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Zemřela náměstkyně
hejtmanky
Daniela Seifertová

S velkou lítostí přijalo vedení
Karlovarského kraje zprávu
o tom, že nás v pondělí 4. listopadu 2019 po těžké nemoci
opustila náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro
oblast kultury a památkové
péče Mgr. Daniela Seifertová. Do poslední chvíle, pokud
jí to zdravotní stav umožnil,
vykonávala svou funkci, ve
spolupráci
s příspěvkovými
organizacemi v oblasti kultury
i se všemi aktéry společenské
a kulturní sféry pomáhala rozvíjet kulturní dění a zlepšovat
situaci v oblasti správy památek. Díky ní Karlovarský kraj
nabídl v uplynulém období celou řadu velkých akcí pro veřejnost, které se týkaly například
oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, dále to byly Dny lidové
architektury, výstava Má vlast
cestami proměn. V neposlední
řadě se podílela také na realizaci programů připomínajících
30. výročí takzvané sametové
revoluce.
Daniela Seifertová byla vzácná
a silná žena, vždy spolehlivá
kolegyně. Všem nám bude moc
chybět.

(KÚ)

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

Senior roku 2019. Anketa zná své vítěze
CHEB Hermína Kaňková, Gertruda Maruščáková, František
Matějovič. To jsou jména třech
letošních držitelů titulu Senior
roku. Dalších devět seniorů převzalo mimořádná ocenění - Cenu
hejtmanky Karlovarského kraje.
Ceny vítězům předala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová
společně s dalšími krajskými radními a zástupci jednotlivých měst
a obcí.
V letošním roce bylo na ocenění nominováno celkem 27 osob.
„Když jsme s kolegy z vedení
kraje pročítali jednotlivé návrhy
na ocenění, s každým přečteným
řádkem v nás rostl obdiv a úcta
vůči všem nominovaným. Jsem
nesmírně ráda, že právě díky této
anketě můžeme veřejnosti ukázat,
že život po 60 rozhodně nekončí
a že jsou mezi námi tací, kteří si
umí podzim života užívat, jak se
patří. Jejich životní příběhy jsou
pro nás velkou inspirací a moc
bych si přála, aby takovýchto vitálních seniorů bylo v našem kraji
co nejvíce,“ uvedla hejtmanka.
Veřejnost v anketě navrhuje na
ocenění jednotlivce z našeho regionu ve věku minimálně 60 let,
kteří jsou stále aktivní, zajímají se
o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Příkladem může
být také letošní trojice oceněných.
František Matějovič zasvětil celý
svůj profesní život medicíně a pacientům západočeského regionu.
Jako internista a gastroenterolog
se velmi zasadil o nově zaváděnou
metodu screeningu kolorektálního karcinomu. Stál na počátku
celé řady dalších specializačních
vyšetření, a to nejen ve svém oboru gastroenterologie, ale napříč
celou medicínou, například též
v oblasti kardiologie, kde byl průkopníkem metody dočasné kardiostimulace. V medicíně je stále
aktivní a činný, bez ohledu na svůj
věk. Dodnes provozuje ordinaci
v Chebu.
Byť je Gertruda Maruščáková
sama postižená a téměř nevidí,
pomáhá postiženým lidem. Pracuje v Tyflocentru Sokolov jako
regionální manažer a je velmi
oblíbená nejenom u klientů, ale

i u kolegů. Její velké obětavé srdce
pomohlo spoustě klientům zvládnout zrakový handicap a navrátit
se zpět do společenského života.
Hermína Kaňková je členkou
Českého červeného kříže od roku
1950 a i přes svůj vysoký věk se
velmi aktivně podílí na činnosti
oblastního spolku Českého červeného kříže v Karlových Varech.
Své bohaté zkušenosti předává zejména na sociálním a humanitárním úseku. V roce 2018 byla oceněna medailí Alice Masarykové,
což je nejvyšší ocenění udělované
od roku 2003 Českým červeným

křížem dlouholetým členům tohoto občanského sdružení.
Držitelé titulu získali speciálně
navržené ceny od sklárny Moser,
pamětní listy, dárkové koše a květiny. Pro všechny nominované byl
zároveň v Kulturním centru Svoboda v Chebu připraven bohatý
kulturní program. Písně z Divadla Semafor zazpíval herec, zpěvák a textař Jiří Štědroň, o chvíle
napětí se postaralo akrobatické
vystoupení a k tanci i poslechu zahrála kapela Parohanka z Chebu.
Nechyběla ani tombola s losováním o drobné dárky. 
(KÚ)

VÝSLEDKY ANKETY
Senior roku 2019:
MUDr. František Matějovič (74 let, Cheb),
Gertruda Maruščáková (68 let, Sokolov),
Hermína Kaňková (79 let, Karlovy Vary)
Cena hejtmanky Karlovarského kraje:
Alena Pitelková (68 let, Cheb), Mgr. Vlasta Kaprová (77 let, Horní
Slavkov), Eva Mikešová Matějková (82 let, Mariánské Lázně), Ludmila Seefried Matějková (81 let, Drmoul), Josefa Radová (75 let, Aš),
Jan Mareš (81 let, Ostrov), Karel Lokajíček (91 let,  Mariánské Lázně), Jaroslav Cibulka (88 let, Dalovice), Karel Ježek (85 let, Ostrov)

Senior roku 2019 Ocenění z rukou hejtmanky a dalších krajských radních i zástupců jednotlivých měst a obcí postupně převzali František Matějovič,
Gertruda Maruščáková a Hermína Kaňková (na fotografii druhá zleva). 
Foto: 3x KÚ

Od 1. ledna 2020 bude novým hejtmanem dosavadní náměstek Petr Kubis
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KARLOVARSKÝ KRAJ Hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou vystřídá v čele Karlovarského
kraje její dosavadní náměstek Petr
Kubis. Stane se tak od 1. ledna
2020. Změnu svým hlasováním
dne 11. listopadu potvrdilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje.
Důvod, pro který hejtmanka
končí ve své funkci, je ten asi vůbec nejkrásnější. Čeká miminko.
„Považuji to za dar a zázrak a zároveň si uvědomuji, že kraj musí
vést člověk, který se mu může věnovat 24 hodin denně každý den
v týdnu. Je to obrovská zodpovědnost vůči všem občanům a velké

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Mgr. Petr Kubis

Narodil se 28. listopadu 1968. Vystudoval Policejní akademii Praha,
obor Bezpečnostně právní studia, následně obor Policejní management
a kriminalistika. Od roku 1987 pracoval v různých pozicích u Policie ČR,
v letech 2008 a 2009 působil jako vedoucí odboru Bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. V roce 2007 získal cenu ministra vnitra „Policista roku“. V roce 2009 se stal velitelem Městské policie
Sokolov, je autorem projektu „Bezpečné město“. Po krajských volbách
v roce 2016 byl jako člen hnutí ANO 2011 uvolněn do funkce náměstka
hejtmanky Karlovarského kraje, zároveň je členem Rady města Sokolov.
pracovní vypětí. Jsem velmi ráda,
že mým nástupcem bude Petr
Kubis. Chci ale ve vedení kraje
zůstat, abych mohla dotáhnout do
konce započaté akce, například

připravený návrh rozpočtu na
rok 2020, musíme zahájit revitalizaci Císařských lázní, ráda bych
dokončila jednání se Západočeskou univerzitou v Plzni o otevření

nových vysokoškolských oborů
v regionu. V lednu nás také čeká
historicky první olympiáda dětí
a mládeže v našem kraji,“ uvedla
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Jako neuvolněná náměstkyně
hejtmana bude mít od ledna 2020
na starost oblast financí a komunikaci s ústředními orgány
státní správy. „Zůstanu strážcem
pokladny a dohlédnu na to, abychom neztratili pozici 3. nejméně
zadluženého kraje mezi všemi regiony,“ dodala hejtmanka. Ještě
10. prosince 2019 bude s ostatními kolegy hejtmany řešit předání

postu předsedkyně Rady Asociace
krajů ČR.
Budoucí hejtman Petr Kubis bude mít ve své gesci sféru legislativy, krizového řízení a bezpečnosti,
vnějších vztahů, vnitřních záležitostí a sociálních věcí. „Když jsem
nastupoval do vedení kraje, bral
jsem to tak, že jdu hlavně pracovat
s tím největším nasazením. Nedokázal jsem si představit, co všechno to bude znamenat. Chtěl bych
poděkovat za tu možnost stát se
hejtmanem a jsem velmi rád, že
paní hejtmanka zůstane ve funkci
náměstkyně mou oporou,“ řekl
Petr Kubis. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Rozvoj inovačního prostředí
pokračuje
Mezi regiony potýkající se s nižší úrovní hospodářského růstu
dlouhodobě patří také Karlovarský kraj. Jednou z cest, jak
přispět k jeho opětovnému nastartování je podpora výzkumu,
vývoje a inovací. Prostřednictvím
projektu Smart Akcelerátor 2.0
půjde nyní na rozvoj inovačního prostředí téměř 45 milionů
korun. V rámci projektu Smart
Akcelerátor 2.0 bude podpořen
především rozvoj lázeňství a balneologie a zároveň dojde k podpoře aktivit, které připraví region
na postupné ukončování těžby
uhlí a příchod nových strategických investorů. Projekt je financovaný z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a realizuje jej Karlovarská agentura
rozvoje podnikání, příspěvková
organizace Karlovarského kraje.
Do realizace projektu budou zapojeni odborníci z podnikového,
výzkumného a veřejného sektoru, kteří napomohou lépe zacílit
podporu inovačnímu prostředí.
Ukončení projektu je naplánováno k 31. prosinci roku 2022.

