D6 bude blíž k německé dálnici

V Sokolově zmodernizovali porodnici

Čtyřproudovka dva kilometry od hranic se začne
stavět už letos.

Novorozencům a maminkám slouží v Nemocnici Sokolov
nové gynekologicko – porodnické a dětské oddělení.
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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ročník 14 • číslo 9 • září 2017 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek 

ZPRÁVY Z KRAJE
Karlovy Vary
Krajské ředitelství policie
povede Petr Macháček
Novým šéfem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se
stal Petr Macháček. Dosavadního
vedoucího Územního odboru Sokolov doporučila výběrové komise jako vítěze výběrového řízení.
Plukovníka Macháčka uvedl do
funkce policejní prezident Tomáš
Tuhý, který nového ředitele také
představil hejtmance Janě Vildumetzové: „Jsem velmi ráda, že
se podařilo vyřešit obsazení této
velmi důležité pozice pro náš kraj,
a chtěla bych zároveň poděkovat
plukovníku Jiřímu Matoušovi,
který po dobu výběru nového
ředitele krajské ředitelství vedl.
Věřím, že spolupráce vedení kraje
a krajského policejního ředitelství
se bude dařit ke spokojenosti našich občanů,“ uvedla hejtmanka.
Policejní prezident Tomáš Tuhý je
přesvědčený, že ve funkci krajského ředitele dokáže Petr Macháček
zúročit dosud získané zkušenosti
a udržet vysoký bezpečnostní
standard, na který jsou obyvatelé
Karlovarského kraje zvyklí. (KÚ)
Nejdek
Chodník zvýší bezpečnost
návštěvníků REHOSu
S plánem vystavět chodník ke
krajskému zařízení REHOS Nejdek seznámil hejtmanku Janu
Vildumetzovou při její další z pravidelných cest nejdecký starosta
Lubomír Vítek. „Jde nám o to, že
by se v místě podstatně zvýšila
bezpečnost chodců, kteří navštěvují své příbuzné v zařízení a nyní
musí chodit po silnici s poměrně
hustým provozem,“ vysvětluje
starosta. Hejtmanka přislíbila, že
se vedení kraje bude zabývat možností spolupráce na tomto projektu. V doprovodu starosty zamířila
hejtmanka při své návštěvě také
do společnosti WITTE Automotive CZ, kde ji zaujal především
propracovaný systém řízení
podniku a nadstandardní péče
o potřeby zaměstnanců. Firma se
v současnosti potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,
právě proto se diskutovalo i o plánované změně struktury oborů
krajských středních škol, aby lépe
vyhovovala potřebám zaměstnavatelů. Návštěvu města završila
hejtmanka tradičním setkáním
s občany.
(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Začínáme nabízet Senior Pasy
Karlovarský kraj začíná nabízet
Senior Pasy, které umožní lidem
využívat a čerpat zvýhodněné
ceny za služby nebo zboží na
území regionu i v dalších částech ČR.
KARLOVY VARY Senior Pasy mají
podobu plastové karty nepřenosné
na jinou osobu a kraj je na základě
registrace vydá zdarma všem lidem
ve věku od 55 let. Výrobu a distribuci karet financuje Karlovarský kraj
s příspěvkem z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR.
„Velmi jsme se snažili připravit
a spustit projekt Senior Pasů v našem kraji v co nejkratším čase.
Doufám, že přinesou našim seniorům díky zajímavým slevám spoustu podnětů k péči o jejich zdraví,
k trávení volného času, k účasti na
výletech. Chceme, aby Senior Pasy
pomohly starším občanům být co
nejdéle aktivní, protože jsme vděční
za jejich dlouholetou práci, za jejich
zkušený pohled na svět. Budeme se
nyní snažit, aby se co nejvíce lidí zaregistrovalo a aby získali Senior Pas
nejen prostřednictvím registračního
formuláře v zářijových Krajských
listech, ale i na internetových stránkách projektu, kraje či na akcích,
které budeme pořádat v jednotlivých městech. O spolupráci požádáme také všechny starosty, aby nám
pomohli informace šířit,“ uvedla
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s tím, že do konce
roku by mohli držitelé Senior Pasu
využívat až 63 různých slev a nabídek, nyní je jich 23.

Dne 1. října 2017 bude také pro
seniory z Karlovarského kraje (ale
i další zájemce) připravena oslava
Mezinárodního dne seniorů. Karlovarský kraj ve spolupráci se společností Sun Drive Communications,
držitelem licence, uspořádá v Karlových Varech společensko-kulturní odpoledne, v rámci kterého se
účastníci budou moci zaregistrovat
a získat Senior Pas. Bohatý program nabídne vystoupení Vladimíra
Hrona, ale i zdravotně preventivní
část s možností nechat si například
změřit krevní tlak a cukr.
Na tuto akci pak naváže série
dalších „zastávek“ se Senior Pasy
v různých městech kraje. „Věřím, že
té možnosti využije co nejvíce lidí.
V jednotlivých místech na ně budou
čekat zástupci kraje a společnosti

Sun Drive Communications, pomohou jim vyplnit registrační lístky, nebo vysvětlí, jak se lze přihlásit
později,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr Kubis.
„V příštím roce samozřejmě budeme chtít získat další poskytovatele
zvýhodněných služeb a připravit
pro držitele Senior Pasu řadu akcí.
Na počátku roku 2018 také plánujeme v rámci Senior Pasů poskytnout
lidem z našeho regionu kompenzaci
na pořízení dálniční známky ve výši
poloviny její hodnoty, abychom občanům usnadnili cestování napříč
krajem po D6, především z Karlových Varů do Chebu, kde nikdy
nemělo dojít ke zpoplatnění úseku,
který vede takzvaně odnikud nikam,“ zdůraznila hejtmanka.
Nabízené slevy prostřednictvím

Senior Pasů se pohybují v rozmezí
5 až 50 procent a jsou zaměřeny na
zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování,
vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií
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i spotřební nákupy. Od roku 2013
je projekt otevřen pro seniory z celé České republiky. Nyní je v něm
zapojeno více než 250 tisíc seniorů
a 2408 poskytovatelů. 
(KÚ)

SENIOR PASY
Zájemci o získání karty budou mít možnost dostat bližší informace
o projektu i registrační lístek přímo na těchto místech a akcích:
• Sokolov – Senior roku - 5. 10. 2017, Městský dům kultury Sokolov
• Mariánské Lázně – Lázeňský festival jablek - 15. 10.2017, Kolonáda M. Gorkého
• Aš – Adventní setkání - 3. 12.2017, Poštovní náměstí Aš
• Cheb – Vánoční trhy - 13. 12. 2017, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb
• Další z těchto zastávek se plánuje i v Ostrově
Bližší informace o projektu a o poskytovatelích zvýhodněných služeb
najdou lidé na internetových stránkách: www.seniorpasy.cz, kde se
budou moci rovněž registrovat. Registrace dále bude možná na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz, kde zjistí zájemci také novinky o Senior
Pasech pro každé následující období. Registraci lze provést i po telefonu – na čísle 840 111 122 a 725 534 865.

Dobroty ukázaly regionální kvalitu
KARLOVY VARY Historicky poprvé vyhlásil kraj v letošním roce
soutěž Dobrota Karlovarského
kraje a hned se z produkce malých
a středních zemědělských a potravinářských výrobců sešlo k hodnocení před porotou na 82 výrobků. Vítězové mohou od nynějška
používat značku Dobrota Karlovarského kraje, která symbolizuje
regionální kvalitu a původ surovin
především z naší země. Společně
s krajem akci pořádá Střední zemědělská škola Dalovice.
Výrobci si převzali ceny z rukou
hejtmanky Karlovarského kraje
Jany Vildumetzové a krajského
radního Karla Jakobce během
slavnostního vyhlášení výsledků
2. září.„Velmi si ceníme kvalitních
zemědělských výrobků a potravin, které vznikají v našem kraji.
Chceme co nejvíce zviditelnit jejich výrobce a upozornit všechny
na to nejchutnější z regionu, ať už
se jedná o čerstvý chléb, mléčné
výrobky, med nebo čaje. Moc se
těším, že budeme těmi nejlepšími
produkty, které už brzy ponesou
značku Dobrota Karlovarského
kraje, moci obdarovat mimo jiné
tuzemské a zahraniční návštěvy
i další vážené hosty, aby šířili dál

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017
Přehled oceněných výrobků:
Masné výrobky
1. místo: Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant – Doupovské uzeniny
2. místo: Borská paštika brusinka- Statek Bor ZEOS
3. místo: Pršut z pečeně – Josef Pelant – Doupovské uzeniny
Mléčné výrobky
1. místo: BIO děpoltovické máslo – Farma Jiří Kubernát
2. místo: Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý – Mlékárna Dolní Částkov
3. místo: Žalmanovský strakáč – Alena Králová – Farma Žalmanov

Dobrota Karlovarského kraje V historicky prvním ročníku soutěže hodnotila porota 82 přihlášených výrobků z regionu. 
Foto: KÚ
povědomí o našich výrobcích. Navíc budeme i v Krajských listech
a dalšími způsoby lidi informovat
o tom, kde si mohou naše dobroty
koupit,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová.
Soutěžilo se v pěti kategoriích:
Masné výrobky, Mléčné výrobky,
Pekařské a cukrářské výrobky,
Alkoholické a nealkoholické nápoje, Ovoce, zelenina, medy a čaje
v čerstvé nebo zpracované formě.
Udělena byla i jedna zvláštní cena. V hodnotitelské komisi zasedli

zástupci Karlovarského kraje,
Krajské veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce a Střední zemědělské
školy Dalovice. „Ocenění výrobci dostanou certifikát, který je
opravňuje používat značku Dobrota Karlovarského kraje, a to na
neomezeně dlouhou dobu. Podmínkou ovšem je, že se nesmí výrazně změnit charakter vítězného
výrobku,“ upřesnil krajský radní
Karel Jakobec.

