Vesnice roku 2018

Gloria Musaealis putuje do Varů

Zlatá stuha letos patří Novému Kostelu na Chebsku, který zároveň
postupuje do celostátního kola soutěže. Do krajského kola se
přihlásilo celkem 16 obcí.

Zcela nová podoba stálé expozice spolu s rekonstrukcí budovy
pomohla karlovarskému muzeu k 1. ceně v celonárodní soutěži za
Počin roku 2017.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Sanitky dál pomáhají
Vyřazené vozy využije
útulek a záchranná stanice
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje pravidelně
obnovuje svůj vozový park, aby
za pacienty v případě potřeby jezdili záchranáři v nových
moderně vybavených vozech.
Kraj nyní přichází se záměrem
využít dosluhující sanitky pro
potřeby zvířecích útulků a a záchranných stanic působících na
území regionu. Jeden z vozů získala je Záchranná a odchytová
služba pro zvířata, jež funguje
v Chodově, druhý bude provozovat Ostrovský Macík, který
nabízí služby útulku a záchranné stanice. „Vozidlo se nám
samozřejmě velmi hodí, budeme jej využívat pro převážení
odchycených zvířat, odvozy na
veterinární vyšetření a zpětné
vypuštění našich chráněnců do
přírody. Často také vozíme potřebný materiál nebo krmivo,“
vysvětlila Hana Šimková, která
Ostrovský Macík vede. Zástupci obou útulků převzali vozy
k užívání a v současnosti je lidé
mohou vidět „v akci“ jak v Chodově, tak v Ostrově. 
(KÚ)
Páteřní cyklostezka podél Ohře
Na trase už slouží lávka
v Mostově u Odravy
Lávka v Mostově u Odravy na
trase páteřní cyklostezky podél Ohře byla dlouho uzavřená
a cyklisté museli část cesty jet
po frekventované silnici. Kraj
po dohodě s vedením obce Odrava lávku převzal do svého
vlastnictví a okamžitě provedl
úpravy potřebné k co nejrychlejšímu otevření lávky s tím,
že následně postaví novou. Na
zbudování nové mostní konstrukce se mu nyní podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Původní
chátrající lávku kraj nechal posoudit z bezpečnostního hlediska a po opravách ji dnes už opět
užívají cyklisté i chodci. Na novou lávku už vzniká projektová
dokumentace, navržena je jako
visutá ocelová konstrukce s pylony tvaru A. Kraj lávkou dotáhne do konce záměr nabídnout
cyklistům i pěším z Mostova,
Odravy a okolí bezpečnou cestu
přes řeku. 
(KÚ)
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Obchvat Mariánských Lázní
už brzy uleví dopravě ve městě
Dlouho očekávané budování
obchvatu Mariánských Lázní začalo. Po jeho dokončení
by se mělo ulevit všem lidem
nejen v lázeňském městě, ale
i ve Velké Hleďsebi.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Obchvat
kolem Mariánských Lázní už
brzy uleví centru města. Odvést
odsud má nákladní i osobní dopravu. „Lidem v Mariánských
Lázních a okolí to velmi pomůže,

doprava se stane mnohem bezpečnější,“ vysvětluje hejtmanka
Jana Vildumetzová důvody vzniku zahájené stavby obchvatu Mariánských Lázní.
Stavba, která naváže na obchvat Drmoulu, by měla být uvedena do provozu na konci roku
2020. S úplným dokončením se
počítá do srpna 2021.
V letošním roce je to s celkovými náklady 263, 4 milionu
korun největší investiční akce

Dopravu v Mariánských lázních svedou mimo centrum
Ulevit centru města má teď nově budovaný obchvat. 

Karlovarského kraje, a to včetně započtené evropské dotace.
Významnou akcí v roce 2018 je
z tohoto pohledu mimochodem
také pokračující revitalizace
chebské nemocnice za více než
400 milionů korun, už zahájená
přestavba karlovarské porodnice
za více než 90 milionů korun, či
přestavba koridoru ostrovského
gymnázia za více než 23 miliony
korun.
Obchvat Mariánských Lázní

bude dlouhý přibližně 2,4 kilometru a bude se napojovat na
dokončený obchvat Drmoulu
a Trstěnic, jehož stavbu zajišťuje
Ředitelství silnic a dálnic České
republiky. „Provoz v Mariánských Lázních je už dnes na hranici únosnosti. Na světelné křižovatce nyní evidujeme průjezd 8
tisíc automobilů. Doufáme, že po
otevření obchvatu se to množství
podstatně sníží,“ uvedl náměstek
hejtmanky Martin Hurajčík.

Podle Tomáše Hořejšího ze
zhotovitelské společnosti Silnice
Topolany bude stavba technicky
velmi zajímavá. Stavebníci kromě jiného vybudují 167 metrů
dlouhý podjezd pod železniční
tratí, který se stane unikátní součástí obchvatu. Vzhledem k tomu, že se převážná část projektu
provádí mimo stávající silniční
síť, nečeká na řidiče žádné zásadní omezení provozu.

(KÚ)

Dva kruhové objezdy a dvoje semafory za sebou udělají své, především Chebská ulice v Mariánských Lázních je přetížená dopravou.
Foto: KÚ

V Sokolově začnou studovat budoucí policisté
SOKOLOV Pobočka Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
MV ČR v Praze zahájí v Karlovarském kraji svou činnost od nového
školního roku 2018/2019. Záměr
předložený ministrem vnitra Lubomírem Metnarem schválila na
svém jednání vláda. Zatímco studium vojenské školy v regionu se
zajistit nepodařilo, příprava zázemí pro žáky pobočky policejní školy úspěšně vrcholí.
„Moc bych chtěla poděkovat ministru vnitra Lubomíru Metnarovi
za jeho vstřícný přístup, se kterým
řešil možnost studia policejní školy v Karlovarském kraji. Od začátku jednání bral kraj jako partnera,
seznámil se podrobně s podmín-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

kami, které budoucí žáci pobočky
budou na ISŠTE v Sokolově mít,
samozřejmě je pro něj velmi podstatné to, že se kraje včetně našeho
potýkají s nedostatkem policistů.
Je to obrovský rozdíl oproti jednání ze strany ministryně obrany,
která záměr otevření pracoviště
vojenské střední školy v Sokolově od počátku negovala,“ uvedla
hejtmanka Jana Vildumetzová.
Do 1. ročníku čtyřletého maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost v pobočce na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově nastoupí 26
žáků. Jde o uchazeče, kteří vykonali přijímací zkoušky na Vyšší
policejní škole a Střední policejní

škole v Praze, ale pro vysoký počet zájemců se na školu nedostali.
V Sokolově se jim otevřela nová
příležitost. „Se zahájením výuky počítáme 3. září. Integrovaná
střední škola technická a ekonomická Sokolov poskytne žákům
pobočky policejní školy kompletní
zázemí včetně pedagogů všeobecných a částečně odborných předmětů. Zároveň zajistíme 4 vychovatele pro nepřetržitý provoz do
Domova mládeže, kde budou žáci
ubytováni,“ upřesnil Pavel Janus,
ředitel ISŠTE.
V současné době probíhá rekonstrukce Domova mládeže, kterou
nechává provést společnost Sokolovská uhelná. Dokončení prací je

plánováno na konec srpna. Na základě smlouvy mezi krajem a ministerstvem vnitra budou prostory
škole zapůjčeny zdarma, policejní
škola zaplatí náklady na energie
a úklid, v její režii bude i zajištění stravného. „S ministerstvem
vnitra máme již podepsanou společnou dohodu, která potvrzuje
a garantuje zřízení pobočky střední policejní školy v Sokolově ve
školním roce 2018/19 a v dalších
letech. Náš kraj potřebuje restart,
mladé lidi, kteří by neodcházeli
z regionu a mohli tady studovat
zajímavý obor. Školu s tímto zaměřením je možné v současnosti
studovat pouze na Moravě v Holešově a v Praze. Karlovarsky kraj

bude třetím místem, kde policejní
škola bude působit. Předpokládáme, že u nás budou studovat i žáci
ze sousedních regionů, protože
po celé ČR je o studium obrovský
zájem. Řada z nich by pak mohla
zůstat u nás v kraji. Jsem přesvědčena, že se nám podaří budoucím
úspěšným absolventům nabídnout velmi zajímavou možnost
pracovního uplatnění a zároveň
tak přispějeme k řešení problému
s nedostatkem policistů v našem
regionu i dalších krajích,“ dodala hejtmanka. V příštích letech
počítá vedení VPŠ a SPŠ MV ČR
v Praze i ISŠTE Sokolově s tím, že
by v sokolovské pobočce policejní
školy mohlo být 8 tříd. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Dotace podpoří
aktivní činnost seniorů
Připravují pro seniory nejrůznější aktivity, neziskové organizace z regionu na ně teď od Karlovarského kraje znovu získají
dotace. Z celkově vyčleněných
400 tisíc pro tento rok z krajského rozpočtu se o podporu ve
výši 344 900 korun podělí devět subjektů. Příspěvek ve výši
50 tisíc korun získá například
Zájmový spolek důchodců Ostrov, který jej využije na zájezdy,
společenské besedy, ozdravně
pohybové aktivity či kulturní
akce. Další z podpořených organizací je spolek Senioři České
republiky z Lokte, jenž získá 34
tisíc korun na zájezdy, divadelní
představení, výlety a odpolední posezení. „Podpora, která
byla v minulosti vyplácena,
nebyla dostačující. Jsem proto
moc rád, že se nám podařilo
najít v rozpočtu Karlovarského
kraje volné finanční prostředky a mohli jsme jí navýšit na
dvojnásobek. Je pro nás velmi
důležité, aby lidé v důchodovém
věku nebyli sami a nadále udržovali kontakty se svými vrstevníky,“ uvedl náměstek hejtman(KÚ)
ky Petr Kubis. 
Kraj přispěje na drobné
vodohospodářské stavby
Na výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody
a úpraven vod využijí stejně jako v minulých letech obce z našeho regionu dotace na realizaci
drobných vodohospodářských
ekologických akcí. Nově vyroste
čistírna odpadních vod a kanalizační stoky v Černavě, měnit
budou vodovodní řad například
v Krásně. Z krajského rozpočtu
by si podle návrhu měly obce
letos rozdělit více než 10,5 milionu korun. „Tento dotační titul
byl zřízen za účelem podpory
drobných vodohospodářských
akcí v obcích do dvou tisíc obyvatel. Jedním z důvodů bylo i to,
že tyto obce nemohou dosáhnout na podporu z evropských
a národních zdrojů. V rámci
dotačních programů jsou totiž
preferovány daleko rozsáhlejší projekty ve větších obcích,“
vysvětluje Karel Jakobec, radní
pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky.  (KÚ)

