Vojáci se vrací

Senior roku 2017

Ve Vojenském újezdu Hradiště vznikne nové výcvikové
centrum, pro středoškoláky v regionu zvažuje armáda
otevření některého z technických oborů.

Letos poprvé vyhlásil Karlovarský kraj anketu Senior roku.
Titul získali tři nominovaní, dalších devět seniorů převzalo
mimořádná ocenění.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Zdravotnictví
Na ztrátová oddělení
v nemocnicích půjde 37 milionů
Celkem 37 milionů korun dostanou od Karlovarského kraje nemocnice v Ostrově, Karlových Varech a Sokolově v rámci závazku
veřejné služby. Díky tomu budou
moci bez problémů udržet chod
jedinečných, nicméně ztrátových
oddělení. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Karlovarského kraje na
svém zářijovém zasedání. Karlovarská krajská nemocnice požádala celkem o 25 milionů korun,
které mají podpořit provoz například infekčního, urologického
a kožního oddělení nebo neonatologie. Soukromá společnost Nemos pak využije 12 milionů korun
na zajištění chodu očního oddělení a oddělení soudního lékařství
a toxikologie v nemocnici v Sokolově a psychiatrického oddělení
a oddělení dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče v nemocnici
v Ostrově. 
(KÚ)
Žlutice
Nejfrekventovanější
křižovatka je po rekonstrukci
Křižovatka silnic II/193 a II/205
ve Žluticích je po rekonstrukci.
Komunikace je nyní bezpečnější
a umožní větší plynulost provozu.
Na její modernizaci získal kraj dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu. Celkové
náklady činily 4,5 milionu korun.
Stavbu, která byla realizována za
částečného omezení silničního
provozu, prováděla od dubna letošního roku firma Eurovia CS,
a.s. Modernizace spočívala v přípravě území, rozšíření stávající
komunikace i v úpravách mostu.
„Z celkových nákladů bude 85 %
pokryto z dotace Evropské unie,
5 % výdajů bude uhrazeno ze
státního rozpočtu a zbylých přibližně půl milionu korun půjde
z rozpočtu Karlovarského kraje,“
uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Další finance vložilo
do úpravy křižovatky město Žlutice. Nechalo zrekonstruovat část
sousedící památkové zóny, zajistilo výstavbu nových chodníků,
úpravu veřejného osvětlení i zastávkových výjezdů pro autobusy.
Rozcestí plní funkci důležitého
dopravního uzlu, je velmi frekventované a tvoří významný průsečík
i pro místní a regionální dopravu.

(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz

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

Mezi osobnostmi roku je lékař, starosta,
podnikatel, sportovkyně i dva školáci
Kraj vyhlásil výsledky 12. ročníku ankety Osobnost Karlovarského kraje. Nominace mohla
během prázdnin zasílat veřejnost i právnické osoby se sídlem
na území našeho regionu. Ceny
vítězům předala během slavnostního ceremoniálu v Grandhotelu Pupp hejtmanka Jana
Vildumetzová a další představitelé kraje.
„Je mi ctí udělit titul Osobnost
Karlovarského kraje těm, kteří se
o něj zasloužili svou dlouholetou
prací ve prospěch našeho kraje,
svou odvahou a statečností pomáhat druhým, nebo svými výkony
šířit dobré jméno našeho regionu.
Děkuji všem za mimořádné činy
a za aktivity, které jsou pro nás
obdivuhodnou inspirací,“ uvedla
hejtmanka a dodala: „Nominace
tentokrát nebyly anonymní, chtěli
jsme vědět, kdo přesně návrh do
ankety posílá a jaké důvody jej k tomu vedou.“ Ze zaslaných nominací
bylo vybráno šest držitelů titulu. Ti
získali v letošním roce kapku z křišťálového skla Moser a další ceny.
A tady je přehled vítězů ankety
Osobnost Karlovarského kraje šesti jednotlivců, včetně jednoho
udělení in memoriam:
Sedmdesátiletý Jiří Ošecký se ve
Vintířově narodil a žije zde se svou
rodinou dodnes. Ve svých 43 letech
se stal starostou obce a od té doby
tuto funkci nepřetržitě zastává. Jak
sám říká, za těch více než 25 let se
podařilo spoustu věcí změnit ku
prospěchu obce a smysluplně proinvestovat téměř 450 milionů korun. A to vše díky dobrému kolektivu a pracovitosti a obětavosti pracovníků, zastupitelů a občanů obce.
Sokolovští školáci Ondřej Bulka a Kryštof Kovardinský se v září
loňského roku vydali ven. Kluci šli
po cyklostezce na Starou Ovčárnu
a na lávce přes potok je upoutal pes,
který se choval neobvykle a nechtěl
je pustit dál. Chlapci si poté všimli,

Osobnosti Karlovarského kraje Ve spodní řada stojí zleva dědeček Markéty Vondroušové, který za sokolovskou tenistku přebíral cenu, starosta Těšovic Jiří
Halberštát, manželka a syn lékaře Zdeňka Kose oceněného in memoriam, hejtmanka Jana Vildumetzová, starostka Tří Seker Dagmar Strnadová a dvojice mladých
zachránců Kryštof Kovardinský a Ondřej Bulka. V řadě uprostřed stojí zleva starosta Vojkovic Luboš Garaj, Igor Jirsík, který jako starosta Bublavy přebíral cenu za starostu Stříbrné a svého bratra Borise Jirsíka, starosta Božího Daru Jan Horník, starosta Vintířova Jiří Ošecký a krajský radní Jan Bureš. V horní řadě zleva stojí náměstci
hejtmanky Dalibor Blažek a Petr Kubis, krajský radní Karel Jakobec, starosta Kolové Václav Kellner a náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.  Foto: Stanislava Petele
že pod lávkou někdo leží. Jednalo se o starší ženu, která měla celý
obličej od krve a nekomunikovala.
Ondra a Kryštof vyhledali dospělou
pomoc, společnými silami dostali
ženu na břeh a sami pak zavolali
záchrannou službu. Přestože chlapcům dispečerka zpočátku nevěřila,
zažádali o sanitku znovu a zraněné
paní tak zajistili potřebnou pomoc.
Markéta Vondroušová je mladou
nadějnou hráčkou tenisu. Studuje
Soukromou obchodní akademii
v Sokolově a odtud také pochází.

V roce 2015 se stala světovou jedničkou juniorek a také profesionální hráčkou tenisu, a díky skvělé letošní formě se dostala na 61. místo
žebříčku Women‘s Tennis Association (WTA). Největším úspěchem
Markéty Vondroušové je však její
letošní vítězství turnaje WTA ve
švýcarském Bielu, čtvrtfinále čtyřhry ve Wimbledonu a také účast ve
Fed Cupu.
Lékař Zdeněk Kos, oceněný in memoriam, byl dlouholetým lékařem
Karlovarské krajské nemocnice. Na

začátku roku 1990 se stal ředitelem
tehdejší karlovarské nemocnice
a v této funkci setrval téměř 10 let.
Společně se svými spolupracovníky
nesl zodpovědnost za odborný rozvoj nemocnice i její ekonomickou
stabilitu.
Jiří Kukal začal s podnikáním
v kovoobrábění s otcem v garáži
svého rodinného domu v Kraslicích. Společnost zprvu sídlila
v pronajatých prostorách, měla deset zaměstnanců včetně společníků
a zabývala se výrobou přípravků,

speciálních dílů a nástrojů pro
okolní závody. V roce 1992 získala
výrobní objekt, ve kterém sídlí dodnes. V té době se již dařilo získávat
zahraniční odběratele z řad význačných výrobců zemědělské techniky,
automobilového průmyslu či jiných
průmyslových odvětví. Úměrně
s tím rostl i počet zaměstnanců a investic do strojního vybavení. V současnosti společnost zaměstnává 85
pracovníků a v roce 2016 dosáhla
obratu ve výši 135 milionů korun.

(KÚ)

Dálnice D6 bude od příštího roku bez poplatku
KARLOVY VARY Ministr dopravy Dan Ťok vyslyšel výzvy starostů
a občanů Karlovarského kraje a zařadil zbývající zpoplatněné části
D6 mezi Chebem a Karlovými Vary
do úseků, kde není potřeba dálniční kupón. Vjezd do Karlových Varů
a obchvat Chebu je již bez poplatku, po zařazení obchvatu Sokolova
by zpoplatněných 20 kilometrů již
nemělo význam a dopravně by spíš
způsobovalo zmatek.
K již znepoplatněnému sedmikilometrovému úseku kolem Chebu a dvoukilometrovému úseku
v Karlových Varech tak přibude od
příštího roku nejen úsek tvořící obchvat Sokolova, ale také zbývající
pětikilometrový úsek mezi Sokolovem a Karlovými Vary a šestnácti-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

kilometrový úsek mezi Sokolovem
a Chebem.
„Starostové z Karlovarského kraje
mě racionálními argumenty přesvědčili, že doplnit stávající osvobození od dálničního poplatku o zbývajících dvacet kilometrů má smysl
a lidé nebudou již nelogicky sjíždět
z již znepoplatněné dálnice. Zároveň tím ulevíme okolním obcím,
kde se zklidní doprava, a pomůžeme
místním, aby měli snazší, rychlejší
a bezpečnější cestu mezi Chebem
a Karlovými Vary,“ vysvětluje svoje
rozhodnutí ministr dopravy Dan
Ťok.
Karlovarský kraj navíc vznesl zásadní připomínku v připomínkovém
řízení k vyhlášce o užívání pozemních komunikací zpoplatněných

časovým poplatkem. „Žádali jsme
nejen o znepoplatnění obchvatu Sokolova, ale o vyjmutí celého úseku
D6 od Karlových Varů do Chebu,
protože v kraji nemáme paralelní
silnici I. třídy a naši občané museli
dálnici objíždět po silnicích II. a III.
tříd. Navíc jde o úsek, který není napojený na českou dálniční síť. Kdyby
se znepoplatnila jen část u Sokolova, řidiče by to mátlo, nevěděli by
přesně, kde se platí a kde ne. Z rozhodnutí ministra o znepoplatnění
celého úseku máme obrovskou radost, lidé tak budou mít dostupnější
zdravotní péči, plynuleji se budou
moci přesouvat do práce nebo do
škol. Jen mě mrzí, že to tak mohlo
být už od roku 2011, kdy kraj měl
šanci připomínkovat chystané pla-

cení dálničního poplatku na tomto
Ministerstvo tak navazuje na své
úseku a neudělal to,“ uvedla hejt- rozhodnutí z minulých let, kdy ze
manka Jana Vildumetzová.
zpoplatnění vyjmulo 145 kilometrů
dálnic, které vedly nedaleko měst.
Bez poplatku nově také Osvobozeny od poplatku již byly
úseky na D1 kolem Brna, nebo na
v Jihočeském nebo
dálnici D3 kolem Tábora, D6 u CheZlínském kraji
bu a D10 kolem Mladé Boleslavi.
Ministerstvo dopravy vyhově- V další vlně byly znepoplantěny
lo v rámci připomínkového řízení vjezdy do Prahy pro obyvatele okolk vyhlášce také Jihočeskému a Zlín- ních obcí kolem Prahy, tzn. úseky na
skému kraji. Bez poplatku tak bude D6, D7, D10 a D11.
dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí
Mezi obchvaty měst a znepoplatnebo obchvat Otrokovic na D55. nění byl zařazen také Beroun a KráJiž dříve ministerstvo rozhodlo o vy- lův Dvůr na D5, stejně je bez pojmutí ze zpoplatnění od příštího ro- platku dálnice D5 kolem Plzně nebo
ku také na D52 u Pohořelic nebo na kolem Ústí nad Labem na D8. Další
části dálnice D46 u Hněvotína, což podobný úsek je u Olomouce na dálumožní bezplatné využití obchvatu nici D35 nebo D46 kolem ProstějoOlomouce na dálnici D35.
va.
(KÚ)

