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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

Začala rekonstrukce a dostavba 
areálu chebské nemocnice

Nový pavilon s moderními 
operačními sály a kvalitní zá-
zemí pro pacienty a zdravotní-
ky už brzy nabídne nemocnice 
v Chebu. Její kompletní dostav-
bu a rekonstrukci začátkem 
února zahájil Karlovarský kraj. 
Stavební práce budou hotovy 
v říjnu 2019.

Díky dokončení revitalizace areá-
lu se chebská nemocnice stane mo-
derním zdravotnickým zařízením 
se základními obory, které rovněž 
bude poskytovat specializovanou 
onkologickou péči. „Pustit se do 
rekonstrukce a dostavby Nemoc-
nice Cheb je pro nás obrovský zá-
vazek a věřím, že stavebníci vše 
bez problémů zvládnou tak, aby se 
co nejméně narušil chod zařízení. 
Nejen občané z Chebska, Ašska 
i Mariánskolázeňska tak konečně 
budou moci v případě potřeby vyu-
žít nové přístroje, příjemné zázemí 
a vyšší kvalitu služeb. Rozhodně si 
zaslouží podstatně lepší prostředí, 
než mohla dosud nemocnice na-
bídnout. Spokojeni určitě budou 
také lékaři a sestry, jež ke své práci 
potřebují odpovídající podmínky. 
Budu věřit, že do nových prostor 
budeme mít zdravotních sester 
a lékařů dostatek, protože bez nich 
je nám rekonstrukce k ničemu,“ 
uvedla Jana Vildumetzová, hejt-
manka Karlovarského kraje. 

Akci financuje Karlovarský kraj 
a jde o jednu z největších krajských 
investic. „Chebská nemocnice tuto 
rekonstrukci už zoufale nutně po-
třebovala. Přestavba areálu včetně 
vybudování nového pavilonu by 
měla stát 480 milionů korun včet-
ně DPH a mě trochu mrzí, že se 
v uplynulém období nepodařilo 
najít peníze na dostavbu z evrop-
ských fondů. Celá částka tak půjde 
z krajského rozpočtu. Věříme ale, 
že i nové moderní prostředí pomů-
že personální stabilizaci v nemoc-
nici,“ řekl krajský radní pro oblast 
zdravotnictví Jan Bureš. Do nové 
budovy se přestěhuje dětské oddě-
lení a porodnice, vznikne místo pro 
operační sály. Součástí projektu 
bude také rekonstrukce stávajícího 
pavilonu B a vybudování až 170 

nových parkovacích míst. Na do-
stavbě nemocnice se bude finančně 
podílet také město Cheb částkou až 
do výše 40 milionů korun.

Přestavbu provádí akciová spo-
lečnost Energie – stavební a báň-
ská, ve sdružení s akciovou spo-
lečností VCES. Obě společnosti 
mají zkušenosti z realizace nových 

i rekonstruovaných nemocničních 
budov ve středních a východních 
Čechách.

V novém čtyřpatrovém pavilonu 
A se bude nacházet několik operač-
ních sálů, dětská ambulance, lůž-
ková část dětského oddělení s ka-
pacitou 20 lůžek a také porodnice. 
V opraveném pavilonu B budou 

umístěny specializované ambu-
lance a lůžková oddělení chirurgie, 
ORL i interny. „Jsme velmi rádi, 
že se stavební práce v chebské ne-
mocnici začínají realizovat. I proto, 
že se jedná o komplexní dokončení 
potřebných prostor v nemocnici 
a ne jen o částečnou rekonstrukci. 
Je to dobré znamení i pro perso-

nál, že kraj s nemocnicí počítá, že 
o ni stojí. Určitě to nebude během 
stavebních prací jednoduché, ale 
věřím, že vše zvládneme a výsled-
kem bude nemocnice, která bude 
atraktivní jak pro pacienty, tak pro 
personál,“ dodal Josef März, ge-
nerální ředitel Karlovarské krajské 
nemocnice. � (KÚ)
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Moderní operační sály už brzy zdravotníkům nabídne nový pavilon v nemocnici v Chebu.  Foto: KKN

Inscenace věnované Karlu IV. v podání Pouličního divadla 
Viktora Braunreitera zhlédly během loňské sezony 
v Karlovarském kraji tisíce diváků.

 více na straně 6

Divadelním hitem byl Karel IV. 
Obchvat Lubence, Řevničova a výstavbu úseku Nové 
Strašecí – Řevničov. Tři chystané stavby na dálnici D6 
získaly stanovisko k vlivu na životní prostředí

 více na straně 3

Tři stavby na D6 mají zelenou

ZPRÁVY Z KRAJE 
Přijede prezident
Miloš Zeman zavítá do 
několika obcí v kraji
Na třídenní návštěvu Karlovar-
ského kraje přijede znovu po 
roce začátkem března prezident 
republiky Miloš Zeman. Přesný 
program návštěvy se bude tepr-
ve ladit, už nyní jsou však známá 
města, kde se český prezident 
setká s občany. První zastávkou 
bude ve středu 1. března tento-
krát Ostrov, příjezd Miloše Ze-
mana se svým doprovodem tady 
mohou očekávat v 15.50 hodin. 
O den později zavítá prezident do 
Horního Slavkova (14.15) a So-
kolova (15.45), třetího března 
pak letošní návštěvu uzavřou od 
12.15 hodin v Krásné.  (KÚ)  

Návštěva hejtmanky
První cesta vedla do 
Děpoltovic
Hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová splnila svůj 
slib, že první obec v regionu, kte-
rou navštíví v tomto roce, budou 
Děpoltovice. Právě na ně totiž 
padl los při předvánočním se-
tkání se starosty. V obci přivítal 
hejtmanku starosta Jiří Štikar 
a místní kapela Old Boys, která 
si připravila speciálně pro tuto 
příležitost píseň o nedostavěné 
dálnici D6. Jana Vildumetzová 
si s chutí zanotovala společně 
s hudebníky a hned začala se za-
stupiteli obce řešit, jaké problémy 
Děpoltovice trápí.  (KÚ)  

Setkání se starosty
Řešily se potíže obcí 
s rozšířenou působností
Na setkání s hejtmankou Kar-
lovarského kraje Janou Vildu-
metzovou dorazili starostové 
z regionu, kteří stojí v čele obcí 
s rozšířenou působností. Pozvání 
na první setkání s hejtmankou 
přijali starosta Sokolova Jan Pic-
ka, starosta Chebu Petr Navrátil, 
starosta Mariánských Lázní Petr 
Třešňák, starosta Ostrova Pavel 
Čekan a starosta Kraslic Ro-
man Kotilínek s místostarostou 
Miloslavem Posledním. Během 
společného jednání hovořili na-
příklad o sociálních službách, ne-
dostatečné dopravní obslužnosti 
nebo opravě poničených silnic. 
Hejtmanka přislíbila starostům 
pomoc při řešení jednotlivých 
problémů.  (KÚ)  

Zdravotníci dostanou na platy deset milionů navíc
KARLOVY VARY   Po jednání se 
zdravotníky v chebské nemocnici 
se vedení kraje zavázalo k tomu, že 
bude hledat cestu k řešení perso-
nálního zajištění jednotlivých od-
dělení a k možnému zvýšení platů. 
Výsledkem je, že kromě navýšení 
platů o deset procent posílí kraj 
od 1. března rozpočet Karlovarské 
krajské nemocnice o dalších deset 
milionů korun. Peníze bude muset 
management nemocnice využít vý-
hradně na platy středního zdravot-
nického personálu.

„Vím, že situace ve zdravotnictví 
není dobrá, chybí mnoho zdravot-
ních sester a ty, které zůstávají, pra-
cují spoustu hodin navíc. Jsme si 
toho vědomi, proto podle možností 
krajského rozpočtu chceme vyjít 
zdravotníkům vstříc a kromě přislí-
beného desetiprocentního nárůstu 
platů ještě přidáme 10 milionů ko-
run. Dohlédneme na to, aby peníze 
rozdělil management nemocnice 
právě střednímu zdravotnickému 
personálu a na těch odděleních, 
kde je posílení platů nejvíce zapo-

třebí,“ vysvětlila hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová.

Navýšení financí pro nemocnici 
musí schválit krajské zastupitelstvo 
na svém jednání 23. února. „Věřím, 
že se tímto vstřícným krokem poda-
ří celou situaci zklidnit a pomůže to 
i ke stabilizaci personálu v nemoc-
nicích,“ dodal krajský radní Jan 
Bureš. 

Podle představitelů vedení kraje 
je však nezbytné, aby se problémem 
ve zdravotnictví zabýval stát a ře-
šil jej systémově. Právě o tom má 

v těchto dnech jednat hejtmanka 
Jana Vildumetzová jako předsed-
kyně Asociace krajů a její kolegové 
hejtmani na setkání s vládou. O vý-
sledku jednání bude zdravotníky 
opět informovat.

V letošním roce kraj zahájil vel-
kou dostavbu a rekonstrukci  ne-
mocnice v Chebu za bezmála 500 
milionů korun. Dál bude obnovo-
vat jednotlivá oddělení sokolovské 
nemocnice, kde budou mít pacienti 
v budoucnu k dispozici například 
nové operační sály. Kraj nechává 

zrekonstruovat kardiologii v karlo-
varské nemocnici a opravy čekají 
i porodnici. Z evropských fondů 
chce získat asi 152 miliony korun 
na přístrojové vybavení pro návaz-
nou péči do Karlovarské krajské 
nemocnice. „Těmito nemalými in-
vesticemi chceme zajistit pro naše 
občany kvalitnější zdravotní péči 
a zároveň zlepšit podmínky a zá-
zemí pro nelehkou práci zdravot-
níků,“ uzavřela hejtmanka Jana 
Vildumetzová. 
 pokračování�na�straně�2
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Karlovarský kraj chystá opra-
vu třetího nadzemního pod-
laží pavilonu C v Nemocnici 
v Karlových Varech. Stavební 
úpravy byly zahájeny v polovi-
ně ledna a vyjdou na 3 miliony 
korun.

Stávající lůžkové oddělení dispo-
nuje statutem centra vysoce speci-
alizované kardiovaskulární péče, 
a ten bude v letošním roce obhajo-
vat. „Aby splňovalo veškeré para-
metry, dojde například k navýšení 
počtu standardních lůžek z pat-
nácti na dvacet. Součástí oprav 
bude také modernizace stávajícího 
oddělení,“ uvedla hejtmanka Kar-
lovarského kraje Jana Vildumetzo-
vá. Kardiologii nemocnice rozšíří 
o prostory, které se uvolnily po 
vystěhování dialyzačního středis-
ka. Stavební práce začnou nejprve 
v těchto místech, následně budou 
probíhat ve stávajícím oddělení.