(KÚ)
Přístroje z nemocnice
pomohou při výuce
budoucích sestřiček
Již ve školních lavicích se mohou
studentky Střední zdravotnické
školy a vyšší odborné zdravotnické školy Karlovy Vary seznámit
s plně funkční medicínskou technikou. Karlovarská nemocnice
darovala škole moderní inkubátor z novorozenecké jednotky intenzivní péče, monitor životních
funkcí a pumpu na dávkování léků. Iniciativa na pořízení přístrojů vzešla od vedoucí oboru Ošetřovatelství Jaroslavy Slavíkové.
Nejvíce si škola váží moderního
inkubátoru, který využije hlavně
ve výuce nově akreditovaného
studijního oboru Diplomovaná
dětská sestra. Své uplatnění najde ovšem i u oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Praktická
sestra. „Pro naše žáky a studenty
jsou přístroje velkým přínosem.
Je důležité, aby se s nimi setkali
co nejdříve a takzvaně si je osahali dříve, než půjdou do praxe,“
uvedla Slavíková. 
(KÚ)
Zelená stuha: V celostátní
soutěži je Kyselka třetí
Na začátku října byly v prostorách Valdštejnského paláce slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2019, která si klade
za cíl ocenit dobrou praxi obcí
v oblasti péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejného prostoru a krajiny. Mezi oceněnými
nechyběl ani zástupce Karlovarského kraje. Skvělého úspěchu
dosáhla obec Kyselka, jež si ze
soutěže odnesla třetí místo. Kyselka byla oceněna především za
aktivity obce v oblasti péče o veřejná prostranství a při obnově
historického kulturního dědictví.
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, která je součástí
celorepublikového klání Vesnice
roku, si převzalo ocenění celkem
deset obcí. Vítězem a držitelem
Zelené stuhy České republiky
2019 se stala obec Dobrochov
z Olomouckého kraje. Na druhém místě se pak umístila obec
Velatice z Jihomoravského kraje.
Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního
prostředí. Organizaci akce zajišťuje Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu. 
(KÚ)

Výkup

starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

www.kr-karlovarsky.cz

Podpora Evropské komise?
Kraj je mezi vybranou šestkou
uhelných regionů z celé EU
KARLOVARSKÝ KRAJ   Pomoci expertní skupiny Evropské komise se
spolu s dalšími pěti uhelnými regiony z celé EU dostane Karlovarskému kraji. Tým bude po dobu dvou let
pomáhat při řešení hospodářských
problémů souvisejících s postupným útlumem těžby a přechodem
na nové zdroje energie. Jako další
byly vybrány oblasti k transformaci
v Rumunsku, Řecku, Španělsku,
Polsku a Irsku.
O technickou pomoc se ucházelo
celkem 41 regionů z celé Evropské
unie. O výběru jednotlivých oblastí
rozhodla kvalita zpracovaných podkladů, které jednotlivé kraje do Bruselu odeslaly. „Je to obrovský úspěch
a obrovská šance pro náš kraj, protože my teď po dobu dvou let získáme technickou pomoc. To znamená,
že nám šestičlenná expertní skupina
bude pomáhat s přípravou projektů,
ale i s tím, kde bychom mohli získat
finanční zdroje. Kraj má řadu strategických projektů, které předkládá
v rámci Restartu, a ty jsou spojené
s útlumem těžby. Musíme se ale
zaměřit také na řešení energetiky
a dodávky tepla, rozvoj průmyslových zón a tvorbu kvalifikovaných
pracovních míst. Máme zásobník
projektů, se kterými experty seznámíme a na tvorbě dalších projektů
budeme spolupracovat. Žadatelem
o finance by mohl být kraj, město či
soukromý subjekt, ale to bude ještě
věc k jednání. Máme z toho velkou
radost, nicméně dobře víme, že je
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Lázeňský festival jablek

před námi hodně práce,“ sdělila
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Karlovarský kraj při podání žádosti podpořila Vláda ČR, Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Hnutí Duha
a také partneři, především společnost Sokolovská uhelná., město
Sokolov, Mikroregion Sokolov – východ, Integrovaná škola technická
a ekonomická Sokolov, Krajská hospodářská komora Karlovarského
kraje, Vysoká škola báňská – Centrum ENET a další. Současně svou
podporu vyjádřily další dva uhelné
kraje České republiky, Ústecký
a Moravskoslezský. „Všem moc děkujeme za podporu během přípravy
projektu, protože i to rozhodlo o výběru našeho kraje mezi podpořené
evropské uhelné regiony,“ dodala
Jana Mračková Vildumetzová.
Těžba uhlí v Sokolovské pánvi má
podle dosavadních plánů skončit za
20 let. Konec těžby ale může urychlit růst emisních povolenek a dalších
nákladů. Karlovarský kraj patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem ke třem strukturálně
postiženým regionům, které jsou
hospodářsky velmi závislé právě na
těžbě uhlí. Sokolovská uhelná a její
dceřiné společnosti zaměstnávají
v Karlovarském kraji zhruba 3000
lidí, v navázaných firmách pracují
další tisíce lidí. Zhruba třetina obyvatel kraje navíc odebírá teplo z některého ze zdrojů společnosti Sokolovská uhelná. 
(KÚ)

Výjezdová základna sokolovské
záchranky bude odolnější
SOKOLOV
Práce na zodolnění
výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje v Sokolově úspěšně pokračují.
Celkové náklady jsou odhadovány
na téměř 19 milionů korun. Na realizaci projektu se Karlovarskému
kraji podařilo získat dotaci ve výši
85 procent z Integrovaného regionálního operačního programu.
Dalšími 5 procenty se na akci podílí
stát a zbylých 10 procent je hrazeno
z krajského rozpočtu.
Společnost ISSO - Inženýrské
stavby Sokolov, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby,
zahájila práce v červenci letošního
roku. Úpravy probíhají koordinovaně za plného provozu výjezdové
základny.
„Aktuálně realizujeme první fázi
stavebních úprav, která by měla být
hotova ještě letos, během prosince.
Následovat bude druhá fáze, s jejímž dokončením počítáme v dubnu
příštího roku. Doposud bylo proinvestováno zhruba 8,5 milionu korun
z celkové částky. Věříme, že stavba
bude nadále pokračovat dle harmonogramu a že se nám podaří vytvořit
moderní zázemí pro naše záchraná-

ře i ostatní složky integrovaného záchranného systému,“ upřesnil radní
pro oblast zdravotnictví Jan Bureš,
který si byl v doprovodu stavebníků
a novinářů v pátek 8. listopadu probíhající stavbu osobně prohlédnout.
V rámci první fáze stavebních
úprav byl odstraněn jednopodlažní
nepodsklepený objekt bývalé mateřské školy s narušenou statikou
a chystá se zateplení hlavní budovy, garáží a spojovací chodby tak,
aby byly energeticky úspornější.
Zásadnější změny pak čekají třetí
nadzemní podlaží hlavní budovy,
kde dojde k novému dispozičnímu
uspořádání. Cílem je vytvořit fungující zázemí pro činnost integrovaného záchranného systému při řešení
krizových situací a mimořádných
událostí. Proměny se dočká i okolní
areál výjezdové základny, kde budou řešeny zpevněné manipulační
plochy, parkovací místa i terénní
a sadové úpravy. Chybět nebude ani
nové oplocení včetně brány s automatickým pohonem. Od ledna pak
bude pokračovat druhá fáze stavebních úprav, v rámci níž je naplánováno zateplení velkých garáží a nový
střešní plášť. 
(KÚ)

Z Lázeňského festivalu jablek se stala velmi oblíbená podzimní akce, která také v letošním ročníku nabídla
návštěvníkům kolonády Maxima Gorkého v Mariánských Lázních v polovině října ochutnávku jablečných
moučníků přihlášených do soutěže i tradiční jarmark regionálních výrobců a řemeslníků. Děti mohly ukázat
svůj výtvarný talent v soutěži s názvem „Jablečný skřítek“ a získat drobné dárky. Samozřejmě se také vybíralo
nejkrásnější jablko z výpěstků našich zahrádkářů. Součástí programu byla také slavnostní salva ostrostřelců
ze Stříbra, výstava „Stromy v krajině“ i tvůrčí dílny s jablečnou tématikou pro všechny účastníky. Lidé, kteří se
zajímají o staré krajové odrůdy ovoce, jež jsou dodnes k nalezení v mnoha zahrádkách, sadech či alejích kolem
cest, mohli vidět přímo na kolonádě výstavu jak zahrádkářských výpěstků, tak i těchto starých odrůd a získat
odbornou radu od zástupců Ekologického centra Meluzína a Genových sadů Tachovska. Festival zpestřila
hudební vystoupení pražské skupiny Dobré ráno blues band a plzeňské formace Míša Leicht & Bert Leicht.
A příjemným bonusem pro návštěvníky byla také každou lichou hodinu zpívající mariánskolázeňská fontána.

Foto: KÚ

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Jana
Mračková Vildumetzová bude
lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát 9. prosince od 13.30 do 16.30
P R O S I N C E hodin. Stačí si jen trochu počkat,
až na vás vyjde řada a máte slovo.
Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost společné
komunikace. Každý občan prostřednictvím krajských internetových
stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany
z našeho kraje, kteří se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo
potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co
chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací a spoluprací
dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový
formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského
informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ
HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@
kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobním důchodu bude také znovu
k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle
první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 4. prosince. 
(KÚ)

SPŠ Ostrov

9.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

spsostrov.cz

KVALITNÍ
PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ

Nejmodernější technická škola v Karlovarském kraji oTEVÍRÁ pro rok 2020—2021
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství /
Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář motorových vozidel
Školu doporučují a práci absolventům nabízejí naši partneři: AMPHENOL INDUSTRIAL / BPO spol. s.r.o. / ČEZ / EPT
CONNECTOR s.r.o. / CHODOS CHODOV s.r.o. / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / KOVOVÝROBA DZ, s.r.o. / LAGARDE SPEDITION
spol. s r.o. / LB MINERALS, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. /
/ TRUCK UNION / VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a.s. / WITTE – AUTOMOTIVE / ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC, s.r.o.
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Kraji se podařilo získat finance
na opravu mostu u Nového Sedla

Průjezd Loktem bude
pro cyklisty bezpečnější

LOKET
Chybějící část Cyklostezky Ohře chce v Nádražní ulici v Lokti vystavět Karlovarský
kraj. V současné době totiž vede
zhruba 500 metrový úsek páteřní cyklostezky po hlavní a vysoce
frekventované komunikaci. Rada
Karlovarského kraje už odsouhlasila realizaci záměru výstavby.
„Chceme, aby nový kus cyklostezky, který nyní vede po frekventované a nebezpečné silnici,
vedl podél nádraží
a kolejí
a poCukrárna
OnDrA
DrAHOviCKá HusPeninA
tom se napojil
podél řeky na stás.r.o.
vající cyklostezku,“ upřesnil Martin Hurajčík, náměstek hejtman-

ky pro oblast dopravy a silničního
hospodářství. Karlovarský kraj
vyčlenil na zpracování potřebné
dokumentace ze svého rozpočtu
částku ve výši 250 tisíc korun.
V současnosti probíhají jednání
s vlastníky pozemků i městem Loket, které si již nechalo zpracovat
návrh pro umístění nového úseku
cyklostezky i detailní soupis parcel včetně grafického znázornění.
Karlovarský kraj by chtěl na samotnou výstavbu chybějící části
ŠPičKA DOrT
Cyklostezky Ohře získat prostředky z fondů Evropské unie.