ších sedm osobních automobilů.
„Před místem nehody se vytvořila
kolona čekajících aut, jež bránila
příjezdu záchranářů až k samotnému místu havárie. Hasiči tak
museli některá auta doslova odtlačit ke kraji vozovky, aby mohli se
svými vozy projet,“ uvedl tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje Martin
Kasal.
Při vyprošťování u havarované
cisterny hasiči zajistili dekontaminaci zachráněných i zasahujících.
„Záchranná služba následně pro-

vedla roztřídění zraněných podle
závažnosti a zajistila jejich transport do nemocnic. Pro čtyři zraněné dokonce využila leteckou záchrannou službu. Do cvičení byla
zapojena i zdravotnická zařízení
v kraji a Německu. Prověřila se
rovněž funkčnost systému informování veřejnosti s využitím aplikace MicroRescue, zprovoznění
a provoz Asistenčního centra pomoci a také činnost v poskytování
posttraumatické péče zraněným
a jejich příbuzným,“ dodal Martin
Kasal.
(KÚ)

Výcvikové centrum a studium
pro středoškoláky.
Vojáci se vrací do kraje
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Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

KARLOVY VARY Do Karlovarského okraje se opět po letech vrátí vojáci. Ve Vojenském újezdu Hradiště
vznikne nové výcvikové centrum
nováčků a některých armádních
specializací. Uvažuje se i o zavedení některého z vojenských technických oborů na již existující střední
škole v regionu. Vojáci by v budoucnu také využívali karlovarské
letiště jako detašované pracoviště
vzdušných sil. Během tiskové konference na karlovarském letišti to
potvrdil ministr obrany Martin
Stropnický.
„Teď jsme v situaci, kdy armáda
nabírá razantně nové vojáky a vojákyně, v loňském roce to bylo 2200
nováčků. Daří se nám navyšovat
počty aktivních záloh. A v tom
okamžiku jsme začali mluvit o dislokaci vojenských posádek, mimo
jiné o jejich nedostatku od Plzně na
západ. Samozřejmě jsme došli k závěru, že by se to mělo změnit, i rekrutace se daří daleko více na Moravě než tady. Proto chceme do čtyř
let vybudovat ve Vojenském újezdu
Hradiště výcvikové centrum, protože to ve Vyškově je už na hranici své
kapacity. Počítáme v novém centru se stálou přítomností 200 -300
vojáků. Věřím, že bychom dosáhli
i lepších rekrutačních výsledků. Zároveň s tím by se dalo využít letiště
v Karlových Varech, které může mít
kombinovaný civilní i armádní provoz. Ministerstvo obrany připravilo
strategický dokument záložních
letišť v ČR a karlovarské mezi ně
patří,“ uvedl ministr obrany a zdůraznil, že velmi dobře v současnosti
funguje na území Karlovarského
kraje vojenská letecká záchranná
služba, která by v budoucnu mohla
také využívat například při velkých
akcích letiště v Karlových Varech.
Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generáHromadná dopravní nehoda na D6 byla v září námětem cvičení složek integrovaného záchranného systému. Více la Josefa Bečváře by se výcvikové
informací, včetně fotografií, najdete na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. středisko v Hradišti soustředilo na
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jmu nových budoucích vojáků i na
výcvik záloh. Výcvikový prostor
v Hradišti je druhý největší v ČR
a cvičí zde příslušníci pozemních
i vzdušných sil. „Kromě výcviku
nováčků a záloh by v nově zřízeném centru mohla působit i vojen-
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CHEB Cvičení složek integrovaného záchranného systému
proběhlo v sobotu 30. září v dopoledních hodinách na silnici D6.
Námětem byla hromadná dopravní nehoda. Na místě zasahovaly
desítky jednotek našich hasičů,
zdravotníků a záchranářů včetně
jejich kolegů ze sousedního Německa.
Jako první se srazilo osobní auto
s automobilovou cisternou, která převážela nebezpečnou látku.
Následně v řetězové reakci havaroval autobus plný lidí a poté dal-

Brno

Krajská knihovna se dočká
nového depozitáře
Nový objekt, který bude
sloužit jako depozitní sklad
pro ukládání knihovního
fondu, by měl vyrůst poblíž
Krajské knihovny Karlovy
Vary. Rada Karlovarského
kraje odsouhlasila vyhlášení
veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
a inženýrské činnosti. Krajská
knihovna se již od počátku své
existence potýká s nedostatečnou kapacitou skladovacích
prostor. Nová budova by měla
odpovídat tvaru a rozměrům
stávajícího objektu, přičemž
bude dvoupodlažní a plně bezbariérová. Sklady jsou koncipovány tak, aby odpovídaly
potřebám na minimálně dalších 20 let provozu knihovny.
Kromě toho zde bude umístěno například i datové úložiště,
serverovna, badatelna, digitalizační pracoviště či restaurátorská dílna. „O vítězi veřejné
zakázky na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti rozhodne nejnižší nabídková cena a nejnižší
cena za hodinu autorského
dozoru. Jako konečný termín
odevzdání projektové dokumentace, včetně stavebního
povolení, byl stanoven duben
příštího roku. Na financování
celé stavby v předpokládané
hodnotě zhruba 100 milionů
korun chceme využít dotaci
z Integrovaného regionálního
operačního programu,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Po přesunutí
části knihovního fondu do
nově postaveného depozitáře
dojde k uvolnění části prostoru ve stávající budově knihovny. Zde je v plánu vybudování
a rozšíření volného výběru
a možné přesunutí dětského
oddělení do přízemí.

(KÚ)
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Hromadná dopravní nehoda.
Cvičení prověřilo zásah záchranářů
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ská autoškola a také by zde mohly probíhat další odborné kurzy.
Karlovarské letiště může pilotům
vojenských letounů sloužit jako zázemí pro dotankování pohonných
hmot,“ doplnil generál Bečvář.
Návrat armády do kraje velmi vítá
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Na území Karlovarského kraje působilo v minulosti
až 20 tisíc vojáků, vojenská kasárna
byla prakticky napříč regionem. Samotný Krajský úřad Karlovarského
kraje vznikl z bývalých kasáren, totéž Krajská knihovna Karlovy Vary.
Pak však postupně došlo k odchodu
vojáků, jako poslední se zavřela kasárna v Klimentově u Mariánských
Lázní, a to v roce 2004. Přitom kraj
sousedí na západě s Bavorskem
a Saskem, délka hranice je 240 kilometrů. Jsem v čele Bezpečnostní
rady kraje se svými kolegy z Integrovaného záchranného systému
a dalšími členy a je pro nás klíčové
zajistit bezpečnost regionu. Pokud
se vrátí armáda, tak by to spolu se
založením střední vojenské školy
mohlo pomoci zastavit odliv obyvatel z Karlovarského kraje. Byla
bych ráda, abychom záměr do měsíce stvrdili společným prohlášením Ministerstva obrany ČR, Armády ČR a Karlovarského kraje,“
vysvětlila hejtmanka.
Ministerstvo obrany zvažuje také
zavedení speciálního vojenského
technického oboru v rámci některé
krajské střední školy. V současnosti totiž absolventi základních škol
mohou studovat pouze v Moravské
Třebové, kde je specializovaná vojenská střední škola. Kraj ve spolupráci s ministerstvem vytipuje
vhodnou školu, kde by se obor mohl
zavést, ověří se také zájem studentů. Jak uvedl ministr Martin Stropnický, nový obor by se mohl otevřít
už od příštího školního roku.
V letech 1958 až 1991 bylo na
území Karlovarského kraje okolo
20 tisíc vojáků. Vojenská kasárna
byla rozmístěna rovnoměrně po
celém regionu. Jednalo se o motostřelecké nebo dělostřelecké pluky,
spojovací či ženijní prapory a další.
Poslední vojenská posádka v regionu, ve Velké Hleďsebi, byla zrušena
v roce 2004. 
(KÚ)

Kartu získejte ZDARMA:
■ Telefonicky – na čísle +420 725 534 865
■ E-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
■ Registrace online – na www.SeniorPasy.cz
■ Poštou – vyplněný formulář zašlete na adresu
Senior Pas, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Příjmení
Ulice, č.p.
Město
PSČ

Cvičení ve Vojenském újezdu Hradiště. 

Foto: Jana Deckerová a Jiří Hokův

Telefon
© www.seniorpasy.cz

DEN S HEJTMANKOU

E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

■ ZŠ

■ SŠ

■ VŠ

Zájmy (zaškrtněte):

■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

■ Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura
■ Hudba ■ Móda ■ Vzdělávání ■ Motorismus
■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)
Prohlášení o pravdivosti údajů:

žná.
eho

Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
V
dne

Podpis

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro realizaci projektu Senior Pas v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Uvedením e-mailu
klient souhlasí v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. se zasíláním informací
o projektu elektronickou poštou.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

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 přiVaše karta vám bude zaslána
pravený Den s hejtmankou. Jana
za 4 týdny od registrace. Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici tentokrát 15. listopadu
Pro kontrolu si ZDE můžete poznamenat
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu
datum odeslání Vaší žádosti:
L I S T O P A D U počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste
to
písemně.
Kromě
již zavedeného
Dne s hejtmankou je pro všechny záDatum
odeslané
registrace:
.........................................................................
jemce 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
e-mailem.
„Vyzýváms.r.o.
všechny občany z našeho kraje, kteří se
Suntaké
Drive
Communications
nemohou
zúčastnit
osobně
Senior Pasy,
Mendlovo
nám.našich
1a, 603setkání,
00 Brnonebo potřebují okamžitou
radu
či pomoc,
ať mi napíší,•cowww.SeniorPasy.cz
mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou
e-mail:
info@seniorpasy.cz
mě
upozornit
věci,
které725
je třeba
zkontrolovat a napravit. Jedině
tel.:tak
+420
543 210na
790
• +420
534 865
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 1. listopadu. 
(KÚ)

15.

Kontaktní centrum projektu:

B
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Osobnost
Karlovarského kraje 2017
OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
OLEJ ZE SEMENE

j s.r.o.