„Stavebníci vybudují běžné 
a nadstandardní pokoje, po kte-
rých je poptávka. Na oddělení 
nově vznikne také společenská 
místnost pro pacienty, zázemí pro 
lékařský personál či vyšetřovna 
ECHO. Přestavba skončí v polo-
vině května letošního roku a bude-
me dbát na to, aby byl termín prací 
dodržen,“ uvedl krajský radní Jan 
Bureš. Výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby, které bylo vyhlášeno 
na konci listopadu loňského roku, 
vyhrála firma ZISTAV, s.r.o. Cel-
kem se do soutěže přihlásilo jede-

náct uchazečů. Během stavebních 
úprav dojde k vybourání stávající-
ho zdiva, postavení nových příček 
a dveří či k zavedení nové elektro-
instalace a vzduchotechnického 

zařízení.
Komplexní revitalizace budovy, 

ve které se nachází ambulantní 
i lůžková oddělení nemocnice, by-
la zahájena v roce 2015 výměnou 

oken. Na konci minulého roku byl 
pavilon C také zateplen, dokonči-
la se nová fasáda, oprava balkonů 
i schodišť. Rekonstrukce proběhla 
v rámci investiční akce za 71 mili-

onů korun, díky které vzniklo nové 
plicní oddělení. To se přestěhovalo 
ze staré nevyhovující budovy do 
nových prostor nástavby. (KÚ

NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE
Nemůžete přijít? Zkuste to písemně

Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou, kdy mají lidé možnost 
každou první středu v měsíci zavítat na setkání s Janou Vildumetzo-
vou na Krajský úřad, se pro všechny další zájemce otevírá nová mož-
nost společné komunikace. Každý občan prostřednictvím krajských 
internetových stránek bude moci odeslat svou otázku, na kterou 
hejtmanka v krátkém čase odpoví. 
Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z naše-
ho 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,“ vysvětlila hejtmanka. 
Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvod-
ní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz 
v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem  je 
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.  (KÚ)

Karlovarská kardiologie 
se dočká rekonstrukce 

NEPROPÁSNĚTE 
Domácí hospicové péči 
se dostane podpory
Rada Karlovarského kraje od-
souhlasila vyhlášení dotačního 
programu na podporu provozo-
vatelů domácí hospicové péče, 
kteří se starají o těžce nemocné 
a umírající lidi. Z rozpočtu kra-
je byly pro tyto účely vyčleněny 
2 miliony korun. Projektové 
žádosti bude možné předklá-
dat v průběhu března. Domácí 
hospicová péče není v současné 
době hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění a provozova-
telé těchto služeb jsou odkázání 
na sponzorské dary a nejrůz-
nější příspěvky. Karlovarský 
kraj proto přišel s dotačním 
programem, který jim pomů-
že s financováním nezbytných 
provozních výdajů. Žadatelé 
mohou od Karlovarského kraje 
získat dotaci ve výši až 300 tisíc 
korun. Z přidělených finanč-
ních prostředků budou hraze-
ny nejenom provozní náklady, 
včetně výdajů na dopravu, ale 
také mzdové náklady. Podrob-
ná pravidla jsou uveřejněna na 
internetových stránkách Karlo-
varského kraje. 

Chraňte se před povodněmi
Karlovarský kraj vyhlašuje na 
rok 2017 program na podporu 
opatření sloužících k ochraně 
před povodněmi v územích 
ohrožených povodněmi. Dů-
vodem vyhlášení dotačního 
programu je naplnění opatření 
vyplývající ze Strategie ochra-
ny před povodněmi pro území 
Karlovarského kraje. Předpo-
kládaný celkový finanční objem 
prostředků určených pro tento 
program je jeden milion korun, 
podmínkou je ovšem schválení 
této částky v rozpočtu Karlovar-
ského kraje na rok 2017. Maxi-
mální výše dotace pro jednoho 
žadatele v kalendářním roce je 
250 tisíc korun. Žádosti se při-
jímají průběžně až do vyčerpání 
celkového finančního objemu 
určeného pro tento program. 

Vodohospodářské ekolo-
gické akce. Končí lhůta pro 
žádosti o dotace
Program na podporu realizace 
drobných vodohospodářských 
ekologických akcí pro rok 2017 
vyhlašuje Karlovarský kraj. Do-
tace je poskytována jako podpo-
ra v režimu de minimis a týká 
se obcí do dvou tisíc obyvatel, 
případně částí obcí do 500 oby-
vatel. Předpokládaný celkový 
finanční objem prostředků ur-
čených pro tento program činí 
přibližně 12 milionů korun a fi-
nancovaný bude ze dvou zdrojů: 
přímo z rozpočtu kraje - v návr-
hu krajského rozpočtu na rok 
2017 je šest milionů a z poplat-
ků za odběr podzemní vody. Ta-
dy se předpokládá stejná část-
ka, přesná suma bude známa 
v měsíci dubnu 2017 po zaúč-
tování přeplatků za předchozí 
rok. Maximální výše dotace je 3 
miliony korun na jeden projekt, 
lhůta pro podání žádosti v pí-
semné podobě na předepsaném 
formuláři končí 28. února. 

Další kolo výzvy kotlíkových 
dotací
V rámci první vlny dotačního 
programu požádal kraj Mi-
nisterstvo životního prostře-
dí o navýšení původní částky 
přidělených prostředků o 10 
procent, tedy o dalších téměř 7 
milionů korun. Finance rozdělí 
prostřednictvím druhého kola 
výzvy, jehož vyhlášení se před-
pokládá v březnu či v dubnu 
letošního roku. Zájemci budou 
moci žádat o výměnu stávají-
cích zdrojů tepla výhradně za 
kotle na biomasu nebo tepelná 
čerpadla. Stávající kotel na pev-
ná paliva bude možné vyměnit 
pouze za ten, který využívá 
obnovitelné zdroje energie. Zá-
jemci o dotaci budou i v dru-
hém kole výzvy podávat žádosti 
osobně na podatelně krajského 
úřadu, aby bylo možné jedno-
značně určit jejich pořadí. 
  (KÚ)

KARLOVY VARY   Záchranka 
vyměnila malý osobní automobil 
koronera za větší, který disponu-
je dostatečným prostorem pro  
vyřizování dokumentů a zvládne 
jakýkoli terén. Přibyly také další 
bezpečností a pomocné prvky, jež 
usnadní koronerům jejich práci. 

V roce 2016 jezdili koroneři 
v malém osobním voze. „S neu-
stále narůstajícím objemem práce 
začala vznikat potřeba pořizová-
ní dokumentace na místě, na což 
v tomto voze nebyl žádný prostor. 
Dále začalo být problematické, 
dostat se s tímto vozem do nároč-
nějšího terénu. Rozhodli jsme se 
tedy dopřát koronerům více kom-
fortu a doplnit bezpečnostní prv-
ky,“ uvedl Roman Sýkora, ředitel 
Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje.

V lednu 2017 doplnil vozový 
park nový vůz Volkswagen T6 
Kombi 2,0 TDI se šestistupňovou 
převodovkou a pohonem všech 
kol. Vzhled vozu je stejný jako vůz 
zdravotnické záchranné služby, 
má tedy i reflexní polep. Velkým 
bonusem je pracovní prostor lé-
kařů v zadní části vozidla. Jsou 
zde umístěna sedadla se stolkem, 
přenosným počítačem, tiskár-
nou a prostor pro další vybavení, 

které koroner ke své práci potře-
buje. Může tak vyplnit veškerou 
potřebnou dokumentaci přímo na 
místě v komfortních podmínkách. 
Vůz byl pořízen z vlastních zdrojů 
Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje v hodnotě 
1,2 milionu korun českých.

„Uvědomujeme si, že práce 
koronera je jednou ze zásadních 
činností, kterou záchranná služba 
pro kraj zajišťuje. Vzhledem k to-
mu, že lékaři často vyjíždějí i do 
odlehlých částí kraje, musí mít 
kvalitní vybavení. Navíc se počet 
výjezdů koronera v našem regio-
nu stále navyšuje,“ dodala Jana 
Vildumetzová, hejtmanka Karlo-
varského kraje. 

Výjezdy koronera
Zatímco ještě v roce 2014 vyjíž-

děl koroner ve všední den pouze 
v době od 15:30 do 7:00 hodin 
do rána a 24 hodin o víkendech 
a svátcích, v roce 2015 už praco-
val v nepřetržitém režimu 24 ho-
din 7 dní v týdnu a stejná situace 
byla i loni. Počet výjezdů koronerů 
přitom stále stoupá, v roce 2014 
to bylo 351 výjezdů, v roce 2015 
celkem 717 výjezdů a v minulém 
roce se jejich počet ještě o 42 zvý-
šil. (KÚ)

Záchrance poslouží 
nové koronerské vozidlo

Prvním krokem vedoucím k rekonstrukci byla výstavba nových prostor pro laboratoře OKBH Foto: KKN

Zdravotníci dostanou 
na platy deset milionů navíc
pokračování�ze�strany�1

Vhodná opatření směřující k ře-
šení personálního zajištění cheb-
ské interny a dalších oddělení 
začala řešit hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová 
a Jan Bureš jako krajský radní 
pro oblast zdravotnictví s lékaři 
a sestrami interního a dalších 
oddělení nemocnice v Chebu na 
začátku února na základě výzvy 
samotných zdravotníků, ve kte-
ré popisovali především trvající 

personální nouzi na jednotlivých 
odděleních a nastolili požada-
vek zvýšení platů s podmínkou, 
že pokud se kraj a management 
nemocnice nebudou situací zabý-
vat, začnou především internisté 
podávat výpovědi.

Primář chebské interny Stani-
slav Adamec hejtmanku infor-
moval, že na interně chybí 19 
sester, na chirurgii 16 a na oddě-
lení ARO 9, plný stav ale nemají 
ani na dalších odděleních. Z toho 

důvodu nemocnice redukovala 
lůžka intenzivní péče. Zdravot-
níci proto především požadovali, 
aby kraj našel možnost zaplatit 
sestry, protože ty by pak neměly 
důvod za vyššími platy odcházet 
například do lázeňských zařízení 
nebo do sousedního Německa.

Zdravotníci se tehdy shodli se 
zástupci kraje na tom, že se bu-
dou vzájemně informovat o dal-
ším posunu v jednání. 

 (KÚ)

Evropská unie by měla zrušit 
omezení pro čerpání dotací na 
opravy kulturních památek.Tato 
změna by mohla Karlovarskému 
kraji otevřít cestu k získání dosta-
tečných financí na rekonstrukci 
národní kulturní památky Císař-
ské lázně v Karlových Varech. Po-
dle hejtmanky Jany Vildumetzové 
by to znamenalo možnost uspořit 
stamilionové náklady na obno-
vu z krajského rozpočtu, opravit 
historický skvost a otevřít jej ob-
čanům. 

