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Záměr kraje sloučit oba domovy pro seniory pokračuje, do 
moderních prostor se v únoru stěhovali noví klienti. 

 více na straně 3

Dragounská – Skalka. Senioři se už stěhují

Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov. Kraji se daří získávat 
personál pro nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči. 

 více na straně 2

Náborové příspěvky lákají zdravotníky

ZPRÁVY Z KRAJE 
Silnici z Bochova do Hlinek 
čeká rekonstrukce
Silnici č. II/208 z Bochova do 
Hlinek čeká nákladná rekon-
strukce. Kromě modernizace 
asfaltového krytu vozovky dojde 
také k opravě mostu přes Dra-
žovský potok. Rada Karlovarské-
ho kraje už odsouhlasila zadání 
veřejné zakázky na provedení 
stavebních prací. Kompletní re-
konstrukce jedenáctikilometro-
vého úseku vyjde podle projektu 
přibližně na 138 milionů korun. 
Vzhledem k nutnosti zachování 
provozu hromadné i individu-
ální dopravy bude rekonstrukce 
provedena na dvě etapy. Se za-
hájením prací se počítá už letos, 
skončit by měly v příštím roce. 
Na realizaci stavby chce kraj vy-
užít dotaci z Integrovaného regi-
onálního operačního programu.
 (KÚ)

Senior Pas využívá už přes 
15 tisíc lidí
15tisícová hranice držitelů karty 
Senior Pas v Karlovarském kraji 
padla. K poslednímu prosinci ro-
ku 2018 se zaregistrovalo už 15 
329 zájemců! Karty umožňují li-
dem nad 55 let využívat zvýhod-
něné ceny na služby nebo zboží 
na území regionu i v dalších čás-
tech země. Rozrostla se také síť 
místních poskytovatelů slev, kte-
ré je nyní možné čerpat na 223 
místech regionu. S nabídkou 
poskytovaných výhod se mohou 
zájemci seznámit v nově vyda-
ném katalogu, který je k dispozi-
ci na recepci budovy A krajského 
úřadu a v současné době se jimi 
zásobují také vybraná infocent-
ra a obecní nebo městské úřady, 
které o katalog projevily zájem. 
Senior Pasy jsou nepřenosné na 
jinou osobu a zájemcům jsou 
na základě registrace vydávány 
zdarma. Slevy lze čerpat neje-
nom na nákupy v lékárnách, na 
návštěvy muzeí, galerií a pamá-
tek, ale zvýhodněné nabídky se 
týkají například i cestování, vy-
braných sportovních aktivit ne-
bo vzdělávání. Senioři tak mají 
možnost zajímavě trávit volný 
čas, dbát na zdravý životní styl 
a udržovat kontakt s vrstevníky. 
Bližší informace o projektu i sle-
vách najdete na internetových 
stránkách Senior Pasů, kde si 
můžete o kartu rovněž zažádat. 
Aktuality najdete také na kraj-
ském webu. (KÚ)
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Kraj v březnu 
navštíví 
prezident 
republiky
Prezident republiky Miloš Zeman 
s chotí navštíví Karlovarský kraj 
ve dnech 19. až 21. března 2019. 
Provázet jej bude hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová. V prv-
ní den návštěvy se Miloš Zeman 
setká se členy krajského zastu-
pitelstva a starosty, v nejdeckém 
REHOSu si prohlédne nové pro-
story hospice vybudovaného pod 
prezidentovou záštitou, navštíví 
Vintířov a prohlédne si i národní 
kulturní památku Císařské lázně 
v Karlových Varech. „Císařské 
lázně už jsme představili několika 
ministrům kultury, ale pan prezi-
dent tam zatím nebyl. Proto bych 
ho ráda vzala do Zanderova sálu 
a seznámila ho s naším záměrem 
zahájit letos kompletní obnovu 
památky,“ vysvětluje hejtmanka. 
Během druhého dne návštěvy pre-
zident pojede do Kraslic a Aše, ve 
třetím dni pak navštíví Nový Kos-
tel, krajskou Vesnici roku.
� Foto:�KÚ

Letiště loni odbavilo výrazně 
vyšší počet cestujících
Mezinárodní letiště v Karlových 
Varech odbavilo v roce 2018 
celkem 45 003 cestujících. Je to 
o 115 procent více oproti roku 
2017. Rozhodující pro význam-
né navýšení počtu cestujících 
bylo především úspěšné zaháje-
ní provozu ruské nízkonáklado-
vé společnosti Pobeda na lince 
mezi moskevským letištěm Vnu-
kovo a Karlovými Vary.

KARLOVY VARY   Z hlediska  počtu 
cestujících byl rok 2018 pro letiště 
pozitivní, v některých ohledech se 
ale potýkalo s problémy. Tradiční 
spojení do Moskvy – letiště She-
remetyevo, operované společností 
České aerolinie, zaznamenalo v loň-
ském roce meziroční pokles kapa-
city o 25,6 procent a pokles počtu 
přepravených cestujících o 24,7 
procent na celkových 11.618, což je 
25, 8 procentní podíl na provozních 
výkonech. Nepodařilo se obnovit 
charterové lety z Tel Avivu a Tašken-
tu. Pokud jde nicméně o další uka-
zatele provozu, bylo zaznamenáno 
celkem 5 480 pohybů, ze kterých 
1 096 bylo komerčních a zbytek 
v segmentu všeobecného letectví, 
zejména výcvikové lety. Stejně jako 
v předchozích letech měla, i přes 
mírný meziroční pokles, významný 
podíl na výkonech letiště nepravi-
delná přeprava v kategorii privátní 

dopravy, která dosáhla 53 procent 
všech leteckých výnosů. 

Vedení letiště i Karlovarského kra-
je očekává v letošním roce další ná-
růst počtu přepravených cestujících. 
„Pevně věřím, že počet cestujících 
příznivě ovlivní především navýšení 
počtu frekvencí společnosti Pobeda, 
která by měla v některých obdobích 
létat až  5x týdně. Od letního letové-
ho řádu počítáme s obnovením linky 
do Moskvy na letiště Sheremetyevo, 
nově provozované jednou týdně, 
v neděli, společností Smart Wings. 
Byl bych rád, kdyby nové vedení 
letiště bylo aktivní v jednání o mož-
nosti zavedení nových linek i o dal-
ším rozvoji letiště,“ uvedl náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík.

Jakou cestou se v nadcházejícím 
období letiště vydá, nastínil jednatel 
společnosti Jiří Pos: „Při vyhledá-
vání příležitostí k zavedení nových 
linek jednáme přednostně s letec-
kými společnostmi, které mohou 
nabídnout spojení z teritoria Rus-
ka a Ukrajiny, kde již v minulosti 
letecká spojení do Karlových Varů 
existovala. Dále pak, v souvislosti 
s projektem kandidatury regionu na 
zápis do světového kulturního dě-
dictví UNESCO, analyzujeme po-
tenciál v oblastech zbytku Evropy, 
ve snaze oslovit zejména segment 
aktivních a wellness pobytů v Kar-
lovarském kraji a v neposlední řadě 
i jako nabídku alternativního spoje-
ní do Prahy.“ � (KÚ)

KARLOVY VARY Pobočka Fa-
kulty dopravní ČVUT Praha 
by mohla vzniknout v Karlo-
varském kraji v návaznosti na 
plánovaný výcvik pilotů na 
karlovarském letišti. Studovali 
by zde budoucí piloti, mecha-
nici a další specialisté v letovém 
provozu. 

O této možnosti už také s ve-
dením fakulty dopravní jednala 
hejtmanka Jana Mračková Vild-
umetzová. „Dohodli jsme se na 
tom, že připravíme společnou 
smlouvu, závazný dokument 
o tom, že by se v horizontu 
zhruba 3 let mohla pobočka 
otevřít,“ upřesňuje hejtmanka.

Podle prvních předpokladů by 
v pobočce mohlo studovat až 
okolo 600 studentů a do lavic 
by tady zasedli nejen čeští, ale 
také zahraniční studenti. Proto 
se počítá i s výukou v anglickém 
jazyce.

Letecká doprava je na strmém 
vzestupu a tak se neustále po-

týká s nedostatkem pilotů i po-
zemních zaměstnanců letišť. 
„Karlovarské letiště má navíc 
velký potenciál,“ věří hejtman-
ka.

V případě uzavření smlouvy 
by vznikly pracovní týmy, které 
by řešily konkrétní podmínky 
potřebné ke studiu. Součástí 
školy by mohly být i laboratoře, 
kde by se rozvíjel výzkum.

Co je pro letiště rovněž zají-
mavé? S ČVUT spolupracuje 
také letecká škola F AIR, která 
cvičí mimo jiné absolventy této 
univerzity. „Kdyby se uzavřela 
smlouva, hned poté můžeme 
usilovat o získání finančních 
prostředků v rámci programu 
Restart, ze kterého by se mohlo 
financovat zázemí pro studenty 
a budoucí vznik plnohodnotné 
veřejné vysoké školy na našem 
území, což je jeden ze strategic-
kých projektů kraje,“ upozor-
ňuje hejtmanka. 

 (KÚ)

Piloti, mechanici, specialisté 
letového provozu. Pobočka 
ČVUT má vzniknout do tří let

Mezinárodní letiště  Ke zvýšení počtu cestujících pomohla nová linka mezi 
Karlovými Vary a Moskvou.  Foto: KÚ



SOKOLOV   Peníze z emisních 
povolenek jsou mimořádným pří-
jmem státu, který by se měl vrátit do 
strukturálně postiženého regionu. 
Takový je požadavek Karlovarského 
kraje, o kterém chce jednat s premi-
érem Andrejem Babišem. V příštích 
čtyřech letech jde o více než 8 mili-
ard korun, které odejdou do státní-
ho rozpočtu. Kraj by je místo toho 
mohl využít například na podporu 
vzniku vysoce kvalifikovaných pra-
covních míst. Po jednání se zástup-
ci společnosti Sokolovská uhelná 
a s vedením měst Sokolov a Chodov 
to řekla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.

Karlovarský kraj zároveň osloví 
další dva strukturálně postižené 
regiony, aby společně vytvořily zá-
konodárnou iniciativu, tedy změnu 
zákona o obchodování s emisními 
povolenkami, případně zákona 
o regionálním rozvoji. „Cena emis-
ních povolenek se navyšuje, a tak 
nám už dnes hrozí, že i když má 
Sokolovská uhelná zásoby uhlí na 
20 let, k útlumu těžby může dojít 
mnohem dříve. Je proto nutné, aby 
finanční prostředky, které odchá-
zejí do státního rozpočtu, zůstaly 
v našem regionu. Ten je v mnoha 
ukazatelích na posledních příčkách 
mezi kraji, ať se to týká HDP na 
obyvatele, přílivu peněz ze státního 
rozpočtu i EU. Chceme, aby peníze 
za emisní povolenky v regionu zů-

staly na zvláštním účtu, ze kterého 
by šly peníze do programu na tvorbu 
vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst a dalších důležitých projektů,“ 
vysvětlila hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Společnost v součas-
nosti zaměstnává 3 tisíce lidí, útlum 
těžby se ale dotkne až 15 tisíc obyva-
tel regionu.

Její slova potvrdil předseda Do-
zorčí rady společnosti Sokolovská 
uhelná František Štěpánek, který 
zároveň upozornil na to, že podob-
ně jako v sousedním Německu musí 
i náš kraj už dnes řešit, co bude po 
odtěžení uhlí. „Cílem systému po-
vinnosti nákupu tzv. emisních po-
volenek pro vypouštění CO2 je po-
tlačení spotřeby fosilních paliv, pri-
oritně uhlí, při výrobě energií. Tzn. 
omezení a v konečném důsledku 
rychlejší ukončení těžby a spalování 
uhlí. V sokolovském regionu dojde 
k urychlení útlumu oboru, který 
byl po mnoho generací zcela domi-
nantní. Vlivem zdražení emisních 
povolenek na úroveň přesahující 20 
EURO za jednu povolenku dosáh-
ne v následujících letech platba za 
Sokolovskou uhelnou úroveň 2,5 
miliardy Kč ročně. Považujeme za 
korektní a nutné, aby tyto finanční 
prostředky byly v plné míře využity 
pro strukturální změnu našeho re-
gionu, prioritně pro tvorbu nových 
pracovních míst s odpovídající kva-
lifikací. Pro stabilní budoucnost 

regionu je nutno zabránit odlivu 
kvalifikované části obyvatel a vy-
tvořit odpovídající podmínky pro 
návrat vzdělané mladé generace po 
studiích zpět. Očekáváme obdobný 
přístup k regionům s útlumem uhlí 
v České republice, jako je připra-
vený v sousedním Německu. Jsem 
přesvědčený, že by se na Sokolovsku 
vzhledem k rozsahu útlumu mohl 
a měl realizovat pilotní projekt, kte-
rý by prokázal, že lze provést řízený 
útlum souběžně s restrukturaliza-
cí a bez sociálních otřesů. Je plně 
oprávněný a srozumitelný požada-
vek, aby finanční prostředky získa-
né ekonomických tlakem na útlum 
těžby uhlí byly využity ke kvalitní 
strukturální změně v postiženém 
regionu,“ uvedl František Štěpánek.