(KÚ)

Pekařské výrobky a cukrářské výrobky
1. místo: Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna
2. místo: Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna
3. místo: Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová – Galerie Cafe
Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo: Chmelonáda – Kynšperský pivovar
2. místo: Světlý ležák 12° - Pivovar Permon
3. místo: Krušnohor světlý ležák – Rodinný pivovar Krušnohor Kraslice
Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě
1. místo: Olej ze semene ostropestřce mariánského – Bohemia olej
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 - včelařství
Zvláštní cena:
Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

málně ve třech pruzích,“ řekl ministr dopravy Ťok. Německá silnice
B303 pokračuje od Schirndingu
k Marktredwitzu, kde se napojuje
na dálnici A93. Karlovarský kraj
tak dosáhne výrazného zlepšení
v propojení s Německem.
Řešil se ale i problém s intenzivní
dopravou v německém Waldsassenu, kde by rovněž mohl pomoci
obchvat. Společně s hejtmankou
o tom také před časem jednali
zemští radové z Hofu a Wunsiedelu. „Poté, co se vybudoval obchvat
Chebu, nastal obrovský problém
s nárůstem nákladní dopravy přes
Waldsassen. Naši němečtí partneři proto požádali, jestli bychom
nenašli opatření, aby především
kamionová doprava více využívala

dopravního přechodu v Schirndingu. Pokud se podaří napojení na
dálniční síť právě přes Schirnding,
dá se předpokládat, že ho budou
řidič nákladních vozidel více využívat,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.
Oba ministři se v Karlových Varech rovněž shodli, že projekty železničního spojení Praha – Drážďany – Berlín a Norimberk – Schwandorf / Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha budou přeřazeny do kategorie
naléhavé potřeby. Příslib přeřazení
tratí stvrdili podpisem Společného
prohlášení o dalších plánech na
rozvoj železničních spojení mezi
Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. 
(KÚ)

Směrem k ministerstvu financí
kraje vyslaly zásadní apel s žádostí o převedení dotačních titulů
pro místní samosprávy ze státu
na kraje. „Asociace krajů zastává
názor, že kraje jsou tvořeny městy
a obcemi, a z toho důvodu nejlépe
znají místní podmínky a problémy.

Proto vyzýváme ministra financí,
aby dotační prostředky na opravy místních komunikací převedl
do správy krajů, a za to nabízíme
padesátiprocentní finanční spoluúčast, kterou přispějeme z krajských rozpočtů,“ uvedla Jana Vildumetzová a dodala: „Znamená

Jméno
Příjmení
Ulice, č.p.
Město
PSČ

© www.seniorpasy.cz

E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

■ ZŠ

■ SŠ

■ VŠ

Zájmy (zaškrtněte):

■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

■ Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura
■ Hudba ■ Móda ■ Vzdělávání ■ Motorismus
■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)
Prohlášení o pravdivosti údajů:

žná.
eho

Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
V
dne

Podpis

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro realizaci projektu Senior Pas v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Uvedením e-mailu
klient souhlasí v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. se zasíláním informací
o projektu elektronickou poštou.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Zde odstřihněte

Žádost o registraci
SENIOR PASU

✁
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Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Požadavek systémově navyšovat finance
pro zdravotníky, podpora zvýšení
platů školských pracovníků a odmítnutí zpoplatnění silnic I. třídy.
Nejen nad těmito tématy se ve
Františkových Lázních sešli členové Rady Asociace krajů ČR.
Hejtmani přijali Memorandum
o systémovém financování navyšovaní platů a mezd zdravotnických pracovníků. „Pro rok 2018
požadujeme garanci desetiprocentního navýšení platů zdravotníků prostřednictvím úhradové
vyhlášky. Společně se zavazujeme,
že veškeré peníze, které obdržíme,
dostanou všichni krajští zdravotní pracovníci včas,“ uvedla Jana
Vildumetzová, předsedkyně Rady
Asociace krajů ČR a hejtmanka
Karlovarského kraje. Zástupci asociace a ministerstva zdravotnictví
se sejdou ke společnému podpisu
memoranda v pondělí 2. října.

Telefon

www.kr-karlovarsky.cz

BLAHOPŘEJEME

Neuvěřitelných 101 let oslavila paní Vlasta Hojdarová, kterou navštívila hejtmanka v útulném Domově pro seniory v Lázních Kynžvart. Po úvodní gratulaci došlo v kruhu rodinných příslušníků
a pracovnic Domova i na velmi příjemné povídání plné vzpomínek,
laskavého humoru i životních zkušeností. Pokud byste rádi inspiraci pro dosažení dlouhověkosti, tak vězte, že paní Hojdarová byla
aktivní sokolkou a nejraději si pochutná na uheráku, dobrém řízku
a vepřových škvarkách.

Hejtmani jednali ve Františkových Lázních
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Senior Pas
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CHEB
Podstatně zlepšit by se
v příštích letech mělo napojení
dálnice D6 od Chebu na německou dálniční síť. Ještě letos začne
výstavba čtyřproudového obchvatu
německého Schirndingu vzdáleného asi 2 kilometry od státní hranice.
Potvrdil to na svém setkání v Karlových Varech ministr dopravy české
vlády Dan Ťok a německý ministr
dopravy Alexander Dobrindt. Jednání probíhalo za přítomnosti hejtmanky Jany Vildumetzové a jejího
náměstka Dalibora Blažka.
Na výstavu obchvatu Schirndingu už bylo vydáno pravomocné stavební povolení. „Pan ministr Dobrindt zároveň potvrdil, že se počítá
s tím, že i spojení ze Schirndingu
dál by mělo být v první fázi mini-

Brno

Proč zrovna já? Projekt pomáhá obětem trestných činů
Komplexní poradenství pro
oběti trestných činů nabízí
krajská střediska Probační
a mediační služby ČR. V rámci
projektu Proč zrovna já? II je
tady odborně kvalifikovanými poradci nabízena podpora
a pomoc obětem trestných činů
s cílem zabránit u obětí vzniku
sociálního vyloučení, případně
jeho rizika. Realizován a odzkoušen bude také nový komplexní program podpory pro
zvlášť zranitelné oběti, který
se svou skladbou přizpůsobí
potřebám jednotlivých skupin
obětí. Tento program vychází
ze zahraničních zkušeností a je
zaměřen na osoby, které mají
díky povaze trestného činu, nebo svého znevýhodnění ztížené
možnosti vyrovnání se s událostí trestného činu. Nedílnou součástí souhrnné podpory obětí
bude také rozšiřování povědomí
o právech obětí v jednotlivých
lokalitách, formou cílené osvěty
cílových skupin. Kromě zvýšení
počtu kvalifikovaných poradců,
pracovníků a lokální dostupnosti služeb se projekt zaměří
také na zvýšení mezioborové
spolupráce, a to díky setkávání multidisciplinárních týmů
pro oběti jak ve stávajících, tak
i v nových lokalitách. Novým
prvkem bude realizace meziresortní spolupráce na krajské
úrovni, kde budou vytvořeny
obdobné multidisciplinární týmy pro oběti rovněž se snahou
o konkrétní výstupy, například
implementace pomoci obětem
do krajských strategických dokumentů a koncepcí zabývající
se prevencí kriminality. V Karlových Varech najdete znovu
otevřenou kancelář v ulici Dr.
Davida Bechera 151/24, v Chebu je poradna v Lidické 1525/2,
v Sokolově na adrese Jednoty
654. Veškeré kontakty najdete
na webu pmscr.cz. 
(KÚ)
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Napojení D6 na německou
dálniční síť se brzy zlepší

Mendlovo nám. 1a

ZPRÁVY Z KRAJE

ZDE
NALEPTE
ZNÁMKU
TYP A
(16,- Kč)
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ZPRAVODAJSTVÍ

to, že pokud bychom na opravy
místních komunikací obdrželi
například 300 milionů korun, vynaložíme úplně stejnou částku ze
svého.“
Kraje rovněž s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým podepsaly dodatek

k Memorandu o spolupráci s hospodářskou komorou z roku 2015.
Rozšíření zahrnuje odmítavé
stanovisko ke zpoplatnění silnic
I. třídy a podporu úsilí o nastolení
rovnováhy na trhu práce související s nedostatkem pracovních sil.
„Kraje jednoznačně nesouhlasí se
zpoplatněním 960 kilometrů silnic
I. třídy. Pokud by k němu mělo dojít, budeme požadovat kompenzaci z výběru mýta na ničené silnice
II. a III. tříd,“ uvedl Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina.
Mezi hejtmany panovala jasná
shoda také v otázce navýšení platů
učitelů. „Podporujeme oprávněné požadavky na navýšení platů
všech pracovníků ve školství, to
znamená učitelů, akademických
pracovníků i technického personálu, a to od 1. listopadu,“ řekla
předsedkyně Rady Asociace krajů
ČR a hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová.  (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
vám lhostejné dění ve vaší
Kartu získejteNení
ZDARMA:
obci
či městě a chcete se o své zku-

šenosti, názory či nápady podělit
života
kolem nás? Přesně pro vás je při■ E-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
pravený Den s hejtmankou. Jana
Vildumetzová bude lidem na Kraj■ Registrace online – na www.SeniorPasy.cz
ském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici
tentokrát
11. října od
■ Poštou – vyplněný formulář
zašlete
na adresu
14 hodin. Stačí si jen trochu po1a,na603
00 Brno
čkat, až
vás vyjde
řada a máte
Ř Senior
Í Pas,
J Mendlovo
N A nám.
slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se
nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou
radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou
mě tak upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině
společně, vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do
pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání
dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu
www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy
bude 4. října. 
(KÚ)
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datum odeslání Vaší žádosti:

Datum odeslané registrace: .........................................................................