(KÚ)

NOVÉ SEDLO    Na opravu mostu mostní konstrukce nachází ve stupu Nového Sedla dostane Karlovar- ni 6, tedy těsně před havarijním
ský kraj od Státního fondu doprav- stavem, a je nutné zajistit bezpeční infrastruktury 93 miliony korun. nost železniční trati, na níž z mostu
Rozhodnutí Výboru Státního fondu odpadávají vrstvy betonu. Navíc
dopravní infrastruktury ČR (SF- se zkušební centrum BMW začne
DI) potvrdila také hejtmanka
Jana 1stavět
příští
rokPage
a druhá
příjezA3 b_Layout
14. 8.už
2019
17:00
1
Mračková Vildumetzová, která se dová cesta přes most je nezbytná,“
zasedání účastnila.
uvedla hejtmanka Jana Mračková
Kraj opravu mostu, který je ve vel- Vildumetzová.
mi špatném stavebně technickém
Příspěvek SFDI na opravy silnic
stavu, připravoval dlouhodobě, ale II. a III. tříd pro letošní rok činil celroman Krčma
neměl na rekonstrukci dostatek kem 72,2 milionu korun na všechfinancí. „Mám z rozhodnutí SFDI ny připravené akce. „Bez dalších
Cukrářský výrobek má tvar dortového
Masný tepelně opracovaný výrobek
velkou radost a především bych finančních prostředků od SFDI by
Firma z Karlových Varů,
Rodinná firma s tradicí
řezu nebo je prodáván jako celý
se vyrábí podle tradičního receptu
která provozuje řeznictví
od roku 1992 vyrábí
chtěla poděkovat ministrovi do- se rekonstrukce mostu rozhodně
a uzenářství, vyrábí
široký sortiment
klasický dort. Na povrchu je politý
z vepřového masa, sterilované mrkve
pravy Vladimíru Kremlíkovi, jehož nemohla uskutečnit. Krajská spráa distribuuje vlastní
cukrářských výrobků
hladkou, lesklou, mléčnou polevou
a koření. V huspenině je 90%
jsem o situaci informovala během va a údržba silnic má celou akci stalahůdky. Pro výrobu
v Dlouhé Lomnici - obci
s příchutí vaječného likéru. Na řezu
vepřového masa z chovu v plzeňském
lahůdek a uzenin využívá
zářijové návštěvy našeho regionu, vebně připravenou, v létě proběhlo
nedaleko městečka
jsou patrné dvě vrstvy vláčného,
kraji, které dodává výrobku výraznou
hovězí
a
vepřové
maso
Bochov.
a ministr okamžitě pomohl s jejím výběrové řízení na zhotovitele. NejŠPIČKAFirma
DORT
jemně pórovitého tmavého korpusu
a charakteristickou chuť.
z českých chovů. Firma
dodává výrobky
vyřešením. Jedná se o most, který výhodnější nabídku podala společa dvě vrstvy rozdílných náplní – spodní
Jedná se o nebalený výrobek, kterýCukrárna
vyrábí vlastní uzeniny
do ONDRA
120 prodejens.r.o.
v celých
je velice důležitou spojnicí Cho- nost Raeder & Falge s nabídkovou
vrstvu tvoří smetanovo-kakaová náplň
je chladírenským vozem rozvážen
a masné výrobky dle
západních Čechách.
a vrchní náplň je mléčná s příchutí
v čerstvém stavu do vlastních
starých tradičních recepCukrárna nabízí
dovska a okolí na dálnici D6 a na- cenou 92, 8 milionu korun s DPH,“
Cukrářský výrobek
má tvar dorasinebo
150 druhů
zákusků, ja- vaječného likéru.
a smluvních
prodejen
v regionu. tového řezu
víc je druhou příjezdovou cestou vysvětlil Jan Lichtneger, ředitel Most u Nového Sedlatur, nepoužívá
Pokud bynáhražky
nedošlo k urychlené
opravě
chátrajícího
je prodáván
ani zvýrazňovače chuti.
mini dezertů, cca 300
k budoucímu areálu BMW. Opra- Krajské správy a údržby silnic. 
mostu, museli by jej silničáři
kvůli velmi špatnému stavebně technickém stavu
ko celý klasický
dort. Na povrchu
Výroba je založena
druhů dortů, ovocné
va mostu je prioritou proto, že se 
(KÚ) v nadcházejícím obdobípředevším
zcela uzavřít.
 práci,
Foto: KÚ
je politý hladkou,
lesklou,
mléčna ruční
koláče, bábovky,
svatební
která zaručuje charaktekoláčky
a další cukrářské
nou polevou
s příchutí
vaječnéristickou chuť, vůni
výrobky.
ho likéru. Na
řezu jsou patrné
a vzhled výrobků.
dvě vrstvy vláčného, jemně pórovitého tmavého
Kontakt: korpusu a dvě
Dlouhá Lomnice
25, –
364
71
Kontakt:
vrstvy rozdílných
náplní
spodní
292/20, 360 20
KARLOVY VARY    Realizaci za- areál bývalého pionýrského tábora jsme, jinak to nejde,Modenská
dát jako
hlav- ní pro oblast regionálního rozvoje,
vrstvu tvoříBochov
T: smetanovo-kakaová
353 901 053, 775 746 760
Karlovy Vary
E: k.markova@cukrarnaondra.cz
dávacího řízení na dodavatele dostat do vlastnictví kraje, takže ní parametr cenu. T:Oslovili
jsme projektového řízení a informatiky.
náplň a vrchní
náplň je mléčná
602 277 921
www: www.cukrarnaondra.cz
E: roman.krcma@seznam.cz
visuté lávky přes řeku Ohři ve jsme na radě mohli odsouhlasit vy- jedenáct firem a vybrali
hodnoticí
Podle projektu má stavba visuté
s příchutí vaječného
likéru.
Svatošských skalách odsouhlasila hlášení výběrového řízení. Museli komisi,“ upřesnil Josef Janů, rad- ocelové lávky s dřevěnou mostovDOBROTA
na svém říjnovém zasedání Rada
kou vyjít asi na 22,5 milionu korun.
sTATeK BOr ZeOs,
Pivovar Krušnohor
KARLOVARSKÉHO
- MALinA
KruŠnOHOr
svěTLý
Karlovarského kraje. Lávka by
Dalších jOgurTOvý
zhruba 750 tisícnáPOj
korun busPOL. s r.O.
s.r.o.
KRAJE
LežáK 12°
měla ulevit stávajícímu dřevěnému
dou stát přístupové cesty. Vítězná
Domov
pro
seniory
v
Lázních
Kynžvart
Jogurtový
nápoj s příchutí
malin chutná
V roce 2015 začal
STATEK BOR ZEOS, firma by
mostu, který je v nevyhovujícím
měla staveniště
převzít
seniory vfungovat
Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům
v Kraslicích
spol. s r.o. je rodinná ještě v tomto
po létě. roce
Jeho příjemná
konzistence
aDomov pro
stavu. Využívat jí budou nejenom
a následně
se
Světlé, nefiltrované pivo s příjemnou
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
rodinný pivovar
farma zabývající se
osvěžující
chuť přijdou
vhod
nejen vv jednolůžkových
cyklisté, ale v případě potřeby také
pustit
do
přípravných
prací.
Popitelností,
mírnou doznívající
hořkostí
Karlovarská
KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ
s regionálním názvem
chovem hospodářských
pekárna s.r.o.závislostí na péči
horkých prázdninových dnech.
Pečujeme zejména
o klienty s převážnou
nebo úplnou
a příjemným
aroma KAPKY
složky integrovaného záchranného
vše podle plánu, se stavKrušnohor.
zvířat – skotu, prasat,kud půjde
Je vhodný jako svačina
druhé osoby
(např. ležící klienti, na vozících
nebo
smyslově Originální
postižení).
žateckého
poloraného
cukrářský výrobek
Produkci Krušnohoru od
drůbeže a prodejem bou lávky by se mělo začít na jaře
systému. Stavba má být hotova do
s vynikající chutí a jedinečným
nebo rychlá snídaně.
červeňáku.
Je
vyráběné
tvarem připomínajícím kapku
začátku
tvoří
jak
klasické
produktů
z
živočišné
Nabízíme
služby:
konce příštího roku.
příštího Základem
roku a hotova
by
měla
být
vody
a
symbolizujícím
lázeňské
nápoje je
ležáky, které
se zde tj. senioři
výroby - vajec, drůbeže,
z místní
velmi kvalitní
• domov české
se zvláštním
režimem,
s chronickým
duševním
město Karlovy Vary je vyroben
Karlovarský kraj se po dlouhém
během podzimu.
Nynější dřevěný
z karlovarské vřídelní vody,
plnotučné mléko
vaří
tradiční
dekokční
vepřového a hovězího
onemocněním (Alzheimerova nemoc,
aj.)technolovodydemence
tradičním
medu, želatiny
z mořských řas
a složitém jednání stal vlastníkem
most, který
patří ke
koloritu oblíz produkce
vlastní
masa včetně živých zvířat.
• domov technologií,
pro seniorykvasí na
gickým postupem . a dalších surovin.
otevřených
spilkách
Statek provozuje vlastní
farmy. Výrobek
se by
plníkraj rád
dotčených pozemků, které byly
beného výletního
místa,
Jedná
se
o
pivo
klasicky
Bližší informace
na:dlouhé
tel.: 354
691 403, 731 978 044
a dozrávají
týdny
jatka a faremní sýrárnu.
do uzavíratelné PET
součástí areálu v majetku České
zachoval. 
spodně kvašené
Email: info@domovkynzvart.cz.,
www.domovkynzvart.cz
v ležáckém sklepě, tak
V rámci diverzifikace
lahve
a
je
prodávám
pošty. „Konečně se nám podařilo Nová lávka uleví stávajícímu dřevěnému mostu. 
Foto: KÚ 
(KÚ)
a jednormutový ležák.
zárověň i svrchně kvašené
svých činností nabízí
mapa výrobků
oceněných v roce 2019
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Ve Svatošských skalách bude nová lávka

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.

také možnosti rekreace
ve venkovském prostoru
v podobě rybolovu a lovu
zvěře.
Kontakt:
Bor 98, 360 01 Karlovy Vary
T: 353 590 327, 602123608
E: statek.bor@tiscali.cz
www: www.statekbor.cz

přímo na farmě
v podnikové prodejně
společně s dalším
sortimentem mléčných
a masných výrobků.

