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ZPRÁVY Z KRAJE 
Krajský krizový štáb zjedno-
dušil vzájemnou komunikaci
K aktivaci  krajských  krizových 
štábů na  základě  epidemiologic-
ké  situace  vyzval  koncem  září 
Ústřední  krizový  štáb  hejtmany 
všech  krajů,  včetně  Karlovar-
ského.  Vytvořená  platforma 
zjednodušila  komunikaci  mezi 
štáby.  Zároveň  Karlovarský  kraj 
vyzval  starosty  obcí  s rozšířenou 
působností  v regionu,  aby  v sou-
vislosti se situací s onemocněním 
COVID-19 aktivovali své krizové 
štáby.  Důvodem  je  jednodušší 
přenos  informací  městům  a ob-
cím,  získávání  pravidelných  in-
formací  například  o epidemiolo-
gické situaci ve školách a dalších 
organizacích i lepší přehled o ak-
tuálním  stavu  ochranných  pro-
středků.  Snahou  krajského  kri-
zového  štábu  rovněž  bylo  vytvo-
ření jednotného objednávkového 
systému  pro  všechna  odběrová 
místa  v regionu.  Do  jednotného 
objednávkového  systému,  na  je-
hož  vzniku  se  podílel  Hasičský 
záchranný  sbor  Karlovarského 
kraje, jsou zapojená všechna od-
běrová místa a laboratoře v kraji. 
  (KÚ)

Na kotlíkové dotace půjdou 
další miliony
Dalších  241  žadatelů  z našeho 
kraje  dostane  dotaci  na  výměnu 
starého  neekologického  kotle. 
Karlovarský  kraj  obdržel  od Mi-
nisterstva  životního  prostředí 
ČR  rozhodnutí  o udělení  dota-
ce  z podprogramu  Nová  zelená 
úsporám – Adaptační  a mitigač-
ní  opatření.    Jde  celkem  o 26,  5 
milionu korun na dofinancování 
žádostí  v takzvaném  zásobníku. 
Dostane  se  tak na další  žadatele 
z regionu,  kteří  sice  splnili  pod-
mínky  třetí  vlny  kotlíkových  do-
tací,  ale  v původním objemu do-
tace na podporu jejich žádostí ne-
zbyly finanční prostředky. Peníze 
ovšem  nezískají  hned,  protože 
o přijetí dotace musí rozhodnout 
krajské zastupitelstvo. To s ohle-
dem na krajské volby zasedne 7. 
prosince  2020.  V zásobníku  žá-
dostí  v krajském  systému  zůsta-
ne celkem 122 žádostí a dále 130 
žádostí prochází hodnocením. Ty 
dostanou  další  šanci  v prosinci 
2020,  kdy  dojde  k přerozdělení 
nevyčerpaných  dotací  z celé  ČR 
za všechny dosavadní vlny kotlí-
kových dotací.   (KÚ)

Krajských voleb se zúčastnilo
víc voličů než před čtyřmi lety

Celkem se volilo 45 zastupitelů

Počet platných hlasů: 79 783

KARLOVARSKÝ KRAJ Krajské volby, které byly letos organizačně nároč-
nější kvůli koronavirové krizi, proběhly v Karlovarském kraji bez problé-
mů. Nesly se také ve znamení vyšší účasti voličů. Zatímco v roce 2016 jich 
k volebním urnám přišlo 30, 23 procenta, v letošním roce dorazilo 34, 94 
procenta  voličů. Část  z nich,  která měla  kvůli  nemoci COVID-19  naří-
zenou karanténu či  izolaci, hlasovala u volebních stanovišť, takzvaných 
drive-in, případně prostřednictvím zvláštní hlasovací schránky. Souběž-
ně s krajskými volbami se konaly  i volby do Senátu Parlamentu ČR pro 
volební obvod číslo 3 - Chebsko. Se 70,31 procenty hlasů zde ve volbách 
zvítězil  ekonom Miroslav  Plevný,  vysokoškolský  učitel  a místostarosta 
Chebu.   (KÚ)

ANO 2011
13 mandátů, 24,79 % hlasů
  

STAN - Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09
8 mandátů, 14,66 % hlasů

Česká pirátská strana
6 mandátů, 11,56 % hlasů

Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků
4 mandáty, 7,35 % hlasů

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
4 mandáty, 7,29 % hlasů
  

Svoboda a přímá demokracie (SPD)
4 mandáty, 7,25 % hlasů
  

VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci
3 mandáty 6,51 % hlasů
  

Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje
3 mandáty 5,45 % hlasů

SLOŽENÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

34,94%
ÚČAST

SOKOLOV Celkem 27 žáků usedlo 
do  lavic pobočky Vojenské  střední 
školy  a Vyšší  odborné  školy Mini-
sterstva obrany Moravská Třebová 
v Sokolově.  Slavnostně  je  přiví-
tali  zástupci  Ministerstva  obrany 
ČR  v čele  se  státním  tajemníkem 
Petrem  Vančurou,  představitelé 
Armády  ČR  zastoupení  generál-
kou  Lenkou  Šmerdovou,  hejtman 
Karlovarského  kraje  Petr  Kubis, 
starostka  města  Sokolova  Renata 
Oulehlová  a další.  Studium  oboru 
Strojírenství  budou  žáci  absolvo-
vat  v prostorách  sokolovské  Inte-
grované  střední  školy  technické 
a ekonomické.
„Po třech letech se nám podařilo 

úspěšně  otevřít  pobočku  vojenské 
školy  v našem  kraji  a máme  z to-
ho velkou radost. Je to další důkaz 
toho, že armáda se postupně do re-
gionu opět vrací. Všem přeji přede-
vším dobré studijní výsledky a těm, 
kteří  nejsou  z našeho  kraje,  ať  se 

jim  u nás  líbí,“  řekl  hejtman  Petr 
Kubis  během  slavnostního  aktu. 
V minulých  dvou  letech  se  otevřít 
sokolovskou  pobočku  nedařilo, 
protože  převážnou  část  uchazečů 
vyřadily  přijímací  testy  z matema-
tiky a další nesplnili fyzické testy.
Ve škole se budou vyučovat před-

měty,  jako  je  matematika,  strojí-
renství  nebo  technické  kreslení. 
Žáci museli na jaře složit přijímací 
zkoušky  z českého  jazyka  a mate-
matiky,  oproti  předchozím  letům 
bylo sníženo bodové hodnocení.
Podle  ředitele  vojenské  školy 

v Moravské  Třebové  plukovníka 
Zdenňka  Macháčka  nebudou  mít 
studenti  vojenské  školy po  složení 
maturitní  zkoušky  problém  najít 
pracovní uplatnění. Žáci jsou uby-
tovaní na internátu v budově Soko-
lovské  uhelné,  kde  bydlí  i studenti 
místní  policejní  školy,  vyučování 
vedou dva učitelé  z Moravské Tře-
bové a 16 učitelů z ISŠTE. „Základ 

se bude vyučovat ve škole v dílnách 
a odborných  učebnách,  praxe  bu-
de  probíhat  u jednotlivých  útvarů 
armády  ČR.  Budou  jezdit  po  jed-
notlivých  útvarech,  například  do 
Bechyně,  a na  místě  si  techniku 
osahají  a vyzkouší,“  říká  Zdeněk 
Macháček.
Podle  tiskového  mluvčího  mi-

nisterstva  obrany  Jana  Pejška  byl 
zájem  o pobočku  vojenské  školy 
i z jiných  krajů,  například  z Libe-
reckého  nebo  z Jihočeského  kraje. 
„V poslední  době  je  trend  takový, 
že  máme  zvýšený  zájem  o to,  aby 
armáda  byla  v různých  místech 
České  republiky,“  řekl  Pejšek.  Vo-
jenská  škola  v Moravské  Třebové 
má zatím pouze  jedinou pobočku, 
a to  v Sokolově.  Od  roku  2023  by 
se  tady měla  škola  přestěhovat  do 
sousedního  areálu  do  opravené 
budovy.  Na  její  rekonstrukci  dá 
Karlovarský kraj 14 milionů korun. 
  (KÚ)

Vojenská škola v Sokolově zahájila výuku

První studenti    Do prvního ročníku střední vojenské školy v Moravské Třebové 
nastoupilo v Sokolově 27 žáků, z toho dvě dívky.  Foto: KÚ

Rozdrcení rašeliny ve speciálním reaktoru 

je vysoce účinné a podstatně rychlejší. 

Nový způsob úpravy využijí především 

v lázeňství. 

více na straně 3

Nový způsob úpravy rašeliny 
V náhradním termínu proběhlo slavnostní 
předání cen pedagogům a dalším 
pracovníkům škol a školských zařízení 
v regionu. 

více na straně 4

Pedagogové převzali ceny
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Do Karlových Varů přijel 
Revolution Train neboli 
Protidrogový vlak
Do Karlových Varů přicestova-
la na přelomu září a října mul-
timediální  vlaková  souprava 
Revolution  Train.  Preventivní 
projekt založený na smyslovém 
prožitku a interaktivitě v rámci 
primární protidrogové preven-
ce má  za  cíl  efektivně  zapůso-
bit  na  návštěvníky,  na  jejich 
pohled  na  legální  a nelegální 
drogy, závislosti a inspirovat je 
k pozitivním  životním  volbám. 
Vlakovou soupravu tvořilo šest 
vagónů, které byly upraveny do 
podoby  multimediálních  sálů. 
V nich  se  v různých  rovinách 
a podobách  odehrával  příběh 
spojený  s drogovou  závislostí. 
Návštěvníci  postupně  prochá-
zeli  protidrogovým  vlakem 
a za  pomoci  interaktivních 
technologií se stávali účastníky 
příběhu.  Prostory  jednotlivých 
částí    soupravy  byly  stylizova-
né tak, že se návštěvníci rázem 
ocitli  v drogovém  doupěti,  ve 
vězení,  na  místě  automobilo-
vé havárie,  již zavinil řidič pod 
vlivem drog a také v prostorách 
léčebny pro drogově závislé. Ve 
vlaku byl přítomen také lektor, 
který účastníky provázel příbě-
hem.   (KÚ)

