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ZPRÁVY Z KRAJE
V regionu je otevřená první
paliativní ambulance
První a zatím jediná paliativní ambulance u nás byla koncem září
slavnostně otevřena v Karlových
Varech. Provozuje ji společnost
Ladara, která se zaměřuje na
poskytování zdravotních služeb
a mobilní hospicové péče, a kraj
na její zprovoznění přispěl částkou
250 tisíc korun. Za účasti politiků
i lékařů ji vysvětil biskup František
Radkovský. Karlovarský kraj podporuje paliativní péči dlouhodobě.
Na jaře minulého roku byl v našem
regionu otevřen první kamenný
hospic, na jehož stavbu kraj vynaložil 78,5 milionu korun. Již
několikátým rokem také přispívá
prostřednictvím dotačního programu na provoz organizací, které
poskytují domácí hospicovou péči.
Jen pro letošní rok byla z rozpočtu
kraje na tyto účely vyčleněna částka 3 miliony korun. Pomoc v nové
paliativní ambulanci najdou všichni nevyléčitelně nemocní, kterým
byla ukončena léčba. Posláním
ambulance je zmírnit těmto lidem
utrpení v poslední fázi jejich života
a nabídnout potřebné poradenství a neméně důležitou duchovní
podporu i pro jejich nejbližší. Objednat se lze telefonicky na čísle
776 426 151 nebo e-mailem na
paliativniambulance@ladara.eu.

(KÚ)
Akční plán řeší
protihluková opatření
Karlovarský kraj chystá protihluková opatření na některých
místech v regionu. Akční plán
pro hlavní pozemní komunikace
zpracovala firma Ekola group na
základě údajů ze strategických
hlukových map pořízených Ministerstvem zdravotnictví. Dotčeno
nadměrnou zátěží je přibližně
podle zjištění 1350 obyvatel kraje. Prioritu číslo jedna získaly dva
úseky silnic, kde byly překročeny
mezní hodnoty a je vysoká hustota
obyvatel. V Karlových Varech to je
ulice Závodu míru a v Chebu ulice
Evropská. Několik dalších míst
v kraji má pak prioritu číslo dvě.
Jedná se o úseky v Mariánských
Lázních, Velké Hleďsebi, Aši,
Sokolově nebo Chodově. Během
následujících pěti let by měla být
realizována opatření konkrétně
v Chebské ulici v Mariánských
Lázních a ve stejnojmenné ulici
v Aši. Součástí akčního plánu jsou
rovněž protihluková opatření, jejichž realizace se plánuje v dlouhodobém časovém horizontu.  (KÚ)
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Ženou regionu 2019 je Jana Třísková
KARLOVY VARY
Vítězkou jubilejního 10. ročníku ankety žena
regionu se v Karlovarském kraji
stala Jana Třísková, operátorka
tísňové linky 112 a dobrovolnice
v Hospici sv. Jiří v Chebu, jehož
posláním je poskytovat zdravotní
i psychickou podporu umírajícím.
V hlasování veřejnosti obdržela
v konkurenci dalších devíti finalistek nejvíce hlasů.
Slavnostní předání ceny Žena
regionu se uskutečnilo v úterý 1.
října v Becherově vile v Karlových
Varech. Ocenění Janě Třískové
předala za přítomnosti zástupců
soutěže a partnerů hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která
zároveň udělila dvě Ceny hejtmanky ženám, které hned po vítězce
získaly nejvíce hlasů veřejnosti.
Společně s hejtmankou blahopřála účastnicím Marie Heřmánková,
výkonná ředitelka projektu Žena
regionu. Slavnosti byly přítomny
také finalistky regionálního kola.
„Osobně si velmi vážím všech žen,
které dokáží pomáhat druhým,
díky svým nápadům dělají svět
hezčí a kromě toho se starají o děti, rodinu a to všechno zvládnou
s úsměvem. V našem kraji žije takových žen spousta, jenom o nich
ne vždycky víme. Proto se kraj
i v letošním roce zapojil do ankety
Žena regionu, abychom ocenili
práci a obětavost všech nominovaných, a to bez ohledu na pořadí
či počet získaných hlasů,“ uvedla
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Vítězka letošní ceny Jana Třísková pracuje jako operační technik
tísňové linky 112. Zároveň je však
dobrovolnicí v obecně prospěšné
společnosti Hospic sv. Jiří v Chebu, jehož posláním je poskytovat
podporu umírajícím, aby mohli
závěr svého života prožít se svými
nejbližšími v domácím či domovu
podobném prostředí. Jana je navíc
aktivní běžkyní a účastní se řady
sportovních akcí s benefičním rozměrem. Má dvě děti, a i přes svou
profesní vytíženost a náročnost
své práce se aktivně věnuje dob-

CENA HEJTMANKY

Lenka Teturová

ročinným aktivitám. Pořádá na- hospice. Jana Třísková postupuje z krajských vítězek, která v hlaso- lostátní vítězky se bude konat 30.
příklad tzv. Hospicové postřižiny do národního kola soutěže Žena vání veřejnosti obdržela absolutně října 2019 v Senátu Parlamentu
a další akce na podporu činnosti regionu, kde si prvenství odnese ta nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení ce- ČR. 
(KÚ)

Žena regionu Jana Třísková (vlevo) ve společnosti vítězky loňského ročníku Lucie Markuskové. 
tivní sbírku pro tuto školu a povedlo se jí kromě finanční částky
vybrat i materiál potřebný k výuce
a sportovním aktivitám. Z Česka pomáhá s adopcemi na dálku
v Ugandě a sama finančně podporuje jednu místní holčičku.

Lenka začala
své podnikání
výukou angličtiny formou
znakové řeči
pro malé děti.
Mimo své pod- DALŠÍ FINALISTKY
nikání se věnuje aktivně tréninku 10. ROČNÍKU ZA KARLOdětí ve volejbale. Je členkou výbo- VARSKÝ KRAJ
ru volejbalového klubu, podporuje Nikol Jelínková
aktivity neziskových organizací Před několika lety otevřela jako
jak osobní pomocí, tak finančně.
jedna z prvních v ČR e-shop se
zdravou stravou a později se zaMartina Gebauerová
měřila na raw stravu. Začala šít
Martina má látkové plenky a látkové potřeby
pod svými kří- pro ženy. Nikol podporuje svým
dly základní podnikáním ekologické cítění roškolu Lusanja din, protože jednorázové pleny
v Ugandě. Za- a vložky se rozkládají na skládložila charita- kách zhruba 500 let.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Drahomíra Opletalová
Zakladatelka Kulturního sdružení Drahušky Opletalové se celý život věnuje dětem. Má dlouholeté zkušenosti s organizací,
dětských akcí jako jsou tábory,
zájezdy, maškarní bály, zájezdy
a tábory v cizině, vánoční besídky. Učí dětí jak si vzájemně
pomáhat a všechny děti jsou u ní
jedničky.
Olga Pištejová
Olga se celý pracovní život věnovala nemocným lidem. Myšlenka
poskytování paliativní hospicové
péče v kamenném zařízení v ní
zrála 15 let. Osobně je členkou
několika organizací tematicky
spjatých s péčí o nemocné. Nakonec se její myšlenka zhmotnila
v plně funkční hospic v Nejdku.

Daniela Radová
Reprezentantka ČR od dorostenek až po dospělé v házené je
členkou Komise rozhodčích Českého svazu házené. Stala se první
ženskou rozhodčí, která rozhodovala v ČR nejvyšší domácí seniorské soutěže. Je předsedkyní
sportovního klubu a dokázala realizovat vybudování víceúčelové
sportovní haly, která nese název
Sportovní hala Milana Prokeše.
Sonia Sudimacová
Sonia je zakladatelkou organizace
„Dětský úsvit“ z.s. Účelem spolku
je sociální, kulturní a edukační
podpora, osvěta a rozvoj náhradní
rodinné péče. Vedle této činnosti organizace pomáhá rodinám
s dětmi s diagnózou PAS a podporuje neformální pečovatele v ČR.

