Žena regionu

Inovativní škola roku 2018

Znáte ženu, která se ve svém volném čase obětuje pro druhé
a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Přihlaste jí do
soutěže.

Titul v Národní soutěži digitální gramotnosti získala SPŠ Ostrov,
nejvšestrannějším žákem se stal Lukáš Marek.
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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ročník 16 • číslo 4 • duben 2018 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek 

ZPRÁVY Z KRAJE
Hradba 2018
Pěší rota aktivní zálohy se zapojila do největšího cvičení
Až do konce dubna bude ve vojenských újezdech Libavá a Hradiště a ve schválených prostorech
civilního sektoru probíhat pod
názvem „Hradba 2018“ největší
vojenské cvičení Aktivní zálohy
ozbrojených sil České republiky.
Pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary se zapojila do cvičení ve
dnech 9. až 15. dubna o síle 48
mužů a žen. Cvičení bylo rozděleno do dvou částí. Vojáci procvičili
patrolování, reagovali na varovné signály v rámci ochrany proti
zbraním hromadného ničení
a proběhla také střelecká příprava či spojovací příprava na radiostanicích. 35 příslušníků pěší roty
posílilo v rámci druhé části cvičení ve smíšených hlídkách Policii
ČR, ostatní poskytli logistickou
podporu v týlu. 
(KÚ)
Potravinová banka
Za poslední rok se objem
zdvojnásobil a poroste i dál
Potravinová banka, která v našem regionu úspěšně funguje již
třetím rokem, získá od Karlovarského kraje dotaci ve výši 100
tisíc korun. Finanční prostředky
budou využity na zajištění skladů
a distribuci potravinové a materiální pomoci k neziskovým či
charitativním organizacím, jež
provozují azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo domovy pokojného stáří. Od ledna
tohoto roku mají obchody s prodejní plochou nad 400 metrů
čtverečních zákonnou povinnost
nabízet neprodejné potraviny
charitativním a neziskovým organizacím. V souvislosti s tím,
že výrazně vzrostl objem zboží,
které potravinová banka přijímá
a dále rozděluje, stouply i náklady
na její provoz. Aby zvládla zajistit
uskladnění darovaných potravin,
jejich evidenci a distribuci, požádala Karlovarský kraj o dotaci.
V Karlovarském kraji má potravinová banka celkem sedmnáct odběratelů, kteří potraviny dále rozdělují mezi potřebné. V roce 2016
banka přerozdělila zhruba 17 tun
potravin. V uplynulém roce se objem potravin téměř zdvojnásobil
na více než 31 tun. Aktuální trend
ukazuje, že čísla půjdou i nadále
strmě nahoru. 
(KÚ)

Doprava, zdravotnictví i rozvoj
regionu zajímal návštěvu Vlády ČR
KARLOVY VARY V pondělí 16.
dubna 2018 přijela vláda premiéra
Andreje Babiše do Karlovarského
kraje. Tématy návštěvy byla dostavba dálnice D6, zajištění dostupné
zdravotní péče i výstavba nového
vývojového a testovacího centra
automobilky BMW za více než 200
milionů eur. Jde už o pátou cestu do
regionů, kterou kabinet podnikl.
Na úvod své návštěvy se vláda zabývala dostavbou dálnice D6, která
má propojit Prahu s Karlovými Vary
a dále s hranicí s Německem, kde by
měla navázat na tamní dálniční síť.
Členové vlády si prohlédli místo budoucí výstavby dalšího úseku u obce
Žalmanov. Nyní se staví tři úseky
v celkové délce 15 km, a to mezi Novým Strašecím a Řevničovem, obchvat Řevničova a obchvat Lubence. Celková hodnota výstavby těchto
částí je zhruba 2,8 mld. Kč. Dálnice
je důležitá pro turistický ruch a další
rozvoj regionu. Její výstavbu by měl
pomoci zrychlit také Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, který
je nyní v Poslanecké sněmovně.
„Karlovarský kraj má velký problém, a tím je prokletá dálnice D6.

Kdybychom ji měli, tak by se kraj
tolik nevylidnil, měli bychom tu
pravděpodobně i vysokou školu
a cestovní ruch by fungoval lépe. To
je hlavní problém, který máme téměř všude. Spojení Praha – Karlovy
Vary je snad nejhorší silnice, která
spojuje Prahu s krajským městem.
Proto jsme se na to soustředili a začali jsme teď stavět tři úseky. Chybí
ještě dostavět 80 kilometrů a hotovo
má být do roku 2026,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
Na Letišti Karlovy Vary si poté vláda prohlédla plány na modernizaci
letiště a rozšíření letištní dráhy. Díky úpravě za zhruba 650 milionů korun by mohla na letišti přistávat také
velkokapacitní letadla, což pomůže
dalšímu rozvoji regionu. Od poloviny února byla zavedena nová linka
do Moskvy, která je cestujícími velmi využívaná a nyní se jedná o jejím
posílení. Kromě toho by v budoucnu
mohla letiště využívat také Armáda
ČR. Premiér Andrej Babiš uvedl, že
je důležité udělat především komplexní analýzu toho, kde jsou letiště
potřeba. Ta musí navazovat na další
propagaci kraje a turistický ruch.
Na Krajském úřadě Karlovarské-

Vládní návštěva Premiéra Andreje Babiše doprovázela s dalšími členy Vlády
ČR po Karlovarském kraji hejtmanka Jana Vildumetzová. 
Foto: KÚ
ho kraje jednali ministři a ministryně s radními kraje. Hlavními tématy
bylo zdravotnictví, školství a doprava. Řešili také pomoc pro strukturálně postižené regiony a plán na
novou investici automobilky BMW
blízko Sokolova.
Vláda pak zavítala přímo na místo,
kde by vývojové a testovací centrum
automobilky BMW mělo vzniknout
do konce roku 2022. Investice za
200 milionů eur přinese stovky nových pracovních míst. Plánem se
vláda zabývala už 14. března 2018

Kynžvartská daguerrotypie
je už na seznamu UNESCO
KARLOVY VARY Kynžvartská
daguerrotypie, která je předchůdkyní fotografie, se dostala na prestižní seznam světového kulturního
dědictví UNESCO Paměť světa.
Ministr kultury Ilja Šmíd předal
začátkem dubna v Nostickém
paláci zástupcům institucí, které
nominace připravily, certifikáty
potvrzující jejich zápis.
„Jsme velice hrdí na to, že se Kynžvartská daguerrotypie dostala na
prestižní seznam světového kul-

turního dědictví UNESCO Paměť
světa. Jedná se o první a prozatím
jedinou památku z Karlovarského
kraje, které se to podařilo. Je to pro
nás tedy obrovský úspěch a pevně
věřím, že se brzy vrátí na zámek
Kynžvart, kde si jí v nové expozici
budou moci prohlédnout nejenom obyvatelé našeho regionu,
ale i přijíždějící turisté,“ okomentovala významnou událost hejtmanka Jana Vildumetzová. Podle
uvolněného zastupitele Vojtěcha

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Telefon (ústředna): 354 222 300
Fax (podatelna): 353 331 509
Datová schránka: 
siqbxt2
E-mail:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Kynžvartská daguerrotypie Jednu ze svých prvních daguerrotypií věnoval
francouzský vynálezce Louis Daguerr v roce 1839 kancléři Metternichovi.

Foto: KÚ
www.kr-karlovarsky.cz

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

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Franty, který se slavnostního ceremoniálu účastnil, je brzkému
předání daguerrotypie na zámek
Kynžvart nakloněna i generální
ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.
Dnes je Kynžvartská daguerrotypie k vidění v expozici Národního
technického muzea v Praze.
Nominaci Kynžvartské daguerrotypie připravilo Národní
technické muzeum ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem. Zápisem do mezinárodního
registru Paměť světa odborné společenství stvrdilo význam každé
z nominovaných položek, které by
měly být zpřístupněny široké veřejnosti prostřednictvím moderní
informační techniky.
Kynžvartská daguerrotypie je
jedna z prvních daguerrotypií,
kterou pořídil francouzský vynálezce Louis Daguerre. Zachytil na
ni motiv svého uměleckého ateliéru a v roce 1839 jí věnoval tehdejšímu majiteli zámku kancléři Metternichovi. Je mimořádná nejen
proto, že je první svého druhu, ale
také proto, že je na ní věnování od
samotného objevitele. Základem
pro daguerrotypii je vysoce vyleštěná kovová deska, která na rozdíl od fotografického papíru není
pružná.

(KÚ)

na svém jednání v souvislosti s Prohlášením o strategické spolupráci
mezi vládou ČR a BMW AG. Diskuzi tehdy odložila s tím, že se chce
na místo nejdříve podívat. Podle
předsedy vlády Andreje Babiše je
nutné se společností jednat o podmínkách, včetně nabídky nových
pracovních míst, která by měla být
určena i nezaměstnaným lidem v regionu. Spíše než finanční podporu
by navrhoval firmě nabídnout daňovou pobídku.
Následně na setkání se staros-

ty měst a obcí v Sokolově mluvili
členové vlády o problémech kraje,
včetně sociální a kulturní oblasti či
školství. Na závěr se vláda podívala
do Karlovarské krajské nemocnice.
Patří pod ni nemocnice v Karlových
Varech a Chebu a je tak největším
zdravotnickým zařízením v kraji.
Problémem je ale velký nedostatek
zdravotních sester, kterých chybí
zhruba 90, i lékařů. Vláda se proto
zajímala o navyšování platů i nabírání zdravotnického personálu ze
zahraničí.
Karlovarský kraj navštívili kromě
premiéra Andreje Babiše také první
místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec,
ministryně financí Alena Schillerová, ministr vnitra Lubomír Metnar,
ministr průmyslu a obchodu Tomáš
Hüner, ministr dopravy Dan Ťok,
ministryně práce a sociálních věcí
Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová a ministr
kultury Ilja Šmíd. Části programu se
zúčastnil také vládní zmocněnec pro
sport Milan Hnilička.
(KÚ)

Karlovarskou porodnici
čeká přestavba
KARLOVY VARY Modernizaci
a změnu uspořádání celého oddělení karlovarské porodnice by
měla v nejbližší době vyřešit chystaná přestavba. „Maminkám a jejich nově narozeným dětem chceme nabídnout zázemí na podstatně vyšší úrovni, na přestavbu
porodnice čekají už dlouho i zdravotníci, kteří tam pracují,“ říká
hejtmanka Jana Vildumetzová.
Porodnické oddělení ve druhém
nadzemním podlaží pavilonu B
krajské nemocnice bude mít 17
lůžek v nových pokojích, v části
pro riziková těhotenství se plánuje 4 až 6 lůžek. Kromě toho vzniknou tři porodní pokoje, zákrokový
sál a šest novorozeneckých lůžek
v novorozenecké části oddělení.
Počítá se i se čtyřmi inspekčními
pokoji.
„Zvlášť v této době, kdy vlastník privátní ostrovské nemocnice
ohlásil na červen uzavření porodnice v Ostrově, je velmi důležité,
aby kraj dokázal budoucím rodičkám, které se připravují na narození svého potomka, nabídnout
odpovídající prostředí a potřebnou kvalitu péče. Budu doufat,
že moderní prostory a vybavení
mohou motivovat i sestry a lékaře, aby měli zájem pracovat právě v karlovarské porodnici,“ říká
krajský radní Jan Bureš.