Diskutovalo se také o návrhu Ev-
ropské komise, která chce v budou-
cím programovém období čerpání 
dotací od roku 2021 rozdělit evrop-
ské regiony na tři skupiny. Karlovar-
ský kraj by přitom spadal mezi méně 
rozvinuté regiony, kam by šly desít-
ky milionů korun a nejvyšší dotace 
na jednotlivé projekty. Vláda ČR 
chce naproti tomu rozdělit regiony 
jen do dvou skupin, strukturálně 
postižené kraje včetně Karlovarské-
ho by tak musely soutěžit o peníze 
na projekty s podstatně bohatšími 
regiony. I o tomto postoji vlády chce 
hejtmanka jednat s premiérem a mi-
nistry.  (KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Policisté využívají unikátní 
3D skener
Jako první z regionů pořídil Karlo-
varský kraj jedinečný laserový 3D 
skener za 2,3 milionu korun. Zaří-
zení, které slouží k velice přesnému 
prostorovému skenování místa 
dopravní nehody a které významně 
urychlí vyšetřování události, pře-
vzal koncem ledna Petr Macháček, 
ředitel Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje. „Karlovarský 
kraj bude dávat 3D skener do vý-
půjčky krajskému policejnímu ředi-
telství, konkrétně jej bude využívat 
dopravní inspektorát policie. Sa-
mozřejmě si přeji, aby dopravních 
nehod bylo co nejméně, ale pokud 
už k nějaké dojde, bude jedině dob-
ře, když se kvůli ní nezastaví silniční 
provoz třeba i na několik hodin,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Díky novému skeno-
vacímu zařízení bude možné získat 
přesná data o dopravní nehodě řá-
dově do několika minut. 3D skener 
dokáže vytvořit přesný zákres vzdá-
leností, postavení vozidel, stop, a to 
vše v zásadě bez zásahu policisty. 
„Bezesporu je to ohromný pomoc-
ník pro policejní práci, pro tu fak-
tickou dokumentaci ať už doprav-
ních nehod, případně havárií nebo 
průmyslových neštěstí. Celkově to 
policii urychlí práci na místě dané 
události. 3D produkt, který skener 
poskytne, dokáže potom krásně 
nasimulovat to místo i lidem, kteří 
fakticky na tom místě nejsou, a ná-
sledně mohou daný případ zpraco-
vávat,“ doplnil ředitel Krajského ře-
ditelství policie Karlovarského kraje 
Petr Macháček.  (KÚ)

Program obnovy venkova teď 
rozdělí 22 milionů
Program obnovy venkova pokraču-
je v Karlovarském kraji. Žadatelé 
o dotace mohou díky němu získat fi-
nanční prostředky na opravu a údrž-
bu venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti, veřejných prostranství, 
místních komunikací a nově také 
na provoz kamenných a pojízdných 
prodejen. Cílem každoročně vy-
hlašovaného programu je podpora 
zejména malých obcí s nízkým roz-
počtem tak, aby nedocházelo k dal-
šímu vylidňování vesnického pro-
storu. Příjem elektronických žádostí 
letos skončil 28. ledna. Cílem každo-
ročně vyhlašovaného programu je 
podpora zejména malých obcí s níz-
kým rozpočtem tak, aby nedocháze-
lo k dalšímu vylidňování vesnického 
prostoru. „Oproti minulému roku 
došlo k navýšení prostředků urče-
ných pro tento program, a to o 3 mi-
liony korun. Další změnou je zřízení 
nového podprogramu, prostřednic-
tvím kterého chceme podpořit za-
chování prodeje potravin a smíšené-
ho zboží na malých obcích. Z tohoto 
podprogramu je možné hradit jak 
náklady spojené s provozem kamen-
ných prodejen, jako jsou energie, 
vodné, stočné a mzdy, tak z něj lze 
čerpat prostředky i na pravidelné 
zajížďky pojízdných prodejen do 
obcí,“ uvedl radní pro oblast regio-
nálního rozvoje, projektového řízení 
a informatiky Josef Janů. Dotační ti-
tul je rozdělen do tří podprogramů, 
přičemž první je zaměřen na obnovu 
a údržbu venkovské zástavby a ob-
čanské vybavenosti, na komplexní 
úpravu veřejných prostranství, ob-
novu a zřizování veřejné zeleně, na 
rekonstrukce, opravy a výstavbu 
místních komunikací, pěších ste-
zek, veřejného osvětlení a rozhlasu. 
Žádosti mohou překládat obce do 
3 tisíc obyvatel a maximální výše do-
tace smí v jednotlivém případě činit 
300 tisíc korun. Druhý podprogram 
je zacílen na podporu již zmíněných 
kamenných a pojízdných prodejen. 
Obce do 1 tisíce obyvatel mohou 
na provoz kamenné prodejny získat 
až 300 tisíc korun a na pravidelnou 
zajížďku pojízdné prodejny do obce 
až 50 tisíc korun. Konečně ze třetího 
podprogramu lze čerpat dotace na 
úhradu mzdových nákladů mana-
žerů mikroregionů, spolků a nadací. 
Zde  maximální výše dotace dosa-
huje v jednotlivém případě částky 
350 tisíc korun. U všech podpro-
gramů je pak stanovena procentu-
ální spoluúčast příjemce dotace. 
Podrobná pravidla najdete na inter-
netových stránkách Karlovarského 
kraje v záložce Dotace. (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 28. března 
od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te 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 nemo-
hou 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,“ vy-
světluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou 
lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovar-
sky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je 
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starob-
ním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřa-
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy 
bude 6. března. (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

28. 
B Ř E Z N A

KARLOVY VARY   Nové lékaře, 
zdravotní sestřičky a další per-
sonál pro nemocnice v našem 
regionu se daří díky náborovým 
příspěvkům získávat Karlovarské-
mu kraji. Aktuálně jde o 18 lékařů 
a ostatních zdravotníků. Příspěvky 
jsou určené pro nové zaměstnan-
ce nemocnic poskytujících akut-
ní lůžkovou péči, tedy nemocnic 
v Karlových Varech, Chebu, v So-
kolově a Ostrově.

„Náborové příspěvky jsme měli 
zavedené už dříve, ale jen pro in-
terny. Pravidla jsme změnili a pří-
spěvky se vztahují na nově přijíma-
né zdravotníky všech oddělení ne-
mocnic po celém kraji, pokud při-
jímaní splní potřebné podmínky. 

Máme z toho radost, inspirovaly 
se od nás i ostatní kraje. Je to cesta, 
jak získat nové lékaře a sestry, kte-
ré byly velmi přetížené. V současné 
chvíli víme o dalších 36 žádostech 
o náborové příspěvky. Samozřej-
mě to má dopad do krajského roz-
počtu, v letošním roce půjde asi 
o 15 milionů korun. Budeme proto 
vyhodnocovat, jak se daří oddělení 
nemocnic stabilizovat a v budouc-
nu se zaměříme především na ta, 
kde lékaři stále ještě budou chybět. 
Teď jsou to například anesteziolo-
gové,“ vysvětlila hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Lékaři na plný úvazek mohou 
získat až 400 tisíc korun, pokud se 
zaváží pracovat v nemocnici v kraji 

3 roky, nelékařský zdravotnický 
personál, kromě sester například 
fyzioterapeuti a radiologičtí asis-
tenti, 150 tisíc korun. 

„Pravidla jsme nastavili tak, aby 
nezpůsobovala přecházení zdra-
votníků z jedné nemocnice do 
druhé. Kdo chce čerpat náborový 
příspěvek, nesmí pracovat 6 mě-
síců před prvním květnem 2018 
v jiné nemocnici na území regionu, 
na záchrance či v Zařízení násled-
né rehabilitační a hospicové péče 
v Nejdku,“ doplnil krajský radní 
Jan Bureš.

S každým uchazečem přitom 
kraj a příslušná nemocnice pode-
píší smlouvu, kterou stvrdí vyplá-
cení příspěvku. (KÚ)

Náborové příspěvky 
přilákaly nové zdravotníky

Emisní povolenky? Peníze by měl 
stát vrátit zpátky do kraje

Opravy silnic a mostů stály 
loni víc než půl miliardy
101 kilometrů opravených 
povrchů vozovek a k tomu 15 
mostů. Za více než 546 milio-
nů korun nechal Karlovarský 
kraj v roce 2018 provést opravy 
a rekonstrukce krajských silnic 
II. a III. tříd a mostů. V letošním 
roce by chtěl vynaložit mini-
málně stejnou částku.

KARLOVY VARY   Z krajského roz-
počtu šlo loni do oprav silniční sítě 
okolo 222 milionů korun. Přes 164 
miliony kraj dostal ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury (SFDI). 
Další nemalé finance se podařilo 
úspěšně získat z Integrovaného re-
gionálního operačního programu 
a z programů přeshraniční spolu-
práce. Z těchto peněz je například 
dotováno vybudování obchvatu 
Mariánských Lázní, který celkem 
bude stát 263, 4 milionu korun, ne-
bo silniční spojení z Plesné do ně-
meckého Bad Brambachu, které na 
české straně stojí 76, 4 milionu ko-
run. „Situaci nám ale pořád kom-
plikuje to, že předem nevíme, kolik 
peněz na každý rok dostaneme od 
SFDI. Máme sice projekty v zá-
sobníku, ale jejich přípravu kvůli 
nejistému objemu peněz od státu 
to zbytečně brzdí,“ říká náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík.  

Na rok 2019 počítá kraj zhruba 
se stejnou výší příspěvku pro Kraj-
skou správu a údržbu silnic, jako 
byl v loňském roce. „Momentálně 
aktualizujeme plány staveb a upra-
vujeme zásobník akcí podle priorit. 
Na letošek počítáme s pokračová-
ním stavby průtahu Dubinou na 
Karlovarsku, dokončovat se bude 
silnice v úseku z Vřesové do Tatro-
vic na Sokolovsku, chystá se opra-
va mostu ve Valech na Chebsku. 

S evropskou dotací by se měly dělat 
velké stavební akce, mimo jiné mo-
dernizace silnice Hlinky - Bochov 
a křižovatka Anenské údolí,“ vy-
světluje Jan Lichtneger, ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Kar-
lovarského kraje.

Kraj bude také pokračovat v pod-
poře oprav a stavebních úprav 
místních komunikací v obcích. 
Nový dotační program po dohodě 
se starosty obcí poprvé odstartoval 
v loňském roce, kdy z něj příspěvky 
čerpalo 16 obcí. Velký důraz dbá 
kraj i na bezpečnost silničního 
provozu a preventivní akce. „Ja-
ko jediný kraj máme v rozpočtu 
položku BESIP ve výši 5 milionů 
korun na zvyšování bezpečnosti 
a odstraňování nebezpečných míst 
na silnicích,“ upřesnil Martin Hu-
rajčík. V jednom z krajských dotač-
ních programů se také podporuje 
obnova stávajících a vznik nových 
dopravních hřišť. 
 (KÚ)

KARLOVY VARY   Aesculap. Ná-
lepka se jménem řeckého boha lé-
kařství čerstvě zdobí nový sanitní 
vůz pro výjezdovou základnu Kar-
lovy Vary, který v rámci pravidel-
né obnovy svého vozového parku 
pořídila Zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje. Auto 
jezdící v systému rendez-vous po-
jmenovali žáci ze Základní školy 
Chodov, autoři vítězného návrhu.
V prosinci minulého roku byla ro-
zeslána výzva s úkolem pro žáky zá-
kladních škol, a to navrhnout jmé-
no pro nový vůz. Celkem dorazilo 
56 originálních návrhů ze 13 škol. 
„Při obnovování vozů záchranky 
jsme chtěli, aby auta v systému ren-
dez-vous měla svá jména. A nejlépe 
aby je pojmenovali ti, kterým také 
budou sloužit,“ vysvětluje Jan Bu-

reš, radní pro oblast zdravotnictví.
Základní školy se podobně zapojily 
už při pořizování vozu do Sokolova, 
teď dostala od chodovských osmá-
ků jméno karlovarská Škoda Kodi-
aq. A na koho se zatím nedostalo, 
nemusí zoufat. „V obměně sanit-
ních vozidel záchranky chceme dál 
pokračovat,” říká Jan Bureš, který 
se také už setkal s autory vítězného 
návrhu. 
Od roku 2015 jezdili lékař a řidič 
záchranář z výjezdové základny 
Karlovy Vary ke svým pacientům 
ve Škodě Yeti. Toto vozidlo mělo 
najeto již téměř 150 tisíc kilometrů 
a bylo nutné zajistit jeho obměnu. 