Foto: KÚ
Miroslava Tlučhořová
Spoluzakladatelka
rodinného
a komunitního centra Domeček,
kterým prošlo přes 300 dětí. Mirka se každodenně podílí plynulém
chodu, vede lekce cvičení, zajišťuje
vzdělávací program pro děti i rodiče, shání finance pomocí fundraisingu a získáváním dotací nejen
pro Domeček, ale i pro lidi z okolí,
kteří pomoc potřebují.
Mirka Valašíková Křížová
Mirka nejprve učila, jak správně
navázat a nosit své dítě v šátku,
pak přidala laktační poradenství
a nyní je i průvodkyní v těhotenství a mateřství. Je hlavní organizátorkou a duchovní matkou
chebského festivalu o cestách ke
spokojenému rodičovství Být spolu, který měl již pět ročníků. (KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Projekt odhalí bohatství
minerálních vod
Každý zná proslulý lázeňský
trojúhelník, který je tvořený
Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi.
Kromě toho se ale na území
našeho regionu nachází desítky dalších zdrojů minerálních
vod, povětšinou nevyužívaných
a často zcela zapomenutých.
A právě jim je věnován projekt, na jehož realizaci chce
nově založený Institut lázeňství a balneologie získat dotaci z programu Technologické
agentury ČR. Projekt s názvem
„Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod
Karlovarského kraje“ předložil
do programu Prostředí pro život, jehož administrátorem je
Technologická agentura ČR,
Institut lázeňství a balneologie
dohromady s Českou geologickou službou, Ministerstvem
životního prostředí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Jeho realizace je plánována na
tři roky a odhadované náklady
se pohybují ve výši 10,5 milionu
korun. Naposledy se podrobné inventarizaci všech zdrojů
minerálních vod na území regionu věnoval Ústřední ústav
geologický v roce 1979, a to ve
studii s názvem Minerální vody
Západočeského kraje. Jejími
autory byli Margarita Kolářová
a Vlastimil Myslil, kteří do nejmenších podrobností popsali
kvalitativní i kvantitativní stav
výskytu minerálních vod, včetně polohopisu. 
(KÚ)
Političtí vězňové
a rehabilitovaní vojáci
dostali od kraje symbolický
dar
Celkem 21 bývalých vězňů
nacistických koncentračních
táborů z našeho regionu, politických vězňů odsouzených
komunistickým režimem a bývalých vojáků, kteří byli z politických důvodů perzekvováni
a poté rehabilitováni, získalo
symbolický finanční dar od
Karlovarského kraje. Na krajském úřadě se s nimi setkala
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která připomněla
utrpení a těžký život vězňů
bývalých koncentračních táborů, nebo těch, kteří byli odsouzeni v minulosti za své názory
a přesvědčení, či jsou bývalými
vojáky z povolání a pracovníky
v různých složkách armády,
kteří byli neprávem odsouzeni
a později rehabilitováni. Akce
se účastnili také zástupci Konfederace politických vězňů,
Českého svazu bojovníků za
svobodu i Vojenského spolku
rehabilitovaných Armády ČR,
kteří poděkovali za podporu ze
strany vedení kraje. V dlouhé
diskusi všech zúčastněných
se poté mluvilo o zápisu hornických památek na Seznam
UNESCO, mezi nimiž je i Rudá
věž smrti v Ostrově, o úrovni
školství a vzdělávání, ale také
o opravách silnic v kraji a mimo
něj či o pracovním uplatnění
v různých částech kraje.  (KÚ)
Kuchyně s jídelnou
v karlovarském Domově
mládeže je v novém
Zastaralou kuchyni a jídelnu
Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary nechal přestavět Karlovarský kraj. Zařízení
slouží žákům i učitelům několika karlovarských škol, v lednu
příštího roku navíc jeho služby
budou využívat účastníci zimní
olympiády dětí a mládeže. Rekonstrukce vyřešila staré a nevyhovující členění pracovišť
ve školní kuchyni, stavebníci
upravili i zázemí pro zaměstnance a přicházející strávníky.
Kuchyně má nyní nové moderní spotřebiče a společně s jídelnou splňuje náročné požadavky celodenního výdeje jídel.
Karlovarský kraj na přestavbu
a vybavení kuchyně s jídelnou
vynaložil 22,5 milionu korun.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Po nové D6 pojedeme u Bochova
stotřicítkou, potvrdil ministr dopravy

Vladimír Kremlík pomůže s řešením křižovatky i financováním opravy mostu u Nového Sedla
BOCHOV Budoucí silnice D6 od
Olšových Vrat směrem do Bošova
bude široká 25, 5 metru a řidiči tak
budou moci v úseku jezdit rychlostí
130 kilometrů v hodině. Rozšíření
úseku definitivně schválila centrální
komise ministerstva dopravy. S radostnou zprávou přijel do Karlovarského kraje v polovině září ministr
dopravy Vladimír Kremlík. Stavba
by měla být financována z EU.
Rychlé řešení původně problematického záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) silnici zúžit
a nastavit rychlost na 110 kilometrů v hodině při té příležitosti velmi
ocenila hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová.
Společně s ministrem dopravy
se hejtmanka v rámci jeho pracovní cesty v Bochově také zastavila.
Ohledně plánované mimoúrovňové
křižovatky na chystané části dálni-

Dálnice D6 Pro dohled nad postupem dostavby hejtmanka znovu navrhla
zřízení pozice krajského koordinátora. 
Foto: KÚ
ce D6 jednala v doprovodu svého
náměstka Martina Hurajčíka se
starostou Miroslavem Egertem.
Ministerstvo životního prostředí
totiž před časem rozhodlo o jiném
umístění křižovatky, než které by

odpovídalo potřebám rozvoje města. „Seznámil jsem se s oběma variantami návrhu umístění křižovatky
a chápu argumenty pana starosty
pro její přesun,“ uvedl Vladimír
Kremlík.

Hejtmanka také navrhla, aby měl
kraj svého koordinátora, který by
dohlédl na postup dostavby dálnice D6. „Usilujeme o to už několik
let, ale dosud se nepodařilo s Ředitelstvím silnic a dálnic takovou
věc dohodnout. Byli bychom rádi,
kdyby se koordinátorem, jenž bude
dohlížet na urychlené výkupy pozemků a postup přípravy staveb jednotlivých úseků, stal ředitel Krajské
správy a údržby silnic Jan Lichtneger,“ vysvětlila. Ministr se záměrem
souhlasil a doplnil, že podle současných údajů by mohla být D6 kompletně dokončena v roce 2026.
Kraj by také potřeboval pomoci
s financováním opravy mostu přes
železnici u Nového Sedla. „Most je
naprosto nutný jako rychlá spojka
s dálnicí D6 a také další možná trasa pro testovací centrum BMW na
Podkrušnohorské výsypce. S opra-

vou chceme začít ještě letos, ale potřebujeme finanční pomoc od státu.
Pokud most neopravíme, budeme
jej muset kvůli špatnému stavu zavřít,“ zdůraznila Jana Mračková
Vildumetzová. Ministr uvedl, že
bude hledat cesty, jak může ministerstvo dopravy rekonstrukci spolufinancovat. „Mohli bychom použít ušetřené peníze ze stavby příjezdové komunikace k areálu BMW,
další prostředky by šly z projektu
Státního fondu dopravní infrastruktury a dalších zdrojů. Celkem
jde o 50 milionů korun, nicméně
byl bych rád, kdybychom vzhledem
k situaci Karlovarského kraje ještě
částku dokázali navýšit,“ vysvětlil
Vladimír Kremlík. Zároveň také pozval hejtmanku na zasedání výboru
SFDI, které se bude konat 30. října
a kde se o financování opravy rozhodne. 
(KÚ)

Hasiči mají novou speciální zásahovou techniku Obnovou keramické školy se zabývají
Novou speciální zásahovou
techniku, která bude sloužit
hasičům na stanicích v Karlových Varech, v Sokolově
a v Chebu při mimořádných
událostech, představili v polovině září zástupci Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje (HZS). Jak potvrdil ředitel HZS Václav Klemák,
na pořízení techniky využili
finance z Fondu zábrany škod,
z příspěvku
Karlovarského
kraje a města Karlovy Vary.
Konkrétně se jedná o zásahovou cisternu, technický přívěs
pro přepravu vyprošťovací
a stabilizační sady, záchranářskou a manipulační plošinu.
Hasiči ale budou mít i nový
bezpilotní dron s termovizí
pro pátrání po osobách či průzkum velkých oblastí. Celkem
technika přišla bezmála na 10
milionů korun. Cisterna CAS
30 na podvozku Tatra 815-7 je
určena pro zásahy ve složitém
terénu. Jedná se o vozidlo na
terénním podvozku s velkou
zásobou hasební vody. Pro
hašení veze 9 tisíc litrů vody.
Technické přívěsy obsahují
především sady pneumatických vyprošťovacích a stabilizačních nástrojů značky
Paratech a další prostředky
pro stabilizaci. Toto vybavení
se užívá v případech záchrany
osob či zvířat ze zřícených budov, závalů či z hloubky. Dron
pro pátrání po osobách či pro
průzkum velkých oblastí je
vybavený kamerou s třicetinásobným optickým přiblíže-

tři architektonické kanceláře

ním s přenosem do ovládacího
modulu, je možné tak na velké
vzdálenosti zjistit rozsah mimořádné události, možné překážky pro provedení účinného
zásahu či naopak možnosti

pro zvýšení efektivity vedení
zásahu. Nové technické vybavení mají k dispozici hasiči
jednotlivých stanic a mohou
tak již novinky využívat na výjezdech. 
Foto: 2x KÚ

Vývojové centrum BMW Group?
Už se staví příjezdová komunikace
SOKOLOV Se stavbou dopravního
napojení na budoucí průmyslovou
zónu Podkrušnohorské výsypky
začal Karlovarský kraj. K výstavbě
příjezdové komunikace k vývojovému centru koncernu BMW Group
se kraj přihlásil v memorandu, které společně s firmou BMW Group
a společností Sokolovská uhelná
uzavřel v lednu loňského roku.
Přípravou a realizací stavby byla
pověřena Krajská správa a údržba
silnic.
„Je to pro nás velmi důležitý
okamžik, do našeho kraje přichází významný investor. Patříme ke
strukturálně postiženým regionům a nutně potřebujeme nová
pracovní místa a práci s přidanou
hodnotou, ale také rozvoj vědy
a výzkumu, hi-tech provoz, který
tady dosud chybí. Zajímavé je pro
nás i spojení BMW Group s vysokoškolskými pracovišti a možnost
dostat k nám do regionu jednak

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

vysokou školu, ale také specialisty
v různých oborech,“ říká hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
„V první řadě bychom chtěli poděkovat za veškeré úsilí, podporu
a partnerství ze strany Karlovarského kraje, Sokolova a okolních
komunit. Projekt pokračuje nadále
podle plánu. Po získání stavebního povolení by měly začít stavební
práce v prvním čtvrtletí roku 2020.
Tím započne transformace celého
regionu a učiní z něj atraktivní místo pro mladé, kvalifikované a zkušené lidi,“ uvedl Helwig Lehmann,
vedoucí projektu Vývojového centra BMW Group.
Realizací projektu příjezdové komunikace byla pověřena Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje. „V rámci vybudování
nového dopravního napojení dojde
k umístění nové okružní křižovatky
na silnici II/210. Směrem k nové
průmyslové zóně a areálu BMW

Group bude vystavěn násep a na
něm umístěno rameno z nové křižovatky o celkové délce 50 metrů.
Po dokončení výstavby areálu bude na toto rameno navazovat další
kruhový objezd, který bude sloužit
pro vjezd na parkoviště u areálu
BMW Group a dále jako napojení
nově plánované silnice od křižovatky poblíž Boučí,“ popsal ředitel
Krajské správy a údržby silnic Jan
Lichtneger.
Na financování akce se kraji podařilo získat finanční prostředky
v rámci programu RE:START, které kraj obdržel ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Krajská
správa a údržba silnic vypsala výběrové řízení na stavbu s předpokládanou hodnotou zakázky 78,7
milionu korun bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG s vítěznou cenou
60,9 milionu korun bez DPH.

