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O krajskou značku kvality letos soutěžilo 68 výrobků, v pěti 
kategoriích vybrala hodnotitelská komise znovu tři nejlepší.

  více na straně 4

Dobrota Karlovarského kraje

Máte ve svém okolí seniora, který má elánu na rozdávání 
a zaslouží si obdiv a respekt nás všech? Druhý ročník ankety je 
tady.
  více na straně 3

Senior roku 2018

ZPRÁVY Z KRAJE 
Neperiodické publikace 
se dočkají podpopry
Příznivci knih s regionální téma-
tikou se v budoucnu mohou těšit 
na  další  zajímavé  tituly.  Rada 
Karlovarského  kraje  na  svém 
posledním zasedání odsouhlasila 
podporu  vydání  neperiodických 
publikací v celkové výši přes 500 
tisíc  korun.  O rozdělení  dalších 
190 tisíc korun bude v září jednat 
ještě  Zastupitelstvo.  Pro  letošní 
rok  bylo  z rozpočtu  kraje  vyčle-
něno  na  dotační  program,  který 
je zaměřen na podporu vydávání 
neperiodických  publikací,  800 
tisíc korun. Celkem bylo podáno 
31  žádostí  o poskytnutí  dotace. 
Žadatelé  mohli  získat  dotaci  ve 
výši  až  50  tisíc  korun  na  jeden 
projekt.  Poskytnuté  prostředky 
budou  využity  na  vydavatelské, 
překladatelské  a tiskařské  služ-
by,  fotografie,  grafické  zpraco-
vání knih či  rešerše. S podporou 
kraje  vyjde  například  publikace, 
která  je  věnována  zaniklým  ob-
cím  Slavkovského  lesa.  Příspě-
vek  získá  i kniha  pojednávající 
o Křišťálové  noci  v našem  regi-
onu. Její autor si klade za cíl při-
pomenout  80.  výročí  tragických 
událostí,  kdy  byli  lidé  s židov-
ským  původem  perzekuováni. 
Milovníky  detektivních  příběhů 
pak jistě potěší další vydání sbír-
ky českých a německých povídek 
s nádechem  krušnohorského  ta-
jemna. 
   (KÚ)

Rodičům pomohou nové jesle
Vstříc  rodičům,  kteří  z  pracov-
ních  či  jiných  důvodů  nemohou 
být se svými malými dětmi doma, 
vyjde Karlovarský kraj. V prosto-
rách Krajského  dětského  domo-
va  pro  děti  do  3  let  v  Karlových 
Varech  otevře  od  října  letošního 
roku  jesle.  Změnu  zřizovací  lis-
tiny však ještě musí schválit kraj-
ské zastupitelstvo na svém zářijo-
vém zasedání. Kapacita dětského 
domova, který sídlí nedaleko ho-
telu Imperial, je v současné době 
50 dětí a obsazen je ani ne z jedné 
třetiny.  Karlovarský  kraj  chce 
zřídit  prozatím  jednu  třídu  jeslí 
o  maximální  kapacitě  15  dětí, 
přičemž péči  o ně  zajistí  stávají-
cí  zdravotnický  personál.  V  dět-
ském domově se však musí  ještě 
před  samotným  otevřením  jeslí 
udělat  drobné  stavební  úpravy.
  (KÚ)
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Vesnice roku 2018: Zlatou stuhu má Nový Kostel

LUBY   Veřejnosti se znovu otevírají 
brány  památek  a zajímavých  ob-
jektů po celé zemi a také letos se do 
„Dnů  evropského  dědictví“  zapojí 
Karlovarský  kraj.  V rámci  „Slav-
nosti  hudby  Strunal  Schönbach 
...  kde  slova  končí,  hudba  začíná“ 
uspořádané  ve  spolupráci  se  spo-
lečností  Strunal  Schönbach  a obcí 
Luby  se můžete  těšit  na  celodenní 
program plný  zábavy  a skvělé mu-
ziky.  Zlatým  hřebem  akce,  jež  se 
uskuteční  v sobotu  15.  září,  bude 
vystoupení houslového virtuosa Ja-
roslava Svěceného. Vstupné  je pro 
všechny zdarma.
„Výroba  strunných  nástrojů  má 

v Karlovarském  kraji  více  než  300 
letou  tradici.  Zvuky  houslí,  viol, 
violoncell,  bas  a kytar  z našeho 
regionu  rozeznívají  divadla  a kon-
certní  sály  po  celém  světě.  Jsem 
proto moc ráda, že se nám podařilo 
přichystat tuto jedinečnou akci, bě-
hem níž se  lidé budou moci sezná-
mit  s historií  tohoto  mistrovského 
řemesla. Věřím, že bohatý program 
včetně vystoupení našeho nejlepší-
ho houslového virtuosa, přiláká do 
Lubů spoustu návštěvníku,“ uvedla 
Daniela  Seifertová,  náměstkyně 
hejtmanky pro oblast kultury a pa-
mátkové péče.

Slavnosti  budou  probíhat  v pro-
storách  závodu  Strunal  Schön-
bach, který letos slaví 50 let od za-
hájení  výroby  ve  stávající  továrně 
na hudební nástroje v Lubech. Pro 
zájemce  jsou připraveny komento-
vané prohlídky, jež dají nahlédnout 
pod  ruce  šikovných  řemeslníků. 
Konat  se  budou  ve  čtvrthodino-
vých intervalech od 10 do 15 hodin 
a maximální  kapacita  je  25  osob. 
V bývalé hale pro výrobu kytar pak 
bude po celý den přístupná výstava 
s názvem „Historie výrobního pod-
niku  Strunal  Schönbach”.  Chybět 
nebudou  ani  zajímavé  přednášky 
o historii,  tradici  a výrobě  strun-
ných nástrojů s názornou ukázkou. 
V podnikové prodejně si bude mož-
né rovněž zakoupit hudební nástro-
je se slevou až 40 procent.
Do  exteriérů  závodu  bude  sou-

středěn bohatý doprovodný kultur-
ní program, kterým provede zkuše-
ný  moderátor  Vladimír  Keblúšek. 
Návštěvníkům  akce  se  představí 
regionální  kapely  a soubory,  jako 
jsou například 3 Generace, J-Ellite, 
Luběnky nebo Soubor písní a tanců 
Dyleň.  Diváky  potěší  i vystoupení 
žáků ze základní umělecké školy či 
německého  hudebního  gymnázia. 
Koncert Jaroslava Svěceného a Lu-

káše  Sommera  je  pak  naplánován 
na 16 hodinu. Součástí programu, 
který bude probíhat až do 22 hodin, 
budou  také nejrůznější workshopy 

nebo  pohádkové  představení  pro 
děti. Parkování v blízkosti podniku 
je zajištěno. Bližší informace k pro-
gramu  a časový  harmonogram 

jednotlivých  vystoupení  bude  uve-
řejněn na webových stránkách Kar-
lovarského  kraje  od  3.  září  2018. 
  (KÚ)

Slavnosti v Lubech připomenou tradiční výrobu strunných nástrojů

NOVÝ KOSTEL      Letos  se  konal 
již  čtyřiadvacátý  ročník  oblíbené 
soutěže  Vesnice  roku,  jejímž  cí-
lem  je  povzbudit  venkovské  oby-
vatele  k aktivní  účasti  na  rozvoji 
svého  domova  a zároveň  ukázat, 
co  všechno  se  jim  daří  realizovat. 
Z Karlovarského  kraje  se  do  sou-
těže  přihlásilo  celkem  16  obcí, 
přičemž  vítězem  krajského  kola 
a držitelem Zlaté stuhy se stal Nový 
Kostel.  Starostovi  obce  Oto  Teu-
berovi  předala  ocenění  hejtmanka 
Jana Vildumetzová.
Oblíbenou soutěž každoročně vy-

hlašuje Spolek pro obnovu venko-
va ČR, Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Mi-
nisterstvo zemědělství ČR. O pres-
tižní  titul  letos  z našeho  regionu 

usilovaly Dalovice, Dolní  Žandov, 
Hájek,  Hazlov,  Hroznětín,  Kysel-
ka, Nové Hamry, Nový Kostel, Ot-
ročín, Ovesné Kladruby, Podhradí, 
Sadov,  Smolné Pece,  Těšovice,  Tři 
Sekery  a Velká Hleďsebe.  Všechny 
přihlášené  obce  navštívila  krajská 
hodnotitelská  komise,  ve  které 
kromě  zástupců  organizátorů  za-
sedli  také  starostové  obcí  oceně-
ných  v minulých  letech.  Vítězný 
Nový Kostel porotce zaujal tím, že 
se  rozvíjí po všech stránkách. Žije 
bohatým  spolkovým  a kulturním 
životem,  příkladně  pečuje  o zeleň 
i vodní plochy, spolupracuje s pod-
nikatelskými  subjekty  a snaží  se 
zajistit zdravotní péči pro všechny 
obyvatele obce i místních částí.
„Pokaždé,  když  přijíždím  do  ně-

které z obcí našeho kraje, vzpome-
nu si na dobu, kdy jsem byla sama 
starostkou.  Vždycky  jsem  se  sna-
žila,  aby  se  obyvatelům  ve  městě 
žilo dobře a aby byly patrné změny 
k lepšímu.  Velmi  mne  proto  těší, 
že  i ostatní  starostové  k tomu  při-
stupují  stejně  a že  je  za nimi  vidět 
ohromný kus práce. Je to samozřej-

mě zásluha i místních obyvatel, dí-
ky kterým se rozvíjí spolkový život 
a další  aktivity.  Jsem na ně nesku-
tečně  hrdá  a všem  patří  mé  velké 
poděkovaní,“  uvedla  hejtmanka 
Karlovarského  kraje  Jana  Vildu-
metzová během předávání cen.
Nový Kostel,  který  se  pyšní  Zla-

tou  stuhou,  zároveň  postupuje 

do  celostátního  finále.  Slavnostní 
vyhlášení  výsledků  pak  proběhne 
v polovině  září  na  Jarmarku  ven-
kova  v Luhačovicích.  Loňským 
držitelem  titulu  Vesnice  roku  se 
stal  Heřmanov  z Kraje  Vysočina, 
v Karlovarském  kraji  pak  vyhrála 
obec Skalná z Chebska. 
  (KÚ)

Stuhy
•  Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Nový Kostel (okres Cheb)
•  Modrá stuha - za společenský život: Hroznětín (okres Karlovy Vary)
•  Bílá stuha - za činnost mládeže:  Hazlov (okres Cheb)
•  Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Sadov (okres Karlovy Vary)
•  Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Dolní Žandov (okres Cheb)
Diplomy
•  Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Ovesné Kladruby (okres Cheb)
•  Diplom za vzorné vedení kroniky: Velká Hleďsebe (okres Cheb)
•  Diplom za rozvíjení lidových tradic: Otročín (okres Karlovy Vary)
•  Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Hájek (okres Karlovy Vary)
•  Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Podhradí (okres Cheb)
Mimořádná ocenění 
•  Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce: Smolné Pece (okres Karlovy Vary)
•  Mimořádné ocenění za vytrvalou péči o životní prostředí obce: Těšovice (okres Sokolov)
Cena naděje pro živý venkov
•  Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci: Dalovice (okres Karlovy Vary)
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
•  Kategorie A – obnova  či  rekonstrukce památkově  chráněných objektů a památek místního významu: 
Kyselka (okres Karlovy Vary) – rekonstrukce kostela sv. Václava

•  Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Ovesné Kladruby (okres Cheb) – re-
konstrukce budovy bývalé školy 

•  Kategorie C – nové  venkovské  stavby: Nové Hamry  (okres Karlovy Vary) –  rekonstrukce  a přístavba 
multifunkčního centra

Zvláštní ocenění 
•  Zvláštní cena hejtmana za péči o válečné hroby: Otročín (okres Karlovy Vary)
•  Zvláštní ocenění komise - osobnost roku - starostka: Smolné Pece (okres Karlovy Vary)
•  Objev roku: Kyselka (okres Karlovy Vary)
Čestná uznání
•  Čestné uznání za realizaci projektů péče o krajinu: Tři Sekery (okres Cheb)
•  Čestné uznání za vytváření podmínek pro setkávání občanů: Podhradí (okres Cheb)
•  Čestné uznání za plánování rozvoje obce: Velká Hleďsebe (okres Cheb)

Čtyřiadvacátého ročníku soutěže se letos zúčastnilo šestnáct obcí

Zlatá stuha pro Nový Kostel   Na slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola 
Vesnice roku 2018 převzal ocenění z rukou hejtmanky starosta vítězné obce Oto 
Teuber.  Foto: KÚ