Stejně jako v Sokolově, bude nyní 
i v Karlových Varech jezdit Škoda 
Kodiaq. Auto vyšlo na necelých 
1,3 milionu korun a jeho nákup byl 
hrazen z finančních prostředků po-
skytnutých Fondem zábrany škod. 
Dodávku zajistila společnost Pře-
rost a Švorc – auto, zástavbu pak 
provedla firma FD servis Praha.
Škoda Yeti, která dosud jezdila na 
výjezdové základně Karlovy Vary, 
bude ještě nějaký čas sloužit na 
výjezdové základně Ostrov. Ostrov-
ský vůz totiž musí Zdravotnická 
záchranná služba Karlovarského 
kraje v únoru vrátit leasingové spo-
lečnosti.  (KÚ)

AESCULAP. 
JMÉNO PRO 
ZÁCHRANÁŘSKÝ 
VŮZ VYBRALY 
DĚTI Z CHODOVA

Na výměnu kotle může 
půjčit i obec. Bezúročně
KARLOVY VARY   Pro domácnosti 
v našem kraji bude opět o něco jed-
nodušší si pořídit nový ekologický 
kotel. Na jeho předfinancování 
totiž mohou lidé získat od své ob-
ce nebo města bezúročnou půjčku 
určenou pro žadatele o kotlíkové 
dotace. Národní dotační program 
pro obce na poskytování bezúroč-
ných půjček spustilo Ministerstvo 
životního prostředí ČR.

„Náš kraj se chystá v polovině 
roku vyhlásit další výzvu k čer-
pání kotlíkových dotací. Majitelé 
domků u nás, ale i v Moravsko-
slezském a Ústeckém kraji, kte-
ří nemají připraveny peníze na 
výměnu starého kotle, si budou 
moci dopředu požádat u své obce 
o tzv. kotlíkovou půjčku, která je 
bezúročná. Splatit ji pak mohou ze 
získané dotace. Věřím, že to bude 
motivovat k výměně kotle i ty ob-

čany, kteří měli obavy, že nebudou 
mít finance na vstupní náklady 
spojené s nákupem kotle,“ vysvět-
lil náměstek hejtmanky Dalibor 
Blažek. Za poskytnutí půjček ob-
čanům obec může získat finanční 
prostředky na administraci, nebo 
využít finance z půjček na realizaci 
projektu v oblasti ochrany životní-
ho prostředí v obci.

Na nový pilotní program mini-
sterstvo vyčlenilo celkem 740 mi-
lionů korun, z toho je 70 milionů 
připraveno pro Karlovarský kraj. 
Žádosti o peníze mohou obce po-
dávat od 6. února. Bližší informa-
ce najdou zástupci obcí i občané 
na stránkách Ministerstva život-
ního prostředí. Případně je možné 
se obrátit na regionální pobočku 
Státního fondu životního prostře-
dí v Karlových Varech, Majakov-
ského ulici.  (KÚ)

Foto: ÚSKK
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Chráněné bydlení
Chráněné bydlení poskytuje poby-

tové služby osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu zdra-
votního postižení (nejčastěji men-
tálního postižení) nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního one-
mocnění a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 
bydlení má formu skupinového, pří-
padně individuálního bydlení. Služ-
ba je poskytována osobám, kterým 
nemůže být zajištěna pomoc v jejich 
přirozeném domácím prostředí pro-
střednictvím pečující osoby nebo te-
rénních a ambulantních sociálních 
služeb. Chráněné bydlení poskytuje 
uživatelům podporu v bytech nebo 
domech v běžné zástavbě, které se 
svým charakterem přibližují bydlení 
běžné společnosti.
Mezi základní činnosti, které jsou 
při poskytování této služby zajišťo-
vány, patří: pomoc při poskytnutí či 
zajištění stravy (pomoc s přípravou 
stravy, zajištění celodenní stravy 
odpovídající věku, zásadám raci-
onální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 
hlavních jídel), poskytnutí ubyto-
vání, které má znaky bydlení v do-
mácnosti (v případě potřeby také 
zajištění praní, žehlení a drobných 
oprav ložního a osobního prádla), 
výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti (např. pomoc při obnove-
ní či upevnění kontaktu s přiroze-
ným sociálním prostředím, nácvik 
a upevňování motorických, psychic-
kých a sociálních schopností, zajiš-
tění podmínek pro přiměřené vzdě-
lávání), zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím (např. 
doprovázení do školy, zaměstnání, 
k lékaři, na zájmové aktivity, pomoc 
při využívání běžně dostupných 
služeb, pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou), soci-
álně terapeutické činnosti (činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporu-
jících sociální začleňování osob), 
pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (pomoc při 
komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů, pomoc 
při vyřizování běžných záležitostí), 
pomoc při osobní hygieně a poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu 
(pomoc při úkonech osobní hygie-
ny, pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty, pomoc při použití  WC). 
Chráněné bydlení je placenou so-
ciální službou. Výše úhrady je sta-
novena vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
a činí maximálně 210 Kč denně za 
poskytnutí ubytování, 170 Kč denně 
za celodenní stravu nebo 75 Kč za 
oběd a maximálně 130 Kč za hodi-
nu podle skutečně spotřebovaného 
času nezbytného k zajištění shora 
uvedených ostatních základních 
činností. Pokud poskytování těchto 
úkonů netrvá celou hodinu, výše 
úhrady se poměrně krátí.

V Karlovarském kraji poskytují 
službu chráněné bydlení celkem 
čtyři organizace. Zájemci o službu 
se mohou obracet přímo na vybrané 
zařízení. Kontaktní údaje: Domov 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním „PATA“ v Hazlově, p.o., cílovou 

skupinou jsou osoby se zdravot-
ním postižením, tel.: 354 595 354, 
Chráněné bydlení MRAVENEC, 
s.r.o., cílovou skupinou jsou osoby 
s chronickým duševním onemocně-
ním, osoby s mentálním postižením 
a osoby se zdravotním postižením, 
tel.: 602 386 190, Chráněné bydlení 
Sokolov, z.s., cílovou skupinou jsou 
osoby s mentálním postižením,  tel.: 
359 808 409, Společnost Dolmen, 
z.ú., cílovou skupinou jsou osoby 
s mentálním postižením, tel.: 352 
672 471. 

Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je 

terénní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení ne-
bo chronického onemocnění, včet-
ně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Na rozdíl od chráněného 
bydlení se nejedná o službu poby-
tovou, ale terénní. To znamená, že 
uživatelé žijí ve zpravidla obecních 
nebo   vlastních bytech,  kam za nimi 
sociální služba dochází. Uživatele 
služba podporuje nebo jim pomáhá  
se zvládnutím těch potřeb, na které 
sami nestačí. Základní činnosti při 
poskytování podpory samostatné-
ho bydlení se poskytují v rozsahu 
těchto úkonů: pomoc při zajištění 
a udržení chodu domácnosti (např. 
pomoc s úklidem a údržbou domác-
nosti, pomoc se zajištěním stra-
vy, pomoc v hospodaření s penězi 
včetně pomoci s nákupy a běžnými 
pochůzkami), výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti (např. podpo-
ra při zvládání výchovy dětí v rodině, 
pracovně výchovná činnost s dětmi, 
pomoc při obnovení či upevnění 
kontaktu s rodinou, podpora při 
získávání návyků souvisejících se 
zařazením do pracovního procesu), 
zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím (např. dopro-
vázení dětí či dospělých do školy, 
zaměstnání, k lékaři, na zájmové 

aktivity), sociálně terapeutické čin-
nosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí. Podpora 

samostatného bydlení je také place-
nou sociální službou, maximální vý-
še úhrady za poskytované služby činí 
130 Kč za hodinu, podle skutečně 

spotřebovaného času. Pokud posky-
tování podpory netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí.

   (KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog 
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým 
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v ne-
příznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny 
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové 
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii 
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé dru-
hy poskytovaných sociálních služeb.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
V Karlovarském kraji nabízí službu podpora samostatného bydlení celkem tři organizace. FOKUS Mladá Bo-
leslav, z.s., který se specializuje na osoby s chronickým duševním onemocněním, tel.: 775 562 065, Rytmus 
– od klienta k občanovi, o.p.s., cílovou skupinou klientů jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby 
s mentálním postižením, tel.: 737 249 597, Společnost Dolmen, z.ú., cílovou skupinou jsou osoby s mentál-
ním postižením, tel.: 352 672 471. Zájemci o službu se mohou obrátit přímo na vybrané zařízení. 
Základní informace o obou popsaných službách mohou poskytnout také sociální pracovníci na obecních či 
městských úřadech, případně také na Krajském úřadu Karlovarského kraje.

Kontakty: 
Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, 
tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Bc. Anna Doubková, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 
227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 
438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, 
tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ Loket – Miroslava 
Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Miku-
lová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, 
tel.: 353 240 142, Krajský úřad Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petrůjová, tel.: 354 222 485, Bc. Ivana Teplá, 
tel.: 354 222 599, Mgr. Pavlína Parůžková, tel.: 354 222 303.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

KARLOVY VARY   Dobrovolníci 
v kostýmech Kašpara, Melichara 
a Baltazara se opět vydali do ulic 
měst a obcí, aby do zapečetěných 
pokladniček vysbírali co nejvíce 
peněz na pomoc potřebným. Na 
Karlovarsku se koledníkům letos 
podařilo vybrat celkem 253 900 
korun, což je nejvíce za celou de-
vatenáctiletou historii Tříkrálové 
sbírky. 

Akci organizovala v krajském 
městě, okolních městech a obcích 
Farní charita Karlovy Vary. Sbírky 
se zúčastnilo téměř 260 kolední-
ků, kteří měli k dispozici 88 kasi-
ček. Mezi nimi nechyběla ani dnes 
již tradiční družina ve složení zá-
stupců kraje, města a biskupství. 
V ulicích koledovala hejtmanka 
Jana Mračková Vildumetzová, pri-
mátorka Andrea Pfeffer Ferklová 
a plzeňský biskup Tomáš Holub.

Oproti loňskému roku narostl 
výtěžek sbírky o 25 669 korun. 
„Tohoto výsledku bychom nedo-
sáhli bez mnoha dobrovolníků 
– koledníků. Všem patří velké po-
děkování za ochotu a obětavost. 
Poděkování samozřejmě patří ta-
ké všem dárcům za jejich štědrost 

a vstřícnost a pracovníkům Farní 
charity Karlovy Vary za organizaci 
a zajištění celé sbírky,“ uvedl ředi-
tel místní charity Aleš Klůc.

Vybrané finanční prostředky 
budou použity na úhradu části 
nákladů spojených s provozem 
Týdenního stacionáře pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou v Kar-

lových Varech. Posláním stacioná-
ře je poskytnout pobyt, odbornou 
i lidskou podporu a pomoc oso-
bám s demencí či zdravotním po-
stižením, jejichž situace vyžaduje 
pomoc 24 hodin denně. Smyslem 
služby je zachovat, udržet a zlepšit 
kvalitu jejich života.  (KÚ)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA NA KARLOVARSKU VÍCE NEŽ ČTVRT MILIÓNU

Dragounská - Skalka. 
Domovy v Chebu se stěhují
CHEB   Stěhovat do Domova pro 
seniory Skalka se už v únoru začali 
klienti Domova pro seniory v Dra-
gounské ulici v Chebu. Pokračuje 
tak záměr kraje sloučit oba domovy 
a přemístit obyvatele z Dragoun-
ské ulice do moderních prostor 
Skalky. Kraj uspořádal také další 
setkání s klienty a rodinnými pří-
slušníky, aby je informoval o všem 
potřebném.

