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ODBĚROVÁ MÍSTA 
V KARLOVARSKÉM 
KRAJI

Pro občany Karlovarského 
kraje, které praktický lékař 
či hygienik indikoval k testu 
na COVID-19, je zřízena nová 
telefonní linka k rezervaci na 
odběrová místa v regionu: 950 
380 380. Seznam odběrových 
míst pro testy na COVID-19 
v ČR najdete také na stránkách 
MZ ČR.

Odběrové místo Nemocnice 
Cheb (K Nemocnici 17). Určeno 
pouze lidem s elektronickou žá-
dankou indikovaným praktickým 
lékařem či hygienikem.

Odběrové místo v Nemocnici 
Karlovy Vary (na parkovišti vedle 
bývalého dětského oddělení ve 
spodní části nemocničního areálu). 
Pro osoby s elektronickou žádan-
kou.

Odběrové místo Lab In 
v Karlových Varech (Bezručova 
1098/10). Pro samoplátce, ale 
případně i osoby s elektronickou 
žádankou.

Odběrové místo Lab In 
v Mariánských Lázních (Komen-
ského 515/6). Pro osoby s elektro-
nickou žádankou i samoplátce. 

Odběrové místo Lab In v Aši, 
Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). 
Pro osoby s elektronickou žádan-
kou i samoplátce. 

Odběrové místo Sokolov - NE-
MOS, Komenského 77 (areál spo-
lečnosti Sokolovská bytová).  Pro 
osoby s elektronickou žádankou.

Odběrové místo NZZ Garant-
-Service (Fr. Krejčího 6 - před 
rodinným domem Karlovy Vary). 
Určeno samoplátcům. 

Odběrové místo Poliklinika 
Flora Cheb (Májová 582/19). 
Určeno osobám se žádankou i sa-
moplátcům. 

Karlovarský kraj usiluje o traumacentrum 
II. typu v Karlovarské krajské nemocnici.

více na straně 2

Traumacentrum by mohlo
vzniknout už v příštím roce

Celostátní finále soutěže se letos kvůli 
koronavirové epidemii uskutečnilo online 
formou.

více na straně 4

Stříbrná Babička roku 2020 
je z Mariánských Lázní

KARLOVARSKÝ KRAJ   Dva nové 
úseky D6 zprovoznilo začátkem 
prosince Ředitelství silnic a dálnic 
ČR ve Středočeském kraji. Jedná 
se o úsek mezi Novým Strašecím 
a Řevničovem a obchvat Řevničo-
va. Jde o významný krok k urychle-
ní jízdy mezi Karlovarským krajem 
a Prahou a snížení dopravní zátěže 
pro obyvatele obcí po trase dálnice 
D6.

Slavnostního zprovoznění obou 
úseků se zúčastnil premiér Andrej 
Babiš, ministr dopravy Karel Havlí-
ček, zástupci Karlovarského kraje 
a starostové dotčených obcí. „Do-
hromady se jedná o 9,8 kilometru 
dálnice. Z našeho Karlovarského 
kraje do Prahy tak budeme jezdit 

zase o něco rychleji, komfortněji 
a hlavně bezpečněji,“ uvedla ná-
městkyně hejtmana Jana Mračková 
Vildumetzová během zahájení pro-
vozu.

Budování obou dálničních čás-
tí začalo v roce 2017. Náklady na 
jejich výstavbu přesáhly 2 miliar-
dy korun s dotací z EU. Třetí roz-
pracovaný úsek na D6 by měl být 
hotov v srpnu 2021. Jde o obchvat 
Lubence. V současnosti také Ředi-
telství silnic a dálnic vyhlásilo zadá-
vací řízení na zhotovitele přeložky 
u Krupé. Dálnice D6 by měla být 
kompletně dokončena v roce 2026, 
podle vicepremiéra Karla Havlíčka 
je možné, že to stavebníci stihnou 
ještě o rok dříve.  (KÚ)

Do Prahy se už jezdí po nových 
10 kilometrech dálnice D6

D6   Nový úsek dálnice už řidičům od prosince slouží mezi Novým Strašecím a Řevničovem.  Foto: KÚ

PF 2021
Karlovarský kraj vám přeje klidné prožití 

vánočních svátků plných pohody a radosti. 

Ať jste v novém roce 2021 

především zdraví a šťastní. 

Děkujeme všem, kteří se v této nelehké době 

i ve chvílích Vánoc obětavě starají 

o naše zdraví a bezpečí.
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ZPRAVODAJSTVÍ

CHEB V areálu Nemocnice Cheb 
začala finální část plánované do-
stavby a revitalizace. Karlovarský 
kraj předal v polovině měsíce říj-
na staveniště společnosti Metro-
stav, která se stala vítězem zadá-
vacího řízení a dokončí tak práce 
původního zhotovitele, s nímž 
Karlovarský kraj rozvázal spolu-
práci a odstoupil od smlouvy.

„Poslední fáze dostavby cheb-
ské nemocnice je opět v plném 
proudu a já jsem rád, že po ne-
příjemnostech s předchozím 
zhotovitelem se daly věci zase do 
pohybu. V únoru roku 2022 tak 
budeme moci zdravotnickému 
personálu a pacientům nabíd-

nout moderní prostředí a zázemí 
s kvalitním vybavením,“ uvedl 
náměstek hejtmana Dalibor Bla-
žek.        

Karlovarský kraj za posled-
ní fázi revitalizace nemocnice 
zaplatí 234,5 milionu korun. 
V harmonogramu stavebních 
prací a úprav je dokončení re-
konstrukce levé části pavilonu B 
včetně přístavby. Právě v těchto 
prostorech bude umístěna hlavní 
halová čekárna s návazností na 
specializované ambulance, jako 
například neurologickou, hema-
tologickou, oční nebo endokri-
nologickou, dále na ORL a vyšet-
řovnu SONO. Středová část bude 

sloužit jako pracoviště a zázemí 
radiologie.      

„Ve zrekonstruovaných prosto-
rech pavilonu B s přístavbou bu-
dou sídlit také lůžková oddělení 
chirurgie, interny a ORL. Paci-
entům po operacích bude sloužit 
8 takzvaných dospávacích lůžek, 
která budou k využití pro všechny 
operační sály,“ doplnil Dalibor 
Blažek

Odborná firma dále dokončí 
práce na venkovních komunika-
cích, veřejném osvětlení a chod-
nících. Stavební úpravy se do-
tknou také hlavního vstupu do 
nemocnice, před kterým vznikne 
nová parkovací plocha.  (KÚ)

NOVÝ ZHOTOVITEL ZAHÁJIL POSLEDNÍ FÁZI 
REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU

KARLOVY VARY   V karlovarské 
nemocnici by v příštím roce moh-
lo vzniknout traumacentrum II. 
typu. Potřebná péče například při 
závažných úrazech by tak byla 
pro obyvatele regionu mnohem 
dostupnější. Zástupci Karlovar-
ského kraje a Karlovarské krajské 
nemocnice o tom jednali s minist-
rem zdravotnictví Janem Blatným.

Karlovarský kraj o traumacent-
rum v rámci Karlovarské krajské 
nemocnice usiluje už dlouho. 
Letos navíc končí pětileté období 
provozu stávajících traumacenter 
a do nového věstníku Minister-
stva zdravotnictví ČR týkajícího 
se vysoce specializované péče 
o traumata, by mohl být začleněn 
statut tzv. traumacenter II. typu. 
„Karlovarský kraj patří k nejmen-
ším regionům, nesídlí tady letecká 
záchranka, proto se při haváriích, 
jako byla nedávná srážka vlaků 
u Perninku, musíme spoléhat na 
pomoc v jiných krajích a nemocni-
cích. Kdybychom měli například 
v karlovarské nemocnici oficiální 
traumacentrum II. typu, výrazně 
by se urychlila pomoc především 
lidem s mnohačetnými úrazy 
a specializovaná péče by pro ně 
byla dostupnější. Moc si tedy vá-
žím podpory ministra zdravot-
nictví, kterou nám v rámci tvorby 
věstníku přislíbil,“ uvedl hejtman.

Krajský radní Jan Bureš připo-
mněl, že by to kraji přineslo kromě 
zkvalitnění péče také odstranění 
problému s transportem těžce zra-
něných pacientů do Plzně, Prahy 
a jiných vzdálených nemocnic.

Podle Josefa Märze, primáře 
Traumatologického oddělení 
Nemocnice Karlovy Vary, kte-
rý je zároveň předsedou České 
společnosti úrazové chirurgie, je 
hlavním cílem společnosti dopl-
nění sítě vysoce specializovaných 
pracovišť o kraje, kde traumacen-

trum chybí, a v aglomeracích se 
spádem stávajícího traumacent-
ra nad 1 milion obyvatel. „Chtěli 
bychom dosáhnout toho, aby síť 
traumacenter byla rozprostřena 
po celé ČR. A nevidím v tom pro-
blém ani z pohledu úhrad, protože 
například karlovarská nemocnice 

už stejně tento typ péče poskytuje, 
tedy by se napravil a pojmenoval 
současný stav bez dalšího navy-
šování nákladů,“ vysvětlil Josef 
März.

Jak uvedl náměstek ředitele Vše-
obecné zdravotní pojišťovny Da-
vid Šmehlík, pojišťovna by se vzni-

kem traumacenter II. typu rovněž 
neměla z hlediska úhrad problém, 
navíc se tak zajistí přístup k této 
péči na celém území kraje. Jen je 
zapotřebí specifikovat podmínky 
fungování traumacenter II. typu 
s dotčenými odbornými společ-
nostmi. 

