Zdravotníci mají novou anketu

Kynžvartskou daguerrotypii
si zapamatuje svět

Slavnostní vyhlášení prvního ročníku ankety se uskutečnilo
v sobotu 2. prosince v prostorách Městského domu kultury
v Sokolově.



První a zatím jedinou památkou z Karlovarského kraje zapsanou
do registru UNESCO Paměť světa by se měla stát unikátní
předchůdkyně fotografie patřící k nejvzácnějším na světě.

více na straně 2



více na straně 7
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ZPRÁVY Z KRAJE
250 milionů pro Císařské lázně
Ministerstvo financí ČR by mělo dát
do rozpočtu Ministerstva kultury ČR
místo přislíbených 100 milionů korun nakonec 250 milionů. Vyřešilo
by se tak kompletní financování nákladné a mnoho let slibované rekonstrukce Císařských lázní, na které se
bude podílet Karlovarský kraj, město
Karlovy Vary a stát. Jde o výsledek
úspěšného jednání hejtmanky Jany
Vildumetzové s ministrem financí
Ivanem Pilným a ministrem kultury
Danielem Hermanem. Rekonstrukce
národní kulturní památky má přijít
na zhruba 550 milionů korun, kraj
počítá v rozpočtovém výhledu s vyčleněním 200 milionů korun, město má
v rozpočtu připraveno asi 100 milionů, zbývající sumu přidá stát. Kraj by
chtěl práce na opravě památky zahájit během příštího roku, po ukončení
filmového festivalu. Do té doby bude
chtít také napravit situaci ohledně
nedokončeného výběrového řízení
na zhotovitele stavby a rozhodnout
o účelném dispozičním uspořádání
památky. 
(KÚ)
I nadále můžete přispívat na
pomoc zdravotně postižené
holčičce
Dvouletá Tonička, 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 v čele
s hejtmankou Janou Vildumetzovou
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 Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila
uspořádání veřejné sbírky na dobu
neurčitou. Lidé mohou přispívat do
sběracích pokladniček, které budou
umístěny na nejrůznějších akcích
v regionu. Přispět lze i na speciální
bankovní účet, jehož číslo je 1155167200277/0100. 
(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz

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

D6 bude od 1. ledna 2018
v našem kraji bez poplatku
Ministr dopravy Dan Ťok
a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová před časem společně avizovali, že se na
dálnici D6 od Karlových Varů do
Chebu bude jezdit bez poplatku. Ministr dopravy to následně během listopadu potvrdil
podpisem příslušné vyhlášky
a osvobodil v příštím roce od
dálničního poplatku také dalších 41 kilometrů dálnic.
Hejtmanka podpis dokumentu
uvítala. „Pro všechny občany našeho kraje je to skvělá zpráva, podpis
pana ministra potvrdil to, o čem
jsme již před časem informovali .

Od nového roku 2018 nebudou lidé pro celý úsek D6 mezi Chebem
a Karlovými Vary potřebovat dálniční kupón a budou jezdit bez poplatku. Zjednoduší to dopravu do
práce, k lékaři, odvoz dětí do škol,
méně se budou ničit silnice II. a III.
tříd, které především nákladní vozy využívaly jako objízdné trasy,
aby se jejich řidiči vyhnuli nutnosti
na krátkém úseku platit poplatek.
Jsem moc ráda, že se nám společně
podařilo tuto věc dotáhnout do konce,“ řekla.
K již znepoplatněnému sedmikilometrovému úseku kolem Chebu
a dvoukilometrovému úseku v Karlových Varech tak přibude od příští-

PŘEHLED ÚSEKŮ V ROCE 2018
D6 Karlovy Vary – Cheb (131. - 162. km)
D3 Veselí nad Lužnicí, sever – Bošilec (104. - 109. km)
D46 Hněvotín – Olomouc, Slavonín (37. - 39. km)
D52 Pohořelice (23. - 26. km)
D55 Otrokovice (30. - 32. km)
ho roku zbývající část na trase mezi
oběma městy. Ministerstvo zároveň
navazuje na své rozhodnutí z minulých let, kdy ze zpoplatnění vyjmulo
145 kilometrů dálnic, které vedly
nedaleko měst. Již dříve ministerstvo rozhodlo o vyjmutí ze zpoplatnění od příštího roku také na D52
u Pohořelic nebo na části dálnice
D46 u Hněvotína, což umožní bez-

platné využití obchvatu Olomouce
na dálnici D35. Dálniční známku
teď nově nebudou řidiči od ledna
potřebovat například na dálnici D3
kolem Veselí nad Lužnicí, bez poplatku bude také dálnice D55 kolem
Otrokovic, D52 u Pohořelic nebo
část D46 u Hněvotína, aby se motoristé mohli bezplatně dostat na
obchvat Olomouce na dálnici D35.

Vyhláška podepsaná ministrem
Ťokem také určuje podobu nových
dálničních kupónů, které se začnou prodávat od prosince. Prodej
ročních dálničních kupónů pro
rok 2018 hmotnostní kategorie do
3,5 vtuny bude zahájen nejpozději
k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů
vstoupí do prodeje s novým rokem.
Jejich ceny pro rok 2018 zůstávají
stejné jako u kupónů pro letošní
rok. Roční kupón pro rok 2018 má
platnost od 1. prosince 2017 do
31. ledna 2019 a jeho cena je 1500
korun. Cena měsíčního kupónu činí
440 korun a desetidenní kupón vyjde na 310 korun. 
(KÚ)

Kouzelné svátky vánoční a rok 2018 prožitý ve zdraví a v dobré pohodě přeje vám všem vedení Karlovarského kraje, zleva: Jan Bureš, Josef Janů, Karel Jakobec, Vojtěch Franta, Dalibor Blažek, Jana
Vildumetzová, Petr Kubis, Daniela Seifertová, Jaroslav Bradáč, Martin Hurajčík
Foto: KÚ

Zájem o Senior Pasy předčil očekávání Dostavba nemocnice
v Chebu běží podle plánu
V
září letošního roku spustil
Karlovarský kraj projekt Senior Pasů pro občany z regionu,
kteří prostřednictvím speciální
karty mohou čerpat různé slevy
na služby či zboží z oblasti zdravotnictví, wellness, ale i do sportovních areálů nebo kulturních
stánků. Kraj původně počítal se
zapojením asi 500 - 800 lidí. Zájem je ale mnohonásobně větší
- v našem kraji se zaregistrovalo
více než 7700 seniorů.
„Skutečně jsme to nečekali
a moc nás ten obrovský počet zájemců těší, protože i díky Senior
Pasům mohou senioři z našeho
kraje být stále aktivní a získat zajímavé slevové nabídky. V našem

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

kraji chceme mít do konce letošního roku 63 poskytovatelů slev,
v příštím roce by jich mohlo být až
200. K Senior Pasům se přihlásily
v našem kraji například lékárny,
které nabízejí až šedesátiprocentní slevy, mimo jiné lékárna
v Karlových Varech na Růžovém
vrchu,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová. Seznam poskytovatelů slev najdou držitelé Senior
Pasů a další zájemci v Krajských
listech, které vyjdou v polovině
prosince. K dispozici je také na
internetových stránkách Karlovarského kraje, nebo přímo na
stránce www.seniorpasy.cz.
Lidé se mohou také registrovat
na akcích v kraji, kde na ně u stán-

ku budou čekat zástupci společnosti Sun Drive Communications,
která projekt zajišťuje, a úředníci
krajského úřadu. Podle náměstka
hejtmanky Petra Kubise kraj uvede do provozu rovněž speciálně
označený vůz, který bude jezdit po
kraji a usnadní zájemcům o Senior Pasy potřebnou registraci.
Senior Pasy mají podobu plastové karty nepřenosné na jinou
osobu a kraj je na základě registrace vydá zdarma všem lidem ve
věku od 55 let. Výroba a distribuce
karet je financována z krajského
rozpočtu s příspěvkem z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

(KÚ)
 přehled slev najdete na straně 3

CHEB Stavebníci pokračují v revitalizaci areálu chebské nemocnice podle plánu. Během listopadu stavebníci dokončili práce na
výstavbě železobetonového skeletu nového pavilonu „A1“.
V současné době probíhají práce na vyzdívkách vnitřních dispozic a na vnitřních instalacích.
V rámci jedné z největších investičních akcí Karlovarského kraje
se zatím prostavělo 67 milionů
korun z celkového objemu 497
milionů.
Po dokončení v říjnu 2019 bude
pacientům sloužit nový pavilon

s moderními operačními sály
a kvalitním zázemím pro zdravotníky. Nemocnice nabídne
podstatně vyšší úroveň péče v základních oborech i specializované onkologii.
Práce jsou rozděleny do sedmi
etap. Dokončena byla příprava
území, demolice dožilého objektu A, provedení inženýrských sítí. Nyní se buduje nový pavilon,
s jehož dokončením se počítá
v srpnu příštího roku. Následovat bude rekonstrukce a přístavba pavilonu B.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Na Toužimsku
se modernizují silnice
Cestování po komunikacích v regionu bude pro řidiče zase o něco snadnější a bezpečnější. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila výsledky
zadávacích řízení na modernizaci
úseků silnice II/198 v Horním Kramolíně a mezi Kojšovicemi a Toužimí. S realizací staveb by se mělo
začít na jaře příštího roku. V Horním Kramolíně bude provedena
modernizace konstrukce vozovky
o celkové délce více jak 1,3 kilometru včetně řešení 3 mostních objektů. Zakázku vysoutěžila společnosti
Horní Kramolín, která silnici opraví
za zhruba 19 milionů korun. Druhý z opravovaných úseků silnice
II/198 mezi Kojšovicemi a Toužimí měří 2,4 kilometru. Zakázku
vyhrála společnost Robstav stavby
s nabídkou za 20,3 milionu korun.
Na obě akce chce kraj využít dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu. 
(KÚ)
Včelaři, žádat se bude
1. února 2018
V příštím roce chystá Karlovarský
kraj v rámci dotací na podporu včelařství změny, které lidem usnadní
získání příspěvku. Nově se budou
žádosti podávat elektronicky, jako
tomu bylo letos poprvé u tzv. kotlíkových dotací. Mění se i termín
podání žádostí, nově je stanoven na
1. února 2018.„Včelaře chceme ušetřit nedůstojného čekání ve frontě
u podatelny na krajském úřadě, kde
si hned zkraje nového roku museli
v minulosti takzvaně „vystát“ přijetí
žádosti. Proto jsme připravili jednoduchý elektronický formulář, který
včelaři najdou na krajských internetových stránkách, mohou si ho vyplnit předem a v uvedený čas získat
za pomoci elektronické registrace
pořadí. Do deseti pracovních dnů
by pak měli doručit na krajský úřad
potřebné listinné dokumenty,“ vysvětlil krajský radní Karel Jakobec.
Formulář i další informace k podání
žádosti budou pro zájemce už brzy
na stránkách www.kr-karlovarsky.
cz pod záložkou Životní prostředí.
Každý z žadatelů může získat částku až do výše 14 tisíc korun, celkem
kraj vyčlenil 1 milion 400 tisíc korun. 
(KÚ)
Kardiak. Záchranáři si
překřtili novou škodovku
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje posílila svůj
vozový park o nejmodernější vozidlo pro lékařskou skupinu setkávacího systému rendez-vous,
Škodu Kodiaq. Vůz bude sloužit ve
výjezdové základně v Sokolově. Setkávací systém funguje na principu
setkávání dvou typů výjezdových
skupin, a to skupin rendez-vous
(RV) a rychlé zdravotnické pomoci
(RZP). Osobní nebo SUV vozidlo
s lékařem se k pacientovi často dostane rychleji než velké sanitní vozidlo. V případě, že pacientův stav
není natolik vážný, aby si vyžadoval
přítomnost lékaře při transportu do
zdravotnického zařízení, je skupina
RV s lékařem opět volná a pacient
je transportován prostřednictvím
RZP. Škoda „Kardiak“, jak vozu
přezdívají krajští záchranáři, bylo
pořízeno z finančních prostředků
Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP) za celkem
1,2 milionu korun. 
(KÚ)
Návštěva z Changpingu
otevřela dveře tradiční
čínské medicíně
Do našeho regionu zavítala delegace z partnerského Changpingu
v čele s místostarostkou obvodu Wu
Bin. Na krajském úřadě delegaci
přivítal radní pro zdravotnictví Jan
Bureš a Vojtěch Franta, uvolněný
člen zastupitelstva pro lázeňství,
cestovní ruch a UNESCO. Během
návštěvy karlovarské nemocnice se
mezi přetřásanými tématy objevilo
například ozařování, jehož následky lze mírnit pomocí tradiční čínské
medicíny. Changping vždy preferoval rozvoj tradiční čínské medicíny
a v současné době se jí věnuje 82
institucí. Českému zdravotnickému personálu může zajistit školení
léčebných metod zahrnujících akupunkturu, baňkování, masáže a chiropraktické postupy. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz

Zdravotníci Karlovarského
kraje pro rok 2017

Zdravotníci Karlovarského kraje 2017 Ve spodní řada zleva vítězka kategorie Zdravotní sestra - Martina Kalendová,
vítěz kategorie Zdravotník - Pavel Benda, vítěz kategorie Lékař - MUDr. Oldřich Vastl, dcera MUDr. Ivany Jarošové (I.
Jarošová in memoriam vítězka kategorie Řád bílého pláště, cenu přebírala dcera se synem a manžel), nad ní, ale téměř
vedle ní je syn I. Jarošové, druhá řada zleva: mimořádné ocenění hejtmanky získala Dagmar Zunová (nemohla se účastnit), na fotu její dcera, MUDr. Ondřej Farka, hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová, Bc. Miroslava Korseltová, MUDr. Marek
Veinfurt, radní Ing. Jan Bureš, třetí (horní řada) zleva: MUDr. František Matějovič a manžel MUDr. I. Jarošové (cena Řád
bílého pláště in memoriam). 
Foto: Daniel Holub
SOKOLOV Zdravotníky Karlovarského kraje pro rok 2017 jsou lékař
Oldřich Vastl, primář ortopedického oddělení v Nemocnici Sokolov,
Martina Kalendová, vrchní sestra
anesteziologicko-resuscitačního
oddělení v téže nemocnici a Pavel
Benda, zdravotník v Domově pro
seniory v Kynšperku nad Ohří.
Během slavnostního večera
v sobotu 2. prosince v prostorách
Městského domu kultury v Sokolově byla Řádem bílého pláště za
mimořádné zásluhy rovněž oceněna in memoriam Ivana Jarošová, bývalá primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení
a oddělení intenzivní resuscitační
následné péče v Nemocnici Ostrov. Řád bílého pláště se uděluje
významné osobnosti v oblasti
zdravotnictví, která se zasloužila
o rozvoj zdravotních služeb v Karlovarském kraji, o popularizaci

ochrany zdraví, léčby a péče o pacienty, záchranu lidských životů,
nebo osobnosti, jež svůj život zasvětila pomoci nemocným či jejich
rodinám.
Ceny vítězům prvního ročníku
krajské ankety předala na slavnostním vyhlášení ankety spolu s radními hejtmanka Jana Vildumetzová. „Naší snahou je vyzdvihnout
a ocenit nelehkou práci a nasazení
těch, kteří dennodenně pomáhají
zachraňovat lidské životy a starají
se o zdraví našich obyvatel. Dělají
to mnohdy na úkor svého volného
času s vypětím všech sil. Nejenom
oceněným, ale všem našim zdravotníkům patří mé velké poděkování,“ uvedla hejtmanka.
Během slavnostního večera obdržely od hejtmanky mimořádné
ceny další osobnosti z oblasti regionálního zdravotnictví. Pro přítomné v sále byl připraven bohatý

kulturní program, v němž nechyběla hudební a taneční vystoupení
skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl
nebo zpěváka Martina Maxy.
Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky, kteří poskytují
své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích,
privátních ambulancích, lázních
i ostatních zařízeních. Na krajský
úřad bylo doručeno celkem 159
hlasovacích lístků. „Rád bych poděkoval všem, kteří nám zaslali
nominace. Vybrat vítěze nebylo
rozhodně jednoduché, protože
v našem regionu máme celou řadu zdravotníků, kteří jsou vysoce
erudovaní a svou práci vykonávají
opravdu skvěle. Věřím proto, že si
anketa získá svou tradici a v příštím roce budeme moci ocenit další
osobnosti z oblasti zdravotnictví,“
dodal radní pro zdravotnictví Jan
Bureš. 
(KÚ)

Hospic v Nejdku je hotový, začne se malovat
NEJDEK Přesně podle plánu pokračuje stavba budovy hospicové
péče v areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) Nejdek. Hospicový pavilon
nechává vystavět Karlovarský kraj,
protože na území regionu zatím kamenný hospic chybí.
Během kontrolního dne si stavbu
prohlédla hejtmanka Jana Vildumetzová a krajský radní Jan Bureš
v doprovodu Olgy Pištejové, ředitelky REHOS Nejdek. Budování
hospice bude pokračovat obkládáním celého objektu provětrávanou
fasádou. „Kompletní jsou i střechy, což znamená, že jsme osadili
i technologické prvky včetně vzduchotechnických zařízení. Venku
dále probíhají terénní úpravy, provádějí se zásypy a také přístupové
chodníky a komunikace ze zámkové dlažby a litého asfaltu. Uvnitř

montujeme technologické rozvody, podlahové topení a stěny místností připravujeme pod malování.
Věřím, že jak investor, tak budoucí
uživatelé budou s naší prací spokojeni,“ říká vedoucí projektu Milan
Vaňkát ze společnosti Metrostav,
která má v regionu dlouhodobě oblastní zastoupení.
Po dobu výstavby musel REHOS
Nejdek přikročit k menším omezením v provozu zařízení. „Už se těšíme na nové pacienty i zázemí pro
naše zdravotníky i další personál.
Propojování obou budov přineslo
malé změny v rozmístění stávajících pacientů, ale otevření nového
hospice už je na dosah a my se vrátíme k původnímu uspořádání. Během minulého týdne jsem se navíc
v Brně účastnila jednání Asociace
poskytovatelé hospicové paliativní
péče a s radostí musím oznámit, že

se REHOS Nejdek stal rozhodnutím valné hromady řádným členem
asociace, která sdružuje hospice
v naší zemi a přispívá k pozitivní
proměně vztahu české společnosti
ke smrti a odchodu člověka ze života,“ dodává ředitelka Olga Pištejová, REHOS Nejdek.
Celkové náklady na vybudování
hospice činí 78, 5 milionu korun.
V současnosti je proinvestováno
asi 49, 1 milionu korun, novostavba je dokončena včetně propojovací lávky. Třípatrový hospic
s terasou bude mít 23 lůžek pro
paliativní péči, ale chybět nebude
ani společenská místnost a malá
kaple. Kromě výstavby kamenného
hospice kraj podporuje i mobilní
hospicové služby, které umožňují
člověku zůstat do posledních okamžiků života v domácím prostředí.

(KÚ)

Nejlepší kroniku mají v Chebu
CHODOV
Výsledky soutěže
„O nejlepší kroniku Karlovarského kraje“ vyhlásili na svém tradičním semináři v Galerii u Vavřince
v Chodově kronikáři z regionu.
Vítězkou letošního ročníku je kronika města Cheb, z druhého místa
se radují v Chodově, třetí příčku
obsadila kronika obce Andělská
Hora. Ceny autorům předala Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje.
„Naší snahou je ocenit a podpořit náročnou práci městských
a obecních kronikářů a upozornit veřejnost na význam kronik.
Jsou to v podstatě jediné psané
dokumenty, které chronologicky
pojednávají o významných událostech v daném místě a napomáhají se orientovat v jeho mnohdy
složité historii. Všem kronikářům

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

bych proto chtěla ještě jednou
moc poděkovat za jejich záslužnou činnost, které si skutečně
velmi vážím,“ říká Daniela Seifertová.
V letošním ročníku soutěžilo
devět kronik z regionu. Odborná
porota, v níž zasedli ředitelé příspěvkových organizací z oblasti
kultury a členové Komise Rady
Karlovarského kraje pro kulturu
a památkovou péči, posuzovala
nejenom přehlednost kronik, ale
také jejich výtvarné pojetí či vedení doprovodné dokumentace.
První místo v soutěži suverénně
obsadila kronika města Cheb, jejímž dlouholetým autorem je Jindřich Josef Turek. Členy odborné
poroty zaujala svou mimořádnou
přehledností a výjimečným uměleckým zpracováním. Prvnímu

místu náležela finanční odměna
ve výši 5 tisíc korun.
Autorka kroniky města Chodov
Jitka Hloušková pak získala za
druhé místo 3 tisíce korun a Simona Valvodová, jež vede kroniku
v obci Andělská Hora, obdržela 2
tisíce korun.
Seminář, který se letos konal již
podvanácté, poté pokračoval odbornými prezentacemi. Jiří Bartoň, autor publikace „Kronikáři
obcí na prahu roku 2018“, pohovořil o praxi kronikářů, Pavel
Dohnal představil svůj pohled na
kroniky z pozice archiváře a historika a Iva Votroubková přednesla informace z regionálního
pracoviště péče o lidovou kulturu.
Na závěr byla pro účastníky akce
přichystána prohlídka kostela sv.
Vavřince s výkladem. 
(KÚ)
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PŘEHLED VÍTĚZŮ ANKETY

