Lázeňství a balneologie

Hornická krajina světovým dědictvím

Institut lázeňství a balneologie se stane první veřejnou výzkumnou
institucí na území našeho regionu. K obnově výzkumu dochází po
téměř 30 letech.

Mezinárodní rada pro památky a sídla doporučuje Hornickou
kulturní krajinu Erzgebirge/ Krušnohoří zapsat na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Vesnicí roku 2019 je Hazlov
Vesnicí roku 2019 je v Karlovarském kraji Hazlov u Aše. „Je to
pochvala a ocenění pro všechny
naše šikovné a aktivní občany,
kteří se podílejí na životě v obci,“ říká Lenka Dvořáková,
starostka Hazlova. Slavnostní
ceremoniál předání Zlaté stuhy
se v obci uskuteční v průběhu
srpna. Do krajského kola Vesnice roku se letos přihlásilo 22 obcí. Komise hodnotila především
aktivity občanů, společenský
život, občanskou vybavenost
a péči o veřejná prostranství,
ale třeba také využití informačních technologií. Hazlov bude
také hájit barvy našeho regionu
v celostátním kole 25. ročníku
soutěže, jehož výsledky budou
vyhlášeny 14. září na Jarmarku
venkova v Luhačovicích. Akci
spolupořádá Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Svaz měst
a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

(KÚ)
Centrální nákup zemního
plynu ušetřil kraji i obcím
peníze
Stejně jako v minulých letech
nakupoval zemní plyn také letos
Karlovarský kraj na komoditní
burze. Kromě jeho příspěvkových organizací se k němu nově
připojily také obce z regionu
a jimi řízené organizace. Díky
centrálnímu nákupu se podařilo
na příští dva roky dosáhnout významných úspor, a to nejenom
v ceně za MWh, ale také například v poplatku za obchodování
na burze. Společný nákup zemního plynu probíhal na komoditní burze Power Exchange
Central Europe a zapojilo se
do něj na 40 příspěvkových organizací Karlovarského kraje
a 48 obcí a jejich organizací.
„Vzhledem k tomu, že se nám
podařilo získat slevu za včasný
nákup, poplatek za obchodování na burze činil zhruba o polovinu méně než za loňský nákup
elektřiny,“ uvedl Karel Jakobec,
krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství
a energetiky. Na druhý pokus
se podařilo tentokrát vysoutěžit
cenu 564 korun za MWh bez
DPH. Soutěže se zúčastnilo 8
dodavatelů energií, vítězem se
stala společnost Pražská plynárenská. 
(KÚ)
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Západočeská univerzita by mohla
v Chebu nabízet další obory

na Mračková Vildumetzová.
S děkany se zástupci kraje i města dohodli na tom, že do podzimu
letošního roku shrnou veškeré
potřeby spolupracujících fakult
a podmínky, za kterých by se obory
v Chebu mohly otevřít a studium
by mohlo začít od akademického
roku 2020/2021. „Uděláme pro to
maximum a využijeme i toho, že
jako strukturálně postižený region
bychom na rozvoj vysokého školství mohli získat peníze z programu
Restart. Moje cesta nyní povede za
rektorem Západočeské univerzity
v Plzni a také za ministrem školství.
Oba bych je chtěla dostat k jednacímu stolu, abychom společně
probrali další postup,“ vysvětlila
hejtmanka. 
(KÚ)

PŘIJÍMAČKY,
DRUHÉ KOLO

ZČU v Chebu Další vysokoškolské obory by mohla Západočeská univerzita Plzeň nabízet v Chebu od akademického roku 2020/2021.

Ilustrační foto: Engin Akyurt
CHEB Západočeská univerzita Plzeň (ZČU) by mohla v budoucnu
rozšířit své aktivity v Chebu a nabídnout další vysokoškolské obory.
V plném míře ji přitom podpoří
Karlovarský kraj a město Cheb.
Během společného jednání se na
tom shodla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, starosta města
Chebu Antonín Jalovec a děkani
ekonomické, pedagogické a strojní
fakulty ZČU.

Univerzita má v Chebu svou budovu s kapacitou 600 studentů,
kterou v současnosti využívá jen
stovka studentů Fakulty ekonomické, přitom by zde mohly najít zázemí i ostatní fakulty. Podle děkanky
fakulty Michaely Krechovské působí fakulta v Chebu od roku 1990
a nabízí studium v prezenční i kombinované formě. „Už před několika
měsíci jsme společně jednali v Plzni o tom, že by své aktivity mohly

do Chebu přemístit i další fakulty
Západočeské univerzity. Děkani
o to mají zájem a Karlovarský kraj
společně s vedením města Chebu
garantuje veškerou podporu tomu,
aby se univerzitní budova v Chebu
opět naplnila studenty. Například
Fakulta zdravotnických studií má
pro nadcházející akademický rok
v oborech Všeobecná zdravotní sestra, Fyzioterapeut a Záchranář 983
přihlášek ke studiu, jen 182 studen-

tů ale může přijmout. Pak se tedy
ptám, proč se obory, po kterých je
poptávka na trhu práce, nemohou
přesunout do volné budovy v Chebu? Fakulta strojní zase navázala
spolupráci s BMW, které tady postaví testovací centrum a bude potřebovat kvalifikované odborníky.
Jsme krajem s velkým nedostatkem
kvalifikovaných učitelů a právě
s tím by mohla pomoci Fakulta pedagogická,“ uvedla hejtmanka Ja-

V rytmu

filmového festivalu
3.7.2019

14.00–22.00 hod.
PROGRAM

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Dvořákovy sady,
Mlýnská kolonáda Karlovy Vary
14.30 Wikiho svět s Mimoni
16.00 Zdeněk Polach a Matýsek
18.00 Mirai
21.00 Miro Žbirka a Karlovarský
symfonický orchestr

VSTUP

VOLNÝ

Fakulta ekonomická v současnosti vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika
a management v prezenční formě, studijní obor Management
obchodních činností. Přihlášky
mohou zájemci podávat do 31.
července 2019. Přihláška se
podává v elektronické podobě
a uchazeči jsou přijímáni bez
přijímací zkoušky. Vedení fakulty se snaží například vyjít vstříc
studentům, kteří jsou aktivními
sportovci, a po dohodě jim přizpůsobí studijní plán. Atraktivní pro vysokoškoláky studující
v Chebu jsou i ceny ubytování
a plně vybavené zázemí.

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Známe vítězné obce ve sběru
odpadu za rok 2018
Výsledky soutěže obcí ve sběru
využitelných složek odpadu vyhlásil Karlovarský kraj letos na
zámku v Chyši. V Lize odpadů
dále vyhodnotil soutěž obcí ve
sběru drobného elektra EZ – Liga, za rok 2018 také ocenil ty
nejpilnější ve sběru velkých elektrospotřebičů. Vítězství v Lize
odpadů získaly tentokrát obce
Potůčky a Hroznětín. Do soutěží byly automaticky zahrnuty
všechny obce, které měly uzavřené smlouvy se společnostmi
EKO–KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN zaměřenými na třídění odpadu. „Díky této spolupráci, která trvá již řadu let, se daří
zlepšovat třídění odpadů v našem kraji. Věřím, že i finanční
odměna, kterou v soutěži vítězné
obce získají, je motivací k zvýšení
efektivity jejich odpadového hospodářství a k podpoře občanů
v této oblasti,“ zdůraznil Karel
Jakobec, krajský radní pro oblast
životního prostředí. V soutěži
Liga odpadů se hodnotily obce
v kategoriích do 1 000 obyvatel
včetně a obce nad 1 000 obyvatel. V ostatních dvou soutěžích
se soutěžilo v kategoriích obcí do
2 500 obyvatel včetně a obcí nad
2 500 obyvatel. První tři nejlepší
obce obdržely finanční odměnu.

(KÚ)
Pernink. Další krajský domov
pro seniory získal značku
kvality
Nejen domovy pro seniory v Pochlovicích a Lázních Kynžvart,
ale také domov pro seniory v Perninku poskytuje služby v oblasti ubytování, stravování, péče
a kultury na vysoké úrovni. Dokládá to prestižní značka kvality,
kterou příspěvkové organizaci Karlovarského kraje udělila
v květnu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Cílem
udělované značky je poskytnout
seniorům, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou
informaci o tom, jakou kvalitu
mohou od života v daném zařízení očekávat. Jde o jednoduchý
systém externí certifikace, jenž je
založen na udělování hvězd. Vše
je posuzováno pouze z jednoho
úhlu, a to z pohledu samotného
seniora. Domov v Perninku i nadále pracuje na zlepšování poskytovaných služeb. Pro letošní rok
chystá dvě velké investiční akce.
Letos je v plánu rozsáhlá úprava
zahrady, na druhé pololetí se připravuje velká rekonstrukce vnitřních prostor budovy. 
(KÚ)
Činnost mysliveckých spolků
letos znovu podpoří dotace
Činnost okresních mysliveckých
spolků stejně jako v uplynulých
letech podpoří Karlovarský kraj.
Prostředky budou uvolněny na
částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním chovatelských přehlídek a výstav trofejí
ulovené zvěře, na podporu dětských kroužků, na vydávání mysliveckého zpravodaje či na zajištění tradičního krajského setkání
myslivců. Chebskému okresnímu mysliveckému spolku byla
schválena dotace ve výši 5 tisíc
korun na uspořádání chovatelské
přehlídky a výstavy trofejí ulovené zvěře v roce 2018. Na Kladské
se bude také konat tradiční krajské setkání myslivců, na nějž kraj
přispěl částkou 21 tisíc korun.
Karlovarský okresní myslivecký
spolek dostane 15 tisíc korun na
podporu aktivit kroužku Malí
Myslivečci. Zde finance poputují
na doplnění klubové kroniky, tisk
fotografií, celodenní kurz včelařství a exkurzi na Šumavu. Sokolovský okresní myslivecký spolek
obdrží příspěvek ve výši 60 tisíc
korun na vydání mysliveckého
zpravodaje s celokrajskou působností a 14 tisíc korun na činnost
dvou kroužků mládeže. Zdejšímu
spolku byla také schválena částka 5 tisíc korun na chovatelskou
přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2018 na statku
Bernard v Královském Poříčí.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Zdravotnickou záchranku
v Sokolově čeká velká modernizace
SOKOLOV Rada Karlovarského
kraje na svém posledním zasedání
schválila realizátora stavebních
úprav v projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje v Sokolově“. Vítězná společnost ISSO - Inženýrské stavby
Sokolov předložila nabídku za
21,6 milionu korun. Se zahájením
prací se počítá v červenci letošního roku.
„Stavební úpravy budou realizovány za účelem zvýšení odolnosti
stanice vůči účinkům mimořádné
události tak, aby mohla plnit své
úkoly a aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek
integrovaného záchranného systému. Stavba by měla být zároveň
energeticky úspornější a odolat
změnám klimatu. Ve stanoveném
termínu jsme obdrželi celkem tři
nabídky od dodavatelů, přičemž
rozhodující pro nás byla jejich Záchranka v Sokolově Po dobu plnění veřejné zakázky nebude omezen provoz výjezdové základny. Práce by měly být
ekonomická výhodnost,“ upřesni- dokončeny v dubnu příštího roku. 
Foto: ZZS KVK