LOKET  Po  nádraží  v Kynšperku 
nad Ohří je výpravní budova v Lok-
ti  další  z rekonstruovaných  staveb 
v železniční dopravě našeho kraje, 
kde najdou cestující potřebné služ-
by v moderním prostředí.
„Jsem velmi rád, že SŽDC prová-

dí rekonstrukce nádražních budov, 
protože jsou to první, co návštěvník 
našeho regionu vidí, když vystoupí 
z vlaku, a zpravidla se tento dojem 

podílí na vytváření celkového poci-
tu  z jeho  návštěvy.  Samozřejmě  je 
nutné  dbát  i na  komfort  a pohodlí 
pravidelných  cestujících  a přizpů-
sobit  prostředí  i jejich  potřebám,“ 
zdůraznil  náměstek  hejtmanky 
Karlovarského kraje Martin Huraj-
čík, který  se  slavnostního otevření 
nově přestavěného nádraží v Lokti 
také účastnil.
Rozsáhlejší  akce  zahrnovaly  cel-

kové  opravy  pláště  budov  dopro-
vázené  zásahy  do  přístřešků  a po-
vrchů  prvních  nástupišť.  „V letoš-
ním roce pak chceme v obdobném 
duchu připravit opravy nádražních 
budov  ve  stanicích  Tršnice,  Dalo-
vice, Stará Role a Stráž nad Ohří,“ 
uvedl  v této  souvislosti  začátkem 
dubna  Tomáš  Drmola,  náměstek 
generálního  ředitele  SŽDC  pro 
správu majetku.
Nejvýznačnější  probíhající  stav-

bou v regionu je nyní rekonstrukce 
výpravní budovy v Sokolově. Stav-
ba s celkovými náklady 25 milionů 
korun  běží  od  loňského  roku,  do-
končena má být letos v září. Po ne-
zbytném zkušebním provozu dojde 
k úplnému  otevření  pro  veřejnost 
nejpozději do září 2019.
Pokud  jde  o investiční  přípravu 

dalších  projektů  na  Karlovarsku, 
nejdále  pokročily  chystané  rekon-
strukce  výpravních  budov  želez-
ničních  stanic  Bečov  nad  Teplou 
a Aš.  Připravují  se  také  podstatně 
náročnější  rekonstrukce  v želez-
ničních stanicích Františkovy Láz-
ně a Cheb.   (KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Armáda otvírá ve Varech 
rekrutační pracoviště
Po pěti letech, kdy bylo v Kar-
lových Varech  zrušeno Oddě-
lení  náboru  Krajského  vojen-
ského velitelství Karlovy Vary, 
se opět zřizuje Rekrutační pra-
coviště Karlovy Vary Agentury 
personalistiky AČR. Toto nově 
vzniklé  rekrutační  pracoviště 
působí  v prostorách  Krajské-
ho vojenského velitelství Kar-
lovy  Vary  pod  vedením  nad-
praporčice Olgy Čápové a pro 
veřejnost bude otevřeno 1. říj-
na  2018.  Náborovou  činnost 
v Karlovarském kraji doposud 
zajišťovali  pracovníci  z Re-
krutačního  pracoviště  Plzeň, 
kteří  zde  měli  zřízené  deta-
šované  pracoviště  a dojížděli 
2x měsíčně, zájemci si museli 
schůzky  s profesními  poradci 
telefonicky  domlouvat.  Podle 
nadpraporčice Olgy Čápové se 
otevřením nového rekrutační-
ho pracoviště Armáda ČR při-
blíží zájmu veřejnosti o službu 
v jejich  řadách.  Profesní  po-
radci  rekrutačního  pracoviště 
jsou  připraveni  podat  kvalit-
ní  informace  a poradenství 
zájemcům  o přímý  vstup  do 
ozbrojených sil ČR, zájemcům 
o studium na vojenské vysoké 
škole,  vojenské  střední  škole  
a zájemcům  o vstup  do  řad 
Aktivní  zálohy.  Pracovníci  re-
krutačního  pracoviště  se  bu-
dou podílet na náborových ak-
tivitách  na  veřejnosti,  budou 
pořádat besedy na základních, 
středních  školách  a učilištích. 
Bližší  informace  a úřední  ho-
diny  naleznete  na  webových 
stránkách  kariera.army.cz, 
volejte  přímo  na  Rekrutační 
pracoviště  Karlovy  Vary,  tel. 
973 349 487 nebo na bezplat-
né telefonní číslo 800 154 445. 
  (KÚ)

Roste zájem o školní 
obědy zdarma
Ještě  na  počátku  uplynulého 
školního  roku,  v září  2017, 
byl  zájem  o bezplatné  školní 
stravování  v rámci  projektu 
„Obědy  do  škol“  v Karlovar-
ském kraji minimální. Nabíd-
ku  kraje  zpočátku  využilo  jen 
29  dětí.  V průběhu  roku  jich 
ale nakonec bylo celkem 170. 
Pro  školní  rok  2018/2019  je 
v současnosti  přihlášeno  258 
dětí  z celého  regionu.  Vedení 
kraje  má  z rostoucího  počtu 
školáků  radost.  Projekt,  na 
který kraj čerpá dotaci od Mi-
nisterstva  práce  a sociálních 
věcí ČR, si klade za cíl poskyt-
nout  bezplatný  oběd  dětem 
ze  sociálně  slabých  rodin.  Ty 
často školákovi oběd nezaplatí 
a dítě  odchází  ze  školy hlado-
vé.  Pro  získání  bezplatných 
obědů jsou rodiče povinni spl-
nit základní podmínky a žák si 
musí jídlo sníst přímo ve škole. 
„Loni  nás nízký počet  přihlá-
šených dětí k obědům zdarma 
velmi  zklamal.  Je  možné,  že 
rodiče odradila administrativa 
kolem projektu, museli napří-
klad doložit, že se jejich rodina 
nachází  v hmotné  nouzi  po 
dobu 2 měsíců  a řadu dalších 
věcí.  Letos  se  administrativní 
zátěž  zmírnila,  nicméně  stále 
jsou kritéria taková, aby se za-
mezilo  zneužití  poskytované 
pomoci. Navíc  i školy už mají 
více  informací a zvyšuje se  je-
jich zájem. V tomto roce se do 
projektu zapojilo 45 škol. Nic-
méně  v případě  devíti  z nich 
stále  nemá  zájem  o bezplat-
né  obědy  ani  jediná  rodina,“ 
uvedl  krajský  radní  Jaroslav 
Bradáč.  Projekt  v současnosti 
prošel  věcným  hodnocením 
ze  strany  úředníků  Minister-
stva  práce  a sociálních  věcí 
ČR  a v nadcházejícím  období 
by  kraj  měl  dostat  potvrzení 
o poskytnutí  dotace  na  uhra-
zení  obědů.  Její  výše  by měla 
činit pro školní rok 2018/2019 
4,6 milionu korun. 
  (KÚ)

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

KARLOVY VARY     Opravit  starou 
kremační  pec?  Nebo  rovnou  po-
řídit  novou?  Ani  jedno  z toho  ne-
má město Karlovy Vary  pro  zdejší 
krematorium  v plánu.  Přednost 
dostane  investice  do  obnovy  ob-
řadní síně. Na setkání iniciovaném 
hejtmankou Janou Vildumetzovou 
to  potvrdil  primátor  města  Petr 
Kulhánek s tím, že ve vzdálené bu-
doucnosti  vidí  možnost  výstavby 
nového  krematoria  takzvaně  na 
zelené louce.
Jeho stanovisko hejtmanku velmi 

překvapilo:  „To  je  z mého pohledu 
nepřijatelné,  protože  pro  pozůsta-
lé  je  to  velmi  citlivé  a jen  těžko  se 
smíří s myšlenkou, že k žehu dojde 
mimo  město,  mimo  Karlovarský 
kraj.   Nehledě na to, že se náklady 
pro  pozůstalé  navýší  zhruba  o 1 
tisíc  korun.  Denně  se  na  mě  lidé 
obracejí  a chtějí,  abych  v tom  ně-
co  udělala.  V každém  kraji  je  kre-
matorium,  měl  by  jím  disponovat 
i Karlovarský kraj a je velkou ostu-
dou,  že  to  město  nechalo  dojít  až 
do  tohoto  stavu,  kdy  je  pec mimo 
provoz,“  zdůrazňuje.  V minulosti 
sice  obyvatele  blízkého  sídliště  na 
Růžovém  vrchu  kouř  obtěžoval, 
nyní jsou podle hejtmanky ale tech-
nologie  natolik  moderní,  že  by  se 
měl tento problém odstranit.
Město by podle primátora ve vý-

hledu nebyl proti tomu, aby se po-
stavilo nové krematorium na jiném 
místě,  nicméně  do  té  doby  bude 
pokračovat  ve  stávajícím  převozu 
zesnulých  k Chomutovu.  „Musím 

říci,  že  tento  postup  vedení  měs-
ta  mě  doslova  šokuje.  Primátor 
měl  udělat  rychlý  krok  a zajistit 
opravu  kremační  pece,  která  trvá 
6  až 8  týdnů,  teprve pak uvažovat 
o realizaci  nového  krematoria.  Se 
situací  seznámím  kolegy  v Radě 
kraje  a oslovím  i všechny  staros-
ty. Budu chtít  znát  jejich názor na 
budoucnost  krematoria,“  dodala 
hejtmanka.
Krematorium  bylo  v Karlových 

Varech  vybudováno  v roce  1933. 
Před  rokem,  kdy  už  vypověděla 
službu  zastaralá  pec  z roku  1998, 
nabídli  provozovatelé  kremato-
ria, společnost Fořt a synové, že si 
vezmou  úvěr  na  opravu  pece,  pří-
padně  na  pořízení  nové,  nicméně 
chtěli garanci dlouhodobé nájemní 
smlouvy od města.
Podle  primátora  pětiletý  nájem 

město garantovat nemohlo a nako-
nec vzniklou situaci vyřešilo tím, že 
začalo  zesnulé  převážet  k žehu  do 
krematoria  Vysočanské  zahrady 
u Chomutova. Dále uvedl, že polo-
vina  statutárních měst  v republice 
krematorium  nemá  a tyto  služby 
se  centralizují.  Karlovy  Vary  jsou 
navíc  lázeňské město, do jehož in-
travilánu kremační pec nepatří. Se 
stížnostmi na to, že žehy probíhají 
jinde, se primátor podle svých slov 
zatím nesetkal. Odmítl  také, že by 
v současnosti  město  uvažovalo 
o opravě pece za asi 5 milionů ko-
run, popřípadě o nákupu nové, kte-
rá by vyšla asi na 12 milionů korun. 
  (KÚ)

Krematorium? Hejtmanka 
se chystá jednat se starosty

Nádraží v Kynšperku i Lokti 
už září novotou

DEN S HEJTMANKOU
Není  vám  lhostejné  dění  ve  vaší 
obci  či  městě  a chcete  se  o své 
zkušenosti,  názory  či  nápady 
podělit  a přispět  tak  ke  zlepšení 
života kolem nás? Přesně pro vás 
je  připravený Den  s hejtmankou. 
Jana Vildumetzová bude lidem na 
Krajském  úřadě  Karlovarského 
kraje k dispozici  tentokrát 5.  září 
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te slovo. Nemůžete přijít? Zkuste 
to písemně. Kromě  již  zavedené-

ho Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici  i další mož-
nost  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 bude také 
znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako 
obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 5. září.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

5. 
Z Á Ř Í

Chcete mít přesné informace o slučování Domovů pro seniory SKAL-
KA a Dragounská v Chebu? Využijte tedy možnost přijít na setkání s 
náměstkem hejtmanky Karlovarského  kraje Petrem Kubisem,  který 
má na starosti soblast sociálních věcí a bezpečnosti. Odpoví na všech-
ny vaše dotazy a vysvětlí podrobnosti. Přítomni budou také zástupci 
odboru  sociálních  věcí  krajského  úřadu  a  ředitelka  DPS  SKALKA 
Alena Samuelová.

Společné setkání se bude konat každou stře-
du od 15.00 do 17.00 hodin v Domově pro 
seniory v Dragounské ulici č. 12. První z těchto 
akcí se uskuteční ve středu 22. srpna 2018.