Postupně se přemístili lidé z jed-
notlivých pater DPS v Dragounské 
ulici. „Osobně bych byl velmi rád, 
kdyby si v novém domově rychle 
zvykli a byli tam spokojení,“ říká 
náměstek hejtmanky Petr Kubis. 
Přesun se týká 59 obyvatel Domo-
va. Zbylých 5 klientů zůstává zatím 
v Domově v Dragounské ulici, do 
doby jejich stěhování budou mít 
veškerou potřebnou péči. S klien-
ty i jejich rodinami se bude jednat 
o jejich budoucím přesunu.

Samotný přesun zajištoval Hasič-
ský záchranný sbor a Zdravotnická 
záchranná služba, která  převáže-

la imobilní klienty. Hasiči si vzali 
na starost převoz osobních věcí 
a mikrobusem voziili ostatní lidi. 
„Zaslechl jsem i zvěsti, že si tímto 
způsobem budou složky Integrova-
ného záchranného systému Karlo-
varského kraje nacvičovat evakua-
ci. Chtěl bych všechny ujistit, že jde 
o nezištnou pomoc profesionálů, 
která vznikla dohodou s Hasič-
ským záchranným sborem,“ věří 
náměstek Kubis, že přesun nevy-
volal předem u klientů zbytečné 
obavy.

Lidé z Domova v Dragounské 
ulici mají v DPS Skalka k dispo-
zici moderní zázemí. Pokoje jsou 
kopletně vybavené, nadjete tu 
elektricky polohovatelná lůžka, 
nábytek včetně seniorského křesla 
i malou kuchyňskou linkou. Ka-
ždý pokoj má toaletu a koupelnu 
upravenou pro lidi s pohybovými 
problémy. „Všem znovu vysvětlíme 
základní věci, které se týkají stravo-
vání, pohybu po domově, možností 
využití volného času. Až se zabydlí, 

věřím, že u nás najdou i nové přáte-
le, „ říká Alena Samuelová, ředitel-
ka DPS Skalka.

Sloučením obou domovů chce 
kraj napravit nerovnoměrné roz-
dělení počtu lůžek v domovech pro 
seniory: v okrese Cheb je celkem 
464 lůžek v 9 domovech, v okrese 
Sokolov 204 lůžek ve 3 domovech 
a v okrese Karlovy Vary celkem 205 
lůžek v 6 domovech. „Přitom zde 
žije nejvíce osob vysokého věku,“ 
říká Petr Kubis. „Chápu, že náš 
záměr zneklidnil mnohé občany 
města Chebu. V Domově SKAL-
KA však čeká na klienty z Domova 
v Dragounské ulici komfortní a dů-
stojné prostředí. Chtěl bych velmi 
poděkovat panu starostovi a panu 
místostarostovi Chebu za spolu-
práci a vstřícný přístup. Těší mě, že 
město využije volné prostory k po-
skytování sociálních služeb, niko-
liv k tomu, aby z domu v Dragoun-
ské ulici byla například ubytovna,“ 
dodává náměstek hejtmanky.

 (KÚ)

Problémy s autobusovými spoji jsou vyřešené
KARLOVY VARY   Na začátku ro-
ku 2019 došlo ve veřejné linkové 
dopravě v našem kraji ke změnám 
komerčních linek Dopravního 
podniku Karlovy Vary. Změny 
může dopravce provést, aniž by 
o tom informoval kraj, města či 
obce. V důsledku toho se mnohým 
obyvatelům obcí zkomplikovala 
doprava do škol, do zaměstnání 
či k lékaři. Na základě podnětů od 
starostů hned situaci začala řešit 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová a další členové vedení kra-
je ve spolupráci s Koordinátorem 
integrovaného dopravního systé-
mu Karlovarského kraje. 

Problém se týká především linky 
421101 Karlovy Vary - Ostrov - 
Jáchymov a 421111 Karlovy Vary 
- Ostrov, ale i dalších spojů. Do-
pravní podnik totiž změnil trasy 

spojů, které nyní vedou mimo obce 
Dalovice, Sadov a Hájek a tak se 
stalo, že obyvatelé těchto obcí ne-
mají k dispozici spoje, na které byli 
léta zvyklí. „Pověřila jsem ředitele 
naší organizace Koordinátor in-
tegrovaného dopravního systému 
Karlovarského kraje, aby ve spolu-
práci se starosty Dalovic, Sadova, 
Hájku a s dalšími okamžitě jednali 
se zástupci Dopravního podniku 
Karlovy Vary. Výsledkem je to, že 
se upraví jízdní řád, aby linka Kar-
lovy Vary - Ostrov zase jezdila tak, 
jak občané potřebují,“ uvedla hejt-
manka.

Dopravní podnik Karlovy Vary 
také ukončil provoz komerční linky 
421110 Karlovy Vary - Loket - So-
kolov. Starosta města Loket Petr 
Adamec požádal Koordinátora 
integrovaného dopravního systé-

mu Karlovarského kraje, zda by 
bylo možno upravit stávající ranní 
spojení z Lokte do Karlových Va-
rů. Dopravce Autobusy Karlovy 
Vary ve spolupráci s Koordináto-
rem zpracoval návrh úpravy trasy 
spojů, které specifikovalo město 
Loket, na lince 481810 Krásno - 
Horní Slavkov - Loket - Karlovy 
Vary tak, aby se zlepšila dostup-
nost spojů i z dalších částí města.  
Přes zastávky Loket, železniční 
stanice a Loket, finské domky bu-
dou převedeny trasy ranních spojů 
s odjezdem 6.08 a 7.06 hodin ze 
zastávky Loket, Epiag. Dále je vy-
jednána úprava komerčního spoje 
číslo 1 dopravce AD Ligneta regi-
onalbus na lince 421705 Karlovy 
Vary - Karlovy Vary, Dvory, Tesco 
- Chodov, který tyto spoje doplní 
v cca 6.40 hodin.  (KÚ)

Dovolte mi, abych prostřednictvím Krajských listů poděkovala lékařům a dalšímu personálu Krajské nemoc-
nice Karlovy Vary za hluboce lidský přístup během mé hospitalizace. Byla jsem přijata a následně léčena na 
oddělení Chirurgie A a infekčním oddělení. Byla jsem velice spokojena s léčbou a celkově se vším. Personál byl 
vstřícný, ohleduplný a laskavý. Ocenila jsem rovněž komplexní léčbu včetně péče fyzioterapeutky a výživové 
poradkyně. Právem patří velký dík za svědomitost zejména ošetřující lékařce MUDr. Valašíkové i ostatním lé-
kařům, sestřičkám pod vedením staniční sestry a rovněž sanitářům. Děkuji všem za navrácení do plnohodnot-
ného života. Gisela�Holinková, Chodov

PODĚKOVÁNÍ
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KARLOVY VARY Nejenom v uli-
cích měst, ale také ve veřejné 
hromadné dopravě, na internetu 
či v tisku se nyní můžete setkat 
s marketingovou kampaní „Ži-
jeme regionem“. Jejím cílem je 
podpořit u obyvatel Karlovar-
ského kraje zdravý patriotismus 
a představit jim příběhy a názory 
úspěšných lidí, kteří zde aktivně 
žijí a podnikají již řadu let. 

Marketingová kampaň je pri-
márně zacílena na žáky, studen-
ty a absolventy, kteří jsou klíčoví 
pro nastartování inovačního my-
šlení a kteří nejčastěji opouštějí 
náš region. Jejím realizátorem 
je Karlovarská agentura rozvo-
je podnikání a zapojeno je do ní 
v současné době na dvanáct am-
basadorů. Mezi ně patří napří-
klad známí designéři Lenka Sá-
rová Malíská a Jiří Hanek, gra-
fik, marketér a blogger Jaromír 
Knechtl, divadelní herec Viktor 
Braunreiter, ředitelé středních 
a vysokých škol Pavel Janus či 

Lenka Chlebková nebo napří-
klad šéf jednoho z nejvýznam-
nějších strojírenských podniků 
na Sokolovsku Tomáš Musil.

„Marketingová kampaň Žije-
me regionem je jednou z cest, jak 
podpořit patriotismus a ukázat, 
že náš kraj má rozhodně velký 
potenciál a lidé v něm mohou 
realizovat svoje sny a nápady. 
Ostatně důkazem toho jsou 
i jednotliví ambasadoři kampa-
ně, jejichž životní příběhy jsou 
skvělou inspirací pro ostatní. 
Celkové náklady na její realizaci 
dosahují částky 300 tisíc korun 
a finanční prostředky jsme na ní 

čerpali z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání v rám-
ci projektu Smart Akcelerátor,“ 
upřesnila hejtmanka Jana Mrač-
ková Vildumetzová.

Součástí marketingové kam-
paně je manifest a zásady pro 
rozvoj regionu, se kterými se zá-
jemci mohou blíže seznámit na 
internetových stránkách www.
zijemeregionem.cz nebo na fa-
cebooku. „Svým příběhem může 
přispět také jakýkoliv obyvatel 
našeho regionu. Stačí pouze sdí-
let zásady, mezi které patří na-
příklad hrdě se hlásit ke svému 
kraji, mít zájem o dění v regionu 
nebo prezentovat aktivně své 
úspěchy či úspěchy ostatních. 
Kampaň poběží až do konce 
března letošního roku a poté 
zhodnotíme její přínos, případně 
upravíme zacílení a výběr komu-
nikačních nástrojů,“ dodal Josef 
Janů, radní pro oblast regionál-
ního rozvoje, projektového říze-
ní a informatiky.  (KÚ)

Žijeme regionem! Spouštíme 
marketingovou kampaň

NEPROPÁSNĚTE 
Vychází unikátní 
publikace o rybách
Milovníky přírody jistě potěší 
další publikace ze série knih 
představujících zajímavé pří-
rodní fenomény našeho regi-
onu. Kniha s názvem „Ryby 
a mihule Karlovarského kraje“ 
mapuje ichtyofaunu v místních 
volných vodách, ve kterých 
se prokazatelně vyskytuje na 
dvaačtyřicet druhů ryb a jeden 
druh mihule. Na jejím vydání 
spolupracoval Karlovarský kraj 
s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR. Autorství patří 
dvěma významným odborní-
kům v oblasti přírody – Janu 
Matějů a Miloši Holubovi. Se-
stavit přehled ryb a mihulí v na-
šem regionu, přestože se jedná 
o relativně malé území, pro ně 
nebylo vůbec jednoduché, a to 
zejména z důvodu nutnosti na-
hlížet pod vodní hladinu. Pu-
blikace tak není určena pouze 
rybářům, naopak nabízí zají-
mavý a obtížně pozorovatelný 
pohled na svět pod vodou všem 
zájemcům o přírodu v regio-
nu. Kniha popisuje vzhled ryb, 
jejich rozšíření v České repub-
lice i ve světě, rozmnožování 
a podmínky života. Nechybí 
ani krásné fotografie jednotli-
vých druhů a stručný komentář 
k jejich výskytu v kraji. V závě-
ru je pak uveden přehled rybí 
fauny deseti vybraných lokalit, 
přičemž představena je i jedi-
nečná oblast k pozorování ryb 
přímo v centru Karlových Va-
rů. Publikace vyšla v nákladu 
2 600 kusů a náklady na její vy-
dání dosáhly částky téměř 250 
tisíc korun. Lidé, kteří si budou 
chtít knihu přečíst, si jí mohou 
bezplatně vyzvednout na Kraj-
ském úřadě Karlovarského 
kraje, v kanceláři 231 v budově 
C. Distribuována bude i do re-
gionálních knihoven, které o ní 
projeví zájem. 
 (KÚ)

Statistici v domácnostech. 
Šetření míří na životní 
podmínky
Český statistický úřad spouští 
už po patnácté šetření o příj-
mech a životních podmínkách. 
Pravidelné každoroční šetření 
letos proběhne v období od 2. 
února do 26. května. Tazatelé 
po celé republice osobně na-
vštíví téměř 11,5 tisíce domác-
ností s cílem získat aktuální 
údaje o jejich ekonomické a so-
ciální situaci. Šetření nazvané 
„Životní podmínky“ organizu-
je Český statistický úřad každo-
ročně od roku 2005. Jednotliví 
členové náhodně vybraných 
domácností odpovídají na otáz-
ky týkající se bydlení, pracovní 
aktivity, příjmů a vyjadřují se 
i k materiálním a zdravotním 
podmínkám. Obdobné zjišťo-
vání přitom probíhá v celkem 
34 evropských zemích. „Část 
respondentů s námi na šetření 
spolupracovala již v předcho-
zích letech, nově letos oslovu-
jeme 4 750 domácností. Velkou 
pozornost klademe na odbor-
nou připravenost a profesio-
nalitu našich tazatelů, neboť 
právě na nich závisí úspěšnost 
sběru dat a tím i samotného 
šetření,“ vysvětluje Marek Ro-
jíček, předseda Českého statis-
tického úřadu. Výsledky šetření 
budou podle něj sloužit jako 
významný zdroj při hodnocení 
vývoje životní úrovně a příjmo-
vé situace tuzemských domác-
ností. Terénní pracovníci zapo-
jení do šetření se budou proka-
zovat buďto průkazem zaměst-
nance Českého statistického 
úřadu nebo průkazem tazatele 
a příslušným pověřením, které 
je ve spojení s občanským prů-
kazem opravňují k provedení 
šetření. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna. Více 
informací najdete na interneto-
vých stránkách Českého statis-
tického úřadu.  (KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

Nejoblíbenější alejí roku 2018 se 
stala dubová Alej přátelství, která 
byla vloni vysazena ke stému vý-
ročí republiky u jezera Medard na 
Sokolovsku. V každoročně pořá-
dané anketě si získala přízeň 1592 
hlasujících. Spolek Arnika, jenž je 
vyhlašovatelem soutěže, k vítězné 
aleji na jaře umístí pamětní ceduli. 