Rozvoj digitální technické 
mapy Karlovarského kraje
Na přípravu a realizaci projek-
tu  „Rozvoj  digitální  technické 
mapy  (DTM)  Karlovarského 
kraje  a rozvoj  informačního 
systému  DTM  Karlovarské-
ho  kraje“  vyčlení  finanční 
prostředky  Karlovarský  kraj. 
Celkové  výdaje  v maximální 
výši 230 milionů korun budou 
částečně  hrazeny  z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
a z rozpočtu  Karlovarského 
kraje,  K vytvoření  uceleného 
mapového polohopisu a výško-
pisu,  který  zobrazuje  stavební 
a přírodní  objekty  reálného 
světa, na celém území regionu, 
využije  kraj  také  prostředky 
z Operačního  programu  pod-
nikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost.  Finance  budou 
použity  dále  k zaměření  a evi-
denci  obecních,  městských 
a krajských  inženýrských  sítí, 
či pro rozvoj informačního sys-
tému Digitální technické mapy 
Karlovarského  kraje,  kde  se 
počítá  s průběžnou  aktualizací 
skutečného  provedení  staveb. 
Realizace  projektu  je  plánova-
ná  na  časové  období  let  2020 
– 2023.  (KÚ)

Přispějte do sbírek na 
pomoc lidem z regionu
V podpoře  vyhlášených  veřej-
ných  sbírek  pokračuje  Karlo-
varský  kraj.  Do  sbírek mohou 
lidé i nadále přispívat vložením 
finanční hotovosti do zapečetě-
ných pokladniček, případně za-
sláním peněz na transparentní 
účty.    Jedná  se  o pomoc  třem 
obyvatelům  regionu,  kterým 
chce  kraj  pomoci  v léčbě  a re-
habilitaci.  První  z veřejných 
sbírek  podporuje  Honzíka 
Šnajdra,  který  má  následkem 
těžké  hypoxie  postižený  mo-
zek  a velké  problémy  s pohy-
bem.  Zájemci  mohou  přispět 
do  sbírky  zasláním  peněz  na 
transparentní  účet  č.  123-
479000247/0100.  Na  konci 
měsíce června vyhlásil kraj ve-
řejnou sbírku také na podporu 
Matěje  Židlického,  kterému 
lékaři  diagnostikovali  Angel-
manův  syndrom.  Příspěvky 
je  možné  zasílat  na  účet  č. 
123-1568640267/0100.  Třetí 
sbírka  se  snaží  získat  finanční 
prostředky  na  léčbu  kmeno-
vými  buňkami  pro  paní  So-
ňu  Benešovou,  které  poté,  co 
onemocněla  cévní  mozkovou 
příhodou  a ochrnula,  podlehl 
její  manžel  boji  s rakovinou. 
O malého  pětiletého  syna  se 
v současné době stará její sest-
ra. Peníze  lze poslat na účet  č. 
123-1774900277/0100. 
  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   Navázat 
na aktivity státu i lázeňských měst, 
které pomáhají oživení cestovního 
ruchu, a přispět domácím  i zahra-
ničním návštěvníkům na pobyty ve 
všech typech ubytovacích zařízení 
v regionu,  chce  Karlovarský  kraj 
tím,  že  poskytne  dar  na  podporu 
ubytování  pro  období  od  1.  října 
2020  do  konce  roku.  Právě  v této 
době  končí  sezóna  a počet  ná-
vštěvníků  by  poklesl,  příspěvek  je 
ale může inspirovat k podzimnímu 
pobytu  v nádherné  přírodě  regio-
nu,  nebo  k zajištění  silvestrovské-
ho ubytování.
Každý, kdo se ubytuje v některém 

hotelu, penzionu, nebo jiném uby-
tovacím  zařízení  na  minimálně  3 
a maximálně až 6 nocí, bude moci 
zpětně  požádat  o proplacení  50 
procent ceny za jednu noc pobytu, 
ale  výhradně  do  výše  300  korun. 
Dar ovšem není určen pro sdílené 
ubytování  typu  Airbnb,  HomeA-
way a podobně. „Samozřejmě bu-
deme rádi, když se lidé ubytují i na 
delší  dobu  než  6  nocí,  ale  příspě-
vek  se  vztahuje  jen na  zmíněných 
maximálně  šest.  Příspěvek  platí 
pro skupinu až celkem 5 osob, aby 
to  mohly  využít  například  rodiny 
s dětmi.  Zájemci  mohou  uplatnit 
žádost    i na  více  termínů,  ale ma-

ximálně musí  jít  o 1  termín  v mě-
síci. Věřím, že lidé této příležitosti 
využijí  a příjemné  podzimní  dny 
a zimní období budou trávit právě 
v našem kraji,“ uvedl hejtman Petr 
Kubis  s tím,  že  příspěvek  mohou 
čerpat  všichni  občané  Evropské 
unie,  kteří  předloží  fakturu  či  po-
tvrzení  o úhradě  ubytování.  Pří-
spěvek  jim  bude  formou  daru  vy-
placen zpětně.
Kraj prozatím na  tento program 

vyčlenil  3 miliony korun.  „Počítá-
me s tím, že pokud by se tato naše 
výzva  osvědčila,  můžeme  disku-
tovat  o prodloužení  doby  posky-
tování příspěvku.   Klademe důraz 

na to, že sám host ubytovacího za-
řízení  si  vybere  ubytování,  pokud 
bude  chtít  podporu  kraje,  musí 
jít  o ubytovatele  s živnostenským 
oprávněním, slevu následně uplat-
ní u Karlovarského kraje, a to pro-
střednictvím  elektronického  sys-
tému.  Bereme  tento  náš  program 
jako  navazující  aktivitu  na  Vary 
Voucher,  či  na  nabídku  dalších 
lázeňských měst.  Podle  informací 
mimo  jiné  z Mariánských  Lázní 
víme,  že  se  klientela  i lázeňských 
měst  postupně  mění,  více  jezdí 
rodiny s dětmi, pro ty by právě pří-
spěvek  kraje  mohl  být  zajímavý,“ 
doplnil hejtman.

Podle exhejtmanky Jany Mračko-
vé Vildumetzové dává smysl právě 
i s ohledem  na  prodloužení  trasy 
Pendolina v kraji do Karlových Va-
rů od 1. září letošního roku. „Jsem 
moc ráda, že vypisujeme tento pro-
gram  a myslím,  že  by  určitě  stálo 
zato  se  v budoucnu  zamyslet  nad 
tím,  zda  nenavázat  příspěvek  na 
ubytování  právě  na  příjezd  tímto 
rychlovlakem.  Pendolino  tím,  že 
zajíždí do Karlových Varů, propo-
jilo celý lázeňský trojúhelník Fran-
tiškovy Lázně – Mariánské Lázně 
– Karlovy Vary v našem regionu,“ 
nastínila exhejtmanka.
  (KÚ)

Hosté hotelů či penzionů 
dostanou příspěvek na pobyt

KARLOVARSKÝ KRAJ   
Rekonstrukce  hradu  Vildštejn 
a úprava  jeho  podhradí  získala 
cenu  Patria  Nostra  v rámci  celo-
republikového  programu  „Náš 
venkov  2020“.  Jeho  cílem  je  pre-
zentace proměn venkovských sídel 
a krajiny. Dále cenu Patria Nostra 
ministryně  pro  místní  rozvoj  ČR 
získal Statek Bernard, centrum ře-

mesel a naučná stezka Královském 
Poříčí. Držitelem ceny Jože Plečni-
ka je pak za náš kraj majitel Skan-
zen  Doubrava  Karel  Schmied, 
který  významnou  památku  lidové 
architektury  zakoupil  v roce  1975 
v chátrajícím stavu, dokázal  ji  do-
vést  do  dnešní  podoby  a otevřít 
veřejnosti.  Ceny  se  vždy  udělují 
v rámci  Czech  Architecture Week 

za příkladný  investiční  a architek-
tonický  počin.  Z rukou  radního 
pro  oblast  regionálního  rozvoje, 
projektového  řízení  a informati-
ky  Josefa  Janů  si převzali  ocenění 
pro hrad Vildštejn majitelka hradu 
Zuzana  Pumrová,  starostka  Skal-
né Rita Skalová, architekti Václav 
Zůma  a Luděk  Vystyd  a zástupci 
zhotovitele.   (KÚ)

Rekonstrukce hradu Vildštejn 
získala cenu Patria Nostra

ZPRAVODAJSTVÍ

Na pomoc lázním    Karlovarský kraj poskytne dar na podporu ubytování až do konce roku.  Foto: Petr Lněnička

NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI
Není vám  lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života ko-
lem nás? Napište  svému hejtmanovi. Každý  občan  prostřednictvím 
krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou 
hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. In-
ternetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní stra-
ně krajského  informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice 
NAPIŠTE  SVÉMU HEJTMANOVI.  Pro  spojení  e-mailem  je  k dis-
pozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobním 
důchodu  je  pravidelně  k dispozici  právní  poradna  krajského  úřadu, 
konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy bu-
de 4. listopadu.   (KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

ŠUNKA ZVONILKA
ROMAN KRČMA

Kontakt:
Modenská 292/20, 360 20
Karlovy Vary
T: 602 277 921
E: roman.krcma@seznam.cz

Tepelně opracovaný masný výrobek 
vyrobený dle tradičního receptu 
z min. 90% vepřového masa českého 
původu.
Šunka je připravena z pečlivě 
vybrané vepřové kýty, která 
je vyuzena  netradiční formě. 
Výrobek je následně 
distribuován do vlastních 
prodejen nebo menších 
provozoven v kraji.

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

stArOčesKý věnečeK

Cukrářský výrobek vyrobený 

z máslového odpalovaného těsta,

nastříkaný do tvaru věnečku a plněný

žloutkovým máslovým krémem.

Věneček je navíc na povrchu potřený

pikantní marmeládou a potažený

fondánovou polevou.

šunKA zvOnILKA

Tepelně opracovaný masný výrobek 

vyrobený dle tradičního receptu z min.

90% vepřového masa českého původu.

Šunka je připravena z pečlivě vybrané

vepřové kýty, která je vyuzena 

v netradiční formě. Výrobek je následně

distribuován do vlastních prodejen

nebo menších provozoven v kraji.

ruDOHOr sCHLICK -

sváteční LežáK

Pivo vařené metodou spodního kvašení, 

z českých chmelů a z plzeňského 

a bavorského sladu. 