Ke sloučení obou domovů dojde od 1. ledna 2019, vznikne jeden do-
mov, jedna organizace, která bude mít pracoviště na SKALCE a pra-
coviště v Dragounské. Rada kraje se původně rozhodla ukončit příjem 
klientů do DPS v Dragounské. Na základě dohody s vedením města 
Chebu ale toto rozhodnutí přehodnotila a do konce roku 2018 se bu-
dou noví klienti do DPS v Dragounské ještě stále přijímat.   (KÚ)

Setkání s s náměstkem Petrem Kubisem

Téma: Slučování Domovů
pro seniory v Chebu

Nádraží už září novotou   V Kynšperku nad Ohří i Lokti teď naleznou cestující 
vlakem moderní prostředí.  Foto: KÚ

Nádraží v Lokti je v novém   Slav-
nostního otevření nově přestavěného 
nádraží v Lokti se účastnil náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík (třetí zleva). 
 Foto: KÚ
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KARLOVY VARY    Máte  ve  svém 
okolí  seniora,  který  má  elánu  na 
rozdávání  a zaslouží  si  obdiv  a re-
spekt nás všech? Pak  jej  rozhodně 
nominujte  do  ankety  Senior  roku 
2018,  kterou  vyhlašuje  Karlovar-
ský kraj. Jejím cílem je podpořit ak-

tivní stárnutí našich obyvatel a po-
sílit jejich postavení ve společnosti. 
Návrhy  na  ocenění můžete  zasílat 
prostřednictvím on-line  formuláře 
až do 15. září. 
„Vloni  jsme  poprvé  vyhlásili  an-
ketu  Senior  roku,  v níž mohli  lidé 

nominovat  jednotlivce  z našeho 
regionu,  kteří  jsou  i v pokročilém 
věku stále aktivní, zajímají se o dě-
ní  kolem  sebe,  pomáhají  druhým 
a předávají  jim  svou  moudrost 
a zkušenosti. Celkem se nám sešlo 
182  vyplněných  anketních  lístků 
a já pevně  věřím,  že  i letos obdrží-
me spoustu zajímavých návrhů na 
ocenění. Chceme, aby veřejnost vě-
děla,  jaké  pozoruhodné  osobnosti 
máme  v našem  regionu,“  uvedla 
hejtmanka Jana Vildumetzová,  jež 
nad akcí osobně převzala záštitu.
Nominovat  lze  jednotlivce  z na-
šeho  regionu,  kterému  musí  být 
minimálně  60  let.  Formulář  an-
ketního  lístku  najdou  zájemci  na 
internetových stránkách Karlovar-
ského  kraje.  Do  formuláře  je  po-
třeba  kromě  nominovaného  uvést 
i informace  o člověku,  jenž  návrh 
zaslal, a důvod, proč vybranou oso-
bu  nominoval.  Všechny  správně 
podané nominace budou následně 
předloženy na vědomí Radě Karlo-
varského  kraje.  Slavnostní  vyhlá-
šení  výsledků  ankety  se  uskuteční 
8.  listopadu  v Městském  domě 
kultury  Sokolov,  kde  bude  při-
praven  bohatý  kulturní  program 
s občerstvením.  „Mezi  pozvanými 
hosty budou kromě oceněných  ta-
ké občané, kteří zaslali nominace,“ 
upřesnil náměstek hejtmanky Kar-
lovarského kraje pro oblast sociál-
ních věcí a bezpečnosti Petr Kubis. 
  (KÚ)

Senior roku 2018: Hlásí 
se druhý ročník ankety 

Ťok se dohodl se stavbaři: 
Mosty v kraji opraví rychleji
KARLOVY VARY      Na  rychlejším 
dokončení  silničních  staveb  v kraji 
a možném  zkrácení  termínu  někte-
rých oprav  se dohodl  se  stavebníky 
ministr  dopravy  Dan  Ťok.  Jedná 
se  především  o právě  probíhající 
rekonstrukce  mostů  u Žalmanova, 
v karlovarském Doubí a o přestavbu 
mostu u Cihelen ve směru na Plzeň.
Ministr  dopravy  přijel  do  Karlo-

varského  kraje  na  kontrolní  den 
staveb  na  silnicích  I.  třídy  koncem 
července a se stavebníky při této pří-
ležitosti řešil možné zkrácení termí-
nu některých oprav.
První  zastávkou  se  staly  mosty 

v Žalmanově  na  silnici  I/6,  kde  se 
kromě  rekonstrukce  obou  mostů 
opravovala  i objízdná  komunikace. 
„Původní  termín  dokončení  stavby 
je  17.  listopadu  letošního  roku.  Se 
zástupci  společnosti  Eurovia  jsme 
se dohodli, že by bylo možné zkrátit 
termín  na  15.  října.  Podobně  jsem 
požádal  stavaře  i na  mostě  v kar-
lovarském  Doubí.  Velmi  bychom 
ocenili, kdyby stavba namísto v po-
lovině  listopadu byla hotova do 30. 
října,  protože  jde  o velmi  důležitou 
spojnici pro celé město Karlovy Va-
ry. Samozřejmě je pro nás ale záro-

veň podstatná kvalita práce,“ uvedl 
Dan Ťok. 
V doprovodu  hejtmanky  Jany Vil-

dumetzové,  zástupců  Ředitelství 
silnic  a dálnic  i stavebních  firem  si 
ministr prohlédl také postup stavby 
na  mostě  v Doubí  i na  mostě  v Ci-
helnách,  kde  se  provádí  kompletní 
výměna  nosné  konstrukce  mostu. 
Hejtmanka při  té příležitosti připo-

mněla:  „Obrací  se  na  mě  řada  ob-
čanů,  kteří  nejsou  spokojeni  s tím, 
jak práce na těchto stavbách pokra-
čují, mají dojem, že se na některých 
stavbách  nepracuje.  Chápeme,  že 
se  stavební  firmy  v tomto  období 
potýkají  s nedostatkem  stavebních 
sil, ale zároveň je třeba vzít v potaz, 
že  řidiči  chtějí  jezdit  po  kvalitních 
opravených  silnicích.  Proto  bych 
chtěla  panu  ministrovi  poděkovat, 
že dohlíží na průběh staveb a určitě 
tady  není  naposledy,  protože  i zho-
tovitelé  pak  počítají  s tím,  že  jsou 
pod drobnohledem.“ 
Ministr Ťok v závěru zdůraznil, že 

na všech stavbách řízených Ředitel-
stvím silnic a dálnic jsou kamery na-
pájené  solárními  panely,  které mo-
nitorují činnost stavebníků. „Stavby 
monitorujeme 24 hodin denně, když 
tedy  firmy  přijdou  s tím,  že  chtějí 
zaplatit  vícepráce nebo že na místě 
vznikl  problém,  můžeme  podle  zá-
znamu  vyhodnotit  a zkontrolovat, 
jestli to odpovídá,“ doplnil Dan Ťok.
V Karlovarském  kraji  letos  půjde 
do oprav silnic I.  třídy a dálnice D6 
včetně  letní  a zimní  údržby  okolo 
410 milionů  korun  ze  státního  roz-
počtu. Na území  regionu má Ředi-
telství  silnic  a dálnic  ve  své  správě 
celkem  221 kilometrů  silnic  a dál-
nice D6.
   (KÚ)

Senior roku 2017   Skleněnou sošku z dílny skláře Milana Mottla pro držitele 
titulu loni v prvním ročníku ankety získali Zdeněk Mandrholec (na snímku), Hana 
Hornátová a Zdeňka Zídková.   Foto: KÚ

KARLOVY VARY        Na  základě 
podnětu  předsedkyně Národní  ra-
dy osob se zdravotním postižením 
Karlovarského kraje Jitky Líkařové 
inicioval náměstek hejtmanky Petr 
Kubis  jednání  se  zástupci    Úřadu 
práce  České  republiky  –  Krajské 
pobočky v Karlových Varech. Sna-
hou  bylo  upozornit  na  specifické 
potřeby  komunikace  s hendikepo-
vanými  lidmi  a se  seniory.  Neje-
nom  že  mají  sníženou  schopnost 
orientace na úřadě, ale mnohdy ani 
nevědí, jakým způsobem si zažádat 
o potřebné dávky. 
„Jak  mne  informovala  ředitelka 

krajské  pobočky  úřadu  práce,  od 
9. července u nich začalo fungovat 

nové infomační centrum, které má 
pomáhat  osobám  se  zdravotním 
postižením  a seniorům  s orientací 
na úřadě a především pak s vyřizo-
váním žádostí o příspěvky a dávky. 
Pro  rychlejší  a pohodlnější  odba-
vování klientů je rovněž možné ob-
jednat se na určitý termín prostřed-
nictvím on-line systému. V případě 
obecných  dotazů  se  lidé  mohou 
obracet  také  na  call  centrum,  kde 
jim  vyškolení  pracovníci  poskyt-
nout  veškeré  potřebné  informace. 
Rád bych poděkoval  vedení úřadu 
práce za to, že se těmito problémy 
zabývalo a že v krátkém čase učini-
lo veškeré potřebné kroky. Velice si 
jejich otevřeného a vstřícného pří-

stupu vážím. Věřím, že  lidé budou 
s novinkami  spokojeni,“ uvedl ná-
městek hejtmanky Petr Kubis.
Realizací  těchto  opatření  se  tak 

postupně  daří  naplňovat  principy 
rovných  příležitostí  v našem  regi-
onu.  Ostatně  prvním  krokem  by-
lo  již  přeložení  provozu  oddělení 
příspěvku na péči  a dávek  osob  se 
zdravotním postižením z původní-
ho  pracoviště  ve  Svahové  ulici  do 
vhodnějších prostor v Závodní uli-
ci. K tomu došlo na základě podně-
tu  Karlovarského  kraje  a Národní 
rady  osob  se  zdravotním  postiže-
ním  Karlovarského  kraje  na  pod-
zim loňského roku
  (KÚ)

Úřad práce vychází vstříc 
zdravotně postiženým a seniorům

V případě jakýchkoliv dotazů se zájemci 
mohou obracet na odbor sociálních vě-
cí Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
konkrétně na Bc. Petru Šindelářovou Sva-
tošovou, tel.: 354 222 241, e-mail: petra.
sindelarova@kr-karlovarsky.cz.

Most v Doubí     Diagnostický průzkum z listopadu 2015 ukázal na potřebu sanace 
nosné konstrukce, na karlovarském mostě se však provádějí i další opravy.
 Foto: KÚ

JAN FLEISSNER
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RE:START jako příležitost pro rozvoj Karlovarského kraje  
Karlovarský  kraj  je  nejmenším 

regionem  co  do  počtu  obyvatel 
v České  republice,  avšak  určitě 
nechce  být  na  koncích  žebříčků 
dalších  statistických  hodnot. 
A proto  je  aktivní  v programu 
RE:START, který se zabývá napl-
ňováním  Strategie  hospodářské 
restrukturalizace  Moravskoslez-
ského, Ústeckého a Karlovarské-
ho kraje, která byla vládou schvá-
lena v roce 2017.  Hlavním cílem 
je  dát  lidem,  firmám  a obcím 
perspektivu pro život, podnikání 

a rozvoj v těchto strukturálně po-
stižených regionech.
  „Jsem  velmi  ráda,  že  mno-

ho  osob,  jak  z řad  vedení  kraje, 
měst  a obcí,  ale  i dalších organi-
zací  a občanů  vidí  v programu 
RE:START  smysl.  Jeho  hlavním 
úkolem je vyjednat na vládě, aby 
stát,  který  celá  desetiletí  pro-
fitoval  z těžby  uhlí  a místního 
průmyslu zejména v oblasti ener-
getiky,  vrátil  regionu  svůj  dluh. 
Vládní program RE:START tedy 
pomáhá  tuto  historickou  nerov-

nováhu  napravit,“  říká  Gabriela  
Nekolová, zástupkyně zmocněn-
ce vlády pro Ústecký a Karlovar-
ský kraj.
Po  roce  fungování  se  program 

RE:START může pochlubit řadou 
úspěšně  spuštěných  dotačních 
program  v celkovém  objemu  11 
miliard korun, které byly investo-
vány  do  dopravní  infrastruktury, 
revitalizace  Krušných  hor,  zno-
vuoživení  starých  průmyslových 
areálů, demolice budov v sociálně 
vyloučených  lokalitách,  podpory 

vědy  a výzkumu  (např.  v oblasti 
balneologie).
V současné  době  je  v řešení 

s vládou  aktualizace  RE:STAR-
Tu,  ve  které  je  27  opatření.  Jako 
příklad je možné zmínit investice 
do  regionálního  zdravotnictví, 
obnovu kulturních památek, mo-
dernizaci podnikatelských nemo-
vitostí,  modernizaci  středních 
škol a jejich zázemí včetně dílen, 
opravu silnic, rozvoj čisté mobili-
ty obnovou vozového parku ve ve-
řejné dopravě ve městech a další.