KARLOVY VARY
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865 tohoto typu v celém kraji.
a další aktivity SVP se rozběhnou Základní koncepcí je výchovná
v říjnu 2017. První dvouměsíční a terapeutická pomoc a podpora
pobyt bude realizován v měsí- především dětem a mládeži s výcích listopad - prosinec, případní chovnými obtížemi či ohroženým
zájemci o pobyt obdrží říjnový sociálněpatologickým chováním.
termín na konzultaci (přípravu SVP má ambulantní a pobytové
k pobytu). Veškeré informace oddělení, na němž realizuje dvouzískají zájemci o služby SVP na měsíční diagnostické terapeutictelefonním čísle 774 715 266 či ké pobyty. 
(KÚ)
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V Sokolově už pečují o novorozence a maminky v novém
SOKOLOV Zmodernizovat gynekologicko – porodnické a dětské
oddělení v Nemocnici Sokolov nechal Karlovarský kraj. Celkové náklady dosáhly 16, 8 milionu korun.
„Porodnice by vždy měla být vizitkou každé nemocnice, přicházejí zde na svět miminka a jejich
matky potřebují to nejlepší zázemí. Věřím, že se jim zrekonstruované prostory šestinedělí a novorozenecké jednotky budou líbit.
Maminky s dětmi tady mají sedm
pokojů s vlastním hygienickým
zázemím o celkové kapacitě 13 lůžek a 13 novorozeneckých postýlek. I přesto, že má sokolovskou
nemocnici v nájmu soukromá společnost, kraj se stále snaží postupně opravovat jednotlivé pavilony
a nabídnout občanům Sokolovska
i všem ostatním, kteří do nemocnice přijíždějí, stále kvalitnější
služby,“ vysvětlila hejtmanka Jana
Vildumetzová.
„Nově zrekonstruované oddělení šestinedělí nabídne maminkám
veškerý komfort, který tento typ
péče vyžaduje. V naší porodnici je
zároveň zajištěna bezprostřední
návaznost na nově zrekonstruovanou porodnici, výjimečnou předporodní péči a také další medicínské specializace, čímž je zajištěno

Nemocnice v Sokolově Maminky i jejich nově narozené děti budou mít k dispozici komfortní prostředí s potřebnou
úrovní péče na nově vzniklé jednotce šestinedělí a novorozenců. 
Foto: KÚ
udržení požadované nejvyšší kvaStavebníci ze společnosti Met- srpna letošního roku. Kromě
lity,“ doplnil Jaroslav Kratochvíl, rostav pracovali na rekonstrukci nových pokojů vznikl také napříředitel Nemocnice Sokolov.
porodnice od dubna do konce klad observační a lékařský pokoj,

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou za příkladnou péči, citlivý přístup a starostlivost o naší maminku Slavěntinu Machoňovou, která pobývala dlouhodobě v zařízení:
„Domov pro seniory SKALKA v Chebu“
Poděkování patří zejména bývalé paní ředitelce Mgr. Radce Müllerové, současné paní ředitelce Mgr. Aleně Samuelové, sociální pracovnici
Bc. Marii Zemančíkové Mentlíkové, DiS. a rovněž všem pracovníkům
zdravotního a pečovatelského personálu.

Dcery Hana Kapounová a Dana Kristková

SLEDUJTE NÁS

sesterna či jídelna. „Akce je financovaná z dotace ministerstva
zdravotnictví ve výši 9,3 milionu
korun, částkou 7,5 milionů akci
spolufinancoval Karlovarský kraj.
Ovšem společnost NEMOS přislíbila finanční spoluúčast, o kterou
se poníží celková částka vydaná
z krajského rozpočtu. Kraj tak plní svůj závazek investovat nejen
do karlovarské a chebské, ale i do
sokolovské nemocnice a zlepšovat
podmínky pro pacienty i zdravotníky, kteří zde pracují,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví
Jan Bureš.
V Nemocnici Sokolov nechal
Karlovarský kraj provést před časem také kompletní rekonstrukci
3. nadzemního podlaží pavilonu
B, která byla dokončena letos
v únoru. „Díky ní vzniklo nové lůžkové oddělení ortopedie, včetně
nových pokojů pro pacienty i moderního zázemí pro lékaře a sestry.
Celou stavbu za 36 milionů korun
financoval kraj,“ připomněl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek
a dodal, že se kraj chystá investovat rovněž do modernizace porodnice v karlovarské nemocnici.
V současnosti probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby.

(KÚ)

Žádat o kotlíkové dotace jde i bez fronty
KARLOVY VARY
Elektronický
příjem žádostí o kotlíkové dotace
se od samého začátku setkal s velkým zájmem žadatelů. Karlovarský kraj je první mezi regiony, který spustil druhou vlnu kotlíkových
dotací. V první vteřině příjmu žádostí, tedy možnosti elektronické
registrace žadatelů o kotlíkové dotace, se zaregistrovalo 65 žadatelů,
během deseti minut už to bylo 295
žadatelů. V té chvíli bylo předem
připravených celkem 328 žádostí.
„Systém pracuje bez problému a já

jsem přesvědčena, že tento způsob
přijímání žádostí je pro naše občany mnohem komfortnější a důstojnější, než bylo nekonečné čekání
ve frontě,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová.
Lidé měli možnost si v systému
předem vyplnit jednoduchý formulář a v uvedený čas získat za
pomoci elektronické registrace pořadí. Do deseti pracovních dnů by
pak měli doručit na krajský úřad
potřebné dokumenty.
Dotace mohou tentokrát žadatelé

získat k výměně kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu,
plynový kondenzační kotel, kotel
pouze na biomasu s ručním nebo
s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo. Na výměnu 700 kotlů má kraj pro žadatele
připraveny 64 miliony korun, jednotlivá dotace může podle typu pořízeného kotle dosáhnout až 120
tisíc korun.
Příjem žádostí bude ukončen 29.
března 2019. 
(KÚ)

cena od 32 500 Kč/m2

ZPRÁVY Z KRAJE
Sociální služby: Peníze na
růst platů budou v říjnu
Kraje obdrží finanční prostředky, které od listopadu do
června letošního roku vynaložily z vlastních rozpočtů na růst
platů v sociálních službách.
Prostředky ve výši 822 milionů
korun budou pro kraje uvolněny z rezervních zdrojů Úřadu
práce, obdržet prostředky by
měly kraje v druhé polovině října. Financování sociálních služeb bylo převedeno na kraje od
1. ledna 2015 společně s příslibem, že vláda s navýšením platů
zašle i dostatek prostředků na
pokrytí. 
(KÚ)
Vyhlašuje se veřejná sbírka
na Císařské lázně
Karlovarský kraj vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu chátrající národní kulturní památky
Císařské lázně v Karlových Varech. Obracíme se na všechny,
kterým není osud Císařských
lázní lhostejný. I když bude na
dlouhodobě plánovanou opravu
chátrajícího skvostu sice zapotřebí okolo půl miliardy korun,
i příspěvky návštěvníků budovy
mohou pomoci její stav zlepšit.
Ve vstupní hale budovy u prodeje vstupenek najdete kasičku
k veřejné sbírce. Lidé ale mohou
přispět i na transparentní účet:
115-5144640237/0100. (KÚ)
Podpora samostatného bydlení. Chystá se 1. Národní
konference
Poskytovatelé služeb samostatného bydlení (PSB) i jiných
služeb, úředníci ze sociálních
odborů, opatrovníci, uživatelé
služby, rodiče a blízké osoby
lidí, kteří služby využívají… ti
všichni jsou zváni na 17.října od
10.00 do 16.00 hodin do Krajské knihovny v Karlových Varech na 1. Národní konferenci
služby Podpora samostatného
bydlení. Cílem konference je
informovat o službě, o způsobu
jejího poskytování, přínosech,
které má pro budování samostatnosti lidí, s jejíž pomocí žijí,
o jejím záběru i o tom, jsme objevili a čemu novému se naučili. Tématy konference budou:
spolupráce služby PSB s jinými
službami, rozhodování s podporou, služba PSB pro lidi s duševním onemocněním, zkušenosti
veřejných opatrovníků aj. Máte-li zájem účastnit se konference,
neváhejte se obrátit na koordinátorku Terezu Glaserovou na
email: Tereza.glaserova@rytmus.org nebo tel. 734 446 743
nebo navštivte web pořadatele
www.rytmus.org. 
(KÚ)
Nový web chrání ve virtuálním prostředí
Už pár týdnů slouží lidem nový
web internetembezpecne.cz.
Stránky popisují zejména rizika
a kybernetické hrozby ve virtuálním prostředí a jejich hlavním
cílem je naučit děti a dospělé
bezpečnému užívání internetu
a dalších moderních technologií. „Stránky poradí, co dělat
v případě ohrožení a jak situaci
řešit. Vše s cílem minimalizovat
negativní následky neuváženého chování v online prostředí.“,
říká tvůrce stránek Roman Kohout, uznávaný specialista na
kybernetické prostředí a předseda spolku you connected,
který se již rok věnuje vzdělávacím aktivitám zaměřeným
na bezpečné chování v online
prostředí pro širokou laickou
i odbornou veřejnost. „Spolek
vznikl z důvodu absence vzdělávacích aktivit pro veřejnost
na toto téma v Karlovarském
kraji.“, dodává Kohout. Stránky jsou učeny především pro
děti a mládež, ale také pro jejich
rodiče či pěstouny, pomoci mohou také seniorům. Informace,
jak ochránit děti na internetu
mohou využít též pedagogové, psychologové či specialisté
z oblasti prevence a sociálně
právní ochrany dětí či odborníci z řad městské policie a Policie ČR. Partnerem stránek je
Krajská knihovna Karlovy Vary.