Ministr Jan Blatný přislíbil, že 
vznik traumacenter II typu podpo-
ří, pokud se podaří doladit jejich 
roli, postavení a formu spolupráce 
s traumacentry I. typu. Na existen-
ci těchto specializovaných praco-
višť by se měly shodnout i všechny 
odborné společnosti.  (KÚ)

Traumacentrum II. typu by mohlo v karlovarské 
nemocnici vzniknout už v příštím roce

Traumacentrum II. typu     Péče o závažné úrazy má být mnohem dostupnější.   Foto: KÚ

ZPRÁVY Z KRAJE 
Dárci krve převezmou 
ocenění na transfuzních 
odděleních
Nejvyšší ocenění pro dárce 
krve každoročně slavnostně 
předává Karlovarský kraj. Sou-
časná epidemiologická situace 
a vládní nařízení ale neumož-
ňují uspořádat slavnostní večer 
s předáváním vyznamenání. 
Přesto dárci svá ocenění obdrží, 
a to na transfuzních odděleních 
nemocnic v Karlových Varech, 
Chebu a Sokolově. Dobrovolní 
dárci krve budou přebírat na 
transfuzních odděleních oce-
nění Českého červeného kříže, 
a to ve dvou kategoriích. Jedna 
z nich ocení dárce s 80 odběry 
a druhá se 120 uskutečněný-
mi odběry. Za 80 odběrů bude 
v sokolovské transfuzní stanici 
Zlatým křížem 3. třídy oceněno 
celek 15 dárců, v Karlových Va-
rech 41 dárců a v Chebu 9 dár-
ců. Zlatý kříž 2. třídy Českého 
červeného kříže za 120 odběrů 
převezme na Transfuzním oddě-
lení v Karlových Varech 24 dár-
ců, v Sokolově 4 dárci a v Chebu 
2 dárci. Na dárce, kteří dosáhli 
stanoveného počtu odběrů, če-
kají kromě ocenění Zlatého kří-
že II. a III. třídy také osvědčení 
o držení této medaile, dárkový 
balíček od Karlovarského kraje 
a pamětní list hejtmana. Cílem 
oceňování bezpříspěvkových 
dárců krve je zvýšit společen-
skou vážnost dárcovství a dárců 
krve samotných.  (KÚ)

Mariánské Lázně vstupují do 
destinační agentury
Valná hromada spolku Živý kraj 
– Destinační agentura pro Kar-
lovarský kraj odsouhlasila vstup 
nového člena – města Mariánské 
Lázně. Krajská agentura dlou-
hodobě využívá nabídky města 
Mariánské Lázně v rámci mar-
ketingových aktivit. Úzce také 
spolupracuje s nedávno vznik-
lou lokální destinační agenturou 
KIS Mariánské Lázně. Destinač-
ní agentura má v současnosti de-
vět členů, kterými jsou Karlovar-
ský kraj, Karlovy Vary, Sokolov, 
Ostrov, Aš, Cheb, Loket, Letiště 
Karlovy Vary a nyní i Mariánské 
Lázně. Na webových stránkách 
Živý kraj – oficiální průvodce 
Karlovarským krajem je možné 
sledovat všechny aktivity spol-
ku. Tyto stránky se těší mezi 
uživateli velké oblibě, protože 
nabízí také informace například 
o kulturních, sportovních i spo-
lečenských akcích v regionu, na-
bídky ubytování, tipy na výlety 
a další. (KÚ)

Kraj podpoří aktivní činnosti 
seniorů
Seniorské organizace v regionu 
dostanou příspěvek od kraje 
na své aktivity. V Programu na 
podporu aktivní činnosti senio-
rů na území Karlovarského kra-
je vyčlenila pro rok 2020 částku 
ve výši 500 tisíc korun. O dotaci 
bylo možné žádat v průběhu 
měsíce září 2020. Finanční pro-
středky jsou určené na aktivity 
pořádané pro seniory v Karlo-
varském kraji. Mezi ně patří 
například projekty zabývající se 
poradenstvím v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany lidských práv 
nebo v oblasti zdraví a vzdě-
lávání, a to formou pořádání 
seminářů a přednášek. Dále je 
možné dotaci využít na zajiš-
tění kulturních, sportovních 
a turistických akcí, případně 
na podporu spolkových akti-
vit seniorských komunit. Mezi 
úspěšnými žadateli jsou Spor-
tovní seniorský klub Sadov nebo 
Klub seniorů Nejdek. Ty žádaly 
o finanční příspěvek na podpo-
ru činnosti klubů. Dále je to také 
Zájmový spolek důchodců Ost-
rov, jenž dotaci využije na sdru-
žování seniorů v rámci připrave-
ných aktivit a na podporu jejich 
ozdravných aktivit. Dále to jsou 
Soubor písní a tanců Dyleň 
Karlovy Vary, Senioři Karlovy 
Vary, Senioři České republiky, 
Základní organizace Loket a Se-
nioři ČR - Krajská organizace 
Karlovarského kraje.  (KÚ)

KARLOVY VARY    Informač-
ní systém MicroRescue od roku 
2017 pomáhá hasičům a dalším 
složkám Integrovaného záchran-
ného systému Karlovarského kraje 
(IZS) v případě řešení mimořád-
ných událostí s velkým počtem 
raněných. V informačním systému 
se shromažďují v okamžiku krizo-
vé situace s hromadným postiže-
ním osob údaje o případných ra-
něných a ohrožených obyvatelích 
regionu či obětech na životech, což 
významně urychluje následnou 
komunikaci složek IZS s nemoc-
nicemi a rodinami postižených. 
Zároveň to umožňuje generovat 
informační výstupy nezbytné pro 
řešení krizové situace. Nyní by se 
měl systém rozšířit tak, aby se lidé 
indikovaní k testu na COVID-19 
mohli přímo sami bezplatně ob-
jednávat.
„Vzhledem k tomu, že se stále tes-
tuje velký počet lidí a objednávky 
na testy musejí provádět prostřed-
nictvím krajského call centra, roz-
hodli jsme se informační systém 
MicroRescue automatizovat a roz-

šířit o možnost rezervace odběrů 
a přímého objednání. Lidé by si tak 
po indikaci praktickým lékařem 
k testu sami zarezervovali termín 

ve vybraném odběrovém místě, 
což by zkrátilo dobu od indikace 
k odběru a výsledku testů. Stejné 
možnosti rezervace termínu by 

měl i praktický lékař pro své paci-
enty. Navíc by se ušetřil personál 
hasičů a pracovníků krajského 
úřadu, kteří fungují jako operátoři 

call centra. Systém MicroRescue 
bude v nezbytné míře propojen 
s daty Ústavu zdravotnických in-
formací a statistik (ÚZIS) a Infor-
mačním systémem infekčních ne-
mocí (ISIN). Dojde tak k výrazně 
snadnějšímu předávání informací 
mezi všemi subjekty,“ vysvětlil 
hejtman Petr Kubis.
Na rozšíření informačního systé-
mu schválila Rada kraje vynaložit 
celkem 242 tisíce korun včetně 
DPH. Jedná se o finance, které kraj 
ušetřil v rámci plánovaných opat-
ření v boji proti koronaviru.
Informační systém MicroRescue 
provozuje Hasičský záchranný 
sbor Karlovarského kraje, který je 
odpovědným orgánem za ochranu 
obyvatelstva. Systém v součas-
nosti využívají kromě hasičů také 
krajští policisté, záchranáři, jsou 
do něj zapojeny regionální nemoc-
nice a Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje. Financování 
provozu informačního systému 
zajišťuje Karlovarský kraj jako 
subjekt zastřešující Integrovaný 
záchranný systém.  (KÚ)

Informační systém MicroRescue bude rozšířený

MicroRescue     Informační systém pomáhá složkám Integrovaného záchranného systému s řešením mimořádných udá-
lostí s velkým počtem raněných.  Foto: HZS Karlovarského kraje
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KARLOVY VARY   Novou lávku 
přes řeku Ohři u Svatošských skal 
v Karlových Varech nechal vybu-
dovat Karlovarský kraj. Nový most 
v hojně navštěvovaném místě dopl-
nil stávající dřevěnou lávku, která 
je ve špatném technickém stavu. 
Moderní konstrukce slouží kromě 
cyklistů a turistů také pro potřeby 
záchranářů.

„Kolaudační souhlas s užíváním 
stavby jsme dostali 21. října. No-
vá lávka se těší pozornosti cyklistů 
i turistů už teď a určitě bude velmi 
vytížená v jarním a letním období. 
Navíc je určena i pro průjezd sanit 
v případě, že by bylo nutné rychle 
zasáhnout i s ohledem na blízký 
areál, jejž navštěvují rodiče s dět-

mi,“ uvedl náměstek hejtmana Da-
libor Blažek.

Stavbu lávky prováděla na zá-
kladě výsledku zadávacího řízení 
společnost Metrostav v období od 
konce ledna do začátku října 2020. 
Kraj na akci vynaložil 24, 5 milio-
nu korun včetně DPH. Visutá kon-
strukce lávky je ocelová s dřevěnou 
mostovkou z dubu a modřínu, dal-
ším použitým materiálem se stal 
beton pro spodní stavbu a kámen 
pro obklady opěr. Hlavním vizu-
álním prvkem je dřevěné zábradlí 
z modřínu ve tvaru ondřejských 
křížů.  Celková délka přemostění je 
61, 5 metru. 

Karlovarský kraj potřeboval pro 
stavbu nové lávky získat pozemky, 

které byly součástí areálu v majet-
ku České pošty. Původně se s ve-
dením České pošty nemohl shod-
nout na ceně, za kterou by prodala 
pozemky potřebné ke stavbě a ty, 
na nichž se nachází dětský areál. 