Řekli o RE:STARTu…

Ing. Petr Kulhánek, 
primátor statutárního města Kar-
lovy Vary

„Vítám každou 
smysluplnou 
iniciativu, je-
jímž cílem je 
zlepšit kvalitu 
života obyva-
tel Karlovar-
ského kraje. 
RE:START je 
právě tako-

vým programem, který hledá účinné 
nástroje na podporu rozvoje našeho  
regionu. Věřím, že přinese do kraje fi-
nanční prostředky na potřebné inves-
tice, ale také nastaví další systémová 
opatření podporující restrukturalizaci 

na Karlovarsku. Jedním z úkolů inici-
ativy RE:START je vyjednání takových 
dotačních podmínek, které budou od-
povídat specifickým potřebám struk-
turálně postižených regionů. Aktuál-
ním tématem, které by měl RE:START 
pomoci řešit, jsou staré nevyužívané 
areály čekající na své nové uplatnění. 
Takovým příkladem je areál bývalé vo-
dárny v Karlových Varech-Tuhnicích. 
V současné době se připravuje do-
tační program Ministerstva pro místní 
rozvoj na podporu nepodnikatelského 
využití brownfieldů. Parametry všech 
dosavadních dotačních titulů neu-
možnily žádat o finanční podporu na 
sanaci staré vodárny z důvodu jejího 
umístnění v záplavovém území Ohře. 
Pevně doufám, že RE:START přispěje 
k nastavení takových dotačních pod-
mínek, které umožní využít připravo-

vaný dotační program, a díky tomu 
bude moci být tato zanedbaná lokali-
ta využita ve prospěch obyvatel města 
a celého regionu.“

Ing. arch. Vojtěch Franta, 
uvolněný člen Zastupitelstva Kar-
lovarského kraje pro oblast lázeň-
ství, cestovního ruchu a UNESCO

„ P r o g r a m 
R E : S T A R T 
vnímám jako 
příležitost pro 
Kar lovarský 
kraj zejmé-
na v oblas-
ti lázeňství 
a balneologie. 
Oceňuji, že 

některá opatření restartu reagují 
na potřebu rozvoje našeho klíčové-

ho odvětví, a věřím, že do regionu 
přinesou významné finanční pro-
středky. V současné době hledáme 
nejlepší způsob, jak obnovit balneo-
logický výzkum v našem regionu, 
abychom mohli navázat na historii 
výzkumného ústavu, který působil 
v Mariánských Lázních s pobočkami 
ve Františkových Lázních a Karlo-
vých Varech. Absence výzkumného 
ústavu balneologického a apliko-
vaného výzkumu nám neumožňuje 
dostatečně podložit účinky zdejší lá-
zeňské léčby. Program RE:START by 
nám tak mohl pomoci rozšířit dosud 
velmi malou základnu výzkumných 
a vývojových aktivit v Karlovarském 
kraji a zároveň navázat na tradiční 
odvětví, které ke své konkurence-
schopnosti potřebuje právě důkazy 
účinků léčby.“

PhDr. Marcela Brabačová, 
Nadační fond Historický Cheb

„Věřím, že 
díky progra-
mu RE:START 
a  spec i á l ně 
vyč leněn ým 
f i n a n č n í m 
prostředkům 
pro struk-
turálně po-

stižené regiony v rámci programu 
Technologické agentury ČR, se nám 
podaří zvýšit šanci na úspěch našeho 
unikátního projektu. Historické krovy 
městských domů se staly chebským 
fenoménem, který umožňuje přenést 
se okamžitě do vzdálené historie. 
Díky těmto konstrukcím je možné se 
velmi účinně přiblížit jak činnostem 
spjatým s jejich vznikem či stavbou, 

tak událostem, které se v nich ode-
hrávaly a tvořily život obyvatel města 
nebo sídla a jeho hospodářské dějiny. 
Cílem projektu je příprava podkladů, 
návrhů, vytvoření ukázkových příkla-
dů a potřebných nástrojů pro šetrné 
zpřístupnění, prezentaci, animaci 
a využití hodnot historických kovů 
v rámci turistického ruchu a výuky 
cílených skupin obyvatelstva. Pro-
jekt je založen na využití informací 
základního výzkumu pro aplikační 
praxi. Řešení projektu bude probíhat 
ve spolupráci s Karlovarským kra-
jem, Ústavem teoretické a aplikované 
mechaniky AV ČR a Západočeskou 
univerzitou v Plzni. Předpokládáme, 
že ověřené a vyzkoušené poznatky 
následně poslouží i dalším historic-
kým městům s doposud nevyužitým 
potenciálem historických krovů.“

STRANA 4, 5ZPRAVODAJSTVÍ

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

Ve dnech 5. až 8. července proběhly 
v Praze  oslavy  115.  výročí  Harley-
-Davidson. Byla to velkolepá oslava 
všech,  kdo  sdílí  touhu  po  svobodě 
na dvou kolech a nebo  se  jen  všem 
líbí  představa  volnosti  při  jízdě  na 
motorce. Program byl velmi nabitý 
-  výstava  historických  motocyklů 
Harley-Davidson, soutěž v přestav-
bách  modelů  H-D  nebo  možnost 
vyzkoušet  si  jízdu  na  kterémkoliv 
současném  modelu.  Doprovodný 
program probíhal na  čtyřech podi-
ích  po  celé  čtyři  dny.  Spanilá  jízda 

v sobotu Prahou. Byli jsme pozváni, 
abychom  si  atmosféru  užili.  Sou-
částí  programu  byla  i dobročinná 
aukce  helem.  Organizátoři  zajistili 
helmy  s jedinečným  designem  od 
známých  osobností  s úmyslem  je 
vydražit  pro  nás,  klienty  Domova 
pro  osoby  se  zdravotním  postiže-
ním „PRAMEN“ v Mnichově. A tak 
se  stalo,  že  jsme  v sobotu  přebírali 
šek  na  202  215  korun.  Tímto  by-
chom chtěli velmi poděkovat všem, 
kdo zvládli tak rozsáhlou akci a ješ-
tě přitom udělali dobrou věc. Nejen-

že vydražili helmy pro nás, ale ještě 
podpořili  dražbou  motocyklu  vo-
jenské veterány. My, klienti Domo-
va  „Pramen“  jsme  zažili  úžasnou 
energii,  pocit  sounáležitosti  a při-
jetí  bez  předsudků.  Děkujeme  za 
všechny  panu  Jaroslavu  Vavřinovi, 
hlavnímu  organizátorovi  a našemu 
anděli, Lucii Dubové, která pro nás 
organizuje spanilé jízdy Ladies Ride 
a další akce, které nám pomáhají.
Děkujeme!
  klienti Domova „PRAMEN“ 
v Mnichově u Mariánských Lázní

115 let Harley-Davidson. 
Vydražené helmy pomohou v Mnichově 

KARLOVY VARY   O krajskou znač-
ku  kvality  Dobrota  Karlovarského 
kraje  v tomto  roce  soutěžilo  68 
výrobků.  Do  soutěže  je  přihlásilo 
celkem 17 producentů z našeho re-
gionu,  kteří  splnili  stanovené  pod-
mínky. Výrobky posuzovala hodno-
titelská  komise  v pěti  kategoriích. 
V každé z nich vybrala tři nejlepší.
„První  ročník  soutěže  se  setkal 

s velkým  ohlasem  ze  strany  země-
dělců,  farmářů  a dalších  výrobců, 
proto  jsme soutěž o krajskou znač-
ku  kvality  vyhlásili  i v roce  2018. 
Místním  výrobcům  tak  chceme 
i tímto  způsobem  pomoci  jejich 
výrobky  zviditelnit  a představit  zá-
kazníkům  a spotřebitelům,“  uvedl 
krajský radní Karel Jakobec.

Do kategorie Masné výrobky při-
hlásili  3  výrobci  12  produktů,  do 
kategorie Mléčné výrobky celkem 6 
producentů  přihlásilo  17  výrobků. 
V kategorii  Pekařských  a cukrář-
ských  výrobků  soutěžili  3  výrobci 
s 9  výrobky,  v kategorii  Alkoholic-
ké  a nealkoholické  nápoje  pak  3 
výrobci se 14 produkty. V kategorii 
Ostatní bylo přihlášeno 16 výrobků 
pěti  producentů.  Soutěžní  výrobek 
přitom  musí  být  vyroben  v Karlo-
varském kraji a hlavní surovina mu-
sí mít tuzemský původ.
„Nebudu  zastírat,  že  pro  komi-

si  bylo  hodnocení  velmi  příjemná 
záležitost,  protože  máme  možnost 
seznámit  se  s novinkami,  které  si 
producenti z našeho kraje připravi-

li. Často je velmi těžké určit v rámci 
jedné  kategorie,  co  je  nejchutnější 
a zaslouží  si  ocenění,“  dodal  kraj-
ský  radní  Jaroslav Bradáč, který se 
stal  členem  hodnotitelské  komise 
společně se zástupci Agrární komo-
ry, Krajské veterinární správy nebo 
krajských středních škol.
Soutěž  zajišťuje  Integrovaná 

střední  škola  Cheb,  odloučené 
pracoviště  Dalovice,  ve  spoluprá-
ci  s Odborem  životního  prostředí 
a zemědělství  Krajského  úřadu 
Karlovarského  kraje.  Slavnostní 
vyhodnocení  výsledků  a předání 
certifikátů novým držitelům značky 
„Dobrota  Karlovarského  kraje“  se 
uskuteční v září v Sokolově.  
  (KÚ)

Dobrota Karlovarského kraje: O titul soutěžilo 68 výrobků

NEPROPÁSNĚTE 
Podpořte stavby z kraje 
v celostátní anketě
Až  do  15.  září  můžete  hlasovat 
v anketě  České  a slovenské  stav-
by  století,  která  byla  vyhlášena 
u příležitosti  oslav  vzniku  samo-
statné  Československé  repub-
liky.  Karlovarský  kraj  má  mezi 
stovkou  nominovaných  objektů 
dva  zástupce,  a sice  obloukový 
most  přes  řeku  Ohři  u Sokolova 
a klášter trapistů v Novém Dvoře. 
Novodvorský  klášter  byl  založen 
v roce 2002. Vznikl v místech, kde 
stály ruiny barokního statku, kte-
rý do 50. let 20. století spravovali 
premonstráti  v Teplé.  Ojedinělá 
duchovní  stavba  s železobetono-
vou  novostavbou  kostela  Matky 
Boží  je  prodchnutá  spiritualitou 
a minimalismem.  Pro  celý  areál 
je typická velká střídmost, barev-
nost se omezuje na přírodní tóny 
a bílou  barvu.  Síla  působivosti 
spočívá ve hře stínů a světel pro-
nikajících štěrbinami ve stěnách. 
Obloukové  mosty  se  u nás  kvůli 
komplikované  skruži  přestaly 
téměř  stavět  koncem 80.  let. Vý-
jimkou  je  most  přes  Vltavu  ve 
Zbraslavi a most na D6 mezi No-
vým Sedlem a Sokolovem. Druhý 
jmenovaný je dlouhý 296,3 metrů 
a 13 metrů široký. Vozovka se tyčí 
55 metrů nad údolím řeky Ohře. 
Vetknutý  oblouk má  rozpětí  126 
metrů,  přičemž  v současnosti 
se  jedná  o třetí  největší  oblouk 
v České republice.   (KÚ)

Na tratě pro běžecké lyžování 
půjde přes milion korun
Jedním  z nejoblíbenějších  zim-
ních  sportů  provozovaných 
v našem  regionu  je  běžecké  ly-
žování.  Karlovarský  kraj  stejně 
jako v uplynulých letech i v tomto 
roce poskytne dotace na budová-
ní  a údržbu  sítě  lyžařských  tras. 
Pokud  krajské  zastupitelstvo  na 
svém  zářijovém  zasedání  schvá-
lí  předložený  návrh,  tak  si  obce 
a spolky  mezi  sebou  rozdělí  té-
měř 1,2 milionu korun. Boží Dar, 
který  je bezesporu nejznámějším 
krušnohorským  střediskem  a ly-
žařům nabízí perfektně udržova-
né  lyžařské  trasy,  by  měl  získat 
podporu  ve  výši  300  tisíc  korun. 
O dotaci  ve  výši  130  tisíc  korun 
pak  například  zažádaly  Marián-
ské  Lázně,  které  obhospodařují 
zhruba  58  kilometrů  běžeckých 
stop.  Mezi  žadateli  nechybělo 
ani město Abertamy,  jež  udržuje 
v zimním  období  ve  svém  ka-
tastrálním  území  40  kilometrů 
tratí  a Karlovarský kraj požádalo 
o příspěvek  ve  výši  110  tisíc  ko-
run  (KÚ)

28. 10. 2018 
VYVĚSME NEJVÍCE ČESKÝCH 
VLAJEK!
Přispějte k rekordu!

yvěsme 28. října nejvíce českých vlajek. Oslavte důstojně 100. výročí 
né republiky a zapište se do České knihy rekordů. 