„Moc by nám to pomohlo, pro-
tože Karlovarský kraj, jak už jsem 
několikrát opakovala, je připra-
ven dostát svému závazku z mi-
nulosti, který k Císařským lázním 
má. Od roku 2008 se město i kraj 
pokoušely odstartovat obnovu bu-
dovy, ale dodnes se to bohužel ne-
stalo, a to mimo jiné proto, že se 
neshromáždila potřebná částka. 
Předesílala jsem, že kraj by chtěl 
jednat s ministryní pro místní roz-
voj a se zástupci Evropské komise 
o možnosti financovat obnovu 
kulturní památky z evropských 
fondů. Nyní tu příležitost prav-

děpodobně budeme mít a já bych 
jí ráda využila, protože chátrající 
perla v lázeňském centru krajské-
ho města si to zaslouží,“ uvedla 
hejtmanka.

Že by se právním nástupcem 
zájmového sdružení stalo město, 
to  odmítli zastupitelé Karlových 
Varů už v lednu. O převzetí práv 
a povinností zájmového sdružení, 
které dosud Císařské lázně spra-
vuje, jednají krajští zastupitelé 
v těchto dnech.

Náklady na opravu Císařských 
lázní by se měly pohybovat okolo 
půl miliardy korun. Z fondů EU 
lze však v současnosti získat na 
opravu této památky maximálně 
okolo 120 milionů korun. Změna 
v pravidlech, která omezují čer-
pání evropských dotací, by měla 
podle českých europoslanců pla-
tit od května, čerpání by pak bylo 
možné zřejmě od příštího roku. 
O tom, jaká bude konečná suma 
na opravy kulturních památek 
v ČR, ale musí rozhodnout česká 
vláda.

„Kromě snahy získat kompletní 
finanční krytí bude kraj v každém 

případě dbát na transparentní 
výběrové řízení na zhotovitele 
obnovy Císařských lázní. Původ-
ně sdružení spravující Císařské 
lázně už výběrové řízení vyhlásilo, 
a kdyby kraj ze sdružení nevystou-
pil, tak by v tichosti bez veškerých 
informací směrem k vedení kraje 
nyní probíhalo druhé kolo výběru 
zhotovitele. Zavřeli bychom si tak 
úplně cestu k čerpání celé částky 
na opravu z evropských fondů. 
Vypsaný dotační titul bude mít 
konkrétní podmínky a pochybu-
ji, že bude povolovat komerční 
využití, tak jak je to zapracováno 
v současném projektu pořízeném 
za mnohamilionové částky. Pořád 
považuji za velmi nezodpovědné, 
že si někdo dovolil vyhlásit výbě-
rové řízení, když neměl vůbec za-
jištěné finanční krytí celé akce,“ 
zdůraznila hejtmanka. Vedení 
kraje chce také diskutovat s od-
bornou i laickou veřejností o účel-
ném dispozičním uspořádání bu-
dovy. „Osobně by mě návrhy lidí 
jak z Karlových Varů, tak z celého 
kraje velmi zajímaly,“ uzavřela Ja-
na Vildumetzová.  (KÚ)

Evropská unie rozhodla 
o vyšších dotacích na opravu 
kulturních památek



ÚNOR | 2017 ZPRAVODAJSTVÍ 

ZPRÁVY Z KRAJE 
Informační centrum
O mimořádných událostech 
budou lidé lépe informováni
Karlovarský kraj zafinancuje zří-
zení on-line Informačního cent-
ra integrovaného záchranného 
systému, které bude obyvatelům 
poskytovat aktuální informa-
ce o mimořádných událostech 
v regionu. Jedná se o unikátní 
systém, jenž nemá v krajích 
obdoby. „Díky informačnímu 
centru obyvatelé rychle získají 
potřebné informace nejenom 
o samotné události, ale také 
o počtu zasažených osob,“ uvedl 
Petr Kubis, náměstek hejtman-
ky Karlovarského kraje. Infor-
mační centrum bude materiálně 
i personálně zajišťovat Hasičský 
záchranný sbor Karlovarského 
kraje. 

Opravy silnic
Z Plesné do Bad Brambachu 
už brzy po novém
Přeshraniční silniční spojení 
z Plesné do Bad Brambachu se 
dočká obnovy. Kdysi hojně vy-
užívaná trasa po letech znovu 
ožije a výrazně se zkrátí cesto-
vání v příhraničí. Dodavatelem 
zakázky za 76,5 milionu korun 
bude společnost Eurovia CS. 
„Mám radost, že se nám v pří-
padě tohoto projektu podařilo 
vysoutěžit nižší cenu, než s ja-
kou se původně počítalo,“ uve-
dl Martin Hurajčík, náměstek 
hejtmanky Karlovarského kraje. 
Stavební práce budou probíhat 
v úseku o celkové délce zhruba 
2,45 kilometru a součástí pro-
jektu je i řešení mostu v Plesné. 

Chráněné bydlení
Ve Skalné bude pro zdravot-
ně postižené nový dvojdo-
mek
Díky dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu postaví Karlovarský kraj 
ve Skalné nový dvojdomek, do 
kterého se v budoucnu přestě-
huje devět obyvatel Domova 
pro osoby se zdravotním posti-
žením PATA v Hazlově. Klienti 
tak dostanou příležitost začlenit 
se do běžného domácího pro-
středí. V blízkosti centra města 
vzniknou čtyři byty pro dvě in-
dividuální a dvě skupinové do-
mácnosti. V nově postaveném 
dvojdomku bude poskytována 
pobytová sociální služba „chrá-
něné bydlení“ pro devět osob vy-
žadujících střední míru podpory. 
Počítá se s tím, že stavba začne 
již v červnu tohoto roku a hotova 
by mohla být v únoru roku 2019. 
Z původního areálu Domova 
pro osoby se zdravotním posti-
žením PATA v Hazlově odešlo 
celkem 47 obyvatel. V současné 
době čeká na dokončení projek-
tů a nové služby ještě 35 klientů. 

Krajské dotace
Obce mohou opět žádat 
o příspěvky za odstřel divo-
kých prasat
Stejně jako v minulém roce i le-
tos Karlovarský kraj vyhlásil 
dotační program na snížení po-
čtu černé zvěře na nehonebních 
pozemcích v intravilánech obcí, 
na nějž vyčlenil 150 tisíc korun. 
Pokud program schválí krajské 
zastupitelstvo, žádosti o dotaci 
budou moci zájemci podávat 
během dubna letošního roku. 
Jednou ze změn oproti loňské-
mu roku je navýšení částky za 
odstřel jednoho kusu zvěře. Za-
tímco vloni příspěvek činil tisíc 
korun, letos dostane myslivec za 
prase ulovené v jeho územní pů-
sobnosti 1 500 korun. Maximál-
ní výše dotace pro jednoho žada-
tele je 50 tisíc korun. Tím může 
být pouze obec, město či městys, 
na jejichž správním území se 
nehonební pozemek nachází. 
Důvodem je především zajištění 
bezpečnosti obyvatel, koordina-
ce střelby v zastavěných částech 
obcí a také samotná kontrola 
lovu. Žádosti o dotaci na snížení 
početních stavů prasete divoké-
ho mohou zájemci podávat od 
3. dubna do 2. května 2017, a to 
na podatelnu krajského úřadu 
nebo prostřednictvím datové 
schránky.
  (KÚ)  

Dobrou zprávu do Karlovar-
ského, Ústeckého a Středočes-
kého kraje vyslalo Minister-
stvo životního prostředí ČR. 
Oznámilo totiž, že jedna z prio-
ritních dopravních staveb stá-
tu, dálnice D6, získala pro své 
tři části závazné stanovisko 
k vlivům na životní prostředí, 
které je nezbytným krokem na 
cestě k vydání stavebního po-
volení. Jde o obchvat Lubence, 
Řevničova a výstavbu úseku 
Nové Strašecí - Řevničov.

„Za jiných okolností bych řekla, 
že z toho máme velkou radost, ale 
jde zase jen o část D6, takže spíše 
konstatuji, že ministru životního 
prostředí patří velký dík za jeho 
úsilí o včasné vydání závazného 
stanoviska. Nedostavěná „déšest-
ka“ je ostudou a trápí mnoho ob-
čanů našeho kraje, ale i návštěv-
níků, kteří k nám přijíždějí -nebo 
spíše nepřijíždějí - směrem od 
Prahy. Vždyť v posledních letech 
se nově na trase D6 postavil jen 
čtyřkilometrový úsek Lubenec – 
Bošov, přestože byla mnohokrát 
deklarována snaha o pokračová-
ní dostavby. Závazné stanovisko 
vydané ministerstvem životního 
prostředí posunulo všechny tři 
záměry zase o něco blíže k reali-
zaci. Pevně doufám, že v letošním 
roce stát začne tyto tři úseky sta-
vět, a budu pečlivě sledovat, jak 
přípravy pokračují.  Pomůže to 
i lidem z obcí, kde jsou v plánu ob-
chvaty, protože už je nebude zatě-
žovat intenzivní doprava a provoz 
se stane mnohem bezpečnějším,“ 
uvedla hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová.

Podle informací MŽP se na vy-

dání stanovisek k prioritním do-
pravním stavbám dohodla vláda 
s Evropskou komisí v roce 2016. 
Devět staveb z dohodnutého se-
znamu tak nemusí opakovaně pro-
jít procesem posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA), přestože 
jim bylo vydáno před mnoha lety, 
ještě podle předvstupního zákona 
o EIA z roku 1992. Jde o stavby, 

které jsou součástí transevropské 
sítě, bylo jim do března roku 2015 
vydáno územní rozhodnutí, mají 
souhlasné stanovisko EIA právě 
podle zákona z roku 1992 a jsou 
přímo stanovené nařízením vlády.

Během února se plánuje společ-
ná schůzka hejtmanů dotčených 
krajů a starostů obcí po trase D6. 
„Na tomto setkání určitě budeme 

mluvit o aktuálním stavu přípravy 
jednotlivých staveb včetně výkupu 
pozemků. Vedení Karlovarské-
ho kraje chce ale kromě řešení 
dostavby D6 dále jednat také mi-
nisterstvem dopravy o možnosti 
vyjmutí obchvatu Sokolova ze 
zpoplatněných úseků, které se ne-
podařilo prosadit v minulém roce 
do dané vyhlášky. Již jsem o tom 

s ministrem dopravy diskutovala 
a intenzivně diskutuji. Karlovar-
ský kraj byl zařazen mezi struktu-
rálně postižené regiony a Sokolov 
má jednu z největších nezaměst-
naností v celé ČR. Znepoplatnění 
by ulevilo nejenom dopravě v cen-
tru Sokolova, ale i mnoha obča-
nům,“ vysvětlila hejtmanka.