Profily oceněných ve 12. ročníku ankety

Oleje jsou, s důrazem na zachování
ena
Jiří Ošecký
v Praze,
veškerých vitamínů a minerálů,
Ošecký je dlouholetým starosroba Jiří
tou obce Vintířov,
která ležíza
nedalelisovány
studena a jsou díky
ko města Chodova. V současnosti
í
také
výborným pomocníkem
okolo tomu
1 200 obyvatel.
Nachází
aje, má
se zde dvě velké firmy, ve kterých

našlo pracovní uplatnění mnoho
obce a jedná se o Lias Vinzuje občanů
tířov vyrábějící přírodní stavební
dních materiál Liapor a firmu Sokolovuhelná, která se zabývá těžbou
ovoce, ská
hnědého uhlí, výrobou elektřiny
h druhůa tepla.

ším a Ing. Janem Uhlířem firmu
Kukal & Uhlíř s.r.o. Během let
2008 až 2010 odešli z firmy pan
Jiří Kukal starší a Ing. Jan Uhlíř
a v roce 2010 založil Jiří Kukal
mladší a jeho současný společník
Mgr. Filip Dušek společnost K &
U Vertriebsgesellschaft mbH se
sídlem v Klingenthalu v Německu.
Posláním společnosti je zastupovat
zájmy firmy Kukal & Uhlíř s.r.o.
v Německu, která tvoří hlavní odbytiště společnosti.
Jiří Kukal se narodil v roce 1962
v Kolíně, vyučil se v plzeňské Škodovce v oboru frézař a do roku
1990 pracoval na obráběcích strojích v bývalém závodě Škody Plzeň
v Rotavě. V roce 2004 Jiří Kukal
absolvoval pomaturitní studium
managementu. Kromě činností
souvisejících s jednatelstvím zastává Jiří Kukal ve firmě také funkci
správce informačního systému
Kryštof Kovardinský a Ondřej Bulka Sokolovským školákům se dostalo ocenění za záchranu lidského života v září a výrobního ředitele. Je ženatý
loňského roku. 
Foto: Stanislava Petele a má tři děti.
(KÚ)

při řadě nemocí.
Ostropestřec působí
pozitivně zejména
na játra a žaludek,
pomáhá také v boji
í nejen Ondřej Bulka
Ondřej Bulka
žákem 3. ročníku kameny
é
se ježlučovými
osmiletého gymnázia v Sokolově
a zde takénebo
se svými při
rodiči paradentóze.
a starší
dáványsestrou žije. Třináctiletý Ondra je

úplně obyčejný kluk, který se vcelých
ku dobře učí, má plno přátel a dělá
spoustu věcí, které běžně provádí
republice.
i jeho vrstevníci.

Kryštof Kovardinský
Čtrnáctiletý Kryštof Kovardinský
je žákem 8. třídy Základní školy
Švabinského v Sokolově. Již odje velmi přátelský, společenPraha 5 mala
ský, živý a zvídavý. Je také velký
0
sportovec, závodně lyžoval za SKI
Bublava, hrál minivolejbal a stále
emiaolej.cz
je členem Atletického klubu Sokol.com lov. Mezi jeho další aktivity patří
parkur a jachting. Jak říkají jeho
rodiče, Kryštof má schopnost rychle se zorientovat v problematické
situaci a správně reagovat.
Markéta Vondroušová
Osmnáctiletá Markéta Vondroušová hraje tenis od svých necelých
pěti let, nejprve jako členka Tenisového klubu Sokolov a od devíti

let za 1. Český Lawn-Tennis Klub
Praha. Již od dětství se účastnila
reprezentačních výběrů. Stala se
mistryní Evropy družstev dvanáctiletých i čtrnáctiletých, ve dvanácti letech zvítězila Nike junior tour
a v šestnácti letech dovedla svůj
tým k vítězství na Mistrovství světa
družstev a byla vyhlášena nejlepší
hráčkou turnaje. Na juniorských
grandslamech se třikrát dostala do
semifinále v singlové soutěži a zvítězila v deblu Australian Open.

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze odešel na konci 50. let
společně s manželkou, lékařkou
Katarínou Kosovou, pracovat do
léčebny zaměřené na léčbu dětské
tuberkulózy v Dolním Smokovci
ve Vysokých Tatrách. Zde se začal
věnovat kostní chirurgii. Po získání
atestace ve všeobecné chirurgii se
v roce 1965 přestěhoval do Karlových Varů a jeho specializací se
stala ortopedie. Pracoval na ortopedickém oddělení nejprve karloZdeněk Kos
varské, později ostrovské nemocNarodil se v roce 1935 ve východo- nice. Od 70. let, již jako atestovaný
českém Rychnově nad Kněžnou. ortopéd, působil převážně na am-

CHMELONÁDA

bulanci karlovarské polikliniky. Na
začátku roku 1990 se stal ředitelem
tehdejší karlovarské nemocnice
a v této funkci setrval téměř 10 let.
Dobu svého více než pětačtyřicetiletého lékařského působení na
Karlovarsku završil prací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Karlových
Varech. Doktor Zdeněk Kos zemřel
po delší nemoci ve věku 82 let letos
dne 1. srpna 2017.
Jiří Kukal
je jednatelem kraslické společnosti
Kukal & Uhlíř s.r.o. V roce 1991
založil spolu s Jiřím Kukalem star-

nictví
100% přírodní nealkoholický nápoj
Ohří
s pěnou je vyráběný z českého
16. sto- DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
chmele, českých bylin a vlastního KARLOVY VARY Od 10. prosin- z Karlových Varů do Lipska. Čtyři
ovině 19.
se občané i návštěvníci kraje nové expresní vlaky společnosti
cukerného
sirupu bez
umělých
- Kynšperský
pivovar
s. r. o. ce
vu na CHMELONÁDA
mohou těšit na další regionální GW Train regio by netradičně jezkvality „Dobrota Karlovarského kraje“
přeshraniční vlaky. Nově tak dily přes Kraslice tak, aby cestující
tí byl držitel značky
sladidel.
Chmelonáda je osvěžujícíabudou
moci cestovat například mohli absolvovat i jednodenní výzován
z Karlových Varů do Lipska. Ná- let, například na nákupy. V obou
nápoj
vrh na zařazení spojů do dopravní směrech bude zaveden víkendový
na 80 100% přírodní nealkoholický
nápoj s pěnou
je vyráběný
obslužnosti schválilo vedení Kar- ranní a odpolední spoj. Věříme,
s
příjemným
va ročně.z českého chmele, českých
lovarského kraje. Náklady na ně že posílením linek na vnitrokrajchmelovým
bylin
a
vlastního
cukerného
budou činit přibližně šest milionů ských i mezistátních tratích dojde
válce byl
sirupu bez umělých sladidel.
korun ročně.
ke zlepšení kvality poskytovaných
ván
Chmelonáda
je osvěžující
Velkou novinkou je zavedení pře- přepravních služeb drážní dopraaroma.
nápoj s příjemným
shraničních spojů mezi Karlovar- vou v regionu,“ uvedl náměstek
lo
chmelovým aroma.
ským krajem a Saskem. Znovu tak hejtmanky Martin Hurajčík.
o likvidojde k obnovení historické trati Jedním z návrhů na zkvalitnění že011 byla
vu
piva
Jiří Kubernát OLEJ ZE SEMENE
BIO DĚPOLTOVICKÉ
MÁSLO
HARTOUŠOV
Zmodernizovat
metrů a vytvoření kolmého napojeBohemia
olej s.r.o.
FARMA
OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO
pacitou
silnici III/21217 v Hartoušově na ní na silnice III/21222 a III/21223.
Máslo jemné chuti a vůně
Oleje jsou,
s důrazem
na zachování
Chebsku nechal Karlovarský kraj.
Stavba
byla
realizována za úplných
ů piva
je vyrobeno tradičním způsobem
veškerých vitamínů a minerálů,

Starostové, kteří získali
zvláštní ocenění za
dlouholetou přínosnou
činnost ve správě měst a obcí:
Boris Jirsík,
starosta obce Stříbrná
Václav Kellner,
starosta obce Kolová
Jan Horník,
starosta města Boží Dar
Luboš Garaj,
starosta obce Vojkovice
Dagmar Strnadová,
starostka obce Tři Sekery
Jiří Halberštát,
starosta obce Těšovice

Železniční dopravu posílí několik nových spojů
lezniční dopravy v kraji je také zařazení skupiny dvou osobních vlaků, a to v pracovních dnech mezi
Chebem a Karlovými Vary a z Aše
do Chebu. Nově se v jízdním řádu
objeví i odpolední pár vlaků mezi
Karlovými Vary a Novými Hamry. Současně bude zprovozněn
i zvláštní tematický vlak nazvaný
„Exkurze Mattoni“. Historické
vozidlo bude jezdit z Karlových
Varů do Kyselky a zpět, konkrétně
o sobotách a nedělích v době příštích letních prázdnin.

(KÚ)

Hartoušovem se jezdí bezpečněji

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.

357 51

3
nsperk.cz
nsperk.cz

Firma byla založena
v roce 2012, sídlí v Praze,

Komunikace
je veškerá
nynívýroba
širší a lisovány
pro za
a částečných
uzavírek řízených seavšak
stloukáním v máselnici
z pasterizostudena a jsou díky
probíhá na území
vané smetany z kravského
mléka
tomu také
výborným pomocníkem
řidiče
bezpečnější.
Akce
mafory.
V rámci stavebních prací
Karlovarského
kraje, byla přiv BIO kvalitě.
při řadě nemocí.
v Kraslicích.
pravena
jako jedna
z prvních z Ostropestřec
do- došlo
Firma se specializuje
Výrobek je vyráběn ve
vlastní
působík odstranění původní bona lisování přírodních
mlékárně a je k prodeji
ve
dvou
pozitivnědové
zejménazávady a uvedení dotčeného
tace Integrovaného
regionálního
olejů z obilovin, ovoce,
gramážích v prodejně přímo
na játra a žaludek,
zeleniny i různýchNa
druhůmoderoperačního programu.
úseku
pomáhá také
v bojisilnice do normového stavu.
na farmě.
květin pro využití nejen
v
kuchyni,
ale
také
se žlučovými
kameny
nizaci silnice III/21217 pracovala
K výraznému
zlepšení bezpečnosti
v medicíně.
paradentóze. by měl přispět nově vyVýrobky jsou prodávány
společnost Swietelsky
stavebnínebo
od při dopravy
března do srpna
tohoto
budovaný zpomalovací středový
obchodech
po celéroku.
republice. Předmětem zakázky byla optimalizace ostrůvek na vjezdu od Třebeně.
úseku o celkové
délce zhruba 400 Kromě toho byla postavena i dvě
Kontakt:
ve specializovaných

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

Evropská unie
Evropský sociální fond
VEPŘOVÉ MASO
Josef Pelant
Operační program Zaměstnanost VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

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

Kynšperský
pivovar s.r.o.
Historie pivovarnictví

v Kynšperku nad Ohří
Kvalitní výrobek se 100% podílem
sahá až na konec 16. storuční práce od počátku až do konce.
letí. Ve druhé polovině 19.
století a pak znovu na
Konečný produkt je vyroben
začátku 20. století byl
Nemáte práci nebo uvažujete obez
změně
zaměstnání?
jakýchkoliv
přídatných látek
pivovar modernizován
a k prodeji je ve vlastní prodejně
a projektován až na 80
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních
příležitostí v regionu?
v Žalmanově.
tisíc hektolitrů piva ročně.
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.

OTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?pivovar konfiskován

Po druhé světové válce byl

CHMELONÁDA
100% přírodní nealkoholický nápoj
s pěnou je vyráběný z českého
chmele, českých bylin a vlastního
cukerného sirupu bez umělých
sladidel. Chmelonáda je osvěžující
nápoj
s příjemným
chmelovým
aroma.

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:

rlovarského kraje
je soutěž vyhlašovaná
zveme vás na
DOBROTA
KARLOVARSKÉHO
ým krajem VELETRHY
pro
výrobce
potravin
z
regionu.
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
KRAJEaktivitu, která si klade za cíl
nezávislou regionální
Termíny a místa konání:
Program veletrhů:
pozornit na6.11.2017
vynikající
potravinářské
výrobky
v Chebu (KC Svoboda)
· výstavní stánky zaměstnavatelů po celou dobu konání
Karlovarském
kraji.
13.11.2017
v Sokolově (ISŠTE Sokolov - sportovní hala)
mapa výrobků
oceněných v roce 2017

Kontakt:

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

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

· prezentace zaměstnavatelů na pódiu
20.11.2017 v Karlových Varech (Lidový dům ve Staré Roli)
· odborné přednášky (např. Jak napsat životopis, Jak se
Karlovarská
Dobrota
1) Masné výrobky
prezentovat
vždy od 9KARLOVARSKÉ
do 17 hodin VŘÍDELNÍ
pekárna s.r.o.
Karlovarského kraje
DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
1. místo při pracovním pohovoru)
KAPKY
Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant
· odborné
konzultace s personalisty (zhodnocení
2. místo
Účast je Originální
zcela ZDARMA.
Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o
Výherci soutěže jsouživotopisů,
Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná
cukrářský výrobek
Karlovarská pekárna
3. místonácvik pracovních pohovorů)
vyhlašováni v těchto
Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu.
vyrábí na 35 druhů
s vynikající
chutí
a jedinečným
Pršut z pečeně – Josef Pelant
Více
informací
najdete
na
www.khkkk.cz
kategoriích:
Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl
slaného i sladkého pečiva
tvarem připomínajícím kapku
·
poradenství
v
oblasti
stylu
a
vizáže
2) Mléčné výrobky
označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky
se specializací nebo
na tradiční
volejtevody
na +420
737
045
998
1. místo
a symbolizujícím lázeňské
1) Masné výrobky

se může přihlásit malý nebo střední výrobce poý vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje
ro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.
usí v rámci svého město
podnikání
dodržovat platnou
Karlovy Vary je vyroben
z karlovarské vřídelní vody,
želatiny
skou legislativu a medu,
výrobek
musí
být určen ke
z mořských řas
a dalších surovin.
otřebě.

vznikající v Karlovarském kraji.
regionální výrobky, které
děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát
2) Mléčné
výrobkypoptávky BIO
dodává do maloobchodKHK KK zahájila činnost Personální agentury.
Aktuální
a místo
nabídky práce najdete na: prace.khkkk.cz.
2.
Pekařské
Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce poních prodejen, zároveň Akce se uskuteční v rámci projektu Nestůj a pojď II.3)
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769,
který
je realizován
Karlovarským krajem a partnery.
Jogurtový nápoj
jahodový
– Lukáš Kostlivý
a cukrářské výrobky
travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje
však zajišťuje zásobování
3. místo
4) Alkoholické
suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.
hotelů a lázeňských domů.
Žalmanovský strakáč – Alena Králová
a nealkoholické
Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou
Výrobky jsou vyhledávané
3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky
nápoje
potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke
také mimo region.
1.
místo
5) Ovoce, zelenina,
konečné spotřebě.
Část sortimentu
Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o
medy a čaje
je označena známkou
2. místo
v čerstvé nebo
Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:
Chráněné označení
Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.
zpracované formě
1) Masné výrobky
původu.
3. místo
2) Mléčné výrobky
Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová
3) Pekařské a cukrářské výrobky
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované
Kontakt:
Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o
formě

utěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:
výrobky
Slepá 517,

nová autobusová nástupiště. Celkové náklady projektu činí cca 7,3
milionu korun, z čehož 85 procent,
to jest zhruba 6,2 milionu korun,
bude pokryto z dotace Evropské
unie. Dalších 5 procent, téměř 0,4
milionu korun, má být hrazeno
z příspěvku ze státního rozpočtu
a zbylé náklady ve výši asi 0,7 milionu korun zaplatí kraj. Samostatnou investicí byla úprava veřejného osvětlení, kterou nechala
provést obec Nebanice.
(KÚ)

NEPROPÁSNĚTE
Chraňte sebe a své blízké
proti chřipce
Onemocnění chřipkou je v Česku stále podceňováno, a to
i přesto, že může mít pro nemocného fatální následky. Každý rok u nás zemře kvůli chřipce
více než dva tisíce osob. Velmi
účinnou prevencí je očkování,
na které je nyní ta nejvhodnější
doba. Nechte se očkovat včas,
ideálně od září do listopadu,
aby si tělo stihlo vytvořit protilátky ještě před nástupem každoroční chřipkové epidemie.
Očkování zabrání onemocnění
u zdravých dospělých osob až
v devadesáti procentech a chráníte tím nejen sebe, ale i svou
rodinu a všechny, s nimiž se setkáváte a pro něž by mohla být
nákaza i ohrožením jejich života. Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, a to osobám starším
65 let, lidem s vybranými zdravotními indikacemi a klientům
umístěným v léčebnách dlouhodobé péče, v domovech pro
seniory, pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem. V Česku je pro letošní sezonu k dispozici kromě
dosud užívané trivalentní vakcíny i tetravalentní vakcína pro
vyšší ochranu před chřipkou.
Informujte se u svého praktického lékaře nebo v očkovacím
centru. Podrobnosti naleznete
také na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.  (KÚ)
Studenti, víte jak bezpečně
na internet? Zkuste soutěž
Ještě do 31. října si mohou žáci základních a středních škol
ověřit své znalosti o bezpečném
chování na internetu v rámci
projektu Kraje pro bezpečný
internet. Stačí vyplnit soutěžní
kvíz a úspěšní řešitelé se mohou těšit na lákavé ceny. Kvíz
je dostupný na www.KPBI.cz.
V soutěži mohou navíc vylosovaní výherci, kteří absolvují
základní a nadstavbový „Kvíz
PLUS“, získat xboxy, tablety,
mobilní telefony a další ceny
od partnerů projektu. Projekt
pod záštitou Asociace krajů
ČR a Národního centra kybernetické bezpečnosti zastřešuje
sdružení NIC.CZ a společnosti
Microsoft a GORDIC. „Školáci by díky projektu měli získat
ještě víc informací o rizicích internetu a možnostech prevence
nebezpečí v kyberprostoru,“
říká krajský radní Josef Janů.
Na kvíz navazuje 9 e-learningových lekcí zaměřených na
problematiku elektronické bezpečnosti, které mohou využívat
i pedagogové při hodinách.
V rámci projektu jsou kromě
e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce
pro učitele, rodiče a veřejnost,
sociální pracovníky a policisty.
V loňském roce byly představeny videospoty pro děti do nízkoprahových zařízení.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
CO VÁS ZAJÍMÁ
Vyhlašujeme veřejnou
sbírku na pomoc Toničce
Tonička je dvouletá holčička,
která žije se svými rodiči v Karlových Varech. Od narození
trpí kvadruspastickou formou
dětské mozkové obrny, jež
jí znemožňuje běžný pohyb,
a kataraktou obou očí. Vedení
Karlovarského kraje se proto rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku na úhradu terapie
v Neurorehabilitační
klinice
Axon v Praze. „Tonička a její rodiče jsou velmi stateční a snaží se s onemocněním bojovat
ze všech sil. To, co jim ovšem
schází, jsou potřebné peníze.
Vzhledem k pohybovým potížím by holčičce moc pomohla
léčba na vysoce specializované
soukromé klinice v Praze, která poskytuje intenzivní terapii
pacientům s dětskou mozkovou obrnou. Věřím proto, že
lidé nebudou k osudu malé
Toničky lhostejní a společně se
nám podaří vybrat co nejvíce finančních prostředků na zrealizování potřebné léčby,“ uvedla
hejtmanka Jana Vildumetzová.
Rada Karlovarského kraje odsouhlasila uspořádání veřejné
sbírky na dobu neurčitou. Lidé
budou moci přispívat do sběracích pokladniček, které budou
umístěny na nejrůznějších akcích v regionu. Přispět lze i na
speciální bankovní účet, jehož
číslo je 115-5167200277/0100.

(KÚ)
Zaujali jsme návštěvníky
veletrhu ITEP v Plzni
Nové turistické informace, tipy
na výlety a zajímavosti z historie - to vše nabídl návštěvníkům
13. ročník veletrhu cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP
2017. Akce se v uplynulých
dnech účastni také Karlovarský kraj, který zastupovala regionální destinační agentura
Živý kraj. Veletrh se letos nesl
ve znamení baroka a tomu se
přizpůsobila i nabídka na krajském stánku. Kromě prezentace tradiční lázeňské péče, byl
velký zájem o informace související s ubytováním, montánními památkami, a s ohledem na
nadcházející zimní sezónu také
o možnosti vyžití v lyžařských
areálech v Krušných horách.
Návštěvníky také zajímaly novinky související s historickými
památkami, a to nejen těmi věhlasnými, ale také méně známými, jako je hrad Seeberg,
Hartenštejn nebo Horní hrad.
Mile překvapil nebývale velký
zájem o lidovou architekturu
a řemesla. Z propagačních materiálů šly nejvíce na odbyt mapy a materiály s nabídkami turistických tras a volnočasových
aktivit. Veletrh ITEP je třetím
největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu v ČR.
V průměru jej navštěvuje 10
tisíc lidí a zúčastňuje se ho více
než 100 vystavovatelů.  (KÚ)
Živý kraj spouští nový blog
Destinační agentura Živý kraj
spouští blog, který čtenáře
provede tím nejzajímavějším,
co náš region nabízí. Nebudou
chybět tipy na výlety a kulturní
akce, neznámá místa či sportovní aktivity. Těšit se můžete
vždy na dva nové příspěvky
týdně. Už teď si na stránkách
můžete přečíst například o lázních Karlovarského kraje, ponořit se do historie v článku
o barokních stavbách, objevit
nové cyklostezky nebo se inspirovat příspěvkem o netradičních výletech přírodou. A bude
toho mnohem víc. „Od blogu
očekáváme příliv nových návštěvníků. Díky blogu navíc
získáme další zpětnou vazbu,
která nám pomůže zjistit, co
uživatelé vyhledávají a co je
skutečně zajímá. Můžeme jim
tak připravit nabídku na míru.
Kdybych to měl shrnout jednou
větou, chceme být zkrátka víc
na očích,“ říká Petr Židlický,
předseda destinační agentury
Živý kraj. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Senior roku 2017. Skleněné sošky mají nové držitele
KARLOVY VARY Letos poprvé vyhlásil Karlovarský kraj anketu Senior roku. Veřejnost mohla nominovat jednotlivce z našeho regionu ve věku šedesát a více let, kteří jsou stále aktivní a zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Titul Senior roku
2017 získali tři nominovaní, dalších devět převzalo mimořádná ocenění.
Celkem přišlo do ankety 182 nominací pro 54 lidí.„Nejraději bych rozdala
ceny všem těm seniorům, kteří mají elánu i aktivity na rozdávání a zaslouží
si obdiv i respekt nás všech. Jsou mojí osobní inspirací a vzorem. Nesmíme dopustit, aby se na ně zapomínalo, a proto se snažíme i díky naší anketě
upozornit na to, jak pozoruhodné osobnosti ve vyšším věku v našem kraji žijí,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová během
slavnostního předávání cen v Městském domě kultury v Sokolově.
Držitelé titulu získali skleněné sošky, jež jsou dílem skláře Milana Mottla, pamětní listy, dárkové koše či květiny. „V našem kraji už přesáhl počet
lidí v důchodovém věku hranici 60 tisíc. V roce 2050 by měli lidé starší 65
let tvořit třetinu všech obyvatel Karlovarského kraje. Proto bychom si moc
přáli, aby naši senioři cítili, že se s nimi počítá, že je potřebujeme, a měli
co nejdéle radost ze života se svými rodinami a vnoučaty,“ dodal náměstek
hejtmanky Petr Kubis.
Kromě předání cen se stal součástí ceremoniálu také kulturní program
s hudbou a tancem, tombola s losováním cen a nabídka pro účastníky zaregistrovat se v projektu Senior Pas. 
(KÚ)