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.
Pivo je stáčeno do skleweizeny a široká nabídka
něných 0,5 l lahví,
piv typu ale rozličných
chutí a stupňovitostí.
1,5 l PET lahví, 30 l
Rybářství
Všechna piva jsou nefiltroa 50 l sudů
a distribuoMariánské
Lázně
KOLEKCE UZENÝCH RYB
s.r.o.
vána a nepasterována.
váno z areálu
pivovaru
Uzení ryb výhradně z vlastních
nebo dodáváno
sádek probíhá ve středisku Mšec
Kontakt:
a uzené ryby jsou zde, stejně jako
do
restaurací
v
krušnoryby z mražené či chlazené,
Tisová 1792, 35801Kraslice
prodávány ze dvora.
horském regionu.
E: pivovarkrusnohor@gmail.com
Před vlastním uzením jsou ryby

Firma se zaměřuje na
výrobu a prodej ovocných
a bylinných čajů, balí
a prodává také sušené
nesířené a neproslazované ovoce, sušenou
nesířenou zeleninu. Část
prodejního sortimentu
tvoří také koření
a kořenící směsi. Výrobky
s originálními etiketami
a zajímavými regionálními
obaly jsou ručně baleny
a vázány. Celý sortiment je
prodáván na farmářských
trzích, poutích
a v regionálních
prodejnách zdravé výživy
a cukrárnách.

KrásensKé čAjOvání –
MeruňKOvé

2018

Čajová směs je míchána z různých
druhů plodů bez přídavku ibišku.
91 % použitého ovoce pochází z České
republiky. Neobsahuje žádné
konzervační látky ani přídatná barviva.
Ve výrobku jsou pouze přirozeně
se vyskytující cukry. Po zalití směsi
horkou vodou se plně rozvine typická
vůně a lahodná chuť použitého ovoce.
Nápoj se pije teplý nebo studený, je
možné ho použít pro míchané alkoholické i nealkoholické
nápoje. Po vypití
je možné změklé
ovoce sníst.

Kontakt:
Mírová 51 Krásno 357 47
T: 603 969 363, 731 990 167
E: info@nebevhube.info
W: www.nebevhube.info

Dobrota
Karlovarského kraje

výherci soutěže jsou
vyhlašováni v těchto
kategoriích:
1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské
a cukrářské výrobky
4) Alkoholické
a nealkoholické
nápoje
5) Ovoce, zelenina,
medy a čaje
v čerstvé nebo
zpracované formě

2017
1) Masné výrobky
Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant
2) Mléčné výrobky
BIO děpoltovické máslo – Jiří Kubernát - FARMA
3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky
Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o.
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o.
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé
nebo zpracované formě
Olej ze semene ostropestřce mariánského –
Bohemia olej s.r.o.
Zvláštní cena
Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně s.r.o.

2019

Kontakt:

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

Josef Pelant

Rodinná firma, pů
se zemědělským
zaměřením, byla z
v roce 1993 na po
Doupovských hor.
1999 se rodina úz
specializuje na vý
masných produkt
se zde přes 50 růz
produktů. V roce 2
k výrobě uzenin p
také provoz vlastn
podnikové prodej
přímo v areálu vý
a provoz bistra s k
českou kuchyní.

Kontakt:

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

Dobrota
Karlovarskéh

Výherci soutěže
vyhlašováni v těc
kategoriích:

1) Masné výrob
2) Mléčné výrob
3) Pekařské
a cukrářské v
4) Alkoholické
a nealkoholi
nápoje
5) Ovoce, zelen
medy a čaje
v čerstvé neb
zpracované f

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

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.

naloženy 24 hodin ve slaném láku
a bez dalších přídatných látek
vyuzeny ve vlastní udírně.

Kontakt:

jitka Šimůnková

Rodinná ekologick
s dlouholetou trad
se nachází v podh
Krušných hor a za
se chovem masné
i mléčného skotu,
koní, zvěře a pěsto
obilovin a krmnýc
plodin. Na farmě b
vybudována vlast
minimlékárna, do
je dodáváno ekolo
mléko z vlastního

Kontakt:

W: www.krusnohor.eu

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

Jiří Kubernát
FARMA

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

DOBrOTA KArLOvArsKéHO KrAje
Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná
Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu.
Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade
za cíl označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky
vznikající v Karlovarském kraji.
Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce
potravin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje
suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.
Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou
potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen
ke konečné spotřebě.
Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:
1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské a cukrářské výrobky
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé
nebo zpracované formě
Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky
prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou
ze zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje
a profesních zemědělských organizací.
Hodnotí se vzhled, chuť výrobku, jeho obal,
originálnost a regionální prospěšnost.
Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších
výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu
a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky
a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského
kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region
v rámci České republiky.
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ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Aplikace ukáže sjízdnost
krajských silnic
Údržba silnic Karlovarského
kraje spustila na svých webových stránkách novou užitečnou
aplikaci, která   řidičům usnadní
cestování po regionu v zimním
období. Díky ní se dozví, jaká doba uběhla od posledního ošetření
daného úseku silnice, a mohou si
tak zvolit optimální trasu své cesty „Aplikace se bude týkat pouze
silnic, které máme jako kraj ve
správě, to znamená silnic druhé a třetí třídy,“ uvedl náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje
Martin Hurajčík s tím, že se nejedná o úplnou novinku. Aplikace
již úspěšně funguje ve Středočeském a Královéhradeckém kraji.
Aplikace monitoruje jízdy sypačů
na krajských silnicích na základě
přenosu signálu prostřednictvím
jednotek GPS. Časové intervaly,
respektive doby od posledního
ošetření daného úseku silnice,
jsou rozčleněny do čtyř kategorií,
které jsou od sebe barevně odlišeny. Aplikace rovněž zobrazuje
neudržované úseky silnic třetí třídy, na nichž se pro jejich malý dopravní význam údržba neprovádí.
Řidičům bude na webu Údržby
silnic Karlovarského kraje k dispozici po celé zimní období, to
jest od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. 
(KÚ)
Veřejná sbírka pomůže těžce
postiženému chlapci
Narození Honzíka Šnajdra provázely velké komplikace. Po
protahovaném indukovaném porodu nejevil známky života a byl
dvakrát oživován. Následkem
těžké hypoxie má postižený mozek a velké problémy s pohybem.
I když se dnes již devítiletému
chlapci zdraví nevrátí, rodiče se
snaží dělat maximum proto, aby
měl co nejhodnotnější a spokojený život. Schází jim ovšem peníze na potřebnou léčbu, a proto
se obrátili na Karlovarský kraj
s prosbou o pomoc. Zájemci, kteří chtějí Honzíkovi pomoci, mohou finanční prostředky vložit do
zapečetěné sběrací pokladničky
umístěné v recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88 Karlovy Vary. Pokladničky budou k dispozici rovněž na akcích pořádaných Karlovarským krajem. Přispět lze také
na speciální bankovní účet, jehož
číslo je 123-479000247/0100.
O výtěžku veřejné sbírky vás budeme informovat. 
(KÚ)
Kraj mého srdce. Hlasujte
v turistické anketě
Blížící se konec roku nabízí tradiční ohlédnutí za uplynulou turistickou sezonou. Zhodnotit své
dojmy z návštěvy jednotlivých
regionů mohou lidé také v rámci
ankety Kraj mého srdce. Pomozte i vy vybrat region, který patří
k turisticky nejoblíbenějším. Anketa probíhá až do 31. ledna 2020
a pro hlasující jsou připraveny
hodnotné ceny. Anketa „Kraj mého srdce“, která se letos koná již
posedmé, mapuje míru popularity krajů České republiky u široké
laické i odborné veřejnosti. Výsledky hlasování přináší přehled
o tom, jak jsou regiony vnímány
například z hlediska dovolených,
výletů s dětmi, cykloturistiky, památek, folklóru či lázeňství a wellness. Anketu tradičně pořádá
Vydavatelství KAM po Česku ve
spolupráci s veletržní správou
PVA EXPO Praha pod záštitou
Asociace krajů České republiky.
Hlasování probíhá on-line formou na turistickém portálu www.
kampocesku.cz. Hlasující udělují
v každé kategorii tři hlasy svým
preferovaným krajům s tím, že za
první preferovaný kraj v kategorii
udělují tři, za druhý dva a za třetí
jeden bod. Pro pět vylosovaných
hlasujících jsou navíc připraveny
zajímavé ceny, mimo jiné pobyt
v zámeckém hotelu Libice po dvě
osoby na dvě noci. Výsledky ankety budou vyhlášeny a ceny pro
vítězné kraje předány 13. února
2020 na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Holiday World
v Praze. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Olga Pištejová a Pavla Andrejkivová
obdržely Řád Elišky Přemyslovny
PRAHA V kostele Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Karla v Praze se
na konci září uskutečnilo 5. předávání řádu Elišky Přemyslovny.
Z rukou prezidenta Nadačního
fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrleho Sylora jej
opět převzaly ženy, které jsou aktivní v charitativní, kulturní nebo
sociální oblasti. Mezi oceněnými
nechyběla ředitelka REHOS Nejdek Olga Pištejová a zakladatelka
agentury LADARA Pavla Andrejkivová.
Olga Pištejová se celý pracovní život od povolání praktické sestřičky po ředitelku hospice věnovala
nemocným lidem. Možná právě
toto povolání v ní zažehlo myšlenku smysluplně zlepšit podmínky
a prostředí těm nemocným lidem,
kterým již nezbývá mnoho dní
života. Myšlenka poskytování paliativní hospicové péče v kamenném zařízení v ní zrála možná 15
let. Aktivně vyhledávala veškeré
dostupné poznatky o této péči,
kontaktovala se s odborníky, kteří
se této myšlence v republice také
věnovali, prosazovala postavení
hospice na krajské úrovni. Osobně je členkou několika organizací
tematicky spjatých s péčí o nemocné. To, že se nakonec její myšlenka
zhmotnila v plně funkční hospic
v Nejdku, je splněním jejího velkého snu. Vzalo jí to mnoho sil, ale
jak sama říká, stálo to za to. Je to
žena, která nikdy neodmítne podat
komukoli pomocnou ruku a poskytnout účinnou radu.
Pavla Andrejkivová stojí u zrodu
Agentury LADARA. Tato agentura
poskytuje pečovatelskou službu,
osobní asistenci, tísňovou péči
nejen ve městě Karlovy Vary, ale
rozšířila  se do blízkého okolí Paní
Pavla   opravdu celý život pracuje

NAPSALI JSTE NÁM

Díky za nádherné odpoledne
Dne 31. 10. 2019 pořádal Krajský úřad Karlovarského kraje akci Senior
roku 2019 v kulturním domě v Chebu. Sál byl plně obsazen a nálada byla báječná. Chci touto cestou KÚ KK v zastoupení paní hejtmanky, paní
Rentkové, paní Správkové a jistě mnoha dalších poděkovat za uspořádání této akce.
Nominováno bylo celkem 19 seniorů. Předávání bylo velice dojemné
a krásné. Jsem zvyklá hovořit kdekoliv (mám-li o čem), ale v tomto okamžiku jsem byla natolik dojatá, že jsem nebyla schopna kloudného slova.
Samotný kulturní program byl citlivě vybrán pro seniory. Většina přítomných zpívala spolu s Jiřím Štědroněm. Velice vtipná byla tombola, kdy
se primátorka, starostka a starostové postupně řadili do fronty s dárky
a předávali osobně výhry. Byli jsme svědky „maratonu starostů“. Velice
vtipné, přítomní se velice veselili. Doslova mě nadchlo vystoupení skupiny
z Chebu. Precizně předváděné vystoupení, úžasné!! Dojalo mě a zaskočilo, když mi ke stolu donesl člen skupiny 3 karafiáty. Díky!
A závěr? Dechovka s písněmi našeho mládí, sálem se rozléhá zpěv, na
parketu se tančilo. Navíc i ohňostroj! Děkuji jistě za všechny přítomné
moc a upřímně!
Něco na závěr: Stáří je jen pro statečné; když nás něco bolí, řekneme: bolí
– hurá, ještě žiju; sociální cítění máme v krvi a ne v moči; nebývali jsme
bohatí, ale i tak jsme bohatí vzpomínkami a ty nám nikdo nevezme!