 (KÚ)

Tři chystané stavby na D6 získaly 
stanovisko k vlivu na životní prostředí

ROZDĚLENÍ ÚSEKŮ ŘEKY OHŘE
MAS 21
Cheb (resp. Pomezí) - Kynšperk nad Ohří
Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavel Mičuda, micuda@mas21.cz, tel.: 608 124 001

MAS Sokolovsko
Kynšperk nad Ohří - Loket - K. Vary (Loděnice pod Chebským mostem)
Kontaktní osoba: 
Stanislava Slunčíková, sluncikova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 775 303 067

MAS Krušné hory
Karlovy Vary (Loděnice pod Chebským mostem) - Stráž nad Ohří
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Blehová, blehova@mas-krusnehory.cz, tel.: 775 613 271

MAS Kraj živých vod
břehy řeky Teplá - v okolí Teplé a Bečova na Teplou (od bečovských sádek 
po Krásný jez) 
Kontaktní osoba: 
Kamila Prchalová, krajzivychvod@seznam.cz, tel.: 602 414 884

MAS Vladař
Žatec - Postoloprty
Kontaktní osoba: 
Ing. Josef Ryšavý, josef.rysavy@vladar.cz, tel.: 608 025 123 

Pomozte zbavit Ohři tun odpadků
KARLOVY VARY   Čištění řeky 
Ohře pokračuje i v roce 2017. 
Krajské sdružení místních akč-
ních skupin (MAS), tedy MAS 
Sokolovsko, MAS21, MAS 
Krušné hory, MAS Kraj živých 
vod a MAS Vladař se pro velký 
úspěch a mnoho kladných ohlasů 
ze strany veřejnosti rozhodlo akci 
z loňského roku zopakovat také 
letos.

„Řeka Ohře je turistickou de-
stinací nejen pro občany obcí 
a měst, jejichž územím protéká, 
ale je navštěvována i občany z ji-
ných území a v průběhu let se po-
stupně stává oblíbeným cílem pro 
turisty z Čech i zahraničí. „Kla-
deme si za povinnost o naší řeku 
se starat a také v této akci spatřu-

jeme osobní naplnění z dobré vě-
ci. K přírodě máme velice kladný 
vztah,“ shodují se lidé z místní 
akční skupiny Sokolovsko.

Právě místní akční skupiny 
z Karlovarského kraje na sebe 
vzaly na všechny aktivity koordi-
nace, propagace a zastřešení ak-
ce v rámci celého území.

Pomoci s čištěním řeky Ohře 
můžete jako dobrovolník v so-
botu 8. dubna, v rámci rámci 
největší celorepublikové dob-
rovolnické akce: Ukliďme svět! 
Ukliďme Česko! Přihlásit se je 
jednoduché, stačí si vybrat kon-
krétní úsek, na kterém chcete 
přiložit ruku k dílu a kontaktovat 
konkrétní místní akční skupinu. 
„Věříme, že i vám není lhostej-

ná řeka Ohře a její blízké okolí 
a zapojíte se s námi do této akce. 
Čím více dobrovolníků, tím více 
uklizeného odpadu, tím více vy-
čištěná řeka. Pojďme společnými 
silami zlepšit naše okolí pro nás 
samotné a ukažme těm ostatním, 
že odpadky patří do koše,“ stojí 
ve výzvě MAS k dobrovolníkům.

A že je uklidit Ohři zapotřebí, 
o tom svědčí výsledky nultého 
ročníku. Loni v rámci akce na 
108 dobrovolníků nasbíralo přes 
2,23 tun odpadků, svoz a likvida-
ci odpadu si pak vzalo na starost 
Povodí Ohře. Lidé loni naplnili 
bezmála 150 pytlů, našlo se hned 
několik pneumatik i kostra dět-
ského kočárku nebo vysavače. 
 (KÚ)

Čtyři kilometry D6   V posledních letech se na dálnici podařilo pouze dokončení úseku Lubenec – Bošov.  Foto: dalnice-d6.cz

Čištění řeky Ohře V roce 2016 nasbírali dobrovolníci v rámci akce přes 2,23 tun odpadků.  Foto: 3x KÚ
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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  

ZPRÁVY Z KRAJE 
Stipendia pro vysokoškoláky
Dostalo se na všechny 
zájemce
O stipendia, která mají mladé lidi 
motivovat k tomu, aby po ukon-
čení studia neodcházeli z regio-
nu, zažádalo více studentů, než 
dovolují pravidla dotačního pro-
gramu. Rada Karlovarského kra-
je nakonec odsouhlasila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy se všemi 
32 žadateli. Dle nastavených pra-
videl dotačního programu mělo 
být původně vylosováno pouze 
25 žadatelů, kteří obdrží stipen-
dium, a 2 náhradníci pro případ, 
že by některý z vylosovaných ža-
datelů odmítl podepsat smlouvu 
o poskytnutí stipendia. „Každý 
vzdělaný člověk, který se u nás 
v kraji usadí a bude dělat dobře 
svoji práci, je pro nás cenný. Tak-
že rada rozhodla, aby bylo udě-
leno stipendium všem,“ uvedl 
krajský radní pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy Jaroslav 
Bradáč. Stipendijní program je 
určen pro všechny studenty vyso-
kých škol, kteří mají trvalé bydliš-
tě na území regionu a kteří absol-
vovali první ročník studia. Pokud 
splní požadované podmínky, mo-
hou získat 24 tisíc korun ročně. 
Výplata stipendia je pak spojena 
se závazkem, aby po úspěšném 
dokončení svého studia pracovali 
nebo podnikali v kraji právě tolik 
let, kolik let pobírali stipendium. 
Mezi 32 zájemci o stipendium 
bylo nejvíce studentů práv a vše-
obecného lékařství. 

Přijímací zkoušky
Středoškoláky čekají 
jednotné testy
Žáky, kteří se hlásí ke studiu na 
středních školách, čekají v dub-
nu jednotné přijímací zkoušky. 
Uchazeči o studium ve čtyřletých 
oborech vzdělání budou psát 
testy 12. dubna, zájemci o studi-
um víceletých gymnázií pak 18. 
dubna. Zkouška se bude skládat 
z testů z matematiky a českého 
jazyka a literatury. Celková vá-
ha testů v přijímacím řízení je 
stanovena na 70 procent u gym-
názií, u ostatních středních škol 
pak na 60 procent. Ve zbylých 
30 nebo 40 procentech je zohled-
něno hodnocení na vysvědčení 
a soutěže. Ilustrační testy z obou 
předmětů jsou uveřejněny na in-
ternetových stránkách CERMTu 
(www.cermat.cz). Uchazeči si 
tak mohou v dostatečném časo-
vém předstihu ověřit, jak jsou na 
zkoušky připraveni a kde mají 
případné mezery. 

Soutěž ve stolování
Číšníci ze Sokolova vyhráli 
počtvrté
V Domažlicích proběhl další 
ročník regionální soutěže ve 
stolování, během níž se připra-
vovaly slavnostní tabule na téma 
„Strojírenský veletrh“. V těžké 
konkurenci zazářili studenti ze 
Střední školy živnostenské v So-
kolově, kteří obsadili skvělé první 
místo. Žáci oboru číšník Jakub 
Matula, Jan Mašata, Pavlína Bě-
hounková a Vendula Wagnete-
rová připravili spolu s učitelkou 
odborného výcviku Ladislavou 
Procházkovou stůl k workshopu 
o 3D technologiích. Teoretic-
kou část a vlastní pojetí tabule 
konzultovali s učiteli odborných 
předmětů a ICT Milanem Lou-
dou a Dagmar Vaďurovou. Ve vý-
sledném bodování rozhodovala 
kromě jiného přesnost umístění 
příborů, talířů a skla a také čis-
tota inventáře. Mezi originálními 
dekoracemi na vítězném stole 
nechyběla 3D tiskárna nebo na-
příklad notebook. (KÚ)

Studentka ze Sokolova získala titul 
mistryně republiky v make-upu

SOKOLOV    Na pražském Žofíně se 11. ledna uskutečnilo Mistrov-
ství ČR žáků oborů kadeřník a kosmetička. Margarita Krupeničová ze 
Střední školy živnostenské Sokolov navázala na loňské prvenství svého 
spolužáka a získala nejen první místo, ale také zvláštní cenu Laureát 
kosmetické tvorby 2017. 

Celá soutěž se nesla v duchu: Koruna extravagance – Ve víru hlado-
vých her.

Úkolem byla stylizace modelů a modelek do vize odpovídající právě 
zmíněnému filmovému trháku, který miluje dnešní mladá generace. „Ze 
soutěžních kreací přecházel zrak a divák musel mít při závěrečném de-
filé pocit, že se ocitl na natáčení pokračování Hladových her, tak byly 
stylingy soutěžících propracované,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy 
Terezie Petrovičová.

Soutěž pořádají a svým jménem zaštiťují známí profesionálové Jakub 
Syllte a Pavel Filandr. Do finále se nakonec probojovali zástupci Střední 
školy živnostenské Sokolov v obou oborech, a to hned dvě žákyně v ka-
tegorii kadeřník – pánský střih a dvě v kategorii kosmetička – make-up. 

„Závěrem je nutné poděkovat jak všem čtyřem reprezentantkám naší 
školy, tak učitelkám odborného výcviku, které jim s přípravou na soutěž 
pomáhaly již od školního kola v září a celou soutěží je provedly. Velkým 
povzbuzením a motivací pro jejich další práci je, že škola ze Sokolova 
opakovaně prokazuje, že její svěřenci jsou konkurenceschopní v porov-
nání s absolventy škol z Prahy i celé republiky,“ dodala Terezie Petrovi-
čová.  (KÚ)

Kraj posílá děti za kulturou
KARLOVY VARY   I v letošním 
roce se desítky tisíc předškolních 
i školních dětí z našeho regionu 
vypraví do divadel, na koncerty 
či výstavy. Jejich kulturní zážitky 
podpoří Karlovarský kraj v rámci 
svého unikátního programu na-
zvaného Děti, mládež a kultura. 
Vyčlenil na to z krajského roz-
počtu 2, 5 milionu korun.

„Tento program má za úkol 
umožnit dětem a mladým lidem, 
aby se dostali na divadelní před-
stavení, hudební pořady, výsta-
vy, nebo se účastnili zážitkových 
dílen. Pro řadu z nich je to první 
podobné setkání s kulturou a já 
bych si moc přála, aby pro ně ten 
zážitek byl natolik příjemný, že 
si ke kultuře vytvoří pevný vztah 

a návštěvu divadla nebo koncer-
tu budou považovat za samo-
zřejmou součást svého života,“ 
uvedla Daniela Seifertová, ná-
městkyně hejtmanky pro oblast 
kultury.