SENIOR ROKU 2017: PŘEHLED OCENĚNÝCH
Hana Hornátová Jáchymov
Řadu let působila jako ředitelka jáchymovských
lázní (v roce 2016 oslavila 50 let od příchodu do
Lázní Jáchymov) a lékařka, je dlouhodobě aktivní
propagaci lázeňské léčby a lázeňství našeho kraje,
zakládající členka a první prezidentka Lions klubu
Diana Karlovy Vary.
Zdeněk Mandrholec Karlovy Vary - Stará Role
Bývalý politický vězeň, prošel „jáchymovskými lágry“, aktivně se angažující v Konfederaci politických
vězňů, o historických souvislostech informoval
žáky a studenty škol. Pracoval v oblasti bezbariérových staveb a odstraňování překážek pro hendikepované, matky s dětmi a seniory, odborný konzultant v této oblasti.
Zdeňka Zídková Karlovy Vary
Bývalá pedagožka, celoživotně vyučující i ve svých
98 letech německý jazyk a předávající nejen jazykové informace, znalosti a životní zkušenosti mladé generaci i starším studentům.

Mimořádná ocenění
lázeňské místní organizace Svazu držitelem ZVV 3 (zvláštní výcvik
hejtmanky Karlovarského kra- důchodců ČR, má velkou zásluhu 3. stupně – nejvyšší možné ocenění
je:
o začleňování seniorů do společ- v ČR).
nosti, stará se o kulturní využití,
Jaroslav
sociální stránku, vycházky a zájezJana
Amcha
dy členů.
Tymlová
Skalná
Karlovy Vary
Robert
Mašek
Sokolov
V oblasti myslivosti je aktivní od
roku 1957, znalosti předává mladším kolegům, v roce 1992 složil
zkoušky a je lektorem a zkušebním
komisařem pro zkoušky z myslivosti; 25 let vede své následovníky
v myslivosti ke stále lepším výsledkům.
Zdeněk
Buchtele
Velká Hleďsebe

Publikuje
články do novin o vzdělání, kultuře,
historických nálezech, objevech.
V roce 2017 začal spolupracovat při natáčení dokumentárních
filmů o historii, provozuje regionální muzeum v Manském dvoře
u Dolního Žandova. Je autorem
několika knih pro školní mládež
i knih s historickým obsahem, jeho
osoba je ukázkou aktivního seniora, zapojujícího se dlouhodobě do
společenského i politického života
svého regionu.
Karel
Lokajíček
Mariánské Lázně

Dlouholetá velice aktivní funkcionářka organizace Svazu důchodců
ČR, výborné organizační schopZakladatel a organizátor Sokolov- nosti a obětavé zajišťování kulturské padesátky a lyžařského přejez- ně-společenského vyžití pro karlodu Krušných hor, patriot a propa- varské důchodce.
gátor našeho regionu. Díky němu
se na Sokolovsku a v celém kraji
Václav
rozvíjí turistika a orientační běh.
Větrovský
Mariánské Lázně

Ivan Šácha
Cheb
Dnes patolog v důchodu, dříve
uznávaný soudní znalec, spolupracovník Policie ČR při výjezdech
k dopravním nehodám a úmrtím,
působil jako pedagog na Střední
zdravotnické škole a Vyšší odborné
škole v Chebu a dodnes publikuje
odborné články s lékařskou a zdravotnickou tématikou a nepřestává
sledovat novinky ve svém oboru.
Vladimír
Šejstal
Sokolov

Celoživotní kynolog a psovod, pomáhá a dává rady mladým psovodům, je mistrem a vicemistrem ČR
Dlouhodobý předseda mariánsko- v oblasti psovodů a od září 2017

Učí seniory počítačové technice
v městské knihovně, dlouhodobě
je motivuje k plnohodnotnému
životu, pomáhá organizovat volnočasové aktivity v oblasti kultury
i sportu, organizačně zajišťuje zájezdovou činnost seniorů.
Vlasta
Vyčichlová
Cheb

Členka klubu ,,Hradní Dvůr“, byla
hlavní iniciátorkou vzniku komunitní zahrady v Chebu, je propagátorkou jógy, všestranně aktivní
i mimo klub seniorů, věnuje se
ručním pracím, zahradě, předává
informace lidem ve svém okolí,
dokáže jim poskytnout osobní pomoc, nebo vyhledat odborníka.

(KÚ)

Školáci malovali své nejoblíbenější místo
KARLOVY VARY Před prázdninami vyhlásila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová
výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji“.
Autorům šesti nejlepších prací
předala hodnotné ceny v podobě
mobilních telefonů, tabletů a MP3
přehrávačů.
Vítězové soutěže s hejtmankou
a ředitelem galerieSoutěž probíhala v termínu od 1. května do 30.
června. Děti měly podle zadání
ztvárnit místo, které se jim líbí,
kde se cítí dobře a kam se rády
často vrací. Fantazii se rozhodně
meze nekladly, a tak mohly využít libovolné výtvarné techniky.
O tom, že je téma nadchlo, svědčil i vysoký počet došlých prací.
Celkem jich bylo přihlášeno 186,
což je oproti minulým ročníkům
rekordní číslo.
„Ačkoliv jsme se tu dnes sešli,
abychom vyhlásili vítěze výtvarné
soutěže, ráda bych ze srdce po-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO V KARLOVARSKÉM KRAJI
Jednotlivci 6 až 10 let:
1. Matěj Cozma, 6 let, K. Vary, název práce: Ruský kostel v podvečer
2. Karolína Kutheil, 8 let, Loket, název práce: Náš hrad Loket
3. Filip Švec, 9 let, Loket, název práce: Loketské náměstí
Jednotlivci 11 až 15 let:
1. Lucie Voháňková, 13 let, Karlovy Vary, název práce: Hrad Loket
2. Barbora Miličová, 13 let, K. Vary, název práce: Rozhledna Cibulka
3. David Mag, 12 let, Cheb, název práce: Nádraží
děkovala všem dětem, které se do
ní přihlásily. Moc dobře si uvědomuji, kolik práce a úsilí je to stálo.
Je vidět, že v našem regionu máme opravdu spoustu šikovných
a nadaných malých výtvarníků,“
uvedla hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová.
Nejčastěji děti malovaly tryskající Vřídlo, malebný hrad Loket
nebo hrad v Chebu s mohutnou
černou věží. Mezi pracemi dominovaly obrázky, nechyběly však

ani trojrozměrné objekty a fotografie. „Hodnocení bylo velmi
náročné, přišla celá řada vynikajících děl. Ocenil jsem individuální
přístup nejen k obecně známým
námětům, ale i k těm, které jsou
méně často zobrazovány. Důležitá
pro mne byla vlastní invence autora bez vlivu dospělého,“ dodal
ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, jenž byl stejně jako
v uplynulých ročnících porotcem
soutěže. 
(KÚ)

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji Slavnostní atmosféru provázející ceremoniál vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže pro děti a mládež podtrhlo vystoupení mladých kolegů z hudební branže.

Foto: KÚ

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz
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Studentka z Varů
získala cenu EU pro
mladé vědce
KARLOVY VARY
Absolventka
karlovarského gymnázia Karina
Movsesjan získala v estonském
Tallinnu jednu ze tří prvních cen
Evropské unie pro mladé vědce.
Odhalila mechanismus, který může
zapříčinit vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Osmnáctiletá
dívka je absolventkou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
a čerstvou studentkou biochemie
na Masarykově univerzitě v Brně.
Na soutěž European Union
Contest for Young Scientists (EUCYS) se sjelo více než 120 talentovaných studentů z Evropy i dalších
zemí světa, aby poměřili své schopnosti v přírodních, technických
i humanitních oborech. Karina
Movsesjan byla oceněna za výzkum
na poli biochemie, konkrétně za
to, že se věnovala mutaci proteinu

RAD51. Kromě ní první cenu a odměnu 7000 eur dostali studenti ze
Švýcarska a Kanady.
Karina Movsesjan v loňském roce
vyhrála v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru
biologie, získala následně titul
Česká hlavička 2016, cenu Učené
společnosti 2017 a zvítězila také
v Expo Science AMAVET 2017.
Letos si absolventka karlovarského
gymnázia odvezla z mezinárodní
soutěže vědeckých prací Intel ISEF
2017 v Los Angeles v USA dvě první místa a celkem tři ceny.
Karlovarský kraj v minulém roce
Karinu Movsesjan finančně podporoval na jejích vědeckých stážích na
Masarykově univerzitě v Brně, kde
se také stala lektorkou Kurzu molekulární biologie a biochemie pro
středoškolské studenty. 
(KÚ)

Obchodní akademie v Karlových Varech slaví 80. výročí

Mladá vědkyně V mezinárodní soutěži vědeckých prací v Los Angeles v USA
získala letos Karina Movsesjan ceny
First Award a Best of Category Award.
Intel ISEF je nejprestižnější celosvětová soutěž vědeckých projektů žáků
do 20 let, která zahrnuje 15 oborů od
přírodovědeckých přes technické až po
humanitní. Účastní se jí asi 1 700 studentů z téměř 70 zemí a v jednotlivých
oborech soutěží každý rok přibližně 80
projektů. Ty posuzuje téměř 1 200 špičkových vědců včetně několika nositelů
Nobelových cen. 
Foto: KÚ

Logickou olympiádu čeká krajské kolo

Š

irokou paletu nejrůznějších soutěží pro žáky a studenty doplňuje
Logická olympiáda, v níž o úspěchu
rozhoduje namísto znalostí a vědomostí logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Unikátní soutěž pro děti od tří
do dvaceti let vyhlašuje Mensa ČR
v pěti věkových kategoriích, v Karlovarském kraji se letos zapojilo 1 927
žáků a studentů.
Na rozdíl od oborových soutěží
typu matematické, fyzikální, či biologické olympiády nabízí Logická
olympiáda úlohy nezávislé na úrovni
vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky.
Účast v soutěži je mimo jiné dalším
ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a vzbudit u nich zájem o rozvoj
individuálních vloh.