Nakonec vše vyřešil bezúplatný 
převod pozemků do majetku kraje. 
„Bezúplatný převod se povedl díky 
opakovaným jednáním exhejtman-
ky Jany Mračkové Vildumetzové 
s měnícími se ministry vnitra a mi-

nistryní financí. Kraj tak ušetřil 
částku 8,  7 milionu korun, kterou 
bývalý majitel pozemku, tedy pod-
nik Česká pošta, požadoval,“ dodal 
náměstek hejtmana. 
 (KÚ)

NEPROPÁSNĚTE  
Hlasujte v anketě Kraj 
mého srdce
Turistickou sezónu sice letos 
poznamenala pandemie koro-
naviru, ale o to víc se cestova-
lo za krásami naší země. Pro 
všechny, kteří by chtěli zhod-
notit své cestovatelské dojmy 
z celé ČR, připravila redakce 
KAM po Česku ve spolupráci 
s veletržní správou PVA EX-
PO Praha tradiční anketu Kraj 
mého srdce. Záštitu nad akcí 
převzala Asociace krajů Čes-
ké republiky. Zájemci mohou 
hlasovat na portálu ankety do 
31. ledna 2021. Cílem akce 
je meziroční mapování oblí-
benosti krajů ČR z pohledu 
těchto volnočasových aktivit: 
KAM na letní dovolenou / pěší 
a cyklo; KAM na zimní dovo-
lenou; KAM na výlety s dětmi; 
KAM na koně / koňské stezky; 
KAM do lázní / wellness; KAM 
za zážitkem / adrenalinem; 
KAM na památky; KAM za 
folklorem / tradicemi. Orga-
nizátory především zajímá, do 
jaké míry výsledky letošního 
ročníku ankety ovlivní dopady 
těch opatření, která omezila 
cestování do zahraničí ve pro-
spěch domácího cestovního 
ruchu a nabídky v této oblas-
ti. Hlasující mohou vyhrát 
hodnotné ceny, které zahrnují 
například poukazy na pobyty, 
rodinné vstupenky do science 
centra či vouchery na absolvo-
vání únikové hry.  (KÚ)

Příspěvky na pobyty mají 
úspěch, nouzový stav ale 
příjem žádostí dočasně 
přerušil
Program na oživení cestovní-
ho ruchu před časem spustil 
Karlovarský kraj. Domácím 
i zahraničním návštěvníkům 
přispívá na pobyty ve všech 
typech ubytovacích zařízení 
v regionu s platností od 1. říj-
na 2020. Příspěvek dostane 
prvních 138 žadatelů, další si 
ovšem budou muset počkat. 
Trvající nouzový stav a řada 
vládních opatření v souvislosti 
s pandemií koronaviru přinu-
til Radu Karlovarského kraje 
k přerušení příjmu žádostí 
o příspěvek. Vyřizovány bu-
dou ty žádosti o dar, které mají 
termín zahájení pobytu od 1. 
10. 2020 do 17. 11. 2020 včet-
ně. „Vzhledem k prodloužení 
nouzového stavu a k platnosti 
opatření proti šíření korona-
viru v současnosti mohou ab-
solvovat pobyty pouze lázeňští 
hosté, kterým lékař předepsal 
takzvané „křížkové“ lázně, 
a ti, kteří si lázeňskou léčeb-
nou péči částečně hradí. Proto 
jsme přistoupili k přerušení 
příjmu žádostí s platností od 
17. listopadu. Zatím bylo za 
6 týdnů přijato 600 žádostí 
o dar, tedy příspěvek na pobyt, 
v celkové výši 1, 6 milionu ko-
run. Je tedy patrné, že je tento 
krajský program velmi úspěš-
ný a jakmile to situace dovolí, 
mohl by pokračovat,“ uvedl 
náměstek hejtmana Martin 
Hurajčík. Žádosti o dar na 
podporu ubytování financo-
vanou z krajského rozpočtu, 
tedy nejsou od 17. 11. 2020 
vyřizovány do doby, než bude 
možné běžné pobyty v růz-
ných typech penzionů, hotelů 
a dalších zařízení absolvovat. 
Karlovarský kraj původně na 
tento program vyčlenil celkem 
3 miliony korun. 
 (KÚ)

Nová lávka u Svatošských skal 
už slouží pěším i cyklistům

KARLOVARSKÝ KRAJ Dvě ob-
ce v Karlovarském kraji - Tršnice 
a Stráž nad Ohří - mají nové nádraž-
ní budovy. Správa železnic dokon-
čila opravu těchto dvou objektů, jež 
byly součástí tehdejší Buštěhradské 
dráhy na trati Praha – Kladno – 
Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. 
Oba stavební zásahy respektovaly 
a zachovaly historickou hodnotu 
budov.

Ve Stráži nad Ohří se opravy tý-
kaly fasády, střechy, klempířských 
prvků, veřejně přístupných prostor 

a přístupových cest. Zhotovitelem 
prací byla firma Dosta a celkové 
náklady za práci dosáhly částky 
ve výši 8 milionů korun. Nádražní 
budova ve Stráži nad Ohří vznikla 
v roce 1899 podle projektu vrchního 
inženýra Antonína Königa a za léta 
své existence prošla změnami stej-
ně jako vlastní železniční stanice. 
V souvislosti s dokončením opravy 
Správa železnic připravuje otevření 
původní čekárny, která bude dálko-
vě monitorována.

Nádražní budova v Tršnici stojí 

od roku 1898 a až do dneška se do-
chovala bez necitlivých stavebních 
zásahů. V letošním roce došlo k cel-
kové opravě objektu. Budova má 
nyní novou fasádu a střechu. Opra-
veny byly i přilehlé veřejné prostory 
a chodníky. Stavební práce i v tomto 
případě provedla firma Dosta. Ná-
klady na rekonstrukci nádražní bu-
dovy se vyšplhaly na 11 milionů ko-
run. V Tršnici by mělo v budoucnu 
dojít také k úpravě nástupišť v rámci 
připravované rekonstrukce traťové-
ho úseku Tršnice – Cheb.  (KÚ)

Cestující na železnici vítají 
dvě nové nádražní budovy

Zmodernizovat most u Nového Sedla v nedobrém technickém stavu 
nechal Karlovarský kraj. Most se nachází na silnici II/209, která jednak 
propojuje území Chodovska s dálnicí D6, dále také v budoucnu bude 
sloužit k propojení dopravy od Karlových Varů ke zkušebnímu centru 
BMW budovanému na Podkrušnohorské výsypce. Na rekonstrukci mos-
tu kraj získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 
92, 9 milionu korun včetně DPH. První auta po mostě projela začátkem 
prosince.
Stav dožilé mostní konstrukce ohrožoval i provoz na železnici. „Museli 
jsme zajistit kromě jiného i bezpečnost provozu na železniční trati ve 
směru Karlovy Vary – Cheb, protože části stavebního materiálu z chát-
rajícího mostu opadávaly do kolejiště.  Nyní už je hotový nový moderní 
most s rozpětím nad železniční tratí cca 30 metrů se stabilní mostní 
konstrukcí. Určitě si oddychnou řidiči z Chodova a celé oblasti, proto-
že nebudou muset dál jezdit objížďkou přes Loučky a další obce, kudy 
jezdila i nákladní doprava. Navíc skončí výluky na železniční trati mezi 
Chodovem a Sokolovem,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík. 
Stavbu prováděla na základě výsledku zadávacího řízení společnost Ra-
eder & Falge v termínu od listopadu 2019 do listopadu letošního roku. 
Původní třípolový most stavebníci zdemolovali. Na jeho místě vybudovali 
nový jednopolový šikmý most postavený na dvojici masivních mono-
litických železobetonových opěr. Nosnou konstrukci mostu tvoří jedno 
prosté pole uložené na hrncových ložiscích. Most je osazen novým zá-
chytným bezpečnostním zařízením.  (KÚ)

MOST PŘES ŽELEZNICI 
U NOVÉHO SEDLA JE HOTOVÝ

Most u Nového Sedla   Zmodernizovaná stavba na silnici II/209 propo-
juje území Chodovska s dálnicí D6. Foto: KÚ

KARLOVARSKÝ KRAJ   V Karlo-
varském kraji byl dokončen projekt 
s názvem „Implementace Krajské-
ho akčního plánu 1 v Karlovarském 
kraji“. Zařadil se tak mezi úspěšně 
zrealizované projekty Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání, který se zaměřuje na zvýšení 
kvality vzdělávání, zajištění pod-
mínek pro kvalitní výzkum, propo-
jení vzdělávání a výzkumu s trhem 
práce a posílení principu rovného 
přístupu ke vzdělávání. 

Tento dlouhodobý projekt přinesl 
školám v kraji např. program Malé 
technické univerzity, jenž byl určen 
dětem v mateřských školách a žá-
kům 1. a 2. tříd základních škol. Pe-
dagogové se mohli v době letních 
prázdnin účastnit letních škol, kde 
vzdělávali ve čtenářské a matema-
tické gramotnosti a rozšiřovali po-
znatky z oblasti environmentální 
výchovy. Dále byly pro pedagogic-
ké pracovníky připravené zajímavé 
semináře, besedy a exkurze. 

Z aktivit projektu byl zpracován 
sborník, který je možné stáhnout 
na stránkách Školského portálu 
Karlovarského kraje - http://www.

kvkskoly.cz/manazer/projekty/
Documents/Sbornik_IKAP1.pdf. 
Článek s podrobnějšími infor-
macemi a s hodnocením celého 

projektu je umístěn na stránkách 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. 

 (KÚ)

Operační program se zaměřil 
na výzkum, vývoj a vzdělávání

Lávka u Svatošských skal   Visutá konstrukce je ocelová s dřevěnou mostovkou z dubu a modřínu.  Foto: KÚ

• I/6, RI/6 a D/6 v úseku MÚK s I/13 Karlovy Vary – MÚK s III/2125 
Kynšperk n.O. a I/20 v úseku Jenišov nájezdová větev na D/6 směr 
Cheb – Bečov n.T. čerpací stanice BENZINA – zajišťuje firma AVE, 
dispečink  na tel. 734 186 809.

• I/6 v úseku hranice ústeckého a karlovarského kraje u obce Bošov - 
MÚK s I/13 Karlovy Vary a I/13 v úseku MÚK s I/6 Karlovy Vary – MÚK 
s I/25 Dolní Žďár (čtyřpruh) - zajišťuje firma EUROVIA, dispečink  na 
tel. 734 186 809.

• Zbytek D/6 a ostatních silnic I. tříd, veškeré silnice II. tříd a veškeré 
silnice III. tříd zařazených do zimní údržby zajišťuje firma Údržba sil-
nic Karlovarského kraje a.s., dispečink na tel. 353 504 299, 702 019 
919.