V loňském roce se více než 40 
tisíc žáků vypravilo na 400 růz-
ných kulturních událostí. „Kaž-
dý ředitel školského zařízení od 
nás dostane plán akcí a může si 
vybrat, kterou z nich jeho žáci 
navštíví.  Karlovarský kraj hra-
dí nejen samotné představení či 
vystoupení, ale také autobuso-
vou dopravu, protože chceme, 
aby se alespoň dvakrát ročně za 
kulturou dostali žáci a studenti 
i z odlehlejších míst v regionu,“ 
zdůraznila Daniela Seifertová 

s tím, že takový program je mezi 
kraji výjimkou.

V loňském roce tak například 
děti z mateřských škol ve Třech 
Sekerách, Trstěnicích nebo Vel-
ké Hleďsebi zavítaly na divadelní 
představení do Městského diva-
dla v Mariánských Lázních, děti 
ze základních škol v Bochově, 
Chyši nebo Kynšperku absol-
vovaly program Karlovarského 
symfonického orchestru, středo-
školáci z Chodova a Karlových 
Varů si vyzkoušeli zážitkovou díl-
nu v karlovarské Galerii umění. 
Dalším cílem školáků mířících 
za kulturou se stala mimo jiné 
Galerie výtvarného umění v Che-
bu nebo hrad a zámek v Bečově. 
 (KÚ)

SPŠ Ostrov hostila zahraniční studenty
OSTROV   Střední průmyslová 
škola Ostrov se začátkem února 
stala již potřetí cílem zahranič-
ních stážistů mezinárodního 
projektu EDISON. Akci zaštítila 
studentská nezisková organiza-
ce AIESEK a MŠMT ČR. Sku-
pina studentů ze šesti zemí světa 
zavítala do České republiky, aby 
poznala život, kulturu i hospo-
dářství naší země.

Studenti z Alžíru, Číny, Egyp-
ta, Indonésie a dalších států měli 
také za úkol seznámit žáky hosti-
telských škol se zvyklostmi a tra-
dicemi míst, odkud pocházejí. 
Prezentace a veškerá komunika-
ce mezi studenty probíhá v ang-
lickém jazyce. „Zahraniční hosté 
byli ubytování v rodinách stu-
dentů a pedagogů. Dopoledne 
se účastnili výuky cizích jazyků, 
kde představili své země, zájmy, 
seznámili s kulturními odliš-
nostmi a následně odpovídali na 
zvídavé otázky našich studentů, 
na odpoledne pro stážisty žáci 

školy společně s pedagogy při-
pravili společný program – pro-
hlídku města Ostrov, Karlovy 
Vary, výlet do hor, sportovní ak-
tivity.  Odpolední program byl 
přístupný všem zájemcům z řad 
studentů,“ uvedl ředitel školy 
Pavel Žemlička. 

Projekt Edison považují v SPŠ 
Ostrov za přínosný pro obě stra-
ny. „Jako velké plus vidím tu sku-
tečnost, že angličtina, případně 
němčina, je pro obě skupiny 
jazykem cizím, tudíž musí při 
dorozumívání vynakládat stejné 
úsilí, čímž rychleji padají komu-
nikační bariery jako ostych, po-
cit nedostatečné slovní zásoby, 
neschopnost se přesně vyjádřit. 

Myslím, že v minulých letech 
panovala oboustranná spokoje-
nost, vytvořila se nová přátelství 
a věřím, že letos to nebude jiné,“ 
uvedla vyučující Iva Fastová, kte-
rá je garantem projektu.

I přesto, že je SPŠ Ostrov škola 
s technickým zaměřením, její žá-
ci se bez kvalitní znalosti jazyků 
v budoucnu neobejdou. „Naším 
prvořadým úkolem je vychovávat 
odborníky pro průmysl, přesto 
klademe velký důraz na jazyko-
vou vybavenost absolventů, což 
se úročí nejen při velmi úspěš-
ných výsledcích maturitních 
zkoušek, ale i různých soutěžích 
a schopnosti našich studentů re-
prezentovat nás i na mezinárod-
ní úrovni. Projekt Edison je další 
příležitostí jak umožnit našim 
studentům aktivní kontakt s cizí-
mi jazyky a podnítit jejich zájem 
o studium cizích jazyků, ať z pro-
fesních nebo osobních důvodů,“ 
uzavřel ředitel Žemlička. 
 (KÚ)

OSTROV   Ačkoliv předmětové 
soutěže a olympiády vrcholí až 
v jarních měsících, studenti gym-
názia dosáhli již v průběhu první-
ho pololetí letošního školního ro-
ku mnoha úspěchů. Skvělá místa 
obsadili v soutěžích z dějepisu, 
cizích jazyků a informatiky. 

Tradičně úspěšní byli historici. 
Ve finálovém kole mezinárodní 
dějepisné soutěže gymnázií, kam 
se kvalifikovalo 75 týmů z České 
a Slovenské republiky, se ostrov-
ští žáci ve složení Tereza Ram-
bousková, Vojtěch Laitl a Martin 
Kastl umístili na třicátém místě, 
a skončili druzí v rámci Karlovar-
ského kraje. Studenti zabodovali 
také v krajské dějepisné soutěži 
„O pohár Královské mincovny“. 
V kategorii do 15 let zvítězili Ja-
kub Miosga s Kateřinou Pavlíko-
vou a ve skupině středních škol 
získali stříbrné medaile Radek 
Paseka a Le Manh Tuan.

V mezinárodní jazykové soutěži 
„Best In English“, které se zúčast-
nilo přes 15 tisíc studentů z více 
než 27 evropských zemí, obsadi-
li ostrovští žáci v rámci českých 
středních škol třetí místo. Pod-
statou byla kombinace rychlosti 
a správnosti v online testu, který 
zahrnoval poslech, čtení a napří-
klad i práci s videem. V obdobné 
soutěži „Němčinář roku“ dosáhla 
skvělého umístění Jana Picurová, 
která v konkurenci téměř tří tisíc 
soutěžících z celé Evropy vybojo-
vala třetí místo.

Studentům Gymnázia Ostrov 
se vedlo také v „Bobříku infor-
matiky“, v němž soutěžilo více 
než 71 tisíc žáků z celé republiky. 
Mezi pět procent nejúspěšnějších 
se jich probojovalo hned sedm, 
a Ondřej Švejstil s Michaelou Ar-
noštovou postoupili v nejstarší 
kategorii Senior do ústředního 
kola.  (KÚ)

Ostrovští gymnazisté 
bodovali v soutěžích

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Objevily se první případy ptačí chřipky
KARLOVY VARY   Smrtelná nákaza ptačí chřipkou se rozšířila po celé 
České republice. Pět labutí, které uhynuly v uplynulých dnech na třech 
místech našeho regionu, zabil virus H5. Potvrdila to Krajská veteri-
nární správa.

Labutě nakažené ptačí chřipkou zajistili veterináři na Karlovarsku 
a Chebsku. Jednalo se o volně žijící ptactvo. „Situaci ohledně výskytu 
ptačí chřipky v regionu bedlivě sledujeme, jsme ve spojení jak s Ha-
sičským záchranným sborem Karlovarského kraje, tak i s Krajskou 
veterinární správou. V této souvislosti bych chtěla uklidnit obyvatele, 
že nemusí mít obavy z případné nákazy. Doposud nebyl zaznamenán 
přenos viru H5 na člověka,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová.

Krajská veterinární správa již kontaktovala všechny obce, jež mají 
v případě výskytu ptačí chřipky povinnost uhynulé ptactvo zlikvido-
vat. Lidé, kteří chovají drůbež nebo jiné ptactvo v zajetí, by měli zod-
povědně dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření a nepouštět zví-
řata do volného výběhu. V regionu je několik velkochovatelů, přičemž 
mezi největší patří velkochov v Plesné. V případě podezření na ptačí 
chřipku kontaktujte místní obecní úřad, případně Hasičský záchran-
ný sbor Karlovarského kraje či Krajskou veterinární správu.  (KÚ)



 NÁZORY   |   KULTURAÚNOR | 2017

Dozorčí rada akciové společnosti 
Karlovarská krajská nemocnice, 
v níž je kraj jediným akcionářem, 
poprvé zasedala v novém složení. 
Byla jsem zvolena její předsedkyní 
a musím říci, že první jednání pro-
bíhalo v přátelském a konstruktiv-
ním duchu. Naši novou sestavu če-
kalo nejprve řešení problémů z mi-
nulého období.

Zjistili jsme, že v uplynulém ob-
dobí byl v dozorčí radě Mgr. Tomáš 
Linda (ODS), u kterého však nasta-
la překážka ve výkonu této funkce. 
Usnesením krajského soudu ze 7. 
prosince 2016 byl pan Linda odmít-
nut k zapsání právě pro tuto exis-
tenci překážky výkonu funkce. Velmi 
nemile nás překvapilo, že se situací 
nikdo nezabýval už mnohem dřív. 
Původně Rada Karlovarského kraje 
zvolila Tomáše Lindu členem už 6. 
června 2016.

Také podle našeho zjištění nikdo 
neřešil zápisy z dozorčí rady včas, 
řada úkolů se následně plnila se 
zpožděním. Navíc dokumenty do-
kladují velmi malou účast členů 
dozorčí rady na jednáních a jejich 
opakované odcházení z jednání po 

krátké době, poté, co se zapsali do 
prezenční listiny. Je třeba připome-
nout, že šlo o placené funkcionáře, 
kteří měli chodit v plném počtu a ne-
komplikovat tak hlasování o důleži-
tých rozhodováních dozorčí rady. 

Na základě dodané účetní uzá-
věrky z roku 2015 jsme si vyžádali 
od představenstva zprávu, jak do-
padlo řešení sankcí v projektech 
nemocnice dotovaných z evropských 
peněz.  Tyto záležitosti nastaly po 
rozvahovém dni a mohly ovlivnit 
hospodářský výsledek za rok 2015 
v řádu desítek milionů korun. Do-
pady krácení dotací se rozhodně 
projeví i v hospodaření za rok 2016. 
O dalších zjištěních a práci dozorčí 
rady budu občany našeho kraje pra-
videlně informovat.

Nové krajské vedení stálo před vý-
zvou - jak se postavit k připravova-
ným nominacím zápisu na seznam 
do světového dědictví na území Kar-
lovarského kraje. Jsou dvě - Monta-
nregion Krušné hory - Erzgebirge 
a Slavné lázně Evropy, jedenáct 
evropsky významných lázní, včetně 
našeho trojúhelníku. 

Kraj byl oběma nominacím vždy 
nápomocen, stál i u jejich zrodu 
a nové vedení kraje podalo pomoc-
nou ruku i tentokrát, kdy obě no-
minace finišují. Vytvořila se komise 
pro UNESCO, já jako předseda této 

komise koordinuji lázeňskou nomi-
naci a společně definujeme úlohy 
kraje a jeho zapojení do případně 
úspěšné nominace.