„V osmém ročníku soutěžilo 92 
alejí a stromořadí ze všech krajů 

České republiky, kterým svůj hlas 
poslalo více než 9 tisíc lidí. Jedná 
se o dosud nejvyšší počet nomi-
novaných alejí v historii ankety. 
Velmi nás těší, že lidé mají o aleje 
a naši krajinu čím dál větší zá-
jem,“ uvedla Karolina Kostićová 
z Arniky.

V anketě stejně jako v předcho-
zím ročníku zvítězila mladá alej. 
Hlasující tak ocenili snahu míst-

ních lidí, kteří vysadili ke stému 
výročí republiky sto dubů na bře-
hu jezera Medard. Alej na délku 
měří tři čtvrtě kilometru a myš-
lenka na její vysazení se zrodila 
v hlavě Josefa Pelanta z Andělské 
Hory. Na druhém místě se pak 
v hlasování umístila Klokotská 
alej u Tábora a třetí příčku obsa-
dila Alej Johanky z Rožmitálu pod 
Třemšínem.  (KÚ)

ALEJ ROKU 2018: NA STO DUBŮ U JEZERA MEDARD 
UPOZORNÍ PAMĚTNÍ CEDULE

KARLOVY VARY   Také letos moh-
li žadatelé čerpat dotace Karlo-
varského kraje na projekty, které 
vedou k potlačování kriminálních 
a sociálně patologických jevů 
a zvyšují pocit bezpečí občanů. 
V krajském dotačním programu 
je na to vyčleněna částka 1 mili-
on korun. Příjem elektronických 
žádostí skončil 28. ledna. Žádat 
o dotace mohou kromě nestátních 
neziskových organizací nově také 
obce. Okruh žadatelů jsme rozší-
řili z toho důvodu, aby i obce samy 

mohly více předcházet kriminalitě 
na svém území podle toho, jaké 
jsou právě jejich aktuální potřeby. 
Žadatel může podat maximálně 
dvě žádosti najednou s tím, že mi-
nimální výše dotace v jednotlivém 
případě činí 20 tisíc korun, naopak 
maximální výše dosahuje 200 tisíc 
korun. 

Program podporuje široké spek-
trum kriminálně preventivních 
aktivit. Může jít o studie bezpeč-
nosti, průzkumy pocitu bezpečí 
občanů v obci, workshopy pro 

mládež, seniory i širokou veřejnost 
na téma kyberšikany či finanční 
gramotnosti, školní nácvik obrany 
proti ozbrojenému útočníkovi, pří-
městské tábory a pobyty pro děti ze 
znevýhodněných rodin i další akce. 
Dotace poskytnuté v rámci tohoto 
programu smí být použity výlučně 
na neinvestiční výdaje. 

Bližší informace o vyhlašovaných 
dotačních titulech, včetně kontak-
tů na pověřené pracovníky krajské-
ho úřadu, jsou uvedeny na webu 
Karlovarského kraje.  (KÚ)

Prevence kriminality. 
O dotace mohou nově žádat obce

Velká cena cestovního ruchu 
míří do Karlových Varů
KARLOVY VARY   Infocentrum 
města Karlovy Vary zabodovalo 
v soutěži, která se  každoročně sna-
ží upozornit na výjimečné projekty 
v oblasti cestovního ruchu a pou-
kázat na atraktivní novinky z obo-
ru. Projekt turistické karty Karlovy 
VARY REGION CARD se umístil 
na celkovém 3. místě v kategorii 
Nejlepší turistický produkt. 

Vyhlašovatelé z vydavatelského 
domu COT media a ze společnosti 
Veletrhy Brno chtějí soutěží přispět 
ke zkvalitnění nabídky a úrovně 
služeb v cestovním ruchu České 
republiky. K prestiži ankety přispí-
vá kromě partnerství profesních 
svazů a dalších institucí také fakt, 
že každá soutěžní kategorie je hod-
nocena vlastní porotou složenou 
nejen ze zástupců pořádajících 
společností, ale především z od-
borníků na danou problematiku.

Karlovarské infocentrum obdrže-
lo již několikátou cenu v této sou-
těži. „Projekt se začal připravovat 
na počátku roku 2016 a spuštěn 
byl v září 2016. V návaznosti na 
rozvoj Karlovarské karty jsme při 
vývoji karty spolupracovali s Pl-
zeňskými městskými dopravními 
podniky. V roce 2018 se nám poda-
řilo dohodnout spolupráci i s Kar-

lovarským krajem a Mariánskými 
Lázněmi. Ocenění nyní potvrdilo, 
že námi zvolená cesta byla správ-
ná,“ uvedla Jitka Ettler Štěpán-
ková, ředitelka Infocentra města 
Karlovy Vary.

Díky projektu je pro návštěvní-
ky kraje připraveno více než 70 
atraktivních míst v celém regionu, 
která mohou po zakoupení karty 
navštívit z velké části zdarma. Po 
dobu své platnosti slouží karta také 
jako bezplatná jízdenka veřejné do-
pravy v Karlových Varech a v Mari-
ánských Lázních. „Obecně vítám 
aktivity Infocentra města Karlovy 
Vary, které vytváří produkty i s ce-
lokrajským dopadem. Tato služba 
měla v našem regionu existovat již 
dávno, kraj jí proto podpořil ales-
poň finančně, přesto že v minulos-
ti měl být iniciátorem podobných 
služeb právě kraj,“ dodal Vojtěch 
Franta, uvolněný zastupitel Karlo-
varského kraje pro oblast lázeňství, 
cestovního ruchu a UNESCO.

Turistickou kartu zakoupíte v in-
focentrech v Karlových Varech, 
Mariánských Lázních, Lokti, do-
pravním terminálu Cheb a v někte-
rých karlovarských hotelech. Více 
informací najdete na webu karlo-
vyvarycard.cz.  (KÚ)

přehled vítězů za rok 2018
1) Masné výrobky
1. místo: Paštika s medvědím česnekem – R.Krčma
2. místo: Pršut z květové špičky - Josef Pelant
3. místo: Doupovský bič – Josef Pelant
2) Mléčné výrobky
1. místo: Vánočník – ing. Jiří Kubernát
2. místo: Kozí jogurt bílý – Lukáš Kostlivý
3. místo: Děpoltovický biokefír – ing. Jiří Kubernát
3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky
1. místo: Pečivo kváskové - Bonela – Karlovarská pekárna s.r.o
2. místo: Tvarohový dort borůvka – Cukrárna Ondra s.r.o.
3. místo: Chléb kolonáda – Karlovarská pekárna s.r.o
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo: Kynšperský zajíc 12° – Kynšperský pivovar s.r.o
2. místo: Krušnohor světlý ležák 11° – Pivovar Krušnohor s.r.o
3. místo: Krušnohor světlý ležák 12°– Pivovar Krušnohor s.r.o
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě
1. místo: Krásenské čajování Krásnokvítek – Jitka Šimůnková
2. místo: Olej z bílého máku – Bohemia olej s.r.o
3. místo: BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek
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3. místo: BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek3. místo: BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek3. místo: BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek
OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná �irma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@masopelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar kon�iskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovarkynsperk.cz

W: www.pivovarkynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát 

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 
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Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

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

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

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

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě  Josef Pelant

2. místo

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

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

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

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12°  Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

zijemeregionem.cz
Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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V centru Karlových Varů 
máme 30 exkluzivních

reklamních ploch

Buďte ve Varech vidět!
739 544 448 • cernohous@mediaas.cz

www.mediaas.cz

cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

NOVOSTAVBA
PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

Domov Rudné u Nejdku 

přijme do pracovního poměru

Vedoucí/vedoucího přímé péče
Požadujeme:
 vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání se zaměřením 
 na sociální práci nebo zdravotnictví
 praxe v oblasti sociálních služeb
 řídící schopnosti, managerské dovednosti
 zdravotní způsobilost
 bezúhonnost

Informace o pozici:
 koordinace a vedení úseku přímé péče
 metodická činnost sociální práce
 spolupráce se zdravotními pojišťovnami a lékaři
 řízení procesu standardizace kvality sociálních služeb
 ranní směny po - pá
 nástup od 1.4.2019 nebo dle dohody

Nabízíme: zaměstnanecké bene� ty, 5 popř. 6 týdnů dovolené,
zázemí organizace veřejné správy, plat 46 000 - 55 000 Kč dle praxe 
a pracovních výsledků + pravidelné odměny

Strukturovaný životopis zašlete na: reditel@dozprudne.cz

Domov Rudné u Nejdku 

přijme do pracovního poměru

VRCHNÍ SESTRU
Požadujeme:
 minimálně střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (obor 

všeobecná zdravotní sestra)
 zkušenost na vedoucí pozici a s vedením zaměstnanců
 zkušenost s vykazováním na zdravotní pojišťovny
 ochota se dále vzdělávat

Informace o pozici:
 řízení kolektivu 8 zdravotních sester
 plánování směn
 vykazování zdravotním pojišťovnám
 spolupráce s lékaři
 ranní směny po - pá 
 nástup od 1.4.2019 nebo dle dohody

Nabízíme: zaměstnanecké bene� ty , 6 týdnů dovolené 
zázemí organizace veřejné správy , plat 46 000 - 54 000 Kč dle praxe 
a pracovních výsledků + pravidelné odměny

Strukturovaný životopis zašlete na: reditel@dozprudne.cz

Školní statek v Chebu má nové 
dílny pro rostlinnou výrobu
CHEB   V moderních a prostorných 
dílnách budou od nynějška probíhat 
opravy zemědělské techniky Škol-
ního statku a Krajského střediska 
ekologické výchovy Cheb. Kvalitněj-
ší prostředí pro práci získají zaměst-
nanci a žáci učebního oboru Opravář 
zemědělských strojů, kteří zde pod 
vedením zaměstnanců statku vy-
konávají praxi. Nové dílny nahradí 
nevyhovující stávající objekty, kvůli 
kterým bylo nutné například převáž-
nou většinu strojů opravovat venku 
za každého počasí.

Budovy školního statku byly po-
staveny počátkem 60. let minulého 
století jako náhrada za zbouraná 
hospodářství při výstavbě a napouš-
tění údolní nádrže Jesenice. Od této 
doby se značně změnily technologie 
pěstování rostlin i chovu hospodář-
ských zvířat, hlavně co do velikosti 
strojů. „Proto jsme se rozhodli tento 

špatný stav napravit. Zadali jsme vy-
pracování studie, vybrali projektanta 
a technický dozor investora a násled-
ně i dodavatele stavby.  Se souhlasem 
kraje jsme celou stavbu financovali 
ze svého rozpočtu a částečně pomocí 
investičního úvěru ve výši 12 milio-
nů korun,“ upřesnil ředitel školního 
statku Leoš Horčička.