(KÚ)

KARLOVY VARY Studie k řešení
havarijního stavu budovy Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary
vypracují tři architektonické kanceláře. Vybral je Karlovarský kraj,
hotovo mají mít během února
příštího roku. Pak se už může začít
s projektovou přípravou stavby.
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku byla rozeslána téměř
třiceti architektonickým kancelářím a zveřejněna v médiích. Ve
stanoveném termínu Karlovarský
kraj obdržel celkem deset nabídek
od renomovaných architektonických studií, což vypovídá o atraktivitě zakázky, kvalitě zadání a zájmu odborné veřejnosti. Ve výběru
byli upřednostněni ti dodavatelé,
kteří prokázali svým referenčním
portfoliem větší zkušenosti se
zakázkami obdobného charakteru. Zakázku nakonec vyhrály dvě
pražské kanceláře, a sice Petr Hájek Architekti a Škardaarchitekti, a brněnská společnost Pelčák
a partner architekti. Celkové náklady na vypracování studií dosahují částky 1,8 milionu korun.
„Vybrané firmy patří k erudovaným architektonickým kancelářím, které mají za sebou úspěšné
realizace staveb nejenom v domácím, ale i v evropském měřítku.
Zároveň se ve dvou případech jedná o absolventy naší „Keramky“.

Na zpracování studií budou mít
čtyři měsíce, přičemž hotovy by
měly být v průběhu února příštího roku. Poté bude následovat jejich veřejná prezentace a diskuse.
Snažíme se jít cestou co největší
otevřenosti, protože se jedná o velmi citlivé téma jak mezi místními
obyvateli, tak i odborníky. Na základě referencí vybraných firem
lze předpokládat, že projektanti
navrhnou různé možnosti řešení.
Díky jejich porovnání pak bude
možné zodpovědně zvolit mezi
rekonstrukcí nebo novostavbou
jednotlivých objektů školy,“ uvedl
Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky.
Snahou Karlovarského kraje je
ukončit provizorní provoz školy
a vytvořit důstojné podmínky pro
výuku odpovídající současným
i budoucím potřebám. I proto jsou
do těchto aktivit zapojeni také
pedagogové a žáci školy. Ve spolupráci s jejím vedením je mimo
jiné připravováno na říjen i zadání
studentských prací směřujících
k budoucnosti školy pod názvem
„Keramka jednadvacátého století“. Práce by měly prostřednictvím
různých vyjadřovacích prostředků
reagovat na aktuální témata významu instituce školy, inspirace
historickou budovou i projektu
výstavby nové školy. 
(KÚ)

Pravidla pro nábor kuchařů do
sociálních zařízení budou jednodušší
KARLOVARSKÝ KRAJ Nedostatek
pracovníků v sociálních službách
tíží krajské domovy pro seniory
i další sociální zařízení. Kraj proto
poskytuje náborové příspěvky, a to
jak pracovníkům v přímé péči, tak
i všeobecným sestrám v sociálních
službách. Příspěvek se ale týká
i kuchařů, po nichž je v domovech
především poblíž hranic s Německem velká poptávka. Právě pro ně
začnou platit jednodušší pravidla
k získání financí. Nově nastupující
všeobecné sestry v domovech pro
seniory a pro osoby se zdravotním
postižením zřizovaných krajem
mohou získat náborový příspěvek

ve výši 55 tisíc korun, pracovníci
v přímé péči 35 tisíc a stejnou částku dostávají i kuchaři. „Původně
jsme požadovali, aby měli kuchaři,
kteří chtějí získat náborový příspěvek, výuční list. Takových ale bohužel na trhu práce není mnoho,
proto bude postačovat mimo jiné
i rekvalifikační kurz, kuchař však
musí absolvovat přesně určený počet hodin,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr Kubis. Díky náborovým
příspěvkům i navýšení platů se kraji
postupně daří stabilizovat počty
sociálních pracovníků. Podobně by
chtěl uspět právě i v případě získání
kuchařů. 
(KÚ)

NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem
nás? Napište své hejtmance. Každý občan prostřednictvím krajských
internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. 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. Seniorům ve starobním důchodu je pravidelně k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první
středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 6. listopadu.
(KÚ)
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Ústav vyměnili za domky v Hazlově a v Aši
HAZLOV Nové domky v Hazlově
a v Aši pro osoby se zdravotním
postižením z Domova PATA v Hazlově nechal vybudovat Karlovarský
kraj. Pokračuje tak ve svém záměru
přemístit klienty ústavních zařízení
do běžného prostředí a za pomoci
sociálních pracovníků je zapojit do
společnosti. Podobně začali žít před
časem lidé z hazlovské PATY v nových domácnostech ve Skalné.
Výstavba rodinných domů se
uskutečnila v rámci takzvané transformace pobytového zařízení PATA
Hazlov. „I v tomto případě pokračujeme v projektu, do kterého se kraj
zapojil už v roce 2011. Snažíme se
především o to, aby klienti dosud
zvyklí na ústavní péči měli možnost
žít jako jejich vrstevníci v přirozeném prostředí, aby rozvíjeli své
schopnosti a dovednosti a časem
našli třeba i odpovídající pracovní
uplatnění. Domky v Hazlově obývá
celkem 16 klientů, v nových domcích v Aši jich bydlí 8 a my věříme,
že si na nový životní styl rychle a bez
problémů zvyknou,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.
V Hazlově byly vybudovány tři

Nový domov Náměstek hejtmanky Petr Kubis (vpravo) na návštěvě v Hazlově.
nové domy s kompletním moderním vybavením, v nichž nechybí ani
potřebné úpravy pro lidi se zdravotním postižením, jako jsou sprchová
lůžka či vakové zvedáky. Celkové
náklady dosáhly 28, 2 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného
regionálního programu tvořila 85

procent finančních prostředků, dotace z krajského rozpočtu 10 procent a zbylých 5 procent šlo od státu.
V Aši vyrostly dva domky, každý se
dvěma individuálními domácnostmi, kde každou domácnost obývají
vždy 2 klienti. Samozřejmostí jsou
opět potřebné sociální služby. Ná-

Foto: KÚ

klady na vybudování domků dosáhly
10, 4 milionu korun, přičemž dotace
z IROP opět činila 85 procent výdajů, 10 procent zaplatil kraj a 5 procent zafinancoval stát.
Prvních 14 klientů se v rámci
projektu transformace stěhovalo
z PATY Hazlov začátkem roku 2014

do opraveného rodinného domku
v Krásné u Aše a do čtyř bytů v panelových domech v Aši. Dalších
15 klientů je následovalo koncem
roku 2014, kdy se podařilo získat
7 nájemních bytů od města Chebu.
Druhá část projektu se uskutečnila
v roce 2015, kdy byla dokončena výstavba 3 rodinných domků v Jiráskově ulici v Aši. Tam našlo zázemí
18 klientů včetně šesti dětí. V červenci 2019 se do nového dvojdomku
ve Skalné nastěhovalo dalších 9 klientů. „Celkem bude organizace poskytovat komunitní sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 30 klientů v Aši a Hazlově a 50 klientů služby chráněného
bydlení v Chebu, Skalné, Hazlově
a Aši,“ uvedl Daniel Lindenberg, ředitel PATA Hazlov.
Karlovarský kraj má také v plánu
nechat opravit nevyužívané školní
dílny v areálu Gymnázia v Aši, kde
bude mít příspěvková organizace
zázemí pro management a údržbu.
Na tento závěrečný projekt, jenž bude financován z krajského rozpočtu,
už bylo vydané stavební povolení.

(KÚ)

Chebská nemocnice poskytne pozemek pro zahradu stacionáře Mája
CHEB Klienti chebského Denního
stacionáře Mája se mohou těšit
na příjemnější prostředí s vlastní
zahradou. Karlovarská krajská
nemocnice totiž vyšla vstříc městu
Cheb a poskytla stacionáři část ze
svých pozemků ke zřízení zahrady.
„Stacionář sousedí s areálem
naší nemocnice v Chebu a možnost využití těchto pozemků se

v zásadě nabízela,” potvrdila Jitka
Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice s tím, že nemocnice tuto
část areálu aktuálně nevyužívala.
Díky následné dohodě s městem
tak bude těchto zhruba tisíc metrů čtverečních sloužit pro potřeby
klientů Máji.
„Pozemek v sousedství bývalé
budovy dětského oddělení i nadá-

le zůstane součástí areálu nemocnice, ale dohodli jsme se s městem
na zcela symbolickém pronájmu.
Ten bude činit pouhých pět tisíc
korun ročně plus daň,” shrnula
Samáková. Smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou.
Nemocnice v Chebu je součástí
Karlovarské krajské nemocnice.
Ta je největším zdravotnickým
zařízením v regionu a. „Užší spo-

lupráce našich krajských organizací s městy je jednou z dalších
možností jak zlepšit služby poskytované lidem. V tomto případě
obyvatelům Chebu,“ řekl krajský
radní pro zdravotnictví Jan Bureš. Přičlenění části nemocniční
zahrady ke stacionáři přijde krajskému radnímu více než symbolické. „Lékaři v naší nemocnici
totiž umí léčit tělo, ale říká se, že