Jedná se o ležák s nižší 

hořkostí a více sladovou 

chutí, vhodný ke svátečním

příležitostem. 

DěPOLtOvICKý řeCKý

jOgurt - MeruňKA

Kysaný mléčný výrobek s velmi speci-

ficky hustou konzistencí a výraznou

chutí meruňky. Díky originálnímu

způsobu přípravy obsahuje jogurt min.

11% tuku s minimálním obsahem vody. 

jiří Kubernát

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

Pivovar rudohor

s.r.o.

Pivovar Rudohor – Pivo-

var rodinného typu,

nacházející se na úpatí

Klínovce a oblasti v minu-

losti dle těžby rud nazý-

vané Rudohoří.  Pivovar

Rudohor vznikl v his-

torické budově, původně

patřící věhlasnému

českému rodu Šliků, aby

navázal na tradici vaření

řemeslného piva v re-

gionu. 

Kontakt:

Pivovar Rudohor, s.r.o.

Dolní Žďár 1

363 01 Ostrov

T: +420 703 361 158

E: info@rudohor.cz

W: www.rudohor.cz

Integrovaná

střední škola Cheb,

p.o.

Integrovaná střední škola

Cheb, p.o. – Střední škola

se širokým záběrem

výuky maturitních či

učňovských oborů, se

zaměřením od výroby

hudebních nástrojů, přes

obory řemeslné, technické

až po obory zemědělsko-

manažerské.

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

roman Krčma

Roman Krčma – Firma 

z Karlových Varů, která

provozuje řeznictví 

a uzenářství a vyrábí 

a distribuuje vlastní

lahůdky. Pro výrobu

lahůdek a uzenin využívá

maso z českých chovů.

Firma vyrábí uzeniny 

a masné výrobky dle

starých tradičních recep-

tur, nepoužívá náhražky

ani zvýrazňovače chuti.

Výroba je založena

především na ruční práci,

která zaručuje charakte-

ristickou chuť, vůni 

a vzhled výrobků.

Kontakt:

Modenská 292/20, 360 20

Karlovy Vary

T: 602 277 921

E: roman.krcma@seznam.cz

jitka šimůnková

Firma se zaměřuje na

výrobu a prodej ovocných

bylinných čajů, balí 

a prodává také sušené

nesířené a neproslazo-

vané ovoce a sušenou

nesířenou zeleninu. Část

prodejního sortimentu

tvoří také koření 

a kořenící směsi. Výrobky

jsou ručně baleny 

a vázány a prodávány 

zejména na farmářských

trzích a v regionálních

prodejnách zdravé výživy

či cukrárnách.

Kontakt:

Mírová 51, Krásno 357 47 

T: 603 969 363, 731 990 167

E: info@nebevhube.info

W: www.nebevhube.info

Dobrota

Karlovarského 

kraje

výherci 

2020

Šunka Zvonilka - Roman Krčma

Sušené hovězí maso - originál - Josef Pelant

Sušené hovězí maso - pepř - Josef Pelant

Děpoltovický řecký jogurt - meruňka - Jiří Kubernát

BIO KYSANKA - Jiří Kubernát

Měšec - STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.

Staročeský věneček - Integrovaná střední škola Cheb, p.o.

Chléb Kolonáda - Karlovarská pekárna s.r.o.

Višňová peřina - Cukrárna ONDRA s.r.o.

Rudohor Schlick Sváteční Ležák - Pivovar Rudohor s.r.o.

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

Rudohor Dukát 12° Premium Ležák - Pivovar Rudohor s.r.o.

Krásenské čajování švestkové – ovocný čaj - Jitka Šimůnková

Medový krém s mrazem sušenými malinami - Miroslav Dimo

Bio med květový s pylem - Ing. Dušan Michálek

DOBrOtA KArLOvArsKéHO KrAje

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade 

za cíl označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce 

potravin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen 

ke konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou 

ze zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje 

a profesních zemědělských organizací. 

Hodnotí se vzhled, chuť výrobku, jeho obal, 

originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

1) Masné výrobky

vepřové maso ve vlastní šťávě - 

jOsef PeLAnt

2) Mléčné výrobky

BIO děpoltovické máslo – jIří KuBernát 

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

Karlovarské vřídelní kapky –

KArLOvArsKá PeKárnA s.r.o.

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Chmelonáda – KynšPersKý PIvOvAr s.r.o.

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

Olej ze semene ostropestřce mariánského – 

BOHeMIA OLej s.r.o.

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – ryBářství 

MArIánsKé Lázně s.r.o. 

1) Masné výrobky

Paštika s medvědím česnekem – 

rOMAn KrčMA

2) Mléčné výrobky

vánočník – jIří KuBernát 

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

Pečivo kváskové - Bonela – KArLOvArsKá

PeKárnA s.r.o

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Kynšperský zajíc 12° – KynšPersKý 

PIvOvAr s.r.o.

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

zpracované formě

Krásenské čajování Krásnokvítek – 

jItKA šIMůnKOvá

1) Masné výrobky

Drahovická huspenina - rOMAn KrčMA

2) Mléčné výrobky

jogurtový nápoj - malina - 

stAteK BOr zeOs, s.r.o.

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

špička Dort - CuKrárnA OnDrA s.r.o.

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Krušnohor světlý ležák 12° - 

PIvOvAr KrušnOHOr s.r.o.

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

zpracované formě

Krásenské čajování – meruňkové - 

jItKA šIMůnKOvá

DOBrOtA

KArLOvArsKéHO

KrAje

mapa výrobků 

oceněných v roce 2020

KrásensKé čAjOvání –

švestKOvé

Čajová směs je míchána z různých

druhů plodů bez přídavku ibišku. 91%

použitého ovoce pochází z České re-

publiky. Výrobek neobsahuje žádné

konzervační látky ani přídatná barviva,

jsou v něm pouze přirozeně se vyskytu-

jící cukry. Po zalití směsi horkou vodou

se plně rozvine typická a lahodná chuť

použitého ovoce. Nápoj se pije teplý či

studený a ovoce je po vypití čaje možné

sníst.

2017

2018

2019

1) Masné výrobky 

1. místo

2. místo

3. místo

2) Mléčné výrobky 

1. místo

2. místo

3. místo

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky 

1. místo

2. místo

3. místo

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

1. místo

2. místo

3. místo

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo

2. místo

3. místo

Hrad Vildštejn.     Foto: KÚ
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KARLOVY VARY  Institut  lázeňství 
a balneologie  spolupracoval  na 
vývoji zcela nového způsobu úpra-
vy  rašeliny  spočívajícího  v jejím 
vysoce  účinném  rozdrcení  ve  spe-
ciálním  reaktoru.  Takto  upravená 
rašelina se používá v lázeňství, kon-
krétně v balneoterapii  chronických 
revmatických onemocnění, artrózy, 
poúrazových stavů a podobně. No-
vý způsob zpracování  je podstatně 
rychlejší  a rašelina  po  rozmělnění 
je mnohem jemnější.
Obvykle  se  pro  balneologické 

účely rašelina mele na částice o ve-
likosti  do  3  milimetrů  a následně 
se  smíchá s vodou. Používá se buď 
lokálně  ve  formě  teplých  obkladů 
a zábalů,  nebo  ve  formě  koupelí 

o teplotě 37 až 38 °C. Jejím působe-
ním  dochází  k postupnému  a rov-
noměrnému  prohřátí  organismu, 
zlepšení  pohyblivosti,  uvolnění 
svalového napětí a aktivaci imunit-
ního  systému.  „Považuji  za  velmi 
důležité,  aby  se  Institut  lázeňství 
a balneologie mimo  jiné podílel na 
podobných  projektech,  protože 
právě díky  jeho  činnosti  by  se mě-
ly  potvrzovat  a dokazovat  léčebné 
účinky  lázeňské  péče,“  uvedl  Voj-
těch  Franta,  uvolněný  zastupitel 
Karlovarského kraje.
K rozmělnění rašeliny dochází na 

principu hydrodynamické kavitace. 
Proces probíhá v reaktoru – hydro-
dynamickém  kavitátoru  –  ve  kte-
rém se rašelina rozmělňuje pomocí 

velkou  rychlostí  se otáčejících pro-
tisměrně orientovaných lopatek ne-
bo hřídelí osazených rotory s různý-
mi  druhy  drážek.  Takto  rozdrcená 
rašelina má v porovnání s rašelinou 
upravenou  konvenčním  způsobem 
jemnou  strukturu,  vytvořená  směs 
je proto stálejší  s výrazně pomalej-
ším průběhem sedimentace.
Zda  bude  tento  způsob  úpravy 

rašeliny  perspektivní  pro  využití 
v lázeňství,  ukážou  další  analýzy, 
které  v současné  době  probíhají. 
Následný výzkum se zaměří zejmé-
na na biologicky aktivní látky, jež se 
tímto  způsobem  z rašeliny  uvolní, 
a na rozdíly v tepelné kapacitě takto 
upravené rašeliny. 
  (KÚ)

NEPROPÁSNĚTE  
Karlovarský půlmaraton je 
letos zrušený
Mattoni  1/2Maraton  Karlovy 
Vary  je  kvůli  epidemiologické 
situaci  v zemi  zrušený.  Stejně 
tak  organizátoři  vytrvalecké 
série RunCzech naložili  s dal-
šími závody v Olomouci a Čes-
kých  Budějovicích.  Všechny 
tři  závody  byly  přesunuty 
z jara  a měly  se  konat  v rámci 
následujících 30 dnů, tedy bě-
hem  vyhlášeného  nouzového 
stavu.  Zrušení  půlmaratonů 
postihlo  také  doprovodné  ak-
tivity  jako  jsou  dm  rodinné 
běhy  a olomoucké  Moravia 
Sport Expo. Pro organizátory 
to nebylo lehké rozhodnutí, do 
poslední chvíle byli připraveni 
závod  uspořádat.  Byli  v jed-
nání  s lokálními  hygienický-
mi  stanicemi,  zástupci  měst 
a krajů  i s World  athletics 
a snažili se najít možná řešení. 
Bohužel však aktuální situace 
velkým  běžeckým  závodů  ne-
přeje. RunCzech i přesto vyjde 
běžcům  vstříc  a své  startovné 
si mohou převést na rok 2021 
nebo  dokonce  na  rok  2022. 
  (KÚ)