1. kategorie: Lékař
MUDr. Oldřich Vastl st., primář ortopedického oddělení v Nemocnici Sokolov
Oceněn za dlouholetou vysoce odbornou činnost v oboru ortopedie, rozvoj
operativy a profesionální přístup k pacientům.
2. kategorie: Zdravotní sestra
Martina Kalendová, vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení
v Nemocnici Sokolov
Oceněna za mimořádné organizační schopnosti a odborné znalosti, školící
činnost, zajišťování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a obětavý
a empatický přístup k pacientům.
3. kategorie: Zdravotník
Pavel Benda, zdravotník v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří
Oceněn za dlouholetou profesionální péči o seniory, zodpovědný a přitom přátelský přístup ke klientům a ochotu jim vždy pomoci.
4. kategorie: Řád bílého pláště
(in memoriam) MUDr. Ivana Jarošová, někdejší primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení a oddělení intenzivní resuscitační následné péče
v Nemocnici Ostrov
Oceněna za mimořádné zásluhy v rozvoji následné intenzivní péče a vybudování v republice naprosto ojedinělého oddělení, které dodnes pomáhá pacientům se i přes nepříznivé prognózy vrátit zpět do běžného života.
Mimořádné ocenění hejtmanky
MUDr. Ondřej Farka, pediatr, alergolog, imunolog, privátní praxe v Chodově, Kraslicích a služby v Nemocnici Sokolov
Oceněn za dlouholetou profesionální práci pediatra a rovněž alergologa, empatický přístup k dětským pacientům a jejich rodičům a provozování dnes již
bývalého klubu alergiků a astmatiků.
MUDr. Marek Veinfurt, internista, privátní praxe v Karlových Varech
Oceněn za vysoce odbornou práci v interním oboru a obětavý přístup k pacientům.
MUDr. František Matějovič, internista a gastroenterolog v Nemocnici Cheb
Oceněn za dlouholetou profesionální práci v oboru gastroenterologie, významnou činnost v oblasti prevence rakoviny, zejména pak v propagaci screeningového programu kolorektálního karcinomu.
Dagmar Zunová, bývalá vedoucí laboratoře v Nemocnici Cheb
Oceněna za celoživotní odbornou činnost v laboratoři.
Bc. Miroslava Korseltová, vrchní sestra interního oddělení v Nemocnici
Cheb
Oceněna za dlouholetou vysoce profesionální práci zdravotní sestry, obětavý
a laskavý přístup k pacientům a snahu o zajištění odpovídajících pracovních
podmínek pro zdravotnický personál a zvýšení prestiže jeho povolání.

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své
zkušenosti, názory či nápady
P Ř I J Ď T E podělit a přispět tak ke zlepšení
života kolem nás? Přesně pro vás
je připravený Den s hejtmankou.
Jana Vildumetzová bude lidem
na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát
10. ledna od 14.00 hodin. Stačí si
L E D N A 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 bude také znovu k dispozici právní poradna krajského
úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to
tedy bude 3. ledna. 
(KÚ)

10.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do krajské akce „Vánoční strom splněných přání“. Vaše dárky pomohly vykouzlit úsměvy
na tvářích seniorů ze Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče
Nejdek a dětí z rodin trvalých pěstounů. Přejeme Vám krásné Vánoce
a šťastný rok 2018. 
Karlovarský kraj
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SENIOR PAS
Přehled slev, kde můžete
prostřednictvím
speciální karty SENIOR PAS
čerpat slevy na služby či zboží
v Karlovarském kraji.
CESTOVÁNÍ

Apartmán Spa Jáchymov
K Lanovce 1048, Jáchymov
606 649 333
http://www.spa-apartman.webnode.cz
sleva: 5%*
Čedok Karlovy Vary
Dr. Bechera 23 Karlovy Vary
353 234 249
http://www.cedok.cz
sleva: 5%*, 10%*
Hotel a Pension Seeberg
Poustka Ostroh 59 Františkovy Lázne
354 595 081
http://www.seeberg.cz
sleva: 10%*
Penzion Na statku Bernard
Šachetní 135 Královské Poříčí
352 629 722
http://www.statek-bernard.cz
sleva: 10%*
Parkhotel Sokolov - ubytování
Husovy sady 2044 Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*, 30%*

MUZEA, GALERIE, PAMÁTKY

OSTATNÍ

PÉČE O TĚLO A WELLNESS

ABIVIA s.r.o. - specialista na
oddlužení Lenka Veselá
Krymská 9, Karlovy Vary
737 121 276
http://www.abivia.cz
sleva: 20%*
ABIVIA s.r.o. - specialista na
oddlužení Zdeňka Polepilová
Krymská 9, Karlovy Vary
605 857 493
http://www.abivia.cz
sleva: 20%*
Kino Drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary
353 222 963
http://www.kinodrahomira.cz
sleva: 100% na vstup do galerie
Prodejna SIGMAshop.cz
Nádražní 112, Sokolov
352 627 457
http://www.sigmashop.cz
TOP REALITY Chodov, s.r.o.
Staroměstská 347, Chodov
774 730 518
http://www.trchodov.cz
sleva: 20%*
Výletní areál Diana
Vrch Přátelství 5/1, Karlovy Vary
353 222 872
http://www.dianakv.cz
sleva: 37%

GASTRONOMIE

Aquaforum
5. května 19, Františkovy Lázně
354 206 500
http://www.aquaforum-frantiskovylazne.cz
sleva: 10%*
Hotel Cristal Palace
Hlavní 61, Mariánské Lázně
354 615 111
http://www.cristalpalce.cz
sleva: 10%*
Hotel Krakonoš
Mariánské Lázně 660, Mariánské Lázně
354 622 624
http://www.hotelkrakonos.eu
sleva: 50%*
Hotel Polonia s.r.o.
Hlavní třída 50/34, Mariánské Lázně
354 622 451
http://www.hotelpolonia.cz
sleva: 5%*
Masáže, regenerace a služby
související s péčí o vzhled těla
- Ing. Jiří Učík
Evropská 1564/30, Cheb
737 626 703
http://www.fascie.cz
sleva: 15% na všechny služby
TAWAN - Nikolina - Thai spa
house
Mlýnské nábřeží 1, Karlovy Vary
353 540 254, 722 180 760
http://www.tawan.cz
sleva: 15% na všechny služby

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
353 224 387
http://www.galeriekvary.cz
sleva: 50% na vstupné

Parkhotel Sokolov - restaurace
Husovy sady 2044, Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*

Wellness and Relax Parkhotel Sokolov
Husovy sady 2044, Sokolov
352 605 600, 605 271 950
http://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 10%*, 20%*

POTRAVINY
LITERATURA

Interaktivní galerie
Becherova vila
- Galerie umění Karlovy Vary
Krále Jiřího 1196/9, Ostrov
354 224 111, 609 928 844
http://www.becherovavila.cz
sleva: 50% na vstupné
Karlovarské městské divadlo
Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary
351 170 042, 351 170 015
http://www.karlovarske-divadlo.cz
sleva: 10%*
Letohrádek Ostrov - Galerie
umění Karlovy Vary
Zámecký park 226, Ostrov
353 842 883, 737 072 522
http://www.letohradekostrov.cz
sleva: 50% na vstupné

Knihkupectví Kosmas Cheb
Kamenná 20, Cheb
354 422 565
http://www.klubkosmas.cz
sleva: 5%*

Boutique Gurmán - Karlovy
Vary
Moskevská 10, Karlovy Vary
773 610 306
http://www.vemena.cz
sleva: 10% na sýry

*konkrétní výše slev a podmínky jejích využití najdete na internetové adrese www.seniorpasy.cz v sekci slevy
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České dráhy, které představily
nový jízdní řád platný od 10.
prosince letošního roku. Na trati
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Karlovarský kraj ministerstvo
| N
dopravy. „Snažili jsme se znovu
umožnit cestujícím využívat vlaky, které se zrušily v roce 2013.
Po opakovaných jednáních se to
podařilo,“ dodal Martin Hurajčík. Dvakrát denně bude dále do
kraje zajíždět také vysokorychlostní vlak Pendolino, který směAXEL OPTIK s.r.o.
řuje do Chebu a Františkových
Moskevská 6, Karlovy Vary
Lázní. V budoucnu by Pendolino
353 585 588, 777 999 912
po dobudování karlovarského
ul. 26. dubna 9, poliklinika GALENIA, Cheb
horního nádraží mohlo jezdit až
777 999 914
do Karlových Varů. „O tomto záhttp://www.axeloptik.cz
měru už nějakou dobu jednáme,
sleva: 15%*, 100%*
bude záležet i na stanovisku ministerstva dopravy, ale věřím, že
Dioptra Optik, s.r.o.
se nám to povede dovést do konDykova 152/2, Mariánské Lázně
ce,“ uvedl náměstek. Pro vyso734 154 667
Boží Dar - Skiareál Neklid
korychlostní vlak by v Karlových
Svobody 587/15, Cheb
Centrální parkoviště Neklid, Boží Dar
734 154 665
Varech muselo vzniknout zaříze725 711 554, 725 700 903
http://www.dioptraoptik.cz
ní na doplnění vody a čištění tohttp://www.jpk.cz
sleva: 10%*, 100%*
alet. Nově pojedou také některé
sleva: 15%*
osobní vlaky ve směru z Aše do
Lázeňská klinika
Cyklosport LBK
Chebu nebo z Karlových Varů do
hotelu Pawlik
Závodu míru 1914, Sokolov
Nových Hamrů a zpět. V létě se
5. května 19, Františkovy Lázně
608 211 216
cestující mohou těšit na oblíbené
354 206 060
http://www.cyklokilli.com
„cyklovlaky“ Cyklo Ohře mezi
sleva: 10%*
sleva: 7%*, 8%*
Chebem a Karlovými Vary. O soLékárna Chodov
botách během letních prázdnin
Fitness - Parkhotel Sokolov
Čapkova 1067, Chodov
bude jezdit Mattoni Expres, lidé
Husovy sady 2044, Sokolov
734 313 200
tak budou mít možnost navštívit
352 605 600, 605 271 950
http://www.ipcnet.cz
bývalé lázně v Kyselce. Na obhttp://www.parkhotel-sokolov.cz
sleva: 5%*, 60%*
jednávku Karlovarského kraje
sleva: 100%*
bude i nadále v provozu od konLékárna na Růžovém vrchu
Jáchymov - Bergzentrum PAM
ce dubna do začátku září vlak
Sedlecká 761/5, Karlovy Vary
Nové Město - Jáchymov, Jáchymov
z Karlových varů do Krásného
353 230 244, 607 036 328
720 686 320, 725 700 903
Jezu a dále Horního Slavkova –
http://www.ipcgroup.cz
http://www.jpk.cz
Kounice. 
(KÚ)
sleva: 5%*, 60%*
sleva: 15%*
Lékárna TESCO
Toulky Karlovarským krajem.
Konzum Čáda - Boží Dar
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Boží Dar - centrum města, Boží Dar
Seriál je na webu hitem
Chebská 870/23, Mariánské Lázně
725 700 902, 725 700 903
Poznávat přírodní krásy a úžas354 595 401
http://www.jpk.cz
né památky našeho regionu
http://www.ipcnet.cz
sleva: 15%*
mohou lidé i v rámci nového cessleva: 5%*, 60%*
tovatelského seriálu, který realiSPORTFLORI CHEB
Lékárna TESCO Sokolov
zuje Karlovarský kraj ve spoluValdštejnova 8, Cheb
Marie Majerové 2241, Sokolov
práci se společností Seznam.cz.
603 801 411
604 271 706
Odlehčený průvodce s názvem
http://www.sportflori.cz
http://www.ipcgroup.cz
„Toulky Karlovarským krajem“
sleva: 5%*, 10%*
sleva: 5%*, 60%*
má na internetové televizi StreTHEOSPORT
am.cz více jak 200 tisíc zhlédnutí
Lékárna TRAVEL FREE
- THEODOR ČERNÝ
a přes 400 odběratelů. Seriálem
Selbská 2889, Aš
Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary
provádí sympatický moderá354 594 078
353 568 041, 602 110 419, 608 880 007
tor a scénárista Šimon Jelínek.
http://www.ipcgroup.cz
http://www.theosport.cz
Diváci se od něj dozví informace
sleva: 5%*, 60%*
sleva: 7%*
nejenom o zajímavých místech
Lékárna U Rolavy
v našem kraji, ale také o nevšedČankovská 416/7, Karlovy Vary
ních aktivitách, které by si roz353 579 064
VZDĚLÁVÁNÍ
hodně neměli nechat ujít. Vythttp://www.ipcgroup.cz
vořeno bude minimálně 30 dílů,
sleva: 5%*, 60%*
přičemž nebudou chybět ani
Lékárna Zelená hvězda
oblíbené bonusy. „Toulky KarJ. K. Tyla 1568, Sokolov
lovarským krajem zaznamenaly
603 265 395
opravdový úspěch. Impozantní
http://www.ipcgroup.cz
čísla sledovanosti mohou skusleva: 5%*, 60%*
tečně konkurovat komerčním
pořadům a seriálům. Málokdy
Progresiv Optik
se podaří samosprávě vytvořit
Závodu míru 93/109, Karlovy Vary
uživatelsky velmi přívětivý
603 862 708
marketing
a konkurovat
http://www.progresivoptik.cz
soukromému sektoru. V tomhle
sleva: 5%*, 60%*
případě se to ale podařilo a já jen
Progresiv Optik
čekám na každý další díl. OsobJáchymovská 1460, Tesco Ostrov, Ostrov
ně se těším na lázeňství a Ma603 586 806
riánky,“ uvedl uvolněný člen
Mírové náměstí 29, Ostrov
zastupitelstva Karlovarského
353 616 043
kraje Vojtěch Franta, jenž má
http://www.progresivoptik.cz
na starosti oblast lázeňství, cesleva: 10%*, 20%*, 50%*
stovního ruchu a UNESCO. ChVaše optika
cete-li se dozvědět zajímavosti
U Porcelánky 1017, Chodov
Orange Academy s.r.o.
o regionu, inspirovat se tipy na
777 912 551
- Učebna Karlovy Vary
výlety a objevit ta nejkrásnější
Staré náměstí 35, Sokolov
Moskevská 11, Karlovy Vary
místa, pak sledujte facebookový
777 912 595
519 412 813
profil Živého kraje, kde jsou
http://www.vaseoptika.cz
http://www.orangeacademy.cz
umisťovány upoutávky na nové
sleva: 25%*, 70%*
sleva: 5%*
díly seriálu, nebo navštivte blog
http://blog.zivykraj.cz. (KÚ)