Navštivte www.nejvicvla
je to snadné a zdarma: 

Vyvěste vlajky! Látkové, papírové, tištěné, malované, či jinak vyrobené 
vlajky ČR.

Sdílejte svou účast na rekordu a své fotky s vlajkami na Facebooku, 
Instagramu, Twitteru… a připojte hashtag 

Pošlete čestné prohlášení po vyvěšení vlajek k 100. výročí 
samostatnosti Vás požádáme o zaslání prohlášení a několika fotek přes 
Váš profil na webu www.nejvicvlajek.cz

Váš rekord a upomínka na 100. výročí vzniku státu
Z tohoto rekordu můžete získat osobní certifikát s Vaším jménem 
(názvem) a Českou knihu rekordů s vlepeným osobním certifikátem.

Certifikát:

Česká k rekordů

────

────

Je to snadné a zadarmo.

────

Vyvěste vlajky!

────

Oslavte 100. výročí 

────

Sdílejte svou účast.

────

Získejte certifikát.

────

────

 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ocenění získali (držitelem značky jsou výrobky 
na 1. – 3. místě každé kategorie):

MASNÉ VÝROBKY  
1. Paštika s medvědím česnekem Krčma
2. Pršut z květové špičky  Pelant s. r. o.
3. Doupovský bič   Pelant s. r. o.

ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ VÝROBKY  
1. Kynšperský zajíc 12° - světlý ležák Pivovar Kynšperk
2. Krušnohor – světlý ležák 11°  Krušnohor s. r. o.
3. Krušnohor – světlý ležák 12°  Krušnohor s. r. o.

PEKAŘSKÉ VÝROBKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY  
1. Pečivo kváskové – Bonela  Karlovarská pekárna
2. Tvarohový dort borůvka  Cukrárna Ondra
3. Chléb Kolonáda   Karlovarská pekárna

MLÉČNÉ VÝROBKY  
1. Vánočník    Farma Kubernát
2. Kozí jogurt bílý   L. Kostlivý
3. Děpoltovický kefír   Farma Kubernát

OSTATNÍ  
1. Krásenské čajování Krásnokvítek J. Šimůnková
2. Olej z bílého máku   Bohemia olej s. r. o.
3. Bio med medovicový  D. Michálek

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017Dobrota Karlovarského kraje 2018   
V pěti soutěžních kategoriích posu-
zovala hodnotitelská komise výrobky 
od celkem 17 producentů z regionu. 
 Foto: KÚ

Knihovně už brzy 
pomůže nový depozitář
KARLOVY VARY   Více než 99 mi-
lionů  korun  z Integrovaného  re-
gionálního operačního programu 
se podařilo získat Karlovarskému 
kraji na  výstavbu nového depozi-
táře krajské knihovny. „Jsem moc 
ráda,  že  se  nám  podařilo  získat 
potřebné  finance  na  vybudová-
ní  nového  depozitáře.  Rozšířené 
skladovací  plochy  pro  ukládání 
knihovního  fondu  jsou  naprojek-
továny tak, aby sloužily potřebám 
knihovny  minimálně  na  dalších 
dvacet let jejího provozu,“ uvedla 
hejtmanka Jana Vildumetzová.
Po  jednáních,  která  vedla  s Mi-

nisterstvem pro místní rozvoj ČR, 
byla hejtmanka o navýšení finanč-
ních prostředků informována do-
pisem.
Dalších téměř 5,9 milionu korun 

bude na akci uvolněno ze státního 
rozpočtu a zhruba 15 milionů ko-
run uhradí kraj.
Krajská  knihovna  se  již  od  po-

čátku své existence potýká s nedo-
statečnou kapacitou skladovacích 
prostor.  Karlovarský  kraj  proto 
připravil  projekt  na  výstavbu  no-
vého depozitáře a v únoru letošní-
ho roku předložil žádost o poskyt-
nutí  dotace do  Integrovaného  re-

gionálního operačního programu. 
Požadovaná částka však byla kvůli 
nedostatečné  finanční  alokaci 
25.  výzvy  „Knihovny“  ponížena. 
Hejtmanka následně jednala s Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR 
o možnosti navýšení dotace.
Výběrové  řízení  na  dodavatele 

stavby depozitáře bude vyhlášeno 
v co  nejkratší  době.  Předpokládá 
se, že k zahájení stavebních prací 
by mohlo dojít v polovině příštího 
roku.  Nová  budova  by  měla  být 
třípodlažní  a plně  bezbariérová. 
Kromě  skladovacích  prostor  v ní 
bude umístěno například i datové 
úložiště,  serverovna,  badatelna, 
digitalizační pracoviště  či  restau-
rátorská dílna.   (KÚ)

Brownfield - bývalému areálu továrny Jitona může pomoci i program RE:START

komerční prezentace

Studie  Nový depozitář krajské knihov-
ny.  Foto: KÚ
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Hotovost jako problém 
pro moderně řízený stát

Svět nákupů čím dál více ovládají 
platební karty. Výběr hotovosti z ban-
komatu je dnes pomalu přežitek, 
jelikož se stalo módou platit rovnou 
platební kartou v obchodě. Lidem je 
vtloukáno, že platit penězi je velmi 
neefektivní. Místo, aby rodiče učili své 
děti šetřit si kapesné do kasičky a na-
učili je mít vztah k penězům, tak jim 
zakládají bankovní účty a platební 
karty. Mladí lidé mají vysoké životní 
nároky, málo pracují, hodně utrácejí 
za zbytečnosti a bezhotovostní platby 
je v tom podporují, jelikož ztrácí kon-
trolu nad svými financemi a neumí 

tak ani hospodařit. Jak si totiž mo-
hou vážit něčeho, na co si nemohou 
sáhnout a vidí jen prázdná čísla? 
Pokud lidé platí elektronicky, mají 
tendenci utrácet o 12 až 18 procent 
víc, než když použijí „hmatatelné“ 
peníze. Nedivme se, že lidé padají do 
exekucí stále častěji je to díky finanční 
negramotnosti a lákadel nákupů na 
dluh. Dluhy českých domácností vůči 
bankám loni v prosinci stouply proti 
listopadu o 8,4 miliardy na 1,535 
bilionu korun. Díky EET je každá 
naše platba evidovaná. Díky všem 
členským kartičkám mají obchodníci 
naprostý přehled co si kupujete, co 
máte rádi nebo jaký máte vkus. Proč 
je tedy hotovost takový problém? 
Stát vás totiž nemůže kontrolovat. 
Ve Švédsku 95% všech obchodních 
transakcí probíhá bezhotovostně 
a mnoho bank hotovost ani nepřijí-
má, ani nevydává. Ve chvíli kdy spo-
lečnost opustí od hotovostní platby 
budou moci vlády a banky sledovat 

pohyb a aktivity kohokoliv a kdykoliv 
a když si zamanou, tak vám nemu-
sí vaše prostředky vydat. Bankovní 
korporace disponují obrovskou mocí 
a občan, firma a celá společnost je 
jen pouhou figurkou, se kterou se 
snadno manipuluje. To, co chcete 
prosadit, označíte jednoduše za mo-
derní, progresivní a naopak to, proti 
čemu se vymezujete označíte starým, 
zaostalým. Lidé snadno reagují na 
finanční motivaci, že budou platit 
méně při platbě kartou než při použi-
tí hotovosti. Zamyslete se nad tím, až 
svým dětem budete zakládat bankov-
ní účet a místo kapesného v hotovosti 
provedete bankovní převod. Banky 
se tak snaží pozvolna převést spo-
lečnost na fungování bez hotovosti 
na což si pomalu většina lidí zvykne 
a vlastně si ani neuvědomí možná 
rizika. Na prvním místě by měla být 
vždy svobodná volba zda zaplatit 
kartou či hotově a ne snaha diktovat 
lidem, co pro ně je a není dobré.

Karla Maříková
poslankyně
a krajská 
zastupitelka
za SPD

Císařské lázně: 
Kdo přestřihne pásku, zvítězí 

Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Historickou budovu Císařských láz-
ní v Karlových Varech obdivují turisté, 
využívají filmaři a nenávidí politikové. 
Ať je u moci jakákoliv strana, vyfasuje 
ji jako nechtěné dědictví a musí se (po-
kud možno se ctí) vypořádat s dlouho 
plánovanou revitalizací této stavby.  
Zatím to znamenalo udržet celý objekt 
v provozu schopném stavu. Nestane-li 

se žádná havárie, případně nespadne-
-li střecha, je to bonus navíc. Na cel-
kovou rekonstrukci objektu je totiž po-
třeba 550 milionů korun, z toho 250 
miliónů přislíbilo ministerstvo kultu-
ry. A to samozřejmě nepočítám dávno 
zrealizované nezbytné investice, aby 
se nám unikátní stavba nesesunula 
jako domeček z karet.  Nepamatuji si 
přesně, kolik peněz musel kraj jako 
vlastník památky vynaložit, zcela jis-
tě to ale bylo v řádu několika (možná 
desítek) milionů korun. V určité chvíli 
jsem přestal počítat ministry kultury 
i představitele dalších státních insti-
tucí, kteří slibovali, že potřebné finan-
ce budou. Situace dospěla tak daleko, 
že Karlovarský kraj dokonce vyhlásil 
na opravu Císařských lázní veřejnou 

sbírku. Vzpomínám si, jak se ve vel-
mi podobné situaci skládali občané 
Karlových Varů na obnovu Městského 
divadla.  Výsledkem byl několikaná-
sobně předražený mobiliář a ostuda 
po celé republice. Záchodové štětky 
za 13 tisíc korun totiž plnily několik 
měsíců přední stránky celostátních 
deníků.  Sbírky tohoto typu nepovažuji 
za šťastné řešení. Už proto, že občan 
rovná se daňový poplatník, a tak jdou 
z jeho kapes peníze vlastně dvakrát. 
Nicméně jako karlovarský patriot stá-
le doufám, že se dožiji okamžiku, kdy 
zrekonstruované Císařské lázně za-
čnou sloužit veřejnosti. Stříhat pásku 
určitě nebudu,  rád se tam ale s man-
želkou vypravím třeba na koncert kar-
lovarských symfoniků. 

Lázeňství v Karlovarském kraji 

V základním krajském strategic-
kém dokumentu, programu rozvoje 
kraje- PRKu se v úvodu dozvíme, že 
jsme nejzaostalejším regionem a že 
málo inovujeme, dále že tradiční lá-
zeňství existuje díky pramenům, že 
odcházejí studenti a že zatím nemá-
me očekávat vznik centra vysokého 
školství…

A tak věřím, že do další aktualiza-
ce se již překlopí jiné, celkem jasné 
závěry a vize z diskuzní platformy 
profesionálů v oblasti lázeňství 
a balneologie, kterou kraj inicioval. 
A totiž, že právě lázeňství je pro 
náš kraj jedinečné a specifické. Že 
je třeba v kraji navázat na výzkum 
a vývoj, který skončil v roce 1992, 

kdy přestal existovat Balneologický 
ústav a od té doby naše lázeňství 
funguje jaksi samospádem. 

Na nutnost obnovy vědy a výzku-
mu nás všemožné strategie upozor-
ňují neustále. I díky tomu se pod-
pora balneologie (nauka o léčivých 
vodách, lázních a jejich účincích 
na lidský organismus) dostala i do 

RE:STARTu - podpory vlády pro 
náš strukturálně postižený kraj. 
Představitelé kraje potvrdili, že bu-
dou usilovat o znovuobnovení vědy 
a výzkumu v této oblasti, včetně ná-
vaznosti na vysoké školství. A já vě-
řím, že tím budeme schopni navrá-
tit naše jedinečné světové postavení 
v lázeňství.