Obě nominace jsou mezinárodní, 
ta lázeňská dokonce spojuje sedm 
evropských zemí. Díky svému roz-
sahu se jedná zatím o ojedinělou 
nominaci. Česká strana celému 
procesu předsedá a není to snadné 
předsednictví, s ohledem na ko-
ordinaci 7 různých zemí. Koncem 
února proběhne v Karlových Varech 
setkání na mezinárodní úrovni, kdy 
bude česká strana obhajovat termín 
odevzdání hotové nominace v lednu 
2018.

Nominační dokumentace se po-
dává jednou ročně. Česká republika 
poslední zapisovala Třebíč v roce 
2003 a od té doby nepodala nic s vý-
jimkou hmotných památek. Teď se 
však zdá, že se s nominacemi roz-
trhl pytel. V nejbližší době se krom 
dvou zmiňovaných bude snažit Pra-
ha 3 s kostelem od Plečnika, Žatec 

s chmelem a Kladruby s Národním 
hřebčínem.

Tato zvýšená aktivita jasně pod-
trhuje význam světového dědictví.  
Jsme právem na co být hrdí. Právě 
Lázeňství a hornická krajina je to, 
co nese kraj ve své vlajce. Úspěšné 
nominace UNESCO sebou vždy 
přinesou synergické pozitivní efekty, 
především na cestovní ruch. Lze oče-
kávat větší zájem hostů o naši desti-
naci. Jsme kraj kde je téměř 16,7% 
podíl cestovního ruchu v zaměstna-
nosti a 17,6% vliv cestovního ruchu 
na HDP kraje, což je téměř o deset 
procent více, než u zbytku republiky. 
Tady je téměř neoddiskutovatelná 
potřeba tohoto zápisu.

Po hrubých faktech bych rád 
zdůraznil i úlohu kraje v kvalitním 
vzdělání, vědě, výzkumu a kultuře, 
které musí být s ochranou světového 
dědictví spojeny a vyžadovány.

Právě proto United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural 
Organization.

Chtěl jsem se původně ve svém 
příspěvku věnovat žonglování s čís-
ly krajské vlády, respektive kritice 
rozpočtových škrtů v případě Císař-
ských lázní nebo Krajské destinač-
ní agentury, ale bohužel to všechno 
trumflo téma „politikaření“ v kau-
ze obvinění ROP Severozápad. Byl 
jsem v předešlé krajské vládě a jistě 
nebylo příjemné, že mí dva kolegové 
Blažek a Červenka čelili v té době 

trestnímu stíhání. Ctili jsme tehdy 
a ctíme i dnes presumpci neviny. 
Tím se nechci nikoho zastávat, 
ale dokud není někdo pravomocně 
odsouzen, měla by se presumpce 
neviny ctít. Píši to právě s vědomím 
toho, že podat dnes trestní oznáme-
ní může kdekdo na kohokoliv a ani 
samotné zahájení trestního stíhání 
není ještě žádným důkazem, že ob-
viněný něco opravdu spáchal a měl 
by tedy za to pykat. Poslanec a kraj-
ský zastupitel Roman Procházka 
(ANO) na svém facebookovém 
profilu a v Parlamentních listech 
27.1.2017 říká, že se s dotazem 
na kauzu chebského starosty Petra 
Navrátila (obviněný v kauze ROP 
Severozápad) obrátil přímo na pre-
miéra Sobotku. Vadí mu, že se Petr 
Navrátil sice vzdal svých stranic-

kých funkcí, ale nikoliv starostová-
ní v Chebu. Píše: „Chebská buňka 
ČSSD i nadále podporuje na pozici 
starosty města obviněného člověka. 
A nejenom to. Zvolení zastupitelé 
za ČSSD jsou ochotni kvůli panu 
Navrátilovi rozbít městskou koalici 
a zničit tak její dosavadní úspěchy. 
Proč tomu tak je?“, táže se poslanec 
Procházka. Je poněkud zvláštní, 
že se pan poslanec v duchu stejné 
demagogie nezeptá své hejtmanky, 
proč vládne společně s trestně obvi-
něným starostou Aše panem Blaž-
kem? Samozřejmě je věcí chebské-
ho zastupitelstva, stejně tak, jako 
toho ašského, nebo krajského, jak 
se s danou situací vyrovná. Takhle 
to ale vypadá, že panu Procházkovi 
a hnutí ANO to v Chebu vadí, ale na 
kraji nevadí…

Svět�podle�ANO,�aneb�vadí,�nevadí?
Petr 
Zahradníček
krajský 
zastupitel za 
TOP 09

UNESCO.�Lázeňství�a�hornickou�
krajinu�neseme�na�své�vlajce

Vojtěch Franta
předseda 
komise pro 
UNESCO, 
uvolněný 
zastupitel za 
Cestovní ruch 
a lázeňství za 
Piráty

Nová�dozorčí�rada�krajské�
nemocnice�se�hned�pustila�do�práce

Věra 
Procházková
předsedkyně 
dozorčí rady 
KKN a krajská 
zastupitelka za 
ANO

KARLOVY VARY   Aktivity spoje-
né s hraním nejrůznějších desko-
vých her mají v Krajské knihovně 
Karlovy Vary dlouholetou tradici. 
V A-klubu knihovny působí ně-
kolik let oblíbený Herní klub, kde 
se pravidelně scházejí milovníci 
stolních her ke čtvrtečnímu hraní. 
Nejen členové Herního klubu, ji-
miž se mohou státi všichni zájemci 
starší 14 let, ale i další návštěvníci 
a čtenáři knihovny, mají v A-klubu 
k dispozici desítky nejrůznějších 
deskových her. „Od minulého roku 
si také spoustu z nich mohou půjčit 
na 14 dní zdarma domů“, uvedl ře-
ditel knihovny Vratislav Emler.

Na únor připravil A-klub krajské 
knihovny pro všechny milovníky 
deskových her hned dvě mimořád-
né akce. Od začátku února mohou 
všichni zájemci soutěžit s MINDO-
Kem a sestavit příběh na základě 
tzv. Story Cubes. Obrázek kos-
tek mohou zájemci najít na webu 
knihovny v sekci Aktuality. Příběh 
sestavený podle vyobrazených kos-
tek odevzdají v A-klubu. Nejlepší 
příběh bude odměněn zajímavými 
cenami od společnosti MINDOK, 
která je partnerem další herní akce. 

Je jí 8. Festival her, který se 
v Krajské knihovně Karlovy Vary 
uskuteční v sobotu 25. února a bu-
de probíhat celý den od 10.00 do 
18.00 hodin. „Právě na Festivalu 
her bude vyhlášen vítěz příběhové 
soutěže s MINDOKem“, uvedla 
knihovnice Eva Vodičková, která je 
garantem obou herních akcí a do-
plnila: „ Festival je otevřen všem 

věkovým kategoriím, začáteční-
kům i pokročilým hráčům.“

V rámci 8. ročníku Festivalu her 
proběhnou turnaje ve stolních 
hrách Osadníci z Katanu  a Magic: 
The Gathering. Turnaj v této hře je 
určený pro zkušenější hráče, kteří 
zvládají hru ve formátu Leviathan 
Commander. Soutěžit se bude také 
v tradičním Víceboji. Každý účast-
ník turnajů bude zařazen do sloso-
vání o ceny.

Méně zkušení hráči nebo naprostí 
nováčci si mohou v rámci Festivalu 
her vyzkoušet všechny hry ve vol-

ném hraní a také se naučit hru GO.
Na přípravě Festivalu her se kro-

mě knihovníků z A-klubu krajské 
knihovny a společností MINDOK 
a ALBI, které věnovaly ceny do 
turnajů, a také zapůjčili ukázko-
vé hry, podílejí i členové Herního 
klubu Krajské knihovny Karlovy 
Vary a pánové Jaroslav Hajn, Jakub 
Matoušek a Tomáš Grosser. Přijď-
te ocenit jejich práci a zahrát si. 
Všichni, kdo mají rádi stolní spole-
čenské hry, jsou srdečně vítáni.

Michaela�Němcová,�
Krajská knihovna Karlovy Vary

Hrajeme si rádi. Knihovna 
chystá osmý Festival her

Herní klub   V A-klubu knihovny působí několik let oblíbený Herní klub, kde se pravidelně scházejí milovníci stolních 
her ke čtvrtečnímu hraní. Oblíbené jsou hry s příběhem.  Foto: KK KV
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Výstava s nevšední keramikou
V Galerii umění Karlovy Vary je k vidění unikátní výstava s názvem 
„Václav Šerák a žáci – Oheň / Hlína / Led“. Návštěvníkům se před-
staví významný sochař a designér porcelánu, jehož díla jsou charak-
terizována dynamickými tvary, velkorysými proporcemi a tvarově 
i barevně expresivním a nekonvenčním zpracováním. Retrospektivní 
výstavu doplní ukázky děl jeho žáků, kteří se prosadili volnou tvorbou 
v oborech, jako je design a užité umění.
Galerie umění Karlovy Vary, 2. 2. – 2. 4. 2017

Konference věnovaná obnově památek
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve 
spolupráci s Domem kultury Ostrov ve čtvrtek 23. února na zámku 
v Ostrově první ročník konference s názvem „Péče o památky a kraji-
nu v Karlovarském kraji“. Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti 
ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu a představit vybra-
né realizované projekty a jejich iniciátory. Vstup na akci je volný.
Zámek Ostrov, 23. 2. 2017, od 10.00 do 18.00 hodin

Masopustní veselí v Chebu
Tak jako každý rok i letos projde Chebem masopustní průvod. Na 
akci jsou zváni všichni, kteří se rádi baví a chtějí si zavzpomínat na 
staré tradice. A jaké bude letošní téma? Vítány budou všechny masky, 
hlavně pak bubáci, hastrmani a víly. Fantazii se meze nekladou. Sraz 
účastníků bude ve 13:45 hodin u Západočeského divadla v Chebu. Za 
zvuků muziky i jiného rozpustilého rachocení a lomození vyrazí prů-
vod na svoji cestu městem ve 14:00 hodin.
Cheb, 25. 2. 2017, od 13:45 hodin

Působivá výstava fotografií 
Do Becherovy vily můžete zavítat na nevšední výstavu s názvem „Jin-
dřich Štreit / Domov (bez) domova“. Významný český fotograf a pe-
dagog se ve své dokumentární fotografii zaměřuje zejména na sociální 
tématiku. Cykly černobílých snímků, které zachycují venkovský život, 
sakrální tematiku či osudy lidí bez domova nebo drogově závislých, se 
vyznačují neobyčejnou naléhavostí a melancholickou poetikou. 
Interaktivní galerie Becherova vila, 12. 3. - 2. 4. 2017 

KULTURNÍ TIPY

SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 
NAKUPOVÁNÍ VE 
VAŠICH RUKOU 
V GLOBUSU

Tajenka z minulého čísla:
DORT SACHER 
Z GLOBUSU

Výhercům, kterými jsou 
Hana Šlejsková, 
Věra Jančárková
 a Alena Hřebejková, 
zasíláme poukázku 
na nákup do Globusu 
v hodnotě 500 Kč. 