„Daří se nám přivést děti a mládež
blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování
skrytých talentů, k čemuž potřebujeme i spolupráci škol a pokud
možno zapojení celých školních tříd
plošně,“ vysvětluje Petr Čavojský,
místopředseda Mensy ČR. V letošním roce se soutěže zúčastní 61 284
soutěžících z 3 014 škol.
Základní kolo soutěže se už rozběhlo začátkem října. To opět proběhlo on-line, přihlásit se a soutěžit
bylo možné z kteréhokoliv počítače
připojeného k internetu. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do krajského
kola, které proběhne 3. listopadu
v zastupitelském sálu KÚ KK a následně do celorepublikového finále,
které se uskuteční koncem listopadu
v Praze. Už v krajském kole si každý
soutěžící odnese malou pozornost

a většina soutěžících i hodnotnou
deskovou hru. „Deskové hry dokáží
úžasným způsobem dostat děti od
počítačů a dokáží rozvíjet sociální
cítění a logické uvažování.“ dodává
Petr Čavojský.
Mensa je mezinárodní organizace
založená roku 1946 v Oxfordu, která
sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Mensa České
republiky byla založena v roce 1989
a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost.
Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá
spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby
nadaných dětí, provádí testování IQ
veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné
akce pro děti a jako jediná Mensa na
světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty. 
(KÚ)

KARLOVY VARY Obchodní akademie v Karlových Varech si v těchto dnech připomíná významné
jubileum 80 let od svého založení.
Výuku zahájila již v roce 1937 jako
československá obchodní akademie Ústřední matice školské v Karlových Varech. U příležitosti oslav
škola 13. října uspořádala Den
otevřených dveří od 9 do 13 hodin
a Absolventský ples v Grandhotelu
Ambassador od 20 hodin.
V prvních poválečných týdnech
se škola ze Šmeralovy ulice v Rybářích přestěhovala do stávající
budovy, která do té doby patřila německé obchodní akademii. Roku
1949 byla přejmenována na „vyšší
hospodářskou školu“ a od té doby
se její název změnil ještě mnohokrát, aby se z ní nakonec stala škola
s nejdelším názvem v celé republice – Obchodní akademie, vyšší
odborná škola cestovního ruchu
a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary,
příspěvková organizace. V průběhu své existence začala své pole
působnosti rozšiřovat i do dalších,
nejen ekonomických oborů. Výuka
cestovního ruchu byla zahájena
již v roce 1958 a tehdy se jednalo
o první a jediný obor tohoto druhu
v celém Československu. Se specializaci na cizí jazyky začala škola
v roce 1964, kdy se její součástí stala státní jazyková škola.
„Za uplynulá desetiletí prošla

škola výraznou proměnou. Měnila se historie, střídali se ředitelé,
kantoři i studenti, měnila se podoba budovy a její vybavení. Zásadní
změny československé, respektive
české společnosti se promítly i do
samotného vyučování. Bylo třeba
reagovat na měnící se legislativu
a přizpůsobovat výuku aktuálním
požadavkům doby. Myslím si, že se
vyučujícím podařilo v každé době
tento nelehký úkol zvládnout na
jedničku a škola tak po celou dobu
své existence patřila mezi nejvý-

znamnější střední školy v celém
regionu,“ uvedl ředitel Obchodní
akademie Pavel Bartoš.
Od počátku nového milénia pokračovalo hledání cest, které škole
měly zajistit prosperitu i v následujících desetiletích. Vznikaly nové
vzdělávací plány, výuka jak odborných předmětů, tak cizích jazyků
začala reagovat na nově vzniklé
potřeby zaměstnavatelů nejen Karlovarského kraje. Získané teoretické poznatky mají zdejší studenti
možnost dále rozvíjet formou praxí
a stáží jak na českém pracovním
trhu, tak i v zahraničí. Škola se tak
definitivně stala jedinečnou v oborové struktuře vzdělávací soustavy
našeho kraje a svým významem
přesahuje i celý západočeský region. 
(KÚ)

Obchodní akademie v Karlových Varech zahájila výuku již v roce 1937.

Foto: z archivu OA KV

Žlutické trubače ocenil prezident Zeman
ŽLUTICE
Soubor Žluťásek
Střední lesnické školy Žlutice se
zúčastnil Mysliveckých slavností
svatého Eustacha na hradě Křivoklát. Z nich si odvezl velmi prestižní a ojedinělou cenu prezidenta
České republiky Miloše Zemana
za nejprogresivnější posun ve výkonu. Převedeno do hudebního
žargonu, trubačský soubor Žluťásek se stal takzvaným skokanem

roku. Soutěž započala oslavou
320. výročí Kapličky svatého Eustacha na Zámeckém vrchu. Den
pokračoval Festivalem lovecké
hudby, kterého se v letošním roce
zúčastnilo rekordních 98 trubačů,
z toho osm jednotlivců, osm dvojic
a jedenáct souborů ze všech koutů
naší republiky. Střední lesnickou
školu Žlutice reprezentovalo 10
členů školního trubačského sboru

Žluťásek. Z něho se vyčlenilo tříčlenné těleso s názvem Kluci z naší
školky. Zastoupení měla Střední
lesnická škola i v soutěži jednotlivců a dvojic. Další den slavností se
o doprovodný program postarali
právě žlutičtí žáci, kteří předvedli
ukázky vábení jelenů i jiných druhů zvěře v prostorách královského
loveckého hradu Křivoklát.

(KÚ)
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Den národnostních
menšin - malé ohlédnutí
Helena Hejnová
předsedkyně
Výboru pro
národnostní
menšiny
a krajská
zastupitelka za
ANO

Letos jsem měla tu čest jako předsedkyně Výboru pro národnostní
menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje se poprvé zúčastnit
nejen přípravy Dne národnostních
menšin pořádaného našim výborem,
ale i zúčastnit se tohoto výjimečného
dne, který v září Již podeváté proběhl v Sokolově na Starém náměstí při
oslavách Dne horníků – Hornické
pouti. Den národnostních menšin se
stal oblíbenou a vyhledávanou součástí těchto oslav.
Výbor pro národnostní menšiny,
ve kterém jsou zastoupeni zástupci
největších etnických skupin našeho
kraje, se připravuje skoro celý rok na
tuto významnou událost. Tato kulturně společenská akce, nám dává
možnost nahlédnout do života jednotlivých národnostních etnik, která
žijí a pracují v našem kraji. Návštěvníci zde měli možnost nejen celý den
sledovat vystoupení jednotlivých
národností při jejich hudební a taneční produkci na pódiu, ale mohli
navštívit i doprovodné akce, například prohlédnout si pravou mongolskou jurtu a ochutnat tradiční jídla,
která se připravovala přímo před
zraky návštěvníků a to u kuchyně
slovenské, maďarské, romské, ruské, běloruské, ukrajinské, německé,

mongolské a vietnamské. A určitě
bylo co ochutnávat. Národnostní
menšiny zde předvedly ukázku ze
svého folkloru a národních tradic.
Vystupovaly skupiny jak pěvecké,
tak i taneční i sólisté jednotlivých
národnostních menšin a vždy to bylo
s velkým úspěchem, ať to byla rusínská skupina Skejušan, nebo slovenská skupina Kysučan, romský dětský
soubor z Dobré Vody - Český Západ,
romská kapela Šarkani s tradičními
houslemi a výborným zpěvem, dále
vystoupení běloruských, ruských
a ukrajinských skupin či vystoupení dívčího vietnamského tanečního
souboru. Letos jsme mohli vidět
poprvé i mongolské zastoupení,
a předvedla se zde tak zvaná „hadí
žena“ a zazněl také „hrdelní zpěv“
mongolského pěvce ze skupiny Trans
Mongolia, za což byli vystupující odměněni velkým potleskem.
Den národnostních menšin je
vlastně takovou vrcholnou akcí práce Výboru pro národnostní menšiny,
zejména je to zásluha a práce především zástupců etnických skupin,
a proto se sluší jim poděkovat za to,
že se podíleli na přípravě a perfektní organizaci celé akce. Chtěla bych
závěrem podotknout, že právě takovéto akce mají velký smysl, protože
utužují vzájemné soužití se všemi
etniky žijícími mezi námi v našem
kraji.
A co říci nakonec? Určitě by nebylo
možné tuto akci pořádat bez finanční podpory Karlovarského kraje,
kterému patří velké poděkování,
a také děkujeme městu Sokolov za
spolupráci při přípravě DNM. Těšíme se na shledanou i příští rok.

Markéta
Wernerová
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
ČSSD

„Potřebujeme vůbec tu dálnici?
Asi to nebude tak důležité, když jí
tu pořád nemáme, ne?“ V tomto duchu se mě začínají lidé v Karlovarském kraji stále častěji ptát a z jejich otázek už se vytrácí i dřívější
palčivá ironie. Zjišťuji, že s dálnicí,
která by náš kraj spojila s Prahou,
potažmo dalšími částmi republiky,
už tu lidé přestávají počítat. Jenže
já jim znovu a znovu odpovídám, že
tu „prokletou“ dálnici potřebujeme.
Potřebujeme ji jako indická rýžová
pole zavlažovací systém. Bez dálnice a kvalitního železničního spojení
s Prahou nikdy nebudeme schopni
vyřešit problémy, které nás trápí.
Nebudeme schopni tvořit nová pracovní místa, nebudou k nám přicházet investoři, firmy a podnikatelé.
Po těch nekonečných letech pomalu dostávám pocit, že zmínky
o dálnici v Karlovarském kraji by
historici dohledali snad už i v písemnostech psaných staroslověnštinou. Jednak proto, že je nám dálnice
slibována už tak dlouho, ale možná
také proto, že ve staroslověnštině
byly psány především církevní texty.
A kdyby se konečně dálniční spojení u nás zrealizovalo, dalo by se to
s klidným svědomím nazvat zázrakem.