Práce na modernizaci oddělení
sice omezí jeho provoz, nicméně
porodnice bude fungovat i v průběhu obou etap přestavby.
Stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Karlovy Vary by měla provést
společnost Metrostav. Ta se stala
vítězem zadávacího řízení, které
vyhlásil Karlovarský kraj. Vítězná firma nabídla cenu ve výši 90,
7 milionu korun s DPH. Výsledek
zadávacího řízení schválila Rada
kraje. První dvě výběrová řízení
kraj zrušil, protože se do soutěže
přihlásila pouze jedna společnost.
„Přiznám se, že se nám ulevilo,
když se do třetice podařilo zadávací řízení dotáhnout do zdárného konce. Předpokládáme, že
po uplynutí odvolacích lhůt a po
podepsání smlouvy by mohli stavebníci ještě v jarních měsících
zahájit práce,“ dodává hejtmanka. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
O linku Moskva-Vary
je velký zájem
Lety mezi Moskvou a Karlovými
Vary si cestující rychle oblíbili.
Z více než 85 procent je obsazeno každé letadlo, které zatím od
poloviny února letošního roku vypravila letecká společnost Pobeda
na nové mezinárodní lince z letiště
Vnukovo do krajské metropole.
„Příjemným bonusem pro zviditelnění letů na trase Moskva –
Karlovy Vary bylo i to, že na našem
letišti přivítali zástupci společnosti v březnu miliontého cestujícího
v letošním roce, kterého Pobeda
přepravila,“ připomíná ředitel
karlovarského letiště Václav Černý. Karlovy Vary jsou první destinací tohoto dopravce v Česku,
lety mezi oběma městy provozuje
dvakrát týdně novými moderními
letadly typu Boeing 737-800 o kapacitě celkem 189 míst. 
(KÚ)
Chovatelé znovu získají dotaci
Český svaz chovatelů získá od
Karlovarského kraje individuální
dotaci ve výši 50 tisíc korun. Peníze využije na podporu volnočasových aktivit mladých chovatelů,
činnosti základních i okresních
organizací a pořádání u veřejnosti
velmi oblíbených výstav drobného
zvířectva. Český svaz chovatelů
sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů, zpěvných kanárů,
exotického ptactva, drobných
hlodavců, koček a kožešinových
zvířat. Zároveň se zaměřuje na
rozvíjení jejich znalostí, vydává
pro ně odborné časopisy, pořádá výstavy a soutěže, proškoluje
posuzovatele zvířat a podílí se na
výchově mladé chovatelské generace. Karlovarský kraj spolupracuje s Českým svazem chovatelů
na základě uzavřené smlouvy již
od roku 2011 a každoročně jej
podporuje. 
(KÚ)
Místní samosprávy
soutěžily o Zlatý erb
Nejlepší webové stránky města,
nejlepší webové stránky obce,
Smart City a nejlepší elektronická služba a celostátně hodnocený
nejlepší web s turistickou prezentací. Ve čtyřech kategoriích letos
znovu soutěžily obce a města z reagionu v krajském kole soutěže
Zlatý erb. Letos porota v soutěži
spolupořádané spolkem Český
zavináč hodnotila na třiadvacet
projektů z našeho regionu, jejich
počet se tak oproti minulému
roku více jak zdvojnásobil. Nejlepší web mají letos Ostrov a Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně
se blýskly svým Elektronickým
newsletterem o cestovním ruchu
a nejlepší je také jejich web s turistickou prezentací. Vítězové postupují do celorepublikového finále,
jehož výsledky budou vyhlášeny
9. dubna v Hradci Králové.  (KÚ)
Starostové řešili
také zimní olympiádu
Aš, Jáchymov, Kraslice. Další setkání krajských radních se starosty se konala na třech místech Karlovarského kraje. Na setkánjí v Aši
se zajímali starostové z území
obcí s rozšířenou působností Aš,
Cheb a Mariánské Lázně například o nový elektronický systém
žádostí o dotace a čerpání dotací
z národních programů či uplatňování nového nařízení EU ohledně
ochrany osobních údajů (GDPR)
a mluvilo se také o opravách silnic. Na městském úřadě v Jáchymově, kde se konalo další setkání
se zástupci obcí Ostrovska a Krušnohoří, se probírala také chystaná
zimní olympiáda dětí a mládeže
v lednu 2020 a v této souvislosti
byla zmíněna dlouhodobá snaha
o získání dotace pro Boží Dar na
vybudování moderního snowboardového areálu, či potřeba
rekonstrukce a dobudování prostorů pro sportovce v v biatlonovém areálu Eduard u Jáchymova.
Zatím poslední výjezd krajských
radních proběhl v Kraslicích, se
starosty Kraslicka a Sokolovska se
diskutovalo o dotacích pro hasiče,
stavu silnic v okolí Přebuzi nebo
zkušenostech s provozováním Senior Expresu.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Silnice mezi Hranicemi a Bad
Elsterem bude moderní a bezpečná
HRANICE Moderní a hlavně bezpečné přeshraniční spojení, včetně
kvalitního napojení na síť cyklistických a turistických stezek, vznikne
v blízké době mezi Hranicemi a Bad
Elsterem. Projekt za zhruba 7,9
milionu eur podpoří Program přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko.
„Město Hranice je vyhlášené čistotou životního prostředí a nádhernou přírodou. Lázeňské město Bad
Elster je zase kromě lázeňské léčby
centrem kultury a festivalů. Proto je
víc než potřebné, aby byla obě místa
propojena kvalitnější silnicí, než je
tomu dosud. Komunikace by měla
být bezpečná pro řidiče i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Chtěla bych tedy moc poděkovat za
společné úsilí všem, kteří připravili
projekt modernizace historického
přeshraničního spojení mezi oběma
městy,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.
Projekt zahrnuje modernizaci sil- Moderní přeshraniční spojení Rekonstrukci silnice slavnostně zahájili koncem března představitelé Karlovarského
nice na české a německé straně kraje spolu se zástupci okresu Vogtland a starosty dotčených měst. 
Foto: KÚ

Cyklotrasy se dočkají údržby i nového značení
KARLOVY VARY S přicházejícím
jarem ožívá cykloturistka v regionu. Aby se cyklisté v terénu lépe
orientovali, provede Klub českých
turistů kontrolu značení na cyklistických trasách a následně opraví
zjištěné závady. Od Karlovarského
kraje na to získá dotaci ve výši 300
tisíc korun. Kromě toho dojde ještě
k dalším úpravám ve stávající síti
cyklotras.
„Snahou Karlovarského kraje je
zkvalitňovat a postupně rozvíjet
systém značených cyklotras na

území regionu. Díky tomu k nám
jezdí stále více domácích i zahraničních hostů a náš kraj se stává
vyhlášenou lokalitou pro cyklisty.
Rozhodli jsme se proto, že stejně
jako v minulých letech i v tomto
roce podpoříme Klub českých turistů, který nám v tomto ohledu
velmi pomáhá,“ vysvětluje Josef
Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení
a informatiky. Příspěvek ve výši
300 tisíc korun musí schválit ještě
krajské zastupitelstvo.

Peníze budou využity nejenom na
kontrolu a údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji, ale také
na další úpravy a napojení stávající sítě cyklotras. Pokračovat by se
mělo v optimalizaci tras na Kraslicku a naplánovány jsou rovněž
přeložky tratí například ve Vykmanově či v Loučkách. Dojít by mělo
ale také k prodloužení trasy z Hanova do Mariánských Lázní nebo
k přeznačení místní trasy v Libé na
trasu pro horská kola.

(KÚ)

Kraj představil krásu svých památek na veletrhu
PRAHA Šesté pokračování mezioborového veletrhu Památky - Muzea - Řemesla přilákalo v minulém
týdnu do holešovické INCHEBA
Areny v Praze stovky návštěvníků.
Mezi restaurátory, pasíři, uměleckými skláři, majiteli památek
a ostatními vystavovateli tradičně
nechyběl ani stánek našeho kraje.
Návštěvníkům neunikla aktualizovaná prezentace národních kulturních památek v regionu, ani ukázka
předmětů mapujících historii hornictví a lázeňství.
„Vedle letáků a publikací zaujaly
přítomné rovněž spoty, natočené

v rámci projektu Živý kraj, které se
po oba dny promítaly na obrazovce
v odpočinkové zóně. Videa lákala
na výlety po Krušnohoří, na cyklostezku Ohře, do zámku Kynžvart
nebo za zajímavostmi Slavkovského lesa,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Lidé
měli možnost přímo na místě také
získat povědomí o osudu národní
kulturní památky Císařské lázně
v Karlových Varech a o veřejné sbírce, kterou kraj před časem vyhlásil.
Výjimečné pamětihodnosti v regionu prezentovali nejen představitelé
Karlovarského kraje, ale také zá-

NOVÁ ROLE Karlovarský kraj je
znám především díky lázeňství.
Neméně typickým odvětvím, které má v regionu více jak dvousetletou tradici, je i výroba porcelánu.
Produkty z místních porcelánek
se vyznačují nejenom vysokou
kvalitou, ale také originálním
zpracováním. Jedním z míst, kde
můžete nahlédnout pod pokličku
poctivému řemeslu je unikátní
Návštěvnické centrum v porcelánce v Nové Roli. V roce 2013 jej
otevřela společnost Thun a o jeho
provoz se již několik let úspěšně
stará rodinný spolek Archa Loket.
Návštěvnické centrum nabízí
naučné a tvůrčí prohlídky zaměřené na představení současné industriální výroby. Jejich součástí
je i velmi oblíbená Porcelánová
školička, kde si zájemci mohou
odekorovat vlastní hrníček. Karlovarský kraj v rámci pravidelně vyhlašovaného dotačního programu
„Děti, mládež a kultura“ přispívá
nejmenším návštěvníkům na autobusovou dopravu. Porcelánka
k této podpoře pak přidává ještě
zvýhodněné vstupné. „Pro děti je
to skvělá příležitost, jak se seznámit s tradičním řemeslem. Jen
v uplynulém roce jsme na jejich
dopravu uvolnili z programu více
jak 99 tisíc korun. Všem, kteří se
na provozu Porcelánové školičky
podílejí, bych chtěla moc poděko-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

vat. Jejich práce má jednoznačně
velký smysl,“ uvedla náměstkyně
hejtmanky Karlovarského kraje
Daniela Seifertová.
Návštěva Porcelánové školičky
může mít pro děti a mládež význam i z hlediska jejich budoucího profesního směřování. O výrobce a dekoratéry porcelánu je
totiž ze strany zaměstnavatelů
na trhu práce stále velký zájem.

DEN S HEJTMANKOU
a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Jana
P Ř I J Ď T E Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici tentokrát 30. dubna
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu
počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste
to písemně. Kromě již zavedeného
D U B N A Dne s hejtmankou je pro všechny
zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý
občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat
svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze
zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří
se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí
do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu
www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy
bude 2. května. 
(KÚ)

30.

stupci krajských muzeí, měst, obcí,
spolků i farností. Nabízené materiály díky tomu tvořily ucelené a velice obsáhlé portfolio informací.
Sladkou tečkou za návštěvou krajského stánku pak byla pro každého
zájemce lázeňská oplatka,
Letošní ročník veletrhu Památky
– Muzea – Řemesla se konal pod
heslem „Dejme minulosti budoucnost!“ Jeho tématem byly především rekonstrukce památkových
souborů a objektů, jejich financování a současné využití, historie
a sbírky muzeí, a též odkaz našich
předků a podpora řemesel. (KÚ) SOKOLOV V pořadí již 13. ročník
kongresu Gerontologické dny Severozápad (GDSZ) bude zahájen
ve čtvrtek 17. května v 9.00 hodin
v Městském domě kultury města
Sokolov. Kongres je určený zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniorskou
populaci. Svým zaměřením patří
mezi největší akce tohoto charakteru v Česku. Koná se pod záštitou
hejtmanky Karlovarského kraje
Jany Vildumetzové, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
a starosty města Sokolova Jana
Picky. Hlavním organizátorem
akce je DTO CZ Ostrava, odborně
připravovalo celou akci 8 institucí
z Karlovarského a Ústeckého kraje.
Kongres je věnován zdravotním
i sociálním tématům. Co bude letos hlavními tématy? Vybíráme
krátce z obsahu:
Stáří, smrt a ekonomika. Cílem
přednášky známého českého geriatra, člena Etické komise ČLK
a publicisty Zdeňka Kalvacha je
probuzení veřejného zájmu o tato
zásadní etická, eticko právní a politologická východiska v kontextu
„Pokud se děti v našem kraji chtějí sociálních a zdravotně sociálních
vyučit dobrému řemeslu v duchu strategií a koncepcí v ČR. „Pro sevýrobních a řemeslných tradic, niory představují i běžné události
prohlídka porcelánky jim může zátěž a mnohé z nich jim zhorší
být dobrou inspirací. Mnozí z nás stav. Rozvíjí se u nich seniorská
si přejí, aby naši potomci po do- křehkost. Potřebují, aby se pomocí
končení svého vzdělání zůstali zavedeného hodnocení zjistilo, co
v našem regionu a nadále jej roz- se s nimi děje. A to česká medicívíjeli,“ doplnil průvodce ze spolku na neumí,“ říká špičkový geriatr,
Archa Loket Jaroslav Dolina.
působící dříve ve fakultní nemoc
(KÚ) nici v Praze a dnes praktický lékař.