Poznámky:
Pod pojem zbytek D/6 a ostatních silnic I. tříd jsou zahrnuty následující 
úseky: D/6 a I/6 v úseku MÚK s III/2125 Kynšperk n.O – HP se SRN 
Pomezí n.Ohří 
- I/13 v úseku MÚK s I/25 Dolní Žďár (čtyřpruh) - hranice ústeckého 

a karlovarského kraje u obce Perštejn
- I/20 v úseku Bečov n.T. čerpací stanice BENZINA – hranice plzeňské-

ho a karlovarského kraje u obce Bezvěrov
- Celá I/21 v úseku hranice plzeňského a karlovarského kraje u obce 

Trstebice – HP se SRN Vojtanov
- Celá I/25 v úseku MÚK s I/13 Dolní Žďár (čtyřpruh) – HP se SRN Boží 

Dar
- Celá I/64 v úseku ÚK s I/21 Horní Lomany – HP se SRN Aš

Do zimní údržby Karlovarského kraje není zahrnuto celkem 46 úseků 
silnic III. tříd, jejichž seznam je uveden v Nařízení Rady Karlovarské-
ho kraje č.2/2020. Úseky jsou řádně označeny dopravním značením 
a upozorní na ně i kvalitní a aktualizované GPS.

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC

PRÁVNÍ 
PORADNA 
PRO SENIORY  

Seniorům ve starobním dů-
chodu je pravidelně k dispo-
zici právní poradna krajského 
úřadu, konat se bude jako 
obvykle první středu v měsíci, 
tentokrát to tedy bude 6. led-
na.  (KÚ)

Technická univerzita    Foto: KÚ
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DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

STAROČESKÝ VĚNEČEK
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ 
ŠKOLA CHEB, P.O.

Kontakt:
Integrovaná střední škola
Cheb, příspěvková organizace
Obrněné brigády 2258/6
350 02 Cheb
T: +420 354 408 011
E: info@iss-cheb.cz
W: www.isscheb.eu

Cukrářský výrobek vyrobený z más-
lového odpalovaného těsta, nastří-
kaný do tvaru věnečku a plněný 
žloutkovým máslovým krémem. 
Věneček je navíc na povrchu potře-
ný pikantní marmeládou a potaže-
ný fondánovou polevou.

POTŮČKY V netradičním kabátu se 
letos konalo předání ocenění vítě-
zům celorepublikové soutěže obcí 
v třídění odpadů „O Křišťálovou 
popelnici“ za rok 2019. Zástupci 
společnosti EKO-KOM se rozjeli 
přímo na radnice a obecní úřady, 
kde ve stejnou chvíli předali oceně-
ní a zveřejnili umístění v soutěži. 
Radost pro Karlovarský kraj přines-
lo vítězství obce Potůčky v kategorii 
obcí do 500 obyvatel.

Stejně jako v minulých letech by-
la i tentokrát soutěž určena všem 
obcím ČR zapojeným v systému 
EKO-KOM a soutěžilo se ve třech 
kategoriích. Do užšího výběru 16. 
ročníku soutěže O Křišťálovou po-
pelnici postoupilo 66 nejlepších 
měst a obcí – pět zástupců z každé-
ho kraje a hlavní město Praha.  Oce-
nění získaly 3 nejlepší obce a města 
z každé kategorie a z těch vítězných 
vzešel i absolutní vítěz.

Kategorii obcí do 500 obyvatel 
ovládly tentokrát Potůčky z Karlo-
varského kraje. „Z vítězství obce 
Potůčky máme velkou radost, je 
to důkaz toho, že vedení obce i její 
obyvatelé berou třídění odpadu ja-
ko samozřejmou věc. A musím do-
dat, že díky dlouholeté spolupráci 

se společností EKO-KOM se daří 
zlepšovat výsledky v třídění odpa-
du po celém našem regionu,“ uvedl 
krajský radní Karel Jakobec.

V kategorii obcí od 501 do 5 000 
obyvatel zvítězily Vigantice a v ka-
tegorii nad 5  001 obyvatel dosáhl 
na vítězství Vimperk.  Jihočeský 
Vimperk se stal zároveň absolutním 
vítězem 16. ročníku. Květiny, ma-
lé křišťálové popelnice a v případě 
vítězů i šeky s finanční odměnou 
předali nejlepším obcím a městům 
představitelé společnosti EKO-
-KOM.

Jako vždy se hodnotilo nejen dosa-
žené množství vytříděného odpadu 
na osobu a rok pro každou komodi-
tu, hodnotil se také poměr tříděné-
ho odpadu a komunálního odpadu, 
hustota sběrné sítě (včetně pytlové-
ho sběru a individuálních nádob), 
přihlíželo se také k tomu, jestli obec 
sbírá i nápojový karton, bílé sklo 
a kovy a celkově jaké jsou v obci 
vytvořené podmínky pro nakládání 
s odpady. Hodnocení je tedy velmi 
komplexní a provádí se především 
na základě údajů poskytovaných 
obcemi systému EKO-KOM v rám-
ci jejich pravidelného výkaznictví. 

 (KÚ)

Netradiční předávání cen „O Křišťálovou popelnici“. 
V 16. ročníku soutěže kralovala obec Potůčky

CHEB   V Domově pro seniory Spá-
leniště v Chebu pokračují práce na 
zateplení objektu. To se týká ven-
kovních stěn obou budov a střech, 
včetně nové terasy a zimní zahrady 
na střeše hospodářského objektu. 
V rámci zateplení dojde také k osa-
zení budek pro netopýry a rorýse. 
Cílem tohoto projektu je zejména 
úspora energie.  

„Stavební úpravy dále pokračují 
podle plánovaného harmonogra-
mu a za plného provozu Domova. 
Skončit by měly v lednu příštího 
roku, kdy už budou žít senioři zase 
v klidném prostředí, které v sou-
časnosti narušují stavební práce 
a úpravy. Díky výměně oken a za-
teplení by mělo dojít ke snížení 
energetické spotřeby na provoz Do-
mova,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Domov pro seniory „Spáleniš-
tě“ poskytuje pobytové sociální 
služby pro seniory se sníženou 
soběstačností zejména z důvodu 
věku a zdravotního stavu. Objekt se 
skládá ze dvou budov, jedna slouží 
jako ubytovací, druhá je budovou 
hospodářskou. Ubytovací část už 
má nová plastová okna a plastové 
vstupní dveře. V hospodářské bu-
dově stavební firma také vyměnila 

okna a rozšířila dveře v jídelně, 
z nichž bude umožněn přístup na 
zahradu po nově vybudované bez-
bariérové rampě.  

„Stavební úpravy byly nutné 
zejména z důvodu havarijního 
technického stavu budovy, kdy 
docházelo k zatékání dešťové vody 
a pronikání vlhkosti do stavební 
konstrukce objektu. V rámci zatep-
lování střechy došlo také k výměně 
střešních ventilátorů včetně tlu-
mičů hluku. Nové ventilátory mají 
nižší spotřebu elektrické energie 
a díky tlumičům hluku bude jejich 
provoz tišší než u stávajících,“ do-
plnil hejtman Petr Kubis.  

Karlovarský kraj za práce zaplatí 
celkem 18 milionů korun. Na finan-
cování projektu získal dotaci z Ope-
račního programu Životní prostře-
dí ve výši 5 milionů korun.  (KÚ)

V Domově pro seniory 
v Chebu pokračuje 
zateplování budov

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané 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.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

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. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

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:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

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.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ   Celostátní finále soutěže Babička roku 2020 se letos kvůli korona-
virové epidemii uskutečnilo online formou. Přesto všechny finalistky musely splnit předem 

stanovené disciplíny. Moderátor se proto vydal za soutěžícími do všech krajů a natočil s nimi 
medailonky, jež pak byly ve finálový večer promítány a také hodnoceny porotou.  

Karlovarský kraj reprezentovala Dagmar Blažková z Mariánských Lázní. V rámci předsta-
vení převyprávěla svůj životní příběh, ve kterém nechyběly informace o jejím studiu a pra-

covních pozicích. Paní Dagmar se chtěla od dětství stát učitelkou. Právě tuto profesi pak 
vykonávala po většinu svého života. Za své pedagogické snažení získala také významné 

ocenění v anketě Zlatý Ámos v roce 2012. Paní Dagmar pracovala 60 let. Působila ta-
ké jako průvodkyně převážně německých skupin. V rámci volné disciplíny pak paní 

Dagmar zarecitovala báseň od Jana Nerudy ze sbírky Písně kosmické a během mód-
ní přehlídky předvedla elegantní šaty.  
Veřejnost také mohla hlasovat v podkategorii soutěže Babička sympatie 2020. Hla-
sování probíhalo na facebookovém profilu soutěže.  

Zlatou babičkou roku 2020 se stala Drahoslava Kovářová ze Zlínského kraje, 
která zároveň získala ocenění „Nejstarší babička roku 2020“. Druhé místo 
a titul Stříbrná babička roku získala právě Dagmar Blažková z Mariánských 

Lázní. Bronzovou babičkou roku 2020 byla zvolena Růžena Haidlová z Libe-
reckého kraje a Marie Rozmanová z Olomouckého kraje.

Babičkou sympatie 2020 byla širokou veřejností zvolena Růžena Haidlová 
z Libereckého kraje. Druhé místo v této divácké soutěži vyhrála Dagmar 
Blažková z Karlovarského kraje.
Všechny vítězky získaly korunky, šerpy, dárkové koše a týdenní wellness 

pobyty v hotelu MAS*** v Sezimově Ústí. Zlatá babička navíc obdržela 
hlavní cenu, kterou je týdenní zájezd pro dvě osoby letecky na Djerbu od 

SeniorTravel. Tři nejstarší babičky byly obdarovány voucherem na předplace-
nou asistenční a tísňovou péči v hodnotě 6990 korun od společnosti Anděla na 
drátě.  (KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

Stříbrná Babička roku 2020 
je z Mariánských Lázní

Křišťálová popelnice     Ocenění v 16. ročníku soutěže převzal za Potůčky starosta Vlastimil Ondra.  Foto: KÚ

KARLOVARSKÝ KRAJ   Příspěv-
kové organizace Karlovarského 
kraje v oblasti kultury se začátkem 
prosince opět otevřely veřejnosti. 
Uzavřeny byly na základě vládní-
ho usnesení od 12. října. S rozvol-
něním opatření se do nich znovu 
vrátil život, byť jen v omezeném 
režimu. 