to je právě příroda, kdo umí léčit
duši,“ uvedl.
Denní stacionář Mája v Chebu
poskytuje ambulantní sociální služby osobám s mentálním
a kombinovaným postižením ve
věku od 3 do 26 let. Celkově disponuje kapacitou pro třináct osob
a provozuje ho příspěvková organizace města Správa zdravotních
a sociálních služeb Cheb.  (KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v nepříznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé druhy poskytovaných sociálních služeb.
Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na
přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svoji nepříznivou sociální situaci
vlastními silami. Služba je zaměřena na širokou cílovou skupinu
osob, které se nacházejí v situaci
ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci často spojené s ohrožením vlastní
existence či s narušením sociálního fungování daného jedince.
Patří sem krize situační (ztráta
životního partnera, zaměstnání,
zjištění závažného onemocnění
atd.), tranzitorní krize (většinou
přechodné krize z vývojových,
předvídatelných a očekávaných
životních změn či událostí, např.
odchod z původní rodiny, přechod
do starobního důchodu), krize
pramenící z náhlého traumatizujícího stresu (přírodní katastrofa,
autohavárie apod.), krize vývojové, krize pramenící z duševní
poruchy.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: poskytnutí ubytování,
jde-li o pobytovou formu služby
(ubytování na omezenou dobu
zpravidla nepřesahující 7 dní,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
žehlení), poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, jde-li
o pobytovou formu služby (zajištění celodenní stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování),
sociálně terapeutické činnosti
(krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného
terapeutického procesu), pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (pomoc při
komunikaci vedoucí k uplatňová-

ní práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí). Krizová pomoc je služba
poskytovaná zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují
krizovou pomoc organizace: Res
vitae, z.s. – Krizové centrum (zařízení v Karlových Varech), tel.: 353
566 426, Diecézní charita Plzeň
– Krizová pomoc Cheb, tel.: 731
433 079, 731 433 090.
Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné
obtížné situaci, kterou přechodně
nemohou řešit vlastními silami.
Služba je zaměřena na širokou
cílovou skupinu osob, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci často spojené
s ohrožením vlastní existence či
s narušením sociálního fungování
daného jedince. Patří sem krize
situační (ztráta životního partnera, zaměstnání, zjištění závažného onemocnění atd.), tranzitorní
krize (většinou přechodné krize
z vývojových,
předvídatelných
a očekávaných životních změn či
událostí, např. odchod z původní
rodiny, přechod do starobního důchodu), krize pramenící z náhlého
traumatizujícího stresu (přírodní
katastrofa, autohavárie apod.),
krize vývojové, krize pramenící
z duševní poruchy.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: telefonická krizová pomoc (krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu
osoby s pracovištěm telefonické
krizové intervence), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů, pomoc při

vyřizování běžných záležitostí).
Telefonická krizová pomoc je služba poskytovaná zdarma.
V Karlovarském kraji poskytuje
telefonickou krizovou pomoc organizace Res vitae, z.s., tel.: 353
588 080, 723 963 356.
Intervenční centra
Cílem sociální služby intervenční centra je poskytnutí pomoci
obětem domácího násilí, popř.
dalším osobám, které jsou přítomny domácímu násilí. Na základě
vykázání ze společného obydlí
podle zvláštního právního předpisu (§44 – 47 zákona č. 273/2008
Sb. o Policii České republiky ve
znění pozdějších předpisů) je osobě ohrožené násilným chováním
vykázané osoby nabídnuta pomoc
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu
o vykázání intervenčnímu centru.

Pomoc intervenčního centra může
být poskytnuta rovněž na základě
žádosti osoby ohrožené násilným
chováním jiné osoby obývající s ní
společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně
poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány
jako služby ambulantní, terénní
nebo pobytové.
Služba poskytuje tyto základní činnosti: sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence
a další socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického
procesu), pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a oprávněných

zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí), poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu
služby (ubytování na omezenou
dobu zpravidla nepřesahující 7
dní, vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, případně ložního prádla
a ošacení), poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, jde-li
o pobytovou formu služby (zajištění celodenní stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování nebo vytvoření podmínek pro
samostatnou přípravu stravy).
Intervenční centra poskytují své
služby zdarma.
V Karlovarském kraji zajišťuje
tuto službu organizace Pomoc
v nouzi, o.p.s. (zařízení jsou
v Karlových Varech, Sokolově
i Chebu), tel.: 736 514 095, 736
514 096, 352 669 839.
(KÚ)
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Základní informace o krizové pomoci, telefonické krizové pomoci a intervenčních centrech mohou zájemcům poskytnout také sociální
pracovníci na obecních a městských úřadech.
Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, tel.: 359 808 130, MÚ Cheb
– Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman Nováček, tel.:
354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ Kynšperk nad
Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ Loket – Miroslava
Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Mikulová, tel.: 354 224 506,
MÚ Žlutice – Klára Horáková, tel.: 702 210 720 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 142, případně také na Krajském úřadu
Karlovarského kraje – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599, Ing. Petra Nováková, tel .: 354 222 264.

NEPROPÁSNĚTE
První ambulantní poradna
pro osoby se závislostí už
funguje
V polovině září došlo ke slavnostnímu otevření první ambulantní poradny pro osoby se
závislostí v Karlovarském kraji.
Poradna se nachází v Sokolovské ulici v Karlových Varech
a její služby jsou poskytovány
veřejnosti zcela bezplatně. Poradna je provozována organizací Světlo Kadaň, která v Karlových Varech mimo jiné zajišťuje
i místní kontaktní centrum a terénní programy. Jejím cílem je
poskytovat pomoc uživatelům
drog vedoucí ke snížení škod na
psychickém zdraví a ke snížení
jejich sociální exkluze, usilovat
o změnu rizikového chování
a rovněž se je snažit motivovat
ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Poradna se
mimo jiné zabývá i závislostmi
dalšího typu, jako jsou závislosti na herních automatech či
například videohrách. V rámci
ambulantní léčby se zaměstnanci poradny snaží také zvýšit
dostupnost této služby osobám,
které nemohou nebo nechtějí
opustit své stávající sociální
vazby, i těm, které zatím stále
nemají představu, jaký druh
pomoci hledají. Služba je určena také jako forma podpory
pro rodinné příslušníky a osoby
blízké závislých. 
(KÚ)
Nový web představuje
hornickou krajinu Krušných
hor
Fascinuje vás krása hornického
Krušnohoří? Pak si rozhodně
prostudujte nový mikroweb.
Pro obyvatele kraje, jeho návštěvníky i obdivovatele Krušných hor jej připravila krajská
destinační agentura Živý kraj.
Stránka vznikla především
v souvislosti se zápisem hornické krajiny Krušných hor
na Seznam světového dědictví
UNESCO. Na mikrowebu najdete zajímavé informace, fota
i videa, jež vás přimějí k tomu,
abyste si hned naplánovali
krušnohorský výlet. Součástí
webu jsou i kvízové otázky pro
zvídavé. Na stránku mohou
odkázat také jednotlivá města, když chtějí návštěvníkům
i občanům přiblížit základní
informace o historii hornictví
v Krušnohoří. O zápisu hornické krajiny Krušnohoří na
Seznam UNESCO rozhodl
v červenci letošního roku Výbor světového dědictví na svém
43. zasedání
v ázerbájdžánském Baku. Po kynžvartské
daguerrotypii je to druhá památka pod ochranou UNESCO
na území Karlovarského kraje.

(KÚ)
Vychází průvodce službami
týkajícími se drogově
závislých
Praktické informace o tom,
kdo a kde nabízí pomoc dětem, mládeži, ale i dospělým
v oblasti drogové problematiky
a jaké jsou možnosti prevence, obsahuje nová publikace
Karlovarského kraje s názvem
„Když je problém závislost,
aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském
kraji“. Informační brožuru
mohou využít odborníci i laická veřejnost. Publikace srozumitelným způsobem popisuje,
jaké úřady a instituce drogovou
problematiku v regionu i v ČR
řeší, jak fungují kontaktní centra či terénní programy, kam
je možné obrátit se s prosbou
o radu. Brožura obsahuje kompletní kontakty na služby, poradny, organizace i úřady, které mohou pomoc poskytnout.
Průvodce zpracovala krajská
„síťařka“ pro Karlovarský kraj
Zuzana Mačičková v rámci
projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí ve spolupráci
s Šárkou Benešovou z odboru
bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu. Publikace
dostanou také členové pracovní
skupiny protidrogové prevence
a prevence kriminality v regionu. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

Karta IDOK zlevní jízdné,
vyplatí se využívat
KARLOVARSKÝ KRAJ Ve všech
druzích veřejné osobní dopravy
mohou lidé v Karlovarském kraji
od nynějška k cestování libovolně využít InKartu českých drah,
Karlovarskou kartu i Plzeňskou
kartu. Na kartu si předem nahrají
zónové časové jízdenky podle toho, ve které části regionu budou
cestovat. S kartami je
kompatibilní většina
odbavovacích systémů
jak na železnici, tak
v autobusové dopravě
v regionu včetně MHD.
Cena jízdenky v rámci
jedné zóny je stejná bez
ohledu na délku jízdy
nebo počet jízd a přestupů v rámci časové
platnosti jízdenky.
Vybudování systému,
který dokáže načíst
karty IDOK ve vlacích
i autobusech
připravoval Karlovarský kraj
dlouhodobě. „Původně
měl systém stát až 85
milionů korun, roční
provoz zhruba 10 milionů a jeho fungování by
bylo velmi složité. Proto
jsme za pomoci Koordinátora integrovaného dopravního systému
projednali ve spolupráci s Českými drahami, Autobusy Karlovy
Vary a všemi dalšími dopravci
možnost zajistit takové hardwarové a softwarové řešení, aby řidiči
bez problému mohli načíst údaje
z karty IDOK, Karlovarské karty,
Plzeňské karty a In Karty Českých
drah a roční provoz přitom zůstal
udržitelný. Díky kvalitní součinnosti všech aktérů se nám podařilo
náklady razantně snížit na 2, 2 milionu korun, roční náklad na provoz se pak bude pohybovat okolo
200 tisíc korun,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Marin Hurajčík.
„Díky Karlovarskému kraji byly
zajištěny a financovány softwarové úpravy odbavovacích zařízení
umístěných v pokladnách Českých drah, v přepravní kanceláři