Marek

ZPRAVODAJSTVÍ
CO VÁS ZAJÍMÁ
Na kotlíkové dotace jde
ještě 14,8 milionu
V srpnu letošního roku spustil
Karlovarský kraj druhou vlnu
kotlíkových dotací. Pro zájemce
měl připraveno celkem 64, 7 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 530 žadatelů,
z toho 460 žádostí bylo způsobilých k hodnocení. Rozdělit tak
zbývá ještě 14, 8 milionu korun.
Výzva končí 29. března 2019.
Dotace může získat dalších asi
150 žadatelů. Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem
či spoluvlastníkem rodinného
domu nebo vlastníkem, případně
spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území
Karlovarského kraje. Topit musí
prostřednictvím kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním.
Z dotace mohou žadatelé pořídit
automatický kotel na uhlí a biomasu, kotel výhradně na biomasu (s ručním či automatickým
přikládáním), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo.
Zejména o tepelná čerpadla je
v této výzvě největší zájem, o tento typ vytápění žádá 47 procent
zájemců. Na nový zdroj vytápění
mohou obyvatelé kraje získat až
120 tisíc korun podle vybraného
druhu kotle. Bližší informace
o kotlíkových dotacích a podávání žádostí mohou občané získat
na internetových stránkách projektu nebo u pracovníků oddělení
grantových schémat krajského
úřadu. 
(KÚ)
Věděli jste? 17. listopad 1939
a občané Karlovarska
V noci ze 17. na 18. listopadu
1939 zatklo gestapo v Praze na
1200 vysokoškoláků a odvezlo do
koncentračních táborů Oranienburg a Sachsenhausen, trest zněl
jeden až tři roky nucených prací
v koncentračním táboře. Po roce
1945 byla vysokoškolákům dána
možnost dostudovat a někteří
z nich pak osidlovali pohraničí.
V Karlových Varech to byli vysokoškolský profesor Alois Fořt,
vězněný do 20. prosince 1940,
JUDr. Antonín Šimurda, propuštěný z vězení 23. ledna 1942,
Ing. Jaroslav Bednář, vězněný do
20. prosince 1940 nebo Miroslav
Severa, propuštěný 20. dubna
1942, v Nejdku pak Otto Novák, vězněný do 23. ledna 1942
a v Ostrově JUDr. Jaromír Krejčí,vězněný do 22. prosince 1942
a Ing. Ervin Parma, vězněný do
20. prosince 1940.
(KÚ)
Zlatý erb.
Kde mají v kraji nejlepší web?
Modernizace místních samospráv
prostřednictvím rozvoje informačních služeb je cílem soutěže
Zlatý erb, jejíž krajské kola se právě chystá už v jubilejním 20. ročníku. Smysl soutěže, kterou vyhlašuje spolek Český zavináč ve
spolupráci s jednotlivými kraji,
nespočívá jen ve srovnávání webů
měst a obcí, ale také v tom, že jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje užitečné informace
pro jejich další zlepšování. Místní
samosprávy soutěží v krajském
i celostátním kole ve třech kategoriích, a to o nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky
obce, Smart City a nejlepší elektronickou službu. Odborná porota se v rámci hodnocení zaměří
zejména na povinně zveřejňované
informace, kvalitu úřední desky
podle správního řádu, rozsah
dalších zveřejněných informací
či přehlednost a výtvarné zpracování webu. Na výherce čekají zajímavé ceny a postup do celostátního finále, vítězům jednotlivých
kategorií krajských kol bude navíc
zajištěn vstup na konferenci ISSS
v Hradci Králové a na odborné
semináře zaměřené na hodnocení
webů a s tím spojenou problematiku. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. ledna 2018, formulář
včetně propozicí je k dispozici na
webové stránce www.zlatyerb.cz.
Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Asociace krajů ČR, Svazu měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 
(KÚ)

Vánoční rozhovor s hejtmankou

V čase blížících se Vánoc jsme
se společně s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou ohlédli za uplynulými měsíci roku 2017:

Jak hodnotíte uplynulý rok
z pohledu vedení Karlovarského kraje?
Byl to náročný rok nabitý prací,
ale mám z něj velmi dobrý pocit,
protože se podařila spousta věcí,
které jsme si naplánovali a dokázali jsme je uskutečnit. Není to jen
má zásluha, ale i zásluha kolegů
v Radě kraje, se kterými tvoříme,
myslím, skvělý tým. Po nástupu
do vedení kraje loni v listopadu
jsme museli hned řešit zásadní
problémy například s příliš vysokým schodkem rozpočtu, který byl
tehdy naplánován na 1, 3 miliardy
korun. Okamžitě jsme nastavili řadu úsporných opatření a schodek
jsme snížili na 698 milionů, v návrhu na rok 2018 je schodek ještě
nižší, okolo 532 milionů.
Velkým tématem pro obyvatele našeho kraje bylo také to,
zda budou nebo nebudou platit dálniční známku na D6 mezi
Karlovými Vary a Chebem:
Rozhodně nebudou, od 1. 1.
2018 vstoupí v platnost vyhláška,
kterou ministerstvo dopravy zařadilo úsek naší „déšestky“ od Karlových Varů do Chebu mezi znepoplatněné části dálnic. Těší mě, že
se nám toho společně s ministrem

dopravy Danem Ťokem podařilo
dosáhnout, napravili jsme tak chybu vedení kraje z roku 2011, kdy
se tehdy vyhláška mohla ze strany
kraje připomínkovat, ale bohužel
k tomu nedošlo.
Jaké další věci se povedlo vyřešit?
Nechali jsme například znovu
posoudit statiku heliportu v karlovarské nemocnice a výsledkem je,
že tam dnes pro pacienty v ohrožení života bez problému mohou
létat vrtulníky Letecké záchranné
služby Armády ČR Plzeň – Líně,
což předtím z nějakého mně neznámého důvodu nebylo možné.
Zavedli jsme také lékárenskou pohotovost v karlovarské nemocnici,
aby lidé třeba v době svátků nezůstali bez potřebných léků. Úspěšně
jsme odstartovali v rekordně krátkém čase projekt Senior Pas, což
jsou karty pro starší občany kraje
od 55 let, na které mohou čerpat
různé slevy na výletech, v lékárnách, ve sportovních areálech, což
jim umožní zůstat déle aktivní. Od
září se v rámci projektu zaregistrovalo skoro 8 tisíc seniorů! Dlouhá
léta se našim předchůdcům nedařilo zahájit obnovu národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Díky opakovanému
jednání s ministerstvem financí
a kultury máme nyní garantován
příspěvek od státu 250 milionů korun a v příštím roce bychom chtěli
rozhodně se stavbou začít.

Hodně sázíte také na komunikaci s lidmi, se starosty, na
to, aby byli více vidět ti občané
kraje, kteří pomáhají ostatním
a jsou v některém ohledu aktivní:
Zaměřili jsme se na to, abychom
více zviditelnili ty, kteří si to nejvíce zaslouží, protože pomáhají druhým, nebo zlepšují život ve městech
a obcích. Proto jsme nově vyhlásili
ankety Senior roku nebo Zdravotník Karlovarského kraje. Osobně
mám radost z toho, že se nám daří
podstatně víc komunikovat se starosty a občany v obcích, které se
snažím pravidelně navštěvovat,
a i nadále se chci setkávat s lidmi
a pomoci řešit jejich problémy. Zájem je i o Dny s hejtmankou, kdy za
mnou lidé chodí s velmi zajímavými
podněty, případně využívají e-mail
určený právě pro ně. Zvládli jsme
dokončit investiční akce ve zdravotnictví, dopravě, podle plánu pokračuje stavba kamenného hospice
v Nejdku, který dosud v kraji chyběl, rýsuje se nový pavilon v chebské nemocnici, dokončili jsme nové
lůžkové oddělení ortopedie a modernizaci porodnice v Sokolově.
Co je třeba do budoucna v našem kraji zlepšit?
Samozřejmě se stejně jako ostatní regiony potýkáme například
s dlouhotrvajícím
nedostatkem
zdravotních sester, starosti nám
dělá také špatná úroveň vzdělávání v krajském školství, a s tím

Pietní akt uctil válečné veterány

související výsledky maturantů
nebo žáků u přijímacích zkoušek.
S nezájmem turistů a propadem
hospodaření se potýká karlovarské
letiště. Všechno se ale dá vyřešit
a my jsme připraveni pro to udělat maximum. Máme před sebou
spoustu plánů a já věřím, že je společně uskutečníme.