(KÚ)
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Kreativní region má být lákavým místem
KARLOVY VARY Spolek PROTEBE live přichází s iniciativou, díky
které by se měl kraj v budoucnu stát
ještě více turisticky oblíbeným místem. Na vizi Kreativního regionu
a Design parku se bude kromě Karlovarského kraje podílet také Karlovarská agentura rozvoje podnikání
či město Karlovy Vary a Cheb.
Občanská iniciativa PROTEBE
live představila záměr, který nabízí
Karlovarskému kraji jako kreativnímu regionu potenciál stát se jedním
z nejoblíbenějších a turisticky nejnavštěvovanějších lokalit v České
republice, místem s vysokou životní
úrovní a spokojeností jeho obyvatel.

Pro nové generace lidí přestane být
odchod z regionu nezbytnou podmínkou osobního rozvoje a úspěchu. Vize spočívá v kreativních přístupech k řešení problémů a v inovacích v oblasti podnikání, služeb
veřejné správy či ve vzdělávání.
„Proběhlo již například jednání s vedením hotelu Thermal, se
kterým jsme diskutovali o využití
prostoru nad bazénem. Mohly by
se tam konat výstavy, workshopy
či veřejné diskuze. Tento záměr je
Karlovarský kraj připraven podpořit,“ uvedl krajský radní Josef Janů.
Současně spolek přichází také s návrhem Design parku, tedy místa

mezioborových setkávání podnikatelů, veřejné správy, akademické
sféry a expertů určeného pro širokou veřejnost.
Vize Kreativního regionu má částečnou oporu i v Regionální inovační strategii Karlovarského kraje.
Dílčí činnosti budou moci být podpořeny v rámci projektu Smart Akcelerátor, který je jedním z nástrojů
na realizaci této strategie. Myšlenka
Kreativního regionu bude rovněž
navržena jako jedno z opatření pro
další Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 
(KÚ)

S náborem do sociálních služeb pomohou příspěvky
KARLOVY VARY S nedostatkem
kvalifikované pracovní síly v oblasti sociálních služeb se dlouhodobě potýkají krajské příspěvkové
organizace. Pomoci by nyní měly
náborové příspěvky pro pracovníky
v přímé obslužné péči a všeobecné
sestry. Pravidla pro přidělování příspěvků už schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje. Na trhu práce je v současné době nedostatek
pracovníků pro přímou obslužnou
péči, tak i všeobecných sester. Dle
zpracované analýzy platových poměrů v příspěvkových organizacích
Karlovarského kraje se navíc platy

mnohdy pohybují i pod celostátním
průměrem. Kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí za vyššími výdělky
do jiných zařízení, často i mimo
specializovaný obor. V důsledku
toho dochází k přetěžování stávajícího personálu.
„Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit kvalitní péči o klienty s dostatečným množstvím kvalifikovaného
personálu, rozhodli jsme se situaci
řešit formou náborového příspěvku. Každý nový pracovník v přímé
obslužné péči získá 35 tisíc korun
a každá všeobecná sestra 55 tisíc
korun,“ uvedl náměstek hejtman-

ky Petr Kubis. Náborový příspěvek
bude vyplácen na základě smlouvy
uzavřené mezi příslušnou příspěvkovou organizací Karlovarského
kraje a fyzickou osobou. Podmínkou pro vyplacení náborového
příspěvku je předpoklad setrvání
pracovníka v pracovním poměru
u poskytovatele, se kterým příjemce uzavřel smlouvu, minimálně 2
roky při plném pracovním úvazku.
V případě nižšího pracovního úvazku se příspěvek poměrově krátí. Podrobná pravidla budou po schválení
uveřejněna na webu Karlovarského
kraje. 
(KÚ)

Cesta vlakem z Německa se zrychlí

O

plánované rekonstrukci železnice z Mnichova do Prahy a mezi Chebem a bavorským
městem Marktredwitz i o výstavbě
nákladního terminálu chebského
nádraží diskutovali představitelé ČR a SRN na česko-bavorské
konferenci ve Furth im Waldu. Summitu se účastnil ministr dopravy
české vlády Dan Ťok, spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt,
bavorský ministr dopravy Joachim

Herrmann, zástupci Českých drah,
Správy železniční dopravní cesty
i dalších institucí. Za Karlovarský
kraj byl přítomen náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin
Hurajčík. Český ministr dopravy
a jeho bavorský protějšek podepsali v závěru konference společnou
deklaraci o zlepšení přeshraniční
železniční infrastruktury, která má
za cíl zkrátit do roku 2030 cestu
mezi Prahou a Mnichovem pod

čtyři hodiny. Kromě rychlejší cesty z Mnichova se dohodli také na
zkrácení doby jízdy z Norimberku
do Prahy s přestupem v Chebu na
asi čtyři hodiny. Vybudování nákladního terminálu by podstatně
zjednodušilo přepravu z Chebu
směrem do Bavorska a do přístavů
na pobřeží Severního moře, výrazně by se snížila také zátěž celé oblasti kamionovou dopravou.

(KÚ)
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Vyhlašujeme anketu
Zdravotník roku 2017
V

yzdvihnout a ocenit nelehkou
práci a nasazení těch, kteří zachraňují životy, pomáhají dětem
na svět, starají se o zdraví občanů
v našem regionu. To je cílem nové
ankety „Zdravotník Karlovarského
kraje 2017“.
„Mezi lékaři, sestřičkami a dalšími zaměstnanci nemocnic nebo jiných zařízení je celá řada těch, kteří
se obětavě věnují péči o zdraví lidí
a často i na úkor svého volného času
se snaží ulevit nemocným. Většinou
ani neznáme jejich jména, přesto
nám už mnohokrát pomohli. Právě
proto chce Karlovarský kraj tyto

zdravotníky ocenit a poděkovat jim
za jejich práci,“ vysvětluje krajský
radní pro oblast zdravotnictví Jan
Bureš.
Nominovat bude možné výhradně ty zdravotníky, kteří poskytují
své služby na území Karlovarského
kraje, a to v nemocnicích, privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. Anketa má čtyři
kategorie: Lékař; Zdravotní sestra;
Zdravotník – záchranář, psycholog, laborant, terapeut a další, tedy
lidé, které pečují o zdraví i záchranu
života, ale nejsou to lékaři ani zdravotní sestry; „Řád bílého pláště“

- Významná osobnost KK v oblasti
zdravotnictví - mělo by jít o váženou
osobnost regionu v oblasti zdravotnictví, která se zasloužila o rozvoj
zdravotních služeb v Karlovarském
kraji, o popularizaci ochrany zdraví, léčby a péče o pacienty, záchranu lidských životů, nebo osobnost,
která svůj život zasvětila pomoci
nemocným či jejich rodinám.
Návrhy do ankety můžete zasílat
do 20. října, slavnostní vyhlášení
výsledků ankety a předání cen se
uskuteční 2. prosince od 20.00 hodin v Městském domě kultury Sokolov. 
(KÚ)

JAK ODEVZDAT ANKETNÍ LÍSTEK

1. Vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Karlovarského kraje
2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze zářijového vydání Krajských listů e-mailem na adresu:
veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz
3. Zaslat vyplněný formulář ze zářijového vydání Krajských listů poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, Mgr. Veronika Bartošová, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

NÁVRH NA ZDRAVOTNIKA KK ROKU 2017
Základní informace o nominovaném

Jméno :*

Příjmení :*

Adresa trvalého bydliště :

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

Telefon : 				

E-mail :

Zdůvodnění návrhu nominace
Stručný popis důvodů nominace :*
(např. konkrétní pomoc seniorům, angažovanost v řešení veřejných problémů v regionu, společenský přínos v oblasti kultury, sportu apod.)

Nominaci podává

Jméno :*

Příjmení :*

Adresa trvalého bydliště :*

Telefon :* 			

Karlovarský kraj zažívá v oblasti
výzkumu a vývoje oživení
Ačkoliv má náš region nejméně obyvatel ze všech krajů, chybí zde vysoká škola
a nenašli bychom tu ani vědecko-výzkumné organizace, díky nárůstu výzkumných a vývojových aktivit se v posledních letech pomalu probouzí z červených čísel. O tom svědčí i závěry z mapování inovačního prostředí, na kterém
v uplynulém období intenzivně pracovala Karlovarská agentura rozvoje
podnikání se svými regionálními partnery.
Do průzkumu se zapojilo celkem 43 firem z kraje, s nimiž byl veden rozhovor o investicích do inovací, plánovaných projektech a dalších potřebách
v oblasti rozvoje inovací, výzkumného a inovačního potenciálu. Závěrem je,
že téměř dvě třetiny firem disponují zaměstnanci, kteří se věnují inovacím.
Necelých 50% pak realizuje výzkumné a vývojové aktivity a takřka 7%
plánuje do budoucna jejich rozvoj. Výstupy z mapování budou použity pro
aktualizaci Regionální inovační strategie Karlovarského kraje a pro další vývoj
spolupráce mezi soukromým sektorem a Karlovarským krajem.
Věříme, že i přes stále nižní úroveň výzkumné a vývojové základny a inovačního potenciálu
se nám podaří společnými kroky dosáhnout dalších úspěchů a přiblížit se tak k republikovému
průměru. Všem firmám, které se do mapování zapojily, děkujeme za spolupráci a přejeme jim
do další činnosti mnoho úspěchů, neboť právě soukromý sektor výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost našeho regionu.
Smart Akcelerátor (1. kolo)
Registrační číslo projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

www.ris3kvk.cz

E-mail :*

(* - povinné položky)

HLEDÁME PLAVECKÉHO INSTRUKTORA

-DPP převážně dopoledne
-pružná pracovní doba až 8 hodin týdně
150 Kč/h
-z‡jemci se prokazuj’ certiÞk‡tem kurzu plavčíka
Zájemci o pracovní pozici mohou kontaktovat:
Michal Kulhánek
Produkce BC a HMS, Provozní technik Haly míčových sportů a referent Bazénového centra
Tel.: +420 607 697 211
E–mail: micovahala@kvarena.cz

www.kvarena.cz

ŠKOLSTVÍ
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Matematická olympiáda: Hladík
skončil v Teheránu ve stříbrné skupině
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Richard
Hladík, úspěšný absolvent Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, zazářil v mezinárodním kole matematické olympiády
v íránském Teheránu a v kategorii
P si v silné konkurenci ještě o poznání vylepšil loňské umístění
z ruské Kazaně, kde skončil na
154. místě.
„Richard se mezi 310 účastníky neztratil, obsadil 72. místo,
a to ho řadí do takzvané stříbrné
skupiny účastníků. Děkujeme za
vzornou reprezentaci školy po
celou dobu jeho studia a přejeme
hodně štěstí do života,“ uvedl ředitel Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně Miloslav
Pelc.