Hermína Kaňková, Karlovy Vary

Řád Elišky Přemyslovny Ocenění převzaly Pavla Andrejkivová (vlevo) a Olga
Pištejová. 
Foto: KÚ
na rozvoji sociálních a zdravotních
služeb pro znevýhodněné či nevyléčitelně nemocné spoluobčany,
šíří kolem sebe lásku a pozitivní
energii, pro každého má slova empatie a porozumění, svou duši rozdává okolí i za cenu odbývání sama
sebe. Překážky jsou pro ni výzvou,
je neskutečně činorodá. I když je
doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících psychicky vel-

mi náročné, paní Pavla si dokáže
udržet veselou mysl a sílu pro další
práci. I za to ji náleží Řád Elišky
Přemyslovny.
Laureátkami řádu se stalo celkem
10 osobností, mimo jiné rovněž režisérka Olga Sommerová. Přítomným dámám během slavnostního
odpoledne požehnal kněz Jiří Laňka, vystoupil také zpěvák a kytarista Miroslav Baldrych. 
(KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v nepříznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé druhy poskytovaných sociálních služeb.
Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,
pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb
a návazných veřejně dostupných
služeb.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou
přípravu nebo pomoc s přípravou
stravy, zajištění nebo poskytnutí
stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování – tato základní činnost může být zajišťována
jen v rozsahu jednoho úkonu),
poskytnutí ubytování (ubytování
po dobu zpravidla nepřevyšující
jeden rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro
zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního
prádla), pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při vyřizování běžných
záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob, včetně
uplatňování zákonných nároků
a pohledávek).
Služba je poskytována za úhradu. Maximální výše úhrady (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) činí 170
Kč denně za celodenní stravu
v rozsahu minimálně 3 hlavních
jídel nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování činí maximální výše úhra-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

dy (včetně provozních nákladů
souvisejících s poskytnutím ubytování) 130 Kč denně nebo, jde-li
o rodinu s nezletilými dětmi 100
Kč denně za dospělou osobu a 70
Kč denně za dítě.
V Karlovarském kraji poskytují
tuto službu organizace: Armáda
spásy v České republice, z.s. (má
3 zařízení v Karlových Varech),
tel: 737 215 407, Diecézní charita Plzeň (má 2 zařízení v Chebu),
tel.: 731 433 079, 731 433 090,
Farní charita Aš (Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni),
tel.: 354 528 800, Farní charita
Karlovy Vary (Domov pro matky
s dětmi v tísni Karlovy Vary), tel.:
731 433 039, 731 433 035, Pomoc
v nouzi, o.p.s. (3 zařízení v Sokolově, 2 zařízení v Kynšperku nad
Ohří, 1 zařízení v Nebanicích, 1
zařízení v Chebu), tel.: 605 307
479, 605 038 480, 733 723 942.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší,
které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Primárním cílem služby je ochrana života a zdraví osob bez přístřeší.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu (zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla), poskytnutí
přenocování (přenocování, úklid,
výměna ložního prádla). Služba je
poskytována zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
tuto službu organizace: Armáda
spásy v České republice, z.s. (1

zařízení v K. Varech), tel.: 737 215
407, Diecézní charita Plzeň (1 zařízení v Chebu), tel.: 731 433 073,
Pomoc v nouzi, o.p.s. (1 zařízení
v Sokolově), tel.: 733 705 593.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Cílem služby je zachycení osob
bez přístřeší, podpora uživatelů
při řešení jejich nepříznivé sociální situace a motivace uživatelů
ke změně způsobu života. Služba
rovněž zajišťuje ochranu společnosti před vznikem a šířením ne-

žádoucích společenských jevů.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (umožnění
celkové hygieny těla, pomoc při
osobní hygieně), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(vytvoření podmínek pro přípravu
stravy, poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování – tato základní činnost
může být zajišťována jen v rozsahu jednoho úkonu), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí (pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob). Služba je poskytována zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
tuto službu organizace: Armáda
spásy v České republice, z.s. (1
zařízení v Karlových Varech), tel.:
737 215 407, Diecézní charita
Plzeň (1 zařízení v Chebu), tel.:
731 433 149, 354 422 262, Pomoc
v nouzi, o.p.s. (1 zařízení v Sokolově), tel.: 733 705 593

(KÚ)
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Základní informace o krizové pomoci, telefonické krizové pomoci a intervenčních centrech mohou zájemcům poskytnout také sociální
pracovníci na obecních a městských úřadech.
Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, tel.: 359 808
130, MÚ Cheb – Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman
Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ
Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ
Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Mikulová,
tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Klára Horáková, tel.: 702 210 720 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 142, případně také na
Krajském úřadu Karlovarského kraje – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599, Ing. Petra Nováková, tel .: 354 222 264.
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Nedostatek kvalifikovaných učitelů? Kraj Kraj ocenil nejúspěšnější žáky a školy
jednal s městy o chystaných opatřeních
KARLOVY VARY Na krajském
úřadě v Karlových Varech se uskutečnilo jednání ohledně personální
situace na základních a středních
školách v regionu a o možnostech
řešení nedostatku kvalifikovaných
učitelů, bez nichž nelze zajistit
odpovídající kvalitu vzdělávání.
S představiteli kraje přijeli diskutovat zástupci měst a obcí i ředitelé
jednotlivých škol.
V úvodu jednání byly nejprve připomenuty kompetence, které mají
obce ze zákona jako zřizovatelé
škol, i to, jakým způsobem mohou
ovlivňovat kvalitu poskytovaného
vzdělávání. Následně se již hovořilo o problémech regionálního
školství, hlavně pak o chybějících
učitelích. Průměrný věk pedagogů v kraji se rok od roku zvyšuje,
v současnosti patří mezi vůbec
nejvyšší v celé České republice. Na
základě provedeného průzkumu je
do budoucna potřeba počítat s obměnou až 780 učitelů, a to jen na

základních školách. Podle dostupných dat je pak velkým problémem
samotná aprobovanost, která je
u nás nejnižší v zemi. Téměř polovina výuky na druhém stupni
základních škol probíhá pod vedením sice kvalifikovaných, nikoliv
však aprobovaných pedagogů.
„Tento stav nám rozhodně není
lhostejný, a proto se jej snažíme
aktivně řešit. Díky téměř desetileté spolupráci s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity
v Plzni si již řada učitelů z našeho
regionu mohla dodělat zákonem
stanovenou odbornou kvalifikaci
formou kombinovaného studia.
Na tyto účely máme rovněž vypsán
dotační titul a budoucí pedagogy
podporujeme i prostřednictvím
stipendií, které jsme v letošním roce navýšili o dvojnásobek na 48 tisíc korun. Během jednání jsme zároveň zástupcům měst a obcí představili opatření, která bychom rádi
zavedli od příštího roku. Ve zkratce

by se jednalo o náborový příspěvek
pro učitele základních a středních
škol, jehož výše by činila 200 tisíc
korun. Podmínkou by bylo setrvání v té dané škole pod dobu pěti
let. Dalším z nástrojů by mohl být
stabilizační příspěvek, a to ve výši
100 tisíc korun,“ uvedl Jaroslav
Bradáč, krajský radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy.
V následné diskusi se hovořilo
o dalších možnostech, jak získat
do škol mladé kvalifikované učitele, o tom, jak na školách zároveň
udržet stávající pedagogy a jak je
vhodně motivovat. Vzpomenuty
byly také nízké platy nepedagogických pracovníků a hovořilo se
i o malotřídkách, které na obcích
mnohdy fungují jako komunitní
centra. Všeobecná shoda pak panovala v tom, že se systémovými
řešeními ohledně zlepšení situace
v oblasti školství by měl přicházet
hlavně stát. 
(KÚ)

Zájem o stavební obory roste
KARLOVY VARY V letošním roce
otevřela SOŠ stavební v Karlových
Varech pět tříd prvních ročníků,
z toho je v jedné studijní obor stavebnictví a ve zbývajících se vyučují řemesla zedník, truhlář, elektrikář, instalatér, strojní mechanik.
Po delší době se podařilo otevřít
obor malíř a lakýrník, o jehož výuku měly velký zájem malířské firmy

Karlovarského kraje, neboť těchto
řemeslníků je velký nedostatek.
Také o ostatní vyučence je trvalý
zájem stavebních firem na Karlovarsku a SOŠ stavební se snaží této
poptávce vyhovět. Jednou z cest je
úzká spolupráce s firmami, u kterých žáci přímo vykonávají odbornou praxi. Příkladem je výuka odborných předmětů oboru truhlář,

která probíhá v učebnách umístěných v areálu společností Bohemia
Lignum a Lindner. Získané znalosti si žáci ihned ověřují v provozu,
který je vybaven nejmodernější
technologií. I na výuku ostatních
oborů je škola dobře personálně
i materiálně zabezpečena, žáci
studijního oboru stavebnictví mají
k dispozici tablety s potřebnými
studijními materiály. Ke vzdělávání slouží přímo profesně zaměřené
učebny, vybavené potřebnou moderní technikou, rovněž dílny pro
praktické vyučování disponují
kvalitním zařízením pro odborný
rozvoj žáků a jejich přípravu pro
budoucí uplatnění v praxi.
V letošním roce bude škola nabízet další velmi žádaný obor pokrývač, který by se otevřel v příštím
školním roce.
Věříme, že zájem o stavební řemesla bude trvalý a SOŠ stavební
Karlovy Vary bude moci uspokojit
zájem firem Karlovarského kraje.