Kraj opět pomůže 
drobným 
vodohospodářským 
stavbám 
Také  v letošním  roce  získají 
obce  v regionu  finanční  pro-
středky  z Programu  pro  po-
skytování  dotací  z rozpočtu 
Karlovarského  kraje  na  reali-
zaci drobných vodohospodář-
ských  ekologických  akcí.  Na 
rok 2020 to bude 13,6 milionu 
korun. Z dotace je možné hra-
dit například: zpracování pro-
jektové  dokumentace,  výstav-
bu čistírny odpadních vod pro 
jednotlivé  domácnosti  nebo 
provozovny,  výstavbu  vodo-
vodu a kanalizace pro objekty 
určené  pro  podnikání,  vytvo-
ření vodovodních nebo kanali-
začních přípojek či vybudová-
ní  kanalizace  nebo  vodovodu 
pro  zasíťování  pozemků  pro 
budoucí  výstavbu.  Doručeno 
bylo 11 žádostí o dotaci, které 
byly  přezkoumány  odborem 
životního prostředí a zeměděl-
ství.  Úspěšnými  žadateli  jsou 
Vodohospodářské  sdružení 
obcí  západních  Čech,  Soko-
lovská  vodárenská,  město 
Krásno  nebo  obec  Těšovice. 
Chystá  se  tak  například  vý-
stavba  další  části  kanalizace 
ve Štědré, rekonstrukce vodo-
vodního řadu v Kaceřově nebo 
vybudování nadzemní čerpací 
stanice pitné vody pro posílení 
tlaku v trubním řadu v Lomni-
ci.   (KÚ)

Program podporuje 
provozování domácí 
hospicové péče 
Tři miliony korun vyčlenil Kar-
lovarský kraj ze svého rozpoč-
tu  na  dotace  v rámci  Progra-
mu  na  podporu  provozování 
domácí  hospicové  péče  pro 
rok 2020. Maximální výše do-
tace pro jednotlivé žadatele či-
nila 500  tisíc korun. Program 
je  určený  organizacím,  které 
poskytují paliativní péči  těžce 
nemocným  lidem  v regionu 
a měl  by  pomoci  s financová-
ním  provozních  a mzdových 
nákladů  spojených  s provo-
zem  této  služby.  Díky  tomu 
mohou vážně nemocní strávit 
poslední momenty svého živo-
ta doma v kruhu svých nejbliž-
ších. Do  programu  se  přihlá-
silo celkem pět provozovatelů 
domácí  hospicové  péče,  kteří 
požádali  o dotaci  dohromady 
ve  výši  téměř  2,4 miliony  ko-
run.  Čtyři  ze  žadatelů  obdrží 
dotaci ve výši 500 tisíc korun, 
jeden  získá  požadovaný  pří-
spěvek ve výši 380 tisíc korun. 
Finanční  prostředky  z dotač-
ního  titulu  získají  žadatelé 
DOP  –  HC  Dolní  Rychnov, 
Hospic  sv.  Jiří,  Cheb,  Ladara 
Karlovy  Vary,  Agentura  zdra-
votní domácí péče Home Care 
Karlovy Vary  a Střípky  ze So-
kolova.  (KÚ)

Institut lázeňství a balneologie 
se podílel na vývoji nového 
způsobu úpravy rašeliny

Kočárky pro pěstouny   Jedna pěstounka a pět manželských párů se mohou od začátku října nově spolehnout na šest 
darovaných kočárků v trojkombinaci.  Foto: KÚ

ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVY VARY  Nové  kočár-
ky  zakoupil  a předal  pěstounům 
Karlovarský  kraj.  Jedna  pěstoun-
ka  a pět  manželských  párů  si  tak 
převzalo šest kočárků v trojkombi-
naci, které mohou využít i ve spor-
tovní podobě již pro větší děti. „Je 
nám velkou ctí, že můžeme pomoci 
pěstounům  v jejich  záslužné  a zá-
roveň nelehké práci. Všichni víme, 
že péče o dítě je velmi náročná, a to 
zejména po finanční stránce. Jsme 
proto rádi, že dnes můžeme předat 
kočárky  pěstounům,  kteří  nahra-
zují  rodinné  prostředí  dětem,  jež 
by  byly  umístěné  v ústavech  a zá-

roveň  jim za  jejich obětavou práci 
poděkovat,“  uvedl  hejtman  Petr 
Kubis.  
Karlovarský kraj podporuje pěs-

tounskou péči dlouhodobě. V roce 
2016  odstartoval  kampaň  s ná-
zvem „Staňte se pěstounem“. Sou-
částí kampaně  je putovní výstava, 
jejímž  prostřednictvím  chce  kraj 
najít  další  zájemce  o pěstounskou 
péči a zároveň se snaží zvýšit infor-
movanost  široké  veřejnosti  o pěs-
tounské péči,  jako o jedné z forem 
náhradní  rodinné  péče.  Tváří 
kampaně  na  podporu  pěstounství 
se  stal  radní  Karlovarského  kraje 

a zároveň legendární žokej a trenér 
Josef Váňa. 
Další  formou  podpory  ze  strany 

Karlovarského  kraje  je  i takzvaná 
„Krabička  do  života“,  kterou  ob-
drží každý z novorozenců, který  je 
umístěn  do  náhradní  rodinné  pé-
če. V té naleznou pěstouni fotokni-
hu pro pořízení  snímků miminek, 
sadu  pro  otisk  nožičky  či  ručičky, 
flash disc  k nahrání  fotografií,  ale 
i hračku,  jídelní  sadu  a další  po-
třebné drobnosti. Krabička má po-
moci dětem uchovat vzpomínky na 
dětství. 
  (KÚ)

Pěstouni dostali nové kočárky

Na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu dostane z krajského rozpoč-
tu Horská služba ČR - oblast Krušné hory individuální dotaci ve výši 200 tisíc 
korun. „Členové horské služby jsou zpravidla prvními, kdo se v terénu dostane 
na místo k pacientovi. I s ohledem na to, že v Karlovarském kraji nemáme le-
teckou záchrannou službu, je velmi důležité, aby byli horští záchranáři vyba-
veni kvalitní technikou, kterou ke své práci potřebují a mohli tak poskytovat 
odpovídající péči přímo na místě nebo do doby předání pacienta,“ uvedl radní 
pro zdravotnictví Jan Bureš. Za peníze z dotace si horská služba pořídí 2 kusy 
automatických externích defibrilátorů AED. O tento konkrétní druh žádá z dů-
vodu registrace v rámci First responder a kompatibility elektrod používaných 
Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje. Pořízením tohoto typu 
by došlo k zajištění kompatibility mezi přístroji, které obě složky používají. Dále 
jde o nákup batohů, dlah a dalšího spotřebního zdravotnického materiálu, který 
pracovníci horské služby používají v každodenním provozu na území Karlovar-
ského kraje.  Foto: Jan Kostík, horskasluzba.cz 

DOTACE POMOHOU HORSKÉ 
SLUŽBĚ S NÁKUPEM TECHNIKY

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka
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Kraj ocenil pedagogy za vynikající práci
CHEB    V náhradním termínu Karlovarský kraj uspořádal slavnostní pře-
dání cen pedagogům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení v re-
gionu u příležitosti Dne učitelů. Akce, která byla přeložena z jarního obdo-
bí kvůli koronavirové krizi, se uskutečnila v Muzeu Cheb.
Za  vynikající  práci  při  výchově  a vzdělávání  dětí  a mládeže  předal  uči-

telům  ceny  hejtman Karlovarského  kraje  Petr Kubis  a krajský  radní  pro 
oblast školství Jaroslav Bradáč. Z rukou zástupců kraje převzalo květiny, 
pamětní  listy  a další  dárky  dvacet  pedagogů.  Cenu  hejtmana  Karlovar-
ského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství získaly Irena 
Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov a Marie Snížková, 
učitelka Gymnázia Cheb.
„Chtěl  bych  vám  všem poděkovat  za  odvedenou práci  a těm,  kteří  v ní 

i nadále pokračují, přeji pevné nervy a velkou trpělivost. Vám, kteří už jste 
ukončili svou pedagogickou dráhu a odcházíte na zasloužený odpočinek, 
pak přeji hlavně spoustu krásných dní prožitých aktivně a s dobrou nála-
dou,“ popřál hejtman Petr Kubis.
Slavnostní  odpoledne  zpestřilo  vystoupení  školní  kapely  Jang  Band 

Gymnázia Cheb, která sklízí úspěchy doma i v zahraničí.   (KÚ)

CENA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ZA VYNIKAJÍCÍ A ZÁSLUŽNOU PRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
Mgr. Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov
Irena Konývková působí v této škole již 40 let, posledních 16 let jako ře-

ditelka, jejíž „aprobací“ je literárně dramatický obor. Její velkou láskou 
je amatérské divadlo, kterému se věnuje celý život a stalo se součástí její 
profese  v rámci  uměleckého  školství.  Je  jednou  z největších  osobností 
dětského divadla a dětského přednesu a vedle divadelních  inscenací  je 
nedílnou součástí  její práce  také sólový  i kolektivní přednes. Pod  jejím 
vedením získal školní dramatický soubor HOP-HOP řadu ocenění. Ne-
zanedbatelná je i její bohatá lektorská činnost v rámci MŠMT, je lektor-
kou  mnoha  seminářů.  Svými  aktivitami  přesahuje  nejen  hranice  své 
školy, ale významně reprezentuje náš kraj na celostátním ale  i meziná-
rodním poli. 
 