Kategorie P matematické olympiády je zaměřena na úlohy z oblasti algoritmizace a programování. Na rozdíl od jiných u nás
existujících studentských programátorských soutěží v ní přitom
nejde jen o zvládnutí práce s počítačem a rutinní programování,
ale soustředí se zejména na návrh
efektivních algoritmů a následně
i na jejich programovou realizaci.

(KÚ)

Richard Hladík Gymnazista z Mariánských Lázní zazářil v matematické olympiádě v íránském Teheránu. 
Foto: KÚ

ZČU nově vzdělává všeobecné sestry i ve Varech
KARLOVY VARY Na základě dohody vedení Karlovarského kraje
a ve spolupráci s Karlovarskou
krajskou nemocnicí začíná od letošního akademického roku Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni nově zajištovat část výuky oboru
všeobecná sestra v kombinované
formě přímo v Karlových Varech.
Pokud tedy uvažujete o studiu
zdravotnického oboru na vysoké
škole a chcete získat více informací,
tak přijďte na Den s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) , který se
koná ve středu 4. října (. Fakulta
v takto velkém měřítku otevře své
dveře vůbec poprvé. Přijít mohou
zájemci o studium, středoškoláci,
jejich rodiče, bývalí či současní studenti i široká veřejnost.
„Lidé se dozvědí informace
o všech studijních programech
a oborech fakulty, včetně podrobností k přijímacímu řízení, výuce,
praxím a podobně. Návštěvníci si

prohlédnou odborné učebny a výuková zázemí. Představíme také
aktivity našeho Centra zdraví a prostor dostanou zástupci partnerů
fakulty, mezi něž patří Fakultní
nemocnice i nemocnice Plzeňského kraje, hygienická zařízení,
záchranná služba nebo Odbor sociálních služeb Magistrátu města
Plzně,“ zve na Den s Fakultou zdravotnických studií její děkanka Ilona
Mauritzová.
Fakulta jako novinku pro letošní rok připravila také zajímavé
a profesionálně zpracované video
spoty, které velmi pochopitelným
a moderním způsobem představují jednotlivé studiní obory fakulty
i možnosti uplatnění absoloventů
na současném pacovním trhu.
Akce se bude konat v budově
Všeobecná sestra Fakulta zdravot- fakulty v Husově ulici 11 v Plzni
nických studií ZČU v Plzni nově zajiš- 4. října od 9 do 17 hodin. Více intuje část výuky oboru v kombinované formací je k dispozici na webových
formě přímo v Karlových Varech. 
stránkách www.fzs.zcu.cz.
Foto: FZS ZČU v Plzni

(KÚ)

S výběrem střední školy
pomůže výstava
V

ybrat si střední školu není
rozhodně jednoduché. Aby
žáci základních škol netápali
a udělali si jasnou představu
o nabídkách nejrůznějších vzdělávacích institucí v regionu, připravil pro ně Karlovarský kraj
další sérii výstav středních škol.

Akce se postupně uskuteční ve
všech větších městech a chybět
na nich nebudou ani významní
zaměstnavatelé. Žáci i jejich rodiče se tak budou moci zeptat na
vše ohledně výuky jednotlivých
oborů i budoucího uplatnění.
První výstava proběhne 27. září

v prostorách Integrované střední školy Cheb, další bude následovat 5. října na Integrované
střední škole technické a ekonomické Sokolov a poslední se
uskuteční 12. října v budově
Střední průmyslové školy Ostrov.
(KÚ)

Veletrh chce spojit vzdělávání s pracovním trhem
KARLOVY VARY Většina z nás si
ten okamžik prožila nebo se k němu nezadržitelně blíží. Dokončení
školy a s ním související rozhodnutí „co dál“ je opravdu životním
zlomem. S pomocí rodičů, učitelů
i starších kamarádů v tu chvíli vybíráme naši budoucnost – vhodnou
střední školu či učiliště, případně
pokračovat na VŠ či uplatnění se
na trhu práce. Ovšem vyznat se
v nabídce našeho školství není úplně jednoduché a objíždění všech
vybraných škol je pro žáky i rodiče
obvykle nereálné.
Zorientovat v nabídce škol pomů-

že prezentační výstavní akce Škola
a trh práce 2018, kterou pořádá Pedagogickopsychologická poradna
Karlovy Vary, Národní institut pro
další vzdělávání Praha a
frma Top info ve dnech
17. a 18. října v lázeňském sanatoriu Thermal v Karlových Varech.
V čem vám výstava pomůže?
V zásadě lze říci, že na veletrhu
potkáte zástupce škol z našeho regionu. Můžete si pohovořit i s jejich
studenty, kteří vám mohou hodně
říct o životě na škole, o jejích výhodách i slabinách a nemusíte se tak
omezovat na informace, které do-

VÝSTAVA: ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018
Kdy: slavnostní zahájení proběhne v úterý 17. října v 11.00 hodin, ve
středu je výstava otevřená od 8.00 do 18.00 hodin
Kde: v lázeňském sanatoriu Thermal v Karlových Varech
O čem: Návštěvníci shlédnou expozice v celém spektru vzdělávání,
včetně vyšších odborných škol a škol vysokých. Velkému zájmu se těší školy, které mají nadregionální význam: například UK Praha, ZčU
Plzeň, UJEP Ústí n/L, FŽP ČZU Praha, VŠ fnanční a správní Karlovy
Vary, Bankovní institut Praha, Jihočeská univerzita, VŠHCR Brno,Veterinární škola z Českých Budějovic, VOŠ SRŠ Vodňany atd.
Více informací na najdete na webu: vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz

stanete z internetu, brožur, nebo od
vyučujících a pracovníků školy. Na
veletrhu také máte vše jako na dlani, a to včetně škol, o kterých jste
dosud ani neslyšeli. Návštěva vám
tak může otevřít oči a navést vás ke
studiu, které byste jinak přehlédli.
České školství je totiž velmi rozmanité a přes velká lákadla některých
dominantních škol by vám mohlo
uniknout to nejzajímavější. Zde tak
mají všichni zájemci možnost si na
jednom místě prohlédnout nabídku
škol z celého regiónu a k tomu oslovit jejich zástupce s případnými
dotazy. Vždyť střední školou naše
příprava na profesní život přeci
nekončí. Po jejím dokončení čeká
absolventy další rozhodnutí – pokračovat ve studiu nebo si hledat
zaměstnání.
Spojení těchto úzce provázaných
oblastí – tedy vzdělávání a trhu práce – dává vzniknout tomuto projektu. Během tří dnů, po které jsou
brány hotelu Thermal otevřeny, přiláká veletrh, podle předcházejících
zkušeností, na tři tisíce návštěvníků z řad žáků, studentů i široké veřejnosti. Zájem o veletrh tak jasně
potvrzuje, že rozšíření o nabídku
pracovních příležitostí, bude správným rozhodnutím. 
(KÚ)

16.–18. ÚNOR 2018
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NÁZORY

Plánování spojů musí respektovat potřeby cestujících

Záchrana má přednost před demolicí
Petr Kulhánek
primátor
Karlových
Varů a krajský
zastupitel za
STANKOAKD

Hektické vystěhování obyvatel z objektu Střední umělecko průmyslové
školy vystřídalo pečlivé posuzování
stavu objektu a návrh vlastníka k sejmutí památkové ochrany s výhledem
budoucí demolice. Unáhlená žádost
o sejmutí památkové ochrany z budovy ve stylu Art Deco z roku 1924
není z mého pohledu na místě. Z odborného posouzení architektonicky

hodnotného objektu, který sloužil jak
výuce, tak bydlení, neplyne bezprotřední nebezpečí zřícení, jak bylo prezentováno. Objekt vykazuje lokální
statické poruchy, které jsou technicky
odstranitelné.
Škola a její vybavení t voří historicky hodnotný celek, který ve své minulosti dal vzdělání řadě projektantů,
architektů i výtvarníků, jejichž význam mnohdy překročil hranice regionu i ČR. Historicky vybudovaná
prestiž školy je také závazkem pro
vlastníka budovy, Karlovarský kraj,
aby vyvinul veškeré dostupné úsilí
k záchraně tohoto objektu tak, aby
mohl i v budoucnu sloužit svému původnímu účelu. Rychlé rozhodování
o možné demolici na základě neúplných informací by tak mohlo exis-

tenci, tradici a prestiž této budovy
nenávratně zničit.
Za současného stavu posouzení
se jakákoliv opatření vedoucí k destrukci objektu ukazují jako neodůvodněná a z pohledu památkové péče
neakceptovatelná. Naopak tím hlavním úkolem je společně s odborníky
najít technické řešení opravy narušených konstrukcí. Stejnou technologií, s použitím stejných materiálů,
bylo v Karlových Varech postaveno
mnoho domů a neznamená to pro ně
automaticky výhled zkázy. Naopak
už existují příklady, jak byl u některých objektů tento problém technicky
vyřešen, aniž by došlo ke ztrátě historických hodnot. Stejnou cestu by
měl nastoupit v případě „keramky“
i Karlovarský kraj.