Ing. arch. 
Vojtěch Franta
předseda 
komise pro 
UNESCO, uvol-
něný zastupitel 
za cestovní 
ruch a lázeňství 
za Českou pi-
rátskou stranu

Věcné shrnutí problematiky 
karlovarského krematoria

V minulém roce, v souvislosti s do-
sluhující 20 let starou kremační pecí, 
se Město Karlovy Vary rozhodovalo, 
zda stávající pec opravit, zda poří-
dit novou, nebo zda využívat externí 
službu, stejně jako polovina všech sta-
tutárních měst v ČR. Krematorium 
bylo postaveno ve 30. letech minulého 
století, tehdy na okraji města, mimo 
jakoukoliv zástavbu. Dnes je toto mís-
to v širším centru města, v intenzivní 
zástavbě, trvale poškozující obyvatele 
na sídlišti Růžový vrch a v Rybářích. 
Po celých osm let mého působení ve 

vedení města frekventovaně čelíme 
negativním názorům ze strany obyva-
tel těchto lokalit na fungování krema-
ce a její vliv na své okolí.

V průběhu zvažování uvedených 
variant byl nastaven prozatímní sys-
tém využití externí služby krematoria 
Hrušovany. Toto moderní kremato-
rium mimo intenzivní zástavbu ob-
sluhuje široké území nejen v ČR, ale 
i v sousedním Německu. Ukázalo se, 
že takto nastavený systém funguje 
a ani po řadě měsíců k němu nebylo 
z žádné strany významných výhrad. 
Plně chápu, že jde o problematiku 
velmi citlivou, současně poskytovaná 
služba se však od té neliší jinak, než 
převozem do Hrušovan a zpět, cenová 
úroveň zůstává zachována a zároveň 
jde ozavedený a běžný systém v rámci 
republiky.

Ve chvíli, kdy máme na jedné straně 
variantu investičně velmi náročnou 
s negativním vlivem na své intenziv-

ně obydlené okolí a na druhé straně 
fungující systém ve stejné kvalitě 
poskytované externí služby s garan-
cí jejího fungování i do vzdálenější 
budoucnosti, padlo z mého pohledu 
logické a naprosto konsensuální roz-
hodnutí kremační pec na Růžový vrch 
nevracet a nechat fungovat stávající 
službu.

Na jednání s paní hejtmankou ne-
padla ani zmínka o nabídce kraje 
k převzetí krematoria, jak se objevilo 
v tisku. Na tomto jednání jsem navr-
hoval: pokud má Kraj zato, že v Kar-
lovarském kraji má být krematorium, 
nechť je to aktivita Kraje se situová-
ním umístění ve vytipované bezproblé-
mové lokalitě s tím, že Karlovy Vary 
(a předpokládám, že i další sídla v re-
gionu) na tomto záměru budou rády 
spolupracovat. V tomto duchu také 
Rada města přijala usnesení, kterým 
konstatuje připravenost jednat na 
toto téma s Karlovarským krajem.

Ing. Petr 
Kulhánek
primátor 
Karlových 
Varů a krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD

Výkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

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

Celkové výdaje na VaV podle krajů v roce 2014 (v % HDP daného kraje) 
  Zdroj: ČSÚ - Roční výkaz o výzkumu a vývoji, 2015

Naše nabídka

Pracovníka obsluhy strojů a zařízení
Vaše oblast úkolů

Váš profil 

Procesní mechanik 
pro lakovací techniku

Vaše oblast úkolů

Váš profil 

Jsme úspěšná německá společnost střední velikosti a s našimi přibližně 500 zaměstnanci ve dvou výrobních závodech 
patříme k důležitým mezinárodním dodavatelům systémů rolet, stínění, vrat a ochrany proti hmyzu. Pro náš další rozvoj 
je nutné posílit výrobní závod v Kontradsreuthu, proto hledáme k okamžitému nástupu

ALUKON KG
Frau Melanie Hergert
Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 92 92 950-311
karriere@alukon.com

a nebo v němčině online přes www.alukon.com/karriere

obsluha zařízení práškového lakování hliníkových profilů ve 
třísměnném pracovním provozu 
kontrola zařízení pro přípravu profilů před lakováním
obsluha zařízení pro zpracování odpadní vody- neutralizace 
odpadních vod

manuální zručnost
velmi dobré technické znalos� a myšlení
přesnost a samostatnost 
vysoká uvědomělost kvality
ochota pracovat ve dvousměnném nebo třísměnném 
pracovním provozu
mobilita (žádoucí je řidičský průkaz a vlastní osobní 
automobil)

pracovní místo na plný pracovní úvazek a na dobu 
neurčitou
týmově orientované a moderní pracovní prostředí
horizontální hierarchie
rodinná firma

dokončené technické odborné vzdělání
znalos� v oblas� obsluhy strojů a zařízení
žádoucí jsou zkušenos� v oblas� lakování povrchů, resp. v oblas� 
práškového lakování
samostatnost, spolehlivost a svědomitost, vysoká flexibilita a 
týmová práce
připravenost k trvalému dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace

výroba a balení roletových lamel
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www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

AŠ Vůbec poprvé letos do Česka zavítá Festival Mediaval. Stejně jako v přeshraničním Selbu se prostor festiva-
lu v Aši na Háji promění ve dnech 1. a 2. září na středověké tržiště. Chybět nebude středověký tábor, šermířské 
skupiny, pódium pro kejklíře, ohnivá show a samozřejmě velké jeviště pro hudební akty.
O zábavu se po dobu festivalu na pódiu postará řada kapel a umělců. Hlavní hvězdou sobotního programu bude 
hudební uskupení Omnia, vrcholem nedělního večera pak kapela Kroke z Krakova. Polští hudebníci slaví v žán-
ru jidišské hudby a jazzu úspěchy po celém světě.
Lístek pro oba dny v Aši stojí 750 korun, místní vyjdou na šest stovek. Na pokladnách budou vstupenky za 900 
korun, za 750 korun pro obyvatele Aše. Kempování na oploceném prostoru je zahrnuto v ceně lístku.   (KÚ)

Mediaval promění Aš na středověké tržiště

Do Karlových Varů se vrací mi-
lovníci folkloru, tanečníci a mu-
zikanti z celého světa. Krajská 
metropole hostí Karlovarský 
folklorní festival, třiadvacátý 
ročník představí ve druhém září-
jovém týdnu od úterý 4. září do 
neděle 9. září dvanáct souborů 
z Česka i zahraničí.  

KARLOVY VARY  Nejvzdálenějším 
souborem  23.  ročníku  Karlovar-
ského  folklorního  festivalu  bude 
Spandan  Sanskrutik  Trust  z indic-
kého  Ahmedabadu.  Tento  ansámbl 
se  představí  divákům  hned  v úterý, 
a to  na  jedinečném  celovečerním 
představení  v karlovarském  hotelu 
Imperiál.  Spolu  s ním  nám  folklor 
orientu  předvede  v pořadu  pod  ná-
zvem Tance tisíce a jedné noci alžír-
ský soubor Thiwizi. 
Z východu Evropy se k nám chys-

tá  rumunská  umělecká  skupina, 
která  je  složena  ze  dvou  souborů – 
Cununita  a Cununita  Nazdravana 
z oblasti  Codrului  v severním  Ru-
munsku.  Balkánský  rytmus  pak  na 
festivalu  zajistí  soubor  Cas  Ilinden 
z makedonské  Bitoly.  Mladým,  ale 
zkušeným souborem je folklorní ta-
neční skupina Yenibogazici z města 
Famagusta na Severním Kypru. Ani 
letos se festival neobejde bez oblíbe-
ných Slováků, tentokrát zastupova-
ných muzikanty a tanečníky z košic-
kého  souboru  Želiezko.  V jeho  re-
pertoáru  převládají  tance  z regionů 
východního  Slovenska,  zároveň  se 

však nebojí zpracovávat třeba rusín-
ský  folklor.  Ten  divákům  předvede 
i tradiční host našeho festivalu, cho-
mutovský soubor Skejušan.
Tradice  svých  rodných  regionů 

představí návštěvníkům  také 6 dal-
ších  tuzemských  souborů.  Region 
Chodska  zastupují  hned  dvě  usku-
pení – dudácká muzika z Domažlic 
a Národopisný  soubor  Postřekov. 
Kouzelnou oblast jižních Čech a její 
tradice  odráží  ve  svých  vystoupe-
ních kovářovský soubor Kovářovan. 
Čistě hudebním uměleckým soubo-
rem bude Orchestr lidových nástro-
jů Plzeňského kraje. A ze západních 
Čech  pochází  také  soubor  písní 
a tanců Rokytí, který se, jak jeho ná-
zev  napovídá,  zabývá  jevištní  styli-
zací  národopisných materiálů  z ob-
lasti Rokycanska. Na konec našeho 
výčtu  nezbývá  než  připomenout 
domácí pořadatelský soubor Dyleň, 
jenž  v loňském  roce  oslavil  šedesát 
let vlastní existence. Jeho členové se 
se zápalem sobě vlastním a až rodin-
nou péčí starají o řádný průběh fes-
tivalu a zároveň stíhají představovat 
folklor širší oblasti Karlovarska. 
Festival během týdne nabídne kul-

turní  zážitek  nejen  karlovarským, 
ale  soubory  zavítají  taktéž  do  diva-
dla  ve  Františkových  Lázní,  na  ko-
lonádu v Mariánských Lázní, do be-
čovských zámeckých zahrad, na Mí-
rové náměstí v Ostrově v rámci pro-
gramu Roztančené léto v Ostrově či 
do  Kulturního  domu  v Jáchymově. 
V Karlových  Varech  bude  možno 

sledovat  umělecké  projevy  taneční-
ků  a muzikantů  na  otevřených  scé-
nách podél  řeky Teplé, v Becherově 
vile nebo v kavárně Havana v rámci 
Makedonského  večera.  Sobotní  ve-
černí  galaprogram,  kterému  před-
chází  krojovaný  průvod  centrem 
města, se odehraje jako každoročně 
na  jevišti  velkého  sálu  lázeňského 
hotelu  Thermal.  Následující  ráno 
nabídnou  prostory  Tržní  kolonády 
příhodné místo pro snídani a přípi-
tek  s účinkujícími.  S naším  krajem 
se  rozloučí  folkloristé  z celého  svě-
ta  odpoledním programem v Lokti, 
který  mimo  jiné  nabízí  zábavně-
-naučný  pořad  pro  děti  Folklorní 
stezka. 
Karlovarský  folklorní  festival  tak 

i letos sehraje roli důležitého vyslan-
ce  mezi  kulturami  napříč  Evropou 
i celým  světem.  Jeho  význam  tak 
překračuje  „jen“  umělecké  poslání 
zpracovávání  tradic,  ale  svým  způ-
sobem  přesahuje  dále  do  budouc-
nosti,  když  boří  pomyslné  bariéry 
mezi diváky a účinkujícími a vytváří 
jedinečnou  přátelskou  atmosféru 
mezi zástupci rozdílných kulturních 
okruhů. Pro dokonalý zážitek je tak 
třeba popřát jediné – slunečné poča-
sí,  jenž  provázelo  festivalový  týden 
i v minulých ročnících.
Pro  bližší  a aktuální  informace  je 
možné sledovat oficiální web www.
kffestival.cz , facebookovou stránku 
Karlovarský folklorní festival a ofici-
ální Instagram @kffestival. 
  (Hynek Rint)

Folklorní festival představí 
soubory z celého světa

Večerní gala     Tradičnímu programu na jevišti velkého sálu lázeňského hotelu Thermal bude v Karlových Varech 
předcházet krojovaný průvod centrem města.   Foto: kffestival.cz

ZAPOJTE SE DO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
PROMĚNY KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA POSLEDNÍCH 100 LET
Karlovarský  kraj  připravil  pro 
všechny,  kteří  rádi  fotí,  soutěž 
o proměnách  našeho  regionu 
v uplynulých  sto  letech.  Soutěž 
trvá  až  do  30.  září  2018.  Ví-
tězové  získají  hodnotné  ceny 
a z jejich  prací  vznikne  putovní 
výstava.
Na  stránkách  fotobanky  Karlo-
varského  kraje  www.kvpoint.cz 

najdou  soutěžící  historické  fo-
tografie míst  či  pamětihodností 
Karlovarského kraje. Fotografo-
vé by si některý ze snímků měli 
vybrat  a nafotit  proměnu místa 
do  současné  podoby.  Soutěže 
se  mohou  účastnit  fotografové 
bez  rozdílu  věku,  kteří  by  měli 
v termínu  dodat  maximálně  5 
fotografií.  Své  snímky  budou 

vkládat přímo do fotobanky pod 
záložku soutěže „Proměny Kar-
lovarského  kraje  za  posledních 
100 let.“
Veškeré  podmínky  soutěže  na-
jdou  zájemci  na  internetových 
stránkách  Karlovarského  kraje 
www.kr-karlovarsky.cz,  nebo 
na  stránkách krajské  fotobanky 
www.kvpoint.cz  (KÚ)