(KÚ)

Kosmetičky a kadeřnice ze SŠ
živnostenské postupují na ME
SOKOLOV V pondělí 4. listopadu
se konal už 7. ročník soutěže Beauty
Cup Domažlice. Tématem soutěže
určené pro kadeřnické a kosmetické
školy Česka a Slovenska byla Show
of Arabian Night.
Žákyně oboru kosmetické služby
ze Střední školy živnostenské Sokolov soutěžily v kategorii make-up.
Sarah Kotálová (3. KOS) s modelkou Victorií Überlacker v kategorii
zvítězila a zároveň obdržela cenu
Laureát - absolutní vítěz za nejlepší výkon všech soutěžících ve všech
soutěžních kategoriích. Cenu jí
udělil president soutěže Nathaniel Syllte. Barbora Petráčková (4.
KOS) s modelkou Natalií Bangovou skončila v kategorii třetí.
V kategorii Foukaná pak zvítězila Markéta Ficková (3.K), žákyně
oboru kadeřník sokolovské SŠ živnostenské.
„Děvčatům patří obrovská gratulace a poděkování za vynikající
reprezentaci školy, jejich modelkám
za účast v soutěži a samozřejmě

děkujeme učitelkám odborného
výcviku oboru kosmetické služby
i kadeřník za přípravu soutěžících
i ve svém volném čase a za skvělou
motivaci žákyň,“ říká ředitelka školy Ilona Medunová.
Všechny výše uvedené soutěžící

postupují přímo na Mezinárodní
mistrovství Koruna Kreativity, které
se bude konat 4. února v Bratislavě
na téma Science fiction show. Obě
žákyně oboru kosmetické služby si
zajistily postup na Open Championship of Europe 2020. 
(KÚ)

Školákům také představil maskota
nadcházející zimní olympiády dětí
a mládeže, veverku Čiperku, která
bude provázet sportovce i fanoušky od 19. do 24. ledna 2020.
Ocenění sbírali žáci a školy
v soutěžích předmětových, oborových, sportovních i uměleckých,
ať už byly pořádány Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, partnerskými organizacemi
či dalšími příslušnými subjekty.
Ucelený přehled všech oceněných
najdete na webu Karlovarského
kraje.

(KÚ)

Logická olympiáda zná vítěze krajského kola
KARLOVY VARY Dne 1. listopadu
se v budově Krajské knihovny Karlovy Vary uskutečnilo krajské kolo
již 12. ročníku Logické olympiády
pořádané Mensou ČR. Ve třech kategoriích se utkalo 134 regionálně
nejúspěšnějších soutěžících, kteří
v nominačním kole obstáli v tvrdé
konkurenci 2142 dětí ze 76 škol
z celého kraje. „Počty soutěžích
každoročně rostou. To  nám organizátorům vždy dává nový a nový impulz do přípravy dalšího ročníku,“
říká Petr Čavojský, místopředseda
Mensy ČR.
Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny ceny
v podobě deskových her, například
Osadníci z Katanu,  Telepatie, Umí
prase létat, Ubongo nebo BANG.
„Logické deskové hry se podařilo
sehnat díky sponzorů, kteří mají zá-

jem o podporu nadaných dětí v našem kraji,“ dodává Petr Čavojský.
Úspěšní soutěžící se také tradičně
potkají na celorepublikovém finále
soutěže 25. listopadu v Míčovně
Pražského hradu.
Logická olympiáda je založena
na logických úlohách, nerozhodují
zde naučené znalosti, ale přirozené
rozumové schopnosti. Olympiáda
si klade za cíl jak odhalovat skryté
talenty a pěstovat v žácích samostatné a kreativní myšlení, tak upozorňovat veřejnost na to, že tento
typ myšlení je prospěšný celé společnosti a měla by mu být věnována
náležitá pozornost. 
(KÚ)

ZŠ jazyků, Karlovy Vary; 2. Phuc
Hoang, ZŠ jazyků, Karlovy Vary; 3.
Ondřej Mach, ZŠ, Nejdek
Kategorie B, žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři
ročníky u osmiletých gymnázií): 1.
Quang Huy Dang, Gymnázium,
Cheb; 2. Samuel Janoch, Gymnázium a OA, Mariánské Lázně; 3. Miroslava Plevná, Gymnázium, Cheb
Kategorie C. studenti všech druhů
středních škol, v případě víceletých
gymnázií poslední 4 ročníky studia: 1. Nora Prokešová, První české
gymnázium, Karlovy Vary; 2. Jan
LOGICKÁ OLYMPIÁDA, 12. roč- Kotschy, Gymnázium a OA, Mariník - výsledky krajského kola
ánské Lázně; 3. Jan Šimek, První
Kategorie A (3. – 5. třída základ- české gymnázium, Karlovy Vary
ních škol): 1. Petr Thomas Máj, 
(KÚ)

Chcete studovat vojenskou střední školu v Sokolově
s oborem zaměřeným na strojírenství?
Pak vám nabízíme přehled jednotlivých kroků,
které je pro to třeba podniknout.
Deváťáci, rodiče, přátelé, chcete mít všechny informace o možnosti studia vojenské střední školy v Karlovarském kraji? V pátek 6. prosince 2019 se koná Den otevřených dveří v prostorách ISŠTE Sokolov,
Jednoty 1620. Dozvíte se vše potřebné o nabízeném oboru Strojírenství Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany ČR Moravská Třebová v Sokolově, můžete diskutovat s žáky školy
a informovat se o termínech přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
www.isste.cz

STROJÍRENSTVÍ
NA VOJENSKÉ STŘEDNÍ V SOKOLOVĚ
STUDUJ NOVÝ OBOR

JAK SE PŘIHLÁSÍTE
1. Navštivte rekrutační místo nejpozději do 7. února 2020.
2. Absolvujte lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, a to v termínu určeném rekrutérem od listopadu
do poloviny února. Informace o vyšetření v nemocnici obdržíte na rekrutačních místech.
3. Po obdržení „Posudku o zdravotní způsobilosti“ ihned informujte rekrutéra o jeho výsledku.
4. „Přihlášku ke studiu“ spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ se závěrem „zdravotně způsobilý/á“
odešlete na adresu školy (VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová),
a to nejpozději do 1. března 2020.
Všechny kroky je třeba absolvovat v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

NAVŠTIVTE NAŠE REKRUTAČNÍ MÍSTA
PO – ČT 8.00–17.00
PÁ 8.00–12.00

Houslařská škola zazářila na veletrhu v Liberci
CHEB Houslařská škola, která je
odloučeným pracovištěm Integrované střední školy Cheb, se ve dnech
10. a 12. října účastnila jednoho
z nejvýznamnějších veletrhů vzdělávacích a pracovních příležitostí
Educa, My Job 2019 v Liberci. A domů se rozhodně nevrátila s prázdnou. V soutěži o nejlepší prezentaci
školy obsadila v silné konkurenci 66
přihlášených škol skvělé 2. místo.
Spojit oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí tak, aby každý zájemce získal co nejvíce odpovědí na
otázky týkající se jeho budoucnosti,
profesního uplatnění a možností
studia, to bylo hlavním cílem vele-

KARLOVY VARY Zástupci Karlovarského kraje tradičně poděkovali žákům základních, středních
i uměleckých škol našeho regionu
za jejich výsledky v domácích a zahraničních soutěžích uplynulého
školního roku. Z rukou krajského
radního Jaroslava Bradáče převzali diplomy a dárkové šeky během
slavnostního ceremoniálu v Galerii umění Karlovy Vary.
„Chtěl bych vám všem poděkovat
za reprezentaci našeho kraje, protože vy jste naše budoucnost a jsme Slavnostní ceremoniál Ocenění
rádi, že takové talenty v našem kra- předával krajský radní Jaroslav Braji máme,“ uvedl Jaroslav Bradáč. dáč. 
Foto: KÚ

trhu Educa, My Job 2019. V areálu
Home Credit Areny na výstavišti
v Liberci se představilo přes 60 firem a 66 škol. Návštěvnost byla opět
rekordní, v průběhu celého veletrhu
sem dorazilo téměř 20 000 návštěvníků.
„Lidé obdivovali výrobky našich
žáků a také se podivovali nad tím,
jak časově náročné je vyrobit kvalitní strunný hudební nástroj. Někteří
se také zajímali, jak lze na naší škole
toto překrásné a výjimečné řemeslo
studovat a rovněž byl velký zájem
o letní Workshopy stavby HN. Poděkování patří týmu Houslařské
školy za vzornou reprezentaci a pří-

pravu výstavy. Velké díky patří žáku
Lukáši Kyselákovi,“ uvedl Jan Homolka, ředitel Integrované střední
školy Cheb.
Houslařská škola nabízí v současnosti čtyřletý studijní obor s maturitou zaměřený na výrobu houslí,
kytar a smyčců. Absolvent oboru se
uplatní v oblasti rukodělné výroby
hudebních nástrojů, přičemž jeho
znalosti sahají i do příbuzného oboru truhlářství, kde je schopen se zapojit do procesu výroby jakýchkoliv
dřevěných výrobků. Díky znalostem
materiálů a starých povrchových
úprav může rovněž pracovat na úseku restaurování nábytku. 
(KÚ)

PO a ST 8.00–17.00
ÚT a ČT 8.00–16.00
PÁ 8.00–12.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

Rekrutační pracoviště Hradec Králové
Velké náměstí 33, tel. 973 251 428
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary
Počernická 553/2, tel. 973 349 488
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz

Rekrutační pracoviště Zlín
Štefánikova 167, tel. 973 458 854
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Vyber si cestu na kariera.army.cz
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„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace

Studentská 1205, 363 01 Ostrov

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední škola
živnostenská
Sokolov,

příspěvková organizace

Pro školní rok 2020/2021
nabízíme tyto obory:

www.zivnostenska-sokolov.cz

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Sládek-pivovarník
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky)
Řemeslo m
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
b
udoucnosá
Cukrářské práce (délka studia tři roky)
t
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
Školní jídelny v Sokolově, Kynšperku
pro absolventy tříletých učebních oborů
a Kraslicích a domov mládeže v Sokolově
Podnikání - denní dvouleté studium
zajišťují ubytování a stravu.
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Dny otevřených dveří:
27. 11. 2019, 15. 1. 2020, 12. 2. 2020

ZAČNĚTE S NÁMI!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 11. ledna 2020, 9.00 – 13.00
Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 50,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Střední pedagogická škola, gymnázium
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici.
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělání SPgŠ a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Střední škola, základní škola
vám nabízíškola,
vzdělánízákladní škola
Střední

Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy:

www.logistickaskola.cz

Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným.
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální
péče apod.