Karlovarský kraj chce festivalové návštěvníky
bavit a ukázat jim krásy regionu
53. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech je opět mimořádnou
kulturní událostí roku a Karlovarský kraj jako partner
festivalu chce tuto příležitost
využít k tomu, aby nabídl domácím i zahraničním festivalovým návštěvníkům zábavu,
ale také jim ukázal bohatství
přírody i památek regionu.
Stánek Karlovarského kraje
v hotelu Thermal
„Pro návštěvníky jsme si opět
připravili celou řadu aktivit,
které potěší nejenom přijíždějící filmové fanoušky, ale i místní
obyvatele. Stejně jako vloni bude
i letos ve foyer hotelu Thermal
stánek Živého kraje, kde se lidé
dozvědí zajímavosti o našem
krásném regionu, získají slevy
na vstupy do krajských muzeí
a galerií nebo si zasoutěží o propagační předměty,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová.

Oslavili jsme spolu 100 let
Československé republiky

velkého filmového svátku i ostatním lidem z regionu, proto má
pro ně připravenou mimořádnou
projekci festivalového snímku
Tlumočník v kinech v Ostrově,
Sokolově, Chodově, Chebu, Mariánských Lázních a nově i v Kyselce,“ upřesnila hejtmanka.
Promítání se uskuteční v úterý
3. července.

„Vana plná filmu“ a mimořádná festivalová projekce
Ti, kteří rádi pořizují selfíčka
a fotky, si přijdou na své v Císařských lázních v samotném lázeňském srdci Varů, kde na ně bude
čekat fotokoutek s vanou doslova
plnou filmu, tedy kinofilmu, v níž
se mohou vyfotit a hned sdílet
momentky na sociálních sítích.
„Kraj chce přiblížit atmosféru

Roztančený festival s Daliborem Jandou
Ve čtvrtek 5. července jsou pak
všichni srdečně zváni od 15:00
do 21 hodin do Dvořákových sadů poblíž karlovarského hotelu
Thermal, kde bude návštěvníky
festivalu i pro rodiny s dětmi
přichystáno zábavné odpoledne
s názvem Roztančený festival
plné nejrůznějších atrakcí, jako
je bublinová a žonglérská show
či zorbing, vystoupí skupina Čiperkové, zazpívá Timmy White
nebo Verona. Od 20 hodin se pak
všichni mohou těšit na koncert
Dalibora Jandy.

(KÚ)

Oslavy 100 let Československé republiky v amfiteátru v Lokti.

Foto: KÚ

Dyleň Soubor písní a tanců z Karlových Varů.

Foto: KÚ

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2018

Cenu hejtmanky získala replika
historického odpočívadla v Kyselce
KYSELKA Obnova historického
odpočívadla na místě bývalého vyhlídkového pavilonu nad Ottovým
pramenem v Kyselce získala Cenu
hejtmanky v rámci 18. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.
Upravená replika bude sloužit jako
venkovní učebna, kde budou pracovníci investora seznamovat školní děti s principy ekologie a lesního
hospodaření.
Přihlašovatelem stavby altánu,
který získal Cenu hejtmanky, byly
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Karlovy Vary.
Hejtmanka Jana Vildumetzová
k výběru oceněné stavby řekla:”

Školy pohlídají
kamerové systémy
Deset škol zřizovaných Karlovarských krajem se v brzké
době dočká kamerové techniky
za více než 4,3 milionu korun.
Zakázku vysoutěžila společnost
Euroalarm, jeden z největších
dodavatelů zabezpečovací techniky v Česku. Realizace první
etapy dlouho připravovaného
projektu by měla začít během
letních prázdnin. Zejména vnější kamery mají být napojené do
systému městských policií, do
budoucna mají obraz využívat
také na centrálním operačním
středisku Karlovarského kraje.
Mezi školy, do kterých budou
dodány nové kamerové systémy, patří Gymnázium a Krajské
vzdělávací centrum Sokolov,
Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola Cheb,
Hotelová škola Mariánské Lázně, Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší
odborná škola Karlovy Vary,
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu
a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary, Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Střední
odborná škola stavební Karlovy Vary, Gymnázium Ostrov,
Střední lesnická škola Žlutice
a Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. Školy
budou vybaveny 80ti vnějšími kamerami, 117ti vnitřními
kamerami, 18ti videoservery
včetně harddisků, operačního
softwaru a softwaru pro inteligentní videoanalýzu.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Mám radost, že se okolí dříve zdevastovaných lázní postupně probouzí k životu a láká spoustu návštěvníků Kyselky. Zároveň se mi
moc líbí plánované využití altánu,
které bude sloužit jako venkovní
učebna, kde se budou seznamovat školní děti s principy ekologie
a lesního hospodaření. Chtěla bych
blahopřát i všem dalším úspěšným
stavbám, projektům a jejich autorům. Jsem rovněž pyšná na to, že
2. místo v kategorii staveb získala
budova hospicové péče, kterou kraj
nechal postavit v Nejdku.”
Stavbou roku v Karlovarském
kraji se stala rekonstrukce hotelu

Olympic Palace. Hned na druhém
místě skončila nová budova hospicové péče REHOS Nejdek. V kategorii projektů vyhrála u odborníků
plánovaná rekonstrukce Zámeckého výtahu a plata Zámeckého vrchu
Foto: KÚ
v Karlových Varech. Nejvíce hlasů Historický jarmark K vidění byly i ukázky tradičních řemesel.
veřejnosti získala prodejna automobilů a autoservis Zimmel.Mezi
projekty lidé ocenili návrh využití
bývalé vodárny v karlovarských
Tuhnicích „Futura - nová vodárna
Není vám lhostejné dění ve vaší
od Jany Šemberové a Petra Čumra.
obci či městě a chcete se o své zkuV kategorii zachráněných památek veřejnost na internetu nejvíce
šenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
hlasovala pro obnovu gotické tvrzi
(KÚ)
kolem nás? Přesně pro vás je přiv Pomezné na Chebsku. 
pravený Den s hejtmankou. Jana
Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici tentokrát 18. července
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu
Č E R V E N C E počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste
to písemně. Kromě již zavedeného
Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost
společné komunikace. Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám
všechny občany z našeho kraje, kteří se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co
mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je
třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací
a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně
krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa
hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům bude také znovu k dispozici
právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první stře(KÚ)
du v měsíci, tentokrát to tedy bude 4. července.

DEN S HEJTMANKOU

18.
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Vesnice roku 2018
V ostrovském gymnáziu
Zlatou stuhu získal Nový Kostel. Nevyměnil
začíná rekonstrukce koridoru bych ho za nic na světě, říká starosta
OSTROV Dlouhá léta byl starý
dosluhující koridor mezi budovami ostrovského gymnázia terčem
kritiky žáků i pedagogů. Situace se
teď však rychle změní. Karlovarský
kraj nechal koridor zbourat a na jeho místě vznikne moderní spojovací
chodba. Stavebníci také nainstalují
zcela nové uzamykatelné šatny pro
600 studentů.
„Starý koridor žáci i učitelé a další zaměstnanci školy využívali od
60. let minulého století, kdy bylo
ostrovské gymnázium naposledy
přestěhováno do zbrusu nového
školního areálu. Během postupujících let koridor chátral a bez pořádného oblečení tudy byl problém
v zimě projít. Nyní se budou moci
učitelé i žáci těšit, že v prvních měsících školního roku začne sloužit
koridor nový, k dispozici budou mít
také uzamykatelné skříňky jako náhradu za původní drátěné kóje. Kraj
na tuto akci vynaloží 23, 3 milionu
s DPH,“ upřesnil náměstek hejt-

manky Dalibor Blažek. Mezníkem v
životě školy je zahájení stavby nového koridoru především pro ředitele
školy Jaroslava Šafránka: „Historická studie našeho dvorního architekta, který je Anton Jurica, spolu
s projektem BPO Ostrov zahálely
dlouhá léta v šuplíku, ale nevzdávali
jsme to. Předchozí ředitel i já jsme
každoročně zkoušeli štěstí u našeho
zřizovatele, a když už nás poslední
roky nového tisíciletí napadaly zoufalé myšlenky, jako je sbírka „Koridor sobě“ mezi našimi absolventy,
udělali nám stávající krajští radní
v čele s paní hejtmankou velikou
radost. Neuvěřitelné se stává skutkem, po prázdninách budeme mít
krásný koridor a důstojné šatny.
Naše poděkování tak patří všem,
kteří k tomu jakoukoliv měrou přispěli. V poslední fázi to byly především dva krajské odbory - školství a
investiční.“
Stavebníci ze společnosti Mudicon, která zvítězila v zadávacím

řízení, zahájili v polovině května
přípravné práce, 31. května došlo
k předání staveniště a 1. června tak
mohly začít stavební práce podle
inovovaného původního projektu
firmy BPO Ostrov. Už v průběhu
června na půdorysu starého koridoru začne vyrůstat nový, výrazně větší. „Nový hlavní vstup pro studenty
je navržen západně od vstupu do
pavilonu A, přímo do vstupní haly
navazující na koridor. V šatnách
budou umístěny uzamykatelné
skříňky pro 600 studentů. Vznikne
také sklad, protože starý skladovací prostor musel být zdemolován.
Propojení jednotlivých pavilonů
bude bezbariérové pomocí ramp.
To znamená, že do všech prostor
bude bezbariérový přístup, což
usnadní pohyb zejména imobilním
studentům, případně učitelům,“
uvedl Václav Skopový ze společnosti Mudicon. S dokončením stavby se
počítá nejpozději do 15. října 2018.