Horní nádraží v Karlových
Varech vítá cestující v novém
KARLOVY VARY Horní nádraží
v Karlových Varech získalo moderní
podobu, která odpovídá významu
lázeňského centra i krajského města. Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC) oficiálně ukončila celkovou
přestavbu stanice. Cestujícím slouží
už od roku 2017 nová výpravní budova, k níž přibyla nástupiště, nový
podchod a výtahy. Úpravami prošel
železniční svršek a spodek, trakční
vedení i zabezpečovací zařízení
„Karlovy Vary jsou díky lázeňství
i poloze blízko hranic oblíbeným
cílem našich i zahraničních turistů,
kteří přijíždějí do města vlakem.
Jsem rád, že první dojem o místě
svého pobytu získají v železniční
stanici, která odpovídá standardům
21. století,“ uvedl generální ředitel
SŽDC Jiří Svoboda. Stavba staniční
části začala hned po dokončení nové
výpravní budovy, do jejíchž prostor
se postupně přemístila veškerá technologie a ovládání nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
V návaznosti na modernizaci stanice realizovalo město Karlovy Vary
stavbu nové lávky z přednádraží do
sídliště Růžový vrch.
Zajímavostí byla repase historického přístřešku umístěného původ-

ně nad 1. a 2. nástupištěm, který je
nově umístěný nad 3. kolejí. Jedná
se o ocelovo-litinovou konstrukci
z produkce strojíren a železáren Samuela Bondyho v Praze, která byla
na nástupiště osazena roku 1891.
V Karlových Varech je to jedna z mála posledních podobných halových
staveb. Přečkala veškeré válečné
události i poválečné opravy, kdy byla zkrácena na polovinu.
„Horní nádraží bylo dlouhá léta
strašákem a ostudným místem krajského města i kraje. Velmi mě proto
těší, že má nyní novou důstojnou
podobu, a věřím, že naši občané
a turisté budou díky tomu více cestovat regionem i za krásami našeho
kraje a využívat častěji vlakovou
dopravu,“ řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.
Zhotovitelem projektu je firma
STRABAG Rail. Celkové náklady
činí 636 585 000 Kč bez DPH. Projekt je schválen v rámci Operačního
programu Doprava ke spolufinancování Evropskou unií z evropských
fondů ve výši 532 410 543 Kč. Národní financování zajišťuje Státní
fond dopravní infrastruktury.

(KÚ)

la hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Na realizaci projektu se Karlovarskému kraji podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 16
146 338 korun, dalších 949 785
korun bude hrazeno ze státního
rozpočtu.
Třípodlažní budovu a objekty garážového stání čeká zateplení a zajištění proti vzlínání zemní vlhkosti. Stavebními úpravami bude pak
hlavně řešena dispozice třetího
nadzemního podlaží. Vjezdy do
areálu budou rozšířeny a opatřeny
novou bránou s elektrickým pohonem a bezpečnostními prvky.
V souvislosti s výstavbou jsou řešeny také zpevněné manipulační
plochy v areálu, parkování i terénní a sadové úpravy. Odstraněna
bude také budova bývalé mateřské školy, na jejímž místě vznikne
zpevněná plocha.

(KÚ)

Ve Skalné vyrostl dvojdomek
pro osoby s hendikepem
SKALNÁ Celkem 9 obyvatel Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově se přestěhuje do rodinného dvojdomku ve
Skalné, kde budou mít k dispozici
potřebnou sociální službu. Domek
nechal vybudovat Karlovarský kraj
v rámci projektu takzvané transformace pobytového zařízení PATA Hazlov. Další nové domky pro
původní klienty tohoto zařízení
vyrostly v Hazlově a v Aši.
„Pokračujeme v projektu, se kterým kraj začal v minulosti s cílem
přemístit klienty z ústavní péče do
chráněného bydlení, které umožní
těmto lidem žít v přirozeném prostředí, postupně se zapojit do společnosti a najít si podle možností
i pracovní uplatnění. Na vybudování dvojdomku ve Skalné kraj využil
dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové
náklady dosáhly 16, 8 milionu korun, z toho 10 procent hradil kraj, 5
procent výdajů jde ze státního rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmanky
Petr Kubis. Zhotovitelem stavby je
společnost Varo, která se stala vítě-

zem výběrového řízení. Stavebníci
zahájili práce v únoru 2018, na jaře
2019 byla novostavba rodinného
dvojdomku se čtyřmi byty dokončena. Byty pro hendikepované muže i ženy jsou vybavené podobně
jako běžné domácnosti.
Příspěvková organizace PATA
Hazlov realizuje transformační
projekty již od roku 2011. Prvních
14 klientů se z PATY stěhovalo
začátkem roku 2014 do opraveného rodinného domku v Krásné
u Aše a do čtyř bytů v panelových
domech v Aši. Dalších 15 klientů
je následovalo koncem roku 2014,
kdy se podařilo získat 7 nájemních bytů od města Chebu. Druhá
část projektu se uskutečnila v roce
2015, kdy byla dokončena výstavba
3 rodinných domků v Jiráskově ulici v Aši. Tam našlo zázemí 18 klientů včetně šesti dětí. „V současnosti
se nacházíme v závěrečné etapě,
kdy se do nového dvojdomku ve
Skalné od 1. července 2019 nastěhuje dalších 9 klientů. Poslední
stavby rodinných domků jsou těsně před dokončením a ve druhém

pololetí letošního roku přijdou
klienti do domácností v Hazlově,
kde bude služba pro 12 obyvatel
domova se zdravotním postižením
a 4 klienty chráněného bydlení.
Poslední 2 domky v Aši, které jsou
také před dokončením, poskytnou
bydlení pro 8 klientů ve čtyřech domácnostech. Celkem bude organizace poskytovat komunitní sociální
službu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 30 klientů
v Aši a Hazlově a 50 klientů služby
chráněného bydlení v Chebu, Skalné, Hazlově a Aši. Jsem rád, že se
všechny stavby nových domácností
letos dokončí a o klienty bude dobře postaráno,“ uvedl Daniel Lindenberg, ředitel PATA Hazlov.
Karlovarský kraj má také v plánu
nechat opravit nevyužívané školní
dílny v areálu Gymnázia v Aši, kde
bude mít příspěvková organizace
zázemí pro management a údržbu. Na tento závěrečný projekt,
jenž bude financován z krajského
rozpočtu, už bylo vydané stavební
povolení.

(KÚ)

Stavby Karlovarského kraje
bodovaly u veřejnosti

KARLOVARSKÝ KRAJ V pořadí již
19. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje zná své vítěze. Nejvíce
hlasů od veřejnosti získala rekonstrukce koridoru Gymnázia Ostrov
a projekt lávky přes řeku Ohři ve
Svatošských skalách. Obě stavby
přihlásil do soutěže Karlovarský
kraj. Cenu hejtmanky pak obdržela
Rezidence Kosmonautů v karlovarské čtvrti Rybáře.
Odborná porota letos coby nejzdařilejší dílo vybrala lávku přes
horní nádraží v Karlových Varech.
Za ní se umístila požární zbrojnice
ve Skalné a bronzovou příčku obsadila modernizace železniční stanice horního nádraží v Karlových
Varech. Nejlepší projektem se stala
lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště nádraží v Chebu.
Ve veřejném hlasování bylo letos
odevzdáno více než 4 tisíce platných hlasů. Nejvíce jich v kategorii

realizovaná stavba získal již zmíněný koridor Gymnázia Ostrov, mezi
projekty pak zvítězila lávka přes
řeku Ohři ve Svatošských skalách.
Během slavnostního večera byla
mimo jiné udělena ještě cena primátorky města Karlovy Vary nově
opravené Goethově vyhlídce, dále
pak také cena časopisu Stavebnictví
lávce přes horní nádraží v Karlových Varech a čestné uznání zrekonstruovanému objektu LaRitma
v Aši.
Projektantem roku se stal Miroslav Harzer, stavbyvedoucím byl
vyhlášen Marek Motl a titulem
osobnost stavitelství Karlovarského
kraje se za celoživotní dílo v oblasti
dopravní infrastruktury pyšní Vratislav Baum.
Soutěž každoročně vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy
Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi. 
(KÚ)

NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE

Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem nás? Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE
SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobním důchodu bude také znovu
k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle
první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 3. července. 
(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Lázeňství a balneologie. Výzkum
se obnoví po téměř 30 letech
KARLOVY VARY Institut lázeňství a balneologie zahájí na podzim svou činnost v Karlovarském
kraji. Stane se tak první veřejnou
výzkumnou institucí na území
našeho regionu. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR rozhodlo o jeho zápisu do
rejstříku veřejných výzkumných
institucí v závěru dubna. Na webu
Karlovarského kraje byly zároveň
uveřejněny inzeráty na obsazení
pozic prvních pracovníků.
Výzkum v oblasti balneologie
byl zařazen mezi pět strategických projektů Karlovarského
kraje s významným dopadem na
hospodářskou transformaci celého regionu. Úkolem nově vzniklé
organizace bude získávat data,
která by potvrdila pozitivní účinky
přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus. Dále by se měla
soustředit na vzdělávání ve všech
úrovních, od základních až po vysoké školy, včetně celoživotního

vzdělávání. Institut se také zaměří
na rozvoj regionu s ohledem na
využití přírodních léčivých zdrojů, a to ve spolupráci s agenturou
CzechInvest. Jedním z dalších
úkolů má být i standardizace
a následná certifikace lázeňských
provozů.
Zhruba do šesti měsíců od zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí by měly být ustanoveny základní orgány institutu,
jako je rada, dozorčí rada a ředitel. Ve druhé polovině května
byla vyhlášena výběrová řízení na
obsazení pozic odborných pracovníků, grantového manažera a také
developera. Ten bude vyhledávat
strategické příležitosti v oblasti
lázeňství a balneologie v regionu.
„V institutu by mělo v letošním
roce pracovat celkem osm osob,“
doplnil Vojtěch Franta, uvolněný
krajský zastupitel pro lázeňství,
cestovní ruch a UNESCO.
V rozpočtu Karlovarského kra-

je je pro institut na rok 2019 vyčleněna částka téměř 5 milionů
korun a další nemalé finance jsou
připraveny na realizaci záměru
v projektu Smart Akcelerátor
2.0. Karlovarský kraj chce rovněž
čerpat prostředky z programu
RE:START nebo z Technologické agentury (TA ČR). „V současné době jednáme s Magistrátem
města Karlovy Vary o umístění
institutu v budově bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha.
Zároveň jsme obdrželi nabídku
od města Mariánské Lázně, kde
by mohl být institut v prostorách
bývalé stáčírny minerálních vod.
V ideální situaci by v jedné budově kromě institutu sídlila i vysoká
škola zaměřená na balneologii
a další odborné lázeňské instituce
nebo také balneologická knihovna. Tato budova by se mohla stát
centrem balneologie, nejen v České republice ale i v Evropě,“ doplnil Vojtěch Franta. 
(KÚ)
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Kraj bude na filmovém
festivalu vidět
KARLOVY VARY Karlovarský kraj
je letos opět jedním z tradičních
hlavních partnerů Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary.
I pro 54. ročník MFF, který vypukne 28. 6. a potrvá do 6. 7. 2019, si
připravil řadu zajímavých akcí pro
festivalové hosty i obyvatele našeho regionu.
Exkluzivní předpremiéra filmu
Diego Maradona ve městech
regionu
Diváci v kinech po celém regionu budou mít opět jedinečnou
možnost shlédnout v rámci Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary exkluzivní předpremiéru vybraného filmu. Promítá
se 2. července 2019 v Chebu, Sokolově, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních a v Kyselce. Snímek je o jednom z nejslavnějších
fotbalistů všech dob. Hit letošního
festivalu v Cannes ukazuje Diega
Maradonu tak, jak ho ještě nikdo
nikdy neviděl. Film byl vytvořený
z 500 hodin nezveřejněných záběrů, jak ze slavných zápasů v Neapoli, tak z Maradonova soukromí.
Diváci v regionu budou praktic-

ky první, kteří snímek od tvůrců
Oscarových filmů uvidí. Ve zbytku
republiky půjde do kin až 18. července. Za vstupenku zaplatí stejně
jako v minulém roce festivalových
80 korun. Přesný začátek projekce
bude upřesněn v programech jednotlivých kin.
V rytmu filmového festivalu Den města a kraje
Ve středu 3. července jsou malí
i velcí zájemci srdečně zváni od
14:00 hodin do Dvořákových sadů poblíž karlovarského hotelu
Thermal, kde bude pro návštěvníky Mezinárodního filmového
festivalu i pro rodiny s dětmi přichystáno zábavné odpoledne plné tance, nejrůznějších atrakcí.
Vystoupí Wikiho svět s Mimoni,
pobaví vás břichomluvec Zdeněk
Polach s Matýskem. V 18 hodin se
pak všichni mohou těšit na koncert
populární skupiny Mirai. Po skončení se přesune dění na Mlýnskou
kolonádu, kde pestrý den završí ve
21:00 hodin koncert Mira Žbirky
za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pod vedením
dirigenta Jana Kučery.

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE

Kraj na MFF Karlovy Vary
2. 7. 2019 - Exkluzivní filmová
předpremiéra filmu Diego Maradona - sledujte programy kin
v Chebu, Sokolově, Ostrově, Mariánských Lázních, v Chodově
a Kyselce
3. 7. 2019 - V rytmu filmového
festivalu - zábavné odpoledne
a večer kraje a města ve Dvořákových sadech a na Mlýnské kolonádě
Po celou dobu festivalu: Fotokoutek Živý kraj v hotelu Thermal
Infostánek u Lázní 5 naproti Hlavní poště Karlovy Vary

Fotokoutek, stánek Karlovarského kraje
V hotelu Thermal bude mít Karlovarský kraj ve spolupráci s destinační agenturou Živý kraj letos
svůj Foto Point, kde si budou moci
lidé udělat originální festivalové
fotky, navíc je čeká soutěž o wellness víkend v Karlových Varech
a sportovní víkend v Krušných horách. V Info Pointu, tedy u stánku
poblíž Lázní 5, nabídne kraj tipy na
výletní cíle v našem regionu a reklamní festivalové předměty. Pro
děti také připraví originální omalovánky a origami.
(KÚ)

Roztančený festival s Karlovarským krajem nabídl už loni ve Dvořákových sadech skvělou muziku a spoustu
zábavy pro malé i velké. 
Foto: KÚ

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
V těchto dnech probíhá modernizace mostu ve Valech na Chebsku. Z toho důvodu bylo nutné provést úplnou uzavírku silnice III/2114 mezi obcemi Valy a Velká Hleďsebe v termínu do 17. 9. 2019. Objízdná trasa je vedena z Velké
Hleďsebe po silnici I/21 do Staré Vody a dále po silnicích II/212 a III/2114 do obce Valy. Děkujeme za trpělivost
obyvatelům obce Valy, i všem dalším řidičům a účastníkům silničního provozu v místě a okolí.

Den Cyklostezky Ohře pořádaný Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary i letos přilákal stovky malých i velkých cyklistů. Žlutá trička jim rozdávala mimo jiné hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (na
prvním fotu shora).
Foto: 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 nepříznivé 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 druhy poskytovaných sociálních služeb.
Raná péče
Raná péče je terénní služba,
popřípadě doplněná ambulantní
formou služby, poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdravotně postižené, nebo
jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu.
Služba je zaměřena na podporu
rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba podporuje rodiče při

vyrovnávání se s postižením dítěte
a poskytuje poradenství ohledně
péče o dítě a stimulace jeho rozvoje. Služba doplňuje péči rodiny
a podporuje ji při pochopení potřeb
dítěte, pomáhá při nastavení péče
o dítě včetně praktického zvládání
jednotlivých úkonů péče (zprostředkuje nácvik péče, pomáhá se
zajištěním technických podmínek
pro péči v rodinném prostředí).
Raná péče zajišťuje tyto základ-

ní činnosti: výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti (např. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým
osobám, upřesňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných osob,
které o dítě pečují, vzdělávání rodičů např. formou individuálního
a skupinového poskytování informací, seminářů, půjčování literatury, nabídka programů a technik

podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního
možného využití a rozvoje jeho
schopností v oblasti kognitivní,
senzorické, motorické a sociální),
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících

nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, doprovázení rodičů při vyřizování žádostí,
na jednání a vyšetření s dítětem,
popřípadě jiná obdobná jednání
v záležitostech týkajících se vývoje
dítěte).
Raná péče je služba poskytovaná
zdarma.