Díky Scan&Go se v Globusu 
vyhnete čekání u pokladny 
a zboží můžete při nákupu 
skládat rovnou do tašky. 
Každé zboží, které vkládáte 
do Vaší nákupní tašky, jed-
noduše naskenujete. Cenu 
jednotlivých položek i celko-
vou výši své útraty můžete 
nepřetržitě kontrolovat na 
skeneru v průběhu celého 
nákupu.  Máte-li už ve svém 
košíku vše co potřebujete, 
jdete ke speciálně označe-
ným pokladnám Scan&Go. 
Odevzdáte skener a zapla-
títe na libovolné vyhrazené 
pokladně Scan&Go. Tím bez 
dalšího zdržování spokojeně 
odcházíte.
Více informací nejen o služ-
bě Scan&Go se dozvíte na 
www.globus.cz.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
6.3.2017 na e-mail: 
info@mediaas.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Media a.s.,Botanická 252/6, 
362 63 Dalovice, zn. Křížovka

Výjimečný rok naplněný inten-
zivní divadelní prací prožilo 
karlovarské Pouliční divadlo 
Viktora Braunreitera. Jeho in-
scenace věnované Karlu IV. 
zhlédly během loňské sezóny 
tisíce diváků.

Pouliční divadla Viktora 
Braunreitera už v roce předminu-
lém vstoupilo do projektu, který vy-
psal Karlovarský kraj a jenž se týkal 
propagace sedmistého výročí od 
narození Karla IV. Divadlo nabídlo 
ucelenou koncepci, tedy sérii origi-
nálních autorských přestavení, jež 
se odehrávala na různých místech 
regionu a všechna měla jednotící 
téma – císař Karel a jeho doba. Tato 
koncepce u krajských zastupitelů 
vyhrála a Divadlo tak mohlo začít 
chystat akcemi nabitou sezónu.

Při psaní scénářů jejich autor, 
Viktor Braunreiter, pracoval od po-
čátku s představou publika, které 
bude věkově pestré. Proto vznikly 
texty, jež nesou potenciál oslovit 
publikum jak dospělé, tak dětské. 
„Cílili jsme hlavně na rodiny, ne-
chyběla ale i představení určená 
výhradně dětským a dospívajícím 
divákům. Ta jsme odehráli pro obe-
censtvo z mateřských, základních 
i středních škol celého karlovar-
ského kraje.  Na těchto školních 
představeních jsme odkazovali na 
možnost se s Karlem IV. potkat i na 
navazujících tematických školních 
výletech, v místech s postavou Otce 
vlasti spojených. Zde divadlo ode-
hrálo sérii představení, kde se divák 
dozvěděl celou řadu dalších zajíma-

vých informací o životě slavného 
vladaře a jeho době. Ve všech zmí-
něných programech jsme kladli dů-
raz na místní historické souvislosti 
a na úzkou spolupráci s kulturními 
aktivisty, sdruženími či spolky,“ vy-
světluje Viktor Braunreiter.

Divadelníci se snažili o netradič-
ní pojetí, a tak v kratších divadel-
ních aktovkách přinášeli mladému 
publiku moderní, svébytnou, ne-
otřelou a přitom ale stále edukač-
ně zajímavou formou informace 
historického rázu. Snad by bylo 
možné hry plné typického humoru 
PVDB nazvat divadelní hodinou 
„tak trochu jiného dějepisu“. Di-
váci nahlíželi do minulosti očima 
vtipně napsaných postav nejrůz-
nějších sluhů, podkoních, ale ta-
ké postav moderních - vědeckých 
pracovníků či průvodců. Jednotlivé 
inscenace sice přímou vzájemnou 
návaznost neměly, pouze základní 
motiv Karla IV., záměrem bylo po-
stavit sérii tak, aby každá inscenace 
byla jiná, ale zároveň fungovaly ja-
ko umělecky jasně pojatý celek. Pro 
zvídavé fanoušky historie a divadla 
tak vznikla možnost po celou sezó-
nu putovat na různá místa a znovu 
se těšit na nová představení v rám-
ci této „dramaticko-historické road 
movie“. „Co se týče naší divadelně 
historicko-turistické hry, měli jsme 
vizi přilákat návštěvníky na nejrůz-
nější karlovská místa karlovarské-
ho kraje, tedy nejen ta nejznámější, 
a to s tím záměrem, že tyto vybrané 
lokality divadelním představením 
zviditelníme pro širokou veřejnost. 
Podle reakcí z řad diváků se nám 
to snad například ve Žluticích či 
v Merklíně podařilo,“ komentuje 
autor konceptu V. Braunreiter.

Pro něj celá akce jako pro autora 
byla jistě náročnou výzvou spoje-
nou s obrovskou zodpovědností 
za divadelní seriál, za herce a v ne-
poslední řadě také za příchozího 
diváka. Stejně zodpovědné, ne-li 
zásadní, muselo být rozhodnutí 
o obsazení klíčové postavy všech 
inscenací, tedy postavy Karla IV. V. 

Braunreiter lakonicky informuje: 
„Hlavní představitel byl pro mne 
jasný od začátku. Petr Johanov-
ský u nás v divadle hraje Karla IV. 
v různých jiných hrách už deset let. 
Je ověřený a jeho ztvárnění krále je 
zcela v souladu se základní myšlen-
kou jednotlivých projektů.“ Do-
dejme, že Petr Johanovský na sebe 
poprvé výrazně upozornil v poulič-
ním divadle při představení Obje-
vení vřídla. Zde byl obsazen právě 
do role Karla IV.

A ujal se jí nezapomenutelně. 
Herec totiž už svou fyziognomií 
připomíná slavného krále. Je až 
archetypální figurou – tak si divák 
oblíbeného Lucemburka předsta-
vuje. Když P. Johanovský začne 
hrát, divák zjišťuje, že jeho král je 
sice ten velký sympaťák z učebnic 
dějepisu, ale že je zároveň také po-
malu stárnoucí, leckdy poněkud 
unavený, a dokonce snad i mírně 
senilní. Je to tedy jakási vlídná, 
lidsky velkoryse pojatá karikatu-
ra císaře. Přesně ta poloha, která 
dokáže diváka „trefit“, jak říká he-
recký žargon. Poloha, která daleko 
realističtěji než odborné publikace 
zobrazuje českými dějinami adoro-
vaného panovníka.

S karlovskou tematikou se na pů-
dě profesionální scény Městského 
divadla Karlovy Vary V. Braunreiter 
setkal v minulém roce také v před-

stavení Karel IV. aneb Strasti otce 
vlasti (režie J. Seydler), kde si za-
hrál roli královského šaška. Jisté je, 
že i pro zkušené a praxí vyškolené 
PDVB se rok 2016 prostřednictvím 
projektu Karel IV. stal přísloveč-
ným prubířským kamenem, což by 
mohla potvrzovat slova jeho zakla-
datele: „Byla to výjimečná situace. 
Oslav se zúčastnila celá republika. 
Karlovarský kraj se k tomu postavil 
čelem a využil skutečnosti, že naše 
oblast je přímo spojena se jménem 
krále Karla. Takto zaměřený pro-
jekt s takto vytvořeným konceptem 
se bude velmi těžko vymýšlet zno-
vu. Takové téma už asi nenajdeme. 
I když už teď plánujeme a velkou 
příležitostí bude pro nás rok 2018, 
kdy uplyne sto let od založení Čes-
koslovenska. To je téma, které ský-
tá opravdu zajímavé možnosti.“

Divadelní pásma, dramatizova-
né prohlídky, chcete-li „oživová-
ní“ vybraných míst či prostředí 
jsou nápaditou, v širokém regio-
nu ojedinělou, koncepcí. Přínos 
herců Pouličního divadla Viktora 
Braunreitera  tedy tkví v tom, že 
poetizují prostor, dramaticky jej 
umocňují, nebo dokonce násobí. 
Že se divák dětský i dospělý při tom 
všem nejen dobře pobaví, ale také 
něco zajímavou formou dozví, je 
záměrným, ovšem příjemným bo-
nusem. Martin�Kašpar

Karel, Karel, Karel aneb Otec vlasti
očima Pouliční divadla Viktora Braunreitera

Královský pár   Na chebském hradu.  Foto: PVDB
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KARLOVY VARY   Ještě pár dní 
- až do 24. února, potrvá v Kraj-
ské knihovně v Karlových Varech 
výstava Stín na duši. Poskládaná 
je ze vzpomínek pamětníků ho-
locaustu z Karlových Varů a oko-
lí a připravila jí Židovská obec 
v Karlových Varech ve spolupráci 
s Nadačním fondem obětem ho-
locaustu. Výstavu zahajoval Pavel 
Rubín předseda ŽOKV, Lukáš 
Květoň, autor výstavy a Vratislav 
Emler, ředitel Krajské knihovny. 
Akce se koná u příležitosti „Me-
zinárodního dne obětí holocaus-
tu a předcházení zločinům proti 
lidskosti“ a organizátoři mohou 
už dnes potvrdit, že o výstavu byl 
z řad návštěvníků veliký zájem. 

Karlovy Vary se jako světoznámé 
lázeňské město, zapsaly v pod-
vědomí svých návštěvníků jako 
kosmopolitní město, plné cizin-
ců, umělců, spisovatelů, herců ze 
všech koutů světa, bez politických 
i náboženských předsudků. Pro-
to- ač královské město, nemělo 
obranné hradby a každý význam-
nější návštěvník města byl vítán 
fanfárami ze zámecké věže.

Pakliže scházely hradby, o to více 
zde bylo kostelů, zasvěcených růz-
ným církvím snad ze všech koutů 
světa. I dnes při procházce měs-
tem, můžete řadu z nich navštívit 
a pokochat se krásou stavitelství 
a nevšední vnitřní výzdobou, 
sloužící po staletí všem v dobrém 
přicházejícím. Proto velkým šo-
kem nejen pro občany města, ale 
i jeho bývalých návštěvníků a lá-
zeňských hostů byla noc z 9. na 
10. listopadu 1938, kdy v rámci 
takzvané „Křišťálové noci“ zfana-
tizovaný dav sudetských Němců 
vypálil zdejší synagogu (výstavba  
1876 – 78), byla zatčena většina 
židovských obyvatel Karlových 
Varů. Byli vyšetřováni a následně 
odvezeni na nově vzniklé hranice 
s „Protektorátem“. Tento zločin 
byl celosvětově odsuzován.

Na panelech výstavy Stín na du-
ši, kterou ještě můžete stihnout 
v Krajské knihovně v Karlových 
Varech jsou uvedeny fotografie 
a osudy pětadvaceti lidí, kteří 
všechny hrůzy holokaustu přežili 
a jsou spjati se zdejším regionem.