(KÚ)

NOVÝ KOSTEL Loni získal Nový
Kostel na Chebsku oranžovou stuhu za příkladnou spolupráci v zemědělství, letos z rukou hejtmanky
převzal starosta Ota Teuber stuhu
barvy zlaté. Do celostátního kola
soutěže Vesnice roku 2018 vyšle
letos Karlovarský kraj právě jeho
obec.
„Ocenění si moc vážíme. Pro nás
je to odměna za práci, kterou vykonáváme každý den. Zadostiučinění, že svou práci děláme dobře.
Není to o jednom člověku, ale celém zastupitelstvu i občanech samotných. Nápady můžete mít, jaké
chcete, pokud by to ale lidé nechtěli, tak se to konat nebude. Občané
ale chtějí, chodí na akce, pomáhají
a sami také přicházejí s nápady.
A pak to u nás takhle žije,“ říká
skromně Ota Teuber. Jako starosta
však pochopitelně stojí za každou
velkou akcí. „Získal jsem divokou
kartu a pořád jí tak nějak držím,“
směje se. Však jej také hejtmanka
při „stužkované“ zmínila jako srdcaře a patriota. „Nový Kostel bych
nevyměnil za nic na světě, nedám
na něj dopustit. Pro mě je to opravdu srdeční záležitost,“ přiznává
s úsměvem.
Dostupná zdravotní péče pro
obyvatele obce i místních částí,
příkladná spolupráce s podnikatelskými subjekty, bohatý spolkový

a kulturní život, udržovaná zeleň
i vodní plochy. V Novém Kostele
mohou jít klidně příkladem, jak se
i v tak odlehlém koutu země daří
udržovat rozvoj. Sluší se ovšem
podotknout, že na Chebsku to neplatí pouze pro Nový Kostel, loni
v krajském kole zvítězila Skalná,
rodná obec Pavla Nedvěda, držitele Zlatého míče z roku 2003 pro
nejlepšího fotbalistu Evropy, který
tu si tu nedávno za Skalnou zahrál
se svým synem v I.B třídě a bylo
u toho na dva tisíce diváků. Na
Chebsku to zkrátka žije. „Je vidět,
že se tady snažíme věnovat lidem
naplno. Možná je to tím, že se na
nás v Sudetech dlouhá léta zapomínalo. My jsme se ale rozjeli a jak
je vidět, přináší to výsledky,“ zamyslí se starosta Nového Kostela.
Vesnici roku 2018 najdete asi 20
kilometrů severně do Chebu, poblíž měst Luby či Plesná. Známá
je především díky svým zemětřesením. Celá oblast Chebska je v zemi
vyhlášenou tektonickou oblastí
a právě Nový Kostel bývá častým
epicentrem místních záchvěvů
země. Nový Kostel byl v minulosti
vyhlášený ovšem také díky svým
houslím. Místní je tu vyráběli přímo doma, aby je pak odváželi prodat do nedalekého Schönbachu,
tedy dnešních Lubů, které jsou
dlouholetou houslařskou tradicí

ve světě proslulé. Nový Kostel, to
ovšem zdaleka není pouze kostel.
Obec s bezmála šesti sty obyvateli
totiž zahrnuje také několik místních částí: Hrzín, Mlýnek, Lesná,
Kopanina, Horka, Čižebná, Oldřišská a Božetín.
A proč vůbec Nový Kostel? Místní kostel Povýšení sv. Kříže je sice
z roku 1613, v době vzniku obce
však už jeden starší kostel stál
v nedaleké Křižovatce a tak nově
vzniklá obec dostala také „nový“
název. Nový Kostel. Každý rok se
tady koná řada kulturních akcí
a místní lidé jsou na svůj kostel
velmi hrdí.
Mimochodem, víte, že za mohutného požáru v roce 1845 roztavil
oheň tehdy dokonce kostelní zvony? Obci se zvlášť v téhle době pohromy rozhodně nevyhýbaly, jen
tři roky před zmíněným požárem
postihl Novokostelské hladomor
jako důsledek dlouhotrvajícího
sucha. Osm let na to pak velká část
místních zemřela na tyfus, který
sem zanesli vojáci.
A ještě tip na závěr. Díky tektonické činnosti je okolí Nového
Kostela hojné na výskyt minerálních pramenů, tak až si půjdete
Vesnici roku 2018 prohlédnout,
třeba cestou na Mlýnek jeden
z nich ochutnat.

(KÚ)

VEŘEJNÁ SBÍRKA

RÁDA POMÁHALA DRUHÝM, TEĎ JE SAMA V NOUZI.
DOMEK V KRAJKOVÉ JÍ PONIČIL POŽÁR
Rekonstrukce začala Poklepání na základní kámen. 

Foto: KÚ

Stejná šance aneb všichni jsme
součástí jednoho týmu
KARLOVY VARY Výsledky 8. ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018 byly slavnostně
vyhlášeny koncem května v Karlových Varech. Mezi oceněnými, kteří
zaměstnávají lidi se zdravotním postižením a aktivně tak podporují myšlenku rovných příležitostí na pracovním trhu, nechyběl ani Krajský
úřad Karlovarského kraje. Odborná
porota mu udělila celkové druhé
místo.
Soutěž Stejná šance se koná v sedmi krajích napříč Českou republikou. V našem regionu ji organizuje
obecně prospěšná společnost Rytmus - Od klienta k občanovi a záštitu
nad ní převzal náměstek hejtmanky
pro oblast sociálních věcí Petr Kubis.
„Život není fér a nikdy nevíte, co se

vám přihodí. Ne každý ovšem najde
tu odvahu zaměstnat lidi s postižením. Velké poděkování za mě i za celé vedení Karlovarského kraje proto
patří všem oceněným zaměstnavatelům. Věřím, že to bude vzkaz i pro
ostatní, aby je následovali,“ uvedl.
Nominovat zaměstnavatele mohl
kdokoliv z široké veřejnosti během
března a dubna, přičemž návrhy na
ocenění následně hodnotila odborná
porota. Ta se zaměřovala především
na to, jaké podmínky vytváří zaměstnavatel pro zaměstnance s postižením. V Karlovarském kraji bylo
podáno více než třicet nominací.
První místo v soutěži nakonec získal
Kynšperský pivovar. O druhé místo
se podělil Krajský úřad Karlovarského kraje se společností Fresenius

Medical Care. Na třetím místě se pak
umístil obchod s oblečením a doplňky pro děti Sedmé nebe.
Ocenění za Krajský úřad Karlovarského kraje převzala jeho ředitelka Martina Vránová. Instituce
v současné době zaměstnává dva
lidi s postižením. Jedním z nich je
slečna Eva Bajgerová, která pomáhá
úředníkům se skartací papíru. Na recepci hlavní budovy A se pak můžete
setkat s panem Pavlem Mezeim, jenž
zastává funkci pomocného administrativního pracovníka. „Musím říct,
že spolupráce s těmito lidmi je naprosto bezproblémová, každý z nich
odvádí svou práci velice svědomitě.
Jsme proto moc rádi, že jsou součástí našeho pracovního týmu,“ dodala
(KÚ)
Martina Vránová. 

KARLOVY VARY Na počátku
května zachvátil domek a zahradu paní Hany z Krajkové požár.
I přes snahu hasičů shořela část
domu, ale také králíkárna s čerstvě narozenými mláďaty i dílnička, kde měla uložené šicí potřeby
a materiál, ze kterého šila čepičky
a pletla drobnosti pro miminka
v kojeneckém ústavu. Karlovarský kraj proto vyhlásil veřejnou
sbírku, prostřednictvím které
chce získat alespoň část financí na
obnovu domu a zachránit to, co
po požáru zbylo.
Paní Hana vždy ráda pomáhala

druhým a teď sama potřebuje pomoci. V květinářství, kam chodí
na brigádu, obdivují její nádherné vazby všichni zákazníci. S radostí se věnuje ochotnickému
divadlu a v Habartově se každý
týden schází s ostatními babičkami a maminkami a věnují se
ručním pracem. Teď ale všechno
ustoupilo do pozadí a je třeba řešit
nezbytné stavební úpravy vyhořelého domku. „Chceme jí tedy
pomoci v nouzi, aby mohla znovu
žít jako předtím, než dům poničil
oheň. Předem děkuji všem, kteří
přispějí a pomohou paní Haně

vrátit radost ze života,“ říká hejtmanka Jana Vildumetzová.
Finanční prostředky mohou zájemci vložit do zapečetěné sběrací
pokladničky umístěné v recepci
budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88
Karlovy Vary. Pokladnička bude
k dispozici také na všech krajských akcích. Dále je možné zaslat peníze na speciální bankovní
účet:
115-7407370267/0100.
O výtěžku sbírky a jeho předání
paní Haně vás budeme informovat.