Místo, kde se setkáte s poctivým řemeslem

o celkové délce více jak 3,6 kilometru a je rozdělen do několika částí.
Karlovarský kraj opraví zhruba 700
metrů silnice od hraničního přechodu směrem k Hranicím. Součástí
stavebních prací bude rozšíření
stávající komunikace, položení nových konstrukčních vrstev vozovky,
vyřešení odvodnění včetně zřízení
propustků, provedení vynucených
přeložek inženýrských sítí a instalace nového dopravního značení.
Jako zhotovitel byla vybrána firma
Strabag. Náklady činí zhruba 12,9
milionu korun, z čehož 85 procent
hradí Evropská unie z fondu pro
regionální rozvoj, 5 procent jde ze
státního rozpočtu a zbývajících 10
procent z rozpočtu Karlovarského
kraje.
Součástí projektu na české straně
je například i vybudování nového chodníku, veřejného osvětlení
a parkovacích stání. To vše je již
v režii města Hranice, které to bude stát asi přes 40 milionů korun.
Veškeré stavební práce by měly být
hotovy do konce roku 2019.  (KÚ)

Gerontologické dny hostí Sokolov
Právě díky bohatým praktickým
zkušenostem se Zdeněk Kalvach
neobává otevírat málo diskutovaná nebo až tabu témata. Vyjadřuje
se k úskalím zdravotní péče o seniory.
„Klidně je implantována i velmi
drahá pomůcka či přístroj, nová
kyčel, kardiostimulátor v hodnotách desítek i stovek tisíc korun
spolu s pobytem na JIP. Pak ale
následuje vysunutí do geriatricky
nepolíbeného prostředí a péče se
propadá o několik tříd níže. Nakonec se nemocný na odoperované
nohy nepostaví, rozleží se a odjíždí
do LDN. Celá perfektně odvedená
akutní fáze včetně velké investice
je totálně znehodnocena. A pak se
řekne: vidíte, nemá to smysl, stejně pacient zemře v léčebně,“ říká
lékař Kalvach.
Nežádoucí účinky psychofarmak. Buďme opatrní, je méně
opravdu více? Dalším známým
problémem je užívání velkého
množství léků v léčbě křehkých
geriatrických pacientů. Kde je
však ta správná míra? Na tyto
a podobné otázky bude například
odpovídat doktorka farmacie
Ivana Tašková z Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Paliativní a hospicová péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb. Jak se k ní staví jednotlivé
instituce? Jaký je pohled krajské
samosprávy? Jak zajistit kvalitu
těchto služeb? Je certifikace správnou cestou? Přijďte se dozvědět více od těch nejpovolanějších.

(KÚ)
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Nominujte své favoritky v soutěži Žena regionu
KARLOVY VARY Znáte ženu, která
se ve svém volném čase obětuje pro
druhé a zvládá své aktivity skloubit
s péčí o rodinu? A věnuje se podle
vás těmto ženám dostatek pozornosti? Jestli o takové osobnosti víte,
zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, či kolegyni z práce. Od 1. dubna začínají nominace
do 9. ročníku projektu pod záštitou
předsedy Senátu Parlamentu ČR
a Asociace krajů ČR.
Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů
nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se
věnovat příběhům nominovaných
žen a podrobně s nimi seznámit co
nejširší veřejnost, přitáhnout k nim
pozornost médií, eventuálních
sponzorů i veřejné samosprávy,“
uvedla Denisa Kalivodová, zakladatelka projektu Žena regionu.
Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno

vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji.
Do té doby bude výsledné pořadí
účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude
výsledné pořadí nominovaných žen
zveřejněno na webu projektu Žena
regionu, ale bez uvedení přesného
počtu hlasů. Absolutní vítězka pro
celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou
se stává ta nominovaná žena, která
získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním
absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty
hlasů, které soutěžící v jednotlivých
regionech získaly.
„Velice mne těší, že se Karlovarský
kraj opět zapojí do tohoto mimořádného projektu, který pomáhá zviditelňovat ženy s neobyčejným životním příběhem. V loňském roce jsem
měla tu čest předat ocenění úžasné
Michaele Valentové z Ostrova, která
se nebála postavit zákeřné nemoci
a zároveň začít pomáhat ostatním.
Přišla se skvělým nápadem pořádat
dobročinné Běhy s čelovkou a zalo-

Vítězka 8. ročníku Ženou regionu se loni za Karlovarský kraj stala Michaela
Valentová z Ostrova, odvážná žena, která se nebála postavit zákeřné nemoci
a zároveň začít pomáhat ostatním. Na slavnostním vyhlášení celostátního kola v Senátu získala ještě cenu odborné poroty a ambasadorek projektu.

Foto: KKN KV
žila spolek Pomáhej srdcem. Věřím,
že se nám i letos podaří ukázat, že
v našem regionu máme další obdivuhodné ženy, kterým není okolní
život lhostejný a neváhají se obětovat pro druhé,“ uvedla hejtmanka
www.letofest.cz
Jana
Vildumetzová.
O titul se mohou ucházet ženy
v kategoriích: podnikání, politika
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a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura
a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práci byste rádi ocenili,
s nominací nečekejte. Vítězkami
uplynulých ročníků se staly například majitelka dětského hospice

Sylva Vartová, ředitelka Nadačního
fondu Šance onkoláčkům Lenka
Klasnová nebo zakladatelka neziskové organizace Pro Matěje Andrea
Kulová.
Jak se zapojit do soutěže Žena
regionu? Nominovat své favoritky
můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na
webových stránkách Žena regionu.
Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete
seznámit s příběhy jednotlivých
žen a hlasovat pro svou favoritku.
Ženou regionu se stane osobnost
s nejvyšším počtem platných hlasů.
Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny
od 4. září do 22. října 2018 v rámci
regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.
Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu
2018, kde bude vyhlášena absolutní
vítězka ankety s největším počtem
hlasů. Udělena bude také Cena
odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů
ČR. 
(KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Regionální jídelníček našich předků
V minulosti se nejen regionálně produkovaly potraviny,ale také
regionálně jedlo. Hlavně strava na venkově se dlouhodobě neměnila as jedlo se především to, co si sedláci sami zajistili ze svých
polích a pocházelo ze zvířat v regionu chovaných.
Jak vypadal jídelníček na Chebsku v předminulém století? Jedlo se
pětkrát denně, vyžadovala to fyzicky náročná práce sedláků.
Život na hospodářských dvorech začínal brzy ráno snídaní, jídlo bývalo velmi jednoduché
a často se jednalo pouze o teplou polévku, která se jedla společně z jedné mísy. Druhým
chodem někdy bývaly brambory na loupačku. V létě býval přílohou ještě tvaroh. O nedělích
a svátcích se snídala káva, do které se nalámal chléb. Snídalo se brzy, v pět hodin, v zimě
o hodinu déle.
Druhým jídlem bývala dopolední svačina a to v 9 hodin v létě a v 10 hodin v zimě. Podával se
chléb, v období polních prací s máslem nebo tvarohem.
Hlavním jídlem sedláků byl oběd. Jeho složení se téměř neměnilo a byl tvořen velmi často
DOBROTA
knedlíky, kterými byl region proslulý. Podávala se polévka, omáčka s knedlíkem
a zelím nebo
KARLOVARSKÉHO
zeleninou. Maso bývalo jen v neděli. Velmi bohaté byly ale obědy ve svátcích.
KRAJE
Odpolední svačinu, obvykle podávanou v 16 nebo 17 hodin tvořil domácí chléb s máslem
nebo tvarohem. Někdy se podávala polévka.
Večeři jedli naši předkové poměrně pozdě, až skončily práce související s chodem statku, tedy
Karlovarskánebo chléb.
v devět nebo i deset večer. Jídlo bývalo skromné, polévka a brambory
KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ
pekárna s.r.o.
KAPKY
Zkusme tedy porovnat náš současný jídelníček s jídelníčkem v regionu, kdy většina
obyvatel
Originální cukrářský výrobek
s vynikající chutí a jedinečným
tvrdě fyzicky pracovala v zemědělství.
tvarem připomínajícím kapku
mapa výrobků
oceněných v roce 2017

Karlovarská pekárna
vyrábí na 35 druhů
slaného i sladkého pečiva
se specializací na tradiční
regionální výrobky, které
dodává do maloobchodních prodejen, zároveň
však zajišťuje zásobování
hotelů a lázeňských domů.
Výrobky jsou vyhledávané
také mimo region.
Část sortimentu
je označena známkou
Chráněné označení
původu.

Chinaski
Wanastowi Vjecy

vody a symbolizujícím lázeňské
město Karlovy Vary je vyroben
z karlovarské vřídelní vody,
medu, želatiny
z mořských řas
a dalších surovin.

Kontakt:
Slepá 517,
360 05 Karlovy Vary
T: +420 353 568 105
E: obchod@karlovarskapekarna.cz
W: www.karlovarskapekarna.cz

/BSP

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.

Anna K./Mandrage/Iné Kafe
Marek Ztracený/UDG/Sebastian

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.

Kontakt:

Generální partner:
Generální partner:

Generální partner:

Mediální partner:
Mediální partner:

Mediální Předprodej
partner:
Předprodej
vstupe nek:
vstupe nek:

Klíčová 199/2,
353 01 Mariánské Lázně
T: +420 374 792 565
E: rybml@rybarstvi.cz
W: www.rybarstviml.cz

Partneři:
Partneři:

Partneři:

NEPROPÁSNĚTE
Ukažte příbuzným krásy
Karlovarského kraje
Přijede Vám návštěva a Vy
přemýšlíte, co jim z Karlových Varů a Karlovarského
kraje ukážete? Pomocníkem
Vám může být turistická karta
předplacených služeb Karlovy
VARY REGION CARD, která nejenže vybírá ty nejlepší
turistické atraktivity z města
i z celého Karlovarského kraje, ale zároveň usnadňuje také
zajištění těchto návštěv. Infocentrum města Karlovy Vary
ve spolupráci s partnery - Městem Mariánské Lázně, Karlovarským krajem a jednotlivými
návštěvními místy - připravilo
nabídku 43 partnerů zapojených formou předplacených
služeb a 27 partnerů v systému
slev. Držitel karty má tak možnost po zakoupení karty již
zdarma navštívit téměř všechny turistické atraktivity v kraji
od muzeí, hradů, zámků, až
po galerie či montánní turistiku. Nedílnou součástí karty
je bezplatné využití městské
hromadné dopravy v Karlových Varech a Mariánských
Lázních, vč. turisticky oblíbených
autovláčků či lanovek
Jiří Kubernát DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO
Bohemia olej s.r.o.
vFARMA
KarlovýchBIOVarech.
Slevy moMáslo jemné chuti
a vůně
hou návštěvníci
využít
např.
je vyrobeno tradičním způsobem
stloukáním v máselnici z pasterizona železniční
tratiz kravského
z Karlových
vané smetany
mléka
v BIO kvalitě.
Varů do Mariánských
Výrobek je vyráběn ve vlastní Lázní,
mlékárně a je k prodeji ve dvou
gramážích v prodejně
přímo
v cyklobusech
obsluhujících
na farmě.
Karlovarský kraj nebo ve vybraných restauracích, půjčovnách a dalších turistických
službách. Ceny karty, zapojená
návštěvní místa a veškeré další informace
najdete na www.
Kynšperský
VEPŘOVÉ MASO
Josef Pelant
pivovar s.r.o.
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
karlovyvarycard.cz.
Kvalitní výrobek se 100% podílem(KÚ)

ruční práce od počátku až do konce.
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.

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:

Kontakt:

Děpoltovice 12
362 25, Nová Role
T: +420 353 851 047
E: farma.kubernat@tiscali.cz
W: www.farmakubernat.cz

Plzeňská 346/301, Praha 5
T: +420 773 499 220
E: objednavky@bohemiaolej.cz
W: http://bohemiaoil.com

Rodinná firma, 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.

Konečný produkt je vyroben
bez jakýchkoliv přídatných látek
a k prodeji je ve vlastní prodejně
v Žalmanově.