Jaké jsou důvody vylidňování
Karlovarského kraje? A jaká jsou řešení?
Markéta
Wernerová
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
ČSSD

Odliv obyvatel z Karlovarského
kraje je bohužel trendem, který náš
kraj trápí čím dál víc. Z našeho regionu odcházejí především mladí lidé.
Ti si často stěžují, že zde především
v odbornějších profesích těžko hledají pracovní uplatnění a že platové
ohodnocení není tak vysoké jako v jiných regionech. Neříkám to ráda,
ale tyto důvody pro odchod z Karlovarského kraje jsou dnes bohužel naprosto relevantní a skutečné.
Toto téma je pro mě osobně klíčové
a je mi také velmi blízké. Jako poslankyně jsem za poslední čtyři roky
projela několikrát náš region zleva
doprava, odspodu nahoru. Mluvila
jsem s lidmi, kteří o odchodu uvažují,
mluvila jsem s těmi, kteří nemohou
sehnat práci. Mluvila jsem také se
zaměstnavateli, s politiky, s odbory.
Zkrátka je to téma, o kterém hodně
vím a ve kterém se aktivně angažuji.
Nejprve si musíme pojmenovat
příčiny tohoto problému. Vidím jich
hned několik. Jednou z nich je fakt,
že se kraj dlouhodobě soustředil na
služby spojené s lázeňstvím, případně pak na Sokolovsku na hornictví.
To mělo v minulosti pozitivní efekt,

který se ale vytrácí a dnes může být
spíše problémem, protože je potřeba
se orientovat i na jiné sektory. Velký
dluh vůči Karlovarskému kraji má
podle mě také stát. Například by velmi pomohlo, kdyby byla některá státní instituce převedena právě do našeho kraje. Z logiky věci se nabízí třeba
Český inspektorát lázní a zřídel.
Dále je jedním z faktorů naše poloha. Jsme příhraniční oblast, která
sousedí s Německem. Srovnání s vysokými platy u našich sousedů je tedy
ještě intenzivnější, navíc v souhře
s tím, že mzdy v Karlovarském kraji
jsou nejnižší v celé zemi. Opomenout
nemohu ani špatnou infrastrukturu.
Jednoduše řečeno, dálniční spojení Karlových Varů s Prahou prostě
neexistuje, navzdory dlouholetým
slibům mnoha politiků. Tím už se ale
dostávám také k řešením, která by
mohla současnou neutěšenou situaci
zlepšit. Vybudování kvalitní infrastruktury mezi ně bezesporu patří.
A jako další důležitý bod bych hned
přidala vysokou školu, která nám
dnes v Karlovarském kraji schází
a která by mohla přitáhnout mladé
lidi zpět.
V návaznosti na vysokou školu je
samozřejmě potřeba řešit následné
pracovní uplatnění. Zde je ale nutné
postupovat rozvážně, typizovat obory podle jejich následného potenciálu
na trhu práce. A zároveň podporovat
tyto obory v kraji. Vidím tu obecný
problém v tom, že taková práce je
dlouhodobá a výsledky nejsou vidět
ihned. A to se politikům dříve často
nechtělo, potřebovali vidět výsledky
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svojí práce okamžitě. Budoucnost neřešili. Ale taková politika není správná, je zapotřebí vize a prozíravost.
Karlovarský kraj dále potřebuje projekt z oblasti vědy, výzkumu
a inovace. To je klíčové, jelikož vědou
a výzkumem žije dnes celá Evropa, v našem kraji jsme se na ně ale
zatím nesoustředili. Dlouhodobě
spolupracuji s agenturou CEITEC,
která se soustředí na inovace a nové
technologie, sídlí v Brně a působí po
celé České republice, dlouho ovšem
s výjimkou Karlovarského kraje. To
se nám ale daří změnit a už i u nás
vznikají první projekty, konkrétně
v regionu Františkových lázní. Připraveny jsou také projekty přímo
v Karlových Varech, spojené se zdravotnictvím.
A v neposlední řadě je nezbytné,
abychom nalezli silného investora, který nahradí výpadek těžby na
Sokolovsku. Neměl by to ale být investor, který by se soustředil jen na
tzv. montovnu, ale nabízel by také
odborné práce. Na jeho hledání už
usilovně pracujeme ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu a také agenturou CzechInvest,
oslovili jsme několik potenciálních
investorů a jednání s jedním z nich
vypadá nadějně. Jestli vše dobře dopadne, zjistíme velmi brzy.
Obecně zopakuji, že je nutné se na
problematiku odlivu lidí z Karlovarského kraje a možných řešení dívat
komplexně a s výhledem mnohem
dál, než je třeba jeden rok. Musíme
spolupracovat, mít vizi a za tou si
postupně jít.

Roman
Procházka
poslanec
a krajský
zastupitel za
ANO

Karlovarský kraj se vylidňuje. Jen
za rok 2016 ubyla zhruba tisícovka
našich spoluobčanů. Není to pouhá
statistická hra s čísly, tenhle fakt
představuje rostoucí problém. Pro
naše zaměstnavatele, pro venkov, pro
budoucnost tohoto regionu.

Jsme turisticky velmi atraktivním
krajem ale zároveň krajem superlativ.
Nejnižší porodnost a nejnižší
úroveň mezd v ČR, vysoký průměrný věk, nízká nezaměstnanost
a vzdělanost, vysoký počet exekucí,
vysoká platová konkurence zahraničí a průmyslových areálů. To vše
má další negativní dopad a tím je
nedostatek kvalifikované pracovní
síly v odvětví cestovního ruchu. Co
s tím?
Kraj v roce 2016 hostil bezmála
1 milión nocujících hostů, což je

o celých 12% více než v roce předchozím. V roce 2017 zatím trend
pokračuje a první kvartál má nárůst o 9,4% oproti roku 2016. To
jsou samozřejmě uspokojivá čísla,
za která může množství faktorů,
včetně konečně ustálené a fungující
destinační agentury.
O zaměstnance v segmentu turismu se přetahují průmyslové zóny
a nabídky práce ze zahraničí. Oboje zaručuje řadu výhod. Nicméně
budoucnost této země a rozvoj našeho kraje leží jinde. V kvalitním
školství, výzkumu a vývoji, v tradičním průmyslu, řemeslech a službách, nikoli v montovnách a průmyslových parcích zahraničních
koncernů. Cestovní ruch je v Karlovarském kraji tradiční a prioritní,
zároveň by se neměl podceňovat
jeho vliv na rozvoj podnikání.
K tomu aby mohla být stabilizována personální situace v cestovním ruchu je potřeba několik společných kroků. Je třeba poskytnout

dostatečnou ubytovací kapacitu
formou startovacího bydlení pro
nové zaměstnance. Zde je prostor
pro PPP projekty samospráv a subjektů působících v cestovním ruchu.
Dále nadešel čas, kdy by region
měl lákat nejen návštěvníky, ale
i potenciálně nové obyvatele. Řešením je marketing, který by nabídl
perspektivní uplatnění v segmentu perspektivním pro kraj, včetně
nabídky výhodného ubytování. Nedílnou součástí těchto opatření je
funkční a kvalitní školství, tak aby
absolventi našich škol nalezli snadno uplatnění a provozovatelé byli
spokojeni s profesionalitou, kterou
absolventi nabízejí.
Světlo na konci tunelu spatřuji
v koncepci rozvoje cestovního ruchu a lázeňství, v oprášení projektu
vědeckotechnického parku, v přeshraniční spolupráci, v optimalizaci školství a ve vládní strategii
pomoci strukturálně postiženým
regionům.

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.schrottmobil.info

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

časy, obtížné přestupování. To vše
mě zajímá, protože díky těmto každodenním zkušenostem cestujících
ze všech koutů kraje získávám cenné
informace o tom, kde je nutná úprava
či doplnění jízdních řádů. Rozhodně
to má smysl, vždyť právě díky Vašim
podnětům se mi již podařilo dosáhnout zřízení nové zastávky u některých vlakových spojů.
Jestliže i Vás trápí problémy s hromadnou dopravou, neváhejte mi
o tom napsat na můj e-mail roman.
prochazka@krajkv.cz, nebo se za
mnou zastavte v mojí poslanecké
kanceláři v chebském muzeu, jsem
tam zpravidla každé pondělí.

Další krádež národního bohatství?
Karla
Maříková
krajská
zastupitelka za
SPD

Česká republika má to štěstí, že na
jejím území leží velké nerostné bohatství, ze kterého by mohla profitovat.
V Krušných horách pod povrchem
Cínovce leží lithium, společně s cínem a wolframem v hodnotě tří bilionů korun, což je téměř 6% světových
zásob lithia. Žádný jiný tak velký
zdroj v Evropě neexistuje. V místě bývalého měděného dolu Tisová v Krušných horách se zase nachází kobalt.
První průzkumné vrty zde začnou už
letos v září.
To vše by byla skvělá zpráva, kdyby
průzkumné vrty a případnou těžbu
prováděl český státní podnik Diamo
a zisky by šly do státního rozpočtu.
Místo toho průzkumné vrty na Cínovci provádí australská firma European Metals, která chce lithium těžit
hlubině a již podepsala memorandu

s firmou HE3DA o využití vytěženého lithia k výrobě baterií. Společnost
Cínovecká deponie, kterou ovládá
investiční skupina RSJ miliardáře
a filantropa Karla Janečka bude těžit lithium z odkaliště. Cena lithia na
světových trzích za loňský rok vzrostla o téměř 80 procent, v
Číně se jeho cena vyšplhala až k 23
000 dolarům za tunu.
Podobně je to s kobaltem, jelikož
letos hodlá australská firma Auroch
Minerals spolu s českou společností
Golden Pet provést čtyři průzkumné
vrty. Cena kobaltu je díky jeho poměrně nízkému výskytu i obtížnosti výroby dosti vysoká a v některých obdobích dosahuje burzovní cena kobaltu
úrovně stříbra. Od začátku roku
jeho cena vzrostla téměř o 70 procent
a nyní se pohybuje 60 dolarů za kilogram.
Kobalt je zásadní pro výrobu lithium-iontových baterií. Přidání
kobaltu do baterií má vliv na jejich
kapacitu, snížení hmotnosti a délku
nabíjení. Prodlužuje i životnost baterií. Šedesát procent světových zásob
se nachází v Kongu, dále se těží ještě
v Rusku a Austrálii.
Kdyby se politici chovali jako řád-

