017“ chystají na víkend 22. 
až 24. září sokolovští ochotníci Di-
vadla bez zákulisí. V divadle Měst-
ského domu kultury v Sokolově se 
můžete těšit na sedm divadelních 
představení, které sem přivezou 
ochotníci z celé České republiky. 
Programová nabídka je pestrá. Své 
představení si najdou jak nejmenší 
diváci, tak milovníci komedií či kla-
siky. V letošním roce je pro seniory 
nad 65 let připravený i malý dárek, 
kterým je zlevněné vstupné. Účast 

žádného z diváků nemusí skončit 
závěrečnou oponou jednotlivých 
představení, návštěvníci jsou víta-
ní i na rozborovém semináři, který 
je po každém představení otevřený 
také pro veřejnost. Diskuzi povede 
František Zborník, lektor znalý di-
vadelního umění a sokolovské pře-
hlídce dlouhá léta věrný. Kdo chce 
naslouchat a zároveň se o divadle 
dozvědět i něco nového, má skvělou 
příležitost.

Program:
pátek 22. září
16:30 – O Šípkové Růžence aneb 

Kouzelné divadlo, 60 minut (bez 
přestávky) – Divadelní soubor při 
MKZ Horšovský Týn
19:15 – UVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
A ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
19:30 – Generálka císaře Napo-
leona, Jiří Hubač, 80 minut (bez 
přestávky) – DS Vltavan, Týn nad 
Vltavou

sobota 23. září
10:00 – Debilové, David Haták 
a kolektiv, 120 minut (vč. přestáv-
ky)- exLudvíci Plzeň
13:30 – Jednosměrní lidé, Eva 
Zdvořilová, 45 minut (vč. přestáv-

ky)- Bez hranic, Velké Opatovice
Pohybové divadlo.
16:00 – Král a lazebnice, Josef Be-
ran, 80 minut (bez přestávky)- DS 
Trosky Kraslice
19:15 – UVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
PŘEHLÍDKY
19:45 – Dva, Jim Cartwirght, 70 mi-
nut (bez přestávky) - Amadis Brno

neděle 24. září
10:30 – Znáte Coco Chanel?, Jana 
Langr, 45 minut (bez přestávky) - 
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady
13.00 až 14:00 - ZÁVĚR PŘE-
HLÍDKY – vyhlášení „čurdy“

Sokolovská čurda.  Amatérská divadla chystají přehlídku

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský folklorní festival již po dvaadvacáté roztančí a rozezpívá kolo-
nády a snad vykouzlí úsměvy na tváři novým i stálým divákům i účinkujícím. 
 Foto: SPaT Dyleň
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KYNŽVART   Kynžvartský pohár – 
Memoriál Milana Prokeše, mládež-
nický házenkářský turnaj, dokázal 
za posledních několik let opakovaně 
na závěr sezony strhnout pozornost 
na sebe a přilákat tak téměř čtyři de-
sítky družstev, kteří se hlásí o účast 
dlouho před termínem. Při čtyřicá-
tém ročníku v roce 2015 organizá-
toři a účastníci oslavovali krásné 
kulaté výročí ve velkém s tím, že dal-
ší rok trochu poleví. Nepolevili, za 
důkaz mohou posloužit například 
nemalé investice do vybudování 
třetího hracího hřiště, ale také velmi 
kladné ohlasy po návratu účastníků 
z turnaje domů.

Celá akce je velmi náročná na or-
ganizaci a je hodně závislá je také 
na počasí, to sebou přináší  nemalé 
finanční zatížení a vyžaduje spoustu 
času těch, co turnaj připravují. Na 
běhu turnaje se podílelo více než 
70 dobrovolníků, kteří ve stejnou 

chvíli hodí za hlavu práci, povinnos-
ti a svůj volný čas a jdou zapisovat 
goly, uklízet záchody, obsluhovat 
kohokoliv kdo má žízeň a hlad, fo-
tografovat, ošetřovat šrámy a rány, 
které sebou boj o vítězství občas 
přináší a prostě zapojí své síly, aby 
vše hladce proběhlo a každému se 
v Kynžvartě líbilo. Všem na tom zá-
leží a všichni táhnou za jeden pro-
vaz. Speciální obdiv míří směrem do 
školní kuchyně ZŠ Lázně Kynžvart, 
kde na pokraji svých sil, ale s úsmě-
vem a gracií, dokázali denně uvařit 
kolem 600 snídaní, obědů a večeří.

A na závěr krátce k výsledkům 
XLII. Kynžvartský pohár – III. Me-
moriál Milana Prokeše. V kategorii 
minižákyň (ročníky 2006 a mladší) 
se z celkového prvenství radovala 
děvčata ze Sokolu Písek, násle-
dováni HBC Strakonicemi 1921 
a Háčkem Veselí. Mezi mladšími 
žačkami (ročníky 2005 a 2004) kra-

loval tým ze HBC Strakonic 1921, 
který na stupně vítězů doprovázela 
družstva Sokol Písku a Háje Praha. 
V nejstarší kategorii (ročníky 2003 
a 2002) dominovala parta DHK 
Baníku Most, která ve vyrovnaném 
finálovém utkání udolala družstvo 
Háje Praha o dvě branky. V boji 
o třetí místo porazila SHK Velká 
nad Veličkou celek DHK Slavoj Ži-
rovnice.