Historie pivovarnictví
v Kynšperku nad Ohří
sahá až na konec 16. století. 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 konfiskován
a v roce 1951 bylo
rozhodnuto o jeho likvidaci. Až v roce 2011 byla
v Kynšperku znovu
obnovena výroba piva
s plánovanou kapacitou
10 tisíc hektolitrů piva
ročně.
Kontakt:

Kontakt:

Proč má program RE:START pomoci Karlovarskému kraji?
Vládní program RE:START je systémová pomoc
pro tři strukturálně postižené kraje – Karlovarský,
Ústecký i Moravskoslezský. Historicky se potýkají
se socioekonomickými problémy, pro které jsou
charakteristické vysoká nezaměstnanost, sociální
nestabilita či nepříliš vhodná vzdělaností struktura. Vládní program RE:START má za cíl těmto
krajům prostřednictvím konkrétních rozvojových obyvatel. V Karlovarském kraji je exekucí zasažeopatření pomoci.
no 14 procent obyvatel. Je zde cítit nutné posílení vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
Má Karlovarský kraj naději na změnu a rozvíjet průmysl a podnikání. I zde se potýkají
k lepšímu?
s odchodem mladých lidí z regionu, ať už kvůli
Rozhodně ano. RE:START nemění zákony, přesto omezeným možnostem studia nebo nedostatpředkládá vládě opatření na řešení problémů, ku dobře placených míst. To vše spolu souvisí.
které Karlovarsko trápí. Svými regionálními pro- Proto je nutné najít shodu s regionálními aktéry,
blémy je Karlovarský kraj velmi podobný kraji jako jsou krajská tripartita, zástupci měst a obcí,
Ústeckému. Také jej trápí enormní zadluženost zástupci podnikatelského sektoru, zástupci vyso-

kých škol, výzkumných i neziskových organizací
a táhnout za jeden provaz společně. Ti všichni
mají možnost se na vzniku opatření a jejich aktualizaci podílet. Proto tvrdíme, že program vlastně
vzniká odspodu, konkrétní podněty přicházejí
z kraje. A jestli má Karlovarský kraj naději na
změnu? Jistě. Inspirací nám je například Severní
Porýní – Vestfálsko, kde byla restrukturalizace
započata před 20 lety a dnes se řadí mezi regiony
s největším rozvojovým potenciálem.

výzkumu se podařilo v programu EPSILON alokovat zdroje pro strukturálně postižené kraje ve výši
300 milionů korun na podporu místních výzkumných organizací a podnikatelů.
Dalším úspěchem je Program na regeneraci
brownfieldů, cílem je likvidace starých průmyslových areálů a jejich nové využití. V příštích dnech
bude vyhlášena druhá, upravená výzva, která
bude pro žadatele ještě efektivnější. Na setkáních
se starosty měst a obcí Karlovarského kraje je znát
rostoucí zájem. Karlovarský kraj čerpal také dotace na demolice vybydlených objektů, konkrétně
v Habartově, Chodově, Rotavě a v obci Krásná.
Program RE:START má v rozpočtech resortů a dotačních programech na rok 2018 rezervovanou
Co další opatření týkající se Karlovarské- částku 10 miliard korun. Určena je na podporu
ho kraje?
podnikání, výzkumu a vývoje, přímých investic,
Zadařilo se nám v oblasti školství, dále ve výzku- podpory lidských zdrojů a řešení sociální stabilimu a vývoji, o možnostech autonomní dopravy zace obyvatel, životního prostředí a infrastruktury.
jsem již mluvila. Začátkem roku byly zveřejněny
výzvy z programu Ministerstva školství, mládeže Co se chystá v programu RE:START na
a tělovýchovy směřující k rozšíření a zkvalitnění další roky?
vzdělávací nabídky vysokých škol na území struk- V loňském roce byl zahájen sběr podnětů, využili
turálně postižených regionů ve výši 2,2 miliardy jsme zásobníku a zahrnuli jsme i nové podněty
korun. Část z těchto finančních prostředků může zaslané veřejností, které posoudí vláda. Všech 260
podpořit rozvoj Západočeské univerzity, která podnětů bylo posouzeno, každý obdrží zpětnou
v kraji má své pracoviště. V oblasti aplikovaného vazbu. Výsledkem je 25 nových návrhů opatření.

Oleje jso
veškerýc
lisovány
tomu tak
při řadě
Ostrope
pozitivn
na játra
pomáhá
se žlučo
nebo při

CHMEL

100% p
s pěnou
chmele,
cukerné
sladidel
nápoj
s příjem
chmelov
aroma.

Sokolovská 482/40, 357 51
Kynšperk nad Ohří
T: +420 352 669 493
E: info@pivovar-kynsperk.cz
W: www.pivovar-kynsperk.cz

Žalmanov 83, 364 71 Bochov
T: 601 347 775
E: info@maso-pelant.cz
W: www.farmakubernat.cz

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

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

Dobrota Karlovarského kraje je sou
Karlovarským krajem pro výrobce p
Jedná se o nezávislou regionální ak
označit a upozornit na vynikající po
vznikající v Karlovarském kraji.

Do soutěže se může přihlásit malý n
travin, který vyrábí přihlašovaný vý
suroviny pro výrobu výrobku na úz
Výrobce musí v rámci svého podnik
potravinářskou legislativu a výrobe
konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v
1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské a cukrářské výrobky
4) Alkoholické a nealkoholické ná
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v č
formě

Hodnocení výrobků probíhá prostř
prováděné pětičlennou hodnotitels
zástupců kontrolních orgánů, Karlo
ních zemědělských organizací. Hod
výrobku, jeho obal, originálnost a r

Cílem soutěže a oceňování výrobků
výrobců potravinářských výrobků o
a regionální původ produkce. Soutě
a reklamní materiály s tématikou D
kraje pomáhá propagovat jak samo
v rámci České republiky.

Předprodej vstupe nek:

Dokázal tedy vládní program RE:START
již něco změnit?
Na březnovém jednání s představiteli Karlovarského kraje jsem mohla s potěšením oznámit, že
za pouhých sedm měsíců od schválení 1. Akčního
plánu se podařilo rozběhnout všech 65 opatření,
z toho 5 opatření se již podařilo naplnit. Paní hejtmanka RE:START ocenila a v této souvislosti zmínila výstavbu polygonu BMW. Díky prostředkům
na rekultivace, které se díky RE:STARTu podařilo
navýšit z 15ti na 18 mld. Kč dojde k úpravě Podkrušnohorské výsypky, na níž tak vznikne prostor
pro investici BMW a výstavbu testovacího polygonu pro autonomní vozidla.

OSTROP

Nezapomeňte na očkování
proti klíšťové encefalitidě
Česká republika má dlouhodobě jeden z nejvyšších výskytů
klíšťové encefalitidy v Evropě,
ochrana populace prostředDobrota
nictvím
očkování se ovšem ni-DOBROTA KARLOVARS
Karlovarského kraje
jak výrazně nezvyšuje. Pozdní
odhalení tohoto závažného virového onemocnění nebo jeho
komplikovaný průběh může
přitom zanechat trvalé následky. Očkovat se můžete nechat
u praktického lékaře nebo
v očkovacích centrech. Očkování proti klíšťové encefalitidě
nepatří mezi povinná očkování, většina zdravotních pojišťoven na něj ale přispívá. Očko2017
vací
látka se aplikuje ve třech
dávkách, přičemž dostatečná
ochrana nastupuje až čtrnáct
dní po aplikaci druhé dávky.
Mezi jednotlivými dávkami
je nutné dodržet doporučený
odstup. Přesto, že se očkuje celoročně, doporučuje se zahájit
očkování před nástupem aktivity klíšťat. Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek
Českým hydrometeorologickým ústavem ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem.

(KÚ)

Šance na změnu je. Inspirujeme se v zahraničí, říká Gabriela Nekolová
Jak program RE:START pomáhá Karlovarsku, co se podařilo a co se chystá
v druhém Akčním plánu - na to vše nám
odpověděla zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová, která zodpovídá
za naplňování programu i v Karlovarském kraji.

OLEJ Z

Veřejnost žádala podporu modernizace výuky, podporu sociálních služeb, zlepšení kvality
ovzduší, řešení problematiky odpadového hospodářství a také rozvoj zdravotnictví. Představena
byla podpora rozvoje podnikatelských aktivit
prostřednictvím investic do nemovitého majetku.
Dále je reálná podpora cestovního ruchu lokálního charakteru. Jde o území, které má potenciál
a toho je potřeba efektivně využít. Usilujeme také
o podporu venkovských lokalit. Většina opatření
RE:STARTu směřuje spíše do velkých měst, ale je
třeba podpořit rozvoj venkovských oblastí a zabránit jejich vylidňování. Dále Úřad zmocněnce
vlády apeluje na nutnost, aby vláda vyčlenila
finance na silnice do strukturálně postižených
krajů. Výstavbou a modernizací se tak napomůže
podnikatelským záměrům a lepší životní úrovni.
Návrhy všech opatření budou předloženy vládě
ČR 31. 5. 2018.
PROGRAM RE:START
Program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizovaný Úřadem zmocněnce vlády s Ministerstvem průmyslu
a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod
záštitou Vlády České republiky.

(komerční prezentace)

ŠKOLSTVÍ
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Kraj poděkoval pedagogům za jejich práci
OSTROV Radost a dojetí provázely
předávání cen pedagogům ze škol
a školských zařízení z celého regionu. Slavnostní odpoledne v Městské knihovně Ostrov uspořádal
Karlovarský kraj u příležitosti oslav
nedávného Dne učitelů. Hejtmanka
Jana Vildumetzová a krajský radní
Jaroslav Bradáč předali ocenění,
květiny a pamětní listy celkem 25 pedagogům či jejich zástupcům.
„Každý z nás, a je jedno, jestli premiant, nebo pětkař, měl ve škole svého
oblíbeného učitele, na kterého dodnes vzpomíná a je vděčný za jeho
rady a pomoc. Takovými učiteli, vychovateli a pedagogickými pracovníky jste i vy. Svou práci děláte s radostí a srdcem a my vám za to moc
děkujeme,“ uvedla během ceremoniálu hejtmanka Jana Vildumetzová.
CENA HEJTMANKY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
– za celoživotní vynikající práci
v oblasti školství
PaedDr. Jiří Vrzal, bývalý ředitel
Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy
Vary
Celou svou pedagogickou dráhu zasvětil Karlovarsku, kam v roce 1961
nastoupil jako učitel Základní školy
v Kyselce, následně působil jako asistent Pedagogického institutu v Karlových Varech, v letech 1965 – 1976
učil v Pedagogické škole Karlovy Vary, do roku 1990 pak pracoval jako
vedoucí kabinetu fyziky a didaktické
techniky v rámci Krajského pedagogického ústavu. V roce 1990 se
vrátil do Střední pedagogické školy
Karlovy Vary jako zástupce ředitele
a v roce 2004 byl jmenován jejím
ředitelem. Po celou dobu pedagogické i řídící praxe prokazoval svou
kvalitu, zároveň si však zachoval
i vstřícný a kolegiální přístup ke spolupracovníkům i svým žákům. Jako
ředitel dokázal školu konsolidovat
a stabilizovat v náročném období 90.
let a jeho profesionalita umožnila
zachovat kvalitní vzdělávání budoucích pedagogů v kraji.

pedagoga 1. mateřská škola Karlovy
Vary, Komenského 7
Celý svůj profesní život od roku 1974
zasvětila předškolnímu vzdělávání
v našem regionu jako učitelka, ředitelka a vedoucí učitelka. I po nástupu do důchodu v roce 2012 nadále
vypomáhá, v současné době jako
asistentka pedagoga. Ocenění si zaslouží nejen jako pedagog, ale i jako
člověk s velkým otevřeným srdce na
dlani a pochopením pro druhé. Je velice akční, spolehlivá a zároveň dobrosrdečná, se smyslem pro humor,
který rozdává kolem sebe.

Slavnostní odpoledne U příležitosti oslav Dne učitelů obdrželo v Městské knihovně Ostrov ocenění a pamětní listy Taťána Malinkovičová, ředitelka
společně s květinami na 25 pedagogů či jejich zástupců.
Foto: KÚ Mateřské školy Citice, okres Sokolov
Její pracovní kariéra je zasvěcena
našemu kraji, kde pracuje od roku
1985 jako učitelka na základních
školách. Stále vyhledává nové metody a formy práce, díky kterým se jí
daří vhodně pracovat jak s nadanými
žáky, tak s žáky vyžadujícími speciální péči. Pozitivní je její snaha o propojení školy s děním ve městě, připravuje vystoupení na akce města,
zajišťuje propagaci školy. Svou kreativitou a nadšením pro práci s dětmi
je inspirací pro kolegy i rodiče.

Této škole věnovala celý svůj pracovní život, nejprve jako učitelka
češtiny a dějepisu, posledních 20
let jako zástupkyně ředitele. Vždy
vynikala svým nasazením, odbornými kompetencemi, ale i životním
nadhledem a lidstvím. Respekt si
získala vyváženým uplatňováním
náročnosti a důslednosti s vlídností
a kolegialitou. Má velký osobní podíl
na přerodu školy z provincionálního
učiliště na střední školu zvučného
jména.

Mgr. Jiřina Fajfrová, ředitelka Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1
Ve školství působí již 38 let, jako ředitelka od roku 2003. Za tuto dobu
se jí podařilo proměnit školu ve školu moderního typu. Je spravedlivá,
čestná, pracovitá
a svědomitá, své povolání miluje
a má vřelý vztah k dětem. Stala se
respektovanou autoritou a výraznou
osobností, která si ocenění zaslouží
nejen pro své odborné, ale
i lidské kvality.

Mgr. Adéla Kailová, zástupkyně
ředitelky Základní školy Sokolov,
Běžecká 2055
V různých pedagogických pozicích
pracuje již od roku 1976, od roku
1999 jako zástupkyně ředitele. Je
velmi pracovitá, odpovědná, má organizační schopnosti a je skutečným
odborníkem ve své profesi. Těší se
úctě svých podřízených pro svou empatii, schopnost komunikovat a řešit
problémy, ale i díky svému laskavému humoru a celkovému přístupu
k životu.