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446

www.kr-karlovarsky.cz

Armáda jako nezbytná součást společnosti
Karla Maříková
krajská
zastupitelka za
SPD

Je obecně přijatým názorem, že
stát, který chce uhájit svou suverenitu, své tradice, svou kulturu
a svůj vlastní pohled na historii,
musí být chráněn vlastní armádou.
Stát, který nechce být utlačen jinými státy, který se chce na mezinárodním poli reprezentovat a nebýt
až ve druhé lize, musí mít vlastní
armádu. Armáda České republiky
tvoří hlavní část ozbrojených sil
České republiky, do kterých se dále
řadí Vojenská kancelář prezidenta
republiky a Hradní stráž.

e: kalabova@mediaas.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Poté co jsme jako krajská zastupitelka a předsedkyně Komise Rady
Karlovarského kraje pro řešení
otázek bezpečnosti kraje navštívila
Road Show 2017 - My a naše bezpečnost konající se v Sokolově, kde
jedním z témat bylo Armáda jako
nezbytná součást společnosti, mě
přimělo se blíže seznámit se žalostným stavem naší armády.
V roce 1938 měla tehdejší Československá armáda 200 000 mužů,
v roce 1993 měla Česká armáda
k dispozici 100 000 mužů, v roce
2009 měla 25 000 mužů a nyní
ke konci roku 2017 má k dispozici
kolem 24,5 tisíc mužů. Tragédií
je, že z toho je v případě konfliktu
schopno ve vycvičených jednotkách
bojovat se zbraní v ruce maximálně
šest tisíc vycvičených profesionálů.
Naše armáda by tak sotva ubránila
Karlovarský kraj.
V každém regionu bývávala vo-

jenská posádka, nyní areály kasáren v Karlovarském kraji zejí
prázdnotou, chátrají nebo změnily
účel pro který byly postaveny. Náš
kraj sousedí na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko
a na severozápadě s německou
spolkovou zemí Sasko. Armáda
v Karlovarském kraji by za současného stavu nedokázala tuto hranici bránit. Naše armáda je podfinancovaná a potřebuje zásadní
reformu. Podfinancování armády,
ale není jediný problém, tím dalším
je že není koncipována k obraně
vlasti, ale jako pomocník NATO.
Armáda ztratila schopnost bránit
Českou republiku.
Dalším problémem je stále klesající zájem o službu v armádě
z důvodu politického vývoje v celé
Evropě. Základem služby v armádě jsou vlastenectví, vztah ke státu a národu a dalším civilizačním

hodnotám, počínaje rodinou. To vše
se za posledních 25 let systematicky likvidovalo. Za co by měl bojovat
voják ČR ? Za byrokraty v Bruselu,
politickou korektnost nebo zvýhodňování sociálních parazitů?
Armádě chybí zálohy lidí i materiálu pro delší intenzivní bojovou činnost. Jsme schopni s bídou
zvládnout vyslání pár stovek vojáků
do zahraničí, kde potřebují ubytování, pěchotní munici, potraviny
a pohonné hmoty. Je třeba zdůraznit, že Evropa, tím méně naše
republika, nemá kapacity k tomu,
aby se míchala do konfliktů po celém světě, obzvláště v situaci, kdy
není schopna je rychle a vítězně
ukončit ke svému prospěchu. Rovněž není její povinností nést následky kdejaké cizí války. Všichni politici jsou naopak povinni chránit svoje
občany, jejich životy, zdraví a majetek před útokem ze zahraničí.

Aktualizace číslo 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
Jan Horník
senátor
a krajský
zastupitel za
STANKOAKD

Dne 19.9.2017 proběhlo v prostorách Karlovarské krajské
knihovny veřejné projednání „Aktualizace číslo 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“
(dále jen „Aktualizace“). Pro
většinu obyvatel velmi těžko uchopitelná problematika a to možná
i proto, že se správně domnívají,
že ji budou v jejich prospěch řešit
jimi zvolené samosprávné orgány,
což jsou dotčené obce a samotný
Některé úseky „déšestky“ by se Karlovarský kraj. Potud to vše
prý snad měly začít stavět už letos. dává logiku, takže by nebylo třeba
To ale možná bude platit spíše pro
Ústecký a Středočeský kraj, zda se
dočkáme v tomto roce i u nás v Karlovarském kraji, to není vůbec jisté.
Ale ono okolo dálnice D6 není nikdy
nic jistého.
Paradoxní je, že těch pár dálničních kilometrů, které už v regionu
máme, jsou pro řidiče zpoplatněné.
To je pak radost je používat, když si
kvůli té chvilce pocitu jízdy po dálnici musíte koupit dálniční známku.
Ano, v médiích jsem se teď dozvěděla, že na ministerstvu dopravy
vzal nakonec někdo rozum do hrsti a tato povinnost bude zrušena.
Fajn. Ale proč až dnes? Proč ne před
dvěma roky, kdy Karlovarský kraj
ministerstvo žádal o zrušení poplatků za jízdu po úseku D6 u nás,
jelikož zde řidiči nemají k dispozici
silnici I. třídy, po které by ten „dálniční výkřik do tmy“ mohly objet?
Pravidla hovoří jasně, ministerstvo
nám tuto výjimku mělo umožnit,
z mě neznámých důvodů tak ale neučinilo a žádost zamítlo. Prý o tom
rozhodlo politické vedení ministerstva. Ano, politici, nikoliv odborníci,
tak to stálo v oficiálním odůvodnění.
Ale dobře, lepší později než nikdy.
A tak to vlastně asi je i s celou dálnicí D6. Ať už půjde o zázrak nebo
prostě o výsledek poctivé práce, byla
bych ráda, kdybych se z Karlových
Varů do Prahy dostala po dálnici
dříve, než budu v důchodu. Sama
budu určitě pokračovat v tlaku na
odpovědné politiky, abychom se
toho já i celý Karlovarský kraj dočkali.

Je ta dálnice ještě nutná?

STRANA 6, 7

se vzrušovat. To by se však při projednávání Aktualizace musel brát
zřetel na skutečné potřeby dotčených obcí, což bohužel není jisté.
Přitom navrhovaná Aktualizace
má velmi zásadní význam na území některých obcí, a pokud bude
schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje, budou schválená
omezení nevratná na desítky let
dopředu, protože obce budou povinny ji zapracovat do svých územně plánovacích dokumentací.
Pochybnost vzbuzuje například
návrh rozvojových zón.
V Aktualizaci je slovně deklarován zvláštní důraz na ochranu
půdního fondu, ale závěrečné výstupy jsou v naprostém rozporu
s touto strategií. Prostory a rozvojové lokality s nižší bonitou půdy
určené pro smíšenou výstavbu či
malé průmyslové zóny (např. obcí
Bochov, Boží Dar, Žlutice) nejsou

do návrhu zahrnuty, přestože jsou
již v územních plánech daných
obcí. Naopak Aktualizace obsahuje rozšíření průmyslové zóny Cheb,
která se v rámci kraje nachází na
území s nejvyšší bonitou půdy.
Ani z pohledu nezaměstnanosti,
která se v Chebu pohybuje kolem
3 % a kolem Žlutic cca 12 % výše
uvedený návrh nedává logiku. Je
třeba si tedy položit otázku: „Kdo
má zájem na takto prosazované
Aktualizaci?“. Stojí snad za návrhem Aktualizace politické zadání
konkrétních vlivových skupin?
Když jsem na veřejném projednávání Aktualizace vznesl dotaz,
proč zásadní navrhované změny
neprojednali zpracovatelé s dotčenými obcemi, dostal jsem neuvěřitelnou odpověď, že nechtěli
vejít v podezření ze zvýhodnění
některých účastníků řízení. A já
se ptám: „Nemůže to také být tak,

že vlastně rozhodují krajští úředníci a už vůbec ne volení zástupci
samospráv?“. Asi to tak bohužel
bude, když v mnoha případech
nebyl respektován současný platný stav územních plánů několika
obcí. Tímto zástupci zadavatele
se zpracovatelem Aktualizace naprosto popřeli demokratický princip správy věcí veřejných v daných
územích.
Pokud se pořizovatel a zpracovatel Aktualizace dostatečně nevypořádají s podanými připomínkami
jednotlivých obcí a Zastupitelstvo
Karlovarského kraje Aktualizaci
schválí, pak se krajská samospráva z pozice síly nadřadí nad samosprávy dotčených obcí. A bude bohužel úplně jedno, že tyto jsou nejblíž k občanům, kteří nejlépe vědí,
jak je třeba spravovat svá území,
ve kterých na rozdíl od krajských
úředníků i aktivně žijí.

KULTURA | KŘÍŽOVKA
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KULTURNÍ TIPY
Výstava plná kostiček
Všichni příznivci pestrobarevných kostiček se mohou přijít podívat
na výstavu, která probíhá v klášterním kostele Zvěstování Panny
Marie v Ostrově. K vidění jsou zde exponáty z téměř 250 tisíc dílků
legendární stavebnice Lego. Nechybí ani dětský koutek ke stavění.
Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově, 14. 9. - 26. 11. 2017
Přednáška odhalí nové průzkumy sokolovského zámku
Milovníci regionální historie jsou zváni na přednášku Lubomíra Zemana s názvem „Sokolovský zámek ve světle nových výzkumů“. Na
akci, která se uskuteční ve čtvrtek 26. října od 17 hodin v zimní zahradě sokolovského zámku, bude posluchačům přiblížena historie
a stavební vývoj zámku na základě proběhlého stavebně historického průzkumu.
Zámek Sokolov, 26. 10. 2017
Chovatelská výstava představí až tisíc zvířat
Chovatelé z našeho kraje by si rozhodně neměli nechat ujít 31. Regionální soutěžní přehlídku holubů, drůbeže a králíků, která proběhne
v areálu Českého svazu chovatelů v Chodově naproti vlakovému nádraží. Na akci se představí zhruba 140 vystavovatelů. Chybět nebude
ani soutěž na podporu chovatelství a prodávat se budou i zahrádkářské potřeby, výpěstky, keře a stromky.
Chodov, 27. – 28. 10. 2017
Výstava ukáže, jak probíhala reformace v českých zemích
Česko-německá výstava v Královské mincovně v Jáchymově návštěvníkům přiblíží dějiny reformace v křesťanské církvi. V průběhu
reformace se vytvořily různé protestantské církve, přičemž Jáchymov byl jedním z center luteránství v Čechách. Panelová výstava je
rozdělena do deseti témat od Jana Husa, Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 14. 10. - 15. 11. 2017
Pěší výlet napříč Slavkovským lesem
Příznivci pěší turistiky jsou zváni na IV. ročník pochodu napříč Slavkovským lesem v čele s průvodci Pavlem Jaškou a Janou Rolkovou.
Sraz bude v pátek 17. listopadu v 9:30 hodin na hlavní kolonádě
v Mariánských Lázních. Přichystána je přes 20 kilometrů dlouhá
trasa, která povede přes pět přírodních rezervací a jednu národní
přírodní památku. Během túry účastníci zdolají i značné převýšení.
Cílem turisticko-přírodovědného výletu je Bečov nad Teplou a samozřejmě občerstvení v některém z restauračních zařízení.
Kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních, 17. 11. 2017
Výstava věnovaná kočovným zábavním podnikům
Výstava s názvem „Non plus ultra“ představí zajímavou kolekci
tištěných poutačů kočovných zábavních podniků z 1. poloviny 19.
století. Do dnešních dnů se jich zachovalo pouze nepatrné množství,
z něhož některé obsahují „senzační výkřik“, kterým byl inspirován
název výstavy. Její jádro tvoří kolekce poutačů uložených ve Státním
okresním archivu Cheb. Výstava je součástí společného výstavního
projektu Muzea Cheb a GAVU Cheb.
Muzeum Cheb, 6. 10. – 31. 12. 2017

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
Před 300 lety, přesně
13. května 1717, se narodila
česká královna Marie
Terezie. Jako důstojné
připomenutí výročí vyhlásila
agentura CzechTourism rok
2017 jako: (tajenka)
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
DOBROTA V KRAJI
Výhercům, kterými jsou
Jana Cizlerová ze Skalné,
Hana Šmídová z Karlových
Varů a Alena Vágnerová
z Kynšperka nad Ohří
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
6. 11. 2017 na e-mail:
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06,
Karlovy Vary.