Pro všechny vnitřní prostory mu-
zeí a galerií totiž začalo zároveň 
platit omezení v podobě počtu ná-
vštěvníků. Uvnitř se od částečného 
uvolnění mohlo pohybovat pouze 
25 procent osob z celkové kapacity, 
a to ve skupinách po maximálně 
10 osobách. Každá návštěva pak 
samozřejmě podléhá také platným 
hygienickým opatřením. Vstup do 
expozic byl umožněný pouze se 
zakrytým nosem a ústy rouškou, 
šálou či šátkem a při vstupu bylo 
nutné vydezinfikovat si ruce.          

Otevřené byly tyto krajské pří-
spěvkové organizace: Muzeum 

Karlovy Vary, Královská mincov-
na Jáchymov, Krajská knihovna 
Karlovy Vary, Muzeum Sokolov, 

Muzeum Cheb, Galerie umění 
Karlovy Vary, Interaktivní galerie 
Becherova vila, Galerie výtvarné-

ho umění v Chebu, Retromuseum 
Cheb a Galerie 4. Mimo sezónu zů-
stávají zavřené: Štola č. 1, Důl Je-
roným, Hornické muzeum Krásno 
a Letohrádek Ostrov (s výjimkou 
několika vánočních akcí).             

Některé z organizací využily 
v době uzavření možnost online 
přenosů, aby jejich fanoušci zcela 
nepřišli o kulturní zážitky. Našly 
také způsob, jak zůstat s lidmi ve 
spojení a nabídly jim další aktivity. 
Například muzeum v Sokolově při-
pravilo výstavu betlémů. Některé 
z nich si mohli zájemci prohléd-
nout přes okna z nádvoří zámku. 
Karlovarské muzeum pak připra-
vilo vánoční soutěž pro své přízniv-
ce. Ta i přesto, že již byl umožněn 
vstup do expozic, bude pokračovat 
podle stanovených pravidel.
Programy a plánované akce jednot-
livých organizací je možné sledovat 
na jejich webových stránkách. 

 (KÚ)

Galerie, muzea a další kulturní stánky 
opět přivítaly návštěvníky

Znovu za kulturou      S rozvolněním proticovidových opatření se vrátil život do 
příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury, byť jen v omeze-
ném režimu.  Foto: KÚ
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CHEB Nový muzejní edukační 
program pro školní děti se sna-
ží každý rok vytvořit Muzeum 
Cheb. V letošním roce se jedná 
o „Dílnu houslaře“ v souvislosti 
s expozicí hudebních nástrojů 
v Lubech, která je ve správě mu-
zea. Na projekt získalo finanční 
podporu Ministerstva kultury 
ČR v rámci programu „Podpora 
výchovně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví“.    

Právě z tohoto programu byla 
financována zejména příprava 
pracovního sešitu ve verzi pro 
mladší a starší školní děti. Na je-
ho tvorbě se podílela výtvarnice 
Etela Laňková spolu s muzejními 
pracovníky Milenou Pečárkovou 
a Martinem Plevným. Pracov-
ní sešit účastníky edukačního 
programu seznamuje s dějinami 

výroby hudebních nástrojů se 
zaměřením na houslařskou dílnu 
a přibližuje žákům a studentům 

nelehkou práci mistra houslaře. 
Představuje jim jednotlivé části 
tohoto hudebního nástroje, ale 
i zajímavosti jeho výroby.

Součástí vzdělávacího pro-
gramu vždy bude také projekce 
dokumentu o výrobě houslí ze 
závodu výrobce hudebních strun-
ných nástrojů Strunal Schön-
bach. Pomocí dokumentu budou 
moci účastníci porovnat postupy 
popsané v pracovním sešitu se 
současným způsobem výroby 
a uvědomit si, jak houslaři z kusu 
dřeva dokážou vytvořit hudební 
nástroj a co vše ovlivňuje jeho 
výslednou podobu a zvukový pro-
jev.  K tomuto vzdělávacímu pro-
gramu bude již tradičně připrave-
na i tematicky zaměřená výtvarná 
dílna.

  (KÚ)

Dílna houslaře. Muzeum Cheb 
seznamuje děti s výrobou 

KARLOVARSKÝ KRAJ V tradičním 
podzimním termínu, ale v netra-
diční online podobě se letos konala 
krajská kola 13. ročníku Logické 
olympiády pořádané Mensou ČR.

„Rozhodnutí o formátu krajských 
kol jsme učinili v rámci organizač-
ního týmu již na začátku září. Ná-
sledně jsme řešili rozsah a podobu 
testů a kolegové z IT pracovali na 
úpravě soutěžního systému, aby 
jej bylo možné využít i pro krajské 
kolo,“ popsal Petr Čavojský, místo-
předseda Mensy ČR.

Soutěžící, kteří letos postoupili ze 
základního kola soutěže, mohli test 
vyplnit v určený den kdykoli mezi 
osmou a dvacátou hodinou. Na 
řešení zapeklitých otázek a rébusů 

měli celkem 30 minut.“Organizač-
ní tým připravil vyvážený test ob-
sahující různé typy logických úloh, 
jako jsou řady, přesmyčky, sudoku, 
počítání času nebo věku, vztahy 
mezi čísly, grafické řady či matice, 
doplnění kostek do stavby z kosti-
ček,“ řekl Čavojský.

S online testem se nakonec v pá-
tek úspěšně popasovalo po šedesáti 
soutěžících v kategoriích A, B a C 
v každém kraji. Všichni medailisté 
nyní čekají na bezpečné doručení 
cen v podobě deskových her a drob-
né elektroniky.„Logickou olympi-
ádu jsme doslova vypiplali z malé 
regionální soutěže. Dnes je to nej-
větší mensovní akce pro děti na 
celém světě a věříme, že se jí v dal-

ších letech opět dostane podobné 
podpory jako doposud. Poděkování 
patří Karlovarskému kraji a měs-
tům Karlovy Vary, Sokolov a Hor-
ní Slavkov,“ uzavřel s poděková-
ním za podporu všem sponzorům 
a partnerům akce Petr Čavojský.

Celorepublikové finále Logické 
olympiády, jejímž dlouholetým ge-
nerálním partnerem je Nadace The 
Kellner Family Foundation spolu 
se základní školou a gymnáziem 
Open Gate, se původně plánovalo 
v Míčovně Pražského hradu  30. 
listopadu 2020. Kvůli pandemii ko-
ronaviru však akci museli organizá-
toři  vzhledem k současnému vývoji 
a doporučením MŠMT zrušit. 

 (KÚ)

Logická olympiáda 
se letos konala online

Kategorie A (3.–5. ročník ZŠ): 
1. MARIA SIDOROVA, ZŠ jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary
2. MATYÁŠ KUBÍN, ZŠ JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně
3. ONDŘEJ LOOS, ZŠ a MŠ, Komenského 22, Krajková

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ): 
1. LEONARD OEDING, První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary
2. JANA ANNA MECNEROVÁ, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb
3. MARTIN CETKOVSKÝ, ZŠ, Česká 39/1, Františkovy Lázně

Kategorie C (studenti středních škol): 
1. VLADAN TRHLÍK, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Husitská 2053, Sokolov
2. TOMÁŠ ZIKMUND, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb
3. RICHARD RANDÁK, První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ ZA KARLOVARSKÝ KRAJ

Logická olympiáda online   Na řešení zapeklitých otázek a rébusů měli celkem 30 minut.  Ilustrační foto: Klimkin

Díky dotaci Karlovarského kraje 
získalo Středisko sociálních slu-
žeb Víteček v Černošíně zánovní 
automobil pro své terénní asis-
tenty k jízdám za klienty Karlo-
varského kraje. Tento automobil 
tak bude nově přivážet vítanou 
pomoc, všem, kteří ji potřebují. 
A všichni doufáme, že to nebude 
jen nezbytná pomoc, ale i potě-
šení, povzbuzení a víra v lepší 
budoucnost v této nelehké době. 
Současně jsme pro podporu 
asistenčních služeb od Karlo-
varského kraje získali i dotaci 
na pořízení manipulačních po-
můcek pro terénní asistentky 
střediska Víteček pro bezpečnou 
a šetrnou péči o tělesně postiže-
né a nemohoucí klienty – zejmé-
na kompenzační a manipulační 
pomůcky. Jedná se o chodítka, 

polohovací křesla, vanové zve-
dáky, rolovací podložky apod.
Posláním této služby osobní te-
rénní asistence (§ 39), kterou 
poskytujeme již od roku 2008, 
je pomoci dětem a dospělým 
lidem (seniorům) s těžkým 
zdravotním a mentálním posti-
žením v západočeském příhra-
ničí okresů Tachov a Cheb žít 
spokojený život v přirozeném 
prostředí vlastní rodiny a tím 
předcházet jejich sociálnímu 

vyloučení. Nemalým cílem je 
pomoc a odlehčení jejich rodi-
čům a pečovatelům v nelehkém 
poslání a umožnit jim docházku 
do zaměstnání nebo jen krátký 
odpočinek.
Zřizovatelem a provozovatelem 
Střediska sociálních služeb Ví-
teček Černošín je od roku 2008 
nezisková organizace 15. před-
ní hlídka Royal Rangers Mari-
ánské Lázně. Jde o dobrovolné 
a nezávislé občanské sdružení 
skautského typu založeného na 
křesťanských principech se spo-
lečným cílem: pomáhat druhým 
v nouzové situaci.
Představitelům Karlovarského 
kraje děkujeme, moc si této po-
moci vážíme.
 Ing. Jiří Kalista, středisko 

sociálních služeb Víteček 

Středisko sociálních služeb 
Víteček opět zkvalitňuje služby

Dílna houslaře   Nový edukační pro-
gram využije také expozici hudebních 
nástrojů v Lubech. 
 Ilustrační foto: Pexels 
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Kraj na odpis?