Mgr. Brigitte Havelková, zástupkyně ředitelky Základní školy Sokolov,
Švabinského 1702
Ve školství pracuje od roku 1976,
po celou dobu v okrese Sokolov, ve
funkci zástupkyně ředitele pak od
roku 2002. Významný je její podíl na
tvorbě školních dokumentů. PraviPAMĚTNÍ LIST HEJTMANKY
delně připravuje žáky nejen na přiKARLOVARSKÉHO KRAJE
jímací zkoušky na střední školy, ale
– za dlouholetou vynikající
i na soutěže v matematice a němeca záslužnou vzdělávací
kém jazyce, organizuje mezinárodní
a výchovnou práci s dětmi
spolupráci se školami v SRN. Má
a mládeží v oblasti školství
vysoké morální hodnoty a svou práci bere jako životní poslání, mladým
Kamil Baránek, bývalý učitel Zá- kolegům je vzorem a příkladem.
kladní umělecké školy Horní Slavkov
Mgr. Jaroslav Helcl, bývalý ředitel
V této škole působil jako učitel hry Základní školy Aš, Hlávkova 26,
na kytaru v letech 1964 – 2007 a vě- okres Cheb
noval jí celý osobní i profesní život. Po celou svou pedagogickou dráhu
Svým dlouholetým pedagogickým od roku 1970 působil na základních
působením pozitivně ovlivnil mnoho školách v Aši, nejprve jako učitel, od
dětí a mládeže z Horního Slavkova roku 1997 do roku 2011 jako ředitel.
a okolí, vedl je ke smysluplné umě- I poté zůstal aktivním členem pedalecké činnosti, kdy řada jeho absol- gogického sboru a nadále působí
ventů se věnuje hudbě či působí jako jako učitel matematiky. Vedle toho
učitelé základních uměleckých škol. pomáhá s organizací sportovních
soutěží a spolupracuje na tvorbě
Mgr. Karel Borský, ředitel Domova a inovaci školního vzdělávacího promládeže a školní jídelny Mariánské gramu.
Lázně
S krátkou přestávkou je věrný škol- Jarmila Hortová, vedoucí sociálníství v našem regionu téměř 33 let, ho úseku Dětského domova Karlovy
z toho jako ředitel domova mládeže Vary a Ostrov
24 let. Své bohaté zkušenosti, získa- Do oblasti ústavní výchovy nastouné letitou praxí, ochotně předává za- pila bezprostředně po ukončení
čínajícím kolegům a odborné kom- středoškolských studií a v sociální
petence uplatňuje i v oblasti rozvoje oblasti v dětských domovech naškolských výchovných a ubytovacích šeho kraje působí tedy více než 40
zařízení. Již několik let se mu daří dí- let. Díky své odbornosti a znalosti
ky jeho profesionalitě a značnému problematiky dokáže bez zaváhání
úsilí úspěšně zabezpečovat veškeré komunikovat s dětmi, jejich rodiči,
činnosti domova, a to jak vzdělávací, pedagogickými pracovníky i přísluštak i ekonomické, ve složitých pod- nými orgány. Její ocenění je výrazem
mínkách za nepříznivého demogra- toho, jak úzce jsou oblasti výchovy
fického vývoje žáků.
a sociální práce v dětských domovech propojeny.
Helena Černá, bývalá ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Bc. Eva Hovorková, vedoucí vychoZa Tratí 687
vatelka domova mládeže Střední lesVe školství působila již od ukončení nické školy Žlutice
studií až do konce roku 2017, z toho Bezprostředně po ukončení školy
ve funkci ředitelky 26 let. Vždy pra- před 30 lety nastoupila jako vychocovala zodpovědně, svědomitě a se vatelka na stávající pracoviště. Svou
zájmem, držela krok s dobou, nebá- práci vykonává zodpovědně, a to
la se novinek a díky tomu škola pod i nad rámec své pracovní doby. U žájejíma rukama vzkvétala a patří mezi ků se jí daří vzbudit zájem o vzděnejlepší ve městě. Její práce byla pří- lávání i sportovní a společenské
kladem a motivací i pro ostatní ředi- aktivity. V kolektivu zaměstnanců je
telky mateřských škol, kterým vždy oblíbená a vždy ochotná pomoci.
ochotně pomohla a poradila.
Mgr. Yvona Chrudimská, zástupPaedDr. Miluše Dušková, učitelka kyně ředitele Střední školy stravováZákladní školy Nová Role
ní a služeb Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

milují. Kromě příkladného plnění
svých učitelských povinností a činnosti koordinátora EVVO se mimořádně a úspěšně angažuje v mimoškolní činnosti a práci s talentovanou mládeží v biologii.
Drahomíra Krčková, učitelka Základní umělecké školy Kraslice
V této škole působí bez přestávky
již od roku 1976 a za celou dobu vychovala řadu úspěšných absolventů,
kteří se mnohdy uplatňují jako výkonní umělci nebo učitelé hudby. Její
žáci jsou vždy kvalitně připraveni na
soutěže, ze kterých přivážejí cenné
trofeje. Ochotně zajišťuje a organizuje i mimoškolní činnost, a o bez
ohledu na svůj volný čas. U svých
spolupracovníků i žáků má velké renomé, autoritu a respekt.
Alena Kroupová, zástupkyně ředitelky 2. mateřské školy Karlovy Vary,
Krušnohorská 16
Na stávající mateřskou školu nastoupila jako učitelka téměř před
30 lety, od roku 2005 pracuje jako
zástupkyně ředitelky. Svou práci
vykonává vždy s plným nasazením
a na vysoké profesionální úrovni.
Bez ohledu na svůj volný čas, zajišťuje řadu akcí a vystoupení. Má vždy
úsměv na tváři, je vlídná, milá a laskavá.

Mgr. Martina Kheilová, ředitelka
Základní školy a střední školy Karlovy Vary
Školství v našem kraji se věnuje po
celou dobu své profesní kariéry, tj.
téměř 33 let, z toho 24 let ve stávající škole, kde již 11. rokem vykonává funkci ředitelky. Je člověkem Mgr. Zdena Kučerová, asistentka
na svém místě, velice profesionální,
důsledná, pracuje s vysokým nasazením, ale zároveň je i vstřícná
a lidská. Je aktivní propagátorkou
nových metod práce a pod jejím
vedením se škola rozvíjí po všech
stránkách. Je uznávaným odborníkem v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
některé její aktivity sahají nejen za
hranice školy, ale i našeho kraje.
Leopold Kolář, učitel odborných
předmětů Integrované střední školy
Cheb
Své žáky v oborech stravování připravuje již 17 školních roků. Silnou
stránkou jeho práce je vyváženost
obou stěžejních částí vzdělávacího
proces – odborné zdatnosti a přístupu k žákům, je vynikajícím reprezentantem profese v oblasti učitelské
i osobní. Mezi jeho záliby patří nejen
gastronomie, ale i četba, historie, rekreační sport, odreagování mu přináší práce na chalupě, mnoho času
věnuje péči o rodinu a vnoučata.
Marie Kotherová, učitelka Mateřské školy Merklín, okres Karlovy
Vary
Na Karlovarsku působí od roku
1968 nejdříve jako vychovatelka dětského domova, poté jako ředitelka
a učitelka mateřské školy v Merklíně, kde je aktivní do dnešních dnů
i po odchodu do důchodu. Rozvíjí
schopnosti a dovednosti dětí po
několik generací, dá se říci, že je tělem i duší předškolní pedagog, stále
hledá různé alternativní metody
a formy výuky. Patří mezi šťastné,
optimistické a laskavé lidi, kterým se
profese stala koníčkem.
Mgr. Radka Králová, učitelka Gymnázia Cheb
Rodačka z Chebu je věrna tomuto
městu po celý život. Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1992
na základní škole v Chebu jako učitelka biologie a chemie, od roku
2007 působí na zdejším gymnáziu.
Je učitelkou, která díky svému pedagogickému mistrovství a zaujetí pro
svůj obor dokáže skloubit náročnost
a přitom neodradit své žáky, kteří ji

Své životní poslání – práci s dětmi
začala naplňovat ihned po ukončení
střední školy jako učitelka mateřské
školy v Sokolově a následně od roku 2006 zúročila nabyté vědomosti
a zkušenosti z praxe jako ředitelka
stávající školy. Změnila způsob výuky a zavedla řadu zájmových činností pro děti, čímž škola získala prestiž
a výrazně se zvýšil zájem rodičů
o umístění dětí. Kladně je třeba hodnotit i spolupráci s obcí, zejména při
pořádání různých společenských
akcí.
Marie Nedvědová, ředitelka Mateřské školy Cheb, Komenského 27
V této funkci působí již 15 let a během této doby došlo pod jejím vedením k významnému posunu vzdělávacích aktivit, a to díky zkvalitnění
metod a forem výuky. V oblasti vzdělávání spolupracuje s ostatními mateřskými školami včetně partnerské
školy v SRN. Kromě toho se zasloužila o modernizaci tří areálů, které
jsou součástí školy, a to i za využití
prostředků z ESF.
Jana Piklová, ředitelka Mateřské
školy Chodov, okres Sokolov
Předškolnímu vzdělávání v městě
Chodově se věnuje celý svůj život,
nejprve jako učitelka a od roku 1988
jako ředitelka. Nejen kolegyně, nýbrž i vedení města a rodiče oceňují
stabilně kvalitní vedení mateřské
školy, a to zejména po sloučení všech

mateřských škol ve městě. Vždy dokázala zareagovat na nové moderní
metody a formy práce, čímž zkvalitnila a zpříjemnila pobyt dětí v zařízení. Svým profesionálním přístupem se bezpochyby vryje do paměti
mnoha kolegů i rodičů.
Mgr. Vlasta Plášilová, učitelka Základní školy Ostrov
Ve školství působí již více než 40
let, z toho kromě 4 let ve stávající
škole. Za tuto dobu předala svým žákům mnoho vědomostí, dovedností
a cenných rad do života, pomohla
jim v rozhodování, kam nasměrovat
svou profesní dráhu po ukončení
základní školy. Ve své práci se stále
zdokonaluje, přejímá nové metody
výuky a je ochotnou poradkyní svým
kolegům. Ve volném čase se věnuje malování, sportu, četbě a svým
vnoučatům
Mgr. Jan Poula, ředitel Základní
školy Karlovy Vary, Poštovní 19
Celý svůj profesní život zasvětil oblasti školství na Karlovarsku, kde
působil nejprve jako učitel matematiky a fyziky na základních školách,
poté jako zástupce ředitele stávající
školy a od roku 2006 jako její ředitel.
Pod jeho vedením se škola zařadila
mezi nejkvalitnější, nejlépe hodnocené a nejžádanější základní školy
ve městě. Je však i skvělým pedagogem, na jeho hodiny vzpomíná řada
žáků. Je otevřený novým věcem, diskusi s kolegy i rodiči, vždy ochotně
pomůže a poradí. Dosud je aktivním
sportovcem v kanoistice a cyklistice.
Anna Procházková, ekonomka Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov
Již řadu let působí v ekonomických
funkcích na úseku regionálního
školství. Velice pozitivně lze hodnotit je aktivní spolupráci s MŠMT při
vytvoření metodiky školské právnické osoby, spolupráci mezi školou,
zřizovatelem a nadstandardní zapojení při zajišťování dotací. Celou
svou činností úspěšně reprezentuje
školu na veřejnosti a propaguje
svazkové školství.
(KÚ)
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Karlovarský skřivánek byl
příležitostí pro nadané zpěváčky
KARLOVY VARY V závěru března
2018 se uskutečnil v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary XXIII. ročník celostátní
soutěže Karlovarský skřivánek. Jde
o soutěž v sólovém zpěvu pro talentované děti a mládež ve věku 6 - 15
let. Jejím vyhlašovatelem jsou Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary a obecně
prospěšná společnost Forte.
Záštitu nad letošním ročníkem akce převzala hejtmanka Jana Vildumetzová, karlovarský primátor Petr
Kulhánek a ředitel Českého rozhlasu Plzeň Zdeněk Levý.
Porota v čele s profesorkou pražské konzervatoře Jana Deyla Danielou Šimůnkovou – Štěpánovou

neměla vůbec jednoduchý úkol, protože posuzovala výkony celkem 155
mladých zpěváků z 9 krajů České
republiky. Soutěžící byli rozděleni
do čtyř kategorií podle věku (6 – 10
let a 11 – 15 let) a podle toho, zda
docházejí na výuku zpěvu, nebo se
jím zabývají ve volných chvílích ze
zájmu.
A jak se dařilo zpěváčkům z Karlovarského kraje? V kategorii A1
(mladší žáci, kteří se nevěnují studiu
sólového zpěvu) soutěžilo 23 dětí,
první místo získal žák ZŠ Kraslice
Hoang Nam Mai. V kategorii A2
(mladší žáci, kteří se věnují studiu
sólového zpěvu) se představilo 37
dětí, třetí místo zde získala Anežka
Krupiaková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy

Vary. V kategorii B (starší žáci, kteří
se nevěnují studiu sólového zpěvu)
nastoupilo do soutěže 33 dětí, první místo získala žákyně Gymnázia
v Chebu Kristina Kůtková. V kategorii C1 (starší žáci, kteří se věnují
studiu v oboru klasického zpěvu na
ZUŠ, soukromě i v jiných zařízeních) zpívalo 29 dětí, porotou byla
udělena tři druhá místa, dvě z nich
získaly Ema Dubová ze ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary a Eliška Lieblová ze
stejné školy. V kategorii C2 (starší
žáci, kteří se věnují muzikálu a populární písni na ZUŠ, soukromě, či
v jiných zařízeních) zpívalo 33 dětí,
první místo získal Adam Valenta ze
ZUŠ J. Cimrmana ve Františkových
Lázních. 
(KÚ)

U nás před 100 lety. Výtvarná
soutěž pro děti připomene výročí
KARLOVY VARY V letošním roce
si připomínáme 100 let od vzniku
samostatné Československé republiky. Ještě než dětem začnou
prázdniny, připravila si pro ně
hejtmanka Jana Vildumetzová
výtvarnou soutěž, která je spojena
s tímto významným výročím. Jejich úkolem je namalovat obrázek
nebo vytvořit ruční práci na téma
„Jak to vypadalo v kraji před 100
lety“.
Soutěž pro jednotlivce probíhá
od 2. května do 29. června 2018,
vypsaná je ve dvou věkových kategoriích: 6 až 10 let a 11 až 15 let.
Cílem soutěže je, aby se děti vydaly na dobrodružnou cestu do

minulosti a zkusily ztvárnit, jak
to asi vypadalo v našem regionu
před 100 lety. Fantazii se rozhodně meze nekladou, proto je zcela
na nich, jakou si zvolí výtvarnou
techniku. Mohou kreslit, malovat,
tvořit koláže nebo trojrozměrné
objekty. V uplynulém roce bylo
do soutěže přihlášeno rekordních
186 děl.
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny po prázdninách a uveřejněny na webových
stránkách Karlovarského kraje.
Z každé kategorie budou odbornou porotou vybrány tři nejlepší
práce. Pro vítěze jsou připraveny
hodnotné ceny v podobě mobil-

ních telefonů, tabletů či MP3 přehrávačů.
Práce mohou děti zasílat poštou
na adresu „Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary“ nebo je mohou osobně
doručit po telefonické domluvě do
kanceláře Veroniky Severové (telefon: 354 222 116).
Každá práce musí být na zadní
straně opatřena nalepeným štítkem, kde bude uvedeno jméno
a příjmení soutěžícího, soutěžní
kategorie a kontakt (adresa + telefon). V případě chybějícího štítku
nebude dílo do soutěže zařazeno.

(KÚ)

Inovativní školou roku 2018 je SPŠ Ostrov Žáci gastronomických oborů
OSTROV Titul „Inovativní škola
roku 2018“ udělila Střední průmyslové škole Ostrov v rámci Národní soutěže digitální gramotnosti
Česká společnost pro kybernetiku
a informatiku (ČSKI) . Ocenění si
vysloužili rovným dílem vyučující
i studenti za úspěšné zvládnutí mezinárodního vzdělávacího konceptu
minimální informační gramotnosti
ECDL. Potvrzením vysoké kvality
přípravy žáků v oblasti IT technologií se stalo vítězství studenta Lukáše
Marka v kategorii „Nejvšestrannější
žák“ s celkovým skóre úspěšnosti 95
procent.
Do národní soutěže digitální gramotnosti se zapojilo 74 studentů
ostrovské průmyslovky. Jejich výsledky byly porovnávány s další tisícovkou účastníků z téměř 40 škol
z celé ČR. Ostrovští informatici si
ale mohou připsat i další úspěch postup Terezy Petrilákové do celostátního kola Středoškolské soutěže
v kybernetické bezpečnosti, které
se uskuteční 19. dubna na Policejní
akademii ČR v Praze. „Doufejme, že
i tam zúročí zkušenosti získané stu-

Lukáš Marek V kategorii „Nejvšestrannější žák“ Národní soutěže digitální gramotnosti zvítězil student ostrovské průmyslovky. 
Foto: KÚ
diem a absolvováním jednotlivých
modulů ECDL,“ komentoval výsledek ředitel školy Pavel Žemlička.
SPŠ Ostrov je akreditovaným
testovacím střediskem konceptu
ECDL od roku 2016. Úspěšní absolventi zkoušek získávají certifikáty
s mezinárodní platností. Ve škole
se do programu mohou zapojit studenti všech oborů, žáci oboru Infor-

matika absolvují všechny dostupné
moduly v rámci výuky odborných
předmětů povinně. „Osobně za
nejvyšší devizu považuji spravedlnost hodnocení, které poskytne
nejen testovanému, ale i vyučujícím
srovnání s jinými žáky a školami.
Výsledky nám pomáhají diagnostikovat nejen nedostatky ve vědomostech a dovednostech studentů,
ale i ve výuce. Studenti jako výhodu
vidí možnost získání mezinárodně
uznávaného dokladu úrovně jejich
digitální gramotnosti, takových IT
řidičáků, z nichž je jasně znatelné,
do jaké míry ovládají IT technologie,
což já osobně považuji za velké plus
pro budoucí zaměstnavatele,“ uvedl Roman Stark, učitel odborných
předmětů IT a specialista na testování ECDL.
Škola v současnosti využívá 14
modulů, již nyní však plánuje jejich
další rozšíření. Každý z modulů je
zaměřen na jinou oblast IT vzdělávání, v součtu poskytují obraz úrovně komplexního vzdělání informační gramotnosti

(KÚ)

si prověřili své dovednosti
KARLOVY VARY Střední škola
stravování a služeb Karlovy Vary
se zapojila ve spolupráci s hospodářskou komorou IHK Bayreuth
do projektu s názvem „Srovnávání
výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech ČR, Bavorska a Itálie.“ Čeští,
němečtí a italští žáci posledních
ročníků těchto oborů mají díky tomu příležitost v mezinárodním měřítku prakticky prověřit a porovnat

schopnosti a dovednosti, kterých
během studia nabyli.
Zázemím dvoudenního praktického úsilí žáků se tentokrát stala
školní restaurace Luna v Karlových
Varech. Oba dny se nesly v pracovním duchu, ať už šlo o přípravu vybraných lahůdek, slavnostní stolování a úroveň servisu. Pedagogové
i žáci se kromě výměny cenných odborných zkušeností také navzájem
seznámili s procesem odborného

vzdělávání účastnických zemí.
„Nezapomněli jsme ani na poznávání krás našeho regionu. Setkání
bylo velmi přínosné a motivující jak
pro žáky, tak i pedagogy tří evropských zemí,“ doplnil ředitel Střední
školy stravování a služeb Karlovy
Vary Jiří Neumann. Karlovarští
studenti se mohou těšit na další
etapu projektu, která proběhne příští rok v italském Brixenu.

(KÚ)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ,

patří paní učitelce francouzštiny na Gymnáziu Ostrov - Mgr. Ivaně Šlemrové. V úterý 20. března 2018 jsme
se účastnili spolu s naším synem předávání cen soutěže Francofonie na ministerstvu zahraničních věcí. Žáci, které učí na gymnáziu v Ostrově, obsadili všech prvních 10 míst v kategorii středních škol z 500 zúčastněných soutěžících. V kategorii základních škol se umístila také jedna žákyně. Žákům během ceremonie
předávali ceny velvyslanci jednotlivých frankofonních zemí v ČR, včetně pana ministra Francie. Gymnázium Ostrov se této soutěže účastní pravidelně. Chceme touto cestou poděkovat za všechny rodiče a zvláště
studenty, protože paní učitelka má s organizováním soutěže práci navíc. Žáci však jen zářili a věříme, že
účast na této soutěži jim všem dodala velkou motivaci a radost ze studia francouzského jazyka. Děkujeme
paní učitelce a přejeme jí hodně radosti z učení a pevné zdraví. 
manželé Gernerovi

ISŠ Cheb v Dalovicích
používá nový traktor
DALOVICE Zbrusu nový moderní
traktor Zetor Proxima CL 80 používají žáci oboru Agropodnikání
ISŠ Cheb, kteří studují v odloučeném pracovišti školy v Dalovicích. Díky tomu mohou prověřit
své schopnosti v řízení moderního zemědělského stroje a kromě
maturity získat bezplatně řidičský
průkaz na traktor.
Na pořízení traktoru získala
škola dotaci ve výši 90 procent nákladů z programu Ministerstva zemědělství ČR pro Centra odborné
přípravy, zbývajících 10 procent
uhradil Karlovarský kraj, který
je zřizovatelem školy: „Celkové
náklady na pořízení Zetoru Proxima jsou 1 milion 187 tisíc korun
s DPH. Jde o spolehlivý zemědělský stroj, který dosahuje vysokého výkonu a obstojí i v náročných
podmínkách. Proto se tyto typy
používají zejména v zemědělství
nebo v lesnictví. Jsme rádi, že žáci mohou absolvovat praktickou
výuku v moderním traktoru a jsou
pak mnohem lépe vybaveni pro

budoucí uplatnění,“ uvedl krajský
radní Jaroslav Bradáč.
Novým traktorem jezdí žáci druhého a třetího ročníku odloučeného pracoviště ISŠ Cheb oboru
Agropodnikání. „Traktor slouží
především pro výuku autoškoly
ve druhém ročníku. V rámci praxe
a odborných předmětů Základy
mechanizace a Stroje a zařízení
je samozřejmě k dispozici i pro
výuku dalších ročníků naší školy.
Odborné zemědělské předměty je
v současnosti nutné učit s moderní
technikou, protože farmy s těmito
novými stroji již běžně pracují,“
uvedl Zdeněk Perlinger, statutární
zástupce ředitele ISŠ Cheb.
S moderním strojem se naučí
pracovat i budoucí studenti oboru Agropodnikání, kteří úspěšně
absolvují přijímací řízení na ISŠ
Cheb. I po sloučení dalovické školy s chebskou budou nově přijatí
žáci dále studovat v Dalovicích.
Veškeré informace o škole i o studiu najdou zájemci na stránkách
ISŠ Cheb. 
(KÚ)

· Opravy a výstavba
· komunikací
· chodníků
· parkovišť
· propustků
· Vodorovné a svislé
dopravní značení
· Čištění vozovek

Nejdek
Krásná Lípa

· Údržba zeleně

Otovice
Hazlov

· Autodoprava
www.uskk.cz

Cheb

Sokolov

Bochov

Horní Slavkov

Provozovny
v Karlovarském kraji

Toužim
Velká Hleďsebe
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Cestovní ruch v Krušných horách
má také své limity

Zavedení přímé volby starostů
a hejtmanů posílí jejich mandát
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

Absolutní nezájem občanů o veřejné
věci, klesající počty voličů, neochota
občanů účastnit se veřejných zasedání zastupitelstev, tak to je současná
realita komunální politiky. Proč lidé
rezignovali? Protože ztratili důvěru
v politiky. To co by ji mohlo občanům
znovu vrátit je přímá demokracie, kdy
je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. Jaké jsou
její výhody? Tím největším je zcela
jistě vzdálenost mezi občany a politickou třídou.
Při současném politickém systému,
který se nazývá zastupitelská demokracie je starosta, primátor nebo
hejtman volem na základě politic-

kých handlů v rámci jednání politických stran. I takto zvolený starosta
nebo hejtman sice může pozastavit
špatné rozhodnutí Rady a předložit ho Zastupitelstvu k rozhodnutí,
ale předpokládám, že by to byl také
jeho poslední krok ve funkci, jelikož
rozhoduje skupina lidí a starosta,
který s nimi nedrží „basu“ se stává
nepohodlným starostou. Přímá volba
a odvolatelnost starostů a hejtmanů
by byla ochrana nekompromisního
hejtmana či starosty, který by byl zásadový a naopak pokud by se nechal
„koupit“ mohli by ho občané odvolat.
Že to je možné se můžeme přesvědčit
v sousedním Německu, kde to funguje
ke spokojenosti léta, ale přímá volba
starostů je uplatňována již i v mnoha
dalších státech.
Často se setkávám s otázkou jaký
bude mít přínos přímá volba starostů? Jednoznačně zvýšení zájmu občanů o záležitosti spojené s chodem
obce, ke kterému by zavedením přímé
volby mohlo dojít. Zvýšit by se díky
tomu mohla též odpovědnost občanů

za správu obce. Je to další možnost,
jak podnítit u občanů zájem o věci
veřejné. Ve vztahu ke starostovi by
zavedení přímé volby mohlo znamenat posílení jeho mandátu, autority
a celkového postavení. Vůle občanů
by se u přímé volby starosty projevila
nesrovnatelně zřetelněji než je tomu
dnes, kdy ve velkých městech v podstatě nelze z voleb do zastupitelstva
zjistit, koho občané chtějí za starostu. Starosta by se rovněž stal silnou
protiváhou zastupitelů dané obce.
Lidé by ho mohli daleko jednodušeji
kontrolovat než početné „anonymní“
zastupitelstvo. Zavedení přímé volby starostů by znamenalo ze všeho
nejvíce posílení přímých prvků demokracie, a tudíž zároveň i jisté připojení se k současnému celoevropskému
trendu, který lze stále intenzivněji
pozorovat. Přestaňme podceňovat občany, nechme je svobodně rozhodovat
a mimo jiné i v tomto kontextu naplnit
myšlenku přímé demokracie. Volič,
občan musí mít možnost něco prosadit, změnit a hájit.