Dopravního podniku v Karlových
Varech v Zeyerově ulici a odbavovacích zařízeních umístěných
v linkových autobusech a používaných průvodčími ve vlacích. V případech, kdy se softwarové řešení
ukázalo méně efektivním, byla
odbavovací zařízení dovybavena
tablety s aplikací, která uvedené

karty rovněž plnohodnotně odbaví, přičemž komfort odbavení pro
cestující je zachován,“ uvedl Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátora integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje.
„Naše společnost je od samého
počátku fungování integrovaného
dopravního systému IDOK leadrem tohoto systému, časové kupóny se daly v podstatě koupit jen
v našich předprodejních kancelářích. Proto jsme také v průběhu let
obnovili odbavovací systém v autobusech, abychom byli připraveni na další technologický posun.
Je dobře, že se nyní přidávají po
technické stránce i drážní dopravci a ostatní autobusoví dopravci
a že cestující budou moci využít
další nosiče časových kupónů. Nadále zůstávají platné i naše čipové
karty AKV,“ zdůraznil Zdeněk Su-

chan, výkonný ředitel společnosti
Autobusy Karlovy Vary.
Také České dráhy se ve všech
systémech integrované dopravy po celé České republice snaží zapojit k moderním trendům
odbavování cestujících, zejména
využití elektronických dopravních
karet. „V rámci IDOK bude možné
nově využít nejen In
Kartu, ale i další karty se stejnou multiaplikační strukturou
– Karlovarskou nebo
Plzeňskou
kartu).
Spolupráce těchto tří
dopravních karet je
založená na podobných principech, které již několik let fungují mezi In Kartou
a Plzeňskou kartou
v MHD v Plzni a v Integrované dopravě.
Zapojení InKarty do
IDOK umožní její využití v integrovaném
dopravním systému
nejen
obyvatelům
Karlovarského kraje,
ale i všem držitelů
InKarty po celé republice, kteří přijedou do kraje.
České dráhy se také s Karlovarským krajem dohodly, že v rámci
propagace krajské veřejné dopravy a IDOK budou všechny nově
vydávané karty na území kraje
opatřeny logem kraje,“ sdělila
Zuzana Čechová, ředitelka odboru pro cenotvorbu a produktovou
komunikaci ČD.
Jízdenky IDOK je možné na uvedené čipové karty taktéž nahrát
u všech pokladen Českých drah,
u průvodčích ve vlacích Českých
drah a v přepravní kanceláři Dopravního podniku v Karlových
Varech v Zeyerově ulici. Na tyto
karty si cestující nahrají příslušnou jízdenku podle toho, jestli
zvolí 7denní nebo 30denní tarif ve
vybrané zóně, tedy ve zvolené oblasti regionu.

(KÚ)

V Lubech mají unikátní sbírku hudebních nástrojů
LUBY S unikátní kolekcí strunných hudebních nástrojů se můžete
seznámit v Lubech. Cennou sbírku
pro obyvatele regionu, jehož historie je s výrobou hudebních nástrojů
úzce spjata, před časem odkoupil
Karlovarský kraj. „Sbírka strunných nástrojů z 19. a 20. století je
pozůstatkem původní německé
vzorkovny utvářené houslařskými firmami působícími v Lubech
a okolí,“ vysvětluje náměstkyně
hejtmanky Daniela Seifertová.
Hodnota sbírky byla vyčíslena na

4, 7 milionu korun a ve spolupráci
s Muzeem Cheb a městem Luby jí
veřejnosti poprvé spatřila v sobotu
21. září. Vernisáž výstavy se totiž
vázala k celodenní akci Slavnosti
hudby Strunal Schönbach.
Zahájení vernisáže se ujal kytarista Lukáš Sommer, jehož kariéra
strmě stoupá a který s kytarami
české firmy Strunal Schönbach
sklízí úspěchy doma i v cizině.
V nejbližších měsících čeká kytaristu například sólové vystoupení
ve slovutné Carnegie Hall. Večerní

koncert Lukáše Sommera s kytaristou Alexem Alcarazem Fernandezem z Filipín v kostele svatého
Ondřeje byl ostatně důstojným završením celého dne v Lubech.
V rámci expozice byl také zajištěný doprovodný kulturní program
pedagogů základních uměleckých
škol – Jany Cenknerové (housle) ze
Základní umělecké školy Jindřicha
Jindřicha v Chebu a Andrey Kraftové (kytara) ze Základní umělecké
školy Roberta Schumanna v Aši.

(KÚ)

Přeshraniční projekt řeší
spolupráci v klíčových oblastech

KARLOVARSKÝ KRAJ
Civilní
ochrana, cestovní ruch a lázeňství, vzdělávání mladých a sociální oblast, moderní veřejná správa
a informační systémy, regionální
rozvoj a územní plánování, ochrana
životního prostředí a doprava. To je
sedmero oblastí, na které se pro bezprostřední dopad na život občanů na
obou stranách hranice v česko-bavorském regionu a česko-saském
regionu zaměřil projekt CLARA III.
Cílem projektu bylo zintenzivnit
přeshraniční spolupráci sousedních
regionů na úrovni správních orgánů.
K rozvoji spolupráce zvolil projekt
průřezový přístup. Projekt zahrnoval široké spektrum oblastí veřejné
správy s přeshraničním významem
a byl realizován v tematických celcích formou pracovních skupin,
workshopů a konferencí. Jednalo

www.kr-karlovarsky.cz

se o strategicko –politické projekty,
jejichž realizace měla významně pozitivní dopad i na vztahy mezi vedením Karlovarského kraje a Saských
a Bavorských krajů.
Základní myšlenka projektů
vznikla při účasti Karlovarského
kraje v projektu CLARA@eu realizovaném v letech 2005 až 2006.
Vzhledem k tomu, že přeshraniční
dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko,
Bavorsko, Karlovarský kraj), a spolupráce institucí napříč hranicemi
se jevila jako účelná, byly následně
vytvořeny dva projekty CLARA 2
(v letech 2010 až 2013) pro česko
saskou spolupráci a pro česko bavorskou spolupráci. Pro pokračování v nastavené trilaterální spolupráci Bavorsko, Sasko, Karlovarský
kraj byl aplikován tentýž princip

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

i pro pokračující projekty a vznikly
tedy projekty CLARA III v letech
2016 až 2019. Společným vedoucím partnerem obou projektů byl
Karlovarský kraj, který koordinoval
aktivity projektů jak na česko-saském a česko-bavorském území,
tak i v mezích obou přeshraničních
operačních programů, mezi projekty navzájem.
Realizace projektu CLARA III
měla významně pozitivní dopad na
stávající i budoucí spolupráci mezi
aktéry v Karlovarském kraji, v Bavorsku, v Sasku a na ostatní klíčové partnery veřejné správy v celém
zájmovém území. V tuto chvíli je
to nejširší platforma spolupráce
česko-bavorsko-saských institucí,
která byla v historii daného území
oficiálně realizována.

(KÚ)
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První letadlo přistálo před 90 lety

KARLOVY VARY Významné výročí 90 let od prvního přistání letadla na nově budovaném letišti v Olšových Vratech připomněl koncem září Den otevřených dveří Letiště Karlovy Vary. Prvním, kdo na ještě
nedostavěném letišti tehdy přistál, byl mimochodem Andrew Paton Holt, významný britsko-kanadský
bankéř a podnikatel na svém letounu Fokker F.VIIb/3m. Tímto letem vlastně zahájil leteckou dopravu
lázeňských pacientů, když vedle něj z letounu vystoupili ještě jeho dva přátelé, kteří přicestovali do Karlových Varů na ozdravný pobyt. „Během Dne otevřených dveří jsme teď chtěli ukázat široké veřejnosti, jak
se letiště za devadesát let vyvinulo a stalo se funkční součástí celého regionu,“ vysvětluje jednatel letiště
Jiří Pos. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí letiště, viděli ukázky z činnosti policie, hasičů či celníků
a k dispozici byla také technika, která je používána při údržbě letiště a odbavení letadel. Velký zájem byl
tradičně také o letecké ukázky. Akci uspořádal Karlovarský kraj, Letiště Karlovy Vary a Spolek přátel karlovarského letiště.