Informace o škole:

Střední škola logistická Dalovice

Ubytování a stravování:

1. místo 2. místo
2015
2018
2017
2014

Nabídka oborů pro 2020/2021

Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšuje materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN),
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

denní čtyřleté - maturita

Logistika ve službách a ﬁnančnictví

Dny otevřených dveří:
Expresní jízdenka na vy

Provoz a ekonomika dopravy - logistika

23.11.2019 9:00 - 14:00

denní tříleté - výuční list

TříleTé učební obor y

Operátor skladování a přepravy

Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

28.11.2019 13:00 - 16:00

GOAML 2020GOAML 2020

Zaměření logistiky:

DNYOTEVŘENÝCH
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DVEŘÍ: 20.
22. 11.
DNY
11.2019
2015aa11.
9. 1.
1.2020
2016

Základní škola
GOAML 2020
GOAML 20

podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - ﬁnančnictví - cestovní ruch
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Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka
Gymnázium a obch
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
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Přijímací řízení pro školní rok 2020/21:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 Číšník, servírka
65–51-H/01 Číšník, barman, barista
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.
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Strojnímechanik

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 12. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy
nám. K. Sabiny 16 a v prostorách dílen Stará Kysibelská 77

od 13 do 18 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků
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Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz
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Integrovaná střední škola Cheb

programování CNC strojůmechanik
elektronik - robotizaceagropodnikníumělecISŠ
Cheb
příspěvková
organizace
ko-řemeslná stavba hudebních
nástrojůekonomika
a podnikáníinformační technologiemechanik motorových vozidelřidič kamionové a osobní dopravyelektromechanikstrojírenské prácezahradníkfarmář opravář zemědělských strojůzemědělské
prácetruhlářdřevařská výrobaprodavač a výrobce lahůdekřezník - uzenářpotravinářská výroba - cukrářinstalatérkadeřníkprogramování CNC strojůmechanik elektronik - robotizaceagropodnikníumělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojůekonomika
a podnikáníinformační technologiemechanik motorových vozidelřidič kamionové a
osobní dopravy

www.iss-cheb.cz

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

pouze pro uchazeče z 9. tříd

Platnost:
Platnost:
Přijímací zkoušky NANEČISTO
Platnost:

Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Zažij GOAML

pouze pro uchazeče z 9. tříd

Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
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Objevte vynálezy slavného Leonarda da Vinci
V letošním roce uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce Leonarda da Vinci. Interaktivní výstava, která bude k vidění v Muzeu Karlovy Vary, dává dětským i dospělým návštěvníkům příležitost hravě se
seznámit s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto renesančního
génia. Chybět nebude například model proslulého válečného tanku,
Vitruviánský muž či obraz slavné Mony Lisy, jenž bude možné digitálně
upravovat.
Muzeum Karlovy Vary, 11. 12. 2019 - 1. 3. 2020
Nalaďte se na blížící se Vánoce
Zpříjemněte si předvánoční chvíle návštěvou výstavy „Pojďme spolu
do betléma“, kterou každý rok pořádá Muzeum Sokolov. Ve výstavním
sále v prvním patře sokolovského zámku budou k vidění betlémy z nejrůznějších materiálů. Výstava je otevřena vždy od středy do neděle.
Muzeum Sokolov, 16. 11. 2019 - 2. 2. 2020
Přednáška načrtne, proč vymírají druhy a proč jsme nemocní
Každý, kdo se zajímá o budoucnost naší krajiny, by si rozhodně neměl
nechat ujít přednášku Pavla Jašky, během které bude hovořit o stavu
přírody u nás, ale i ve světě, a o tom, jak to všechno souvisí s lidským
zdravím. Posluchači se dozví více informací o vlivu globálního oteplování na biotu, o devastaci přírodního prostředí zemědělstvím a o vlivu
polutantů na organismy včetně člověka.
Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně, 4. 12. 2019

Svoboda a manuál na její užití
Ing. Josef
Janů
krajský zastupitel
za Piráty, člen
rady pro oblast
regionálního
rozvoje, projektového řízení
a informatiky

Ani se mi nechce moc věřit, že toho
stávajícího tloustnoucího radního
dělí od vyhublého vysokoškolského
studenta zvonícího klíči již 30 let.
Krásná euforická doba, kterou bych
přál zažít každému, nám samozřejmě přešla v řadu všedních dní, se
kterými jsme si poradili někdy lépe
a někdy … však každý víme.
Úhel pohledu zpět se každému
z nás jeví především v kontextu osobních zážitků, které nám život nabídl,

Podpora venkova aneb Karlovarský kraj
a území Místních akčních skupin

Přijďte se seznámit s příběhy obětí nejutajovanějších zločinů StB
StB vymyslela akci „Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby
na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké
vojenské kontrarozvědky. Nešlo o náhody, nýbrž o široce uplatňovaná
opatření bezpečnostního aparátu, jenž skrytě porušoval vlastní zákony.
Odborná putovní výstava, která je nyní k vidění ve dvoraně ostrovského
zámku, je zpracována z rozhovorů s pamětníky a vychází z knih Václavy Jandečkové.
Zámek Ostrov, 18. 11. - 20. 12. 2019

Olga Haláková
místostarostka
města Bečov nad
Teplou a krajská
zastupitelka za
STAN s podporou KOA, KDU-ČSL, TOP 09

Výstava, která nadchne hlavně kutily
Nenechte si ujít nevšední výstavu v Retromuseu, která se zaměřuje na
současnou podobu kutilství a jeho proměnu od pádu socialismu, před
nímž kutilství zažilo velký rozkvět jako aktivita překračující hranice
(ekonomické) nutnosti a volnočasového koníčka. Výstava na konkrétních příkladech ze severozápadních Čech, zejména z Chebu a okolí,
představuje kutilství jako svépomocnou tvůrčí aktivitu, jež je pevnou
součástí života řady z nás.
Retromuseum Cheb, 24. 10. 2019 - 19. 4. 2020

Území Karlovarského kraje je
rozděleno na pět Místních Akčních
Skupin (MAS): Sokolovsko, Krušné
Hory západ, 21, Vladař a Kraj živých vod. Uprostřed jižní části Karlovarského kraje se nachází MAS
Kraj živých vod, z. s., která přesahuje i do severní části Plzeňského
kraje. Tak jako všechny MAS je to
nezisková organizace, jejímiž členy
jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace a obce i svazky obcí
se sídlem v daném území. Toto místní partnerství má za cíl zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech,
podpořit místní výroby a zejména
posílit venkovskou komunitu a vzájemnou spolupráci.
Základní platformou pro vznik
MAS Kraj živých vod, z.s. byl Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu
venkova, který se stal jejím zakládajícím členem v roce 2005. V té

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: KYNŽVARTSKÁ
DAGUERROTYPIE.
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Jan
Mašek z Karlových Varů, Klára
Lipavská z Nejdku a Eliška
Mikanová z Hranic u Aše.
V Hazlově, jenž se nachází zhruba
v polovině cesty mezi Chebem
a Aší, se v pátek 16. srpna konaly
oslavy zisku titulu Vesnice Karlovarského kraje roku 2019. Starostce obce Lence Dvořákové i jejím
obyvatelům přijela pogratulovat
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová spolu s dalšími kolegy
z vedení kraje. Jaké ocenění starostka Hazlova při této příležitosti převzala, to se dozvíte v tajence. A ještě jedno pobídnutí pro
zvídavé. Víte, že Hazlov v polovině září zároveň hájil barvy našeho regionu v celostátním kole
na Jarmarku venkova v Luhačovicích?

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 2. 12. 2019 na
email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Svobodová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

ale co se jeví, jako základní změna je
„nabytá svoboda“. Zde ovšem narazíme na fakt, že tento výraz přirozeně
chápeme každý jinak. Ano, chybí nám
návod k použití, něco co si přečteme a pokud dodržíme postup, tak to
prostě musí fungovat a když ne, tak
máme zmetek a můžeme jít reklamovat. Pocit svobody je natolik individuální záležitost, že nám dost často
nedochází základní fakt, že stejné
právo na ní máme všichni a zrovna
ta naše svoboda by neměla omezovat
svobodu druhého. Ať už si o naší době
a společnosti myslíme cokoli, tak čas
a místo ve kterém žijeme patří k těm
velmi dobrým a je jen na nás co si připravíme pro následující léta.
Svobodným se člověk opravdu stává, až když se naučí respektovat
svobodu druhých. Přeji Vám krásné
podzimní dny.

době měl svazek obcí již bohatou
zkušenost s realizací projektů obnovy. Současná členská struktura
umožňuje další rozvoj pomocí rozvojových dotačních titulů. Na území
MAS působí v současnosti 21 obcí
(14 obcí z Karlovarského a 7 obcí
z Plzeňského kraje).
Celková rozloha území MAS Kraj
živých vod činí přes 613 km2 a celkový počet obyvatel v současnosti
žijících na tomto území je 13.343.
Jak toto seskupení slouží občanům, kteří na jeho území žijí, a čím
je pro ně přínosné? Stručně řečeno,
spolky, podnikatelé, školy a obce
mohou prostřednictvím MAS získat
finanční podporu na své projekty,
spolupodílí se na plánovaných akcích, které jsou namířeny přímo na
skutečné potřeby občanů zde žijících, a to s jejich hlubokou znalostí.
O rozdělení peněz se tedy nerozhoduje ve státní, v krajské či městské
samosprávě, nýbrž v Místní akční
skupině. Místní lidé sami určují, co
jsou místní problémy a kam mají být
poskytnuty finanční prostředky, dle
rozvojové strategie venkovské oblasti, kterou spoluvytváří.
Ukázkovými akcemi, které v nedávné době spoluorganizovala
MAS Kraj živých vod, byla Národní

konference Teplá 2019 pod názvem
Venkov 2019, republikové setkání
Spolku pro obnovu venkova. Toto
třídenní setkání v úžasném prostředí tepelského kláštera nabídlo
bohatý program o vodě a suchu,
životě na venkově, sociálním zemědělství, o návratu ke kořenům či
mezinárodní spolupráci. Akce byla
významnou událostí regionu a zasloužila si větší pozornost kraje.
Účastníky konference byli většinou
zástupci obcí. Další akce pořádané

MAS Kraj živých vod, z. s., byl tradiční a občany oblíbený Den živých
vod, který se tentokrát konal v obci
Krsy. Za krásného dne se sešly cca
dvě stovky lidí a podrobně se seznámili s místními pamětihodnostmi,
realizacemi a plány do budoucnosti. Bylo to velmi užitečné setkání
pestré skupiny lidí a nezbývá než
za návštěvníky poděkovat organizátorům za pozornost, kterou nám
věnovali, i za vše ostatní, co pro nás
učinili.