XLII. Kynžvartský pohár – III. 
Memoriál Milana Prokeše 2017 
je minulostí a organizátoři mají 
první přihlášená družstva na roč-
ník 2018! Házenkářský oddíl TJ 
Sokol Lázně Kynžvart má stále 
napilno - Příměstský tábor, účast 
na závodu Challenge 360, letní 
soustředění a po prázdninách hu-
rá za dalšími zkušenostmi včetně 
Lázeňská školní ligy miniházené. 
Veškeré informace naleznete na 
www.hazena-kynzvart.cz.  (KÚ)

Kynžvartský pohár v házené 
přilákal čtyřicet týmů

Volejbalisté chystají mezinárodní turnaj
KARLOVY VARY    V loňské sezoně 
se volejbalisté VK ČEZ Karlovar-
sko prosadili do semifinále extrali-
gy a v domácím poháru vybojovali 
stříbrné medaile. Navíc reprezen-
tovali Karlovarský kraj i Českou 
republiku ve druhé nejlepší evrop-
ské soutěži Poháru CEV, ve které 
obsadili vynikající páté místo. 
V nadcházející sezoně chce muž-
stvo na takové úspěchy navázat.
Poprvé se volejbalisté Karlovar-
ska představí v domácí hale 29. 
srpna v utkání s ústeckým druž-
stvem. V září pak následují turnaje 
v Hradci Králové a v Liberci a bon-
bónkem pro volejbalové fanoušky 
bude domácí mezinárodní turnaj 
21. a 22. září. Česká extraliga pak 
startuje 30. září, do evropského 

Challenge Cupu vstoupí Karlovar-
sko začátkem prosince.
Příznivci Volejbalového klubu 
ČEZ Karlovarsko mají možnost 
zajistit si s předstihem zvýhodně-

nou sezonní vstupenku na domácí 
zápasy. Permanentky jsou v pro-
deji od 28. srpna na recepci Haly 
míčových sportů. 
 (KÚ)

VK ČEZ KARLOVARSKO
Základní vstupné na dlouhodobá část extraligy činí 80 korun, na play 
off a evropský pohár je to 90 korun. Permanentka vyjde na 850 korun 
a seženete jí v předprodeji na recepci Haly míčových sportů v Karlo-
vých Varech od 28. srpna do 29. září každý pracovní den od 14.00 do 
17.00 hodin. Více informaci najdete na www.vk-karlovarsko.cz.

Přípravné zápasy:
29. srpna   Karlovarsko – Ústí nad Labem
9.-10. září Turnaj v Hradci Králové
16.-17. září Turnaj v Liberci
21.-22. září Mezinárodní turnaj v Karlových Varech

Masiv. Vyrazte na nový MTB etapový závod dvojic
Čtyři dny a etapy, 250 km, ně-
kolik kopců a nejlepší traily na 
různých místech českého masi-
vu. Zaregistrujte se a zúčastně-
te se Masiv MTB race, který se 
pojede od 20. do 23. září. Zá-
vod poskytne nevšední zážitky 
včetně cestování a noclehů ve 
speciálně vypraveném lůžko-
vém vlaku. 

Český Cape Epic. Nový závod, 
který se pojede jako klasické cross 
country, má velké ambice a hned 
pro premiérový ročník připravil 
čtyři atraktivní etapy. Celkem na-
bídnou 250 kilometrů a okolo 6 
tisíc nastoupených metrů. První 

etapa povede zákoutím nepronik-
nutelných lesů a tajuplných hrad-
ních zřícenin Křivoklátska, dru-
hou hostí královna českých lesů 
Šumava, Slavkovský les přijde na 
řadu jako třetí a ve finále čeká na 
závodníky úpatí Krušných hor.

Po jednotlivých etapách se bu-
de cestovat speciálně vypravenou 
soupravou Českých drah. Každý 
závodník bude mít ve vlaku své 
stálé místo a bude možné spát 
přímo ve vlaku v lůžkovém či le-
hátkovém voze ve vlastním kupé. 
Součástí vlakové soupravy budou 
také dva společenské vozy, v nichž 
bude probíhat briefing na následu-
jící etapy. K dispozici je i ubytování 

v partnerských hotelech. Cesto-
vání vlakem však není povinnost, 
mezi etapami je možné přepravo-
vat se vlastním autem nebo si za-
jistit ubytování na vlastní pěst.

Na startu nebudou chybět ani za-
jímavé osobnosti, jako jsou napří-
klad vycházející hvězdy ostrovský 
David Zadák a Samuel Jirouš, kte-
ří jsou členy juniorského týmu ČS 
MTB Teamu. Ambasadorem závo-
du je Richard Gasperotti a účast 
zvažuje i František Raboň. Kom-
pletní informace o Masiv MTB ra-
ce včetně registrace naleznete na 
internetových stránkách. 

 recepci Haly míčových sportů. 
 (KÚ)

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

Jezdectví
Václav Nágr z Jezdeckého klubu 
Mariánské Lázně  získal zlatou 
medaili na Mistrovství České 
republiky ve skocích, které se 
konalo v Martinicích.

Minigolf
Eva Kadlecová z klubu TJ MG 
Cheb se stala vícemistryní Ev-
ropy v kategorii seniorek, mist-
rovství se konalo 2. až 5. srpna 
v Chebu.

Triatlon
Jan Kubíček z Karlových Varů 
jezdící za tým Red Bull Spe-
cialized vybojoval bronzovou 
medaili na mistrovství Evropy 
v cross triatlonu, které se usku-
tečnilo poslední červencový 
víkend v rumunském Târgu 
Mures.