Mgr. Marie Snížková, učitelka Gymnázia Cheb
Mgr. Snížková je vzorem nejen svými vysoce nadprůměrnými výsledky 
ve výchovně vzdělávací práci, které ji zařazují mezi špičkové učitele ně-
meckého jazyka, ale současně je i příkladem mimořádných kvalit osob-
nostních  a lidských. Dokáže  skloubit  obtížné  nároky  a přitom  je  svým 
žákům  oporou  a svou  empatií  jim  pomáhá  překonat  všechna  úskalí 
výuky. Vynikajících a mimořádných výsledků dosahuje také v práci s ta-
lentovanými žáky, dlouhodobě se věnuje motivaci, koordinaci a přípravě 
žáků na roční studijní pobyt v Německu v rámci tzv. Bavorsko-českého 
výměnného roku. Za téměř 50letou pedagogickou kariéru svým nadše-
ním vystupováním a pedagogickým umem přispívá ke zvýšení prestiže 
a vzdělanostní úrovně našeho kraje, ale i učitelského povolání vůbec. 

PAMĚTNÍ LIST HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ZA VYNIKAJÍCÍ A ZÁSLUŽNOU PRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Hana Argmannová,  vedoucí  učitelka  odborného  výcviku  Střední  školy 
živnostenské  Sokolov.  Mgr. Naděžda Beňadiková,  učitelka  Základní 
školy Sokolov, Rokycanova 258. Mgr. Eva Borská, učitelka Integrované 
střední školy technické a ekonomické Sokolov. Mgr. Jaroslava Dražano-
vá,  učitelka  Střední  pedagogické  školy,  gymnázia  a vyšší  odborné  školy 
Karlovy Vary. Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka Dětského domova Mari-
ánské Lázně a Aš. Mgr. Milada Dvířková, učitelka a zástupkyně ředitele 
Základní školy Aš, Kamenná 152. Ing. Leoš Horčička,  ředitel Školního 
statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb. Mgr. Marie Knot-
ková,  učitelka  Hotelové  školy  Mariánské  Lázně.  Mgr. Milan Kovářík, 
ředitel Základní školy Chodov, Školní 697. Eva Kůrková, učitelka Základ-
ní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Cheb. Mgr. Eva Machulková, zá-
stupkyně ředitele Základní školy Nové Sedlo. Mgr. Danuše Pavlásková, 
zástupkyně ředitelky Základní školy a střední školy Karlovy Vary. Mgr. Ja-
na Pleyerová, učitelka Základní školy Habartov, Karla Čapka 119, okres 
Sokolov. Mgr. Zdeněk Poula, učitel Střední uměleckoprůmyslové  školy 
keramické a sklářské Karlovy Vary. Josef Richter, učitel Základní umělec-
ké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary. Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová, 
speciální  pedagožka  Pedagogicko-psychologické  poradny  Karlovy  Vary. 
Zdeňka Šefránková, učitelka Základní školy a mateřské školy Tři Sekery. 
Mgr. Josef Vlček, ředitel Základní školy Kraslice, Dukelská 1122

ŠKOLSTVÍ

Slavnostní předání cen pedagogům    a dalším pracovníkům škol a školských zařízení v regionu u příležitosti Dne učitelů proběhlo v náhradním termínu v Muzeu Cheb.  Foto: KÚ

KARLOVARSKÝ KRAJ      Stipen-
dijní  program  ke  zlepšení  vzděla-
nostní  struktury  obyvatelstva  pro 
rok 2020 opět vyhlásil Karlovarský 
kraj. A zároveň zvýšil stipendia pro 
studenty  vybraných  programů pe-
dagogických  a lékařských  fakult. 
Na  podporu  tohoto  projektu  vy-
členil  ze svého rozpočtu 3 miliony 
korun.        
Program má motivovat  studenty 

vysokých  škol  k návratu  do  kraje 
a zvýšit  počet  kvalifikovaných  od-
borníků  s vysokoškolským  vzdělá-
ním  v regionu  „My  máme  samo-
zřejmě zájem o všechny absolventy 
vysokých škol, kteří se vrátí zpět do 
našeho kraje. V současné chvíli ale 
cítíme zásadní nedostatek zejména 
pedagogů  základních,  středních 
škol a také pedagogických pracov-
níků  školských  poradenských  za-
řízení,  v oblasti  zdravotnictví  nám 
pak nejvíce schází všeobecní lékaři 
a zubaři.  Proto  chceme  podpořit 
přednostně studenty těchto oborů, 
kteří by po svém návratu mohli po-
moci  s naplněním  kapacit  v obou 
oblastech,“  uvedl  radní  pro  škol-
ství Jaroslav Bradáč. 
Studenti  požadovaných  oborů 

mohou  nově  získat  stipendium  ve 
výši 48  tisíc korun na akademický 
rok,  což  je  o sto  procent  více  než 
doposud.  Karlovarský  kraj  posky-
tuje  stipendia  i vysokoškolským 
studentům  jiných  oborů,  zde  však 
částka  činí  24  tisíc  korun  v rámci 
akademického  roku.  Tito  budou 

formou  stipendia  podpořeni  v pří-
padě,  že  celkový  počet  žadatelů 
přednostně  podporovaných  oborů 
bude nižší než 25.  
Dotační titul  je určen studentům 

druhého a vyššího ročníku v přípa-
dě  magisterského  a bakalářského 
studia, v případě navazujícího ma-
gisterského  studia  mohou  stipen-
dia  získat  studenti  prvního  a vyš-
šího  ročníku.  „Další  podmínkou, 
kterou  musí  žadatelé  splňovat  je 
věková hranice. V době podání žá-

dosti o udělení stipendia nesmí být 
žadatel starší 26 let. Studenti, kte-
rým bude stipendium vyplaceno, se 
zavazují k vykonávání své pracovní 
činnosti  na  území  Karlovarského 
kraje po úspěšném dokončení stu-
dia, a to na dobu, po jakou pobírali 
stipendium.  Navíc  pro  absolventy 
pedagogických a lékařských  fakult 
platí zpřísněné pravidlo, že po ná-
vratu  do  kraje  musí  pracovat  ve 
vystudovaných  oborech,“  doplnil 
radní Jaroslav Bradáč.   (KÚ)

Stipendia pro studenty vybraných 
oborů budou ještě vyšší

Program ke zlepšení vzdělanostní struktury     Karlovarský kraj zvýšil 
stipendia pro studenty vybraných programů pedagogických a lékařských fakult. 
 Ilustrační foto: voltamax

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.
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KARLOVY VARY   Nová přístavba 
budovy  Střední  školy  stravování 
a služeb Karlovy Vary byla dokon-
čena již v březnu, ale její slavnostní 
otevření  přerušila  koronavirová 
pandemie  a následná  nepřítom-
nost  žáků  ve  škole.  K uvedení  do 
provozu  došlo  se  začátkem  nové-
ho  školního  roku  za  přítomnosti 
hejtmana Petra Kubise, který záro-
veň  také  předvedl  své  schopnosti 
u rozpálené plotny.

Z hlediska  stavebních  prací  se 
jednalo se o mimořádně náročnou 
práci,  neboť  techniku  i materiál 
bylo nutné dopravovat jeřábem do 
těžko přístupného prostoru dvora 
mezi  školou  a opěrnou  zdí.  Pří-
stavbu  v hodnotě  8,5  milionu  ko-
run finančně podpořil Karlovarský 
kraj, a to dotací ve výši 6,5 milionu 
korun.
V novém  objektu  bude  probíhat 

výuka  gastronomického  oboru, 

který byl ke škole přidružen ze ško-
ly v Nejdku. Výuka se původně ko-
nala  v odloučeném  objektu,  jehož 
podmínky nebyly vyhovující. Nově 
vybudovaný  pavilon  nabízí  kom-
fortní  zázemí  s moderní  kuchyní, 
učebnami a šatnami.
Prostor  nově  vybudovaného  pa-

vilonu  bude  sloužit  i dalším  gast-
ronomickým  aktivitám.  Budou  se 
zde  konat  například  kurzy  a nej-
různější projekty.    (KÚ)

SŠ stravování a služeb 
přistavěla nový pavilon

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446                       e: kalabova@mediaas.cz
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KARLOVARSKÝ KRAJ  Krajská 
hospodářská komora Karlovarské-
ho kraje (KHK KK) právě spustila 
jedinečný projekt,  v rámci  kterého 
budou  moct  studenti  odborných 
škol testovat prvky duálního systé-
mu vzdělávání, mimo jiné tedy i ab-
solvovat praxi u zaměstnavatele už 
od prvního ročníku. Takovou mož-
nost  dostanou  například  budoucí 
nástrojaři,  elektromechanici,  ob-
ráběči kovů nebo třeba skláři. Díky 
projektu  bude  navíc  možné,  aby 
si  žáci  základních  škol  vyzkoušeli 
povolání ještě před výběrem střed-
ní  školy.  Zda  je  to  krok  správným 
směrem,  zhodnotí KHK KK spolu 
se  zástupci  škol  a zaměstnavatelů 
za tři roky. 
Aktivita  se  koná  v rámci  pro-

jektu  „Implementace  krajského 
akčního  plánu  2  v Karlovarském 
kraji“.  „Cílem  projektu  je  popsat 
a nastavit  vhodné  podmínky  k po-
skytování  praktického  vyučování 
v reálném prostředí firem a zařadit 
vybrané prvky duálního vzdělávání 
do  odborného  vzdělávání  v Karlo-
varském kraji. Chceme tak podpo-
řit  intenzivnější  spolupráci  mezi 
firmami  a odbornými  školami,“ 
vysvětlil  Tomáš  Linda,  předseda 
představenstva KHK KK.
Odborná  příprava  studentů  se 

bude  v maximální  možné  míře 
odehrávat u konkrétní společnosti. 
„Mezi  hlavní  principy  vzdělávání 
s prvky  duálního  systému  patří 
například  dlouhodobé  partnerství 
podniku  se  školou  a odborná  pří-
prava  žáka  po  celou  dobu  studia 
u jednoho  zaměstnavatele,“  uve-
dl  místopředseda  představenstva 
KHK KK Tomáš Musil, který vede 
sekci  pro  strojírenství  a zpracova-
telský  průmysl.  „Aby  projekt  fun-
goval, je třeba, aby škola a zaměst-
navatel  společně definovali odbor-
nou přípravu a pokusili se společně 
upravit tematické plány odborného 
výcviku a školní vzdělávací progra-
my.“  Jak podotkl,  počítá  se  napří-
klad  i s účastí  zaměstnavatelů  na 
závěrečných zkouškách.
Projekt,  kterého  se  v prvních 