(KÚ)
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V Karlovarském kraji poskytují službu rané péče tyto organizace: Správa zdravotních a sociálních
služeb Cheb, p.o. specializuje se na děti s mentálním a kombinovaným postižením a také na děti
s poruchou autistického spektra, tel.: 354 694 560, Společnost pro ranou péči, z.s., specializuje se
na děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a také na děti s poruchou autistického spektra, tel.: 224 826 858, 777 234 036, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – specializuje
se na děti s postižením sluchu, tel.: 251 510 744, Raná péče Kuk, z.ú. – specializuje se na děti se
zrakovým postižením, tel.: 377 420 035, 724 400 815.
Základní informace o službě rané péče mohou zájemcům poskytnout také sociální pracovníci na
obecních a městských úřadech.
Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov –
Bc. Jana Škornová, tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Mgr. Tomáš Votava, 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 Mikulová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing.
Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 142, případně také
na Krajském úřadu Karlovarského kraje – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599.

sociální začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně
dostupných služeb a informačních
zdrojů), sociálně terapeutické činnosti (psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny
zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny), pomoc
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při komunikaci,
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(Centrum pro dětský
sluch TamTam, o.p.s. má
sídlo v Praze, ale působí v celém
Karlovarském kraji, Raná péče
Kuk, z.ú., má sídlo v Plzní, ale působí
v celém Karlovarském kraji, Společnost pro
ranou péči, z.s., má sídlo v Praze, pobočku
v Karlových Varecj, ale působí také v celém
Karlovarském kraji,
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Společnost přátelská rodině.
Získejte prestižní certifikát
Až do 30. června přijímá Síť pro
rodinu přihlášky organizací jakékoliv velikosti, ale s celorepublikovým dosahem, k auditu zaměřenému na firemní kulturu. Pokud jím úspěšně projdou, získají
certifikát „Společnost přátelská
rodině“, jenž je udělován na dobu
tří let. Cílem je ocenit ty zaměstnavatele, kteří ve svých podnicích
aktivně prosazují rovné příležitosti a snaží se zavádět opatření
pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Proces auditu spočívá
ve vyhodnocení čtyř základních
oblastí, jakými jsou zaměstnavatelské podmínky, prorodinné
aktivity organizace, společenská
odpovědnost firem a prostředí
firmy a její přístup k životnímu
prostředí. Audit probíhá ve třech
fázích, první je dotazníkové šetření, následuje kontrolní návštěva
v organizaci a poté finální vyhodnocení pětičlennou porotou
složenou z odborníků. Porota
připraví závěrečnou zprávu, jejíž
součástí bude nejenom verdikt
o udělení či neudělení certifikátu,
ale také celkové hodnocení všech
hodnocených oblastí a doporučení, co je možné zlepšit, na co se
zaměřit, případně co dělat jinak.
Zaměstnavatelé, popřípadě zaměstnanci, mohou přihlásit svoji
firmu do 30. června koordinátorce certifikace Sítě pro rodinu Ireně Přibylové (e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, mob.: 773
819 025). Více informací najdete
na webu Společnost přátelská rodině. 
(KÚ)
Obci Bublava můžete pomoci
příspěvkem do veřejné sbírky
Veřejnou sbírku na pomoc zadlužené obci Bublava před časem
vyhlásil Karlovarský kraj. Obec
splácí bezúročnou výpomoc od
Ministerstva financí ČR ve výši
zbylého dluhu, tedy částku 13
milionů korun. Splátky má rozplánovány na 14 let. Bublava se
dostala do problémů kvůli projektu nedostavěného akvaparku.
Kromě soudního sporu se stavební firmou obec splácela dluh finančnímu úřadu původně ve výši
31 milionů korun. Rozvoj Bublavy se tak zcela zastavil, přestože
se jedná o turisticky oblíbenou
oblast, kde se velmi daří cestovnímu ruchu. Pomohla až finanční
injekce od Ministerstva financí
ČR. A právě na splátky této půjčky by obec mohla využít právě výtěžek z veřejné sbírky. V současnosti už mohou zájemci přispět
na transparentní bankovní účet
číslo: 115-9669510257/0100.
Zasláním příspěvku přispěvatelé
souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů na zvláštním účtu.

(KÚ)
Vydejte se s Pramencem
za mariánskolázeňskými
prameny
Pokud rádi podnikáte výlety po
regionu s dětmi, neměli byste vynechat návštěvu naučné Pramencovy stezky, která je věnována
mariánskolázeňským pramenům
a jejich patronům. Otevřena je
v období od 10. května do 31. října. Ferda, Tonda, Saša nebo třeba Myšák s Balbínem se už těší,
až vám rozšíří obzory. Nejen že
se dozvíte informace o působení
pramenů, dostanete tipy na zajímavosti v jejich okolí a budete
plnit jednoduché úkoly, ale navíc
získáte indicie k ukrytému pokladu. Hlavním smyslem stezky
je rozšířit povědomí o zdejších
pramenech a o možnostech aktivního vyžití dětí v Mariánských
Lázních. Další neméně důležitou
úlohou je nabídnout rodinám
s dětmi alternativy trávení volného času na čerstvém vzduchu,
posílit jejich vztah k městu a také
posilovat vztah rodič - dítě. Partnery projektu jsou Karlovarský
kraj a kampaň na podporu patriotismu Žijeme regionem. Stezku
realizuje Rodinné a komunitní
centrum Domeček Mariánské
Lázně.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Titul světového dědictví MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
se hornické krajině
přiblížil na dosah
KARLOVARSKÝ KRAJ
Ministerstvo kultury dostalo od Mezinárodní rady pro památky a sídla
(ICOMOS) zprávu, že doporučuje
Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Po odborné
stránce tak zápisu již nestojí nic
v cestě. Definitivní slovo však padne na Výboru světového dědictví,
který zasedá na začátku července
v ázerbájdžánském Baku.
„Je to samozřejmě perfektní zpráva. Pravděpodobnost zápisu se tak
blíží jistotě. Pro lidi z Krušnohoří
je to příležitost, kterou mají možnost využít. Já věřím, že tento region z případného zápisu bude jen
benefitovat. Nás na kraji to bude
podněcovat ke spolupráci se sousedním ústeckým regionem, třeba
na poli destinačního managementu, ale i ke spolupráci s našimi saskými partnery, kteří nám v oblasti
propagace mohou být dobrou inspirací. Po Kynžvartské daguerrotypii, jež je zapsaná na UNESCO
seznamu v kategorii paměť světa,
by kraj mohl proměnit druhou ze
tří nominací. Slavné lázně Evropy jsou další na řadě, rozhodovat
se bude příští léto a zdá se, že je

vše na dobré cestě,“ okomentoval
úspěch Vojtěch Franta, uvolněný
krajský zastupitel pro lázeňství,
cestovní ruch a UNESCO.
Myšlenka navrhnout hornické památky v Krušnohoří na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO vznikla
v Sasku před více než dvaceti lety.
Společná nominace České republiky a Svobodného státu Sasko
obsahuje na 22 komponent, které
dokládají hodnotu krušnohorské
hornické krajiny, tedy výjimečnou
rozmanitost nerostných surovin,
dlouhou hornickou historii a obrovské množství dochovaných
montánních památek. Na české
straně mezi ně patří hornická kulturní krajina Jáchymov, Abertamy
- Horní Blatná - Boží Dar, Krupka,
objekt národní kulturní památky
Rudá věž smrti u Ostrova, hornická krajina Vrch Mědník a areál
vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem.
Bližší informace o společné nominaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO najdete na
webu montanregion.cz.

(KÚ)

Karlovarský kraj se poprvé v historii stal hlavním partnerem národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Na
pražský Vyšehrad, kde proběhlo její slavnostní zahájení, dorazily stovky natěšených návštěvníků. Připraven pro ně byl
bohatý kulturní program včetně ochutnávek regionálních specialit a představení jednotlivých krajů.

Do Karlových Varů se nově
létá už také z Taškentu
KARLOVY VARY Letiště Karlovy
Vary zahájilo začátkem června
provoz nové linky mezi uzbeckou
metropolí Taškentem a Karlovými Vary. V letní sezóně půjde celkem o 9 charterových letů společnosti Uzbekistan Airways provozovaných vždy jednou za 14 dní.
„Je vidět, že lety do našeho regionu a především do světoznámých
lázní jsou stále u návštěvníků
z Uzbekistánu oblíbené. Letecká společnost, která bude linku
provozovat, počítá s obsazeností
letadel v počtu do 120 cestujících,
tedy celkem asi 1500 přepravených lidí. Naposledy nabízelo
karlovarské letiště linku mezi Taškentem a krajským městem v roce
2017. Jsem moc ráda, že letos
opět přivítáme uzbecké hosty na
našem letišti,“ řekla hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarské letiště. 

Spojení z Taškentu do Karlových Varů je nejdelší leteckou
linkou provozovanou z našeho
regionu. Letová vzdálenost činí
přibližně 4300 kilometrů a doba
letu trvá zhruba 5,5 hodiny. „Tyto charterové lety, které jsou objednány cestovními kancelářemi
z Uzbekistánu, jsou pro letiště výhodné nejen z pohledu navýšení
objemu odbavených cestujících,
ale i z pohledu finančních výnosů.
Mimořádné navýšení výnosů očekáváme na úrovni přes 0,7 milionu korun. Limitem pro větší obsazenost letadla a tím i vyšší výnosy
pro letiště je bohužel stávající délka dráhy, která u těchto dlouhých
letů snižuje maximální povolenou
vzletovou váhu typu A320 a tím
i kapacitu pro cestující o jednu
třetinu,“ vysvětlil Jiří Pos, jednatel Letiště Karlovy Vary.
Společnost Uzbekistan Airways,
jež zahájila svou činnost v roce
1992, bude operovat lety mezi Taškentem a Karlovými Vary
v období od 9. června do 29. září
2019 typem letadla Airbus 320.
V tomto období by mohla přepravit přes 1000 cestujících v obou
Foto: KÚ směrech. 
(KÚ)

V rámci slavnostního zahájení výstavy Má vlast cestami proměn vystoupil i Karlovarský symfonický orchestr. V bazilice sv. Petra a Pavla zazněly skladby od známých skladatelů odpočívajících na vyšehradském hřbitově. Orchestr za
své vystoupení sklidil velké ovace.
Foto: 2xKÚ

zijemeregionem.cz

Máte ve svém okolí aktivního
seniora? Nominujte jej do ankety
KARLOVARSKÝ KRAJ Již potřetí
se letos uskuteční anketa Senior
roku, kterou vyhlašuje Karlovarský kraj. Jejím cílem je podpořit
aktivní stárnutí našich obyvatel
a posílit jejich postavení ve společnosti. Návrhy na ocenění může
veřejnost zasílat prostřednictvím
on-line formuláře umístěného na
webu kraje v termínu od 24. června do 15. srpna.
„Každoročně se nám do ankety
hlásí senioři, kteří mají elánu na
rozdávání a i v pokročilém věku se
velice aktivně zajímají o své okolí.
Naši snahou je proto tyto výjimečné osobnosti ocenit a seznámit širokou veřejnost s jejich příběhem,
který může být pro mnohé velkou
inspirací. Jen v uplynulém roce
bylo odevzdáno na 71 hlasovacích
lístků pro 26 lidí, tak uvidíme,
zdali se letos podaří tato čísla překonat,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.
Nominovat lze jednotlivce z našeho regionu, kterým musí být