Ptát se Vás, jestli se těšíte na
Vánoce, je asi zbytečná otázka:
Mám to veliké štěstí, že Vánoce
mohu trávit se svou rodinou a přála bych si, aby nikdo na Štědrý den

a o svátcích nebyl sám, i když je to
nesplnitelné. A také bych chtěla
poděkovat všem, kteří se zapojili
do naší adventní akce „Vánoční
strom splněných přání“ a nakoupili dárky pro seniory ze Zařízení
následné rehabilitační a hospicové
péče v Nejdku a pro děti z rodin
trvalých pěstounů. V těchto dnech
je budeme rozvážet obdarovaným
a doufám, že jim uděláme velkou
radost. Přeji všem lidem krásné a klidné Vánoce a v roce 2018
především pevné zdraví a mnoho
šťastných okamžiků.

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2018 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti
Vám všem ze srdce přejí
hejtmanka Karlovarského kraje,
radní, zastupitelé
a zaměstnanci
krajského úřadu.

BLAHOPŘEJEME

Krásných 100 let oslavila jubilantka z nejdeckého Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ paní Františka Dbalá. K jejím stým narozeninám jí přijela popřát a předat květiny a dárkový koš hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Společně s paní Fanynkou,
jak jí říkají nejbližší přátelé, probraly dětství a mládí oslavenkyně,
vnoučata i její zálibu v křížovkách všeho druhu. A došlo i na tajemství dlouhověkosti - paní Františka Dbalá jí ráda ryby, používá kvalitní kosmetiku a zajímá se o všechno kolem sebe. 
(Foto: KÚ)

Jiří Kubernát FARMA

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Bohemia olej s.r.o.

Máslo jemné chuti a vůně
Rodinná ekologická farma
Firma byla založena
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www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
KRAJE
mapa výrobků

STRANA 4, 5

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
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na játra a žaludek, pomáhá také v boji
se žlučovými kameny nebo při
paradentóze.
Jiří Kubernát -

Kontakt:

Kontakt:

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

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

Josef Pelant

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.

Kontakt:

VEPŘOVÉ MASO
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Kvalitní výrobek se 100% podílem
ruční práce od počátku až do konce.
Konečný produkt je vyroben
bez jakýchkoliv přídatných látek
a k prodeji je ve vlastní prodejně
v Žalmanově.

Kynšperský
pivovar s.r.o.

FARMA

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Bohemia olej s

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.

Máslo jemné chuti a vůně
je vyrobeno tradičním způsobem
stloukáním v máselnici z pasterizované smetany z kravského mléka
v BIO kvalitě.
Výrobek je vyráběn ve vlastní
mlékárně a je k prodeji ve dvou
gramážích v prodejně přímo
na farmě.

Firma byla založena
v roce 2012, sídlí v P
avšak veškerá výrob
probíhá na území
Karlovarského kraje
v Kraslicích.
Firma se specializuj
na lisování přírodní
olejů z obilovin, ovo
zeleniny i různých d
květin pro využití ne
v kuchyni, ale také
v medicíně.
Výrobky jsou prodáv
ve specializovaných
obchodech po celé rep

CHMELONÁDA
Kontakt:

Kontakt:

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

Plzeňská 346/301, Prah
T: +420 773 499 220
E: objednavky@bohemia
W: http://bohemiaoil.com

Historie pivovarnictví
100% přírodní nealkoholický nápoj
v Kynšperku nad Ohří
s pěnou je vyráběný z českého
sahá až
konec 16.astoVEPŘOVÉ MASO
 na
PRODEJ
OPRAVY
ŠPERKŮ
Josef Pelant
chmele,
českých
bylin
a vlastního
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
letí. Ve druhé polovině 19.
cukerného
sirupu
bez
umělých
stoletía VÝKUP
pak znovu na
Kvalitní výrobek se 100% podílem
firma, původně
DRAHÝCH KOVŮRodinná
se zemědělským
ruční práce od počátku až do konce.
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je
osvěžující
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Konečný produkt
je vyroben
za nejlepší možné
cenyv roce 1993 nahor.pomezí
bez jakýchkoliv přídatných látek
Od roku
pivovar modernizován
nápoj Doupovských
a k prodeji je ve vlastní prodejně
1999 se rodina úzce
specializuje na výrobu
v Žalmanově.
a projektován až na 80
masných produktů, vyrábí
s příjemným
...již od roku 1992
 INTERNETOVÝ
PRODEJ
se zde přes 50 různých
tisíc hektolitrů
piva ročně.
produktů. V roce 2016
k výrobě uzenin přibyl
chmelovým
Po druhé světovéDOBROTA
válce byl
také provoz vlastní
podnikové prodejny
Západní
1208/11,
Karlovy
Vary
v areálu výroby tel.: 353 229 274
pivovar konfiskován
KARLOVARSKÉHOaroma. přímo
a provoz bistra s kvalitní
českou kuchyní.
a v roce 1951 byloKRAJE
PO - PÁ: 9.00 - 17.30
info@klenotnictvi-jelinek.cz
rozhodnuto o jeho mapa
likviKontakt:
výrobků
oceněných v roce 2017
daci. Až v roce 2011 byla
v Kynšperku znovu
obnovena výroba piva
Karlovarská
Dobrota
1) Masné výrobky
KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ
s plánovanou
pekárna s.r.o. kapacitou
Karlovarského kraje 1. místo
KAPKY
Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant
10 tisíc hektolitrů piva
2. místo
Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o
Výherci soutěže jsou
Originální cukrářský výrobek
pekárna
3. místo
ročně.Karlovarská
vyhlašováni v těchto
vyrábí na 35 druhů
s vynikající chutí a jedinečným
Pršut z pečeně – Josef Pelant
kategoriích:
slaného i sladkého pečiva
tvarem
připomínajícím
kapku
2) Mléčné výrobky
Kontakt:
se specializací na tradiční
1. místo
vody a symbolizujícím lázeňské

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

regionální výrobky, které
Sokolovská
51Karlovy Vary je vyroben
město
dodává do 482/40,
maloobchod- 357
ních prodejen, zároveň

z karlovarské vřídelní vody,

1) Masné výrobky
2) Mléčné výrobky
3) Pekařské

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát
2. místo

Kynšperský
pivovar s.r.o.

Historie pivovarnict
v Kynšperku nad Oh
sahá až na konec 16
letí. Ve druhé polovi
století a pak znovu n
začátku 20. století b
pivovar modernizov
a projektován až na
tisíc hektolitrů piva
Po druhé světové vá
pivovar konfiskován
a v roce 1951 bylo
rozhodnuto o jeho li
daci. Až v roce 2011
v Kynšperku znovu
obnovena výroba pi
s plánovanou kapac
10 tisíc hektolitrů p
ročně.
Kontakt:

Sokolovská 482/40, 35
Kynšperk nad Ohří
T: +420 352 669 493
E: info@pivovar-kynspe
W: www.pivovar-kynsp
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Dobrota Karlo
Karlovarským
Jedná se o nez
označit a upoz
vznikající v Ka
Do soutěže se
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Lesníci ze Žlutic se učí na moderním traktoru Opravu střechy ZŠ
ŽLUTICE
Žáci Střední lesnické
školy Žlutice budou moci od nynějška ve výuce používat moderní lesní
kolový traktor LKT 81 LTI. Speciální stroj stál 3 miliony 396 tisíc korun
s DPH, přičemž 3 miliony zafinancoval zřizovatel školy Karlovarský
kraj, zbylé náklady uhradila škola
z vlastních zdrojů.
„Mám z toho velkou radost, jsme
první škola tohoto typu v České republice, která může svým žákům
nabídnout tuto moderní učební
pomůcku. Využívat ji budou studenti oboru Lesní mechanizátor.
Absolventi oboru budou ještě lépe
připraveni nejen pro práci s motorovou pilou, ale i pro práci při soustřeďování dříví lesními kolovými
traktory. Chtěla bych ocenit, že nás
kraj v nákupu traktoru podpořil,“
uvedla Radka Stolariková, ředitelka
SLŠ Žlutice.
Kraj při rozhodování o pořízení
traktoru přihlížel i k tomu, že tento
typ využívá řada zaměstnavatelů,
pro budoucí absolventy školy je tedy velmi důležité, aby s ním uměli
pracovat. „Naším cílem je, aby žáci
měli ve škole k dispozici moderní vybavení a bez problému se pak mohli
ve své profesi uplatnit. Nový lesní
kolový traktor patří ke špičkovým
vozidlům svého druhu a mě těší,
že se stane součástí výuky právě na

Ostrov má krýt dotace

OSTROV
Vichřice, která se
v nedávné době prohnala napříč Českou republikou, poničila střechu na Základní škole
Ostrov. Rada Karlovarského
kraje odsouhlasila projekt na
její opravu, na nějž chce získat
dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR „Obnova
obecního a krajského majetku
po živelních pohromách v roce
2017“.
„Zprvu se zdálo, že se vymění,
přesněji doplní pouze část poničené střechy, ale poté se zjistilo, že dožilá střecha je vichřicí
natolik poškozená, že potřebuje
kompletní rekonstrukci. Připraven máme projekt za 5,5 milionu
korun. Pokud budeme se žádostí
úspěšní, dotace by mohla do-

LKT 81 LTI Lesní kolový traktor je určený pro práci v náročném terénu a díky své konstrukci zvládne i vysokou zátěž. Na
Střední lesnické škole Žlutice jej od nynějška budou požívat k výuce. 
Foto: KÚ
jedné z našich škol,“ uvedl krajský
radní Jaroslav Bradáč.
Lesní kolový traktor LKT 81 LTI
dodala společnost TESAS TOP
z Nepomuku, výrobcem je slovenská firma LKT Trstěná. Stroj se vy-

značuje zpevněnou konstrukcí, vyztuženou kabinou a bezpečnostními
skly. Dále je jeho součástí dvoububnový naviják na dálkové ovládání,
pomocí kterého se přibližuje vytěžené dříví. Traktor má čelní rampovač

s hydraulickými kleštěmi, jež umožňují zarovnání dříví na skládce. Řidič může využít i dálkové ovládání,
což zásadně ovlivňuje efektivitu práce. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších strojů ve své řadě. 
(KÚ)

Změna oborové struktury na školách zaujala německého velvyslance
KARLOVY VARY Velvyslanec Spolkové republiky Německo Christoph
Israng přijel na pracovní návštěvu
do našeho regionu. Na krajském
úřadě jej přivítal radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč. Během setkání spolu
hovořili o systému vzdělávání, o výuce německého jazyka na našich
školách i nedostatku učitelů, kteří
by jej vyučovali. Podpis do kronikyHned v úvodu poděkoval Christoph
Israng, jenž je ve funkci velvyslance
od srpna letošního roku, za přijetí.
Do našeho kraje zavítal podruhé,
poprvé tu byl na jaře, kdy zde jednal

o rozvoji dopravní infrastruktury.
Hlavním tématem společného rozhoru bylo regionální školství. Radní
velvyslance seznámil s připravovanou úpravou oborové struktury na
našich školách a s těžkostmi, které
jí provázejí. Diskutovali o duálním
systému odborného vzdělávání, jenž
se osvědčil v mnoha evropských zemích, a o upadajícím zájmu o studium učňovských oborů. „S tímto
problémem se potýkáme i v Německu. Technické vzdělání u nás nemá
takové společenské uznání a odborné pracovní síly nám v této oblasti
chybí,“ uvedl Christoph Israng.