(KÚ)

Matriky v malých obcích se rušit nebudou
K

plánovanému rušení matričních úřadů, které zvažovalo
Ministerstvo vnitra ČR, nakonec
nedojde. Každá obec navíc bude moci sama zvážit, zda si tuto
agendu bude chtít ponechat a nadále ji vykonávat.
Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO
ČR) František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR
Jana Vildumetzová s ministrem
vnitra Lubomírem Metnarem za

přítomnosti premiéra Andreje
Babiše.
„Mám z výsledku našeho jednání velmi dobrý pocit, pan premiér
i pan ministr vyslyšeli požadavky
starostů, tedy Svazu měst a obcí, a akceptovali návrh předsedy
Svazu Františka Lukla. Děkujeme za toto rozhodnutí, které je
dalším důkazem partnerského
přístupu vlády k územním samosprávám,“ uvedla Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asoci-

ace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje.
Dojde tak pouze ke změně financování tohoto výkonu státní
správy. „Stát už nebude platit za
matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil
František Lukl, předseda SMO
ČR a starosta Kyjova. Rušení matrik se mělo týkat původně asi čtyř
stovek obcí v České republice,
kde vykazovali ročně velmi nízký
počet matričních úkonů. (KÚ)

NOVÁ PRODEJNA
Zeyerova 1116/17 Karlovy Vary
otevírací doba
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ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Kočičím útulkům chce
pomoci veřejná sbírka
Péče o opuštěné či týrané kočky je
velmi nákladná a ne vždy je jednoduché na ni získat potřebné finance. Karlovarský kraj proto vyhlásil
veřejnou sbírku, kterou chce podpořit kočičí útulek v Kraslicích
provozovaný spolkem „Konec
toulání“ a kočičí útulek v Sokolově provozovaný spolkem „Láskou ke kočkám“. Tyto útulky poskytují azyl nalezeným kočkám,
které jsou ošetřeny, procházejí
očkováním a kastrací. Přispět do
krajské veřejné sbírky mohou zájemci prostřednictvím sběracích
pokladniček umístěných na recepci budovy A Krajského úřadu
Karlovarského kraje, Závodní
353/88, Karlovy Vary. Dále lze
využít speciální bankovní účet č.:
115-7242590287/0100.  (KÚ)
Nesprávně označené kotle
zaplatí kraj lidem ze svého
rozpočtu
U některých kotlů značky Atmos modelové řady C18S, C20S
a C30S došlo chybou výrobce
k nesprávnému označení emisní
třídou 1, namísto skutečné emisní
třídy 3. Lidem, kteří si v dobré víře
nárokovali výměnu starého kotle
v rámci kotlíkových dotací, tak
hrozilo, že přijdou kvůli rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o přidělenou podporu.
Karlovarský kraj se proto rozhodl, že jim kotle uhradí z vlastního
rozpočtu, z rozpočtu by mělo být
po schválení zastupitelstvem na
chybně označené kotle uvolněno 1,5 milionu korun. Kraj chce
zároveň jednat s Ministerstvem
životního prostředí ČR o tom,
aby problém řešilo přímo s výrobcem. Ministerstvvo jako řídící
orgán dotačního programu vydalo příkaz ohledně neproplácení
podpory kvůli porušení dotačních
podmínek, kraje tak musely hledat náhradní řešení financování
již podaných žádostí.

(KÚ)

STRANA 4, 5

Gloria Musaealis! Prvenství
patří karlovarskému muzeu
KARLOVY VARY Emoce a poučení. Možnost obdivovat dějiny města a regionu vytvořené s využitím
moderních audiovizuálních prvků
a podpořené prezentací unikátních
sbírkových předmětů. To je zcela
nová podoba stálé expozice Muzea
Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje.
Právě nová expozice spolu s rekonstrukcí budovy znamenala
pro Muzeum Karlovy Vary 1. cenu
v prestižní soutěži Gloria Musaealis,
celonárodní soutěži muzeí České republiky. Muzeum získalo prvenství
v kategorii „Počin roku 2017“, jedné ze tří celkových kategorií, v nichž
soutěžilo celkem devětadevadesát
muzeí.
„Je pro nás obrovským úspěchem,

že karlovarské muzeum získalo
prestižní ocenění Gloria musaealis.
Muzeum, které se obnovy dočkalo
po dlouhých třiceti letech, nyní splňuje současné požadavky na prezentaci hmotného kulturního dědictví a zároveň je dostupné i pro osoby
se sníženou pohyblivostí. Jeho expozice dokáže s využitím moderních
technologií oslovit široké spektrum
návštěvníků. Celému týmu pracovníků muzea patří obrovská gratulace a moje velké poděkování,“ uvedla
náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.
Vybudování stálé expozice a rekonstrukci budovy financoval
Karlovarský kraj, který uvolnil ze
svého rozpočtu bezmála 40 milionů korun, samotná expozice přišla

BLAHOPŘEJEME

na 20 milionů. Vítězství v prestižní
soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí
a galerií ČR a Český výbor ICOM
(Mezinárodní rady muzeí), se tak
ukázalo skvělou investicí. Stejně tak
čtyřapůlletá práce celého kolektivu
muzea. Tak dlouho trvalo vytvoření
nové expozice od prvotního ideového záměru do otevření muzea v loňském dubnu.
Muzeum získalo k první ceně odměnu 70 tisíc korun. „Prostředky
použijeme k dalšímu vylepšení expozice, především interaktivní části.
Už teď pracujeme na čtyřech hrách
určených především dětem, které
budou v oddychové zóně,“ říká ředitelka muzea Lenka Zubačová

(KÚ)

100. narozeniny oslavil 1. června pan Josef Langmüller z Ostrova
a mezi gratulanty nechyběla za Karlovarský kraj ani hejtmanka Jana
Vildumetzová. Jubilant je stále nadšeným radioamatérem a vášnivým
hvězdář\em. Jeho receptem na dlouhověkost je neustálá činnost a střídmá strava. Kdysi se věnoval aktivně atletice, veslování a nyní se udržuje
v kondici jízdou na rotopedu. Jak prozradil hejtmance,v televizi nejčas(KÚ)
těji sleduje tenis a nebojí se být hodně kritický. 

Gloria Musaealis Z rukou ministra kultury Ilji Šmída přebírá vítězné ocenění ředitelka karlovarského muzea Lenka
Zubačová. 
Foto: Martin Čarek
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30. 6. - 8. 7. 2018 - Vánoční dům a muzeum medvídků
6. 7. - 8. 7. 2018 Alžbětiny Lázně
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Mezinárodní
festival
dechových
orchestrů
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Kinematograf bratří Čadíků na Krajince.
Promítání ﬁlmů od 22.00 hodin, vstup volný.
Špunti na vodě / Bezva ženská na krku /
Bajkeři / Anděl Páně 2.

6. - 9. 7. 2018

BSP

Krajinka (areál pod
Chebským hradem)
Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné v předprodeji
300 Kč | na místě 350 Kč

OTA BALÁŽ
KAMIL STŘIHAVKA
MICHAL PAVLÍČEK

A DOPROVODNÁ SKUPINA

18. 7.
2018
NA 2 KONCERTY
V PŘEDPRODEJI POUZE DO 18. 7. 2018

BS. 7.P

RICHARD
MÜLLER 30. 8.

18

Krajinka (areál pod Chebským
hradem) | vstupné 550 Kč
FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A POULIČNÍHO DIVADLA.

Krajinka (areál pod Chebským hradem)

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

27. 7. –
28. 7.
2018
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Přehled slev, kde můžete prostřednictvím speciální
karty SENIOR PAS čerpat slevy na služby či zboží
v Karlovarském kraji.
CESTOVÁNÍ

MUZEA, GALERIE, PAMÁTKY

PÉČE O TĚLO A WELLNESS

SPORT

ZDRAVÍ

ZDRAVÍ

mmunic

Co
Vaše optika
n Drive
u
S
á
ovský
v
á
Ura
Porcelánky
j vyd 1017, ChodovCE: Petr Petk
k
ý
k
777 912 551 REDAK
na t
moravs
z • 35, Sokolov akce • Foto
y.cnáměstí
Staré
s
Pro Jiho
a
p
d
r
e
r
io
un
@sen
777 f912
595 rchiv
časopis
ra ie: a
casopis
oghttp://www.vaseoptika.cz
t
l tohoto
o
f
te
a
é
v
o
n
c
če
a zpra
sleva:
r Pas70%*
N e oz n a
enio25%*,
á
Koordin

Apartmán Spa Jáchymov
K Lanovce 1048 Jáchymov
606 649 333
http://www.spa-apartman.webnode.cz
5%*
Čedok Karlovy Vary
Dr. Bechera 23 Karlovy Vary
353 234 249
http://www.cedok.cz
sleva: 5%*, 10%*
Hotel a Pension Seeberg
Poustka Ostroh 59 Františkovy Lázně
354 595 081
http://www.seeberg.cz
sleva: 10%*
Hotel Resort Stein
Skalka 10 Cheb
354 423 301, 605 822 744
http://www.resortstein.cz
sleva: 10%*
Pension Ulrika
Zámecká 19/1 Loket
602 127 543
http://www.pensionulrika.cz
sleva: 5%*, 15%*
Penzion Dolíček
Slapanská 19/6 Cheb
603 597 290, 722 722 654
http://www.penziondolicek.cz
sleva: 10%*, 20%*, 100%*
Penzion Panský mlýn
Sokolovská 294/35 Kynšperk nad Ohří
776 683 505, 352 683 505
http://www.penzion.pansky.mlyn.cz
sleva: 10%*
Penzion Rossini
Lidická 5 Františkovy Lázně
727 834 602
http://www.rossini.cz
sleva: 10%*, 100%*
Penzion Ve skále
Nádražní 232/2 Loket
602 959 486
http://www.penzionveskale.cz
sleva: 5%*
Statek Bernard
Šachetní 135 Královské Poříčí
737 136 766, 352 629 722
http://www.statek-bernard.cz
sleva: 10%*
Parkhotel Sokolov
Husovy sady 2044 Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*, 30%*, 100%*

HUDBA

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
353 224 387
http://www.galeriekvary.cz
sleva: 50% na vstupné
Hrad Cheb
Dobrovského 21 Cheb
602 169 298
http://www.hrad-cheb.cz
sleva: 50%, 100%* na vstupné,

Beauty Institut expert for
Hair&Skin
Mlýnské nábřeží 5, Lázně III Karlovy Vary
606 247 590, 353 242 576
http://www.beautyinstitut.cz
sleva: 10%*, 20%*, 100%*

Hrad Loket
Zámecká 67/10 Loket
603 872 762
http://www.hradloket.cz
sleva: na vstupné

Elysium - Masáže
Josefa Kajetána Tyla 275 Sokolov
603 535 528
http://www.elysium-masaze.cz
sleva: 10%*