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

minimálně 60 let. Formulář anketního lístku najdou zájemci na
internetových stránkách www.
kr-karlovarsky.cz. Při jeho vyplňování nesmí zapomenout na to,
že musí uvést informace o sobě
a sdělit důvod, proč danou osobu navrhují na ocenění. Všechny
správně vyplněné nominace zaslané v požadovaném termínu budou
předloženy na vědomí Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 31. října v Kulturním centru
Svoboda v Chebu. Pro oceněné
seniory a jejich příbuzné bude připraven bohatý kulturní program
ve zcela novém kabátě.
V případě jakýchkoliv dotazů se
můžete obracet na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, konkrétně na Kateřinu Rentkovou, která je k zastižení na telefonním čísle: 354 222
633 nebo na e-mailu: katerina.
rentkova@kr-karlovarsky.cz.

(KÚ)

Vykřesat jiskru lidství
v každém z nás
Pavlína Štyndlová
zakladatelka farmy a ekocentra Kozodoj
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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Uměleckoprůmyslová škola?
Zastupitelé už znají možná řešení
KARLOVY VARY Vedení kraje
připravuje varianty, na základě
kterých by chtělo řešit problém
s havarijním stavem původní budovy Střední uměleckoprůmyslové
školy v Karlových Varech. Studenti
nyní využívají nevyhovující prostory, proto chce kraj co nejdříve
provést předprojektovou přípravu
a shodnout se na tom, zda škola
zůstane ve stávající lokalitě, nebo
se vybuduje jiný objekt na novém
pozemku.
Původní budova takzvané „keramky“ je od března 2017 uzavřena, bortící se stropy drží železné
podpěry a žáci školy i pedagogové
a ostatní zaměstnanci mají k dispozici provizorní prostor v další
budově, kterou škola obývá. Jak
uvedla ředitelka školy Markéta
Šlechtová, výuka probíhá částečně i ve sklepě. „Chceme situaci
urychleně řešit, proto jsme pověřili
odbor regionálního rozvoje krajského úřadu, aby připravil možné
varianty, které se zaměří jak na
umístění školy, tak na předprojektovou přípravu. Ještě než o výběru
té nejvhodnější možnosti budou informováni krajští zastupitelé, pozvali jsme je na společné jednání,
kde jsme jim prezentovali uvedené
návrhy řešení,“ vysvětlil krajský
radní Josef Janů.
Ve hře je přitom možnost úplného přemístění školy na pozemky v areálu krajských institucí, či
její ponechání v původní lokalitě
v karlovarské části Rybáře. Dále je
třeba také rozhodnout o tom, zda
kraj nechá vypracovat jednu architektonickou studii a případnou rekonstrukci či novostavbu následně
provede po výběrovém řízení nový
zhotovitel, nebo jeden subjekt zajistí studii i realizaci prací. Další
cestou je rovněž vyhlášení architektonické soutěže.
Přítomní zastupitelé se přede-

OSTROV Finále středoškolské
odborné soutěže v čínském Pekingu skončilo velkým úspěchem
pro Střední průmyslovou školu
v Ostrově. Žák 4. ročníku oboru
Elektrotechnika Vladimír Veselý
v konkurenci středoškoláků z 13
zemí světa získal stříbrnou medaili
a navíc o svém zařízení na měření
CO2 v místnosti připravil prezentaci na prestižní odborný seminář
pro 60 účastníků z řad odborné
veřejnosti.
Studenti byli do Číny pozváni na
základě spolupráce Českého svazu
vědeckotechnických společností
(ČSVTS) s čínskou Asociací pro
vědu a techniku (BAST), která letos pořádala již 39. ročník soutěže.
„Vladimír Veselý před více než rokem svůj nápad na přístroj, který
by měřil množství CO2 v míst-

nosti, prezentoval spolu se svým
spolužákem ze třídy Matyášem
Hlivákem na soutěži Hackathon
pořádané Českými radiokomunikacemi. Nápad se zalíbil, ale bylo
třeba dopracovat některé technické finesy. Po poradě s vyučujícími
odborných předmětů se pustili do
práce a rozhodli se zkusit se zařízením uspět v soutěži Středoškolská
odborná činnost. Úsilí se vyplatilo
– suverénně postupovali jednotlivými koly až do celostátního finále,
kde v kategorii Elektrotechnika,
elektronika a telekomunikace obsadili krásné druhé místo. Jejich
projekt byl na základě doporučení
odborné poroty zároveň vybrán do
širší nominace na zahraniční soutěže,“ vysvětlil ředitel školy Pavel
Žemlička.
Na reprezentaci v zahraničí při-

pravovali studenty členové Alumni Scientiae Bohemicae, bývalí
účastníci zahraničních soutěží.
„A řekl bych, že dobře, když naše
delegace v Pekingu získala hned tři
medaile – dvakrát zlato a stříbro.
Atmosféra soutěže byla vynikající. Navázali jsme nová přátelství,
porovnávali úroveň a nápaditost
svých prací s ostatními projekty.
Je jen škoda, že nebylo více času na
rozhovory s porotci, ale tak to na
velkých soutěžích asi bývá,“ uvedl
Vladimír Veselý. Kvalitní technické zázemí a odborné konzultace
s vyučujícími při přípravě studentů
na soutěže poskytla sama Střední
průmyslová škola Ostrov. Úspěšná
účast žáků by se ale neobešla také
bez spolupráce s regionálními zaměstnavateli a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT Praha.  (KÚ)

Návštěvnost památek v loňském
roce lámala opět rekordy
KARLOVARSKÝ KRAJ Jistě k tomu přispělo i velmi teplé léto, a tak
mnozí právě vyhledávali příjemné
zchlazení například v prostorách
hradů a zámků z našeho regionu.

Překvapením pro nikoho pak nebude, že nejnavštěvovanější památkou
v Karlovarském kraji dlouhodobě
zůstává hrad Loket. Velmi dobře na
tom také je, co do počtu návštěvní-

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary Původní budova takzvané „keramky“ je od března 2017 uzavřena, krajští zastupitelé zvažují možnosti
pro urychlené řešení sitauce
Foto: KÚ
vším vyslovili k tomu, že preferují
zachování stávající budovy s nutností její rekonstrukce a architektonickou soutěž. „Je třeba ovšem
kromě ekonomického hlediska
brát v potaz i to, že nám jde o čas.
Žákům i zaměstnancům školy

musíme co nejdříve vrátit odpovídající prostory k výuce, aby škola
mohla fungovat bez omezení,“ dodal krajský radní Jaroslav Bradáč.
O představených variantách bude
ještě jednat Rada kraje i samotné
zastupitelstvo. 
(KÚ)

La Hospoda spojuje odborné
vzdělávání se špičkovou gastronomií
a nejkvalitnějšími značkami
KARLOVY VARY Delikátní česká
kuchyně a nejlepší pivo na světě.
Nově otevřená restaurace La Hospoda na karlovarském Nábřeží
Jana Palacha propojuje unikátním
způsobem veřejné odborné vzdělávání se špičkovou gastronomií
a nejkvalitnějšími značkami na
trhu.
„Staré recepty obohacené o nové
suroviny a nápady, to vše je filozofie vaření v La Hospoda,“ říká
Jan Krajč, zdejší šéfkuchař a také
jednatel Easyfood Service, tedy
společnosti, která do pilotního
projektu masivně zainvestovala.
Po mnoha letech strávených ve
špičkových českých a zahraničních restauracích a hotelech cítil
Jan Krajč potřebu podělit se o své
zkušenosti. „A La Hospoda je ideální pro naplnění mé vize,“ vysvětluje zdejší šéfkuchař příčiny svého

Student SPŠ Ostrov slaví
úspěch na světové úrovni

rozhodnutí. „Věřím, že mé rady
a pomoc padnou na úrodnou půdu a pomohou mladým kuchařům
v cestě za úspěchem a uznáním,“
říká o nové generaci budoucích
gastronomických profesionálů.
Někdejší školní restaurace Luna
byla v Karlových Varech od roku
1990 jedním z posledních „učňovských“ zařízení tohoto typu, které
se ještě dokázaly udržet v provozu. A to i přes mantinely v podobě
legislativního rámce činnosti příspěvkové organizace a systému
financování regionálního školství.
Řešením pro vylepšení stávajících studijních podmínek byla
spolupráce se silným, stabilním
a odborně vyspělým komerčním
partnerem, kterého Střední škola
stravování a služeb Karlovy Vary
nalezla ve společnosti Easyfood
Service. „Nového partnerství si

Hrad Loket v noci. 