třech  letech  zúčastní  60  studen-

tů  odborných  středních  škol,  má 
podporu  Karlovarského  kraje. 
„Tento projekt přichází právě včas, 
protože Karlovarský  kraj  prochází 
těžkou  zkouškou  –  útlum  lázeň-
ství  a cestovního  ruchu  a propou-
štění  v Sokolovské  uhelné,“  řekl 
hejtman Petr Kubis.  „Budoucnost 
závisí především na našich dětech. 
Jakákoliv  aktivita,  která  jim může 
pomoct, je tak vítána,“ zhodnotil. 
Podle  krajského  radního pro ob-

last  školství  Jaroslava  Bradáče  je 
systém vzdělávání ve firmách krok 
správným  směrem.  „Všechny  pro-
fese se historicky vzdělávaly v kon-
krétní  firmě.  Je  škoda,  že  se  s tím 
před lety skončilo,“ konstatoval. 
Do projektu hospodářské komo-

ry  se  zapojila  například  Střední 
průmyslová  škola  (SPŠ)  Ostrov. 
„Naše  škola  spolupracuje  už  delší 
dobu se  společností  ept  connector 
a projekt je pro nás určitým vyústě-
ním této spolupráce. Část žáků má 
od  tohoto  školního  roku  odborný 

výcvik  ve  firmě  a druhá  část  ve 
škole,  pro  nás  tedy  bude  zajíma-
vé  porovnat  výsledky  těchto  dvou 
skupin,“  řekl  Pavel  Žemlička  ze 
SPŠ Ostrov. 
Zástupci firem do projektu vstu-

pují  s různými  očekáváními.  Na-
příklad  doufají,  že  by  mohli  najít 
perspektivní  zaměstnance,  což 
v dnešní době není jednoduché. 
„Je  pro  nás  důležité,  abychom 

se  studenty  maturitních  oborů 
neztratili  kontakt  po  třetím  roční-
ku,  což  se dnes  stává,“ posteskl  si 
například Jiří Strádal,  jednatel HF 
Czechforge  a doufá,  že  po  úpravě 
školního  vzdělávacího  programu 
bude možné, aby na praxi do firmy 
docházeli  i žáci  čtvrtých  ročníků. 
Jako  bonus  projektu  vidí,  že  u za-
pojených  studentů  dojde  i k posí-
lení  pracovních  návyků  a vztahu 
s firmou. 
Společnost  Moser  nabízí  předat 

své  dosavadní  zkušenosti  ostat-
ním  zapojeným  firmám  a školám. 

„Naše  spolupráce  s karlovarskou 
keramkou  je  dlouholetá  a zároveň 
velmi  klíčová.  Než  žák  vyfoukne 
skleničku,  trvá  to  kolikrát  i 10  let. 
Tři  roky ve  škole  jsou spíše oťuká-
vání a zjišťování, zda má žák vztah 
k řemeslu  a jaké  jsou  jeho  sociál-
ní  poměry.  Vybrat  dnes  dobrého 
a zodpovědného  dělníka  je  velice 
složité  a zabere  to  spoustu  času,“ 
vysvětlil  Ondřej  Hlaváček,  perso-
nální ředitel Moser. 
Projekt  hospodářské  komory 

se  ale  věnuje  i žákům  základních 
škol.  Ti  totiž  občas  mívají  mylné 
představy  o tom,  jak  bude  v reálu 
vypadat  jejich  povolání.  Vytipova-
ní  zájemci  o studium  oboru  z řad 
žáků  základních  škol  budou  mít 
možnost  vyzkoušet  si  ve  firmě 
danou  profesi,  vyrobit  konkrétní 
produkt,  získají  informace  o mož-
nosti studia oboru na střední škole 
a praxi u zaměstnavatele v duálním 
systému. Za tři roky by si to mohlo 
vyzkoušet celkem 300 žáků.   (KÚ)

Odborné školy otestují 
prvky duálního vzdělávání

Duální systém vzdělávání   Projektu se v prvních třech letech zúčastní 60 studentů odborných středních škol. 
 Ilustrační foto: MEDIA a.s.

SKALNÁ  První  setkání  zájem-
ců  o zkoumání  seismických  jevů 
v západních  Čechách  z řad  žáků 
proběhlo  ve  čtvrtek  1.  října  v zá-
kladní  škole  Skalná.  Geofyzikální 
centrum tady vzniká v rámci spolu-
práce  Geofyzikálního  ústavu  Aka-
demie věd ČR a zdejší školy. Cílem 
nového centra je předat žákům zá-
kladní  poznatky  v oboru  geologie, 
hydrogeologie  a geofyziky  se  spe-
ciálním zaměřením na seismologii.
Obec Skalná leží v centru oblasti, 

kde  často  dochází  k zemětřesným 
rojům a kde  lze  sledovat pozůstat-
ky dávné vulkanické činnosti. Geo-
fyzikální  ústav  provádí  ve  městě 
Skalná seismická pozorování již od 
roku 1962 a od roku 1985 je v pod-
zemní  štole  pod  hradem Vildštejn 
umístěna  stálá  seismická  stanice, 
která patří do pozorovací sítě Web-
net.
Žáci a žákyně ze sedmého až de-

vátého  ročníku,  kteří  se  přihlásili 
do  projektu,  se  v učebně  seznámi-
li  s náplní  pravidelných  schůzek 
a základními  geofyzikálními  poj-
my,  které  jim  osvětlil  Milan  Brož 
z Geofyzikálního ústavu. Žáci mají 
se  seismickými  jevy  vlastní  zkuše-
nosti, poslední silnější zemětřesné 
roje  proběhly  v této  oblasti  v květ-
nu roku 2018. V geofyzikální škole 

se dozvědí, proč k zemětřesným ro-
jům dochází,  jak  se měří  a mnoho 
dalších geofyzikálních  zajímavostí 
ze svého kraje.
Druhá  část  první  seznamovací 

schůzky  proběhla  v nedaleké  ná-
rodní  přírodní  rezervaci  SOOS, 
kde  se  dětem  věnoval  její  správce 
Zdeněk  Soukup.  Děti  si  prošly 
naučnou  stezku  mezi  rašeliništi 
a slatiništi,  prohlédly  si  mofety 
a u Císařského  pramene  sledovaly 
měření pomocí seismometru. Tady 
naměřily  parametry  pulzace  pra-
mene,  opakovací  frekvence  (Hz), 
délku jednotlivých pulzů (s) a také 
hodnoty  amplitudy  vibrací  v jed-
notkách rychlosti kmitání (mm/s).
Schůzky  žáků  geofyzikální  školy 

budou  probíhat  především  v te-
rénu.  V plánu  jsou  již  exkurze 
k západočeským  čtvrtohorním  vy-
haslým sopkám, do cínového dolu 
i ke  kontinentálnímu  hlubinnému 
vrtu KTB  v Bavorsku.  Žáci  získají 
v projektu  technické,  teoretické 
a řemeslné  dovednosti  v oboru 
geofyziky,  které  mohou  uplatnit 
v dalším studiu.
Projekt  Geofyzikálního  centra 

podpořilo město Skalná a přislíbe-
ná  už  je  také  startovací  dotace  od 
Karlovarského  kraje. 
  Miroslava Macháčková

Žáci ve Skalné budou 
zkoumat seismické jevy

Žáci sledují výklad u Císařského pramene v rezervaci SOOS. 
 Foto: Miroslava Macháčková
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Jak  umož-
nit  a zpří-
jemnit  život 
seniorů  co 
nejdéle  ve 

známém, tedy domácím prostředí? 
Když  jsou  dva, mohou  si  pomoci, 
horší je situace seniorů osamělých. 
Přijde  krizová  situace  –  zhoršení 
zdravotního stavu, dezorientace či 
fyzické  napadení  na  ulici.  Jednou 
z nejobávanějších situací u seniorů 
bývá pád, následná bezmoc, někdy 
i bolest.  Minimálně  jednou  ročně 

jich  upadne  30  procent  a s věkem 
riziko  stoupá.  V loňském  roce 
potřebovalo  v Česku  152  712  lidí 
starších  65  let  po  pádu  lékařské 
ošetření.  60 089  lidí  se nevyhnulo 
hospitalizaci a 608 na následky pá-
du zemřelo.
Anděl Strážný nabízí jednoduchý 

a moderní  způsob  ochrany  zdraví 
a bezpečí – tísňovou péči.
Klient nosí na ruce monitorovací 

zařízení  s SOS  tlačítkem,  které  je 
napojeno na nepřetržitý dispečink. 
Při  stisknutí  SOS  tlačítka  (v pří-

padě  pádu  automaticky)  zařízení 
lokalizuje  polohu  systémem  GPS 
a spojí  se  s dispečinkem,  který  vy-
hodnotí situaci a vyšle na místo po-
třebnou pomoc – kontaktní osobu, 
výjezdovou  službu,  záchrannou 
službu nebo hasiče či policii. 
Nezbytnou  pomoc  tedy  Anděl 

Strážný  dokáže  zajistit  okamžitě 
a kdekoli 24 hodin denně, 365 dní 
v roce. Monitorovací zařízení s de-
tekcí  pádu  navíc  zapůjčuje  Anděl 
Strážný jako jediný v ČR bezplatně. 
  (KÚ)

Anděl Strážný hlídá bezpečí 
a zdraví 24 hodin denně

ZPRAVODAJSTVÍ

Víte o někom, kdo by si chtěl vyzkoušet tísňovou péči Anděla Strážného na měsíc zdarma?
Zavolejte sociální pracovnici Ivě Křivánkové, DiS. na tel.č.: 771 163 415 nebo napište na soci-
alnipracovnik5@andelstrazny.eu. Volat můžete i kdykoli a zdarma na 800 603 030.
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu 