Jan Horník
senátor,
starosta města
Boží Dar
a zastupitel
Karlovarského
kraje za
STANKOAKD

Letošní zima v Centrálním Krušnohoří byla zřejmě přelomovou v oblasti
zimního turistického ruchu a na něj
navázaných služeb. Od devadesátých
let minulého století, když byla krušnohorská příroda synonymem zkázy,
které se na ní dopustil člověk, už uplynulo mnoho vody. Na dovolenou sem
jezdili jen ti nejotrlejší turisté, kterým
můžeme být vděčni za to, že cestovní
ruch v nich nepřestal úplně fungovat.
A jak se postupně zavíraly neekologické provozy u nás i v sousedním Sasku,
odsiřovaly se elektrárny a vápnily se
lesy, tak se i zlepšoval stav krušnohorské přírody.
Už na přelomu století bylo vidět,
že se mnohé obrací k lepšímu. To postupně zjišťovali lidé nejen z České
republiky, ale i zahraničí a Krušné
hory se jim začaly ukazovat v jejich
plné kráse. To si všichni Krušnohorci
přáli a jejich sen se začal proměňovat
prostředí, včetně prostředí pro vstup ve skutečnost. Čím však začalo do
nových investic. A v tom bohužel kraj Krušných hor jezdit víc turistů, tím se
v minulosti zaspal. Proto jsme zavedli v plné nahotě začala ukazovat skutečpravidelné debaty s hybateli cestovního ruchu i lázeňství, připravujeme
novou koncepci cestovního ruchu,
koncepci lázeňství a balneologie
a chceme jasně definovat pozici kraje
k oběma těmto oblastem. Stát přislíza 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)
bil na podporu výzkumu a vývoje a na
oblast balneologie finanční podporu.
Fa Schrottmobil,
Proto věřím, že když budeme správně
Talsperrenstrasse 4
připraveni, budeme ji schopni čerpat.
08606 Oelsnitz, Německo
Náš region by se totiž mohl s přehletel. 0049/176-21793134
dem stát světovou vlajkovou lodí lázeňství. Nikde jinde na to nejsou také
Otevřeno:
vhodnější podmínky, než právě u nás.
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
V našem regionu je 12 míst s léčivými
w w w.schrottmobil.info
přírodními zdroji, což je celkem jedna
pětina z celé republiky. Jsme lázeňským krajem a lázeňství bychom si
měli opečovávat a rozvíjet jej. Je v něm
ukrytý náš největší potenciál.

Lázeňství a (jeho) cestovní ruch
Ing. arch.
Vojtěch Franta
předseda
komise pro
UNESCO,
uvolněný
zastupitel za
Cestovní ruch
a lázeňství

Jak náš kraj v uplynulých letech
v těchto oblastech působil, jak napomáhal k jejich rozvoji? Také jsem se
ptal na stejnou otázku po nástupu
do své funkce. S výjimkou Destinační
agentury – Živý kraj, která se velmi
diskutovala a ostatní témata téměř
zastínila, se v těchto oblastech moc
neudálo.
Překvapilo mě, že nebyla schválena
koncepce rozvoje lázeňství a cestovního ruchu. A to již od roku 2013. V našem kraji, který na tom stojí a padá.

Taková koncepce by asi jasně popsala,
zdali destinační agentura ano, či ne
a taky jaké kroky by kraj měl v oblasti
cestovního ruchu a lázeňství činit.
Zřejmě všichni věděli dobře, co činit…
Už spojení lázeňství s cestovním
ruchem může být nebezpečnou zkratkou. Ono lázeňství není jen cestovním
ruchem, je především léčbou a rehabilitací, v současnosti rozšířenou
o wellness, či wellbeing a v budoucnu
bude pravděpodobně i formou prevence. Kraj se sice v minulosti zaměřil na
tématiku léčebného lázeňství v oblasti
certifikace, tedy vymezení těch, kdož
tuto službu poskytují od těch, kteří se
tak pouze tváří. V tom je jistě potřeba
pokračovat, nicméně bylo by dobré se
zaměřit také na rozvoj tohoto odvětví.
Myslím tím výzkum, vývoj, vzdělávání a inovace v oblasti lázeňství, či
alespoň vytváření pro to vhodného
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MITMACHEN UND DABEISEIN!
VIDEOWETTBEWERB
„DAS IST EUROPA IN
SACHSEN UND TSCHECHIEN.“

ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM!
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VIDEO
“TO JE EVROPA V
ČESKU A SASKU”

Jeder kann mitmachen
Zückt euer Handy und setzt ein gefördertes
Projekt der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Szene
In der Kürze liegt die Würze – 3 Minuten
maximale Spielzeit
Projekte, Teilnahmebedingungen und weitere
Informationen: www.sn-cz2020.eu

Zapojit se může každý
Chopte se mobilu a natočte některý
z podpořených projektů
Méně je někdy více – maximální
délka videa 3 minuty
Projekty, podmínky účasti a další informace:
www.sn-cz2020.eu

Kooperationsprogramm Sachsen – Tschechien // Program spolupráce Česko - Sasko // 2014-2020 // Foto: ©TVSSW/A.Balko
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nost, že místní infrastruktura na to
není vůbec připravena. V posledních
dvaceti letech se v této oblasti mnohé
změnilo. Byly vybudované nové cyklostezky a běžecké tratě, postaveny
nové vleky a lanovky, otevřeno mnoho
ubytovacích a stravovacích zařízení
a dalších provozoven sloužících turistům.
O Centrálním a Západním Krušnohoří se začalo mluvit jako o dobré
alternativě na dovolenou už skoro ve
všech ročních obdobích. Co víc si přát.
Ale, ono pro, má mnohdy i svá proti.
A tato proti se v letošní zimě objevila
v plné nahotě. Kdo by si byl v minulosti pomyslel, že někdy nastane čas,
že některé samosprávy z Centrálního
Krušnohoří se budou muset začít plně
zabývat regulací návštěvníků v jejich
obcích a přilehlých regionech.
Letošní zima nám ukázala, že
i Krušné hory mají své limity, a že neplánovaný, nekoordinovaný a živelný
cestovní ruch přináší i mnoho stinných
stránek pro obyvatele horských obcí,
poskytovatele služeb, zimní údržbu
komunikací a mnoho jiného. Bohužel
porevoluční státní správa neodhalila
včas budoucí problémy, které masový
cestovní ruch a podnikatelská honba,
za co nejvyšším ziskem, s sebou přinesou. Ti, kteří si toto při plánování
budoucnosti své obce včas neuvědomili a naopak vsadili maximalisticky na
kvantitu oproti kvalitě, tak budou mít

neskutečné problémy. Bez včasně nastavených limitů daného území se totiž
nedá v budoucnosti zaručit, že turisté
budou do hor přinášet jen samé pozitivní věci, ale že automaticky s tím přijdou i mnohé negativní jevy. A i o tom
byla letošní zima.
Jako příklad lze uvést úpravu běžeckých stop v kontextu s jejich návštěvností. Krušnohorské obce spolu s Karlovarským krajem již léta investují
stovky tisíc na úpravu běžeckých stop.
O kvalitě a rozsahu těchto stop se postupně dozvídají další a další milovníci běžeckého lyžování a úměrně tomu
se zvyšuje i jejich návštěvnost. S tím
však přibývá správcům tratí, silnic
v majetku kraje a místních komunikací také více starostí s neukázněnými
návštěvníky – běžci. Většina přijíždí
osobními auty a mnohým je jedno,
kam své mnohdy luxusní vozidlo odstaví, hlavně, že nebudou muset platit
za parkovné. Někteří neváhají vjet až
do stopy, takže rolby a horská služba
nemohou projet. Parkují na silnicích,
kdy kolem nich nemohou projet pluhy apod. Toto vše pomůže vyřešit jen
dobře nastavená regulace limitů návštěvnosti, takže obce a kraj budou
muset společně najít taková řešení,
aby se nám Krušné hory v exponovaných termínech nestaly zase místem,
kam tentokrát kvůli jejich návštěvnickému přelidnění nemá zase už cenu
jezdit.

KULTURA | KŘÍŽOVKA

DUBEN | 2018

KULTURNÍ TIPY
Výstava ukáže poklady ze starých šperkovnic, truhel a skříní
Nenechte si ujít výstavu s příznačným názvem „Zpět o sto let“, kterou zahájilo Muzeum Sokolov. Díky unikátní sbírce Mileny Drtinové
poznáte, jak se oblékali a zdobili naši předci na přelomu 19. a 20. století. Jak uvádí sama sběratelka, výstava je určena především příznivcům dob dávno minulých, kdy ženy nevyšly ven bez paraplíček a muži
se na promenádě neobešli bez špacírky a klobouku. Kromě starožitných módních doplňků návštěvníci uvidí i hračky a dětské oblečení.
Muzeum Sokolov, 4. 4. - 24. 6. 2018
Oslavte první máj na pouti ve Skokách
Tradice prvomájové poutě vznikla během minulého století, mimo jiné
i jako protipól k tehdejším komunistickým oslavám. Dnes je hlavním
motivem poutě prohlubování českoněmeckého porozumění. Pouť začíná procesím, jež vychází od křížku nad Skoky v 10 hodin. Na procesí navazuje mše svatá, kterou bude celebrovat opat Kanonie premonstrátů v Teplé. Pro návštěvníky bude přichystáno občerstvení, nabídka upomínkových předmětů a také komentovaná prohlídka kostela.
Skoky, 1. 5. 2018
Výstava představí papír a knihu v netradiční podobě
Nenechte si ujít výstavu v Letohrádku Ostrov, která představí autorské papíry, knihy, paper-artové objekty a instalace studentů Ateliéru
papír a kniha FaVU VUT v Brně a také ukázky z tvorby zakladatele
ateliéru Jiřího Hynka Kocmana, významného brněnského protagonisty konceptuálního myšlení a význačné osobnosti paper-artu. Vernisáž proběhne 26. dubna od 17 hodin.
Letohrádek Ostrov, 26. 4. - 10. 6. 2018
Vydejte se za ptačím zpěvem do přírody
Pro milovníky přírody jsou připraveny každoroční ornitologické vycházky spojené s odchytem ptáků do sítí a doprovodnými aktivitami
pro děti. V Mariánských Lázních je sraz naplánovaný na 8 hodinu
u Ferdinandovy kolonády. Účastníci se mohou těšit na tradiční procházku parkem spojenou s odchytem ptáků a kroužkováním. V Chebu bude sraz o hodinu dříve na dřevěné lávce pod Chebským hradem
a připravena je vycházka o délce zhruba 10 kilometrů až do Františkových Lázní.
Mariánské Lázně, Cheb, 1. 5. 2018
Tradiční výroba bude k vidění na Jarních porcelánových slavnostech
Porcelánové slavnosti se konají v prostorách Grandhotelu Pupp
v Karlových Varech u příležitosti zahájení lázeňské sezony. V slavnostním sále je instalována výstava Prostřené stoly s prezentací společnosti Thun 1794. Celý víkend je doplněn doprovodnými akcemi
pro děti i dospělé, chybět nebude oblíbená Porcelánová školička a živá hudba. Během slavností lze v prodejních stáncích zakoupit porcelán regionálních značek za akční ceny.
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, 4. - 6. 5. 2018