Foto: Daniel Vaško

ků, Miniaturpark Mariánské Lázně
Boheminium a Zámek Bečov nad
Teplou. Zde máte top ten v návštěvnosti za náš Karlovarský kraj:
1. Hrad Loket
2. Miniaturpark Mariánské Lázně
Boheminium,
3. Zámek Bečov nad Teplou
4. NPR Soos, Skalná
5. Jan Becher muzeum, Karlovy
Vary
6. Sklářské muzeum Moser, Karlovy Vary
7. Státní zámek Kynžvart, Lázně
Kynžvart
8. Hrad Seeberg, Poustka
9. Galerie umění Karlovy Vary
10. Zámek Sokolov
(KÚ)

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

velmi vážím,“ říká ředitel školy
Jiří Neumann. „Již první velmi
důležitá fáze spolupráce, kterou
byla rekonstrukce restaurace, dokázala, že zvolená strategie byla
správnou cestou. Nový partner
školy prokázal velkou míru vstřícnosti, velkorysosti a pozitivního
přístupu ke škole, vzdělávání žáků
i k pedagogům.“
Právě na dlouhodobém smluvním vztahu několika stran totiž celý projekt stojí. Moderní, náročná
a přitom česká gastronomie v podání špičkového odborníka - navíc
podepřená spoluprací s prémiovými značkami a designově výjimečné prostředí vytvořené ze střediska praktického vyučování se silou
technologického
zázemí
opřeného Luna
Školní
restaurace
o privátní sektor.
Topraktického
vše jsou pilíře
pracoviště
vyučování
unikátní restaurace, která svou
činnost v Karlových Varech odstartovala 14. června 2019.
La Hospoda je dobrým příkladem funkčního propojení soukromého a veřejného
Cílem investora
Vstupsektoru.
soukromého
zde není samotný
zisk, ale
přede- zhodnocením objektu
formou pronájmu
s technickým
vším zvýšení
kvality
odborného
a vkladem
špičkového
know-how v gastronomii
vzdělávání v oborech tolik potřebných pro celý region. „Projekt La
Hospoda je zcela v souladu s naší
obchodní i marketingovou strategií v Karlovarském kraji,“ potvrzuje takéSpojení
důvody nastartované
s prémiovými značkami
spoluprácevVáclav
Riegerčeské
z Plzeňoblasti moderní
gastronomie
ského Prazdroje, vedoucí oblasti
On Trade Karlovy Vary. Právě sem,
do Karlových Varů, totiž Prazdroj
umístil své školící centrum „pivní
kultury“.
A důvody?LaNadstavbu
projektu
Hospoda
oproti těm projekt
běžným
- komerčním
unikátní
restaurace na bázi synergie
vnímá Václav
především
krajskéRieger
školy s komerční
sférou
v možnostech rozvoje spolupráce
v rámci střediska se všemi gastronomickými školami v Karlovarském kraji. V případě zájmu se
školící aktivity mohou rozšířit pro
veřejný sektor.

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403
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Megalomanský záměr
Karlovarský kraj a historická města
soukromého investora na Klínovci
Ing. Jan Horník
senátor,
starosta
města Boží
Dar a krajský
zastupitel za
STANKOAKD

Byznys nezná bratra a tak je investorům stezky v oblacích s názvem SKYWALK KLÍNOVEC
úplně jedno, že naprosto zničí
panoramata na nejvyšší vrchol
Krušných hor Klínovec a to ze
všech světových stran (viz foto).
Regionu tato stavba svými maximalistickými rozměry, nemajícími
v ČR obdoby, přinese na nejvyšším
vrcholu Krušných hor vesměs samá
negativa. Současná železobetonová konstrukce televizního vysílače
je vysoká 56 metrů. Žádosti zasílané investorem o stanovisko uvádí stavbu o výšce 92 metrů. To si
zřejmě nedovede většina úředníků

ani představit jaké je to monstrum
a tak dávají ke stavbě souhlasná
stanoviska. Kdo najde odvahu zarazit naprosté zničení krajinného
rázu vrcholové partie Krušných
hor?
Stezka by nevratně negativně
ovlivnila rozsah okolního jedinečného ekotopu s jedinou chráněnou
horskou smrčinou na české straně
Krušných hor.
Masová návštěvnost stezky by neúměrně zvedla v Centrálním Krušnohoří osobní dopravu o možných
až 150 000 aut ročně.
Koncentrací návštěvnosti pouze
do jednoho centrálního bodu (vrcholu Klínovce) by tato masová
turistika, která není k přírodě ani
trochu šetrná, způsobila negativní
změny v rovnováze místního ekosystému.
Tento záměr by zřejmě negativně
ovlivnil památkově chráněný krajinný ráz památkové zóny Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, jež
byla doporučena odborným garan-

tem ICOMOS na seznam světového
dědictví UNESCO. Stezka by totiž
naprosto narušila vnímání chráněné hornické krajiny jako celku.
Stezku nelze napojit na infrastrukturní bilance města Boží Dar
stanovené Územním plánem města
Boží Dar, čehož se investor dlouhodobě snaží tzv. „salámovou“ metodou dosáhnout, což je v rozporu se
stavebním zákonem.
Stezka by navýšila potřebu dalších parkovacích míst, jelikož
současná parkovací kapacita na
Klínovci i v jeho nejbližším okolí je
nedostatečná, kterou však kvůli
neúměrnému záboru dalších zelených a lesních ploch již nelze více
rozšiřovat.
Kdo s tímto záměrem výstavby
stezky do oblak na Klínovci nesouhlasí, má možnost vyjádřit svůj
názor podpisem petice proti její
výstavbě, která je zveřejněna na
webu www.bozidar.cz, na němž
jsou uvedena místa, kde je petice
k dispozici.

zneužiti, jelikož nikde neslyším, že
za příčinou jsou především korporátní společnosti, které ničí deštné
pralesy a oceány. Pralesy jsou plíce naší planety a dokáží zpomalit
oteplování až o polovinu. Oceány
obsahují padesátkrát více uhlíku
než atmosféra a v současné době
přispívají ke zpomalení změny klimatu tím, že pohlcují asi 30 procent emisí oxidu uhličitého, které
lidstvo produkuje. Míra znečištění
a nadměrný rybolov způsobují nevratný úhyn podmořských tvorů
a likvidaci ekosystému celosvětových oceánů. Ač v České republice
nemáme ani moře, oceán ani deštný prales i my můžeme přispět a to
výsadbou stromů. Globální zásoby
uhlíku v lesích se odhadují na 861
miliard tun. Velice málo se mluví
o tom, že lesy jsou řešením přírody
na snížení uhlíku, jelikož mohou

zastavit a snížit emise, absorbovat a ukládat uhlík. Odlesňování
představuje 20% celosvětových
emisí CO2. Svět má prostor pro
více produktivní lesy. Dvě miliardy hektarů půdy, plocha dvakrát
větší než Čína, je v současné době
poškozena nebo vykácena. Vhodné
zalesňování pro výrobu a obnova
krajiny pro ochranu a zachování,
využívá potenciálu úložiště uhlíku, obohacuje schopnosti půdy,
obnovuje ekosystémové služby na
podporu živobytí, blahobytu a biologické rozmanitosti, a poskytuje
dostatek ekonomických příležitostí. Dokud budeme bezohledně plundrovat naší planetu, tak
změnu klimatu nevyřeší ani zákaz
užívání fosilních paliv a to bychom
si měli všichni uvědomit. To jak se
k naší modré planetě chováme se
nám náležitě vrátí.

Olga Haláková
krajská
zastupitelka
za STAN
s podporou
KOA, KDUČSL, TOP 09

Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska (SHSČMS) bylo
založeno na základě iniciativy měst
v roce 1990. Toto seskupení působí
jako dobrovolná, zájmová, nevládní
organizace především obcí, ve kterých jsou zachována původní architektonická jádra měst
a další nemovité a movité kulturní
památky.
V každém kraji je založena krajská sekce, která se schází 2x ročně.
V Karlovarském kraji se nachází
14 měst, která jsou členy SHSČMS, a tedy součástí 210členného
společenství. Členy krajské sekce

Karlovarského kraje jsou tato města: Abertamy, Bečov nad Teplou
(od roku 1992), Františkovy Lázně,
Horní Blatná, Horní Slavkov, Cheb,
Jáchymov, Karlovy Vary, Loket, Ostrov, Teplá, Toužim, Valeč a Žlutice.
Sdružení je velmi čilou organizací,
která pečlivě a prozíravě připravuje svůj plán činnosti na každý rok,
kdy zasedají předsednictva, výbory
a krajské sekce, dále se účastní veletrhů cestovního ruchu, pořádá výborné odborné konference na různá
témata, každoročně organizuje ve
spolupráci s Kanceláří prezidenta
republiky, Správou Pražského hradu, Českým národním komitétem
ICOMOS, Ministerstvem kultury
ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR setkání na Pražském hradě
na Mezinárodním dnu památek.
Zde je udělován titul Historické
město v rámci celorepublikové soutěže. Toto ocenění za obnovu historického dědictví získal v roce 2014
Cheb a různá ocenění získala další

města Karlovarského kraje, například Bečov nad Teplou byl v této
soutěži dvakrát oceněn cenou Moderní obec.
Soutěže Historické město roku
a dále Památka roku jsou významné pro jednotlivá soutěžící města,
která mají příležitost upozornit na
úspěšné rekonstrukce jednotlivých
kulturních památek. A jsou úspěšná i pro naše historická města, která byla oceněna tímto společenským
uznáním za mimořádné úsilí o jejich
obnovu a ochranu kulturních hodnot, díky kterým je Karlovarský kraj
významným cílem cestovního ruchu,
přinášejícím i ekonomický rozvoj.
V letošním roce SHSČMS připravuje Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2019 v ČR na téma
„Památky a zábava“ v Litomyšli,
a to ve dnech 7.-15. září a konferenci na téma „Vztah k místu a způsob
zprostředkování veřejnosti“ v Jičíně
ve dnech 3. – 5. října. Vřele tyto
akce doporučuji široké veřejnosti.