Odstranění starých dílen stálo asi 
650 tisíc korun, nová stavba pak při-
šla na necelých 19 milionů korun. Ve-
likost nových dílen je 32 x 20 metrů. 
Budou zde probíhat opravy a údržby 
strojů na zpracování půdy, ošetřová-
ní rostlin, sklizeň obilovin i pícnin, 
ale i strojů pro krmení a ošetřování 
zvířat. Současně s výstavbou nových 
dílen nechalo vedení statku provést 
opravu pláště a výměnu střešní kryti-
ny stávajících dílen. Z rozpočtu stat-
ku na tyto opravy použilo zhruba půl 
milionu korun.  (KÚ)

Vítězové dějepisné soutěže 
přijali pozvání do sněmovny
PRAHA   Ve středu 16. ledna navštívi-
li Poslaneckou sněmovnu Parlamen-
tu České republiky vítězové prestižní 
dějepisné soutěže, kterou každoroč-
ně pořádá Nadační fond Gaudeamus 
při Gymnáziu Cheb. K úspěchu ve 
vědomostním klání jim pogratuloval 
předseda sněmovny Radek Vondrá-
ček a hejtmanka Jana Mračková Vil-
dumetzová. 

„Ačkoliv v soutěži vítězí pouze je-
den tým, pomyslnými vítězi jsou však 
všichni studenti, kterým se v rámci 
pečlivé přípravy podařilo nejenom 
poznat naši minulost, ale hlavně 
skrze ni lépe pochopit současnost,“ 
uvedla při této příležitosti hejtman-
ka. Za perfektně odvedenou práci 
zároveň také poděkovala hlavnímu 
organizátorovi soutěže - pedagogovi 
Miroslavu Stulákovi. „Díky němu 
a díky členům jeho týmu se každoroč-
ně daří pro všechny studenty vytvořit 

perfektní zázemí i program, ze které-
ho si odnáší spoustu nezapomenu-
telných zážitků. Dokladem toho jsou 
četné pozitivní ohlasy překračující 
hranici našeho regionu i země,“ do-
dala hejtmanka.

Dějepisná soutěž pořádaná v Che-
bu patří již řadu let mezi největší 
setkání mladých historiků z České 
a Slovenské republiky. Během uply-
nulého 27. ročníku se do ní zapojilo 
na 259 gymnázií z obou zemí, jejichž 
studenti poměřovali znalosti z česko-
slovenských dějin v období 1968 – 
1977. Celkovým vítězem se nakonec 
stal tým z Biskupského gymnázia Br-
no. Na setkání dorazili také zástupci 
nejlepšího slovenského týmu z Gym-
názia Galanta, účastí potěšil  fotbalo-
vý internacionál Karol Dobiáš a stu-
denty Gymnázia Cheb podpořil svou 
účastí také ředitel Jaroslav Kočvara. 
 (KÚ)

Studenti si umí poradit 
s nástrahami internetu
KARLOVY VARY    Z rukou ná-
městka hejtmanky Petra Kubise 
převzali ceny vítězové soutěžních 
kvízů v rámci projektu Kraje pro 
bezpečný internet. Cílem tohoto 
jedinečného projektu je upozornit 
veřejnost, zejména pak děti a stu-
denty, na skrytá nebezpečí spo-
jená s užíváním počítačů, tabletů 
a chytrých telefonů a informovat 
o možnostech prevence a pomoci. 
Do projektu, který je podporovaný 
Asociací krajů ČR, jsou v současné 
době zapojeny všechny regiony. 
„Dnešní virtuální svět může být 
velmi nebezpečný, ačkoliv byl pů-
vodně vytvořen proto, aby lidem 
pomáhal. Jsem proto rád, že osvěta 
probíhá i tímto směrem a že v na-
šem kraji máme takovéto šikovné 

děti, které si umí s nástrahami in-
ternetu poradit. Ještě jednou všem 
moc gratuluji, jste skvělým příkla-
dem pro ostatní,“ uvedl náměstek 
Kubis během slavnostního předá-
vání cen.

Soutěžící nejdříve poměřovali 
síly ve znalostním on-line kvízu na 
téma bezpečného chování v pro-
storu internetu. Z Karlovarského 
kraje se do něj zapojilo na devade-
sát studentů a žáků, ze kterých pak 
byli vylosováni tři výherci. Úspěšní 
řešitelé následně zodpovídali otáz-
ky ve složitější variantě Kvízu Plus. 
„Pět studentů s nejrychlejším ča-
sem se kvalifikovalo do krajského 
finálového kola. Vítěz pak postu-
puje do celorepublikového finále, 
které se uskuteční v Praze 4. úno-

ra,“ doplnila manažerka prevence 
kriminality a koordinátorka pro-
jektu Tereza Pásková. Věcné ceny 
do soutěže věnovala firma Micro-
soft.

Kromě soutěžních kvízů jsou 
součástí projektu Kraje pro bez-

pečný internet také e-learningové 
kurzy, semináře či videospoty, na 
jejichž vytvoření se podíleli slavní 
youtubeři. Bližší informace najdou 
zájemci nejenom na internetových 
stránkách projektu, ale také na Fa-
cebooku a YouTube.  (KÚ)

Vylosovaní výherci soutěžního on-line kvízu
1. místo: Kateřina Gáspárová, Gymnázium Ostrov
2. místo: Tereza Fenclová, Střední škola živnostenská Sokolov
3. místo: Marian Nushi, Gymnázium Ostrov

Finalisté Kvízu Plus
1. místo: Jakub Mahr, První české gymnázium v Karlových Varech
2. místo: Kateřina Ksandrová, Střední škola živnostenská Sokolov
3. místo: Nikol Šatavová, Gymnázium Ostrov
4. místo: Jan Novotný, Gymnázium Ostrov
5. místo: Kateřina Krejčová, Gymnázium Ostrov
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Jaromír Knechtl
grafik, marketér
Chodov

Vytrvalost je víc 
než talent

zijemeregionem.cz

Takové�množství�
chemie�nás�brzo�zabije

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Výzkum Masarykovy univerzity 
v Brně přinesl alarmující výsledky 
ohledně množství pesticidů v půdě. 
Dle centra pro výzkum toxických 
látek v prostředí, které zkoumalo 
ornou půdu na 75 místech v ČR. Za-
znamenali vysoké koncentrace pest-
icidů, 80% půd obsahuje minimálně 
jeden pesticid v nadlimitní koncent-
raci, v 36% půd se pak našlo 3 a více 
pesticidů v nadlimitní koncentraci. 
Alarmující pak je, že se v půdě vysky-
tují i více jak 10 let zakázané pesti-
cidy (simazin a atrazin), který se do 
půdy s největší pravděpodobností, 
i přesto, že jsou zakázané dostávají 
s herbicidem Terbuthylazinu, který 
se používá na kukuřici. O negativ-
ních účincích pesticidů na lidské 
zdraví a kvalitu půdy není pochyb. 
Limity pro pesticidy v půdě z roku 

1994 byly zrušeny, a tak jich teď 
může být v půdě neomezené množ-
ství. Za jeden rok je v ČR nastříkáno 
skoro 5tisíc tun pesticidů. Současné 
systémy zemědělské produkce potra-
vin, krmiv a biomasy jsou nerozluč-
ně svázané s používáním herbicidů, 
fungicidů a insekticidů. S Roundu-
pem, který obsahuje jedovatý gly-
fosát si zemědělci snižují náklady 
na sklizeň řepky a obilí, tím, že pole 
předtím postříkají Roundupem, aby 
porost vyrovnaně dozrál a uschl. 
Kontaminace podzemních vod, kam 
se pesticidy dostávají právě ze ze-
mědělské půdy, byla zjištěna v nad-
limitní koncentraci. Příčinou je, že 
půda přestává být živá a živočišná 
výroba ustupuje do pozadí, proto se 
do půdy nevrací přirozená hnojiva, 
vše se řeší chemicky. V současné 
době je v zemědělství kladen důraz 
na co nejvyšší výnosy, takže mnoho 
zemědělců raději přidá pesticid, než 
sníží postřik za cenu nižších výnosů, 
avšak zdravějšího prostředí. Životní 
prostředí i my sami jsme vystaveni 
mnoha chemickým látkám najed-
nou a dohromady mohou vytvářet 
pro naše zdraví „koktejl“ s mnohem 
negativnějším účinkem. Nevíme, jak 

tyto látky spolupůsobí. Pesticidy se 
ukládají ve všech částech plodin - na 
povrchu, ve slupce i uvnitř. Důklad-
ným omytí ovoce a zeleniny pestici-
dy tedy neodstraníte. Zvykli jsme si 
na to, že jídlo je levné, plýtváme jím 
způsobem, který by si naši předkové 
vůbec neuměli představit. Slýchá-
váme, že musíme vyprodukovat 
tolik potravin, kolik rostoucí lidská 
populace potřebuje. Jídla se však 
produkuje dostatek, jen se s ním 
špatně hospodaří, někde lidé hlado-
ví a jinde se přejídají a trpí obezitou, 
třetina všeho jídla se pak vyhodí. 
V obchodech máme na výběr plno 
zbytečných a nezdravých potravin 
a pak se divíme, že v Indonésii hoří 
pralesy kvůli produkci obrovské-
ho množství levného konvenčního 
palmového oleje. Pralesy v Amazo-
nii jsme tiše pokáceli, protože tam 
pěstujeme geneticky modifikovanou 
sóju, kterou krmíme miliardy hos-
podářských zvířat, abychom měli 
k dispozici levné maso. Zavedli jsme 
v zemědělství postupy, které se neo-
bejdou bez chemických prostředků 
a bez devastace půdy, na které jsme 
přitom životně závislí.  Opravdu je 
tohle rozumná cesta?

Já se přiznám, že nežiju regionem, 
ale v regionu. Tak jako tisíce dalších 
lidí, kteří tady pracují, zvelebují své 
bydlení, pozemky nebo podnikají. 
A především platí daně. My všichni 
přece tvoříme a budujeme  Karlovar-
ský kraj. Byl jsem proto velmi pře-
kvapen, když jsem se z marketingové 
kampaně Žijeme regionem (zijeme-
regionem.cz) dozvěděl, že se nemám 
ptát co může region udělat pro mě, 
ale co já můžu udělat pro region. 

V loňském roce se konal celostátní 
srovnávací výzkum nazvaný Místo 
pro život 2018. Podle něj se nejlépe 

žije v Královéhradeckém kraji, Kar-
lovarský kraj je předposlední. Tomu 
odpovídá i neustále se snižující po-
čet obyvatel. Jen z krajského města 
„zmizelo“ za posledních 12 let 7500 
obyvatel, roční úbytek je tedy 625 
lidí. Pokud se tento trend nezmění, 
stanou se Karlovy Vary koncem sto-
letí doslova městem duchů.  Z výše 
zmíněného průzkumu vyplývá, že 
obyvatelé našeho regionu nejsou 
spokojeni s pomalým rozvojem infra-
struktury, občanská společnost v je-
jich očích také pokulhává, o nic lepší 
to v regionu není s bezpečností.  Ze 
všech krajů České republiky hodnotí 
vůbec nejhůře pracovní podmínky, 
zdravotnictví a sociální síť, ale také 
péči o děti a možnosti vzdělávání. 
Výsledky průzkumu se zakládají na 
odpovědích 2800 obyvatel, kteří tady 
žijí. 

Skoro to vypadá, že není síla, kte-
rá by vylidňování regionu zastavila. 
Nepomáhají stipendia, náborové 

příspěvky ani reklamy na spokoje-
né zaměstnance od místních firem. 
Otevření veřejné vysoké školy, od 
něhož si mnozí slibují téměř zá-
zrak, se také nekoná. Kvůli nezá-
jmu ze strany studentů například 
ztroskotaly snahy udržet v Sokolově 
pobočku Fakulty strojní Západočes-
ké univerzity Plzeň. A to není jediný 
případ. Je logické, že středoškoláci 
chtějí studovat jinde. Velká města 
a život na vlastní pěst prostě mladé 
lidi táhnou. Navíc nabízejí kulturní 
a sportovní vyžití, možnost slušně 
placených brigád i získání praxe 
během studia. Zeptal se ale někdy 
někdo středoškoláků a vysokoško-
láků z Karlovarského kraje, co by je 
opravdu přitáhlo zpět?  Možná by-
chom se divili a určitě by to bylo uži-
tečnější, než marketingová kampaň 
Žijeme regionem. Mladí tady totiž 
žít váhají a pochybuji, že by je „dobré 
příklady z praxe“, které jsou nosnou 
myšlenkou kampaně, přesvědčily. 