 Jiří��Mika

Stín na duši. Výstava ukazuje 
pětadvacet osudů místních lidí 
poznamenaných holokaustem

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Dotace podpoří kreativitu 
a životní styl dětí

KARLOVY VARY   Karlovarský kraj vyhlásil dotační titul pro děti od šesti 
do šestadvaceti let, který rozvine kreativitu, spolupráci a zdravý životní 
styl. Od Ministerstva školství kraj na program získá sedmdesát procent 
v hodnotě 196 tisíc korun, zbytek ve výši 84 tisíc korun uhradí ze svého 
rozpočtu. Celkem bude na projekty vyčleněno přibližně 280 tisíc korun. 
Dotační program má za cíl přispět ke zvyšování kvality života mladých 
lidí, a to zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby do-
kázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu společenskému 
prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi. „Program 
podpoří činnosti, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí 
a mládeže, zapojí je do pravidelných volnočasových aktivit, posílí jejich 
zájem o veřejné dění nebo rozvine tvořivost v oblasti rukodělných a řeme-
slných prací. Jedná se tedy o poměrně širokou šálu možností, na něž se dá 
dotace využít,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.  

O příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace, jako jsou spol-
ky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které se zabývají prací s dětmi 
a mládeží. Maximální výše dotace pro jednoho zájemce činí 50 tisíc ko-
run. Karlovarský kraj bude žádosti přijímat od 1. do 25. dubna 2017. 
  (KÚ)

Stín na duši Ze vzpomínek pamětníků holocaustu.  Foto: Jiří Mika

www.kalibra.cz

OKNA JSOU NAŠE
SPECIALIZACE
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Karlovarský kraj poskytne míst-
ním sportovním klubů dotaci na 
nákup bezpečných branek. Po-
kud příspěvek ve výši až 875 tisíc 
korun schválí krajské zastupitel-
stvo, objeví se na více než třiceti 
fotbalových hřištích v kraji nové 
branky.

Dotaci od kraje získá Karlovarský 
krajský fotbalový svaz (KKFS), kte-
rý nové branky nakoupí pro kluby 
hromadně. Jejich pořízení využije 
celkem 34 z 86 oslovených oddílů 
z Karlovarského kraje. Ostatní kluby 

buď již bezpečné branky mají, nebo 
nedisponují mládežnickou členskou 
základnou. Fotbalový svaz poskytne 
každému sportovnímu klubu dvě 
branky, dohromady jich tedy pořídí 
70. Příspěvek od Karlovarského kra-
je pokryje nákup poloviny branek, 
na zbytku se bude podílet KKFS spo-
lu s jednotlivými kluby. Cena jedné 
branky je okolo 25 tisíc korun, celko-
vě budou tedy bezpečné branky stát 
1,75 milionu korun.

„Karlovarský kraj jako jeden z má-
la v republice zatím nerealizoval 
projekt výměny fotbalových branek 

za takzvané „bezpečné branky“. 
Jedná se o certifikované hliníkové 
svařované branky o rozměru 5 x 2 
metry, které mají kotvící bezpeč-
nostní prvky, jsou lehké a nelze je 
převrhnout. Díky nim se zvýší bez-
pečnost hráčů na hřišti, a proto jsem 
velmi rád, že se do obměny i zapojily 
další fotbalové kluby,“ uvedl krajský 
radní Jaroslav Bradáč. Mezi ně patří 
nejen oddíly velkých měst, jako jsou 
FC Františkovy Lázně, 1. FC Karlo-
vy Vary či Baník Sokolov, ale také 
například FK Jindřichovice, Sokol 
Útvina nebo FK Skalná.  (KÚ)

Fotbalisté získají nové 
bezpečnější branky

ZLATO Z KANADY    Milé setkání s mladými nadějemi karlovarské Energie potěšilo hejtmanku Karlovarského 
kraje Janu Vildumetzovou. Hokejisté kategorie U14 v konkurenci dalších šesti týmů suverénně ovládli turnaj se 
sedmapadesátiletou tradicí, který se  na konci prosince konal na kanadské straně řeky Detroit ve městě Windsor a 
hejtmance přišli ukázat jako důkaz své medaile. Na snímku v přední řadě zleva: Matěj Skuhravý, Dominik Rymon, 
hejtmanka Jana Vidumetzová, Jiří Michovský, Robert Šlechta, Patrik Hohl, Jakub Svoboda, Petr Zolnaj, Matěj Kubát, 
Bronislav Píša – ředitel pro sportovní rozvoj HC Energie. Zadní řada zleva: Tomáš Lengö – asistent trenéra, Jan Šírek, 
Alexandr Remeš, Jiří Ryžuk – šéf trenér mládeže HC Energie, Jakob Vogel, Lukáš Lomický – trenér, Marek Fuksa, 
Josef Blecha, David Prošek, Lukáš März, Petr Hrůša, Jan Botoš, Jiří Kubát – vedoucí týmu. Na fotografii chybí: Robin 
Sapoušek a Petr Houdek.  Foto: KÚ

Zajděte s radními na hokej! 
Soutěží se o místa ve skyboxu
KARLOVA VARY   Chcete být se čle-
ny vedení Karlovarského kraje u to-
ho, až bude karlovarská HC Energie 
bojovat o tolik potřebné body v ho-
kejové extralize? Hokej můžete sle-
dovat v pohodlí skyboxu KV Areny 
spolu se zástupci kraje. Stačí se za-
pojit do krajské soutěže o místa pro 
fanoušky a příznivce HC Energie, 
především pro rodiče s dětmi. 

„V KV Areně má Karlovarský kraj 
k dispozici místa ve skyboxu. Vedení 

kraje by je rádo nabídlo všem, kteří 
chtějí přijít fandit s námi. V základní 
části hokejové extraligy sice zbývají 
tři zápasy, ale bojovat se bude určitě 
dál. Využijte tedy příležitosti a na-
pište nám, že byste se chtěli zúčast-
nit. Příště už můžeme úsilí hokejistů 
vidět společně a zároveň si popo-
vídat i o dalších tématech,“ uvedla 
hejtmanka Jana Vildumetzová.

E-mailová adresa pro účast v sou-
těži je jana.lukasova@kr-karlovar-

sky.cz. Do e-mailu je třeba uvést 
jméno, příjmení a telefon. Vybraní 
účastníci budou vyrozuměni telefo-
nicky o podrobnostech přístupu do 
skyboxu. Termíny příštích utkání 
jsou 24. 2. a 28. 2. 2017.

Skyboxy jsou v KV Areně v Kar-
lových Varech umístěny nad tribu-
nami po obvodu 4. patra. Zajišťují 
soukromí pro sledování zápasů 
a výborný výhled na ledovou plochu.
 (KÚ)

Kraj zajistil služby pro sportovce
KARLOVY VARY   Rada Karlovar-
ského kraje odsouhlasila poskytnu-
tí individuálních dotací z krajského 
rozpočtu na zajištění služeb pro 
tělovýchovné jednoty a sportovní 
kluby prostřednictvím servisního 
centra sportu. Každý ze čtyřech 
dotčených subjektů: Tělovýchovná 
unie Sokolov, Sportovní unie Kar-
lovarska, Sportovní unie Chebska 
a Karlovarská krajská organizace 
České unie sportu tak obdrží dotaci 
sto tisíc korun.

Cílem projektu je zajistit pro celé 
sportovní prostředí nabídku služeb 
žádaných ze strany sportovních 

klubů, tělovýchovných organizací 
a dalších sportovních organizací, 
tyto služby poskytovat na všech 
úrovních kvalitně a efektivně, při-
způsobovat je měnícím se potře-
bám a spoluvytvářet podmínky pro 
sport v daném regionu, jejichž roli 
na okresní úrovni plní okresní sdru-
žení ČUS.

Činnost okresních i krajského 
sdružení ČUS je ověřena praxí 
a pro rozvoj sportu v kraji velice pří-
nosná, zejména v pomoci menším 
sportovním klubům, které nemají 
dostatečné personální zajištění, ne-
znají problematiku čerpání dotací, 

právní problematiku či účetnictví 
a nedisponují takovými finančními 
prostředky, aby si mohly najmout 
profesionální poradenskou firmu.

Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy obdržel celkem čtyři žádosti 
o dotaci na zajištění služeb pro tělo-
výchovné jednoty a sportovní kluby 
prostřednictvím servisního centra 
sportu. Všem krajští radní vyhověli, 
ne však v plné výši. Každý z uvede-
ných subjektů požádal o dotaci 250 
tisíc korun. Pro připomenutí: v roce 
2016 jim byla uvedeným subjektům 
poskytnuta dotace po 75 tisících. 
 (KÚ)

Bělohradský s Černým byli na festivalu mládeže
ERZURUM   Krasobruslař Maty-
áš Bělohradský a běžec na lyžích 
Ondřej Černý. Dvě sportovní na-
děje z Karlovarského kraje repre-
zentovali Českou republiku na 
Evropském olympijském festivalu 
mládeže, který právě proběhl v tu-
reckém Erzurumu. „Před pěti lety 
se tady konala i zimní univerziáda. 
Turci velmi dbali na to, aby vše by-
lo dobře nachystáno, a to včetně 
zajištění bezpečnosti,“ pochválili 
pořadatele Petr Graclík, generální 
sekretář ČOV.

Jedenačtyřicetičlenná výprava 
sportovců ve věku 15 až 18 let za-
stupovala ČR v sedmi různých zim-

ních sportech a ve výpravě nechy-
běla řada medailistů z posledních 
Olympiád dětí a mládeže, v nichž 
soutěží krajské reprezentace, nebo 
několik účastníků Olympijských 
her mládeže v Lillehammeru 2016.

„V této věkové kategorii však 
nejde tolik o výsledky, jako o zku-
šenost, kterou si mladí sportovci 
přivezou. Někteří z nich budou 
vůbec poprvé závodit v takové kon-
kurenci. A prvně se zúčastnili mul-
tisportovní soutěže, kde se setkali 
se svými vrstevníky z jiných spor-
tů nejen v rámci českého týmu, 
ale i mezinárodně. Věřím, že pro 
ně díky zážitku z olympijské akce 

sport zůstane celoživotní láskou,“ 
řekl Martin Doktor, šéf české mise 
a sportovní ředitel Českého olym-
pijského výboru.

Mladého krasobruslaře Matyáše 
Bělohradského - vítěze Olympiá-
dy dětí a mládeže 2016 doprovodil 
v roli trenéra Tomáš Verner, trojná-
sobný medailista z krasobruslař-
ského mistrovství Evropy.

Na ledě se kromě krasobruslaře 
z vísky Babice u Teplé představi-
li také závodníci v short tracku, 
v českém týmu byli ještě běžci na 
lyžích, biatlonisté, alpští lyžaři, 
skokané na lyžích a snowboardis-
té.  (žeh)