Hrad Vildštejn
Pod Hradem 81 Skalná
354 594 930
http://www.vildstejn.cz
sleva: 50%

Health&Beuty Clinic
Stará Louka 373/6, Hotel Esplanade K. Vary
730 516 267
http://www.hbclinic.cz
sleva: 10%*, 20%*, 100%*

Interaktivní galerie Becherova
vila - Galerie umění Karlovy Vary
Krále Jiřího 1196/9, Ostrov
354 224 111, 609 928 844
http://www.becherovavila.cz
sleva: 50% na vstupné

Hotel Cristal Palace
Hlavní 61, Mariánské Lázně
354 615 111
http://www.cristalpalce.cz
sleva: 10%*

Karlovarské městské divadlo
Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary
351 170 042, 351 170 015
http://www.karlovarske-divadlo.cz
sleva: 10%*
Letohrádek Ostrov
Zámecký park 226, Ostrov
353 842 883, 737 072 522
http://www.letohradekostrov.cz
sleva: 50% na vstupné
Museum voskových figurín
Zámecký vrch 4, Kostel Sv. Lukáše, K.Vary
730 154 806
http://www.voskovefiguriny.cz
sleva: vstupné 90 Kč
Muzeum Karlovy Vary
Nová Louka 23 Karlovy Vary
736 650 047
http://www.kvmuz.cz
sleva: 20%*
Muzeum Královská mincovna
Nám. Republiky 37 Jáchymov
736 754 831
http://www.kvmuz.cz
sleva: 20%*
Muzeum Sokolov
Zámecká 1 Sokolov
352 623 930, 352 324 021
http://www.omks.cz
sleva: 50%*
Muzeum Sokolov - pobočka
Jáchymov
Štola č. 1 Jáchymov
352 324 023, 601 289 121
http://www.omks.cz
sleva: 50%*

Hotel Krakonoš
Mariánské Lázně 660, Mariánské Lázně
354 622 624
http://www.hotelkrakonos.eu
sleva: 50%*
Hotel Polonia s.r.o.
Hlavní třída 50/34, Mariánské Lázně
354 622 451
http://www.hotelpolonia.cz
sleva: 5%*
Hotel San Remo
Zeyerova 161 Mariánské Lázně
354 677 111
http://www.sanremo.cz
sleva: 10%*
Masáže Ladislav Davídek
Husovy sady 1813,Krytý bazén Sokolov
603 949 065, 359 808 604
http://www.bazen.sb-sokolov.cz
sleva: 5%*
Masáže, regenerace a služby
související s péčí o vzhled těla
- Ing. Jiří Učík
Evropská 1564/30, Cheb
737 626 703
http://www.fascie.cz
sleva: 15% na všechny služby
Solná jeskyně Nejdek
Karlovarská 1315 Nejdek
605 970 963
http://www.solnajeskynenejdek.cz
sleva: 12%*, 20%*, 24%*, 25%*
TAWAN - Hotel Thermal
I.P. Pavlova 11 Karlovy Vary
776 262 061
http://www.www.tawan.cz
sleva: 15% na všechny služby

Muzeum Sokolov - pobočka
Krásno
Cínová 408 Krásno
608 806 714
http://www.omks.cz
sleva: 50%*

TAWAN - Nikolina - Thai spa
house
Mlýnské nábřeží 1, Karlovy Vary
353 540 254, 722 180 760
http://www.tawan.cz
sleva: 15% na všechny služby

Muzeum Tajných spolků
T. G. Masaryka 115 Loket
776 705 057
http://www.masonichouse.cz
sleva: 15%*

Vyjížď ky na koních Resort
Stein
Skalka 10 Cheb 354 423 301,
605 822 744
http://www.resortstein.czu
sleva: 15%

Muzeum Žlutice
Velké náměstí 1 Žlutice
739 204 982
http://www.kvmuz.cz
sleva: 15%*

Karlovarský symfonický orchestr
Mlýnské nabřeží 5, pokladna Windsor Carlsbad, Karlovy Vary
353 232 026, 602 672 825 - Lázně III
http://www.kso.cz
sleva: 10%*

Aquaforum
5. května 19, Františkovy Lázně
354 206 500
http://www.aquaforum-frantiskovylazne.cz
sleva: 10%*

Návštěvnické centrum Thun
1794 a.s.
Tovární 242 Nová Role
776 205 010
http://www.fabriktour.cz
sleva: vstupné 90 Kč
Zámek a Zámecký pivovar Chyše
Chyše 54 Chyše
353 396 336
http://www.zamek-chyse.cz
sleva: 15%*

Wellness and Relax Parkhotel Sokolov
Husovy sady 2044, Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*, 20%*
Resort Stein
Skalka 10 Cheb 354 423 301,
605 822 744
http://www.resortstein.cz
sleva: 15%
www.darekprozdravi.cz
Karlovarská 1315 Nejdek
604 474 614
sleva: 5%*, 15%*

*konkrétní výše slev a podmínky jejích využití najdete na internetové adrese www.seniorpasy.cz v sekci slevy
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Boží Dar - Skiareál Neklid
Centrální parkoviště Neklid, Boží Dar
725 711 554, 725 700 903
http://www.jpk.cz
sleva: 15%*
Cyklosport LBK
Závodu míru 1914, Sokolov
608 211 216
http://www.cyklokilli.com
sleva: 7%*, 8%*
Fitness - Parkhotel Sokolov
Husovy sady 2044, Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 100%*
Fitness centrum Contours
Na Výhledě 1004/1a Karlovy Vary
602 278 446
http://www.contours.cz
sleva: 10%*, 100%*
Jáchymov - Bergzentrum PAM
Nové Město - Jáchymov, Jáchymov
720 686 320, 725 700 903
http://www.jpk.cz
sleva: 15%*
Konzum Čáda - Boží Dar
Boží Dar - centrum města, Boží Dar
725 700 902, 725 700 903
http://www.jpk.cz
sleva: 15%*
KV ARÉNA - BAZÉNOVÉ
CENTRUM
Západní 1812/73 Karlovy Vary
359 909 200; 359 909 212
http://www.kvarena.cz
sleva: na vstupné*
Plavecký bazén Cheb
Obětí nacismu 16 Cheb
354 433 500
http://www.chetes.cz
sleva: 40%*
SPORTFLORI CHEB
Valdštejnova 8, Cheb
603 801 411
http://www.sportflori.cz
sleva: 5%*, 10%*
THEOSPORT
- THEODOR ČERNÝ
Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary
353 568 041, 602 110 419, 608 880 007
http://www.theosport.cz
sleva: 7%*
GASTRONOMIE
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AXEL OPTIK s.r.o.
Moskevská 6, Karlovy Vary
353 585 588, 777 999 912
ul. 26. dubna 9, poliklinika GALENIA, Cheb
777 999 914
http://www.axeloptik.cz
sleva: 15%*, 100%*
Dioptra Optik, s.r.o.
Dykova 152/2, Mariánské Lázně
734 154 667
Svobody 587/15, Cheb
734 154 665
http://www.dioptraoptik.cz
sleva: 10%*, 100%*
Lázeňská klinika
hotelu Pawlik
5. května 19, Františkovy Lázně
354 206 060
sleva: 10%*
Lékárna Chodov
Čapkova 1067, Chodov
734 313 200
http://www.ipcnet.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna na Růžovém vrchu
Sedlecká 761/5, Karlovy Vary
353 230 244, 607 036 328
http://www.ipcgroup.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna TESCO
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Chebská 870/23, Mariánské Lázně
354 595 401
http://www.ipcnet.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna TESCO Sokolov
Marie Majerové 2241, Sokolov
604 271 706
http://www.ipcgroup.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna TRAVEL FREE
Selbská 2889, Aš
354 594 078
http://www.ipcgroup.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna U Rolavy
Čankovská 416/7, Karlovy Vary
353 579 064
http://www.ipcgroup.cz
sleva: 5%*, 60%*
Lékárna U zámku
Rokycanova 1756 Sokolov
352 308 338
http://www.lpzsokolov.cz
sleva: 5%*, 90%*
Lékárna Zelená hvězda
J. K. Tyla 1568, Sokolov
603 265 395
http://www.ipcgroup.cz
sleva: 5%*, 60%*
Oční optika Markéta Tomková
Sokolovská 1621 Sokolov
352 669 406
T. G. Masaryka 24/52 Loket
799 516 695
http://www.optika-tomkova.cz
sleva: 10%*

ABIVIA s.r.o. - specialista na
oddlužení Lenka Veselá
Krymská 9, Karlovy Vary
737 121 276
http://www.abivia.cz
sleva: 20%*
Fincentrum
- Danuše Drohobecká
Závodní 391/96c Karlovy Vary
Americká 91/7 Františkovy Lázně
Brandlova 1613/11 Cheb
604 237 610
http://www.fincentrum.com
sleva: 10%*
Fincentrum Reality
- Zdenek Macek
Americká 91/7 Františkovy Lázně
Závodní 391/96c Karlovy Vary
Brandlova 1613/11 Cheb
603 429 865
sleva: 15%*, 50%*, 100%*
Kino Drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary
353 222 963
http://www.kinodrahomira.cz
sleva: 100% na vstup do galerie
Prodejna SIGMAshop.cz
Nádražní 112, Sokolov
352 627 457
http://www.sigmashop.cz
Srubmont - Dřevostavby - Pila
Svatý Kříž 404 Cheb
724 567 773
http://www.srubmont.cz
sleva: 5%*
TOP REALITY Chodov, s.r.o.
Staroměstská 347, Chodov
774 730 518
http://www.trchodov.cz
sleva: 20%*
Výletní areál Diana
Vrch Přátelství 5/1, Karlovy Vary
353 222 872
http://www.dianakv.cz
sleva: 37%
VZDĚLÁVÁNÍ