Vážení obyvatelé Karlovarského 
kraje, hned na úvod svého člán-
ku si dovolím vyjádřit své letité 
přesvědčení. Karlovarský kraj ni-
kdy neměl vzniknout. Měl zůstat 
propojený s krajem Plzeňským do 
většího, životaschopnějšího a eko-
nomicky silnějšího celku.

Pláč nad rozlitým mlékem nám 
ale dnes nepomůže. Karlovarský 
kraj tu prostě je a jako jeho poli-
tičtí představitelé  jsme povinni se 
postarat, aby se nám všem v něm 

žilo co možná nejlépe. Bohužel 
dlouhodobý trend tomu nena-
svědčuje. Náš kraj, ač obdařený 
nevšedním přírodním bohatstvím 
a krásami, se propadá republiko-
vými statistikami stále níže. Níz-
ké mzdy, ekonomická výkonnost, 
vzdělanost, naděje dožití, ale na-
opak vysoký výskyt exekucí, neú-
plných rodin. Ani poslední volební 
období, v němž kraji vládla koalice 
vedená Hnutím ANO, na tom ve-
směs nic nezměnilo. To je důvo-
dem, proč STAN se svými partnery 
trval v povolebních vyjednáváních 
na tom, aby vznikla nová krajská 
koalice, jež celý region zkusí po-
sunout dál a konečně mu umožní 
využít spící potenciál. Právě snaha 
odstřihnout se od předešlých 4 let 
povolební jednání komplikovala, 
takže na začátku prosince, kdy 
tento článek píši, jsme posledním 

krajem bez nově zvoleného hejt-
mana a rady. Věřím ale, že v době, 
kdy článek čtete, je už nová koalice 
ustanovena. Čeká ji těžká práce, 
protože hned na úvod čelí hrozivé-
mu propadu příjmů krajského roz-
počtu, což je výsledek pandemie, 
ale i nezodpovědných daňových 
škrtů ze strany vlády. Té vlády, 
která stejně jako její předchůdky-
ně, zřejmě žije v přesvědčení, že 
republika končí někde u Lubence, 
nikoliv až za Kraslicemi, Hrani-
cemi či Třemi Sekerami. Je stěžej-
ním úkolem nové krajské vlády pře-
svědčit centrální orgány, že nejsme 
krajem na odpis, ale krajem, který 
jen naléhavě potřebuje pomoci, 
aby si v budoucnu už dokázal po-
moci sám.

Přeji nám Všem jako ten nejlepší 
vánoční dárek erudované a kom-
petentní vedení kraje!

Mgr. Antonín 
Jalovec
starosta města 
Cheb a krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD

Na chvostu vypelichané lišky

Znáte tu říkanku z dětské pohád-
ky? Budulínku, dej mi hrášku…  
Karlovarský kraj se veze na chvostu 
vypelichané lišky už nějaký pátek. 
Jsme poslední v tolika parame-
trech, že nemá smysl je ani vyjme-
novávat. A teď k nim přibyl i další. 
Poslední ve skládání krajské vlády.

Start přitom vypadal slibně. 
ANO, jako vítěz voleb zahájilo ko-
aliční sprint, ale brzy se ukázalo, 

že jedna věc jsou silná prohlášení 
zatímco druhá věc je realita. A když 
jedna strana očekává partnerský 
přístup, asi není úplně vhodné zvo-
lit ten silový.

Když se vítězi nepodařilo složit 
koalici, dostali příležitosti ostatní 
a… A nic. Koalici se nepodařilo slo-
žit v podstatě ze stejných důvodů.

Hnutí Místní proto společně 
s SNK1 na situaci reagovalo prag-
maticky. Máme problém. Ten pro-
blém se jmenuje kraj na chvostu 
a bez vlády. Problémy je nutné ře-
šit, protože neřešený problém ob-
vykle vygeneruje ještě větší problém. 
A protože nejlépe se problémy řeší 
společně, navrhli jsme už 14. října 
variantu široké koalice. Marně.

Poté, co velké strany koalici odmí-
tly, si každá vyhloubila své vlastní 

pozice. Do zákopového duelu se vlo-
žily i pražské stranické sekretariáty 
a začalo to připomínat Goldoniho 
divadelní komedie. Z vypelichané 
lišky dál létaly chlupy a nějak se vy-
trácelo to podstatné. Řešení.

V tuto chvíli snad svítá na lepší 
časy. Za klub Místních a SNK1 
mohu říci, že přistupujeme s re-
spektem k ostatním stranám 
i k voličům. Nemáme přehnané 
požadavky, nebojujeme o hejtman-
ské křeslo, neřešíme stranickou 
ideologii, ani si v Ohři nepereme 
parlamentní prádlo. Chceme prag-
maticky a věcně řešit problémy kra-
je. A hodně by nás potěšilo, kdyby 
podobný přístup přijali, když ne 
dnes, tak nejpozději zítra, i ostatní. 
Je totiž nejvyšší čas. Za chvostem 
už toho moc není.

Patrik Pizinger
starosta 
města Chodov 
a krajský 
zastupitel za 
HNHRM

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Děkujeme voličům, 
budeme naplno pracovat i v opozici

Karlovarský kraj je v mnoha smě-
rech výjimečný, jedinečný a krásný. 
Má za sebou historii jako žádný 
jiný. V dobrém, i ve zlém. Dlouhá 
léta přehlížení malého kraje na 
západě České republiky, roky nic-
nedělání státu i samospráv, mili-
ardové kauzy v ROP Severozápad, 
nevšímavost a laxnost senátorů 
a poslanců k vlastnímu regionu, 
hraní si na velkou politiku a ega 
některých místních politiků se na 
našem regionu nesmazatelně po-
depsaly v mnoha směrech. Bohu-
žel jakási hra pokračuje i nadále. 
Před čtyřmi lety jsme se dohodli 
na koalici se stranami, se kterými 
jsme byli ve vedení kraje celé čtyři 
roky bez jakýchkoliv dotačních, 
nebo korupčních skandálů, bez 
toho, že by koalice měla jakýko-
liv problém.  Podařilo se pohnout 
spoustou projektů v kraji, opravo-
valy se silnice, mosty, budovy. Po 

dlouhých letech, kdy o tom naši 
předchůdci jen mluvili, se nám 
podařilo rozjet opravu Císařských 
lázní, staví se dálnice D6, kterou 
předchozí krajské vlády neřeši-
ly. Opravilo se a zrekonstruovalo 
mnoho domovů sociální péče, zís-
kali jsme pro kraj nové vlaky za půl 
miliardy, peníze na nové krajské 
CNG autobusy za 800 miliónů, 
připravili jsme generel nemoc-
nice, udělalo se mnoho práce a 
mnoho projektů je před realizací a 
rozjeto. O to větší překvapení nás 
čekalo hned po volbách v letošním 
roce. Dosavadní koaliční partneři 
se k nám obrátili zády. Co může 
být důvodem? Karlovarský kraj je 
zařazený mezi tři takzvané struk-
turálně postižené regiony a jako 
takový má a bude mít jisté výhody 
při čerpání financí na restruktu-
ralizaci. Navíc bude mít možnost 
čerpat z Fondu pro spravedlivou 
transformaci a nám se podařilo, 
jako jednomu z mála regionů EU, 
získat i finanční prostředky na 
technickou pomoc. Obávám se, 
aby to nedopadlo zase jako s kar-
lovarskou losovačkou. Obávám se, 
aby se zase nepromarnila šance 
náš kraj pozvednout. Nyní máme 
zásobník 150 projektů v jedenác-
ti fiších pro celý region za desítky 

miliard. Ohledně připravenosti na 
čerpání z Fondu pro spravedlivou 
transformaci regionů se někteří 
dosud opoziční zastupitelé nebo-
jí ani toho říkat nepravdy přímo 
před kamerou. Co si myslet o se-
nátorovi, který nejdříve řekne, že 
na jednání chodil, pak že na ně 
posílal asistenty a po chvíli, že tam 
vlastně nebyl a ani nikoho neposí-
lal. Co si myslet o kolegovi, který 
působí v krajské politice již dlouhé 
roky a za zavřenými dveřmi vám 
řekne, že to bylo nejlepší období, 
udělalo se hodně práce, bez skan-
dálů, bez podrazů, ale že pokračo-
vat nebude, protože “antibabiš”? 
Nejde mu tedy asi o práci, o výsled-
ky, ale jen a jen o politiku. Volební 
výsledky byly, jaké byly, a já můžu 
poděkovat za velkou podporu voli-
čů. Je to ohodnocení dobré práce, 
kterou jsme pro kraj udělali a sli-
bujeme, že v ní budeme pokračovat 
i v opozici, když i přes dobrou spo-
lupráci nejsme pro bývalé kolegy 
dost dobří. Jsem zvědavý, kolik 
přibude placených politických po-
zic, jak se mezi sebou domluví tolik 
politických subjektů, kolik vznikne 
nových agentur a jaký dají prostor 
k práci opozici. Uvidíme. Za svou 
práci se nestydíme a budeme se 
snažit pro kraj pracovat i nadále.