Výkup

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

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

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

Patronkou literární soutěže je letos Anna Bolavá
KARLOVY VARY
V Týdnu knihoven vyhlásila Krajská
knihovna Karlovy Vary 11. ročník oblíbené literární soutěže, do
které každoročně přispívají autoři
z celé České republiky. Jediným
omezením je věk autorů minimálně 14 let a to, že povídka přihlášená do soutěže nesmí být dosud
publikována.
Jak již bylo řečeno soutěž je určena všem amatérským autorům
z celé naší země. „Jsme velice rádi, že naše soutěž získala již své
jméno po celé České republice
a pravidelně nám chodí příspěvky
ze všech jejích krajů,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler a dodal: „Věková skladba soutěžících
je také velmi pestrá. Nejmladšímu
bylo 16 let a nejstaršímu 83 let.“
Každý ročník soutěže má svého
vlastního patrona. Každý rok se
jedná o významnou osobnost současné literatury. Patrony soutěže
již byli Jiří Hájíček, Miloš Urban,
Věra Nosková, Petra Soukupová,
Radek Malý, Martin Ryšavý, Tomáš Zmeškal, Petra Hůlová, David Zábranský a Josef Formánek.
Patronkou letošního ročníku je
neméně zajímavá osobnost, a sice
mladá nadějná autorka Anna Bolavá, která za svou románovou prvotinu „Do tmy“ získala loni cenu
Magnesia Litera.
Letos jí vyšel druhý román „Ke
dnu“ právě z něj je vybráno i mo-

tto letošního ročníku Literární
soutěže Krajské knihovny Karlovy
Vary: „Jsem to pořád já. Dokážu
vnímat a cítit a rozplakat se, jsem
to já!“ (vybráno z románu Ke dnu)

Příjem soutěžních prací probíhá
do 31. prosince 2017 prostřednictvím webového formuláře na
adrese www.knihovnakv.cz. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Soutěž je vypsaná pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou se nezabývají profesionálně.
· příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován
· motto ročníku je „Jsem to pořád já. Dokážu vnímat a cítit a rozplakat se,
jsem to já!“ – z něj musí autoři soutěžních prací vycházet
· nejnižší věková hranice autora 14 let
· kategorie - próza - povídka
· rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran
· každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek (zaslané práce se nevracejí)
· soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word)
· přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu KKKV
Každá soutěžní práce musí obsahovat:
· jméno povídky
· jméno autora
· bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora
· medailon (charakteristika) autora
· souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících
Hodnocení zaslaných prací:
· nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací, které budou
zveřejněny ve sborníku soutěže.
· jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty
· 10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronovi soutěže, který
rozhodne o místění na 1. - 3. místě
Partnerem soutěže jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a Knihkupectví Dobrovský.

Fenomén baroka ožije v listopadu
C

o mají společného sokolovské,
karlovarské a chebské muzeum? Po tři listopadové víkendy se
tu postupně uskuteční přednášky věnované fenoménu baroka
v Karlovarském kraji. Přednášky
pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci s krajskými muzei. Známá
i neznámá fakta návštěvníkům
osvětlí historik architektury Lubomír Zeman. Vstup na akce bude
zdarma.
Rok 2017 je agenturou CzechTourism vyhlášen jako Rok českého baroka. Je to důstojné připomenutí výročí narození české
královny Marie Terezie, která se
narodila 13. května 1717, tedy

před 300 lety. Arcivévodkyně rakouská, královna uherská, manželka císaře Svaté říše římské atd.,
byla jedinou vládnoucí panovnicí
na českém trůnu. Severozápadní
oblasti Čech ji vděčí za mnohé,
zvláště pak Karlovy Vary, kterým
po požáru roku 1759 pomohla
stát se ještě krásnějším lázeňským
městem s již evropskou gloriolou.
Baroko, které tehdy vládlo
v uměleckém i běžném životě, zanechalo výrazné stopy. Naše země
je plná barokních skvostů a lze jen
těžko rozhodnout, které jsou ty
nejkrásnější a nejslavnější. A jiné
to není ani u nás v kraji. Veřejnost
má nyní proto jedinečnou příle-

žitost zjistit více o tomto slohu
i způsobu života.
„Předmětem přednášek bude
poukázání na množství hmotných pozůstatků, památek z doby baroka v Karlovarském kraji,
které představují přímo skvosty
a poklady z hlediska českých zemí
ale i Evropy. Představíme ty nejvýznamnější stavby a navštívíme
místa, která dodnes dýchají tajemnou atmosférou. Chceme ale
rovněž ukázat široké veřejnosti
tvůrce, umělce i jejich mecenáše,
kteří dnes již neprávem upadli do
zapomnění, bez jejichž erudice by
ale tato díla nikdy nevznikla. Karlovarský kraj se má čím pyšnit.“

Anna Bolavá za svou románovou
prvotinu „Do tmy“ získala loni cenu
Magnesia Litera. 
Foto: KK KV
nezařadit soutěžní příspěvky, které budou závadné svým obsahem.
Za závadný se považuje pornografický, xenofobní, rasistický, antisemitský či jinak se zdravou lidskou morálkou kolidující obsah.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže za účasti patronky Anny
Bolavé proběhne v sále Krajské
knihovny Karlovy Vary 24. února
2018 od 16:00 hodin.
Michaela Němcová,
Krajská knihovna Karlovy Vary

prozradil jejich náplň Lubomír
Zeman.
První přednáška proběhne ve
čtvrtek 2. listopadu od 18:00 ve
Valdštejnské obrazárně Muzea
Cheb, další v 17:00 dne 16. listopadu v sokolovském muzeu a do
třetice si přednášku užije karlovarské publikum, a to rovněž ve
čtvrtek 30. listopadu od 17:00
v muzeu na Nové louce.
Současně s tím slova přednášejícího doplní také publikace Průvodce po významných barokních
památkách Karlovarského kraje,
kterou vydal Karlovarský kraj.
K dostání je v některých infocentrech a knihovnách v kraji.  (KÚ)

SPORT

Mladí olympionici přivezli
z letních her 30 medailí
KARLOVY VARY Sportovní naděje z Karlovarského kraje v závěru
června letošního roku vybojovaly
dohromady 30 medailí na Hrách
VIII. letní olympiády dětí a mládeže
v Jihomoravském kraji. Za skvělou reprezentaci regionu převzali
medailisté i jejich trenéři dárkové
šeky, pamětní listy a další odměny
z rukou hejtmanky Karlovarského
kraje Jany Vildumetzové a osminásobného vítěze Velké pardubické,
krajského zastupitele Josefa Váni.
„Chtěla bych vám všem poděkovat
za vynikající výkony, díky kterým
jste získali medaile v plavání, karate, cyklistice i atletice. Velký dík ale
patří i trenérům, kteří vás dovedli
k úspěchu, a také rodičům za to, že
vytvořili potřebné zázemí, abyste se
mohli věnovat sportu. Věřím, že se
tady s řadou z vás setkám i při příští
letní olympiádě dětí a mládeže,“
uvedla hejtmanka během slavnostního ceremoniálu a zároveň informovala přítomné o tom, že kraj
usiluje o pořadatelství zimní dětské
olympiády v roce 2020. 
(KÚ)
Šeky s finanční odměnou, pamětní listy, jízdenky na parní
vlak během Dne železnice 30.
září a další ceny získali tito
sportovci:
Chod Daniel, karate
Dušková Vendula, plavání
handicapovaných
Eliáš Martin, karate
Juránek Lukáš, triatlon
Juránková Heidi, triatlon
Endršt Jiří, karate
Vrba Jiří, karate
Habermannová Nicole, plavání handicapovaných
Hradská Aneta, atletika
Kerbelová Barbora, karate
(na snímku)
Pešanová Elena, karate
Peterková Sára, cyklistika
Pokorná Eliška, karate
Štecová Kateřina, karate

Harmašová Nicole, plavání
Juštíková Karolína, plavání
Liška Marek, cyklistika
Růžička Martin, plavání
Voráček Jakub, plavání handicapovaných
Flekačová Petra, plavání handicapovaných

Poděkování trenérům, kteří byli jako doprovod na olympiádě:
Pekuniak Daniel, karate
Dušek Karel, triatlon
Ocenění trenéři, kteří sportov- Flaška Rudolf, atletika
ce trénují celý rok ve sportov- Cagaň Ivan, plavání
ním klubu:
Macán Karel, cyklistika
Černý Tomáš, plavání handica- Ženíšková Alena, plavání hanpovaných
dicapovaných
Boguský Miroslav, karate
Chmelíková Jana, plavání
Ruth Jan, karate
handicapovaných
Hronek Ludoslav, karate
Ficenec Michal, triatlon
Juránek Tomáš, triatlon
Zekuciová Eva, atletika
Pachta Aleš, plavání
Pelcová Lenka, atletika
Čechman Jiří, cyklistika
Novák Miloslav, atletika
Peterka David, cyklistika
Káďová Martina, plavání
Liška Stanislav, cyklistika
Kubík Martin, cyklistika
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Sobotka Václav, plavání
Řehořková Štěpánka, plavání
handicapovaných
Netík Marek, atletika

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Dostihy
Podesáté připravil Josef Váňa vítězného koně Velké pardubické z pozice trenéra a je tak nejúspěšnějším trenérem slavné steeplechase. Vítězného koně na dostih dlouhý 6900 metrů vyslal v letech 1996
(Cipísek), 1997 (Vronsky), 2001 (Chalco), 2006 (Decent Fellow), 2007-08 (Sixteen) a 2009-11 (Tiumen). Letos završil desítku díky výhře hnědáka No Time To Lose s žokejem Janem Kratochvílem.
V letošním ročníku dostihu měl trenér Váňa dohromady čtyři svěřence, do sedla legendu mezi žokeji
letos nepustila bolavá kyčel. Už dříve však nevyloučil, že se na start Pardubické ještě vrátí. 
(KÚ)
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