Foto: KÚ
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Virtuální realita pomůže s výukou anatomie
KARLOVY VARY Díky unikátní
virtuální učebně a vzdělávací aplikaci Human Anatomy VR mohou
studenti Střední zdravotnické školy
a vyšší odborné zdravotnické školy
Karlovy Vary nahlédnout doslova pod kůži lidského těla. Jedná
se v pořadí již o třetí střední školu
v České republice, kde byla tato
učebna otevřena. Ukázkové hodiny
se koncem září zúčastnil i Jaroslav
Bradáč, krajský radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy.
„Mně se na tom hrozně líbí dvě věci. Ta jedna je, že tohle je technologie, která lépe umožní studentům
dostat znalosti do hlavy, protože
když vás něco baví, tak se to naučíte
daleko snáz a rychleji. A ta druhá je
ve vztahu k tomu, že jsem dneska
byl shodou okolností na zahájení
jedné ze tří burz našich středních
škol, že tato technologie může přitáhnout další zájemce o studium
na zdravotnické škole, protože se

Human Anatomy VR Aplikace je projektem původně slovenského studentského start-upu Virtual Medicine. 
Foto: KÚ
skutečně jedná o velmi zajímavou
a atraktivní záležitost,“ uvedl Jaroslav Bradáč.
Za samotným projektem, jenž patří k unikátům svého druhu, stojí

Tomáš Brngál společně se svým
kamarádem Milošem Svrčkem.
Oba dva nechyběli při slavnostním
otevření učebny v Karlových Varech a všechny přítomné seznámili

s aplikací, která umožňuje prohlížet prostorový model člověka, sledovat, jak jsou v těle poskládány
orgány, kudy vedou nervy, kde se
nacházejí jednotlivé svaly, kosti
a podobně.
Karlovy Vary jsou v pořadí třetím
místem v zemi, kde byla tato učebna otevřena. Další se nacházejí
v Mladé Boleslavi a Šumperku. Jedná se o velmi nákladný projekt, který by nešlo zrealizovat bez sponzorů. Potřebnou techniku pro celkem
šestnáct žáků a jednoho pedagoga
dodala společnost Samsung ve spolupráci s Penta Hospitals. Učebna
je vybavena telefony, brýlemi pro
virtuální realitu a obrazovkou. Komerční aplikace Human Anatomy
VR však slaví velký úspěch i za
hranicemi. Uplatnění našla už ve
150 zemích světa, přičemž největší
zájem ze strany uživatelů chytrých
telefonů je ve Spojených státech
amerických. 
(KÚ)

Kam po základní škole aneb Co si tak postavit sporťák?
OSTROV Plně funkční repliku
sto let starého sportovního vozu
postavili za deset měsíců téměř
z ničeho studenti třídy AT2 oboru Autotronik ze Střední průmyslové školy Ostrov. Projekt Kaipan probíhal v minulém školním
roce v rámci podpory zdejších
automobilových oborů – Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel.
„Chtěli jsme výuku oživit, zprostředkovat zážitky, které probudí
ve studentech nadšení a touhu
v oboru pokračovat, objevovat
neznámé, řešit problémy, spolupracovat, což bylo určitě splněno, minimálně u těch pěti až dvanácti nadšenců, kteří ve škole setrvávali každý čtvrtek po vyučování do pěti, šesti, sedmi hodin,
než dokončili práci,“ vzpomíná
ředitel školy Pavel Žemlička.

Členové zdejšího automobilového kroužku měli k dispozici
jen neopracovaný rám, karoserii
a starého Favorita, vše ostatní
museli sehnat, vymyslet, vyro-

bit a namontovat. Vyzkoušeli si
přitom všechny práce, které jsou
s výrobou vozu spojeny, od broušení rámu, přes osazování podvozku, zapojování elektroniky,

Projekt Kaipan Replice sporťáku červená sluší.

po tvorbu interiéru, jen s lakováním v rámci svého odborného
výcviku vypomohli autolakýrníci
ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.
Naleštěný Kaipan jste si mohli
dobře prohlédnout naposledy
na výstavě „Kam po základní
škole“, kterou Karlovarský kraj
přichystal společně s místními
středními školami. Žáci základních škol tak mohli prostřednictvím výstav získat lepší představu o tom, jaké obory, zázemí
a vybavení krajské střední školy
v regionu nabízejí. Akci postupně hostily Integrovaná střední
škola technická a ekonomická
Sokolov, Střední průmyslová škola Ostrov a Integrovaná
střední škola Cheb a právě v Ostrově byl 3. října červený sporťák
Foto: KÚ k vidění. 
Foto: KÚ

Lesníci ze Žlutic bodovali v evropské soutěži
ŽLUTICE V konkurenci řady zemí
zazářili v evropském finále lesnické soutěže YPEF (Young People In
European Forests) studenti Střední lesnické školy Žlutice. Letošní
ročník soutěže měl podtitul „Voda
a les“ a čeští soutěžící v něm získali skvělé třetí místo.
S Čechy se v soutěži utkaly týmy
Polska, Maďarska, Rumunska,
Ukrajiny, Estonska a Litvy. První
den akce hodnotili členové mezinárodní komise YPEF prezentace
jednotlivých družstev. Do hodnocení výsledků se také započítával
písemný test složený z otázek podle učebních textů přímo určených
pro evropské finále. Následovaly
dobrovolné prezentace národních

týmů, jež představily lesnictví
a kulturu jednotlivých zemí.
„Český tým obsadil skvělé třetí
místo v národních týmech a Jiří
Moucha ze žlutické školy zvítězil
v mezinárodní části. Jeho úspěch
umocnil třetím místem v mezinárodních týmech Marek Bartůněk.
Vítězům gratulujeme, děkujeme
za skvělou reprezentaci školy
a Karlovarského kraje a děkujeme
žákům SLŠ Žlutice za pomoc při
organizaci této prestižní mezinárodní soutěže,“ uvedla ředitelka
školy Radka Stolariková.
Střední lesnická škola Žlutice se
evropského finále soutěže YPEF
účastnila i jako jeden ze spoluorganizátorů. 
(KÚ)
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Dostupné bydlení stále chybí
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

Fenoménem několika posledních
měsíců se stává rušení bezdoplatkových zón ve městech s větším počtem nepřizpůsobivých obyvatel.
Kritiku obchodu s chudobou slyšíme jak z vládních, tak z poslaneckých lavic. Je jejím řešením zrušení
doplatků na bydlení? Pokud budou
města a obce disponovat přísluš-

ným bytovým fondem, mohly by se
stát předražené a téměř neobyvatelné ubytovny minulostí. Přestože KSČM v průběhu privatizace
bytového fondu poukazovala na
to, že se města a obce neuváženě
zbavují svého nemovitého majetku,
pravicové vlády na její argumenty
neslyšely. V současné době se nám
jejich krátkozrakost vrací jako bumerang. Chybí dostupné a sociální bydlení, nemáme nájemní byty
určené pro středně příjmové skupiny ani pro domácnosti veřejně prospěšných profesí, jako jsou například lékaři, učitelé, policisté, apod.
Přitom si stěžujeme, jak v našem
regionu právě tito lidé chybí.
Právě proto vyhlásilo pro letošní

30 LET SVOBODY

rok ministerstvo pro místní rozvoj
nový program Výstavba. Jen pro
letošní rok má Státní fond rozvoje
bydlení připravenu celkem jednu
miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry
350 mil. Kč). Otázkou je, zda jsou
města a obce z Karlovarského kraje připravena prostředky z tohoto
programu čerpat. Vedení Karlových Varů jej v podstatě označilo
jako pro město nevhodný, i když
by se z něj dala financovat například léta diskutovaná rekonstrukce ubytovny Drahomíra. Doufám
jen, že představitelé ostatních obcí
v regionu nemají klapky na očích
a postaví se k problémům s bydlením čelem.

Karlovarský kraj a Město Cheb Vás zvou na unikátní
koncert Karlovarského symfonického orchestru

8. 11. 2019 | Západočeské divadlo Cheb | 19:00

Pavel Batěk

a soubor Salome
diriguje Miriam Němcová
VSTUPNÉ: 50 Kč
Začátek předprodeje
v Západočeském divadle od 14. 10. 2019

Pomáhají nám každý den. Děti
malovaly záchranáře, hasiče a policisty
KARLOVARSKÝ KRAJ Téměř 150
prací bylo přihlášeno do výtvarné
soutěže pro děti a mládež na téma
„Pomáhají nám každý den“, kterou
před prázdninami vyhlásila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Soutěž probíhala od 2. května do
28. června a jejím cílem bylo vzdát
hold záchranářům, hasičům i policistům za jejich nelehkou a vysoce
záslužnou práci. Soutěžilo se celkem ve dvou věkových kategoriích,
první byla určena pro děti od 6 do
10 let, do druhé se pak mohli hlásit
mladí výtvarníci ve věku 11 až 15
let. „Téma, které jsem letos pro děti
vymyslela, se setkalo s velkým úspěchem. Mohu vám říci, že jsem byla
až mile překvapena, kolik nádherných prací se nám v soutěži sešlo.
Oproti loňsku jsme obdrželi více než
dvojnásobný počet děl. O tom, že
téma děti skutečně nadchlo, svědčí
i to, s jakou pečlivostí a velkým zaujetím jednotlivé práce vytvářely. Obzvláště se mi pak líbily obrázky, kde
se dětem podařilo zachytit všechny
tři složky integrovaného záchranného systému. Porotci, kteří soutěž
hodnotili, to tedy vůbec neměli jednoduché a vůbec jim jejich úlohu
nezávidím,“ uvedla hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
O hodnocení se stejně jako v předchozích ročnících soutěže postaral
ředitel Galerie umění Karlovy Vary
Jan Samec a dnes již bývalá zástupkyně ředitelky Základní umělecké
školy Antonína Dvořáka Karlovy
Vary a vedoucí výtvarného oboru
Dagmar Svobodová. „Rádi bychom
opět poděkovali všem dětem za

Pomáhají nám každý den Autoři nejlepších prací si koncem září na krajském
úřadě převzali hodnotné ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů a digitálních
přehrávačů. 
Foto: KÚ

Výkup

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

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

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

jejich krásné práce. Při jejich posuzování jsme hlavně ocenili osobitý
výraz, to jak dané téma uchopily
a jak se ho snažily vyjádřit, a pak samozřejmě i technické zpracování,“
doplnil Jan Samec.
Výtvarníci, kteří se umístili na
prvním místě, získali od hejtmanky
mobilní telefon. Druhá příčka byla
oceněna tabletem a třetí digitálním
přehrávačem. Dárky do soutěže věnovala také Galerie umění Karlovy

Vary, která pro děti přichystala volné
vstupy na vánoční výtvarnou dílnu.
Slavnostní chvilky svým pěveckým
vystoupením zpříjemnily i žákyně
Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary, jmenovitě
Lucie Šreinová a Sára Horčičková.
Vybrané soutěžní práce, včetně těch
vítězených, jsou v současné době
k vidění až do 31. října na výstavě ve
vestibulu budovy A krajského úřadu. 
(KÚ)

POMÁHAJÍ NÁM KAŽDÝ DEN.
Jednotlivci, 6 až 10 let: 1. Sára Gašková (Karlovy Vary), 2. Laura Dřevěná
(Horní Slavkov), 3. Adam Průša (Františkovy Lázně)
Jednotlivci, 11 až 15 let: 1. Tereza Schlosserová (Nejdek), 2. Jan Mašek
(Oloví), 3. Denisa Cobasová (Cheb)

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:
• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)
• domov pro seniory

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

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

w w w.schrottmobil.info

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Mezinárodní setkání klubů skalničkářů
MUDr. Věra
Procházková
poslankyně,
krajská
zastupitelka za
ANO

Do Karlovarského kraje se sjeli skalničkáři z celé republiky, ale
i ze Slovenska na mezinárodní setkání skalničkářů, které se konalo
ve dnech 27. - 29. září 2019. Akci
navštívilo na 30 zástupců spolků
a klubů z Čech, Moravy a Slovenska. Konkrétně: Iris Opava, Protěž
Olomouc, Campanula Bruntál, KS
Zlín, Adonis Ostrava, KS Žilina,
Soldanella Praha, Alpinum Plzeň
a domácí Erica Nejdek. Pořadatelem byl nejdecký klub Erica, který
toto setkání pořádá již potřetí.