Očkování proti COVID-19 
musí zůstat v dobrovolném režimu

Žijeme v době „covidové“, která 
zahýbala nejen lázeňstvím v Karlo-
varském kraji, ale celou naší zemí. 
Byl druhý prosincový pátek a Po-
slanecká sněmovna projednávala 
vládní návrh zákona o distribuci lé-
čivých přípravků obsahujících očko-
vací látku proti onemocnění CO-
VID-19. Tento zákon vzbudil napříč 
kraji v občanech velkou nevoli a tak 
se obrátili na všechny poslance 
včetně těch, kteří zastupují Karlo-
varský kraj, aby bylo do zákona do-
plněno, že toto očkování bude dob-
rovolné a nebudou porušovány je-
jich ústavní práva. Obavy veřejnosti 
vyplývají z vyjádření představitelů 
vlády a odborníků s vládou spolu-
pracují, kteří se vyjadřují ve smyslu, 

že ti co se nechají očkovat budou 
zvýhodněni. Takový postup by byl 
nejen protiústavní, ale také by dis-
kriminoval skupinu neočkovaných 
osob. S různými nápady dokonce 
přicházejí i soukromé společnosti, 
jedna taková se nechala slyšet, že 
dokonce pracuje na plánu, který 
by účastníkům umožnil ukázat dů-
kaz, že jsou očkovaní proti korona-
viru nebo mají negativní test, pokud 
chtějí vyrazit na společenskou akci 
nebo zábavu. Dalším zneklidňu-
jícím momentem jsou informace 
o tom, že někteří výrobci vakcín 
proti COVID-19 odmítají převzít 
odpovědnost za případnou škodu 
na zdraví způsobenou očkovaným 
jedincům. Všechny tyto pochybnos-
ti vedou k návrhu ponechat vakcínu 
proti COVID-19 v dobrovolném 
režimu. Je třeba stanovit  oprav-
du široký rozsah práv, která musí 
být nutně zachovaná, neboť není 
možné předvídat možné nápady 
na jejich omezení ze strany politiků 
na různých úrovních a pak zvláště 
vlády ať té současné nebo budou-
cích jak tomu bylo na Slovensku, 

kde měli opravdu zvláštní výklad 
o dobrovolnosti v souvislosti s testo-
váním, kde netestovaní nemohli do 
práce, autobusu nebo nakoupit. Na 
žádost velké části veřejnosti a také 
občanů Karlovarského kraje, kteří 
se prostřednictvím e-mailů na mě 
a ostatní zákonodárce obrátili jsem 
předložením pozměňovacího návr-
hu žádala sněmovnu a vládu o pod-
poru, aby bylo zákoně zakotveno, že 
očkování bude dobrovolné a nedo-
jde k tomu, že občané budou někdy 
rozděleny na dvě kategorie a to na 
očkované a neočkované s odlišnými 
právy a povinnostmi. Bylo pro mě 
velkým zklamáním, že se našli také 
poslanci z Karlovarského kraje, 
kteří se při podpoře zdrželi a návrh 
tak neprošel o jeden jediný hlas. 
Nejsem odpírač očkování, ale po-
kud se budu někdy rozhodovat zda 
se nechám očkovat proti onemoc-
nění COVID-19 bude to vakcínou, 
která ve mně vzbudí důvěru a ne 
kterou mi vybere nikým nevolená 
Evropská komise jak tomu v přípa-
dě členských států EU je a ne z do-
nucení této vlády!

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Martin 
Hurajčík
1. náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje
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Křížovka o ceny 

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: PATRIA NOSTRA

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Ivo 
Veselý z Březové, Josef Huber 
ze Starého Rybníka a Květa 
Striednigová z Libavského 
Údolí.

Památku nechal přestavět 
z původního gotického hradu 
Mikuláš z Lobkovic v roce 1578. 
Součástí areálu je i panský 
pivovar. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 8. 1. 2021 
na email: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, 
Závodní 353/88, 
360 06 Karlovy Vary

KULTURA

Výstava Krajské knihovny Karlovy Vary „Komenského Time-line“ 
Po celý měsíc prosinec bude na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech 
k vidění výstava, která připomíná výročí 350 let od úmrtí Jana Amose 
Komenského. Výstavu připravila Krajská knihovna ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Karlovy Vary. Expozice je spojená se soutěží, jež se týká 
informací o Komenského životě. Zájemci musí najít a správně odpově-
dět na 6 otázek a správné odpovědi zaslat do konce prosince na email vo-
dickova@knihovnakv.cz. 
Karlovy Vary – třída T. G. Masaryka, 1. – 31. 12. 2020

Kouzelný svět Zdeňka Smetany…a ještě mnoho dalšího 
Kdo by neznal postavy Kubuly a medvědáře Kuby Kubikuly nebo Malé 
čarodějnice? Ještě mnoho dalších postaviček známých zejména z večer-
níčků vytvořil výtvarník a režisér animovaných filmů Zdeněk Smetana. 
A právě jemu a jeho tvorbě je věnována výstava názvem „Křemílek, 
Vochomůrka, Rákosníček a další bytosti z kouzelného světa Zdeňka 
Smetany…a ještě mnoho dalšího“, která připomene kromě dalších po-
hádkových bytostí také jeho volnou tvorbu v podobě krajinomaleb, kra-
jinných zátiší, kreseb či grafických listů zhotovených technikou suché 
jehly. 
Interaktivní galerie Becherova vila, 20. 11. 2020 – 31. 1. 2021 

Pojďme spolu do betléma 
V předvánočním čase zahájilo Muzeum Sokolov výstavu betlémů. Ta se 
koná v Sokolově každý rok, pro návštěvníky jsou ale vždy připravené jiné 
betlémy než v předešlém roce. I tentokrát jsou ve výstavní síni v přízemí 
zámku k vidění betlémy několika velikostí a vytvořené z různých materi-
álů. Všechny jsou ze sbírek muzea. 
Muzeum Sokolov, 3. 12. – 7. 2. 2021

S chebským muzeem za ptactvem do Tachova
Muzeum Cheb pořádá další z procházek v rámci projektu „Pojďte s ná-
mi do přírody“. Tentokrát zavede zájemce o ornitologii do Tachova, kde 
budou během procházky městem pozorovat zimující ptáky a pátrat po 
vzácnějších druzích. Pokud bude účastníkům přát počasí, mohou se těšit 
také na ukázky odchycených opeřenců. Trasa procházky povede příměst-
skými parky a bude trvat zhruba dvě hodiny. Organizátoři doporučují vy-
bavení v podobě teplého oblečení a dalekohledu. 
Tachov – zahrada Muzea Českého lesa, 31. 12. 2020, 10:00 hod. 

KULTURNÍ TIPY

BOŽÍ DAR Vánoční zvoneček? 
Kometa? Vánoční hvězda? Pro 
rok 2020 je vánoční razítko od-
tajněno! V pondělí 24. listopadu 
obdržela Ježíškova pošta, Pošta 
Partner, potěšující zprávu, že je 
ruční příležitostné razítko České 
pošty na cestě.
Od roku 1994 má ruční vánoční 
razítko originální výtvarnou po-
dobu. Na vánočním razítku v mi-
nulých letech nechyběl například 
Ježíšek, vánoční hvězda, věnec 
nebo kometa, prostě symboly vá-
nočních svátků. 

Pro rok 2020 byl vybrán stylizo-
vaný portrét malého Ježíška orá-
movaný kometami.  Autorem je 
výtvarník Jiří Slíva.
Vánoční razítko milují děti i sbě-
ratelé, a proto se zásilky nepočí-
tají na gramy, dekagramy, ale na 
kila. V loňském roce orazítkovali 
pracovníci božídarské pošty 341 
kilogramů. Vánoční příležitostné 
razítko znají nejen v českých ze-
mích. 
Marek Smitka z Infocentra Boží 
Dar říká: „Pravidelně odesíláme 
vánoční zásilky s tímto příleži-
tostným razítkem do Německa, 
Ruska nebo Holandska. Z Boží-
ho Daru putují ale pohledy, přání 
a dopisy také do exotických zemí, 
jako jsou Čína, USA a Austrálie.
Také pro vánoční poštu bylo nut-
no přijmout opatření v souvislosti 
s pandemií COVID-19. Pracovní-
ci Pošty Partner nosí roušky a se 
zásilkami a ručním příležitostným 
razítkem pracují v rukavicích. 
 (KÚ)

Ježíška na vánočním razítku 
letos rámují komety Výstava betlémů vyhlášených ostrovských sběratelů a betlémářů je 

také letos k vidění v ostrovském klášterním areálu Posvátný okrsek. 
Výstava je doplněná o betlémy zapůjčené z ostrovské farnosti. Pohled 
do historie nabídne také například formičky na cukroví i vánoční přání. 
Výstava je k vidění až do středy 6. ledna 2021.  Foto: KÚ

KRUŠNOHORSKÉ BETLÉMY

KARLOVY VARY   Krajská knihov-
na Karlovy Vary se před třemi lety 
zapojila do dlouhodobého projektu 
Moravské zemské knihovny v Brně 
s názvem „Cizojazyčná literatura“, 
jehož cílem je podpora doplňování 
cizojazyčné literatury v knihovnách 
a rozvoj jazykových dovedností čte-
nářů. V současné době tak má k dis-
pozici téměř 8 tisíc svazků v růz-
ných jazycích.
„Díky projektu můžeme systema-
ticky doplňovat náš fond nejen 
o beletrii, ale i odbornou a bilingv-
ní neboli dvojjazyčnou literaturu, 
která je velmi žádaná zejména mezi 
studenty cizích jazyků,“ uvedla ve-
doucí služeb Michaela Němcová.
V nabídce knihovny dále nechybí 
cizojazyčná beletrie, knihy pro děti 
a mládež, zjednodušená četba, kni-
hy pro začátečníky v jazyce, popu-
lárně naučná literatura a další. Na-
bídka knižních titulů představuje 

převážně aktuální podobu kvalitní 
současné zahraniční literatury.
Kromě angličtiny, němčiny a fran-
couzštiny si mohou zájemci přečíst 
knihy i v méně obvyklých jazycích 
jako je švédština, arabština, holan-
dština, vietnamština a esperanto.
„Daří se nám získávat i současnou 
slovenskou literaturu, jejíž akvizice 
delší dobu stagnovala. Po rozdělení 
federace totiž zájem o literaturu ve 
slovenštině postupně opadal a slo-
venští autoři se začali překládat do 
češtiny. Přednost pak dostávaly pře-
devším knihy v angličtině,“ vysvět-
lila Michaela Němcová.
Knihovna má ve svém fondu také 
cizojazyčné audioknihy a komiksy. 
„U bestsellerů často míváme tituly 
v cizím jazyce dříve, než jsou pře-
loženy do češtiny. Jedná se napří-
klad o knihy Dana Browna, J. K. 
Rowling  nebo Roberta Fulghuma,“ 
uzavřela Michaela Němcová.  (KÚ)