Oční optika U Perly
J. K. Tyla 275 Sokolov
352 604 020
http://www.optikauperly.cz
sleva: 10%*
Pilulka Lékárna - č. stř. 24
Hlavní 247/35 Aš
354 525 989
http://www.pilulka-lekarny.cz
sleva: 5%*
Parkhotel Sokolov - restaurace
Husovy sady 2044, Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*
Restaurace Resort Stein
Skalka 10 Cheb
354 423 301, 605 822 744
http://www.resortstein.czu
sleva: 10%*

Progresiv Optik
Závodu míru 93/109, Karlovy Vary
603 862 708
http://www.progresivoptik.cz
sleva: 5%*, 60%*
Progresiv Optik
Jáchymovská 1460, Tesco Ostrov, Ostrov
603 586 806
Mírové náměstí 29, Ostrov
353 616 043
http://www.progresivoptik.cz
sleva: 10%*, 20%*, 50%*

Orange Academy s.r.o.
- Učebna Karlovy Vary
Moskevská 11, Karlovy Vary
519 412 813
http://www.orangeacademy.cz
sleva: 5%*
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Ornou půdu měníme v beton
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

Ztratili jsme vztah k přírodě, půdě
i zemědělství. Dnešní orná půda je
zastavována sklady a montovnami
rychlostí 15 hektarů denně a tam
kde se zlatalo obilí dnes zasmrádá
řepka nebo stojí sklady. Přestali jsme
si uvědomovat, že orná půda je to
nejcennější co máme.
Od roku 1966 se snížila výměra
zemědělské půdy o 290 000 hektarů, což odpovídá velikosti tří okresů.
Zakrytí povrchu půdy nepropustným
materiálem způsobuje škody na životním prostředí a je nejvýznamnější formou degradace půdy, přispívá
k poškození biodiverzity, zvyšuje
nebezpečí povodní a nedostatku
vláhy, přispívá i ke změně klimatu.

Nejvýrazněji postižené zastavováním jsou zpravidla ty nejlepší a nejkvalitnější půdy. Zastavování půdy
může vést ke ztrátě úrodné půdy pro
produkci potravin nebo ztrátě přírodních prostředí a snížení dodávky
podzemní vody. Zásadní je i dopad
na živočichy a rostliny. Nejenže se
zmenšuje území, kde žijí, ale zároveň
se rozdělují i populace těchto druhů,
brání se jejich migraci a omezují se
zdroje potravy. Deset centimetrů
orné půdy vzniká 2 tisíce let a my
místo, abychom půdu více chránili,
měníme ji v beton. Další problém je,
že půda ztrácí živiny, jelikož se z ní
vytrácí organická hmota. Odebrané
živiny je nutné do půdy zpět navracet. Zemědělci živiny půdě dodávají
hnojením pomocí minerálních hnojiv.Vzhledem k úbytku dobytka se na
pole nedostávají potřebné organické
látky ve formě hnoje nebo močůvky. Díky těmto organickým látkám
byla půda lépe prohnojená. Nyní se
z půdy jen odebírá a vrací se do ní jen
chemie. Vytratilo se také dodržování
střídání plodin s různými nároky na

půdní prostředí, dnes se každý snaží získat z půdy co nejvíce za co nejkratší dobu. Na polích široko daleko
neuvidíte pěstovat nic jiného než kukuřici a řepku. Dříve platilo, že jedna
rostlina mohla být na poli jednou za
šest až sedm let, dnes je tomu jednou
za tři roky. Půda se tak měla čas
zregenerovat. Kukuřice a řepka jsou
náročné na živiny v půdě a tím z ní
odčerpávají mnoho důležitých živin,
jsou to plodiny, které jsou mělce kořenící a půda pod nimi zůstává tvrdá
a neprokypřená. Voda se tak nevsákne, steče a nezadržuje se v krajině.
Řepka je také náchylná na choroby,
jež způsobují různí škůdci a tak je
ošetřována koktejlem pesticidů, které se vstřebávají do půdy a spodních
vod. Otravujeme si tak vodu, kterou
pak pijeme. Půda je neobnovitelný
přírodní zdroj, proto bychom ji měli
chránit před nájezdy developerů či
zkázou způsobenou nevhodným způsobu obdělávání. Bez úrodné půdy
se zkrátka neobejdeme, jelikož nám
poskytuje potraviny a krmivo pro zemědělská zvířata.

dety“ nebo nám prostě některé věci
unikají? Víte například, že v Krajské
knihovně v Karlových Varech pracuje
jedna z mála certifikovaných lektorek trénování paměti, která dokáže
připravit kurz na míru? Různé metody jak si v pravý čas vybavit důležitý
okamžik, nezapomenout mobil na
stolku nebo klíče na věšáku si zde
pravidelně osvojují senioři i hendikepovaní. Co ale považuji za důležité
je to, že knihovna organizuje v rámci
informační gramotnosti také přednášky efektivního učení pro studenty. Ne každý se umí naučit anglická
slovíčka tak, aby je do rána nezapomněl, zapamatovat si leckdy na první
pohled nesmyslné poučky nebo data
narození a úmrtí slavných osobností.

Svou paměť, postřeh a logické uvažování si pak nejen studenti mohou
vyzkoušet přímo v knihovně, která
připravila dvě únikové hry, nabízející netypické prostředí se se spoustou
šifer, záhad a netradičních úkolů.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,
že najít indicie, rozluštit hádanky
a objevit klíč není nic jednoduchého.
Ti, kdo se této v současnosti velmi
populární aktivity zúčastnili, vědí,
o čem hovořím. Ostatním ji vřele doporučuji. Zjistíte, co všechno nevíte,
zda dokážete pracovat v týmu a ještě
se u toho pobavíte. A vůbec nevěřte škarohlídům. Zábavu i poučení
u nás v kraji najdete. Stačí jen chtít.
To ostatní nás bude stát ještě mnoho
úsilí.

Kudy z nudy
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský zastupitel
za KSČM

Velmi často se setkávám s názorem, že se u nás nic neděje, lidé mají
nízké platy, nejsou tu odpovídající
slušně placené pracovní pozice ani
možnosti kulturního a společenského
vyžití. Nemáme státní vysokou školu,
mladí berou nohy na ramena a vrací se sem jen sporadicky. Skutečně
jsme stále „bohem zapomenuté Su-

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Co se děje v obcích?
Olga Haláková
starostka
města Bečov
nad Teplou
a krajská
zastupitelka za
STAN

V aktualizaci Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji je navržen systém páteřních
cyklistických tras Karlovarského kraje,
který by měl být budován dle priorit:
1. páteřní cyklotrasa podél Ohře, 2.
evropské a přeshraniční cyklotrasy
(Eurovelo n.4 - Střela, Eurovelo n.4
- Bochovská, Eurovelo n.13 - ICT), 3.
páteřní cyklotrasy Karlovarského kraje
- Velký lázeňský trojúhelník (cyklostezka Ohře, cyklostezka Teplá, cyklostezka Chebská pánev) a dále cyklostezky
v 4. a 5. prioritě (ostatní cyklostezky).
Velký lázeňský trojúhelník by měl tvořit základní kostru cyklodopravy v Karlovarském kraji a bude ho tvořit spojení
cyklostezek Ohře, Teplá a Chebská
pánev a krátká spojka u města Teplá.
Trojúhelník má propojit velmi atraktivní místa s pomocí velmi příznivého
výškového profilu trasy. Cyklisté se tak
budou moci dostat pohodlně do všech
regionů kraje jen na kole a díky tomu
se předpokládá velký turistický přínos
pro celý kraj. Zároveň se očekává také
napojení na okolní kraje Ústecký, Plzeňský a Bavorsko. V rámci Strategie

rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy
v Karlovarském kraji se s územím údolí
řeky Teplé počítá pro vedení Cyklostezky Teplá, která by měla tvořit jednu
z páteřních cyklostezek tzv. velkého
lázeňského trojúhelníku. Na daném
základě vzniklo upřesnění vedení trasy
údolím řeky, vyhledávací studie mezi
městy a obcemi Teplá klášter – Teplá,
Otročín, Bečov nad Teplou – Vodná,
Krásný Jez, Teplička, přehrada Březová u Karlových Varů. Studii zadala
Místní akční skupina Kraj živých vod,
z.s. a finančně byla podpořena z dotačního titulu Karlovarského kraje.
Vyznačení cyklostezky ve vznikajících
územních plánech obcí jako veřejně
prospěšných staveb je záležitostí jednotlivých měst a obcí. Co se však děje
v obcích, které připravují nové územní
plány v současnosti? Vysoký nárůst
předpisů, který dopadá na odbory
územního plánování má za výsledek
několikaleté zpomalení projednání
nových územních plánů obcí. Realizace rozvojových staveb, podmíněných
zařazením do územních plánů tak
vázne. Pomalá reakce na skutečnost
je pravděpodobně typická pro dnešní dobu. Podle mého názoru státní
správa pomalu reaguje na reálný život
v mnoha oblastech a na druhou stranu
ho zatěžuje povinnostmi z nových zákonů, které většina lidí vnímá jako spíše
zatěžující než užitečná. Připomíná
to situaci v základním školství, které
zejména na venkově trpí nedostatkem
žáků i aprobovaných učitelů a financo-

vání řeší obce příspěvky na platy učitelů z vlastních rozpočtů. Takže když stát
opožděně reaguje na nízké platy učitelů a konečně je zvedne, tak to vzhledem
k nesystémovému řešení, které neřeší
problémy školství jako celku, dopadne
nepříznivě opět na obce. Obdobně je
tomu v sociální oblasti, když je většina
obyvatel na konci produktivního věku,
dá se očekávat zvýšená potřeba výkonu
sociálních služeb, sociální a zdravotní
péče, výkonu opatrovnictví atp. Přes
obětavé úsilí všech samospráv jsou lidé
odkázáni řešit své nelehké životní situace v nemoci bez opory zavedených systémů pomoci. Kde na to vzít finanční
prostředky? Snad každý starosta vám
řekne, že současný systém dotací nás
stojí víc než kdyby obce, které hospodaří velmi dobře s prostředky jim svěřenými, je měli k dispozici v rámci rozpočtového určení daní. Nároky stoupají
na výkon pracovníků městských úřadů
a samosprávu, například na výkon
GDPR, odbornost v rámci výkonu silničního správní úřadu, opatrovnictví,
počítačového zajištění fungování úřadů, výkonu přestupkové agendy, životního prostředí atp.
Krajská zastupitelstva mají možnost
využít zákonodárnou iniciativu, vstoupit do přípravy zákonů, dávat podněty,
ovlivňovat poslance parlamentu a měla
by tak činit. Protože když se nebudeme
moci spolehnout na odborníky a prozíravé volené zástupce, budou vznikat
obavy a množit se otázky: Kam kráčíš
Česká republiko?