Privatizace krajského
Co skutečně ovlivňuje změnu klimatu zdravotnictví? Nic není nemožné
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Je dobře, že mladí lidé chtějí řešit změnu klimatu, ale příčinou
nárůstu globálních emisí CO2
není jen užívání fosilních paliv, na
které poukazují studenti na demonstracích za lepší klima a jde
spíše o marketingový tah některých politických stran, které se
snaží manipulovat se studenty.
Člověk zničil na celém světě biologickou rovnováhu a vyvážené
životní prostředí. Přijde mi, že
v tomto případě byli demonstranti

Ing. Eva
Valjentová
krajská
zastupitelka za
KSČM

O dluzích, financování i fungování krajského zdravotnictví bylo
za existenci KKN, a. s. popsáno
mnoho papíru. Ať už jde o odborná
stanoviska, rozbory hospodaření,
výhledy do budoucna, či novinové
články. Přestože všichni o problémech našich nemocnic víme a dokážeme je pojmenovat, nedokážeme je
řešit. Podle předběžných výsledků

hospodaření se dluh KKN a. s. za
loňský rok vyšplhá na bezmála 262
miliónů korun. Jen pro srovnání:
v roce 2017 to bylo zhruba 106
milionů a v roce 2016 39 milionů
korun. I laikovi musí být jasné, že
v následujících letech bude tento
systém „záplatování“ neudržitelný.
Karlovarský kraj každoročně dotuje
KKN, a. s. desítkami až stovkami
milionů korun, a přesto to nestačí.
Zastupitelé pravidelně schvalují
navyšování základního jmění, nebo
se problém řeší dofinancováním tzv.
služby obecného hospodářského zájmu, jako v letošním roce v objemu
110 mil. Kč.
Pokud nebudou jasně nastavená
pravidla financování tak, aby bylo
předem dané, s kolika penězi mo-

hou nemocnice počítat a jak velký
zásah do rozpočtu to bude, je jen
otázkou času, kdy kraj bude muset
přistoupit k privatizaci svého zdravotnictví. A protože nikde nevidím
žádnou snahu o systémové řešení,
musím si myslet, že právě o to vedení kraje jde. Jednání s Agelem tomu
nasvědčují.
Když se vedly boje o transformaci
nemocnic v obchodní společnosti,
upozorňovali jsme na rizika s tím
spojená a byli jsme proti tomuto
kroku. Teď se ukazuje, že naše obavy byly oprávněné. S obdobnými
problémy se totiž potýká většina
krajů. Jak se ukazuje, ministerstvu
zdravotnictví je to více méně jedno
a priority Asociace krajů České republiky jsou zřejmě někde jinde.

UNESCO a příprava za pět dvanáct
Ing. arch.
Vojtěch Franta
uvolněný člen
zastupitelstva
pro oblast
cestovního
ruchu, lázeňství
a UNESCO

6. a 7. července velice pravděpodobně rozhodne Mezinárodní
výbor světového dědictví o zápisu
Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří na seznam světového
dědictví UNESCO. Je to již šestnáct let, kdy došlo v České republice k poslednímu zápisu, bude se
tak jednat o výjimečnou událost
pro celou zemi. Ještě víc to ovlivní
Karlovarský kraj, díky jeho dominantnímu cestovnímu ruchu. Příští rok se v podobném čase bude
rozhodovat o další nominaci, a to
Slavných lázních Evropy, kde jsme
zastoupeni „lázeňským trojúhel-

níkem“. Karlovarský kraj by tak
mohl pro naší zemi v relativně
krátkém čase proměnit dva další
statky UNESCO.
Kraj zároveň založil novou výzkumnou instituci, která bude
mít za cíl restartovat, redefinovat
a rozvíjet naše lázeňství a stát se
světovou špičkou v oboru. Toto,
společně
s potenciálem
RE-STARTu i spolu s diskuzí nad
útlumem těžby a hledání nových
cest, by tak mohlo opravdu spustit
nastartování našeho regionu. A to
minimálně v oblasti lázeňství,
cestovního ruchu a rekreace. Teď
záleží na nás, jakým způsobem
tyto příležitosti uchopíme. Bylo by
ideální, kdybychom jasně věděli,
na jakého hosta chceme cílit, jaké
trhy chceme oslovit, kam směřovat
svou marketingovou kampaň, jaké
podnikatelské projekty chceme
podporovat.
Krajská destinační agentura
nás prosazuje jako celek, díky

INZERUJTE
V KRAJSKÝCH
LISTECH

tomu ale nemůže jít do detailu.
Do detailu mohou jít oblastní a lokální destinační agentury. Ty jsou
podpořeny strategicky i dotačně
jak ministerstvem, tak krajem,
nicméně aktivita k jejich založení
musí vzejít odspodu. Náš kraj je
zatím jediný, který nemá jedinou
oblastní, nebo lokální destinační
agenturu certifikovanou ministerstvem pro místní rozvoj . Není tak
jasné směřování Krušnohoří, ani
lázeňství.
Je třeba takovou iniciativu
z měst vyvinout a jasně si říct, co
chceme. Pomyslně je za pět minut dvanáct. Jednotlivá města
za Krušnohoří (Abertamy, Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná
a Krupka) a za lázeňský trojúhelník (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Karlovy Vary) mají teď
možnost ukázat, že také umíme
spolupracovat a podporovat se navzájem, že víme, co nabízíme a co
také očekáváme.

buďte

spokojený
podnikatel
{Lidské zdroje a personalistika}

Pomáháme členům najít zaměstnance na trhu práce, pořádáme veletrhy
pracovních příležitostí. Organizujeme pravidelná setkávání personalistů.
Spolupracujeme se školami, zařídíme exkurze, přednášky firem na školách,
stáže a brigády studentů. Organizujeme školení zaměstnanců firem, zajistíme kurzy na míru i dotované vzdělávání. Staňte se členy KHK KK a buďte
spokojený podnikatel :-)

khkkk.cz l spokojenypodnikatel.cz

t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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KULTURNÍ TIPY
Švihák lázeňský z Kyselky
Sezóna v Mattoniho muzeu už začala a kromě stálé expozice nabízí instituce i výstavu s příznačným názvem Švihák lázeňský. Jaké
bylo lázeňství v polovině 19. století na Karlovarsku, kdy zažívala
rozmach nejen Mattoniho firma, ale i místní lázně? Kdo vyhledával léčivé účinky Mattoniho Kysibelky a jak probíhaly základní
lázeňské procedury? To vše a mnoho dalšího se dozví návštěvníci
právě díky nové výstavě.
Mattoniho muzeum v Kyselce, 25. 6. - 27. 10. 2019
Zaniklá a znovuobjevená řemesla
Nenechte si ujít zajímavou akci ve Dvoraně ostrovského zámku,
jež vás přenese do časů našich babiček a prababiček. Uvidíte techniky starých řemesel, jako je paličkování, drátování, dřevořezba,
modrotisk, korálkování, patchwork, ruční šití hraček a mnohé
další. Akce, která se koná v rámci úspěšného projektu „Stříbrná
stezka - Silberstrasse - 1. investiční etapa“ bude probíhat od 13
do 17 hodin.
Zámek Ostrov, 26. 6. 2019
Za filmovými plakáty do muzea
Do Muzea Karlovy Vary můžete zajít na výstavu, která představuje
výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města
Prahy. Uvidíte unikátní plakátovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku 30. let 20. století. Výstava je pořádána ve spolupráci s Barrandovskými ateliéry,
přičemž plakáty jsou doplněny o filmové dekorace a kostýmy.
Muzeum Karlovy Vary, 26. 6. - 1. 9. 2019

Muzeum Cheb získalo zvláštní ocenění
za publikaci Květena Soosu a okolí

CHEB U příležitosti Mezinárodního dne muzeí proběhlo v polovině
května v Obecním domě v Praze
slavnostní vyhlášení výsledků národní soutěže Gloria musaealis za
rok 2018. Karlovarský kraj měl
mezi oceněnými opět své zástupce.
Muzeum Cheb získalo zvláštní ocenění za publikaci s názvem „Květena Soosu a okolí“ od editorů Jiřího
Brabce a Jiřího Velebila.
Kniha, která vznikla za podpory
Karlovarského kraje, je první samostatně vydanou květenou Soo-

su, jednoho z nejnavštěvovanějších
míst přírody západních Čech. „Po
loňském úspěchu, kdy karlovarské
muzeum obdrželo v soutěži nejvyšší ocenění za rekonstrukci budovy
a vybudování interaktivní stálé expozice, kde se mimo jiné uskutečnilo slavnostní zahájení celorepublikového Festivalu muzejních nocí,
mne velice těší, že i letos máme mezi
oceněnými své zástupce. Chebskému muzeu a hlavně pak autorům této jedinečné publikace patří mé velké poděkování. Velice si jejich práce

vážím,“ uvedla Daniela Seifertová,
náměstkyně hejtmanky pro oblast
kultury a památkové péče.
Publikace přináší na 424 stranách
křídového papíru informace o současnosti i historii květeny Soosu
a okolí. Kromě toho obsahuje i několik dalších doprovodných textů.
Čtenář se může také těšit na více než
210 barevných fotografií rostlin vyskytujících se ve sledovaném území
a dalších více než 35 fotografií dokumentujících krajinu, geologické
jevy či zvířenu. Kniha je k dostání

v Muzeu Cheb. Národní soutěž Gloria musaealis vyhlašuje Asociace
muzeí a galerií ČR společně s Ministerstvem kultury a Českým výborem
ICOM. Jejím smyslem je upozornit
na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků
v oboru muzejnictví. V letošním
17. ročníku soutěžilo na 58 muzeí
a galerií z celé republiky, které přihlásily 93 projektů ve třech hlavních
kategoriích: Muzejní výstava roku,
Muzejní publikace roku a Muzejní
počin roku. 
(KÚ)

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ

Pozv DLA Karlovy Vary Doubrava_Sestava 1

Karlovarský kraj měl tu čest zahájit
celorepublikový Festival muzejních
nocí. Do Muzea Karlovy Vary a dalších zapojených kulturních institucí zavítalo ve večerních hodinách
zhruba 1 500 návštěvníků. Na řadě
míst na ně čekal bohatý doprovod06.06.2019 18:29 Stránka 1
ný program a nechyběly ani dobové
osobnosti, které prozradily zajímavosti z regionální historie.