Řešení vzniklých škod po ukončení čerpání
vod z bývalého lomu Boží požehnání
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Po ukončení čerpání vod z bývalého lomu Boží požehnání v Kynšperku nad Ohří se zvýšily hladiny
jezer zatopených lomů a zvýšila
se hladina podzemních vod a tím
vznikly místním obyvatelům škody
na majetku a provozních objektech.
Zvýšená hladina podzemních vod
má negativní vliv na okolní zástavbu
a zatápí laguny na polích nad bývalou hlubinnou těžbou. Ministerstvo
obchodu a průmyslu je s touto problematikou seznámeno, ale doposud
ji nikdo neřešil, do roku 2015 mělo
v kompetenci řešit následky hornické
činnosti po hlubinné těžbě hnědého
uhlí v lokalitě v Kynšperku Ministerstvo životního prostředí a od roku
2015 je právním nástupcem těžební
společnosti Palivový kombinát Ústí
(PKÚ). Dlouhodobé čerpání vody
z lomu bylo společností Sokolovská
uhelná, čili privátní společností,
zastaveno už v roce 2011, a tato společnost neměla povinnost čerpání
vody provozovat, neboť neexistovalo
žádné rozhodnutí správního orgánu
ani žádný právní důvod, na jejichž
základě by byla stanovena povinnost
čerpat vodu po ukončení těžby. Do
roku 2015 hladina stoupla o třináct
metrů, v roce 2015 Ministerstvo
obchodu a průmyslu pověřilo právě
PKU realizovat taková technická

opatření, která zajistí zastavení
stoupání hladiny v jižní části toho
lomu Boží požehnání. Mezi zatopeným lomem a řekou Ohří byl v letech 2015-2016 vybudován jakýsi
odvodňovací, částečně zatrubněný
příkop a od té doby by měla být hladina vody ustálená. V následujícím
období byly signalizovány ze strany
majitelů některých rodinných domků nálezy zvýšené vlhkosti. PKÚ
zadal hned v roce 2016 vypracovat
statická posouzení na šest poškozených objektů, které byly po celý
rok 2017 docela detailně sledovány
a následně znovu staticky posouzeny. U žádného z těchto objektů nebyl
zjištěn havarijní stav. Nicméně tedy
známky vlhkosti a praskliny ve zdivu zaznamenány byly. Pokračování
bylo takové, že bylo zadáno odborné
firmě hydrogeologické posouzení,
a to celé oblasti lomu, s tím, že v tom
hydrogeologickém posudku bylo navrženo vyhloubit síť pozorovacích
vrtů a provádět následný monitoring. Byla zpracována projektová
dokumentace na realizaci asi šesti
monitorovacích vrtů v celé oblasti
zástavby. Oba povrchové lomy, stejně tedy jako ty vyrubané prostory
po té těžbě, se postupně naplňovaly
vodou. Následně došlo i k podstatné
změně úrovně hladiny podzemních
vod, které pak ovlivnily základové
podmínky těch staveb. Ministerstvo
obchodu a průmyslu zřídilo na MU
v Kynšperku nad Ohří kontaktní
místo, kde bude zaměstnanec PKÚ
plně k dispozici občanům pro možnost nahlášení jakýchkoliv zjištěných poškození jejich nemovitostí či
pro to, aby mohli podat jakoukoliv
informaci, která se toho týkala.
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Ambasadory zimní olympiády
dětí a mládeže jsou známé
sportovní osobnosti regionu
KARLOVARSKÝ KRAJ     Česká
reprezentantka a olympionička
v běhu na lyžích Petra Nováková,
či Ondřej Hudeček, volejbalový
internacionál a někdejší kapitán
národního týmu, dnes manažer
extraligového VK ČEZ Karlovarsko. Ambasadory blížící se zimní
olympiády dětí a mládeže v našem kraji jsou známé sportovní
osobnosti regionu.
Hudeček ještě nedávno patřil

sám k oporám volejbalového
Karlovarska a jistě i k tomu se
stočila řeč na besedě v Základní
škole v Sokolově, v ulici Boženy
Němcové. Šedesátce žáků vyprávěl o své kariéře, během níž
dosáhl se svým mužstvem titulu
mistra Francie a dvojnásobného
prvenství v ČR. Představil rovněž Hry IX. zimní olympiády dětí
a mládeže, které kraj bude hostit
poprvé v historii, a to ve dnech

19. až 24. ledna 2020.
Mezi dětmi hned našel spřízněné
duše, protože se na olympiádu
chystají i sportovci této školy,
konkrétně v disciplínách krasobruslení a alpské lyžování. Nouze
nebyla o dotazy školáků, kteří se
zajímali o to, jak se Ondřej dostal
k volejbalu, v kterých klubech
hrál, jak skloubil sport a kamarády, ale i v čem spočívá jeho současná práce manažera klubu.
Nechyběla ani soutěž, ve které žáci získali od olympijského promo
týmu vstupenky na zahajovací
ceremoniál olympiády, odznaky
a náramky. Napilno měl olympijský maskot, veverka Čiperka, jež
pózovala při společném focení.
V podobném duchu se nesla také další beseda v ostrovské   ZŠ
Masarykova, jejímž exkluzivním
hostem byla ve čtvrtek 20. listopadu běžkyně na lyžích Petra
Nováková.
Všechny novinky a zajímavosti
o olympiádě dětí a mládeže najdete na stránkách akce i na sociálních sítích. 
(KÚ)

Školy mohou využít „olympijský“
vzdělávací program
KARLOVARSKÝ KRAJ    Zábavný
vzdělávací program s olympijskými tématy, který se dá využít při
výuce, připravil pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v regionu
Karlovarský kraj. Cílem programu
s názvem „Moje ODM 2020“ je
vybudovat povědomí o olympiádě dětí a mládeže a olympijských
hodnotách. Jednotlivé aktivity
mohou učitelé začlenit do vyučovacích hodin a inspirovat děti k pohybu a pravidelnému sportování.
Dokument odkazuje k blížící se
zimní olympiádě dětí a mládeže
v Karlovarském kraji a obsahuje
4 tematické aktivity pro předměty jako je zeměpis, společenské
vědy, výtvarná a tělesná výchova.
„V hodinách zeměpisu mohou žáci
odpovídat na různé kvízové otázky

k olympiádě, připravit si transparent či fandítko, se kterým přijdou
podpořit mladé olympioniky v době konání olympiády v Karlovarském kraji (mezi 19. a 24. lednem
2020). Ve společenských vědách si
mimo jiné vyzkoušejí práci sportovního reportéra, ve výtvarné
výchově ztvární některý ze zimních sportů a uspořádají výstavu
obrázků. Další aktivitou je zimní
týmová výzva, která otestuje, jak
jsou na tom žáci s rychlostí, výdrží, silou v různých sportovních
disciplínách. Tři z těchto aktivit
jsou soutěžní a škola může vyhrát
atraktivní ceny,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Mezi cenami pro úspěšné školy
je sportovní trénink, který bude
zároveň setkáním s olympijským
ambasadorem zvučného jména

ve sportovním světě, maxi balíček
Koh-i-noor Hardtmuth či výlet
autobusem na sportoviště a do
olympijského domu během konání
olympiády.
„Už samotnou registrací školy
se automaticky dostanete do slosování o 10 balíčků s výrobky od
KOH-I-NOOR HARDTMUTH,“
upřesnila autorka programu Simona Vargová. Kompletní znění
programu s popisem tematických
aktivit i s termíny stanovenými
pro soutěže dostaly všechny školy
v regionu. Školu lze zaregistrovat
zasláním názvu a adresy školy na
email: simona.vargova@kr-karlovarsky.cz. Více informací k Hrám
IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji najdou
zájemci na stránkách olympiády
a sociálních sítích. 
(KÚ)

TANEČNÍKŮM SKUPINY MIRÁKL
k doposud nejvzdálenějšímu výjezdu v jejich 25leté historii. Se svojí show se zúčastnili Mezinárodního kulturního festivalu v Pekingu v rámci výstavy Expo Beijing 2019. Na přehlídce česká taneční skupina reprezentovala evropskou kulturu a doplnila dalších 20 zahraničních uměleckých těles z celého světa. V rámci
výjezdu byli zástupci skupiny Mirákl přijati také na slavnostní recepci také přímo v Changpingu, partnerském distriktu Karlovarského kraje. Za vzornou reprezentaci děkujeme! 
Foto: Mirákl

Kraj podpořil bývalé úspěšné sportovce
KARLOVY VARY Setkání se
západočeskými olympioniky proběhlo před pár týdny v Becherově
vile v Karlových Varech. Bývalé
sportovce, kteří zažili neopakovatelnou atmosféru velkých sportovních akcí, úspěšně reprezentovali naši zemi a šířili její věhlas
daleko za hranicemi, přišel pozdravit Jaroslav Bradáč, krajský
radní pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy.
„Každý rok se scházíme s bývalými profesionálními sportovci,
abychom jim vyjádřili naše uznání a podporu. Stejně jako v uplynulých letech byl i letos Nadačnímu fondu západočeských olympioniků schválen Zastupitelstvem
Karlovarského kraje finanční

PF 2020
DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM,
PARTNERŮM A SPONZORŮM
ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
V ROCE 2019. PŘEJEME KRÁSNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.
TEŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM
ROCE.
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dar ve výši 150 tisíc korun. Jsem
přesvědčen o tom, že uvolněné
prostředky budou pro sportovce,
kteří jsou v důchodovém věku
a nemají peněz nazbyt, vítanou
pomocí,“ uvedl radní Jaroslav
Bradáč.
Během setkání se vzpomínalo
na úspěchy jednotlivých sportovců. Například Vladimír Jarý, jenž
stojí v čele správní rady Nadačního fondu západočeských olympioniků, se sám coby reprezentační
házenkář účastnil olympijských
her v Mnichově v roce 1972, kde
vybojoval skvělé druhé místo. Jana Růžičková si z té samé akce jako členka volejbalového družstva
odvezla pro změnu neméně pěkné
sedmé místo. Na přetřes přišel ale

i vztah dnešní mládeže ke sportu.
Hovořilo se o tom, že se děti stále
častěji záměrně vyhýbají pohybovým aktivitám a svůj volný čas
raději tráví jinak.
Nadační fond západočeských
olympioniků je soukromou iniciativou bývalých sportovců. Vznikl
v roce 2011 s cílem podporovat
západočeské sportovce, kteří ojedinělým způsobem v minulosti
dokázali reprezentovat československé barvy na olympijských
hrách, mistrovstvích světa, Evropy či jiných světových soutěžích.
Fond pomáhá výhradně sportovcům, kteří jsou dnes již v důchodovém věku a dostali se do tíživé
životní situace.

(KÚ)