Žijete�regionem?
Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči 
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:

• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním 
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)

• domov pro seniory
Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov pro seniory v Lázních KynžvartVýkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

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

Výcviková�základna�pro�piloty�není�
dobrou�vizí�pro�Karlovarský�kraj��

Olga Haláková
krajská 
zastupitelka 
za STAN 
s podporou 
KOA, KDU-ČSL,
TOP 09

Snad protože současné vedení 
Karlovarského kraje není schopné 
zajistit dopravní linky pro obyva-
tele kraje a lázeňské hosty, zhlédlo 
se v záměru soukromé firmy. Ta si 
chce na krajském letišti v Karlových 
Varech zbudovat základnu a v jeho 
okolí provozovat intenzivní pilotní 
výcvik zaměřený zejména na pilotní 
žáky z Číny. Pro firmu výhodný ob-
chod přináší neúnosnou zátěž život-
ního prostředí obyvatel kraje a také 
významná bezpečnostní rizika. Více 
než pětinásobný nárůst startů a při-
stání a trvalý provoz na výcvikových 
okruzích ovlivní zdravotní stav i du-

ševní pohodu obyvatel města i šir-
šího okolí. Dosud nebyl vyhodnocen 
vliv na ovzduší, čistotu povrchových 
vod v povodí stanovické přehrady ani 
na podzemní vody v infiltrační zóně 
Vřídla. Zohledněno nebylo ani zvý-
šené riziko havárie, ta může ohrozit 
jak obydlené území, tak hlavní zdroj 
pitné vody v regionu. Ekonomický 
přínos záměru je mizivý, nedosahuje 
ani 8 % současných příjmů letiště. 
Kraj navíc bude dotovat bydlení pi-
lotních žáků, sjednané za podnákla-
dové ceny v internátu. Kde je hodno-
cení vlivu na životní prostředí? Proč 
nebyla předložena Cost – Benefit 
analýza? Opravdu se není možné 
divit občanům kraje, kteří hlasitě 
protestují. Proti záměru se postavilo 
město Karlovy Vary, řada okolních 
obcí, spolky, lázeňští lékaři a mnohé 
podnikatelské subjekty včetně regio-
nální asociace hotelů a restaurací.  

My stojíme za trochu jinou, dlou-
hodobou vizí. Karlovarský kraj jako 
skvělé místo pro život. Musíme stavět 

na zdravém a krásném životním pro-
středí, ne si jej zbytečně poškozovat. 
Prioritou musí být rozumné využití 
naprostého unikátu, světoznámých 
zřídel a jejich přírodního zázemí. 
S pověstí lázní se nesmí hazardovat. 
Mezi konzervativní hodnoty, které 
hájíme, patří princip zodpovědné 
péče o přírodní i kulturní bohatství, 
které bychom měli zanechat našim 
dětem alespoň v takovém stavu, v ja-
kém nám byly svěřeny.

Karlovarské letiště má být, proto 
využíváno zejména jako součást zá-
kladní dopravní infrastruktury, pro 
pravidelnou leteckou dopravu. Niko-
liv pro výcvik, ten může být realizo-
ván jinde, rozhodně mimo budoucí 
zónu pod ochranou UNESCO. Od 
zodpovědné samosprávy bychom če-
kali snahu o využití letiště primárně 
pro lety s lázeňskými hosty. Obyvate-
lé kraje by si také zasloužili navázá-
ní spojení alespoň s jedním uzlovým 
evropským letištěm. To je i pro lázně 
přínosný, a udržitelný plán.

UNESCO�a�renesance�lázeňství�
jako�odpověď�na�stav�kraje

Ing. arch. 
Vojatěch Franta
předseda komise 
pro UNESCO, 
uvolněný zastu-
pitel za cestovní 
ruch a lázeňství za 
Českou pirátskou 
stranu 

V roce 2020 by kraj mohl mít na 
svém území tři UNESCO statky. Kon-
krétně Great Spas of Europe (náš lá-
zeňský trojhránek Karlovy Vary, Ma-
riánské Lázně a Františkovy Lázně 
spolu s dalšími 8 evropskými městy), 
Montanregion Krušné hory a Kyn-
žvartskou Daguerrotypii. S nomina-
cemi je samozřejmě spojený obrovský 
potenciál rozvoje cestovního ruchu 
a s ním spojeného segmentu služeb. 
Zbystřit by měli zájemci o podnikání 

v cestovním ruchu a také starostové 
obcí, kterých se nominace týkají. Měli 
by požadovat nejen kýžený rozvoj 
a s ním spojený vyšší životní standard 
obyvatel, ale i cílený marketing, který 
osloví pouze ty hosty, o které u nás 
stojíme. Tak jedině můžeme předejít 
obávanému živelnému cestovnímu 
ruchu. Teď nastává téměř poslední 
moment, kdy se na stav „po zápisu“ 
můžeme ještě správně připravit.

Osobně vnímám lázeňskou nomi-
naci jako další příležitost pro rene-
sanci našeho lázeňství. Kraj v roce 
2018 založil svou první výzkumnou 
instituci – Institut lázeňství a balne-
ologie, ta by měla začít fungovat už 
v polovině roku 2019 a jejím cílem je 
především rozvíjení lázeňství jako fe-
noménu. Ideálním výstupem činností 
institutu by měla být veřejná vysoká 
škola se zaměřením na lázeňství, 

dále rozvíjení lokalit, kde jsou léčivé 
přírodní zdroje a nakonec takové lá-
zeňství, které je přístupné obyvatelům 
kraje. Oslovit by se tak měla rozmani-
tější, bonitnější a třeba i mladší kli-
entela a díky tomu by měl být zajištěn 
rozvoj klíčového odvětví našeho kraje.

V posledních měsících se otevírá de-
bata, co bude s regionem Sokolovska 
po útlumu těžby uhlí. Názory se různí 
na to, který segment dá lidem novou 
práci. Jistě bude potřeba kultivovat 
těžbou zasaženou krajinu. A právě 
o její podobě můžeme rozhodnout již 
v předstihu. Součástí lázeňské nomi-
nace na seznam UNESCO je i takzva-
ná Lázeňská terapeutická krajina. Tu 
je možno navrhnout a komponovat 
například v území zasaženým těžbou.

Dokážete si představit Sokolov 
s jeho Lázeňskou terapeutickou kra-
jinou?

Začínáte zapomínat? Máte po-
cit, že Vám to myslí pomaleji? 
Chcete si udržet vysoký pracovní 
výkon i po 50? Existuje nějaká 
prevence Alzheimerovy demen-
ce? Jak se učit efektivně pro 21. 
století? Seznamte se s novinka-
mi v oblasti výzkumu mozku, 
paměti a efektivní učení pro 
21.století.

KARLOVY VARY Co ví současná 
věda o stárnutí mozku? Jak si zlepšit 
paměť? Co pro sebe můžete udělat? 
Jak přistupovat k dětem, které ma-
jí vysoké IQ či naopak, jak pomoci 
dětem s poruchami učení? Odpo-
vědi nejen na tyhle otázky se dozví 
účastníci odborné konference Den 
zdravého mozku a paměti, která se 
bude konat v Krajské knihovně dne 
14. března.

„Tedy v den narození Alberta Ein-
steina,“ dodává Aleš Procházka, cer-
tifikovaný trenér paměti a zástupce 
organizace Zlepši paměť, která se 

významným způsobem podílí na 
přípravě této konference. Hlavním 
organizátorem akce je karlovarský 
spolek Biblio Karlovy Vary, který 
dlouhodobě spolupracuje s Kraj-
skou knihovnou Karlovy Vary.

Záštitu nad konferencí převzala 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová. Akce je součástí Národ-
ního týdne trénování paměti, po-
řádaného Českou společností pro 
trénování mozku a mozkový jogging 
a navazuje na celosvětovou akci 

Týden uvědomění si mozku (Brain 
Awareness Week) a také Týden moz-
ku Akademie věd ČR. Ten se koná 
mezi 11. a 17. březnem.

Konference je rozdělená do dvou 
částí. Dopoledne je určené zástup-
cům škol, pedagogům, výchovným 
poradcům, sociálním pracovníkům, 
manažerům, zástupcům úřadů či 
neziskových organizací a začíná se 
v 9.00 hodin, odpolední část startuje 
v 16.30 hodin a přístupná je už širo-
ké veřejnosti. Přijít mohou rodiče, 
senioři, studenti i děti. Připravený je 
zajímavý doprovodný program, na-
příklad testování IQ (Mensa), před-
stavení přístroje na měření aktivity 
mozku (tzv. biofeedback), kurzy tré-
nování paměti pro studenty a senio-
ry, model mozku a mnoho dalšího.

Vstup na konferenci je zdarma, na 
jednotlivé části (dopolední část, od-
polední část, testování IQ, kurzy tré-
nování paměti pro seniory) se může-
te přihlásit přes weby knihovnakv.cz 
nebo zlepsipamet.cz.  (KÚ)

Den zdravého mozku a paměti
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SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: ISŠTE Sokolov 
Strojírenství

Nejoblíbenější alej roku 
2018 je velmi mladá, vždyť 
vznikla ke stému výročí 
republiky. Osazená je sty 
duby, vede podél jezera 
a na délku měří tři čtvrtě 
kilometru. Myšlenka na její 
vysazení se zrodila v hlavě 
Josefa Pelanta z Andělské 
Hory. Víte o jakou alej běží? 
Pak jste pozornými čtenáři 
únorového vydání Kraj-
ských listů. Odpověď si pro 
jistotu můžete zkontrolovat 
v tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
6.3.2019 na e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz, 
zn. Křížovka.
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Klášter hostí monumenty Martina Káni
V klášterním kostele svatého Antonína Paduánského v Sokolově 
probíhá reprezentativní výstava tvůrce monumentálních výtvarných 
objektů Martina Káni, známého expresívními sochami a figurálně in-
spirovanými obřími „sci-fi“ podii pro rockové koncerty. V současnos-
ti spolupracuje na společných projektech skupiny Ztohoven a zapojil 
se například i do velké výstavy moderních soch na hlavním pražském 
bulváru - Václavském náměstí.
Kostel svatého Antonína Paduánského v Sokolově, 
4. 2. - 6. 3. 2019

Do ulic Chebu se již popatnácté vydá masopustní průvod
Tradici staročeských masopustních průvodů si opět po roce připo-
menou v Chebu. Za zvuků muziky i jiného rozpustilého rachocení 
a lomození vyrazí průvod na svoji cestu starým městem v sobotu 3. 
března. Na akci jsou zváni všichni, kteří se rádi baví a chtějí si zavzpo-
mínat na staré tradice. A jaké bude letošní téma masek? Organizátoři 
nechávají účastníkům volný prostor, fantazii se rozhodně meze ne-
kladou. 
Muzeum Cheb, 2. 3. 2019

Interaktivní výstava zavede návštěvníky do světa Pata a Mata
Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu, která potěší malé i velké milov-
níky dvou pověstně nešikovných kutilů. Přichystána bude nejenom 
animační dílna, originální scény, loutky z oblíbeného večerníčka, 
ale také herna a fotokoutek. Seznámíte se rovněž s historií natáčení 
večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové. Malé děti 
určitě zaujmou molitanové kostky, z nichž budou moci skládat veselé 
obrázky s Patem a Matem, starší děti pak zúročí nabité znalosti z vý-
stavy při luštění křížovky. Chybět nebude ani komorní kino.
Muzeum Karlovy Vary, 3. 3. - 28. 4. 2019

Galerie představí dílo průkopníka literární 
a výtvarné avantgardy 
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu v Galerii umění Karlovy Vary, 
která prezentuje Karla Teigeho jako výtvarného teoretika, organizá-
tora, umělce, typografa a vůdčí osobnost evropské avantgardy. Jedna 
část představí Teigeho vlastní umělecká díla od raných počátků až 
po surrealistické koláže s erotickým nábojem, druhá část pak výběr 
malířských děl Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, 
tedy umělců, jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.
Galerie umění Karlovy Vary, 14. 3. - 1. 5. 2019
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SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- o�ciální stránka

Hory, moře, válka, láska... a šťastný konec. 
Chorvatský malíř našel druhý domov
PERNINK Jeho životní příběh ob-
sahuje snad úplně všechno, co má 
mít správný hollywoodský trhák. 
Nadaného chlapce, hory, moře, 
válku, lásku i šťastný konec. To 
vše se spojuje za zdmi nenápad-
ného domku v krušnohorském 
městečku Pernink. A jen pár nej-
bližších sousedů ví, že tím, kdo 
za jeho zdmi našel svůj druhý 
domov, je chorvatský akademický 
malíř Željko Uremović. 