ní hospodáři, tak by z nerostného
bohatství, které se pod naším povrchem nachází mohla profitovat Česká republika a státní dluh ve výši 1,6
bilionu korun by mohl být smazán
a z České republiky by se stala velmoc. Kobalt je spolu s lithiem totiž
zásadním prvkem pro výrobu baterií.
My občané však můžeme jen bezmocně přihlížet, jak je země rozkrádána, likvidována a rozprodávaná
do cizích rukou. Rozhodování vlády,
poslanců a politiků vůbec nekoresponduje s tím co by si přála většina
občanů, ale přesto rozhodují o našem
osudu a osudu naší země.
Bude národní bohatství vyvezeno
do zahraničí a stát z něho nebude
opět nic mít? Vzhledem k tomu, že
soukromé firmy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu spolu
s licencí na průzkum i právo na případnou přednostní těžbu, zbudou
českému občanovi pravděpodobně
jen oči pro pláč. Můžeme tak čekat
další zahraniční montovnu, která
bude vystavěna za státní podpory
a čeští zaměstnanci zde za otrokářskou práci dostanou opět třetinovou
mzdu než by firmy musely zaplatit ve
svých zemích.

Profi fotky
vyžadují

profi
flashku

Málo sil v turismu
Vojtěch Franta
předseda
komise pro
UNESCO,
uvolněný krajský
zastupitel za
cestovní ruch
a lázeňství za
Piráty

Pokud něco považuji za svoji povinnost, pak je to dát občanům Karlovarského kraje důvod, aby tady
chtěli prožít svůj plnohodnotný rodinný i pracovní život. Jednou z cest,
jak toho dosáhnout, je i zlepšení dopravní obslužnosti. Lidé by neměli
být trestáni za to, že žijí v menších
obcích. I oni mají nárok na kvalitní
dopravní spojení, potřebují-li zajet
k lékaři, do práce nebo do školy.
Vždycky jsem si cenil toho, když
jste za mnou přišli, ať už jako za
svým poslancem, nebo krajským zastupitelem, a řekli mi o konkrétních
nedostatcích v dopravní obslužnosti.
Chybějící spoje, jejich nevyhovující

USB flash
s gravírovaným logem
od 100 Kč/ks
Neváhejte nás kontaktovat, připravíme řešení právě pro vás!
info@mediaas.cz
www.mediaas.cz
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Výstava o tom, jak se dělá muzeum
U příležitosti 150 let existence Muzea Karlovy Vary byla letos v dubnu odhalena zcela nová podoba stálé expozice. Téma sice zůstalo
stejné, avšak s využitím moderních audiovizuálních prvků byla podpořena prezentace unikátních sbírkových předmětů, a to zážitkovou
formou. Výstava v mincovně dokumentuje čtyřletý tvůrčí proces od
počáteční deinstalace staré expozice přes rekonstrukční práce až po
přípravu nové expozice.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 1. 7. - 30. 9. 2017
Knihobraní a Podzimní slavnost
Milovníci literatury jsou zváni na další ročník Knihobraní, který
nabídne minitrh regionálních knih. Akce je vůbec poprvé spojena
s Podzimní slavností připomínající chebské hruškové slavnosti. Těšit se můžete na podzimní sklizeň, ochutnávky i prodej kulinářských
specialit. Chybět nebude ani soutěž o nejchutnější hruškovou specialitu. Návštěvníky potěší také bohatý doprovodný program zahrnující workshopy a divadelní představení.
Muzeum Cheb, 30. 9. 2017
Výstava hub
Každý nadšený houbař by si jistě neměl nechat ujít výstavu hub v Mariánských Lázních, kterou pořádá Mykologický klub Slavkovský les
ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les. Její součástí budou
ukázky čerstvě utržených hub, receptů houbových pokrmů a jejich
degustace, určování hub, jejich pozorování pod binokulárním mikroskopem a chybět nebude ani houbařský kvíz pro děti.
Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně,
30. 9. - 1. 10. 2017
Fyzikální a biologické pokusy předváděné studenty
Na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se uskuteční další
ročník festivalu v podání žáků a učitelů místního gymnázia s názvem
Věda před radnicí. Cílem akce je představit dětem a veřejnosti vědu
prostřednictvím atraktivních interaktivních experimentů. Bude rozhodně na co se dívat a nad čím žasnout.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 4. - 6. 10. 2017
Hartenberské strašení
První říjnovou sobotu obsadí hrad Hartenberg strašidla a čarovné
bytosti z jiných světů, aby nám znovu připomněly svou existenci
a oživily dávné mýty. Děti i jejich rodiče musí sebrat dostatek kuráže, protože je čeká nejen zkouška odvahy, ale také odměna na konci
strašidelného putování. Start je na hřišti za starou školou, kde budou zároveň probíhat soutěže, stánkový prodej a k poslechu i tanci
zahraje Levoruký Eda. Organizátoři doporučují vhodnou terénní
obuv a baterku.
Hrad Hartenberg, 7. 10. 2017
Výstava památných stromů
Putovní výstava představuje ukázky našich nejmohutnějších památných stromů prostřednictvím velkoformátových fotografií. Výstava
vznikla ve spolupráci fotografa Pavla Hössla a paní doktorky Marie
Hruškové, která je autorkou projektu, jehož cílem je seznamovat co
nejvíc lidí s památnými stromy České republiky. Součástí vernisáže
bude i uvedení autorů výstavy.
Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně,
2. 10. - 30. 11. 2017

Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji
V

ýtvarná soutěž, kterou před
prázdninami vyhlásila hejtmanka Jana Vildumetzová, děti
nadchla. Na téma „Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji“
vytvořily celkem 186 prací. Ředitele
Galerie umění Karlovy Vary Jana
Samce proto čekal velice náročný
úkol, a sice vybrat ty nejlepší.
Soutěžilo se celkem ve dvou věkových kategoriích, Jan Samec vybíral
z každé kategorie tři nejlepší práce.
„Hodnocení bylo velmi náročné,
přišla celá řada vynikajících děl.
Ocenil jsem individuální přístup
nejen k obecně známým námětům,
ale i k těm, které jsou méně často la vlastní invence autora bez vlivu umění Karlovy Vary.
zobrazovány. Důležitá pro mne by- dospělého,“ uvedl ředitel Galerie
Děti měly podle zadání ztvárnit

Toskánští Habsburkové a ostrovské panství
OSTROV První ročník historického sympozia na téma „Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství“
se bude za podpory Karlovarského
kraje konat ve dnech 11. až 12. října
2017 v Ostrově. Záštitu nad sympoziem převzal senátor Jan Horník
a hejtmanka Jana Vildumetzová.

Sympozium 2017

Toskánští Habsburkové
Sympózium v Ostrově je ohlédnutím za výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 –
1918“, která byla nainstalována na
Staré radnici v Ostrově do 2. dubna
2017. Bude tak navazovat na výsta-

vu a rozšiřovat poznatky týkající se
sekundogenitury, vedlejší větve, rodu Habsburg-Lothringen.
Sympozium je věnováno Leopoldovi II. Toskánskému, který působil v Ostrově po necelá tři volební
období jako úspěšný starosta města
a právě v letošním roce uplyne 220
let od jeho narození. Na sympoziu
zazní příspěvky od významných
českých a rakouských historiků
a archivářů v širokém spektru témat souvisejících nejen s osobností
Leopolda II. Toskánského, rodinnými příslušníky, ale i s ostrovským
panstvím, uměleckými památkami,
mecenášskou činností atd. Účast
na sympoziu přislíbili i příslušníci
sekundogenitury rodu Habsburg-Lothringen.

Mezinárodní sympozium zahájí
arcivévoda
Radbot Habsburg-Lothringen. Těšit se můžeme na
zajímavé příspěvky od rakouských
historiků a badatelů, např. Mag.
Irmgard Pangerl z Rakouského
státního archivu ve Vídni, Dr. Helgy
Schwendinger historičky a autorky
biografie Ludvíka Salvátora (syn
Leopolda II.) a Dr. Wolfganga Löhnerta z Vídně.
Česká republika bude zastoupena
Mgr. Jakubem Mírkou ze Státního
oblastního archivu v Plzni, dále
PhDr. Pavlem Onderkou z Náprstkova muzea v Praze, PhDr. Danou
Stehlíkovou CSc. a PhDr. Petrem
Maškem z Národního muzea Praha. Za Národní památkový ústav
Praha, generální ředitelství před-

KARLOVY VARY Štáb hlavní
jihokorejské televize KBS natáčel začátkem září v Karlových
Varech. Záběry z letiště, Mlýnské
i Zámecké kolonády či lázeňských lesů použije do připravovaného osmnáctidílného seriálu
„Are You Human Too“, v němž
bude hrát jedna z korejských megastar, herec a zpěvák Seo Kang-joon.

Natáčení v našem regionu pro
korejský štáb čítající sto členů
a ještě další doprovod z české
produkční společnosti zprostředkovala Filmová kancelář
Karlovarského kraje. Rada kraje
se také rozhodla podpořit filmaře
příspěvkem na dopravu z Prahy
a zpět i po našem regionu. „To,
že si vybrali právě naše lázeňské
město, je další vítaný krok ke zvi-

ditelnění kraje a k posílení přílivu turistů,“ uvedla hejtmanka
Jana Vildumetzová.
Filmová kancelář Karlovarského kraje pomáhala korejské
produkci s výběrem lokací, při
zajištění záborů prostranství
a povolení k natáčení, ale například také s kontakty na výrobce
regionálních produktů, které se
objeví ve vybraných scénách.