SOKOLOV  Prázniny  pomalu 
končí, školní i ty divadelní. A zno-
vu  se  ke  slovu  hlásí  Sokolovská 
čurda.  Letos  už  16.  ročník  celo-
státní nesoutěžní přehlídky ama-
térských  divadelních  souborů 
se  uskuteční  o víkendu  28.  a 30. 
září  v divadle  Městského  domu 
kultury  v Sokolově.  Ochotníci 
z celé  země  tady  sehrají  na  osm 
divadelních  představení,  každý 
soubor pak odjede s pamětní So-
kolovskou čurdou 2018.
Programová  nabídka  je  letos 

pestrá.  Své  si  najdou  nejmenší 
diváci  i milovníci  komedií  či  kla-
siky, tance a zpěvu.
Účast žádného z diváků nemusí 

skončit  závěrečnou  oponou,  ve-
řejnosti je po každém představení  
otevřený rozborový seminář, kte-
rým  provede  František  Zborník, 
lektor  znalý  divadelního  umění 
a sokolovské  přehlídce  dlouhá 
léta  věrný.  Kdo  chce  naslouchat 
a poučit  se,  má  k tomu  skvělou 
příležitost.   (KÚ)

Program 
Pátek 28. září
15:00 – Hrátky s čertem, Jan Dr-
da – upravil Jaroslav Mrzena, 70 
minut  (bez přestávky)  - Bechyň-
ský divadelní spolek Lužnice
17:15 – Zázračné křeslo, Frigyes 
Karinthy, 55 minut (bez přestáv-
ky) - Divadlo ŽUMPA
19:00 – UVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 

A ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
Velké  lhaní,  Luc  Chaumar,  105 
minut (vč. přestávky) - Tyjátr Ho-
ražďovice

Sobota 29. září
10:00  –  Analfabet,  Branislav 
Nusič, 40 minut  (bez přestávky) 
- Divadlo Refektář
11:45  –  Obrazy  mezilidských 
vz(Tahů),  Eva  Zdvořilová,    60 
minut  (vč.  přestávky)  –  Taneční 
soubor Bez hranic, Velké Opato-
vice
15:00  –  INFERNO  aneb  konec 
legrace,  Zdeněk  Hilbert,  65  mi-

nut (bez přestávky) - Divadlo Do-
stavník Přerov
18:45 – UVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
PŘEHLÍDKY
Saturnin, Zdeněk Jirotka, Martin 
Vačkář, Ondřej Havelka, 120 mi-
nut (vč. přestávky)
Divadlo JakoHost Plzeň

Neděle 30. září
10:00 – LIBUSHE, Radek Šlan-
gal,  135  minut  (vč.  přestávky) 
-  Divadelní  spolek Nové  divadlo 
Mělník
13.30  –  14:00    ZÁVĚR  PŘE-
HLÍDKY – vyhlášení „čurdy“

Sokolovská čurda. Ochotníci 
sehrají osm představení

Sokolovská čurda 2018   Ochotnické soubory sehrají letos v Sokolově 
v rámci divadelní přehlídky osm divadelních představení. 
 Foto: Divadlo bez zákulisí
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Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
NÁKUP ZDRAVĚ U NÁS 
UDĚLÁTE HRAVĚ

Tři vylosované výherce 
z minulého čísla budeme 
kontaktovat a zašleme 
každému z nich poukázku na 
nákup do Globusu v hodnotě 
500 Kč.

Přijďte se podívat kde a jak 
pro Vás vyrábíme čerstvé 
pečivo, uzeniny a kde 
bouráme maso.

Nemáme co skrývat a tak Vám 
rádi ukážeme Globus z druhé 
strany.

Provedeme Vás po zázemích 
našich provozů.

Na vlastní oči se budete moci 
přesvědčit, že výroba pečiva, 
masa a uzenin přímo v zázemí 
hypermarketu u nás nejsou jen 
marketingové fráze.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 30. 8. 2018 
na e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz, 
zn. Křížovka
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Staňte se hostem knížete Metternicha
Vrcholem léta na zámku Kynžvart bude Hradozámecká noc. Zažijte 
kouzelný návrat do starých časů, do doby panování velkého kanc-
léře Metternicha. Na  nádvoří  vás  čeká  zábava,  uvnitř  zámku  po-
učení. Těšit se můžete na komentované prohlídky, během nichž se 
seznámíte se stolováním na knížecím dvoře v 19. století. Připraveny 
pro vás budou i ochutnávky specialit dobové slavnostní tabule. Svá 
kuchařská umění předvedou vybraní pražští šéfkuchaři a chybět ne-
bude ani someliér. Hlavním hostem večera bude Eva Pilarová, která 
zazpívá  písně  Divadla  Semafor.  Večer  završí  půlnoční  historický 
ohňostroj.
Zámek Kynžvart, 25. 8. 2018 

Výstava prezentuje umělecká díla, která vznikla v klíčových 
letech české historie
Do letohrádku v Ostrově můžete zavítat na výstavu, která byla při-
pravena k oslavám stého výročí vzniku samostatné Československé 
republiky.  Zastoupena  jsou  zde  umělecká  díla  ze  sbírek  Galerie 
umění Karlovy Vary, jež  vznikala v klíčových a velmi dramatických 
chvílích české historie. Uvidíte krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy z běž-
ného života od Vladimíra Silovského, Františka Tavíka Šimona, Jo-
sefa Čapka, Jana Konůpka, Rudolfa Kremličky či Václava Špály. 
Letohrádek Ostrov, 8. 7. - 7. 10. 2018

Přijďte si prohlédnout tajemné noční tvory zblízka
Milovníci přírody jsou zváni na netopýří noc do jedné z nejvýznam-
nějších  netopýřích  lokalit  v západních  Čechách,  a to  k dolu  Jero-
ným. Při vhodném počasí  je možné očekávat desítky odchycených 
netopýrů nejméně  sedmi druhů. Akci  je možné  spojit  s odpolední 
prohlídkou  zpřístupněného  středověkého  dolu,  v jehož  centrální 
části se nacházejí  impozantní komory ze 16. století. Součástí pro-
gramu bude  i přednáška  o životě  netopýrů. Akcí  provede Přemysl 
Tájek. 
Důl Jeroným, 31. 8. 2018

Tradiční výroba bude k vidění na porcelánových slavnostech
Nenechte  si  ujít  podzimní  porcelánové  slavnosti,  které  se  konají 
v prostorách  Grandhotelu  Pupp  v Karlových  Varech.  V slavnost-
ním  sále  bude  instalována  výstava prostřených  stolů. Celý  víkend 
je doplněn doprovodnými akcemi pro děti i dospělé, chybět nebude 
ani oblíbená Porcelánová školička. Během akce  si lze v prodejních 
stáncích také zakoupit porcelán regionálních značek za akční ceny. 
Podzimní porcelánové slavnosti jsou již tradičně doprovázeny i vy-
stoupeními tanečních souborů z celého světa v rámci Karlovarské-
ho folklorního festivalu.
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, 7. - 9. 9. 2018

Folklórní festival nabídne nevšední podívanou
V Mariánských  Lázních  se  letos  uskuteční  již  14.  ročník Marián-
ského  podzimu. Mezinárodní  folklórní  festival  plný  tance,  zpěvu 
a lidových řemesel nabídne atraktivní program v ulicích lázeňského 
města. Těšit se můžete na košt moravského vína za hudebního do-
provodu, dudáky, krojovaný průvod, řemeslný jarmark a celou řadu 
kulturních  vystoupení.  Akci  každoročně  pořádá  Folklorní  soubor 
Marjánek.
Mariánské Lázně, 13. - 16. 9. 2018

KULTURNÍ TIPY Vojáci - osídlenci Karlovarského kraje
V minulých číslech tohoto seri-
álu, jsme se seznámili s osudy 
rodáků z Karlovarského kraje 
bojujícími ve 2. světové válce na 
Východě a na Západě. Nyní jsou 
na řadě vojáci, kteří po ukonče-
né válce a demobilizaci osidlují 
v roce 1945 Karlovarský kraj.

Při  vstupu  do ČSBS odbojové  or-
ganizace  musel  každý  účastník  2. 
světové  války  prokázat  tuto  účast 
dokladem o účasti v bojích za svobo-
du národa. Doklad vydávalo minis-
terstvo obrany a Vojenský historický 
ústav v Praze. Stejně tak bylo nutné 
doložit  doklady  o  válečných  vyzna-
menáních. Díky této přísné přijíma-
cí proceduře zachoval se kartotéční 
záznam  o  každém  členovi.  Zazna-
menáno je také místo bydliště, další 
společenská  činnost,  případně  také 
vyznamenání,  která  byla  udělena 
i  po  válce.  Přihlášených  členů  by-
lo  hodně.  Jenom  v  bývalém  okrese 
Karlovy  Vary  prošlo  členstvím  v 
ČSBS na 780 osídlenců - účastníků 
války. Na Sokolovsku a Chebsku  je 
to dalších přibližně 300 veteránů.
V dnešním ohlédnutí za veterány z 

let  1939-1945  dáme  přednost  těm, 
kteří bojovali na Západě i na Výcho-
dě.

Alois Kubát (narozený v roce 1920 
v Kohoutově). Příslušník Čs. armá-
dy - Západ a l. čs. armádního sboru 

v SSSR od 1. září 1939 do 5. května 
1945.  Po  válce  bydlel  v  Karlových 
Varech ve Staré Roli. Stačil bojovat 
v  Africe  u  Tobruku,  bránil  Anglii, 
přihlásil se dobrovolně do Svobodo-
vy armády a po složité cestě zapojil 
se do bojů na Slovensku i Moravě a 
vstoupil  společně  se  Svobodou  do 
Prahy.  Získal  uznání  s  vyznamená-
ním  Čs.  válečný  kříž  1939  a  další 
medaile.
Josef  Melč  (nar.  1912  v  Lužné  u 

Rakovníka,  bydliště  Karlovy  Vary  - 
Dvory). Původně  rotmistr telegraf-
ního vojska z povolání byl v čsl. ar-
mádě až do okupace v březnu 1939. 
Nesmířil  se  s  okupací,  přeběhl  do 
sousedního  Polska,  kde  se  formo-
vala  čs.  zahraniční  armáda.  Zde  se 
přihlásil  16.  srpna 1939  (prezenta-
ce), tedy ještě než započala 2. světo-
vá válka. S generálem Svobodou se 
vzdal Rudé armádě a byl internován 
v SSSR. V průběhu roku 1940 si vy-
trucoval  společně  s  asi  stovkou  vo-
jáků odchod ze SSSR a přihlásil  se 
znovu do českosl. zahraniční armá-
dy  na  Středním  východě.  Stalin  se 
jim za to posmíval, že nechtějí bojo-
vat, ale pustil je. Melč stihl bojovat v 
Tobruku, Anglii, Dunqeurku, Fran-
cii i Německu. Je nositelem anglické 
medaile  Star,  čs.  vojenské  pamětní 
medaile 1939-1945 se štítkem Fran-
cie a Velká Británie.
Jaroslav  Slavětínský  (četař  aspi-

rant, nar. 10. 2. 1911 v Brně). Další 

Karlovarský  občan  zažil  válku  ve 
Francii  i  Anglii,  ale  také  na  úze-
mí  SSSR.  Seběhlo  se  to  takto.  Po 
strastiplném  útěku  z  Protektorátu 
se  15.  ledna  1940  dostal  do  Ang-
lie. Chtěl  do  války  proti  německým 
okupantům  jeho  vlasti.  V  Anglii  v 
roce  1940  nebyla  formována  čes-
kosl.  zahraniční  armáda,  proto  se 
přesunul  do  Francie,  kde  byl  14. 
dubna 1940 odveden v Marseille do 
armády. Ve Francii toho ovšem moc 
nenabojoval a byl odtud evakuován 
do Anglie, kde prodělal další důstoj-
nické školení. V Anglii ale bylo více 
důstojníků  než  mužstva,  tak  požá-
dal o převedení do 1. čs. armádního 
sboru v SSSR, kde pro změnu bylo 
dosti  mužstva,  ale  málo  důstojní-
ků. Od 10.  září  1944  je  kmenovým 
příslušníkem  Svobodovy  armády. 
Přes Slovensko, Moravu a Čechy se 
dostal až do Prahy. Po válce zakotvil 
v  Karlových  Varech,  v  ulici  Jaltská 
1. Vyznamenání: Řád Rudé hvězdy, 
Dukelská  pamětní  medaile  a  další. 
Jaký  byl  jeho  občanský  život  není 
nám známo. V jinak pečlivě vedené 
kartotéce  ČSBS  Karlovy  Vary  není 
žádný záznam.
Zvláštní  skupinou  jsou    Karlo-

varští  letci.  Historik  Daniel  Švec 
připravuje  knihu  o  rodácích  z Kar-
lovarského  kraje,  příslušnících 
leteckých  útvarů  na  Západě  ve  2. 
světové  válce.  Tak  alespoň  několik 
poznámek k osídlencům - občanům 