„Mně to tady připomíná Liku. 
To je hornatá oblast v okolí Plit-
vických jezer, kam jsem jezdil 
na prázdniny k babičce. Vždyc-
ky jsem jí pomáhal s kravami, 
a chodil po kopcích…“ zasní se 
na chvíli malíř a pohlédne ven 
z okna. Mohutné sněhové bariéry 
za oknem ale dávají jasně najevo, 
že od malého městečka Vinkov-
ci ve východní Slavonii, kde se 
v roce 1957 narodil, ho dělí tisíce 
kilometrů, desítky let i stovky na-
malovaných obrazů, které zdobí 
soukromé interiéry i prestižní ev-
ropské sbírky. 

Na počátku malířské kariéry 
Željko Uremoviće přitom stál 
v podstatě celkem běžný dětský 
hendikep. Špatně mluvil. Ale o co 
hůře mu šlo mluvené slovo, o to 
lépe maloval. „Už v sedmi letech 
jsem si udělal ze starého stolu prv-
ní stojan, seděl jsem venku před 
domem, díval se na krajinu a ma-
loval. A první výstavu jsem měl už 
na základní škole. To bylo v sedmé 
třídě. Maloval jsem tehdy spolu-
žáky a tak nějak začínal cítit, že 
právě tohle bude moje profese.“

Jenže pak zvítězily hormony. 
Mladický boj o místo v lidské 
smečce, karate, holky, první vážný 
vztah. Nechybělo moc, a životní 
osud mladého Željka by se možná 
ubíral úplně jiným směrem, kdyby 
nepřišla nabídka stát se členem 
nově založené výtvarné skupiny. 
A s ní i první velké dilema. „Ona 
se chtěla vdávat, já malovat,“ 
vzpomíná s vážným výrazem ma-
líř. Ale pak se rozesměje a rychle 
dodá: „No tak jsem nechal holku 
i sport a stal se malířem.“

Ať už to byl osud, Bůh, nebo 
jen náhoda, byli mladému vý-

tvarníkovi rozhodně nakloněni. 
Z výtvarné skupiny v provinčním 
chorvatském městečku se hned 
tři její členové dostali na akade-
mii v Záhřebu, kde se Željko stal 
žákem ve třídě významného chor-
vatského výtvarníka a designéra 
profesora Raoula Goldoniho. 
A pouhých osm let po opuště-
ní školních lavic přichází v roce 
1990 první velká mezinárodní 
cena, Grand prix za originalitu 
na prestižní výstavbě L‘Aigne de 
Nice. Jenže o rok později začíná 
válka v Jugoslávii a nadějný vý-
tvarník odchází do Německa, kde 
nachází nové příležitosti a po-
stupně si začíná budovat na seve-
ru Evropy jméno. 

Návrat zpět do Záhřebu nezna-
mená pro Uremoviće jen konec 
války, ale i další zásadní zlom v je-
ho životě. Rozpadá se mu manžel-
ství, stěhuje se do Trogiru, kde si 
otevírá galerii, maluje obrazy ve 
kterých se prolíná jižní světlo a re-
alita se surrealismem i duchovní-
mi motivy a potkává svou budoucí 
manželku Jarku. Češku, která ho 
přivede zpět na sever. Nejprve do 
Prahy a pak i do Krušných hor, 
které se od roku 2003 stávají jeho 
druhým domovem. Zatímco léto 
totiž tráví i nadále na mořském 

pobřeží, kde tvoří, zima v Pernin-
ku se stává časem odpočinku. 

„Pro mně jsou Čechy i hory 
tady místem klidu,„ vysvětluje 
malíř. Zároveň ale přiznává, že 
jeho tvorba, často s výrazným du-
chovním podtextem, v ateistické 
zemi budí trochu rozpaky. „Češi 
někdy říkají, že ty moje obrázky 
jsou takové spirituální. A já jim 
odpovídám, že to nevadí, protože 
tady i tady přece lidi žijí rodinou, 
klidem. A že mají kulturu založe-
nou na Husovi, Masarykovi, tak to 
vlastně s tou duchovní stránkou 
není v protikladu, protože i oni 
říkali, že stát nesmí být jen ekono-
mický, ale i etický,„ rozkládá ruka-
ma malíř a štětcem ukazuje kamsi 
do prostoru země, ve kterém se, 
jak sám s oblibou říká, vlastně cítí 
jako doma. 

Jako doma? Teplomilný Chorvat 
v promrzlých Krušných horách? 
Podle Uremoviće to ale má jasnou 
logiku. „V Chorvatsku kde mám 
galerii a ateliér je to víc kontaktní, 
až takové akční. Maluju, chodí mi 
tam zákazníci… ale tady, jak je tu 
zima, jdu víc do vnitra. Více medi-
tuji, a mám i víc nápadů. Takže to 
k sobě tak nějak patří,“ uzavírá asi 
nejznámější krušnohorský Chor-
vat.  (KÚ)

Željko Uremović   Mimořádnou výstavu obrazů lze až do 10. března shlédnout 
ve vstupní hale karlovarské nemocnice. Expozice je volně přístupná a malíř touto 
neobvyklou cestou děkuje tamním lékařům za péči, kterou mu poskytli před dvěma 
lety.

NEPROPÁSNĚTE 
Kynžvart v zimě? Prohlídky 
mají osobité kouzlo, říká 
kastelán
Státní zámek Kynžvart přišel le-
tos se zajímavou novinkou, prv-
ní návštěvníky tentokrát přivítal 
už v únoru. Netradiční zimní 
prohlídky se tady konaly vždy 
ve dvou dnech v týdnu. „Zájem 
o prohlídky zaznamenáváme 
i v zimě. Návštěvníci zámeckého 
areálu se kromě procházky v par-
ku chtějí potěšit i historickými 
interiéry - a zimní prohlídky mají 
své osobité kouzlo,“ říká k novin-
ce Ondřej Cink, kastelán zámku 
Kynžvart. Do loňského roku se 
brány zámku otevíraly poprvé 
až v březnu, kdy začínal omeze-
ný, předsezónní provoz. Nyní je 
v Kynžvartu otevřeno už od 5. 
února, a to vždy v úterý a čtvrtek 
odpoledne. Začátky prohlídek 
jsou v 13.00 a 15.00 hodin. Stej-
ná otevírací doba platí i pro bře-
zen. „Zájemci mají jedinečnou 
příležitost být u toho, když se zá-
mek připravuje na hlavní sezónu. 
Jednotlivé expozice se postupně 
upravují a tak každou z návštěv 
čeká pohled na jinou část zám-
ku, kde právě probíhají práce 
kurátorské, restaurátorské, či 
odborné činnosti při zpracová-
ní mobiliárních a knihovních 
fondů. Zámek je v tomto období 
temperován, parkoviště uprave-
né, můžeme tedy návštěvníkům 
vyjít vstříc a provést je oběma 
hlavními okruhy. Skutečně má-
me co nabídnout. Kromě atrak-
tivních a velmi vzácných expozic 
mapujících život v sídle rodu 
Metternichů je tu možnost vidět 
zámecký areál v zimním hávu, 
často pohádkově zasněžený,“ 
říká Ondřej Cink. Pro předem 
objednané a potvrzené skupiny 
je zámek dál otevřený celoročně. 
Další podrobnosti najdete na 
webu zamek-kynzvart.eu.  (KÚ)
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BĚH NA LYŽÍCH 
Běžec na lyžích Michal Novák získal stříbrnou medaili z mistrovství světa do 23 let. „Zafungoval tým, má-
za, povedla se příprava na podzim i v zimě,“ pochvaloval si v cíli bezprostředně po závodě rodák z Nových 
Hamrů (na snímku vlevo, foto: Svaz lyžařů ČR). Ve finském Lahti získal  odchovanec karlovarského Slova-
nu pro český běh na lyžích medaili z MS třiadvacítek po třech letech, naposledy se podobný kousek podařil 
jeho sestře Petře, která si přivezla bronz na 10km klasicky z rumunského Rašnova v roce 2016. „Teď má 
výhodu v tom, že já už samozřejmě nedokážu na MS do 23 let kvůli věku zareagovat. Snad se takhle budeme 
pošťuchovat a přetahovat i ve svěťáku, na seniorských mistrovstvích světa a třeba na další olympiádě. Jsem 
šťastná, že předávám žezlo zrovna bratrovi. Přála jsem mu to neskutečně, a tak nějak vnitřně jsem věděla, že 
se to povede,“ řekla Petra Nováková pro server lyžařského svazu. Závod bedlivě sledovala alespoň na dálku. 
Teď už můžeme oběma jedničkám české reprezentace držet palce na 52. MS v klasickém lyžování, které se 
v těchto dnech koná v rakouském Seefeldu. (KÚ)

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮMCivitanova. Favorit Ligy mistrů ukázal 
sílu. Nemáme se za co stydět, ví Rejlek
KARLOVY VARY  Mnozí exper-
ti označují tým Civitanovy za 
největšího favorita Ligy mistrů. 
Italský celek předpoklady potvr-
zuje a suverénně míří do play off. 
Obhájci stříbra smetli na své cestě 
dvakrát také nováčka elitní soutě-
že, mistrovské Karlovarsko 3:0 na 
sety. Ani naposledy v odvetě žádný 
ze tří setů nedospěl do vyrovnanější 
koncovky, tým Karlovarska získal 
maximálně 18 bodů. Jen ve druhé 
sadě se hosté těšili z průběžného 
vedení.

V dresu Karlovarska se na hřišti Ci-
vitanovy vystřídalo postupně jede-
náct hráčů. Univerzál Filip Rejlek 
odehrál v základní sestavě dva sety 
a na výkonu hostujícího mužstva 
našel také pozitivní momenty. „Ne-
máme se za co stydět, byl to jeden 
z našich nejbojovnějších výkonů 
v Lize mistrů. Mrzí mě ty bodové 
série, které jsme dostali, hlavně 
blok Leal, Simon, ten byl smrtel-
ný. Samozřejmě by bylo příjemné 
takové hráče porazit, ale byla i čest 
si s nimi zahrát, zážitek, na který se 

nezapomíná,“ prohlásil po zápase.
V hlavní fáze nejprestižnější klubo-
vé soutěže je dvacet mužstev, čeští 
šampioni se ocitli ve společnosti 
nasazených týmů z pouhých devíti 
zemí. Všichni jejich protivníci hrají 
v elitních ligových soutěžích.
Kromě italských velkoklubů Civita-
novy a Modeny se při své premiéře 
v elitní evropské soutěži potkávají 
ve skupině úřadující čeští šampioni 
ještě se sedminásobným mistrem 
Polska Kedzierzyn-Kožle. „Je to 
jeden z nejlepších klubů v Polsku, 
Modena vytvářela historii italské-
ho volejbalu, Civitanova zase v Itá-
lii dominuje posledních deset let,“ 
upozorňuje Jakub Novotný, před-
seda VK ČEZ Karlovarsko. Sou-
peře sám důvěrně zná, vždyť jako 
hráč strávil někdejší reprezentační 
univerzál v Polsku a v Itálii dohro-
mady sedm let. „Lépe jsme to na-
losované mít asi nemohli, na jednu 
stranu je to velice těžká skupina, 
na stranu druhou velice atraktiv-
ní,“ říká o premiérové účasti Kar-
lovarska klubový předseda Jakub 
Novotný.
V každém utkání Ligy mistrů čelí 
volejbalisté Karlovarska osobnos-
tem ověnčeným medailemi z olym-
pijských her nebo mistrovství světa 
či Evropy. „Myslím, že kdo chce 
vidět to nejlepší ze světového volej-
balu, měl by k nám do haly přijít,“ 
uzavírá Novotný.   (KÚ)

V Lize mistrů   Čeští šampioni si účast v elitní evropské lize zajistili premié-
rovým titulem v nejvyšší domácí soutěži a na vlastní kůži teď poprvé zjišťují 
rozdíly mezi oběma soutěžemi.  Foto: Albe photo / Aleš Bedlík