Poté se řeč stočila k výuce cizího
jazyka na základních školách. Žáci
se u nás učí dva cizí jazyky. Nejpozději ve třetím ročníku začínají se
studiem prvního jazyka a k němu
si pak v osmé třídě přibírají ještě
další. Největší zájem je o angličtinu, druhým jazykem, který si pak
nejčastěji volí, bývá němčina a následuje ruština. „Shodou okolností
jsme se zrovna na minulé poradě
s řediteli škol bavili o tom, že poklesl zájem o výuku německého jazyka
a že vůbec nevědí proč. Velký přínos
vidím například v přeshraničním
partnerství škol, což se nám osvěd-

čilo i ve Skalné. Žáci z obou zemí se
pravidelně setkávají, čímž se zvyšuje
zájem o studium němčiny,“ podotkl
Jaroslav Bradáč.
Problémem, se kterým se však potýká nejedna škola v regionu, je personální zajištění výuky německého
jazyka. „Trápí nás zejména nedostatek mladých učitelů. Protože pokud
někdo umí dobře německy, nachází
uplatnění přímo za hranicemi, kde
je daleko lépe finančně ohodnocen.
Platy učitelů ještě zdaleka neodpovídají tomu, co by měli dostávat. I přes
nedávné navýšení jsou stále velmi
nízké,“ dodal Jaroslav Bradáč.(KÚ)

sáhnout až do výše 40 procent
celkových způsobilých výdajů.
Projekt je ovšem nutné ze 100
procent předfinancovat,“ uvedl
Jaroslav Bradáč, krajský radní
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
Realizace projektu bude probíhat v období od března do června příštího roku, a to v závislosti
na klimatických podmínkách.
Škola, v jejímž čele stojí Pavlína
Zapletalová, v současné době
poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvují jí děti
s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postiženým či například s poruchami učení, chování a s autismem.

(KÚ)

NÁZORY

Mnozí konečně pochopili,
co to znamená řídit kraj jako firmu
Jan Horník
zastupitel
Karlovarského
kraje za
STANKOAKD

Hejtmanka Vildumetzová dělá vše
pro to, aby se stala hrobařkou krajského středního školství. Zvolené
silové řešení problémů v krajském
středním školství na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne
1.11.2017, svolaného mimo řádný
termín, byla podpásovka nejen pro
mnohé krajské zastupitele, ale i pro
většinu odborné a laické veřejnosti. Mnozí konečně pochopili, co to
znamená řídit kraj jako firmu. Jak
je vidět hejtmanka Vidlumetzová
v uvádění tohoto hesla hnutí ANO
do praxe, nezná bratra.
Pokud se hejtmanku nepodaří vyvést z tohoto aňáckého bludu, tak se
u krajského středního školství stane i jeho skutečnou hrobařkou. Po
neuvážených krocích a též silových
rozhodnutích bývalého vedení kraje
pod taktovkou ODS byla tehdejším
radním pro školství Řezníčkem realizována nevratná opatření, jejichž
vyústěním byla likvidace škol třeba
v Královském Poříčí nebo v Abertamech. Kritizované megalomanské

představy o velkých integrovaných
školách s tisíci studenty, kteří do
nich přejdou z menších středních
škol, se nenaplnily a mnohé učebny zejí prázdnotou. ISŠTE Sokolov
byla za stovky milionů přestavěna na
kapacitu 1150 studentů, ale dlouhodobě na škole studuje něco málo přes
700 studentů a obdobně tato megalomanie postihla částečně i Střední
průmyslovou školu v Ostrově. Chtělo by se zeptat: „Kde tehdy udělali
krajští politici chybu?“. A odpověď
by byla velmi prozaická, zapomněli do svých plánů sociálního inženýrství zapracovat potřebu kvality
vzdělávání a už se vůbec nezabývali
lidským a sociálním rozměrem celého procesu. A jak je aktuálně vidět,
tak nová garnitura krajského vedení
v čele s hejtmankou Vildumetzovou
a radním pro školství Bradáčem
v tom hodlají pokračovat. Takže jaké
můžeme očekávat jejich další kroky
ve vykořeňování venkovského prostoru Karlovarského kraje. Paradoxně
největším problémem karlovarského středního školství jsou krajská
gymnázia, ale na ty se zatím sahat
nebude, ty budou úpravy čekat až ve
druhém kole, protože by to jinak vyvolalo velké vášně a jistě by to zvedlo
nemalou vlnu odporu a toho se vedení kraje zatím očividně velmi obává.
A tak se z těchto zištných důvodů
radní nejdříve zaměřili na likvidaci
menších škol, jako jsou v Toužimi,

Dalovicích, Horním Slavkově, Nejdku a Lokti. Paradoxně tyto menší
školy vytvářejí pro studenty o hodně
lepší prostředí pro studium s lepšími
možnostmi přijímat vědění mnohdy až v rodinném prostředí, což ve
velkých více anonymních školách
v podstatě není realizovatelné. Představy radního Bradáče o dojíždění
studentů do vzdálenějších škol, jsou
též naprosto mylné a svědčí o jeho
naprosto amatérském přístupu
k této problematice. O tom svědčí
i skutečnost, že se vůbec nezabývá
socioekonomickými
záležitostmi,
které mnohdy rozhodují o tom, co
bude mladý člověk v životě dělat po
dokončení základní školy.
Karlovarský kraj „dokázal“ za svou
17-letou historii být už dnes jako poslední v republice téměř ve všech ukazatelích vzdělanosti. Cesta Řezníčků, Bradáčů a jim podobných není
jen cestou do slepé uličky, je to cesta
do pekla, na jejíž pouť si však berou
i naše mladé spoluobčany. Pojďme
se tomu postavit a přesvědčit krajské
zastupitele o nesprávnosti této cesty.
Není přece možné, aby se její podporovatelé jako jsou zastupitelé za
KSČM a ODS nepoučili z chybných
krajských rozhodnutí v minulosti.
Osobním zklamáním je potom mé
zjištění, co až jsou radní Pirátské
strany a HNHRM schopni tolerovat za to, že budou i nadále zasedat
v Radě Karlovarského kraje.

Nicnedělání stav krajského
školství ještě zhorší
Petr Kubis
zastupitel
Karlovarského
kraje za ANO

Stejně jako ostatní členové Rady
kraje jsem i já dostal otevřený dopis senátora, krajského zastupitele
a starosty Božího Daru Jana Horníka, ve kterém kritizuje plánované
změny středního školství, napadá
hejtmanku Janu Vildumetzovou
i další zastupitele. Slovo od slova
je jeho „pamflet“ jedním předvolebním výkřikem. Píše například,
že „Karlovarský kraj „dokázal“ za
svou 17-letou historii být už dnes
jako poslední v republice téměř
ve všech ukazatelích vzdělanosti“ a vyzývá, aby se lidé postavili
změnám, kterými chce nyní vedení
kraje katastrofální situaci konečně
řešit. Nebyl to snad pan Horník,
který je od počátku vzniku krajů 17
let krajským zastupitelem a mohl
aktivně pracovat na tom, aby dnes
krajské školství nestálo na scestí?

Proč nepřišel za celou tu dobu s návrhem řešení, s vlastní iniciativou?
Snad proto, že to je pracné a složité. Mnohem jednodušší je kamenovat každého, kdo přijde s koncepcí,
a věří, že mu ostatní bez ohledu na
barvu politického trička pomohou
najít správnou cestu, aby se úroveň
vzdělanosti v našem kraji zvýšila.
Krajské zastupitelstvo na prosincovém jednání znovu potvrdilo
svým hlasováním úpravy oborové
struktury středních odborných
škol. Na základě změn přejde vedení čtyř škol v regionu pod nástupnické školy. Žáci i pedagogové
nadále zůstanou ve svých školách
a dokončí vzdělávání tam, kde jej
započali. Ve městě Nejdek bude
v budoucích letech zachován obor
vzdělání s výučním listem, v Lokti
obor s maturitní zkouškou. Nástupnické školy nabídnou žákům
slučovaných škol moderní vybavení a potřebné podmínky ke studiu,
i když ani ty se nevyhnuly kritice
pana Horníka, který o nich píše
jako o megalomanských velkých integrovaných školách s tisíci studenty, jež ale nemají nyní dost studentů. Rád bych připomněl, že to byl
právě pan Horník, který v krajském

Česká republika se potýká s nedostatkem obsazených pracovních
míst, které se firmám nedaří obsadit z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu a nízkých mezd,
které zaměstnancům nabízejí a ti
pak odcházejí pracovat do zahraničí kvůli vyšším výdělkům.
Ministerstvo zahraničních věcí
chce tento problém řešit dovozem
pracovníků z Vietnamu, Mongolska a Uzbekistánu. Příchodem
levné pracovní síly se však snižuje
cena práce na trhu, jelikož firmy
nebudou nuceny zvyšovat mzdy
a neobsaditelná pracovní místa za
www.kr-karlovarsky.cz

„almužny“ tak obsadí pracovníci
z východních zemí.
Pracovní nabídky, kde není potřeba kvalifikace se pohybují kolem 13
tisíc hrubého, ale za to český občan
nemůže důstojně žít, proto je v naší
republice téměř 2 miliony lidí na
pokraji chudoby a více jak 260 tisíc pracuje v zahraničí. Firmy mají
problém však obsadit také pracovní
pozice, na které je potřeba kvalifikace a to jak z důvodu mzdového
ohodnocení, ale také díky tomu, že
kvalifikovaného personálu je čím
dál méně. Pokud místo není obsazeno do měsíce, může ho firma obsadit třeba vysněným Ukrajincem,
pro kterého je tato mzda dostatečná a je za ni ochoten pracovat.
Lepší mzdová nabídka by přitom na
neobsazené pozice přivedla české
zaměstnance.
Hromadné navážení levné pracovní síly však může způsobit
problém, až firmy odkočují jinam
a pracovní místa zaniknou, může-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Hledáme
Hledáme
uklízeče
uklízeče
/uklízečku
/uklízečku
Nabízíme
krátkodobou brigádu 3-5 h denně
Nabízíme
možnost prodloužení
spolupráce
krátkodobou
brigádu 3-5
h denně
práci v odpoledních
možnost
prodlouženíhodinách
spolupráce
pracovní
dobu dle vašich
možností
práci
v odpoledních
hodinách
jednosměnný
pracovní
dobuprovoz
dle vašich možností
vhodné pro studenty,
jednosměnný
provoz matky na mateřské dovolené
a
důchodce
vhodné
pro studenty, matky na mateřské dovolené
nástup
možný ihned
a
důchodce
nástup možný ihned

Své životopisy zasílejte na info@mediaas.cz
Své životopisy zasílejte na info@mediaas.cz

zastupitelstvu hlasoval pro uskutečnění projektů výstavby Centra
technického vzdělávání (SPŠ) Ostrov a ISŠTE Sokolov.
To, že jsou změny nevyhnutelné,
vidíme i v jiných krajích, například
Královéhradecký kraj sloučil 21
krajských středních škol do 10ti
škol. U nás se snažíme postupně
provést změny nejprve v případě
odborného školství, dá se předpokládat, že další opatření čekají
i gymnázia. Chceme, aby tady našli
žáci 9. tříd při výběru školy či učiliště atraktivní obory. Ve spolupráci
s ministerstvem obrany se nám
podařilo domluvit, že se příští rok
v kraji otevře nový obor se specializací na vzdušné síly střední vojenské školy. K 30. dubnu by měla být
hotova komplexní koncepce krajského školství pro budoucí období.
Zástupci měst i škol už mají k dispozici veškeré informace a statistiky, zastupitelstvo schválilo podmínky chystaných opatření ve školství. Chtěl bych věřit, že nám ředitelé škol, pedagogové i regionální
politici vyjdou vstříc a společně se
pokusíme odrazit krajské školství
od 14., tedy poslední příčky kvality
vzdělání mezi všemi kraji.