Krajská knihovna rozšiřuje 
fond cizojazyčné literatury
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SOKOLOV   Fotbalový klub Baník 
Sokolov je fotbalové centrum mlá-
deže Karlovarského kraje. Věnuje 
se 240 dětem společně se 35 trené-
ry, asistenty a vedoucími týmů.
Klub se nevěnuje jen fotbalové čin-
nosti, ale přispívá i k pohybové gra-
motnosti mimo svou členskou zá-
kladnu pro děti různého věku. Déle 
než rok velice úzce spolupracuje 
s mateřskou školkou Pionýrů v So-
kolově, kde probíhají každý týden 
pohybové hry pro předškoláky pod 
vedením profesionálních fotbalo-
vých trenérů. Je kladen důraz na 
celkovou koordinaci a pohyblivost 
těla zábavnou formou her a začle-

nění gymnastických prvků.
Každoročně klub pořádá Mini 
Cup, který je určen pro všechny 
sokolovké školky. Děti jsou rozdě-
leny do týmů a systémem turnaje 
se tři mužstva probojují do finále. 
Všichni zúčastnění jsou odměněni 
malými drobnostmi a pro finalisty 
nesmí chybět medaile a diplomy. 
Pro většinu dětí je toto první velký 
sportovní zážitek a velké sportovní 
ocenění, které by je mělo motivovat 
k zálibě ke sportu a jeho pravidel-
nému provozování.
Klub nezapomíná ani na děti ško-
lou povinné. Další významnou 
aktivitou je organizace a realizace 

velké sportovně vzdělávací projekt 
„Šikovný školák“, které se každo-
ročně zúčastňuje až 500 dětí z prv-
ních a druhých tříd ZŠ ze Sokolova 
a přilehlých měst a obcí. Tato akce 
je již šest let spoluorganizována 
Nemocnicí Sokolov, která je jedním 
z hlavních partnerů klubu. Jedná se 
o regionálně výjimečný projekt, na 
kterém se také podílí Městská po-
licie Sokolov, Hasičský záchranný 
sbor a HC Baník Sokolov. 
Sokolovští fotbalisté také spolupra-
cují s nejvyššími ročníky základ-
ních škol, kam se zástupci klubu 
vydávají na besedy k volbě povolá-
ní. (PR)

FK Baník Sokolov není jenom fotbal

SPORT

SOKOLOVSKÝM VZPĚRAČŮM KE SPORTOVNÍM VÝKONŮM A VÝSLEDKŮM, 
kterých dosáhli ve svých váhových kategoriích v rámci českého národního týmu na spojených soutěžích 
Mistrovství světa a Světového poháru a za něž už také převzali ocenění z rukou hejtmana Petra Kubise. Se-
zónu vzpěračů ovlivnila epidemie koronaviru, která jim znemožnila společné tréninky, ale byla také zrušena 
velká většina závodů. Potíže se nevyhnuly ani spojeným soutěžím Mistrovství světa a Světového poháru, 
jež se konaly v Peru. Protože ale nebylo možné na závody odcestovat, museli je závodníci absolvovat online 
formou. Vzpěrači se závodů zúčastnili z Horní Suché u Havířova, kde také trénovali. Největší favorit soutěže 
– Dominik Oračko nezklamal a kromě zisku tří zlatých medailí obhájil také titul mistra světa ve své váhové 
kategorii. K nastupující generaci mladých vzpěračů patří také Marek Polhoš, který obsadil 9. místo v kate-
gorii do 73 kilogramů a Vojtěch Krejčík v kategorii do 67 kilogramů 17. místo. Blahopřejeme! 

BLAHOPŘEJEME

TRENTINO    Vždy po jednom se-
tu uzmuli volejbalisté Karlovar-
ska svým soupeřům na prvním ze 
dvou turnajů ve své skupině Ligy 
mistrů. V italském Trentinu se po-
stavili trojici Trentino, Friedrich-
shafen, Novosibirsk. V nejprestiž-
nější klubové soutěži nastoupili 
volejbalisté Karlovarska po dvou 
letech. Při své premiéře v Lize mi-
strů nezískali ani set, to chtěli teď 
proti favoritům změnit. A povedlo 
se, dokonce třikrát.

Novosibirsk
Posledním soupeřem volejbalistů 
Karlovarska byl ve skupině ruský 
Lokomotiv Novosibirsk. Předvá-
děná hra Západočechů měla na 
turnaji stoupající tendenci a pro-
ti světovým týmům z italského 
Trentina a německého Friedrich-
shafenu se jim vždy podařilo uhrát 
aspoň jeden set a Novosibirsk byl 
podle dosavadních výsledků ve 
skupině, když do té doby získal 
pouze jeden bod za prohru 2:3 
proti Trentinu, zřejmě nejschůd-
nějším soupeřem. Ani tentokrát to 
však na historicky první body v Li-
ze mistrů nestačilo. Stejně jako 
v předchozích zápasech se svěřen-
cům Jiřího Nováka podařilo uhrát 

proti silnému soupeři jeden set. 
„Opět nechybělo mnoho, aby-
chom si mohli připsat své první 
body v Lize Mistrů. Bohužel tým 
Novosibirska, stejně jako oba 
předchozí týmy, postupně zvy-
šovat svůj tlak na servisu a to na-
konec vždy vedlo k tomu, že jsme 
postupně ztráceli efektivitu na 
útoku a soupeř toto zaváhání vždy 
dokázal potrestat. Každopádně je 
to pro celý tým cenná zkušenost. 
Je třeba dále pracovat a věřit, že na 
dalším turnaji již tíženého úspě-
chu dosáhneme,“ přeje si mana-
žer karlovarského klubu Ondřej 
Hudeček.
Karlovarsko se naposledy utkalo 
s ruským týmem v roce 2017 v os-
mifinále evropského poháru CEV. 
Proti Gazpromu Surgut dvakrát 
uspělo a dostalo se do semifinále 
druhého nejprestižnější poháru. 
V Lize mistrů tentokrát proti nim 
stanul ještě těžší soupeř, který táhl 
hlavně srbský univerzál Luburic. 
„Byl to velice náročný zápas. Na-
razili jsme na družstvo, které má 
ve svém kádru vysoké a silné hrá-
če. Po celý zápas na nás byl vyvíjen 
obrovský tlak na servisu. My jsme 
byli velice dobře takticky připra-
vení a náš zvolený systém obrany 

fungoval po celou dobu utkání. 
Bohužel Novosibirsk je tým z ob-
rovskými zkušenostmi ze zápasů 
jako byl tento a na konci byl lepší 
než my,“ zhodnotil utkání Marc 
Wilson, kanadský blokař Karlo-
varska.

Trentino
Také proti trojnásobným šampi-
onům soutěže podali volejbalisté 
Karlovarska kvalitní výkon. Tým 
italského Trenta otočil zápas a zví-
tězil 3:1 na sety. „Start do utkání 
jsme měli impozantní, potom by-
lo těžké takovou úroveň udržet, 
zvlášť pod tím obrovským tlakem 
soupeře,“ shrnul po utkání v Tren-
tu karlovarský kouč Jiří Novák.
V úvodní sadě vycházelo českému 
mužstvu téměř všechno. Smečař 
Lukasz Wiese přispěl šesti body. 
Favorit byl zaskočen především 
precizní obranou Karlovarska. 
„Hráli jsme líp než včera a byli 
jsme méně nervózní a více sebe-
vědomí, vedlo se nám dobře po 
celý zápas,“ popsal libero Daniel 
Pfeffer.
Při zdravotních problémech špič-
kového italského nahrávače Gi-
annelliho nastoupil na klíčovém 
postu univerzál Nimir Abdel-Aziz. 

Liga mistrů: Volejbalisté Karlovarska 
uhráli ve skupině vždy po jednom setu

Tým Trenta od druhého setu domi-
noval v ofenzivě a především na 
servisu. Domácí si pomohli deseti 
esy a přeci jen získali plný počet 
bodů za výhru ve čtyřech setech. 
„Ubránili jsme spoustu míčů v po-
li i na síti, ale proti takovému týmu 
to bylo málo, potřebujeme se ještě 
zlepšit, abychom v Lize mistrů vy-
hráli první zápas,“ přál si Pfeffer.

Premiérový uhraný set v Cham-
pions League si do historie klubu 
zapsali volejbalisté Karlovarska 
už v úvodním utkání skupiny pro-
ti německému Friedrichshafenu, 
také v něm však výhra nejlepšímu 
týmu české extraligy po základní 
části uplynulé sezony unikla. Tým 

Karlovarska prohrál s německým 
velkoklubem 1:3 na sety. „Škoda 
některých malých věcí, mohli jsme 
uhrát o něco víc bodíků a porazit je 
už ve druhém setu,“ hodnotil duel 
karlovarský smečař Marcel Lux.
První utkání Ligy mistrů v ital-
ském Trentu rozehráli svěřenci 
trenéra Jiřího Nováka rozpačitě, 
úvodní set ztratili rozdílem je-
denácti bodů. Zbytek zápasu byl 
však daleko vyrovnanější, okysli-
čil ho i střídající nahrávač Martin 
Kočka. „Je hezké, že jsme uhráli 
ten jeden set, ale škoda některých 
malých věcí, že jsme mohli uhrát 
o něco víc bodíků a porazit je ve 
druhém setu,“ pravil druhý na-
hrávač Karlovarska. „Možná jsme 

se moc uspokojili po vyhraném 
třetím setu a pak už jsme je nedo-
hnali.“
Martin Kočka nahradil v Lize mis-
trů, stejně jako v posledních extra-
ligových zápasech, elitního nahrá-
vače a kapitána Lukáše Ticháčka, 
kterého na hřiště nepustilo svalo-
vé zranění. Klub zároveň narychlo 
angažoval nizozemského repre-
zentanta Wessela Keeminka. „Za 
prvé jsme nemohli odjet na tak těž-
ký turnaj s jediným nahrávačem 
a za druhé, kdyby Martin Kočka 
ještě vypadl, byla by to ostuda na-
še, ale i českého volejbalu. Udělali 
jsme všechno pro to, abychom byli 
konkurenceschopní,“ vysvětluje 
trenér Jiří Novák.  (KÚ)

Liga mistrů   Na prvním turnaji skupinové části v italském Trentinu se volejbalisté Karlovarska postavili trojici Trentino, 
Friedrichshafen, Novosibirsk.  Ilustrační foto: VK ČEZ Karlovarsko