Historický piknik ve stylu steampunku
Galerie umění Karlovy Vary pořádá ve spolupráci s Domem kultury Ostrov již šestý Historický piknik. Návštěvníci mohou ochutnat
nejrůznější speciality, vyzkoušet si výtvarné
zasoutěžit
si
Pozv DLAdílny,
Karlovy
Vary Doubrava_Sestava
1 06.06.2019 18:29 Stránka 1
v tematicky pojatých hrách, nebo prostě jen ležet na dece a pozo Foto: Martin Čarek, Archiv AMG
rovat rej historických kostýmů a různorodá hudební, taneční či
divadelní vystoupení. Letos se akce ponese v duchu steampunku.
Účastníci se tak přesunou do alternativní minulosti inspirované
romány Juliuse Verna a viktoriánskou Anglií.
Zámecký park Ostrov, 7. 7. 2019

Jednou z kulturních institucí, které
se zapojily do Festivalu muzejních
nocí, byla i Galerie umění Karlovy
Vary. Velký zájem byl nejenom o výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit lucerničky a barevné odznáčky,
ale také o speciální noční komentovanou prohlídku v režii ředitele
galerie Jana Samce.

Foto: KÚ
Karlovarský kraj a Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
jménem pořadatelů a partnerů
Dnů lidové architektury Karlovarského kraje 2019
si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní zahájení
Dnů lidové architektury
Karlovarského kraje
Karlovarský kraj a Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
a křest průvodce
jménem
pořadatelů
a partnerů
Lidové
stavby
Karlovarského
kraje

Dnů lidové architektury Karlovarského kraje 2019

Galerii zaplní sochy Michala Gabriela
Do Galerie umění Karlovy Vary můžete zavítat na výstavu děl jednoho z našich nejvýraznějších současných sochařů - Michala Gabriela. Zakladatel výtvarného seskupení Tvrdohlaví, vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, vytvořil řadu soch šelem a mýtických
bytostí pro veřejný prostor. Výstava bude prezentovat také aktuální tvorbu ovlivněnou novými technologiemi, díky nimž vznikají
mimořádně působivé objekty z vrstvené nerezové oceli.
Galerie umění Karlovy Vary, 29. 6. – 8. 9. 2019
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Slavnostní zahájení
Dnů lidové architektury
Karlovarského
kraje
Hlavní
pořadatelé
a křest průvodce
Lidové stavby Karlovarského kraje
Záštitu nad Dny lidové architektury
převzala hejtmanka Karlovarského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
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Spolupořadatelé,
podpora a spolupráce

ve Skanzenu Doubrava u Lipové, okres Cheb

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Doubrava – Rustlerův statek

Záštitu nad Dny lidové architektury
převzala hejtmanka Karlovarského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Hlavní pořadatelé

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Krudum
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji.

Ministerstvo kultury dostalo od
Mezinárodní rady pro památky
a sídla (ICOMOS) zprávu, že doporučuje zdejší Hornickou kulturní krajinu, jejíž název naleznete v tajence křížovky, na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po odborné stránce zápisu již nestojí nic
v cestě, definitivní slovo padne
na Výboru světového dědictví,
který zasedá na začátku července
v ázerbájdžánském Baku.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 5. 7. 2019
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

Spolupořadatelé,
podpora a spolupráce

Doubrava – Rustlerův statek

Mediální partneři

SPORT

Markéta Vondroušová si
zahrála finále grandslamu

ČERVEN | 2019

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

SOKOLOV Markéta Vondroušová
slaví obrovský úspěch. Devatenáctiletá sokolovská tenistka hladce prošla jednotlivými koly grandslamo-

vého turnaje na pařížském Roland ztráty setu, v boji o titul si však dokáGarros a zastavila ji až ve finále Aus- zala udržet pouze tři z osmi podání.
tralanka Ashleigh Bartyová. Do fiNavzdory finálové porážce zažinále prošla rodačka ze Sokolova bez la Vondroušová na French Open
nejlepší grandslamový turnaj své
zatím krátké kariéry, dosud bylo jejím maximem osmifinále loňského
US Open. Po loňské bolavé sezoně
se dala však zdravotně dohromady
a už na jaře naznačila svůj potenciál,
když postoupila do čtvrtfinále velkých turnajů v Indian Wells, Miami
a Římě.
Díky nečekanému postupu do finále Roland Garros se teď Markéta
Vondroušová posunula ve světovém
žebříčku o 22 míst na životní 16. pozici.
Karlovarský kraj blahopřeje ke skvěMarkéta Vondroušová překvapivé tažení grandslamovým Roland Garros k titulu lým výkonům a přeje pevné zdraví
nedotáhla. Ve finále devatenáctiletá tenistka ze Sokolova prohrála 1:6 a 3:6 s tur- a další vynikající sportovní výsledky.
najovou osmičkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie. 
Foto: facebook 
(KÚ)

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ

FOTBALISTŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY PIONÝRŮ ZE SOKOLOVA
k postupu z krajského kola soutěže McDonald´s Cup do celorepublikového finále v Olomouci, kde ve velké
konkurenci nejlepších týmů z celé země skončili čtrnáctí. Největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol se každoročně účastní tisíce chlapců a děvčat ve věku 6 až 11 let z celé České republiky, samotné
finále si už zahrají pouze ti starší z nich v kategorii B, tedy mezi 10 a 11 lety. 
Foto: McDonald´s Cup

Na letní Hry dětí a mládeže
vyslal kraj početnou výpravu

V Karlovarském kraji se poprvé konaly Sportovní hry seniorů. V Sokolově téměř 130 sportovců změřilo síly v nordic
walking, biatlonu a dalších disciplínách. Blahopřejeme všem ke skvělým výkonům!
Foto: KÚ

KARLOVY VARY Na Hrách IX.
letní olympiády dětí a mládeže ČR
své síly s vrstevníky v současné
době už poměřují mladí sportovci
z Karlovarského kraje. Ve dnech
23. až 28. června hostí tento sportovní svátek Liberecký kraj, náš
region sem vyslal 221 dětí, 46
trenérů a 3 vedoucí výpravy. Role
vlajkonoše výpravy se ujal bývalý
František Dřížďal, někdejší fotbalista třetiligových Karových Varů
a druholigového Sokolova, který
si později v dresu pražské Slavie
zahrál i slovutnou Ligu mistrů.
„Jedná se o akci, která děti díky
skvělé atmosféře nejenom motivuje k dosažení co nejlepších
sportovních výsledků, ale také
významnou měrou přispívá k prezentaci Karlovarského kraje. Ka-

ždoročně proto naše sportovce
podporujeme nejenom v přípravě
na olympiádu, ale zajištujeme
pro ně i následně dopravu na akci
a hradíme účastnický poplatek,
ve kterém mají zahrnuto nejenom
ubytování, stravování, ale i přepravu v době konání olympiády.
Kromě toho jsme opět nechali ušít
jednotné reprezentační oblečení
pro všechny členy výpravy, tentokrát v barvách tyrkysové, bílé
a černé,“ uvedl Jaroslav Bradáč,
krajský radní pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy.
Vedle tradičních sportů, jako je
například atletika, gymnastika,
plavání, volejbal, fotbal či florbal,
vypsali letos pořadatelé také soutěž v letním biatlonu, lezení, judu
nebo v umělecké disciplíně - gra-

ffiti. Největší medailové ambice
má Karlovarský kraj v atletice,
sportovní střelbě a triatlonu.
Předpokládaná účast v Liberci
je letos až 4 tisíce sportovců a trenérů. Akce je projektem Českého
olympijského výboru, který si ke
spolupráci vybírá jako pořadatele
jednotlivé kraje České republiky. Olympiády se odehrávají ve
dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. Svým
charakterem navozují atmosféru
opravdových olympijských her,
kdy nechybí zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály,
soužití v olympijské vesnici nebo
složení olympijské přísahy.
Více informací najdete na webu
odm.olympic.cz.

(KÚ)

Turnaj kroužků košíkové skončil
triumfy ZŠ 1. Máje a ZŠ Krušnohorská

KARLOVY VARY Dne 30. května
se opět na závěr školního roku uskutečnil turnaj basketbalových kroužků
z 1. až 5. tříd, které probíhají na šesti
karlovarských základních školách.
Turnaj tentokrát hostila ZŠ Konečná, letos se jej zúčastnilo na šedesát
mladých baskeťáků. Šest družstev ve
dvou skupinách odehrálo vždy dva
zápasy, ve kterých všichni předvedli,
kolik se toho za celý rok naučili.
V kategorii 1. až 3. tříd se nevíce dařilo ZŠ 1. Máje a v kategorii 4. až 5.
tříd pak ZŠ Krušnohorská. Odmě- akce i vedení pravidelných kroužků Karlovarským krajem – Živým kraněni drobnými dárky a sladkostmi po celý rok je finančně podpořeno jem a basketbalovou federací ČBF.
však byli všichni zúčastnění. Tato Statutárním městem Karlovy Vary,  Václav Sebera, TJ Thermia K. Vary

Výkup

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

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:
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Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

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

w w w.schrottmobil.info

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.
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