I letos připravili členové našeho
klubu pro účastníky zajímavý program. Po přivítání během pátečního večera byli účastníci seznámeni s činností jednotlivých klubů
za uplynulý rok, řešil se mimo jiné
stav členské základny, zvyšování
věkového průměru, pořádání výstav, odborné přednášky, zájezdy
a dobročinné akce či spolupráce s jinými kluby. V závěru večera se ještě
probíralo téma ochrany přírody současný stav lesů, boj s kůrovcem,
klimatické změny, hospodaření
s vodou. Tato témata nenechávají
nikoho klidným.
Sobota byla částečně věnovaná
doprovodným akcím. Účastníci navštívili ukázkovou zahradu př. Karin Skořepové v Karlových Varech.
Při prohlídce obdivovali nejen vzácné rostliny, kompozice skalek a jezírka, ale mnozí zde našli i inspiraci pro zvelebení svých zahrádek.

Nechybělo ani občerstvení a někteří
si odnesli květinu pro radost. Další
zastávkou byla historická budova
Becherovky - Becherplatz. Odpoledne následovala procházka kolem
památných míst Karlových Varů.
Účastníky seznámil krátce s historií
centra města Mgr J. Bařtipán.
Večer byl opět věnován diskuzi
o problémech klubové činnosti a výměna názorů byla občas až bouřlivá. Probírala se zejména témata
organizování výstav, hospodaření
spojené s rozšiřujícím se EET, náplň setkání, změna termínu setkání
- podzim versus jaro, vydávání klubových tiskovin, dodržování mezinárodní nomenklatury pěstovaných
rostlin, příprava na další rok. Příští
setkání bude pořádat v květnu 2020
KS Žilina. Akce se velmi vydařila a účastníci odjížděli spokojeni
a plni zážitků. Uskutečnění setkání
podpořil Karlovarský kraj.

Lesy prosí o pomoc
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

písně Karla Kryla
v symfonických úpravách
k poctě sametové revoluce

STRANA 6, 7

Česká republika patří k zemím
s vysokou lesnatostí a bohatou
lesnickou tradicí. Lesní pozemky
pokrývají v současné době 34 %
z celkového území státu. Máme být
na co pyšni, ale bohužel naše lesy
ničí kůrovec. Kůrovcová kalamita,
se kterou se potýká nejen náš kraj,
ale celá Česká republika, je největší
v historii českých zemí. Kůrovec letos podle odhadů napadne 12 až 15
milionů metrů krychlových dřeva.
Při procházkách lesy v našem kraji
je vidět, že se situace permanentně

zhoršuje. Popadané polomy a nemocné stromy se nechávají volně ležet místo, aby se odklízely a kůrovec
se tak vesele rozmnožuje dál. Smrkové lesy dlouho poskytovaly velké
množství dřeva a svým vlastníkům
dobré zisky, ale to co nemají je dobrá odborná péče. Kůrovec však nerespektuje stát ani hranice k tomu
nedbalost, špatná péče, sucho, teplo posledních let vedly ke kalamitnímu rozšíření lýkožrouta, který
smrkové porosty decimuje. Řešením
je zaměřit se na budoucnost nových
lesů, které budou smíšené, pestré
a odolné bez holosečí s odbornou
péčí. Česká republika boj zatím
prohrává, proto Lesy České republiky znovu vyhlásily celorepublikovou
akci Den za obnovu lesa, kdy každý
mohl 19. října přijít pomoci vysázet
nový les, tu možnost měli i lidé na
Karlovarsku. Letošní ročník se stal
celé České republice historickou

výzvou vytvořit lesy pro příští generace. Současná kalamita má takové
rozměry, že se lesy neobejdou bez
pomoci nás všech. Hrozí, že jedna
třetina lesů v republice zanikne
a změní se tvář celé české krajiny.
Hynoucí jehličnaté lesy mají v budoucnu postupně nahradit cenné
dřeviny, jako jsou buk či dub. Pomocnou ruku při obnově lesů může
přidat každý z nás, nové lesy vyrostou za desítky let, tak dlouho potrvá obnova našich lesů. Společně
můžeme vytvořit lesy, které budou
odolné, bohaté, pomohou zadržet
vodu v krajině a ochladí ji. Obnovit
lesy zničené kůrovcovou kalamitou
a z dalších příčin si v České republice vyžádá investici ve výši stovek
miliard korun. K zalesnění bude
potřeba vysadit zhruba 18 miliard
sazenic. Proto i vy můžete v budoucnu přiložit ruku k dílu a zasadit kousek budoucího lesa.

KULTURA
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KULTURNÍ TIPY
Pat a Mat se zabydleli na radnici
Vydejte se do světa dvou pověstně nešikovných kutilů, pro které
není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně užít.
Ostrovská stará radnice zve všechny příznivce pohádkových postaviček Pata a Mata na interaktivní výstavu. Těšit se můžete na originální scény a loutky z oblíbeného večerníčka, hernu, fotokoutek
a mnoho dalšího.
Stará radnice Ostrov, 4. 9. - 3. 11. 2019
Výstava představuje výraznou tvůrčí osobnost
českého malířství
Barva, radost a naděje – tyto tři atributy charakterizují dílo Vladimíra Vašíčka, výrazné tvůrčí osobnosti českého malířství 2. poloviny
20. století. Přestože žil a tvořil v odloučení jihomoravského venkova, jeho tvorba neztratila vazbu na aktuální výtvarné tendence.
Výstava, která je nyní k vidění v Galerii umění Karlovy Vary, nabízí
průřez jeho tvorbou. Je sestavena nejen ze zápůjček z předních galerijních institucí, ale i ze soukromé sbírky rodiny autora.
Galerie umění Karlovy Vary, 19. 9. - 3. 11. 2019
Příčiny druhé světové války osvětlí přednáška
Nenechte si ujít zajímavou přednášku v Muzeu Karlovy Vary, v rámci které se bude historik Jan Nedvěd zaobírat příčinami vzniku
nejničivějšího konfliktu v dějinách. Přiblíží světové, evropské a regionální souvislosti a důsledky versaillského mírového systému.
Poukáže na nástup fašistických diktatur a vzestup nacionálně socialistického hnutí, lokální konflikty, migraci, občanskou válku ve Španělsku, anšlus Rakouska, Mnichovskou dohodu, zabrání pohraničí,
pakt Ribbentrop - Molotov a německo-polskou válku ze září 1939,
která byla počátkem druhé světové války.
Muzeum Karlovy Vary, 31. 10. 2019
V podzemí zámku se usídlili krvelační upíři
Podzemí sokolovského zámku se proměnilo v děsivý domov krvelačných upírů. Výstava představuje nejenom smyšlené bytosti z hororových příběhů, ale i reálné postavy z dávné minulosti toužící po
lidské krvi. Akce je připravena ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských Brno. Vstup je vždy v celou hodinu - v 9, 10, 11, 13, 14, 15
a 16 hodin.
Muzeum Sokolov, 11. 9. - 27. 10. 2019

30 let po sametu
K

arlovarský kraj pořádá každoročně akce, které se pojí s významnými historickými událostmi
nebo osobnostmi. Ani letos tomu
nebude jinak. V listopadu to bude
30 let od chvíle, kdy studenti vyšli
z pražského Albertova demonstrovat na Národní třídu. Brutální
zákrok proti nim odstartoval vlnu
odporu, jež vyústila v sametovou
revoluci a pád komunistického režimu. Pojďte společně s námi oslavit „30 let svobody“.
„Všechna vystoupení jsou úzce
spjata s obdobím předlistopadového režimu, a proto věříme, že
se bude jednat o důstojnou oslavu
bojů za svobodu a demokracii,“
říká náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Na akce bude platit
zvýhodněné vstupné.
Folk & Country, J.A.R.
a Floyd Reloaded
Kraj podpoří konání tří koncertů
v režii Vlny music agency Vladimíra Suchana. V sobotu 26. října se
uskuteční v KV Areně v Karlových
Varech koncert Folk & Country.
Kapely tohoto žánru vždy připomínaly americké kořeny svobodné
muziky a nejednou se setkávaly
s represemi bývalého režimu. Na
pátek 15. listopadu je přichystán