Levná pracovní síla snižuje
cenu práce na trhu
Karla Maříková
krajská
zastupitelka za
SPD

STRANA 6, 7

me tu mít tisíce nezaměstnaných
cizinců, což bude větší problém, než
současný nedostatek levné pracovní
síly. Stát však podlehl tlaku firem,
jejichž jediným motivem je zachování co nejnižších platů v Česku místo, aby snížil daňové zatížení práce
pro firmy.
Řešení neobsazených pracovních
míst levnou pracovní silou je nesystémový krok a je následkem selhávajícího vzdělávacího systému
a to především technických oborů
a řemesel. Pracovní trh nepotřebuje novou levnou pracovní sílu, ale
potřebuje kvalifikované pracovníky a placená místa tak, aby z nich
mohli důstojně žít čeští občané.
Kvalifikovanou pracovní sílu si
však musíme vychovat sami doma,
dovozem ze zahraničí se dlouhodobě problém nevyřeší. Pracovní trh
musí korespondovat s vzdělávacím
systémem, na který se však nepohlíží komplexně a tak čím dál více
upadá.

www.mediaas.cz
www.mediaas.cz

Rada města Chebu
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky
Správy zdravotních a sociálních služeb, příspěvkové organizace
Pastýřská 4, 350 02 Cheb
Minimální požadavky na uchazeče:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• Organizační, řídící a komunikační schopnosti
• Min. 3 roky zkušeností s vedením a řízením zaměstnanců
• Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
• Znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (znalost základů personalistiky), ve
znění pozdějších předpisů
• Zákaz členství v řídícím, dozorčím nebo kontrolním orgánu jiné právnické osoby,
zákaz jiné výdělečné činnosti
• Řidičský průkaz skup. B
Výhodou:
• Zkušenosti s řízením týmu v sociální nebo zdravotní oblasti
• Zkušenosti v oblasti sociální politiky (zejména financování sociálních služeb,
plánování rozvoje sociálních a zdravotních služeb), v oblasti péče o děti, zdravotně
postižené, seniory
Výčet dokladů, které je nutné předložit:
• Vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na podatelně
MěÚ Cheb a na internetových stránkách města Chebu - www.cheb.cz)
• Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a
dovednostech
• Motivační dopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• Návrh koncepce řízení SZSS, p. o. - návrh koncepce v rozsahu 1 až 2 strany formátu
A4 bude uchazečem vlastnoručně podepsán a předložen v zalepené obálce
s nadpisem KONCEPCE.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• Zajímavou a smysluplnou práci v profesionálním týmu, možnost profesního i
osobního růstu

Termín výběrového řízení:
Pohovory s uchazeči provede výběrová komise dne 11.01.2018.
Lhůta pro podání přihlášky: do 2. ledna 2018 (včetně), přihlášky doručené po
stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Místo a způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně nebo poštou na adresu Městský úřad Cheb, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 14, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, 350 20 Cheb.
Přihláška včetně příloh a zalepené koncepce bude podána v zalepené obálce a v
pravém dolním rohu opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení Správa
zdravotních a sociálních služeb, p. o.“
Termín nástupu: 1. února nebo dle dohody
Platové zařazení: PT 12, osobní příplatek, příplatek za vedení
Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru kanceláře starosty
Ing. Jany Kuklové, e-mail: kuklova@cheb.cz, tel.: 354 440 124 nebo u vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Anny Doubkové, e-mail: doubkova@cheb.cz, tel.: 354 440 249.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným
uchazečům vráceny.

V Chebu dne 15. listopadu 2017

Mgr. Antonín Jalovec
starosta města
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KULTURNÍ TIPY
Výstava betlémů
Nenechte si v předvánočním čase ujít výstavu v přízemí sokolovského zámku s názvem „Pojďme spolu do betléma“. K vidění jsou zde nejrůznější betlémy ze sbírky Muzea Sokolov. Výstava je otevřena vždy od středy do neděle.
Muzeum Sokolov, 16. 11. 2017 - 28. 1. 2018
Zimní prohlídky chebského hradu
Brána chebského hradu se nezavírá ani v zimním období. Od listopadu až
do konce března je v rámci zimního návštěvnického režimu volně přístupný
o sobotách a nedělích. Uvidíte rozlehlé hradní nádvoří, torzo románského
paláce a barokní pevnostní val, z něhož je velmi pěkný pohled na okolí.
Chebský hrad, 1. 11. 2017 - 31. 3. 2018
Výstava, která potěší malé i velké
Panenky, kočárky, pokojíčky nebo autíčka a jiné hračky sbírá a vystavuje paní Pleslová již mnoho let. Nyní si je můžete prohlédnout i v Městském muzeu Mariánské Lázně. Přijďte zavzpomínat na své dětství a ukázat dětem či
vnoučatům, které hračky vás kdysi okouzlily.
Městské muzeum Mariánské Lázně, 2. 11. 2017 - 7. 1. 2018
Netradiční prohlídky relikviáře sv. Maura
Chcete si zpestřit poslední nebo první den v roce návštěvou druhé nejcennější zlatnické památky v České republice? Tak si nenechte ujít netradiční
silvestrovskou a novoroční prohlídku relikviáře sv. Maura. Začátek prohlídek, které si lze rezervovat na internetových stránkách bečovského zámku,
je ve 13:00 a 14:00 hodin.
Hrad a zámek Bečov nad Teplou, 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018
Jak vzniká večerníček, ukáže výstava
Večerníčka si oblíbily celé generace dětí. Jak ale vzniká, to ví jen málokterý
divák. Přijďte se proto podívat do přízemí sokolovského zámku, kde probíhá
unikátní výstava s názvem „Jak se rodí večerníčky“, kterou připravilo Dětské muzeum - Moravské zemské muzeum Brno. Výstava je otevřena vždy od
středy do neděle.
Muzeum Sokolov, 15. 11. 2017 - 28. 1. 2018
Výstava k životnímu jubileu Sáry Saudkové
Art Centrum Galerie 4 přestavuje výstavu fotografií Sáry Saudkové „Joy“.
Umělkyně je solitérem mezi českými fotografy. Fotografování se začala soustavně věnovat až ve dvaatřiceti letech. Všechno, co fotografuje, zná, neboť
se jedná o bezpočtukrát obehrané příběhy lásky, vášně, osamění, o stav oscilující mezi dětstvím a dospělostí, nyní obohacený i o mateřství a rodičovství.
Art Centrum Galerie 4, 3. 11. 2017 - 28. 1. 2018

KULTURA | KŘÍŽOVKA

UNESCO. Kynžvartskou daguerrotypii si zapamatuje svět
KYNŽVART První a zatím jedinou
památkou zapsanou do registru
UNESCO Paměť světa z Karlovarského kraje by se měla stát
unikátní Kynžvartská daguerrotypie. Předchůdkyně fotografie
patří k nejvzácnějším na světě.
Kynžvartská daguerrotypie je jedna z prvních daguerrotypií, kterou pořídil francouzský vynálezce
Louis Daguerre. Zachytil na ni
motiv svého uměleckého ateliéru
a v roce 1839 jí věnoval tehdejšímu majiteli zámku kancléři Metternichovi. Je mimořádná nejen
proto, že je první svého druhu, ale
také proto, že je na ní věnování od

Klub dětských knihoven
představil novinky roku 2018
OSTROV Koncem října se sešli
v Ostrově knihovníci na Valné hromadě Klubu dětských knihoven.
Klub dětských knihoven je nejpočetnější sekcí Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Cílem setkání bylo informovat o činnosti především dětských knihoven v uplynulém roce a představit
novinky chystané na rok 2018.
„Jsem moc ráda, že jsem se akce
mohla účastnit. Karlovarský kraj
zřizuje Krajskou knihovnu v Karlových Varech Dvorech, ale já bych
chtěla velmi ocenit, že pestrý program pro dětské čtenáře připravují
také knihovny ve městech a obcích
našeho kraje. Není jednoduché děti

ŠIROKÝ VÝBĚR
ALTERNATIVNÍCH
POTRAVIN V KAŽDÉM
GLOBUSU
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: BĚLOÚSTÁ VÁŽKA
Výhercům, kterými jsou
Věra Šťastná z Týna, Miroslav
Ptáček z Ostrova a Vlasta
Běhounková z Bochova
gratulujeme.
Globus pro své zákazníky připravil sortiment Zdravého světa. V široké nabídce potravin
se snadno zorientujete podle
přehledného značení. Vybírat
můžete z veganských potravin,
Raw food, BIO, bezlepkových
či bezlaktózových produktů
a spousty dalšího.
Více informací nejen o Zdravém světě se dozvíte na
www.globusbonus.cz.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 5. 1. 2018
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

přilákat zpět ke knize, konkurence
počítačů a mobilních zařízení je
obrovská. Spolu s dětmi se pak navíc většinou daří přivést do knihovny i další členy rodiny,“ upozornila
náměstkyně hejtmanky Daniela
Seifertová.
Členové Valné hromady zhodnotili uplynulý rok a seznámili
účastníky s plány na nadcházející
období. Podle ředitelky Městské
knihovny v Ostrově Ireny Leitnerové na jednání navázal Celostátní
vzdělávací seminář pro pracovníky
dětských oddělení knihoven, jehož
tématem bylo například scénické
čtení či QR kódy pro knihovny.

(KÚ)

NAPSALI JSTE NÁM
Vážená redakce,
prosíme zveřejněte naše poděkování ochotnickému divadelnímu souboru v Kynšperku nad Ohří. Ochotníci věnují svůj soukromý čas a každý rok už několik let nás milovníky divadla vždy pobaví novou divadelní hrou. Odměnou je jim vždy jen náš potlesk a obdiv.
Přejeme celému divadelnímu ansáblu krásné a veselé prožití svátků
vánočních, hodně zdraví v Novém roce 2018 a budeme se těšit čím nás
překvapí příští rok.
Děkujeme za výbornou zábavu.