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Jak se odcházelo v letech 1938 a 1939.
Věnováno rodákům z našeho kraje
Rok 1938 byl pro ČSR osudným,
obava z budoucí okupace byla
reálná. Českoslovenští občané,
kteří se dříve vyjadřovali proti
nacismu a měli dosti předvídavosti o dalším vývoji Hitlerovy
rozpínavosti, na nic nečekají
a odjíždějí.
Až do 15. března 1939 odchází se
po získání vstupního viza do Anglie
nebo Francie. Po okupaci to nešlo.
Jezdilo se přes Polsko. Problém byl,
jak dál. Anglie nepřijímala utečence,
vojáky chtivé oplatit Němcům okupaci nechtěla ani Francie. Západní
Evropa nechápala obavu našich občanů, že s Hitlerem přišlo i zavírání
a likvidace nepřátel nacismu. Vždyť
mír byl zachráněn v Mnichově. Když
utečenců z Protektorátu v Polsku
bylo příliš mnoho, a všichni chtěli
do Anglie nebo Francie, hledalo se
řešení. Francie našla řešení za pomoci Cizinecké Legie. Vojáci a dobrovolníci, kteří chtějí bojovat pro
osvobození vlasti, přijali toto řešení.
Po podepsání dobrovolného vstupu
do Cizinecké legie, byla zajištěná
jejich přeprava z Polska do Francie.
K tomu byl dán příslib, pokud na
půdě Francie bude jednou ustanovená československá armáda, tak Čechoslováci budou z Cizinecké legie

uvolnění a převedení do čsl. armády.
V Anglii vzniklo sdružení pro československé uprchlíky. To se postaralo
o uprchlíky a jejich rodinu, pokud se
dostali na půdu Anglie.
Nikdo je nechtěl - nikdo jim nevěřil. To vše skončilo 1. září 1939.
Dnem, kdy začala druhá světová
válka. A porážkou Polska. Z nechtěných přistěhovalců se stávají
spolubojovníci. Další a další občané v Protektorátu hledají cestu ven.
Nastává období útěků přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko
do dnešní Sýrie. Zde se přihlašuje
do čsl. zahraniční armády a odesílá do Francie. V první vlně v letech
1938 a 39 odešlo z ČSR na 15 tisíc
občanů.
Obavy z nacistické zlovůle potvrzuje zpráva z Karlovarského
gestapa. V Karlových Varech bylo
v prvních dnech okupace zavřených
1157 lidí. Tak se nedivme, že kdo
mohl, odešel do vnitrozemí a odtud kamkoliv, kde nebyl nacistický
řežim.
Není známo, kolik Karlovaráků
uteklo z pohraničí do vnitrozemí
a odtud do zahraničí po roce 1939.
Ale je známo, že na zastupitelských
orgánech ČSR ve světě, v létech
1938 až 1945 bylo evidováno 786

osob, narozených v politických
okresech (dle r. 1930): Aš, Cheb,
Falknov, Karlovy Vary, Kraslice, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Planá, Teplá. Ze 786 je evidováno na
Východě 28 osob, na Západě 758.
V poválečné odbojářské evidenci
nacházíme ale pouze šest jmen z tohoto počtu, o ostatních se nepsalo
a nemluvilo. Nepsalo se, kdo a jak
odešel z pohraničí, aby bojoval za
osvobození vlasti. Nelze popsat
všechny osudy, tak alespoň tyto:
Otakar Bělský. Rodák z Karlových
Varů odešel včas do vnitrozemí.
26. dubna 1939 vlakem odjel přes
Vídeň do Itálie. Aby mohl odcestovat, musel jako jiní majetek předat
německým úřadům, tučně zaplatit
úředníkovi a získat potřebné doklady. 23. září 1939 podepsal na čsl. vyslanectví v Londýně vstup do čsl. armády. Ale naše armáda tehdy v Anglii nebyla formována. Po 1. září
1939 byla jen na středním východě
a ve Francii. Čekal v Londýně až do
května 1940, kdy odjel se skupinou
125 dobrovolníků do Francie. Tam
se dočkal porážky Francie a následoval přesun zpět do Anglie. Účastnil se invaze v roce 1944 do Francie
a bojů u Dunquerku. Po návratu do
vlasti a demobilizaci zakotvil v Já-

KARLOVY VARY Letos se konal
v pořadí již pátý ročník výtvarné
soutěže pro seniory „Věk pro nás není překážkou“. Na adresu krajského
úřadu opět dorazilo velké množství
obrazů, ručních prací a fotografií.
Autoři těch nejlepších si z rukou
hejtmanky Jany Vildumetzové převzali ceny v podobě dárkových košů
a publikací o regionu.
Soutěž probíhala od 2. ledna do
28. února tohoto roku a celkem do
ní bylo přihlášeno 59 děl. Jednoznačně letos dominovaly ruční práce, kterých přišlo neuvěřitelných 33.
„Mám obrovskou radost z toho, že
jsou naši senioři i v pokročilém věku
stále aktivní. Musím se přiznat, že
až žasnu nad tím, co všechno jsou
schopni vytvořit a jaké ovládají tech-

niky. Je vidět, že v našem regionu
máme opravdu spoustu šikovných
a nadaných výtvarníků. Navíc těžko
uvěřitelný je mnohdy i jejich věk.
Málokdo by hádal, že naší nejstarší
účastnici je úctyhodných 90 let. Jednoznačně jim patří můj neskonalý
obdiv a velké poděkování,“ uvedla
hejtmanka.
V odborné porotě, která vybírala

z každé kategorie tři vítězné práce,
zasedli stejně jako v minulých letech
osvědčení hodnotitelé, a sice ředitel
Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, vedoucí výtvarného oboru na
Základní umělecké škole Antonína
Dvořáka Karlovy Vary Dagmar Svobodová a profesionální fotografka
Stanislava Petele. „Musím říct, že
hodnocení pro nás bylo opět velice náročné. Komise byla potěšena
množstvím originálních prací, které
byly do soutěže zaslány. Hodnotili jsme zejména autorský přístup
a kreativní zpracování. Ocenili jsme
také nápaditost jednotlivých soutěžících,“ doplnil Jan Samec.
Všechna soutěžní díla, včetně
těch vítězných, budou k vidění ve
vestibulu budovy A Krajského úřa-

VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: NAŠE POCTIVÁ
VÝROBA GLOBUS

Oslavte s námi X. narozeniny
Globusu Jenišov a vyhrajte
iPhone X.
Nakupte od 5. 4. do 2. 5. 2018
v Globusu Jenišov
nad 1 000 Kč vhoďte správně
vyplněný soutěžní
kupon do soutěžního boxu
u informačního centra
a vyhrajte iPhone X
v hodnotě 30 000 Kč.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 5.2018 na
e-mail: karlovy.vary@mediaas.cz,
zn. Křížovka

ABY SE NEZAPOMNĚLO
4. DÍL
chymově, kde v lázeňství uplatnil
své jazykové znalosti. Nepřihlásil se
do odbojářských organizaci SPB ani
ČSBS. Následně nebyl zahrnut do
seznamu karlovarských odbojářů
a zapomenut jako jeho 200 spolubojovníků ze západu - rodáků z Karlových Varů.
Alfred Brückner - Další rodák
z Karlových Varů zvolil útěk v březnu 1939 do Polska. V červenci 1939
odešel do Rigy v Lotyšsku. Před
německou armádou v červnu 1941
evakuoval do vnitrozemí SSSR, do
oblasti Zirabulska-Samarkantskaja.
Odtud vedla jeho cesta k Československé vojenské jednotce v Buzuluku. Odveden do armády byl 16. června 1942. Zakrátko za ním přijela
i manželka. Společně prožili boje od
Sokolova až do Prahy. V knize Hrdinové od Sokolova na ně vzpomíná
spisovatel Miroslav Brož, v arch.
záznamech Karlovarských odbojářů
nejsou uvedení, v seznamu Občané
Karlovarska v boji za samostatnost
ČSR v 1. a 2. světové válce však nejsou zapomenuti.
Podobně jako Bělský a Brückner
odešlo z Karlovarského kraje dalších 786 občanů a a Vám čtenářům
uctivě předáváme vzpomínku na ně.

PhDr. Zdeněk Musil

Výtvarné soutěži letos kralovaly ruční práce

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA

Výhercům, kterými jsou Petr
Chalupa - Cheb, Růžena
Semerádová - Podlesí, Patricie
Divišová - Údrč
gratulujeme a zasíláme
jim poukázku na nákup do
Globusu v hodnotě 500 Kč.

SERIÁL

Již

10
let
jsme tu pro vás
GLOBUS

jenišov

Oslavte X. narozeniny a vyhrajte iPhone X
Nakupte od 5. 4. do 2. 5. 2018 v Globusu Jenišov
nad 1000 Kč, vhoďte správně vyplněný soutěžní kupon
do soutěžního boxu u informačního centra a vyhrajte
iPhone X v hodnotě 30 000 Kč.
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du Karlovarského kraje, Závodní
353/88, Karlovy Vary. Výstava zde
bude probíhat od 4. do 30. dubna
a navštívit jí můžete každý všední
den. 
(KÚ)
VÝSLEDKY SOUTĚŽE podle kategorií. Ruční práce: Anna Vynikalová, 70 let, Betlém; Margareta
Steinerová, 90 let, Skřítek; Alena
Váňová, 69 let, Zimní krajina. Kresba, malba, grafika: Alena Musilová,
65 let, Cestou do galerie – Goethova
stezka; Miroslav Votípka, 70 let, Obraz vytvořený společenstvím včel;
Jana Hrstková, 70 let, Zimní motiv.
Fotografie: Milan Prokop, 71 let,
Tesařík úzkoštítý; Zdeněk Reischig,
66 let, V kuchyni; Jiřina Lhotková,
72 let, Přehrada Jesenice

SPORT

V juniorském maratonu
zvítězili chebští gymnazisté
KARLOVY VARY V centru Karlových Varů se v polovině dubna
odehrálo semifinálové kolo juniorského maratonu. Na trať dlouhou
42 kilometrů se postavili žáci ze

DUBEN | 2018

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
VZPÍRÁNÍ
Bronzovou medaili v nadhozu vybojoval Kamil Kučera v supertěžké kategorii na mistrovství Evropy
v Bukurešti, v trhu si sokolovský vzpěrač zlepšil osobní rekord a skončil čtvrtý. K životním výkonům na
šampionátu a nedávným třiatřicátým narozeninám samozřejmě blahopřejeme.
(KÚ)

třinácti středních škol z kraje. Závod odstartoval krajský radní Josef
Janů. Nejlepšího času nakonec
dosáhli studenti Gymnázia Cheb.
V květnu si tak zaběhnou Volks-

wagen Maraton Praha spolu s elitními běžci z celého světa.
Ve Smetanových sadech byl pro
závodníky připraven okruh dlouhý
700 metrů. Závod se běžel formou
štafety a každý z běžců zdolával
shodně 4 200 metrů, tedy šest kol.
Podmínkou bylo, aby minimálně
tři úseky běžela dívka. Studentům
z Gymnázia Cheb se podařilo závod
zaběhnout ve skvělém čase 2:48:44.
Na druhém místě se umístilo Gymnázium Sokolov a třetí skončilo
Gymnázium Ostrov.
Juniorský maraton je unikátní
sportovní projekt, kterého se každoročně účastní tisíce žáků středních škol. Akci provází mediální
kampaň, jejímž cílem je podporovat kladný vztah mládeže ke sportu, zdravý životní styl, týmového
Semifinálové kolo V karlovarských Smetanových sadech se na trať junior- ducha a preventivně působit proti
ského maratonu postavili žáci ze třinácti středních škol z kraje.  Foto: KÚ užívání návykových látek.  (KÚ)

EuroHeroes. Vary podpoří evropskou atletiku
KARLOVY VARY Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary podpoří evropskou atletiku. Do elitního
startovního pole závodu se zlatou
známkou Mezinárodní asociace
atletických federací IAAF pozve
letos pořádající RunCzech pouze
evropské atlety. Včetně nejlepších
českých běžců. „Věříme, že třeba
už letos objevíme nové hrdiny,
jenž budou ostatní inspirovat ke
sportu a aktivnímu životnímu stylu,“ říká Carlo Capalbo, prezident
organizačního výboru RunCzech
a předseda komise silničních běhů IAAF.
Nová iniciativa RunCzech nese
název EuroHeroes, jejím cílem je
od letošní sezony podpořit rozvoj atletiky a aktivního životního
stylu v Evropě. Cílem iniciativy je
najít nové sportovní hrdiny a motivat k pohybu širokou veřejnost.

RunCzech chce tímto krokem
posílit stávající projekty Evropské
atletické asociace.
Vytrvalostní běhy jsou v jednadvacátém století pod dominancí afrických běžců. Ohromná motivace
především keňských a etiopských
vytrvalců vedla k překonání řady
světových rekordů, ale zároveň
tak zastínila výkony evropských
atletů. V záplavě afrických šampionů ztrácí evropské publikum
svoje hrdiny. Média si přestávají
všímat lokálních elitních běžců,
ke kterým by měli mít fanoušci
a sportovci nejblíže a jejichž výkony by měly inspirovat mladou
generaci.
Zaměrem iniciativy „EuroHeroes“ je ovšem nejen podpora závodních běžců, ale zejména propagace pohybu a zdravého životního stylu. „V dnešní přetechnizo-
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vané době chceme lidem ukázat,
jak bohatší, krásnější a zdravější
můžu díky pohybu jejich život
být,“ dodává Capalbo.
Nová iniciativa RunCzech chce
posílit stávající projekty Evropské
atletické asociace (EAA). „Všechny závody RunCzech jsou kromě
zlatých známek IAAF oceněny také pěti hvězdičkami evropské atletické platformy ‚Běh pro všechny‘, na což může být RunCzech
právem hrdý. Je velmi důležité,
aby evropští atleti dostávali více
příležitostí závodit na evropských
silničních bězích a ‚EuroHeroes‘
jsou úžasnou iniciativou na podporu a propagaci této platformy,“
řekl Svein Arne Hansen, prezident EAA.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se letos poběží 19. května.
.
(KÚ)
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