Dne 4. října zemřela ve věku 
nedožitých 92 let  známá kar-
lovarská novinářka, spisovatel-
ka a umělecká kurátorka Mgr. 
Eva Hanyková. Po malíři Petru 
Strnadovi a sochaři  Václavu 
Lokvencovi město i kraj ztratily 
během velmi krátké doby další 
významnou osobnost umělecké 
sféry.
Paní Eva se narodila 23. pro-
since 1928 v České Třebové. Po 
studiích reálného gymnázia, 
jazykové školy a Vyšší umělec-
koprůmyslové školy přišla v roce 
1951 do Karlových Varů.
Novinářskou dráhu zahájila 
v redakci podnikového časopisu 
„Atom“. Tehdy pracovala jako 
geofyzik u Geologického prů-
zkumu Jáchymovských dolů. Od 
roku 1961 se novinařině začala 
naplno věnovat. Karlovaráci si 
ji budou pamatovat především 
jako redaktorku „Lázeňského 
časopisu“ v letech 1967 – 1986. 
Během zaměstnání vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze (1976). Výčet periodik, re-
gionálních i celostátních, do kterých posílala své aktuální a dobře zpracované materiály, by byl velmi ob-
sáhlý.
Vedle novinářské profese se Eva Hanyková  pustila také na dráhu spisovatele. Ve svých knihách často psa-
la o pobytech slavných návštěvníků v našem městě, popularizovala karlovarské lázeňské lékaře, stavitele 
a architekty, stejně jako krásy celého kraje. Se svými zajímavými příspěvky byla pravidelnou účastnicí 
Historického semináře Karla Nejdla. Mohli jsme ji potkávat na výstavách, koncertech, v divadle, na pě-
veckých soutěžích i jiných kulturních akcích. Často psávala o Meziná-
rodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, byla kurátorkou výstav uměleckého skla „Glassfest“.
Po mnoho let byla předsedkyní krajské organizace Českého svazu žen.
Mgr. Eva Hanyková obdržela Cenu města Karlovy Vary i Cenu Karlovarského kraje určenou pro význam-
né osobnosti regionu. Poslední rozloučení proběhlo 14. října v karlovarském krematoriu. 
Čest její památce!  PhDr. Zdeněk Musil

V KRÁTKÉ DOBĚ NÁS OPUSTILY DALŠÍ 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

V pátek 9. října 2020 navždy odešel dlouholetý starosta obce Zádub-Závišín Jiří Nešpor, který se nejen s 
veškerým úsilím věnoval své práci pro obec, ale byl také známou postavou sportovního světa.

V sobotu10. října nás opustil primář ortopedie karlovarské nemocnice Miroslav Švec, vynikající lékař a 
člověk, sportovní nadšenec který si našel čas i na lékařskou práci pro karlovarské hokejisty a další spor-
tovce.

V neděli 11. října navždy odešla také další z velkých osobností Karlovarského kraje - Luboš Zahradníček, 
dlouholetý novinář a publicista, vášnivý basketbalista a hlavně úžasný člověk.

Čest jejich památce.
 (KÚ)

VZPOMÍNKA NA EVU HANYKOVOU
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Křížovka o ceny 

Nový projekt pro studenty 
odborných škol 

Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje (KHK KK) 
právě spustila nový projekt 
pro studenty odborných 
škol. Testovat prvky nového 
systému výuky dostanou 
možnost budoucí nástrojaři, 
elektromechanici, obráběči 
kovů nebo třeba skláři. Díky 
projektu bude navíc možné, 
aby si žáci základních škol 
vyzkoušeli povolání ještě před 
výběrem střední školy. Čemu 
se nový projekt věnuje, to 
najdete v naší tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 11. 2020 
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

Putovní výstava „20 společných let v Karlovarském kraji“
Cesty  krajské  výstavy  k dvacátému  výročí  existence  Karlovarského 
kraje pokračují. V následujících týdnech se výstava přesune do Kyn-
šperka nad Ohří, Chebu a do Aše. Výstavní panely nabízí  informace 
ze života v Karlovarském kraji, o nejzásadnějších projektech a akcích 
v oblastech zdravotnictví, školství, dopravy, sportu, kultury a dalších 
od jeho vzniku až do současnosti. Texty jsou vždy doplněny fotogra-
fiemi. 
Kynšperk nad Ohří: 19. 10. – 2. 11. 2020, zimní zahrada kina
Cheb:  2. 11. – 16. 11. 2020, foyer radnice 
Aš: 16. 11. – 27. 11. 2020, výstavní prostory v hasičské zbrojnici 

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2020 
37. ročník Mezinárodního jazzového festivalu přináší pět koncertních 
vystoupení a jeden pořad, který kombinuje hudbu s jazzovou poezií. 
V Karlových  Varech,  ve  Velichově  a v Sokolově  se  představí  mladé 
hvězdy evropského jazzu, české objevy jazzové scény, dva symfonické 
orchestry působící v Karlovarském kraji a další hudebníci a formace. 
Na koncertech zazní například úpravy písní Beatles pro sólový klavír 
a smyčcový  orchestr,  kultovní  skladby  blues  a soulových  hvězd,  vy-
stoupí také světoznámý baskytarista Andrew „The Bullet“ Lauer nebo 
Vladimír Merta Trio a další.  
Karlovy Vary, Velichov, Sokolov, 7. 10. – 7. 11. 2020 

Emil Filla a Mánesáci na Malši  
Výstava  připomíná  pobyty  malířů,  sochařů,  architektů  a hudební-
ků Spolku výtvarných umělců Mánes. Díla pochází z období 30.  let, 
kdy a umělci o prázdninách pořádali letní tábory na břehu řeky Malše 
v podhůří Novohradských hor. První část expozice představuje obra-
zy, kresby, grafiky a plastiky Emila Filly, druhá část pak fotodokumen-
taci z legendárních táborových akcí.  
Galerie umění Karlovy Vary, 24. 9. – 22. 11. 2020  

Lidová architektura Chebska 
Výstava  seznámí  návštěvníky  s tradičními  stavebními  druhy  a kon-
strukcemi typickými pro náš region. Součástí výstavy je také originál 
hrázděného  štítu  z milíkovského  statku,  jenž  je  umístěn  na  nádvoří 
Muzea Cheb. K vidění budou také stavební články ze zaniklého dvo-
ra Köstlhof u Chebu. Výstava nabízí jedinečnou možnost vidět model 
statku  v Milíkově,  jenž  právě  prochází  rekonstrukcí,  v podobě  z 19. 
století.  
Muzeum Cheb, 9. 10. – 3. 1. 2021 

KULTURNÍ TIPY

ŽLUTICE      Od  30.  května  nabízí 
velmi kvalitní a atraktivní podíva-
nou nová expozice městské šatla-
vy a lapidária ve žlutickém muzeu. 
Historické  středověké  prostory 
šatlavy,  sochy  arestovaných  a ji-
nak  týraných  hříšníků  či  zločin-
ců  té  doby,  původní  dokumenty 
nebo  faksimilie  smolné  knihy, 
do  níž  byly  zapisovány  výpovědi 
mučených, mučicí  nástroje  všeho 
druhu, popravčí meče, to vše dopl-
něno řadou výstižných komentářů 
a ilustrací  působí  na  návštěvníka 
mrazivým dojmem příšerných vý-
slechových  postupů  a mučení  té 
doby.
Spoluautorkou  celé  expozice 

a autorkou  soch  tehdejších  ne-
šťastníků  v životní  velikosti,  pou-
tavého  rozmístění  historických 
předmětů  a zařízení,  tvorbou 
a osazením všech komentářů a ilu-
strací, ale také městského pranýře, 
neb ten původní žlutický někdo po 
válce zřejmě zcizil,  je akademická 
sochařka  Veronika  Kudláčková 

Psotková. Expozici tvořila se svým 
manželem,  scénografem  a výtvar-
níkem Romanem Kudláčkem.
Zmíněná  dvojice  stojí  také  za  

vytvořením  nové  expozice  v lapi-
dáriu muzea o jedno až dvě patra 
níže,  kde  jsou  rozmístěny  staré 
a velmi  staré  sochy  z městských 
sbírek,  doplněné  výstižnými  ko-
mentáři,  ale  také  třeba  dva  stře-
dověké kříže,  jež muzeu věnovala 
místní farnost.
Inovace  ostatních  prostor  a sbí-

rek  muzea  Žlutice  tímto  ale  ne-
končí. V plánu je projekt s názvem 
Revitalizace  měšťanského  domu 
ve  Žluticích.  Žádost  byla  podána 
do tzv. Norských fondů a jedná se 
o stavební  úpravy  budovy  muzea 
a části  radnice  v celkové  hodnotě 
43 milionů  korun  (dotace  38 mi-
lionů). Mohla  by  vzniknout  nová 
expozice  muzea,  nové  prostory 
pro knihovnu, infocentrum a spol-
ková  místnost.  Rozhodnutí  se 
předpokládá letos na podzim.
  Jaromír Břehový

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

Žlutické muzeum má novou expozici 
městské šatlavy a lapidária

KARLOVARSKÝ KRAJ    K uzavře-
ní  všech  svých  příspěvkové  orga-
nizace  v oblasti  kultury  přistoupil 

na  základě  usnesení  vlády  České 
republiky  o vyhlášení  nouzového 
stavu  a v souladu  s mimořádným 

opatřením vlády Karlovarský kraj. 
Galerie a muzea se tak od 12. až do 
25.  října  prozatím  uzavřela.  Pří-

stupné  v té  době  nebyly  expozice, 
zrušit se musely také všechny pro-
gramy pro veřejnost.
Dočasně uzavřené byly výše uve-

deným  rozhodnutím  tyto  krajské 
příspěvkové organizace - Muzeum 
Karlovy  Vary,  Královská  mincov-
na  Jáchymov,  Muzeum  Sokolov, 
Hornické muzeum Krásno, Důl Je-
roným, Štola č. 1., Muzeum Cheb, 
Galerie  umění  Karlovy  Vary,  Le-
tohrádek Ostrov, Interaktivní gale-
rie Becherova vila, Galerie výtvar-
ného umění  v Chebu, Retromuse-
um Cheb a chebská Galerie 4.
Po  skončení  platnosti mimořád-

ného  opatření  budeme  veřejnost 
informovat  o znovuotevření,  pro-
gramech  a akcích,  jež  naše  kul-
turní  stánky  nabízejí  a kterých  se 
budou  moci  návštěvníci  opět  zú-
častnit.
  (KÚ)

Karlovarský kraj musel dočasně uzavřít muzea a galerie

 Foto: Muzeum Karlovy Vary
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SPORT