Výkup

starého papíru
za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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Rodáci z Karlovarského kraje – vojáci ze Západu

KULTURNÍ TIPY
Výstava představí dílo Muchovy vnučky
Jedinečná výstava v karlovarském muzeu vzdává hold uměleckému
řemeslu, a to v návaznosti na dílo Alfonse Muchy v díle jeho vnučky Jarmily Mucha Plockové. Vzácné dědictví představí rodovou i řemeslnou
kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou
tvorbu jeho pokračovatelky. Návštěvníci spatří originální šperky podle
nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlastní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní.
Muzeum Karlovy Vary, 20. 6. – 10. 8. 2018
Vydejte se za lovci a sběrači do chebského muzea
Výstava v chebském muzeu ukáže veřejnosti trochu opomíjený svět
paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. V posledních letech
prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových
poznatků a objevů. Z nejvýznamnějších lokalit budou představeny
Tašovice u Karlových Varů nebo okolí přehrady Skalka na Chebsku.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
v Lokti a předním odborníkem na štípanou kamennou industrii Janem
Eignerem.
Muzeum Cheb, 1. 6. – 30. 9. 2018
Peru očima současných německých textilních výtvarnic
V ostrovském letohrádku máte jedinečnou příležitost shlédnout multimediální výstavu pětice německých výtvarnic, které měsíc putovaly po
Peru, potkávaly se s textilními designéry a umělci, navštívily textilní firmy a učily se od místních řemeslníků. Součástí výstavy budou jak práce
dokumentačního charakteru, deníky, skici, film, fotografie, ale především volné výtvarné práce vycházející z textilní technik přesahující do
konceptuálního umění.
Letohrádek Ostrov, 22. 6. – 26. 8. 2018
Mezinárodní festival dechových orchestrů
Nenechte si ujít 23. ročník festivalu FIJO, v rámci kterého se můžete
těšit na vystoupení orchestrů a show bandů z celého světa. Festival probíhá v Chebu již od roku 1970 a za dobu jeho existence se ho zúčastnilo
více jak 400 orchestrů a mažoretkových skupin. Celý program festivalu
včetně závěrečného ceremoniálu bude letos probíhat na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Chybět v něm nebudou lety prověřené body, jako
je páteční zahajovací ceremoniál, sobotní dopolední průvod městem
a odpolední přehlídka show bandů nebo nedělní závěrečná show.
Cheb, 28. 6. – 1. 7. 2018
Výstava o diplomacii a významných diplomatech
Nebylo to jen tak, prosadit se. Bylo nutné bojovat i vyjednávat, vést
i sloužit. Přijďte se seznámit s nejvýraznějšími osobnostmi, diplomaty
a státníky starobylého rodu Metternichů na státní zámek Kynžvart, kde
bude probíhat výstava s názvem CÍSAŘ – CÍRKEV – RODINA aneb
Tajemství úspěchu rodu Metternichů. Akce je součástí celoevropského
tématu Evropský rok kulturního dědictví.
Zámek Kynžvart, 9. 6. – 31. 10. 2018

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

V Krajských
listech
číslo
4/2018 se čtenáři dozvěděli,
proč a jak se odcházelo z pohraničí po okupaci ČSR v roce
1938. Odešli nejen ti, kterým
šlo o život, nebo alespoň o ztrátu svobody, ale také ti, kteří se
nemohli smířit s okupací vlasti.
A bylo jich hodně.
Rodáků z KV se hlásilo v letech
1939 až 1945 u čs. úřadů na Západě celkem 758 osob, prozatím byly
zjištěny v následující počtech: Karlovy Vary 210, Ostrov 5, Jáchymov
17, Nejdek 48, Žlutice 18, Teplá 47,
celkem 345. Další jsou ze Sokolova
(Falknova) 78, Mariánských Lázní
68, Chebu 99, Plané 28, Doupova
1, Lokte 55. Celkem 674 rodáků je
prozatím doloženo doklady Vojenského ústředního archivu Praha.
Po ostatních se stále pátrá.
Základním zdrojem poznání kdo
z občanů v KV kraji se zasloužil
o obnovu ČSR po roce 1945 je
seznam členů Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) z roku
1989 A 1992. A o nich se celá léta
psalo a mluvilo. Kdo nebyl v tom
seznamu jako by nebyl. V seznamu
ČSBS jsou ale jenom 3 rodáci KV
účastníci západní čsl. Armády.
Jde tedy o nejméně známou skupinu odbojářů na Karlovarsku.

Nepsalo o jejich účasti ve válce, nepopisoval se jejich osud. Napsán
byl jen životopis Soeldnera, rodáka
z Karlových Varů, a životopis letce
Korce rodáka z Nejdku. Zde má
i pomník. Připravuje se práce Dr.
Švece Karlovarští letci v RAF, kterých bylo 20.
Aby nedošlo k dalšímu zapomenutí byl zpracován přehled občanů
karlovarska -rodáků a osídlenců
pohraničí po roce 1945, vojáků
ze Západu v 2 světové válce podle
místa rodiště nebo bydliště a to bez
ohledu na členství v odbojové organizaci . Vše bylo předáno místním
kronikám s přáním uložit seznam
tak, ABY NEBYLO ZAPOMENUTO.

Jen několik příkladů

mětní medaile a čs. válečný kříž
1939. V dokladu o demobilizaci,
žádá o repatriaci do Anglie, kde má
po zemřelé manželce 2 děti narozené v Anglii.
Löwenstein Herbert
nar.
30.4.1906 Karlovy Vary, mateřská
řeč česká, náboženství židovské.
Ovládá řeč německy, anglicky,
část. hebrejsky a arabsky,odešel
z ČSR v roce 1939. Ilegálně se dostal do Palestiny, kde byl 17.4.1940
v Haifě odveden a zařazen k čs.vojsku v Anglii. Účastnil se invaze do
Francie, po válce udělená čs. voj.
památní medaile a medaile Africa
Star. Na listu o odchodu z činné
služby je poznámka: odchází do
Palestiny, Tel Aviv.
Frank Hanuš nar. 12.10.1905
Karlovy Vary, předválečný dlouholetý člen KSČ, mateřská řeč německá, náboženství židovské, Sloužil
již v čs. armádě 1926-27 a v mobilizaci 1938. 10.2.1939 emigroval
do Anglie na pokyn KSČ. Zde se
účastnil zahraničního odboje, od
1.10.1941 je v čs. armádě. Účastnil se spojenecké invaze do Francie
a vrátil se domů v 1945. Po válce
měl doma potíže a nebylo mu věřeno protože byl ze západu.

Brückner Alois nar.30.7.1903
Stará Role K.Vary, mateřská řeč
německá, náboženství židovské,
ovládá řeč německy, částečně česky, anglicky, flamsky, 23.8.1939
se dostal z Belgie do Anglie (bez
bližších údajů), 1.5.1940 podepsal prohlášení, že se dobrovolně
přihlašuje do čsl.armády v česko-německém textu, vstoupil do
čs.armády 1. dělostř. pluk 3 baterie
a uvádí již mateřskou řeč českou,
1.8.1944 odešel do pole. Po válce Ne všichni měli štěstí
byla mu udělena čs.vojenská pa- se vrátit domů

KARLOVY VARY Koncert Dávida
Haranta a jeho hostů uvedlo Mezinárodní pěvecké centrum Antonína
Dvořáka ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary a Karlovarským krajem. Tradiční jarní koncert je Cenou
hejtmanky Jany Vildumetzové, která
také převzala nad akcí záštitu. Cenu
udělila Dávidu Harantovi, absolventovi operního zpěvu na Konzervatoři v Žilině a bakalářského studia na
VŠMU v Bratislavě, který se stal vítězem kategorie Píseň v 52. ročníku
Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v listopadu 2017 v Karlových
Varech. Koncert byl zároveň součástí
programu zahájení lázeňské sezóny
2018. Společně s Dávidem Harantem
vystoupila sopranistka Renata Bicánková a na klavír doprovázel Róbert
Pechanec. 
(KÚ)

VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
KVALITA ZA KTEROU
SE VYPLATÍ DOJET
Tři vylosované výherce
z minulého čísla budeme
kontaktovat a zašleme
každému z nich poukázku na
nákup do Globusu v hodnotě
500 Kč.

VYHRAJTE

500 000 Kč
V KAŽDÉM HYPERMARKETU

VYHRAJTE

I letos si můžete díky Globusu
splnit své sny!

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 30. 6. 2018
na e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz, zn.
Křížovka

ABY SE NEZAPOMNĚLO 5. DÍL
Kpt. Otakar Korec narozen 26.
11. 1908 v Nejdku, padl ve Francii
u Amiens 5. 6. 1940
Sestřelen v leteckém souboji a zastřelen když se padákem snášel
k zemi.
Bláha Jan nar. 22.2.1909 , Karlovy Vary, odveden 06.05.1940, Marseill. Jednotka při úmrtí:
RAF, 311. peruť. 18.10.1942 zahynul při letecké havárii za přeletu letadlem Wellington, pohřben
Brookwood, hrob č. 8. Letěl do
Londýna kde měl převzít vysoké
vojenské vyznamenání.
Eisenberger, Pavel, JUDr. národnost německá, nar. 8.6.1905 Karlovy Vary. Datum a místo odvodu:
19.10.1939, VB; Londýn. Účastník
prvních bojů ve Francii, nezvěstný
po boji s nepřítelem.
Ani jeden z jmenovaných nebyl
členem odbojových organizaci
v ČSR po roce 1945.
Není možné zde popsat osud
všech 674 vojáků. Na malém vzorku je však dokumentováno, proč
se o rodácích z karlovarska dlouhá
léta nic nepsalo.
A Vám čtenářům uctivé sdělujeme, že již bylo učiněného mnohé,
aby nebylo na ně zapomenuto.
Příště vzpomeneme karlovarské
rodáky - vojáky z Východu.