Produkty malých
a středních zemědělských
a potravinářských výrobců
hodnotili v prvním ročníku
nové soutěže zástupci
Karlovarského kraje. Víte, jak
se soutěž jmenuje?

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
ZLATÝ ŘÁD VĚRNOSTI

Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
6. 10. 2017 na e-mail:
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06,
Karlovy Vary.

nese svůj příspěvek PhDr. Naděžda
Kubů CSc. a za Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště
v Lokti Mgr. Lubomír Zeman. Město Ostrov svými příspěvky budou
reprezentovat Mgr. Zdeňka Čepeláková ze Spolku přátel města Ostrova a Mgr. Miluše Kobesová, odborný garant sympozia a kurátorka
výstavy „Toskánští Habsburkové
a ostrovské panství 1808-1918“.
Program s časovým harmonogramem bude zveřejněn na webových
stránkách města Ostrov www.ostrov.cz a www.toskanci.cz .
Srdečně Vás zveme na první mezinárodní historické sympozium do
Ostrova.

Mgr. Miluše Kobesová

odborný garant sympozia

Vary si pro seriál vyhlédli filmaři z Jižní Koreje

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA

Výhercům, kterými jsou
Dana Bečvářová
z Františkových Lázní,
Pavel Činčera ze Starého
Sedla a Magdaléna
Kalinová z Prahy
gratulujeme. Každému
z nich zasíláme poukázku
na nákum do Globusu
v hodnotě 500 Kč.

místo, které se jim líbí, kde se cítí
dobře a kam se rády často vrací.
Fantazii se rozhodně meze nekladly,
a tak mohly využít libovolné výtvarné techniky. O tom, že je v našem
regionu bezpočet krásných míst,
svědčil i vysoký počet přihlášených
prací. Nejčastěji děti malovaly tryskající Vřídlo, malebný hrad Loket
nebo hrad v Chebu s mohutnou
černou věží. Mezi došlými pracemi
dominovaly obrázky a nechyběly
ani povedené fotografie.
Soutěž probíhala od 1. května do
30. června tohoto roku. Na autory
vítězných prací čekaly pěkné ceny
v podobě mobilních telefonů, tabletů a MP3 přehrávačů.
(KÚ)

Jenišov 68, K.VARY

o
o
o
o

Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým techniků pro Vaše plynová zařízení

606 939 959 www.kvplyn.cz

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

„Celý projekt se uskutečnil díky
skvělé spolupráci místních institucí, výrobců, hoteliérů a hlavně
díky podpoře vedení kraje a města. Karlovarský kraj je skutečně
„film friendly“ a štáby toho čím
dál více využívají,“ dodal Petr
Židlický, který vede Destinační
agenturu Karlovarského kraje,
pod níž spadá činnost filmové
kanceláře. 
(KÚ)

SPORT

Světový pohár v triatlonu
vyhráli Backhousová a Iden

Na pódiu Obvyklou sprškou šampaňským oslavili vítězové hlavní soutěže City Triathlon Karlovy Vary 2017 svůj triumf
v premiéře SP. Zleva stříbrná Vendula Frintová, zlatá Australanka Gillian Backhousová, Nor Gustav Iden, Novozélanďan
Tayler Reid a Američanka Summer Cooková. 
Foto: City Triathlon Karlovy Vary
KARLOVY VARY Premiéru Světového poháru v triatlonu je za námi,
v Karlových Varech v konkurenci
světové elity v počtu 27 žen a 60 mužů triumfovali Australanka Backhousová a Nor Iden. Organizační
výbor City Triathlonu pod vedením
Vladimíra Malého už podal žádost
o ITU Světový pohár v roce 2018.
Na trať SP v triatlonu se v lázeňské metropoli vydala v neděli 3. září
dopoledne nejprve elitní kategorie
žen. Čekala je obvyklá olympijská
distance: 1,5 km metrů plavání – 40
km cyklistiky – 10 km běhu.
Po plavecké části se v čele usadilo
australsko-americké duo Gillian
Backhousová a Summer Cooková. Na náročné cyklistické trati se
sedmi výjezdy na Zámecký vrch
v lázeňském centru své cyklistické
kvality potvrdila Gillian Backhousová, která udávala tempo celému
peletonu po celých sedm okruhů.

Ve skupině pronásledovatelek aktivně pracovala Vendula Frintová.
Ta v běžecké části stupňovala svoje
úsili a stahovala v každém kole náskok Australanky až na 1:15 minut
v cílové rovince. „Závod zde je vždy
těžký, podpora od diváků mě ale
před dotírající Američankou Cookovou hnala vpřed. Všem fanouškům v Karlových Varech děkuju za
skvělou atmosféru,“ řekla po závodě
Vendula Frintová. Vedení v Karlových Varech nakonec uhájila Gillian Backhousová, která se tak stala
první vítězkou Světového poháru na
půdě největšího českého lázeňského
města právě před Frintovou a Cookovou.
Závod elite mužů odstartoval
v areálu Rolava v Karlových Varech
v 15.00 hodin. Ve vedení závodu se
usadil s přesvědčivým náskokem
Slovák Richard Varga. V sedmi
cyklistických okruzích vzorně spo-

lupracovala pětičlenná skupina
Varga, Schomburg, Furuya, Fabian
a Reid, která se jako první objevila
ve druhém depu v centru Karlových
Varů. Běžecké okruhy v nádherné
kulise českých lázní ukázaly, že silní
běžci mohou zamíchat konečným
pořadím. Mazácky se svým fantastickým běžeckým výkonem do čela
závodu propracoval jedenadvacetiletý Nor Gustav Iden, který si z Karlových Varů odváží zlatou medaili.
Druhé místo vybojoval Ital Alessandro Fabian a třetí příčku obsadil
Novozélanďan Tayler Reid, který se
v závěrečných běžeckých okruzích
dokázal odpoutat od slovenského reprezentanta Richarda Vargy.
Mezi českými muži si nejlpépe vedl
osmnáctý Jan Čelůstka, Přemysl
Švarc uzavíral první třicítku, o tři
místa za ním skončil František Linduška, Jan Volár byl devětatřicátý.

(KÚ)
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Lukostřelba
Martina Zikmundová získala titul mistryně republiky ve střelbě z kladkového luku na Mistrovství ČR
v Novém Městě nad Metují, které se konalo 19. a 20. srpna. Zároveň tak vytvořila nový český rekord
s nástřelem 654 bodů. Spolu se svým kolegou Martinem Vaňkem navíc vybojovala zlatou medaili
v kategorii mix team v divizi kladkový luk. Její mladší sestra Petra Zikmundová doplnila senzační
sbírku medailí stříbrem, stejně tak jako Martin Vaněk, který skončil druhý v kategorii mužů.  (KÚ)

Dětská zimní olympiáda je v plánu na rok 2020
KARLOVY VARY Dějištěm Her
IX. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR 2020 by se mohl stát Karlovarský kraj. Do konce měsíce podá přihlášku, na jejímž základě se může
stát pořadatelem olympiády. Her
by se účastnilo přes 1300 mladých
sportovců z celé republiky, trenéři
a další členové krajských výprav.
Olympiády dětí a mládeže organizuje tradičně Český olympijský
výbor (ČOV). Hry se konají v různých místech České republiky každý rok, v liché roky letní a v sudé
zimní. Na pořadatele vypisuje ČOV
nejméně s dvouletým předstihem
výběrové řízení. Hry zahrnují sportovní a umělecké soutěže v předem
určených věkových kategoriích.

„Olympiáda dětí a mládeže by se
v našem kraji konala od 19. do 24.
ledna 2020. Bylo by to poprvé v historii, kdy by se náš kraj stal jejím
pořadatelem. Sportovci by se utkali
v zimních sportovních disciplínách
jako je alpské lyžování, běžecké lyžování, snowboarding, lední hokej,
biatlon, krasobruslení nebo rychlobruslení. Využili bychom sportovní
areály na Klínovci a Božím Daru,
v Jáchymově a zimní stadiony
v Karlových Varech a v Ostrově.
S Českým olympijským výborem
budeme ještě jednat o podmínkách, za kterých by se olympiáda
v našem kraji konala,“ upřesnila
hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Vildumetzová. Netypickou

součástí akce je i šachový turnaj
a umělecká soutěž, tentokrát ve hře
na elektronické klávesové nástroje.
Kraj nyní sestavuje organizační
tým, který by se měl v případě získání pořadatelství postarat o kompletní zajištění her. „Věříme, že
i když bude třeba vynaložit peníze
na samotnou organizaci olympiády a na úpravu sportovišť, tak se
tato investice vyplatí, náš kraj bude
mít možnost se zviditelnit a pomůže nám to v rozvoji cestovního
ruchu,“ uvedl krajský radní pro
oblast školství Jaroslav Bradáč.
Lhůta pro podání přihlášky k pořadatelství olympiády je stanovena
do 30. září 2017.

(KÚ)

Pohár hejtmanky získali hokejisté Mladé Boleslavi
KARLOVY VARY Pohár hejtmanky. Tradiční hokejový turnaj
staršího dorostu proběhl na ledové ploše KV Areny. V letošním
ročníku soutěže se představily týmy HC Energie Karlovy Vary, BK
Mladá Boleslav, HC Dukla Jih-
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lava a Düsseldorfer EG. Všechna družstva se nejprve utkala
systémem každý s každým. Celý
turnaj pak vyvrcholil napínavým
nedělním bojem o titul. Z vítězství se nakonec po dramatické
finálové bitvě radovali hráči tý-

mu BK Mladá Boleslav. Hráči
HC Energie Karlovy Vary, kteří
se loni dokázali probojovat do
play-off a nebyli daleko od vytoužené medaile, skončili na čtvrtém
místě.

(KÚ)
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