Milovníci ochotnického divadla v Kynšperku nad Ohří

VÁNOČNÍ TIP : Chebské trhy zaručují nádhernou atmosféru
Chebské vánoční trhy patří díky své nádherné atmosféře k nejoblíbenějším v regionu. Na malé i velké návštěvníky čeká už v adventní době
tržiště s dřevěnými stánky plnými vánočního zboží a s voňavými pochoutkami, volně přístupné ledové kluziště, Ježíškova dílna a krásně
nazdobený strom. Bohatý program pokračuje až do 26. prosince 2017.

Výtvarná soutěž pro seniory: Věk pro nás není překážkou
KARLOVY VARY Výtvarná soutěž „Věk pro nás není překážkou“
vstoupila do svého pátého ročníku. Určena je pro všechny seniory
z našeho regionu, kteří se věnují
některé z výtvarných činností. Jejím cílem je ukázat, že i v pokročilém věku může být člověk stále
aktivní.
Do soutěže se mohou hlásit obyvatelé Karlovarského kraje, kteří
jsou starší šedesáti let. „O tom, že
máme v regionu šikovné seniory,
není pochyb. V uplynulém ročníku

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

samotného objevitele. Základem
pro daguerrotypii je vysoce vyleštěná kovová deska, která na rozdíl od fotografického papíru není
pružná. Společně s Kynžvartskou
daguerrotypií by se do registru
měly zapsat ještě další dvě české
památky, Janáčkův archiv, který zahrnuje pozůstalost jednoho
z našich nejvýznamnějších skladatelů, a také česko-maltská sbírka Camociových map, jež dokládá
velké obležení Malty z roku 1565.
V současné době se pouze čeká
na potvrzení generální ředitelky
UNESCO.

(KÚ)

s námi soutěžilo na šedesát šest výtvarníků, což bylo nejvíce za celou
historii konání soutěže. Málokdo
by hádal, že jedné z vítězkyň bylo
úctyhodných devadesát let. Věřím
tedy, že i tento ročník soutěže bude
úspěšný a že se nám opět sejde celá
řada krásných prací,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.
Soutěží se celkem ve třech kategoriích. Přihlašovat lze nejenom
ruční práce, obrazy, ale i fotografie. Z každé kategorie budou odbornou porotou vybrána tři nej-

lepší díla, jejichž autoři se mohou
těšit na pěkné ceny v podobě dárkových košů a publikací o regionu.
Výtvory všech soutěžících budou
následně k vidění na společné výstavě v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Pravidla soutěže jsou následující:
Práce jsou přijímány v termínu od
1. ledna do 28. února 2018. Zúčastnit se mohou všichni senioři
ve věku nad 60 let z Karlovarského
kraje. Každý soutěžící může přihlásit pouze 1 dílo, které by nemělo

být starší více jak 2 roky. Soutěží se
ve třech kategoriích, a sice: 1. ruční práce; 2. kresba, malba, grafika;
3. fotografie. Práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem
a kontaktem (adresa + telefon).
Svá díla mohou soutěžící osobně
doručit po telefonické domluvě do
kanceláře Veroniky Severové (telefon: 354 222 116) nebo je mohou
posílat poštou na adresu: Krajský
úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary. 
(KÚ)

SPORT

Olympionici si za své
výkony zaslouží respekt
KARLOVY VARY Zažili neopakovatelnou atmosféru olympijských
her a úspěšně reprezentovali svou
zemi. Podávali špičkové sportovní výkony, často ale bez nároku na
finanční odměnu. Řeč je o západočeských olympionicích a dalších
sportovcích seniorech, které opět
podpořil Karlovarský kraj.
„Velmi si vážím vás všech, kteří
jste se účastnili některé z olympiád
a velkých sportovních akcí, a mám
velkou radost, že vám Karlovarský
kraj alespoň tímto způsobem může pomoci. Časem se trochu zapomnělo na to, že jste šířili věhlas naší
země na mezinárodním sportovním poli. My si to ale chceme připomínat a poděkovat za vaše skvělé
výsledky,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová během předávání
finančních darů. Kromě převzetí
cen si sportovci mohli v Becherově
vile prohlédnout aktuální výstavu
„Čapek & Čapek, Hravě světem

velkých umělců Josefa a Karla“
a diskutovat se zástupci Karlovarského kraje, kolegy z Nadace fondu
západočeských olympioniků nebo
z České unie sportu.
Karlovarský kraj poskytl Nadačnímu fondu západočeských olympioniků finanční dar ve výši 150

Halu míčových sportů. Na sklonku roku vstoupilo „áčko“ také do
evropského Challenge Cupu, domácí odvetu proti silnému týmu
Mladosť Záhřeb. V nejvyšší republikové soutěži působí i kadeti Karlovarska, junioři hrají v první lize.
Karlovarský region uspořádal i početně obsazený turnaj Barevného
minivolejbalu čili akci určenou volejbalovým přípravkám.
Listopad se nesl ve znamení projektu na podporu boje proti rakovi-

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Dráhová cyklistika
Velké blahopřání Karlovarského kraje patří dráhovému cyklistovi Martinu Čechmanovi z Ostrova, který během prvního prosincového víkendu v týmovém sprintu družstev mužů na Světovém poháru v Kanadě vybojoval se svými kolegy 3. místo. Martin Čechman vyrostl v Cykloteamu Ostrov a nyní trénuje
v brněnské Dukle. Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho regionu.
(KÚ)

Hejtmanův pohár putoval do Sokolova

H

ejtmanův pohár putuje letos
opět do Sokolova. Jako druzí
se s opičí dráhou nejlépe poradili
školáci z Nové Role, bronz patří
tentokrát Lomnici. Tradiční zápolení ve zdolávání různých překážek na vymezené trase pořádá
Asociace amatérských sportů České republiky, cílem je komplexní prověrka jejich všestranného
sportovního nadání. Dráha má
unifikovanou podobu a je možné ji

postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. O vítězích přitom nerozhodují sekundy, nýbrž
soutěžní body. Sportovci mohou
získat ještě bonusové body za plnění nejrůznějších hejtmanských
výzev, natáčení videí či pořizování
fotografií. Letos se do soutěžního
klání přihlásilo 9 škol a 2190 žáků
z našeho kraje, žáci ze Základní
školy Sokolov v Běžecké ulici získali za letošní triumf originální

pohár, finanční odměnu ve výši 10
tisíc korun a drobné dárky od Karlovarského kraje. Druhá ZŠ Nová
Role si odnesla poukaz na nákup
sportovního vybavení za 4 tisíce,
žáci třetí ZŠ Lomnice byli odměněni tisícikorunovým poukazem.
A mimochodem pro výherce a jejich pedagogický doprovod byla
v rámci akce připravena také bonusová prohlídka Krajské knihovny Karlovy Vary. 
(KÚ)

MČR v twirlingu se vrací do Varů

M

istrovství České republiky
v twirlingu se vrací do Karlových Varů a koncem ledna v Hale
míčových sportů v Tuhnicích půjde
znovu o hodně. Na výsledcích nejlepších twirlerů ČR totiž bude tentokrát záviset jejich nominace na Mistrovství Evropy, které se koná v roce
ně Movember, do kterého se volej- 2018 o Velikonocích v Norsku –Libalisté Karlovarska zapojili hned
dvakrát. V rámci dvou domácích
zápasů se uskutečnila dražba dresů extraligových hráčů a výtěžek
byl věnován právě na dobrou věc.
Největší zájem byl o trikot univerzála Michala Kriška, který se vydražil za 7 tisíc korun. Volejbalisté
VK ČEZ Karlovarsko vybrali na
podporu projektu Movember celkem 25 tisíc korun.

(KÚ)

Volejbalisté s kníry dražili
své dresy pro dobrou věc

www.kr-karlovarsky.cz

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

Přehled obdarovaných sportovců
Feureisl Jiří, reprezentant ČSR v kopané a ledním hokeji, účastník MS
Růžičková Jana, reprezentantka ČSSR ve volejbalu, MS 1970, ME 1971, LOH Mnichov
1972
Sláma Štěpán, dlouholetý trenér ženské házené v Chebu, vychoval řadu reprezentantek, legenda sportu Karlovarského kraje
Šlais Jaroslav, reprezentant ČSSR v boxu, účastník LOH Tokio 1964
Štrunc Miroslav, reprezentant ČSR v atletice, dlouholetý trenér a člen ČOV
Vaněk Otakar, dlouholetý trenér a funkcionář v atletice, legenda sportu Karlovarského
kraje
Vondrášek František, trenér házené ČSSR v juniorských, ženských i mužských složkách, metodik ČSTV v Chebu
Vrbka Miroslav, trenér ženské reprezentace ČR ve vzpírání, trenér na LOH Athény 2004
Nagy Jan, reprezentant ČSSR ve vzpírání, 4. místo na LOH Montreal 1976, bronz MS 1976
Koller Josef, reprezentant ČSR v ledním hokeji, dlouholetý trenér

tisíc korun. Nadační fond vznikl
v roce 2011 a v jeho čele stojí Vladimír Jarý, který je sám slavným
sportovcem, získal stříbro s mužstvem házené na letní olympiádě
v Mnichově v roce 1972. Cílem
fondu je podporovat západočeské
sportovce, kteří ojedinělým způsobem v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na
olympijských hrách, mistrovstvích
světa a Evropy či jiných světových
soutěžích. Fond pomáhá výhradně sportovcům, kteří jsou již dnes
v důchodovém věku a dostali se do
tíživé životní situace.
Mezi významné sportovce olympioniky patří například vzpěrač
Jan Nagy, který získal 4. místo na
LOH v Montrealu 1976 a bronz na
světovém šampionátu v témže roce, dále Jana Růžičková, účastnice
mistrovství Evropy, světa a LOH
Olympionici v Becherově vile Finanční dary bývalým vrcholovým sportovcům v Mnichově 1972, kde jako členka
předala v karlovarské Becherově vile hejtmanka Jana Vildumetzová a krajský radní volejbalového družstva získala 7.
Jaroslav Bradáč. 
Foto: KÚ místo. 
(KÚ)

KARLOVY VARY Boj o špičku
extraligy, úspěšné týmy mládeže,
podpora sportování dětí a charitativní akce, to všechno jsou aktivity
Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko.
Elitní mužstvo hraje čtvrtým
rokem nejvyšší soutěž a znovu se
zařadilo do takzvané „silné čtyřky“, která bude na jaře bojovat
o extraligové medaile. Tým se opírá i o úžasné fanoušky, kteří při
každém domácím utkání zaplní
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lienhamru. Soutěž bude probíhat
v hale Míčových sportů v Tuhnicích
ve dnech 26. až 28. ledna 2018. Akci
odstartuje v pátek v 17.30 hodin historicky první samostatné slavnostní
zahájení s bohatým programem.
Na akci zve Karlovarský kraj a Svaz
mažoretek a twirlingu ČR – NBTA,
s organizací pomáhá MDDM Os-

trov, protože právě jeho twirlerky
Oskarky patří v zemi mezi ty velmi
úspěšné. Přijďte závodnice podpořit, odměnou Vám budou výkony
od malých osmiletých děvčat až po
ty od dvacetiletých slečen, všechny
svým pohybem a prací s hůlkou za
zvuků hudebního doprovodu dokáží
vykouzlit radost ve tvářích.  (KÚ)
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