Václav Šrámek

Koncert: Dávid Harant a jeho hosté

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA

V každém hypermarketu hrajeme
o 500 000 Kč a každých 14 dní
navíc losujeme 50 x 1 000 Kč
na nákupy v Globusu. Stačí
nakoupit za více než 700 Kč
anebo mít alespoň 3 snové
výrobky v jednom nákupu. Více
na www.globus.cz

SERIÁL

500 000 Kč
V KAŽDÉM HYPERMARKETU
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SPORT

Vzpěrači mají senzační double z ME
V Kamilovi bouchly saze, říká trenér Ivanič o životním výkonu
SOKOLOV Úctyhodný double se
povedl vzpěračům úspěšných obhájců extraligového mistra ze Sokolova
na nedávném mistrovství Evropy
v Bukurešti. Pod vedením reprezentačního kouče Pavla Ivaniče stanula
dvojice jeho svěřenců Jiří Orság,
Kamil Kučera na stupních vítězů supertěžké kategorie po boku vítězného Gruzínce Talachadzeho. Kučera
si famozním výkonem řekl o životní
bronz, Orság získal na šampionátu
hned dvě stříbra: ve dvojboji a nadhozu.
„Nechtěli jsme to říkat moc dopředu, ale něco jsme jako trenéři tušili.
A měli jsme samozřejmě štěstí, že
forma vygradovala v den D a hodinu
H. Vyšla nám vstříc sportovní forma,
štěstí, soupeři a vlastně i taktika. Co
měli zvednout, to kluci zvedli. Výsledkem jsou ty medaile,“ říká o vý-

jimečném úspěchu českého vzpírání
trenér Ivanič.
Vždyť před nimi se tenhle kousek
povedl třem našim dvojicím: Jaroslav Skobla a Václav Pšenička (zlato
a stříbro, OH 1932, Los Angeles) ve
váze nad 82,5 kilogramu, Zdeněk
Otáhal a Antonín Babinský (stříbro
a bronz, ME 1964, Moskva) ve váze
do 67,5 kilogramů a jako poslední Anton Baraniak a Miloš Čiernik
(stříbro a bronz, ME 1985, Katovice) v kategorii do 110 kilogramů.
Jiří Orság vylepšil v Bukurešti
svou medailovou sbírku z kontinentálních šampionátů na osm cenných
kovů, devětadvacetiletý vzpěrač má
nyní z evropských šampionátů jednu
zlatou, čtyři stříbrné a tři bronzové
medaile.
Pro Kamila Kučeru je bronz v nadhozu z ME životním. Lepší dárek

k třiatřicátým narozeninám si snad
ani přát nemohl. „U Kamila to byl
takový bonus, nikdo to od něj nečekal. Ale za celé ty roky, které vzpírá,
si to zaslouží. Po tom, čím si prošel
v životě... taky ukázal ohromné srdce. Možná by na to ani normálně
neměl, ale zabojoval. Už předtím šel
na doraz, ale když slyšel, že může být
placka, tak v něm bouchly saze,“ zavzpomíná na životní výkon Kučerův
kouč Ivanič.
Teď už se svými svěřenci sleduje
další cíle. Po soustředění ve Františkových Lázních čekala na vzpěrače
objemová příprava, v současné době
jsou po dovolené, odpočatí, a už v plném zápřahu před blížícím se mistrovstvím světa. Na podzim také odstartuje dlouhé kvalifikační období
pro letní olympijské hry, které v roce
2020 hostí japonské Tokio.  (KÚ)

Mistr mistrů. Mirákl se blyští tituly

PRAHA O víkendu se v Praze na
Výstavišti v Holešovicích konalo
Mistrovství ČR České taneční organizace. Svá „želízka v ohni“ zde měla i Taneční skupina Mirákl, které se
zde prezentovala se 30 choreografiemi ve všech věkových kategoriích.
Výsledná bilance sokolovských
a ostrovských tanečníků je pak více
než výborná – vytančili si 12x titul
Mistrů ČR, 5x titul vícemistrů. Navíc se jim podařilo v dětské katego-

rii již počtvrté za sebou získat titul
Mistr Mistrů – tedy ocenění, které
v rámci závěrečného galavečera
uděluje porota sestavená jak z tanečních odborníků, tak z osobností
z herecké, politické a sponzorské
sféry. Toto prestižní ocenění, o které
mezi sebou bojují Mistři ČR napříč
všemi disciplínami, získala choreografie Místo pro každého. Nemenší
překvapení poté nastalo, když si
stejné ocenění vytančila i choreo-
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
VOLEJBAL
Titul českých mistryň vybojovaly na
finálovém turnaji kategorie starších
žákyň v Brně volejbalistky VK Karlovy
Vary ve složení Tereza Havlová (smeč),
Tereza Holá (smeč), Hana Hovorková
(univerzál), Adéla Jarošová (univerzál), Tereza Košinárová (blok), Adéla
Mazůrková (náhra), Markéta Mazůrková (náhra), Daniela Schmidová
(náhra) a Jana Vondráčková (blok).
Pod vedením trenéra Antonína Bicana
a asistenta Michala Mazůrka předvedly jednoznačně nejlepší hru a od začátku turnaje šly jasně za svým cílem.
Do TOP šestky turnaje byla zvolena
Tereza Havlová jako nejlépe smečující
hráčka a Tereza Košinárová jako nejlépe blokující hráčka, Antonín Bican byl
vyhlášen nejlepším trenérem turnaje.
Blahopřejeme. 
(KÚ)

Betonový král Jan Kadlec hodil
rukavici všem juniorům světa

CHEB Pohár národů hostil ve druhé
polovině května minigolfový areál
v Chebu. Na turnaj U23 - Nations
Cup 2018 se sjeli junioři do 23 let
ze Švédska, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska a nechyběla samozřejmě ani reprezentace česká.
Celý turnaj je považován jako
takový větší trénink před mistrovstvím světa, které se v chebském
minigolfovém areálu bude hrát
v srpnu. Hráči začali trénovat už od
čtvrtka, aby zmapovali obě minigolfová hřiště, tj. miniaturgolf i minigolf (beton). Některé výpravy (jako
třeba německá) přijeli dokonce již
v pondělí. Protože měli dostatek
klidu a prostoru na trénink, projevilo se to v umístění na stupních
vítězů. Samotný turnaj jako takový
je dvoudenní týmová soutěž, kdy se
každý den musí odehrát 3 dvoukola
na obou površích. Sobotní počasí
nám vcelku přálo až do odpoledních hodin. Poté se přihnala bouřka
grafie juniorů Miráklu – Face 2 face. s deštěm a turnaj musel být přeru„Je to odměna za naši intenzivní šen v polovině posledního dvoukoceloroční práci, velké poděkování la, které se pak dohrávalo v neděli.
míří do řad našich tanečníků. Během čtyřdenní soutěže předvedli
neuvěřitelné výkony a emoce, které
nechali na parketě, oslovili nejen
mezinárodní porotu, ale i diváky.
Nyní se skupina připravuje na svůj
výjezd do Barcelony, kde bude reprezentovat ČR na Světovém tanečním poháru. 
(KÚ)

Kvůli tomu se zkrátila základní povinná část pro všechny týmy a hráče. V turnaji už tak pokračovali jen
týmy, které se umístily do osmého
místa. Ze semifinálového boje tak
vypadl tým Rakouska a České republiky 3, kteří obsadily 9. místo.
Ostatní týmy bojovali o ty nejvyšší
příčky. Celkové pořadí týmů bylo následující: 1. Německo 2, 2. Německo
1, 3. Švédsko 2, 4. Česká republika
1, 5. Švédsko 1, 6. Finsko, 7. Česko
2, 8. Švýcarsko, 9. Česká republika 3
a Rakousko.
Česká republika měla mimo Jana
Kadlece a Michal Čižmára složené
týmy ze samých nováčků. Pět chlapců a čtyři dívky si tak mohli vyzkoušet reprezentační atmosféru a nasbírat nové zkušenosti. Přes tento
handykep nebo právě proto se všichni snažili prodat to nejlepší z tréninku, což se silně projevilo v umístění
jednotlivců i týmů. Velice dobře si
vedli žákyně Monika Minaříková,
která tuto kategorii s velkým náskokem vyhrála před druhou Kristýnou
Palánovou. V žácích obsadil Filip

Červinka bohužel tu nepopulární
bramborovou pozici.
Nejvíce se očekávalo od juniorů,
zvláště od domácího Jana Kadlece
a Daniela Bureše z TJ MG Cheb.
Nutno dodat, že svým umístěním
poslali vizitku celému minigolfovému světu a naplnili medailové naděje. Jan Kadlec ovládl juniorskou kategorii a svým výkonem si vysloužil
poklonu od německého fotoreportéra, který ho nazval „ králem betonu
„, protože úžasným výsledkem na
betonovém hřišti ve čtyřech kolech
byl jediný, který měl 100 úderů 26, 23, 25 a nakonec 25, což je více
než skvělý výsledek hodný mistra.
Všichni byli z jeho výkonu ohromeni a TJ MG Cheb si může pomyslně
udělat další zářez ve světovém minigolfovém žebříčku za absolutního
vítěze poháru národů Jana Kadlece.
Za finanční podporu na uspořádání turnaje děkujeme našim partnerům městu Cheb a Karlovarskému
kraji, kteří vyslali i své zástupce na
závěrečný pohárový ceremoniál.

(MN+EK, TJ MG Cheb)
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