Karlovarska, kteří  za války bojovali 
v  řadách  RAF. Nebylo  jich mnoho. 
V  Karlovarském  okrese  se  našlo  9 
takových  osídlenců,  na Sokolovsku 
a Chebsku přehled není dokončen.
František  Skalík  –  letec,  přísluš-

ník  čs.  311.  bombardovací  perutě 
v  Anglii.  Do  zahraniční  armády  se 
přihlásil 1. května 1940 a sloužil do 
8.  května  1945,  po  válce  zakotvil  v 
Karlových  Varech. Vyznamenán byl 
anglickou  medailí  Star  Cs,  letecká 
medaile Britanie.
Miroslav  Hub  -  válku  začal  jako 

pěšák u 1. pěšího pluku ve Francii. 
Do  čs.  armády  se  přihlásil  24.  září 
1939 v Paříži, pro kapitulaci Francie 
v  roce 1940 ani nestačil  jít do boje. 
Po  evakuaci  do  Anglie  stal  se  pří-
slušníkem RAF od 21. září 1940 do 
5.  května 1945.  Je  držitelem Čs.vá-
lečného kříže 1939.
Ani  dnes  nemůžeme  vyjmenovat 

všechny, tak alespoň dvě jména let-
ců  na  závěr:  mezi  letce  patřil  také 
Kowaluk  z Nejdku  či  Ludvík  Škul-
tety, dlouholetý předseda ČsOL Jed-
noty KV.
Uvedení  vojáci    jsou  vedení  jako 

Karlovarští odbojáři, ale až od roku 
1992. Co k tomu dodat. Snad jenom 
to, že |jejich  jména  jsou v seznamu 
více než tisíce jmen, který byl předán 
karlovarskému  primátorovi  Petru 
Kulhánkovi  do  úschovy,  aby  se  již 
nikdy na ně nezapomnělo.
  Václav Šrámek

Hrad Neuberg. Kraj pomůže se zpřístupněním věže
PODHRADÍ Ačkoliv  je  Podhradí 
malá  obec  s téměř  dvěma  stovkami 
obyvatel, o to větší a bohatší má mi-
nulost.  Na  jejím  území  se  nachází 
zámecky  areál,  který  představuje 
komplex staveb vzniklých od 13. sto-
letí do konce 19. století. Kdysi sídlo 
pánů  z Neubergu  a honosné  zámky 
šlechticů  z rodu  Zedtwitz  připomí-
nají již jen obvodové zdi. 
Nejstarší  část  celého  areálu  tvo-

řil  hrad  Neuberg,  z něhož  zůstala 
zachována  pouze  22  metrů  vysoká 
okrouhlá kamenná věž. „V současné 
době  je  areál  volně  přístupný  veřej-
nosti a je vyhledávaným místem pro 
turisty.  Každoročně  zde  pořádáme 
oblíbené  letní  hradní  slavnosti.  Vy-
užíván  je  i občany  z jiných  měst  ke 
konání  svatebních  obřadů,“  uvedla 

starostka  obce  Podhradí  Kamila 
Červenková.
V roce 2012  si nechala obec  zpra-

covat  projektovou  dokumentaci 
k postupné  obnově  jednotlivých 

historických  objektů,  které  se  tyčí 
na  vysoké  skále  nad  Ašským  poto-
kem. V roce 2015 pak byla zahájena 
rekonstrukce  mohutné  věže,  a to 
podle  projektu  Jana  Vinaře  ze  spo-

lečnosti MURUS, jež se specializuje 
na  rekonstrukci  a obnovu  památek. 
S přispěním  Karlovarského  kraje 
dojde  v letošním  roce  k vybudování 
vnějšího  schodiště  a tím  i ke  zpří-
stupnění  celé  věže  veřejnosti.  „Věž 
je  jednoznačně  dominantou  této 
lokality  a zároveň  je  považována  za 
ikonickou  stavbu  obce.  Jsem  proto 
moc  ráda,  že  jsme  na  její  obnovu 
mohli  z rozpočtu  Karlovarského 
kraje uvolnit celkem 425 tisíc korun. 
Všem, kteří se na záchraně této jedi-
nečné památky podílejí, bych chtěla 
moc  poděkovat.  Věřím,  že  jejich 
nadšení  a usilovná  práce  může  být 
pro  ostatní  inspirací,“  dodala  ná-
městkyně hejtmanky Karlovarského 
kraje pro oblast kultury a památkové 
péče Daniela Seifertová.  (KÚ)

SERIÁL 
ABY SE NEZAPOMNĚLO 6. DÍL

Hrad Neuberg   Zachována zůstala pouze 22 metrů vysoká okrouhlá kamenná věž. 
 Foto: KÚ 
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
PLAVÁNÍ
Zimní šampionát z roku 2017 se co do počtu dosažených úspěchů zdál z pohledu plavců karlovarského Slo-
vanu k překonání jen stěží, už letní republikové závody ovšem dokázaly, že výkony žactva mohou jít ještě dál. 
V celkovém součtu 76 startů si dvacítka vyslanců karlovarského plavání připsala na 44 osobních rekordů, 
což znamenalo sedm medailových umístění, mezi kterými se vyjímají dva mistrovské tituly v závodech štafet. 
Blahopřejeme!  

JEZDECTVÍ
Karlovarský kraj blahopřeje mladým účastníkům Mistrovství ČR v parkurových skocích, které se konalo na 
začátku srpna v Martinicích. V kategorii dětí získal klub Pegas Děpoltovice 4. místo, v kategorii starší junioři 
získala Sportovní stáj Hory 3. místo. V kategorii družstev smíšené týmy z obou klubů skončily na 6. místě. 
Blahopřejeme!  (KÚ)

Karatisté vybojovali na MS 18 medailí
KARLOVY VARY    Celkem  18 
medailí  vybojovali  na  červnovém 
světovém  šampionátu  ve  skotském 
Dundee  karatisté  z Karlovarského 
kraje.  Všechny  ty  tituly mistrů  i vi-
cemistrů  světa  dokázali  vybojovat 
v konkurenci  2  500  závodníků  a to 
si  už  říkalo  o pořádnou  pochvalu. 
Už  během  prázdnin  se    proto  na 
krajském  úřadě  s karatisty  setkala 
hejtmanka Jana Vildumetzová, kte-
rá  úspěšným  sportovcům  předala 
pamětní  listy,  poukázky  na  nákup 
sportovního  zboží  či  kosmetiku 
a našly se i další dárky. Velké blaho-
přání za skvělou reprezentaci kraje 
a poděkování patřilo také trenérům 
Miroslavu Boguskému a Stanislavu 
Pokornému  za  to,  že  své  svěřence 
dovedli k tak významnému úspěchu 
na světové úrovni.   (KÚ)

Martina Zikmundová   Reprezentantka v lukostřelbě vylepšila na GP v Bulharsku 
znovu český rekord.  Foto: LK ESKA Cheb

SOFIA      Martina  Zikmundová 
opět  posunula  hodnotu  českého 
rekordu a to rovnou na European 
Grand Prix  v Sofii.  Svým kladko-
vým  lukem  již  dokáže  nastřílet 
676  bodů,  676  bodů,  676  bodů, 
676  bodů.  A jak  si  vedla Martina 
Zikmundová  v Bulharsku  celko-
vě?
V celkovém pořadí její výkon sta-

čil na velice solidní 14. místo, kte-
ré ji do prvního vyřazovacího kola 
přisoudilo  z 19.  místa  Estonku 
Ilves Kristiovou. S tou si lukostřel-
kyně LK ESKA Cheb poradila díky 
excelentnímu  výkonu  v poměru 
144:141, na další Estonku ovšem 
česká  reprezentantka  už  nestači-
la  a s Jaatma  Lisellovou  prohrála 
139:145.  Své  vystoupení  v indivi-
duálním  závodě  kladkových  luků 
na European Grand Prix, kterého 
se  účastní  i díky  podpoře  Karlo-
varského  kraje  a města  Cheb,  tak 

Zikmundová uzavřela skvělým de-
vátým místem.
O další  výrazný  zápis  českých 

lukostřelců  do  výsledkové  listiny 

se  pak  postarala  společně  s Mar-
tinem  Vaňkem  v kladkovém  mix 
teamu, kde český pár skončil pátý. 
  (KÚ)

Zikmundová znovu vylepšila český rekord

Setkání na krajském úřadě   Pamětní listy, poukázky na nákup sportovního zboží 
a další dárky předala karatistům osobně hejtmanka Jana Vildumetzová. 
 Foto: KÚ

Zářivé hvězdy českého i svě-
tového triatlonu míří do Kar-
lových Varů, aby tu v neděli 2. 
září bojovaly o body do Světo-
vého poháru. Na startovní listi-
ně City Triathlonu Karlovy Vary 
najdete například olympijskou 
vítězku. Existuje ovšem celá řa-
da skvělých důvodů, proč byste 
si měli pro triatlon vyhradit ce-
lý víkend.

KARLOVY VARY  Vrcholem  nabi-
tého  víkendového  programu  Ci-
ty  Triathlonu  Karlovy  Vary  bude 
o prvním záříjovém víkendu závod 
Světového  poháru.  Prestižní  se-
riál  poprvé  zavítal  na  západ  Čech 
v minulém roce,  letos se dá ovšem 
očekávat ještě krásnější závod. Ne-
jenže  pořadatelé  přesunuli  druhé 
depo  a cíl  na  nádherné  Divadelní 
náměstí,  ale  také  startovní  listina 
září ještě zvučnějšími jmény než lo-
ni. V tuto chvíli byste na ni našli na-
příklad olympijskou vítězku z Lon-
dýna  Nicolu  Spirigovou,  mistryni 
Evropy ve sprintu z loňského roku 
Lauru Lindemannovou nebo třeba 
aktuálního  evropského  šampiona 
ve sprintu Richarda Vargu.
Do bojů o medaile se pokusí pro-

mluvit i domácí závodníci. Na star-
tu nebude chybět nejlepší česká tri-
atlonistka  posledních  let  Vendula 
Frintová, která loni obsadila v Kar-
lových Varech druhé místo. Fandit 
můžete  i Petře Kuříkové,  Janu Če-
lůstkovi a Františku Linduškovi.
Hledáte  nové  výzvy?  Chcete  si 

vyzkoušet triatlon? Přihlaste se na 
otevřený  závod Age Groups,  který 
se  koná  už  v sobotu.  Zažijete  při 
něm  pocity  i zázemí,  jaké  budou 
mít  o den  později  profesionálové 
v závodě  Světového  poháru.  Čeká 
vás 700 metrů plavání, 20 kilome-
trů  cyklistiky  a 5  kilometrů  běhu. 
A ještě  jedna  motivace:  dva  vylo-
sovaní  účastníci  získají  exkluzivní 
zážitek, protože  se proletí  akroba-
tickým letadlem s pilotem Red Bull 
Air Race Petrem Kopfsteinem, kte-
rý je patronem závodu.
Součástí  nabitého  programu  je 

také páteční City Night Run – ve-
černí  běžecký  závod  pro  veřejnost 
na  tříkilometrové  trati.  Jeho  sou-
částí  budou  i efektně  nasvícená 
stanoviště. Výtěžek  z akce pak po-
řadatelé  předají  instituci  Kontakt 
bB – Plavecké akademii bez bariér. 
S dětmi  si  můžete  užít  také  jejich 
sobotní  závod  Geis  Baby  Duath-
lon.
Podrobné  informace  o City  Tri-

athlon  Karlovy  Vary  2018  nalez-
nete na webu citytriathlon.cz nebo 
facebooku pod Citytriathlon.cz. 
  (KÚ)

Světový pohár ve Varech 
zlákal i olympijskou vítězku

Změna na trase  Pořadatelé přesunuli druhé depo a cíl na Divadelní náměstí, od-
kud je to jen kousek k divácky atraktivnímu stoupání na Zámecký vrch. 
 Foto:  Citytriathlon.cz