KARLOVARSKÉMU ŠERMÍŘI MARTINU RUBEŠOVI 
k titulu mistra republiky v šermu kordem, který získal v Uherském Hradišti. Vítěz Letní Světové Univerzi-
ády 2019 ve finále porazil v nervydrásajícím souboji o jediný zásah Jiřího Berana, účastníka letních olym-
pijských her 2016 a bronzového medailistu z mistrovství Evropy 2019. Po všech titulech v mládežnických 
kategoriích si Martin Rubeš připsal poslední chybějící, a to v kategorii dospělých. Gratulujeme!
   Foto: serm-kv.cz 

BLAHOPŘEJEME

KARLOVY VARY   Historicky první 
Olympiádu  dětí  a mládeže  uspo-
řádal  v lednu  2020  na  svém  území 
Karlovarský  kraj.  Mladí  sportov-
ci  z našeho  kraje  slavili  obrovský 
úspěch,  získali  celkem  24  medailí 
a v bodovém  pořadí  krajů  byl  Kar-
lovarský  kraj  devátý.  Vedení  kraje 
chtělo za vynikající reprezentaci re-
gionu  poděkovat  olympionikům  už 
na  jaře a předat  jim finanční odmě-
nu i pamětní listy. Kvůli koronaviro-

vé krizi se ale setkání muselo odložit 
na 21. září.
Sportovcům,  trenérům  i rodičům 

poděkoval  v karlovarské  Galerii 
umění  hejtman  Petr  Kubis,  krajští 
radní  Josef  Váňa  a Karel  Jakobec. 
Hejtman  při  této  příležitosti  uvedl: 
„Patří  vám  náš  obrovský  dík,  pro-
tože  jste  skvěle  obstáli  v konkuren-
ci  sportovních  výprav  z 13  krajů 
a hlavního  města  Prahy.  Olympiá-
da  hostila  1340  sportovců  a vy  jste 

dokázali  svými  výkony  fantasticky 
reprezentovat  náš  kraj.  Chtěl  bych 
ale  připomenout,  že  si  velké  podě-
kování  zaslouží  trenéři,  kteří  vás 
vedli a všichni organizátoři a dobro-
volníci, bez kterých by se olympiáda 
nemohla  uskutečnit.“  Připomněl 
také,  že myšlenku uspořádat  olym-
piádu v našem regionu zrealizovala 
exhejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová. Olympijští medailisté pře-
vzali pamětní listy a dárky.   (KÚ)

Olympijští medailisté 
převzali ocenění

Památný den uctili sokolové vyvěšením vlajky
KARLOVY VARY  Sokolové  z žu-
py  Karlovarské  si  8.  října  za  pří-
tomnosti  hejtmana  Petra  Kubise 
připomněli  významný  den  České 
republiky, kterým je Památný den 
sokolstva. Na  uctění  památky  to-
hoto  dne  vyvěsili  sokolové  vlajku 
České  obce  sokolské  před  budo-
vou  Krajského  úřadu  Karlovar-
ského kraje.
„Je  mi  ctí,  že  si  dnes  můžeme 

společně  připomenout  význam-
ný  den,  kterým  je  smutné  výročí 
takzvané  „Akce  Sokol“.  Ta  měla 
jediný cíl, a to v noci ze 7. na 8. říj-
na v roce 1941 postupně zlikvido-
vat organizaci Sokol včetně  jejích 
čelních představitelů. Aktem vyvě-
šením vlajky České obce sokolské 
se přidáváme k aktivitě všech kra-
jů České republiky a připomínáme 
si tak odvahu a hrdinství sokolů,“ 

uvedl hejtman Petr Kubis.
Slavnostního  vyvěšení  vlajky  se 

zúčastnili  zástupci  Sokolské  žu-
py  Karlovarské  spolu  se  zástupci 
místní  tělocvičné  jednoty.  Vlajka 
České obce sokolské byla před bu-
dovou  krajského  úřadu  vyvěšena 
po celý den a připomněla tak osu-
dy  sokolských  žen  a mužů,  kteří 
položili  své  životy  v protinacistic-
kém odboji.   (KÚ)

OCENĚNÍ MEDAILISTÉ ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020 Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Eliáš Martin, zlato, karate kumite jednotlivci, dorostenci +60 kg, bronz, karate kumite jednotlivci, dorost. 
Kůsa Jakub, zlato, šachy, starší chlapci. Reichmacherová Thea, zlato, krasobruslení, soutěž dívek, starší 
dívky. Trinerová Nella, zlato, akrobatické lyžování, skicross , mladší dívky. Štecová Kateřina, zlato, kara-
te kumite  jednotlivci, starší dívky +47 kg, bronz, karate kata  jednotlivci, starší dívky, bronz, karate kumi-
te  team, starší dívky a chlapci. Štěrba Marek, zlato,  lyžařský orientační běh, krátká  trať, chlapci 16, stří-
bro, sprint, chlapci 16, stříbro, štafeta, dívky a chlapci 16. Apolínová Nela, stříbro, akrobatické  lyžování, 
skicross, mladší dívky. Hlaváček Štěpán, stříbro, snowboarding, slopestyle, mladší chlapci, bronz, snow-
boardcross, mladší chlapci. Pátková Viktorie, stříbro, běžecké disciplíny, 2 km klasicky, starší dívky, stříbro, 
3 km volně, starší dívky, bronz, štafeta MIX. Bartošová Marie, stříbrná,  lyžařský orientační běh, štafeta, 
dívky, chlapci 16. Bauerová Aneta, bronz, běžecké disciplíny, 3 km volně, starší dívky r. 2007, bronz, štafe-
ta MIX. Benda Karel, bronz, karate kata jednotlivci, starší chlapci, bronz karate kumite team, starší dívky 
a chlapci. Hrdličková Lucy, bronz, karate kumite jednotlivci, starší dívky -47 kg, bronz, karate kumite team, 
starší dívky a chlapci. Kalenda Filip, bronz, snowboarding slopestyle, mladší chlapci. Kerbelová Barbora, 
bronz, karate kumite jednotlivci, dorostenky +52 kg, bronz, kumite team, dorostenky a dorostenci. Lugert 
Václav, bronz, karate kumite jednotlivci, starší chlapci +50 kg, bronz, kumite team, starší dívky a chlapci. 
Mikeš Matěj, bronz, rychlobruslení, 333 m, mladší chlapci. Kolovratová Tereza, bronz, běžecká disciplína, 
štafeta MIX. Gašek Šimon, bronz, běžecká disciplína, štafeta MIX. Bauer David, bronz, běžecká disciplína, 
štafeta MIX
Krul Michal, bronz, běžecká disciplína, štafeta MIX. Endršt Jiří, bronz, karate kumite team, dorostenky 
a dorostenci. Pokorná Eliška, bronz, karate kumite team, dorostenky a dorostenci

OCENĚNÍ TRENÉŘI
Miroslav Boguský, karate. Jan Ruth, karate. Daniel Krhut, karate. Václav Triner, akrobatické lyžování. 
Kamila Turčínová, akrobatické lyžování. Jan Michalec,  lyžařský orientační běh. Marek Petruš,  lyžařský 
orientační běh. Miroslav Petrásek, lyžařský orientační běh. Jan Novák, běžecké lyžování. Monika Škornič-
ková, krasobruslení. Lukáš Vlasák, šachy. Martin Gombár, rychlobruslení. Petr Bohůnek, snowboarding. 
Martin Matoušek, snoboarding

Profesionální kluby se podělí o 4,5 milionu
KARLOVARSKÝ KRAJ  Tři profesi-
onální sportovní kluby v regionu se 
podělí o 4,5 milionu korun. Částku 
ze  svého  rozpočtu  vyčlenil  Karlo-
varský  kraj  na  podporu  sportovní 
infrastruktury  profesionálního 
sportu.
Do  Programu  pro  poskytování 

dotací  z rozpočtu  Karlovarského 
kraje  na  podporu  sportovní  infra-
struktury  profesionálního  spor-
tu  mohli  žadatelé  posílat  žádosti 
v elektronické  podobě  v únoru 
letošního  roku.  Celkem  byly  přija-
ty  čtyři  žádosti,  jedna  z nich  však 
nesplnila  podmínky  dotačního 
programu.  Odbor  školství  mláde-
že  a tělovýchovy  hodnotil  žádosti 

z hlediska  jejich  úplnosti  a správ-
nosti.  „Vzhledem  k tomu,  že  poža-
dované  částky  zbylých  tří  žadatelů 
přesahovaly  stanovenou  dotaci, 
museli jsme žádosti stejnou měrou 
pokrátit. Všem subjektům  tak byla 
výše  dotace  zkrácena  zhruba  na 
73  procent  z původní  požadované 
částky,“ uvedl Josef Váňa, radní pro 
oblast sportu. 
Mezi  úspěšnými  žadateli  jsou 

sportovní klub HC Energie Karlovy 
Vary, který žádal peníze na úhradu 
nákladů spojených s provozem ho-
kejového A týmu v KV Aréně v Kar-
lových Varech. O dotaci na úhradu 
nákladů  spojených  s provozem 
sportoviště zimního stadionu v So-

kolově a A týmu úspěšně žádal také 
hokejový  klub  HC  Baník  Sokolov 
a finanční  podporu  od  kraje  získal 
také  klub  VK  Karlovarsko  2014. 
Ten  použije  peníze  z dotace  na 
úhradu nákladů spojených s proná-
jmem haly pro profesionální A tým 
volejbalu VK Karlovarska. 
Karlovarský  kraj  v letošním  roce 

investuje do oblasti sportu 36 mili-
onů korun. Tyto peníze budou vyu-
žity na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže, na obnovu a údržbu 
sportovních  zařízení,  na  pořádání 
sportovních  akcí,  na  podporu  vr-
cholového sportu a také na podpo-
ru  infrastruktury  profesionálního 
sportu.   (KÚ)

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže    Jedné z nejprestižnějších sportovních událostí v historii Karlovarského kraje 
se účastnilo 14 výprav z jednotlivých krajů a hlavního města Prahy, které vyslaly celkem 1340 sportovců.  Foto: KÚ

Památný den sokolstva   Vyvěšení vlajky zástupci Sokolské župy Karlovarské.  Foto: KÚ