Mezinárodní den seniorů

koncert funkové legendy J.A.R.
v Lidovém domě v Karlových Varech. Ta letos slaví 30 let na scéně
a v rámci turné odehraje pouze
jediný koncert v kraji. V sobotu
16. listopadu bude KV Arena hostit rockový koncert mezinárodního německo-britského projektu
Floyd Reloaded, který je poctou
kultovní kapele Pink Floyd. Písně
orámuje propracovaná laserová
show.
Symfonická Salome
Ve spolupráci s městem Cheb se
uskuteční koncert Symfonická Salome. Akce se koná v pátek 8. listopadu v Západočeském divadle
v Chebu. Písně Karla Kryla v symfonické úpravě představí se souborem Salome a Karlovarským symfonickým orchestrem oblíbený
herec a zpěvák Pavel Batěk.
Slam poetry
Netradiční forma zábavy v podobě
Slam poetry se chystá na prosinec. Na několika místech regionu
vystoupí umělci z celého Česka
a do pořadů se zapojí i střední
školy. „Podrobnosti upřesníme
v dostatečném předstihu,“ dodává
Daniela Seifertová. 
(KÚ)

Zajímavý program s kávou zdarma a možností získat Senior Pas čekal
všechny zájemce z řad seniorů 26. září v Ostrově a v Kraslicích. Akci pořádal Karlovarský kraj u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů,
který připadá každoročně na první říjnový den. Nechyběla vystoupení žáků základních uměleckých škol, vhod přišla dobrá káva a kdo chtěl, mohl
si i zacvičit. Programem účastníky provázel oblíbený zpěvák Jiří Helekal
a samozřejmě zazněly také jeho slavné songy. 
Foto: KÚ

Navrhni kolonádní pohárek
KARLOVY VARY Výtvarnou
soutěž o nejkreativnější a nejinovativnější ztvárnění tradičního
kolonádního pohárku pro žáky
základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií vyhlašuje
Karlovarský kraj. Kolonádní pohárek probíhá až do 29. listopadu
a kromě hodnotných cen v něm
mohou mladí výtvarníci vyhrát
i možnost vytvořit si vlastníma
rukama sadu porcelánových výrobků.
„Lázeňský pohárek je jedním
z typických symbolů našeho kraje.
Jeho historie sahá až do 16. století, kdy se voda nabírala do jednoduchých sklenic na držácích,
aby se popíjející lázeňští hosté
neopařili a nenamočili. Počátkem
19. století se pak začalo s výrobou
porcelánových pohárků. Chtěli
bychom, aby se děti zamyslely nad
jejich podobou a pokusily se přijít
nejenom s návrhem nového dekoru, ale i s inovací kompletního
designu. Věříme, že se nám v soutěži sejde celá řada kreativních nápadů, které se mohou stát velkou
inspirací pro místní firmy,“ uvedl
Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky.

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: ŽLUTICKÝ
KANCIONÁL.
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Alena
Čechová z Chodova, Věra
Milfaitová z Bečova nad Teplou
a Ladislav Zoubek ze Sokolova.
V Hazlově, jenž se nachází zhruba
v polovině cesty mezi Chebem
a Aší, se v pátek 16. srpna konaly
oslavy zisku titulu Vesnice Karlovarského kraje roku 2019. Starostce obce Lence Dvořákové i jejím
obyvatelům přijela pogratulovat
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová spolu s dalšími kolegy
z vedení kraje. Jaké ocenění starostka Hazlova při této příležitosti převzala, to se dozvíte v tajence. A ještě jedno pobídnutí pro
zvídavé. Víte, že Hazlov v polovině září zároveň hájil barvy našeho regionu v celostátním kole
na Jarmarku venkova v Luhačovicích?

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 4. 11. 2019 na
email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Svobodová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

Zdražení tepla z domovních plynových kotelen?
- ministerstvo financí navrhuje zvýšit daň!

S NÁMI SE VÁM CENA NEZVÝŠÍ!
jsme
Vaše

DODAVATEL PLYNU PRO DOMOVNÍ KOTELNY
Předsedové SVJ volejte: 607 057 931
www.kvplyn.cz

Soutěž se koná pod záštitou
hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové a organizuje jí Karlovarská agentura rozvoje podnikání
ve spolupráci s odborem školství,
mládeže a tělovýchovy krajského
úřadu. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž první
je určena pro žáky 1. až 5. tříd
základních škol a do druhé se
mohou hlásit žáci 6. až 9. tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jejím cílem je
u dětí posílit povědomí o tradiční
výrobě porcelánu v našem regionu a motivovat je ke studiu souvisejících středoškolských oborů.
Ze všech zaslaných příspěvků
budou odbornou porotou vybrány v obou kategoriích tři nejlepší
návrhy. Vítězové se mohou těšit
na hodnotné ceny, které do soutěže věnovaly firmy Thun 1794 a G.
Benedikt Karlovy Vary. Zároveň
pro ně bude přichystána návštěva
Porcelánové školičky v Nové Roli,
kde si budou moci vyrobit vlastní
sadu porcelánových výrobků. Vítězná díla budou navíc vystavena
ve vitríně na krajském úřadě po
dobu jednoho roku. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny
v únoru příštího roku. 
(KÚ)
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Medaile budou z porcelánu
KARLOVARSKÝ KRAJ Zimní olympiáda dětí a mládeže se
uskuteční historicky poprvé
v Karlovarském kraji. Významné
sportovní akce se ve dnech 19. až
24. ledna 2020 zúčastní sportovci ve věku od 10 do 16 let ze všech
čtrnácti krajů České republiky.
Organizátoři očekávají účast
přes dvou tisíc sportovců, trenérů a dalších osobností. Pro všech
12 sportovních disciplín dodal
oficiálních porcelánové medaile
Thun 1794. Autorkou grafické
podoby medaile pro tuto prestižní sportovní akci je Lenka Sárová
Malíská.

Tvar medaile plně respektuje vítězný návrh grafiky pro Olympiádu dětí a mládeže, zároveň však
vyzdvihuje přednosti porcelánu
- materiálu, který je u nás v regionu více než doma již po staletí.
Jedná se o unikátní porcelánový
solitér, který důstojně splňuje
ta nejvyšší kritéria a svým precizním provedením bude plnohodnotnou paralelou medailí
klasických Olympijských her pro
dospělé sportovce.
Zajímavostí je excentrické vyosení kruhu s logem a textem.
Dále pak plastické
pojednání

tvaru, ztvárněné konkávní křivkou. Tím se liší od klasického tvaru kovových medailí. Pro dekoraci je použita nejnovější speciální
technologie, která umožňuje
kombinovat matné/lesklé plochy
a je velice odolná vůči mechanickému poškození. Tyto přednosti
jsou využity u motivu sněhové
vločky, která je provedena v matné ploše. Jedná se o skutečný
makro snímek sněhové vločky.

Porcelánové poháry

Pro mladé závodníky porcelánka Thun 1794 vedle medailí
z „bílého zlata“ - jak se s oblibou
porcelánu říká - připravuje i porcelánové poháry. Inspirací pro
modeláře porcelánky byl pohár
z majetku samotného spoluorganizátora ODM 2020 p. Martina Müllera ze společnosti
Müller
Production.

(KÚ)

STOLNÍMU TENISTOVI KRISTIÁNU JELÍNKOVI
z Chebu ke zlaté medaili z Japan Para Open. V soutěži družstev tady patnáctiletý reprezentant (klasifikace
M7) triumfoval společně s dalším Čechem Ivanem Karabcem a Angličanem Kimem Daybelem. Po dvouhodinovém strhujícím finále plném zvratů porazil jejich tým domácí Japonsko 2:1. Už za rok se v Tokiu
uskuteční nejen letní olympijské hry, ale také paralympiáda a to byl ostatně také jeden z důvodů, proč čeští
stolní tenisté vyrazili na Japan Para Open usilovat o body do žebříčku. V boji o postup do Tokia 2020 teď
držíme Kristiánovi všechny palce! 
Foto: ping-pong.cz

Zajímavosti najdete na olympijském
webu i sociálních sítích
KARLOVY VARY Už za tři měsíce začínají Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském
kraji. Ve dnech 19. až 24. ledna
2020 poměří síly sportovci ve
věku 10 až 16 let ve skiareálech
a dalších sportovištích v regionu.
Přípravy olympiády jsou v plném
proudu, potřebné informace postupně najdou sportovci, fanoušci i na internetových stránkách
olympiády, na Facebooku, Instagramu i dalších sociálních sítích.
Internetové stránky https://
odm.olympic.cz/2020 informují
o přípravě sportovišť na jednotlivé závody, o profilech všech 12
sportů, ve kterých se sportovci
utkají o cenné kovy. „V součas-

nosti už se také zájemci mohou
seznámit s předběžným časovým
harmonogramem závodů a utkání a s místy jejich konání. Chceme
také představit huňatého olympijského maskota, tedy veverku Čiperku, medaile, na jejichž výrobu
se použily materiály, jejichž těžba
a zpracování mají v kraji dlouholetou tradici. Web olympiády se
postupně bude plnit tak, aby tam
účastníci i návštěvníci našli vše
potřebné včetně možností ubytování, dopravy, olympijských
domů, medailových ceremoniálů,“ uvedl krajský radní Jaroslav
Bradáč.
Na sociálních sítích, především Facebooku (https://www.
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facebook.com/olympioniciODM)
a Instagramu (#odmgang) se
představí známí olympionici
z předchozích let, ambasadoři
zimní olympiády z řad úspěšných sportovců z našeho regionu i z ČR. „Zveme všechny, aby
stránky sledovali a měli aktuální
přehled o tom, co se v souvislosti
s olympiádou chystá,“ dodal Jaroslav Bradáč. Olympiáda dětí
a mládeže je projektem Českého
olympijského výboru, na kterém
se vždy podílí některý z českých
a moravských krajů. Zimních
olympijských her v Karlovarském
kraji se zúčastní 1890 sportovců,
trenérů a dalších členů krajských
výprav.
(KÚ)
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